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1
บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
การทองเที่ยวจัดเปนอุตสาหกรรมที่มีบทบาทสําคัญเพราะสามารถทํารายไดใหแกประเทศ
ปละเปนจํานวนมาก สงผลใหเกิด การพัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ นํามาซึ่งการ
สรางรายได การสรางงาน การขยายงานบริการของชุมชนทองถิ่น การพัฒนาอุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยวเพื่อดึงดูดนักทองเที่ยวใหเ พิ่มมากขึ้นนั้น นอกจากพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกและ
ปจจัย พื้นฐานตางๆ ใหเจริญกาวหนาพรอมที่จะรับนักทองเที่ยวที่มีจํานวนเพิ่มมากขึ้นแลว ยัง
จําเปนตองพัฒนาทรัพยากรทองเที่ยว ทั้งทรัพยากรทางธรรมชาติและทรัพยากรทางวัฒนธรรม
ควบคูกันไปดวยเพื่อใหการทองเที่ยวประสบผลสําเร็จและเจริญกาวหนายิ่งขึ้น
เทศบาลนครสงขลาเปนเมืองหนึ่งที่มีความสําคัญ ดวยบทบาทการเปน เมืองหลัก ของ
ภาคใตตอนลางในดานการเปนเมืองศูนยกลางราชการและการศึกษา และดวยความเปนเมืองเกา
ที่มีประวัติศาสตรอันยาวนานและมีทรัพยากรทองเที่ยวที่หลากหลาย เชน หาดสมิหลา หาดชลา
ทัศน พิพิธภัณฑสถานแหงชาติสงขลา ยานประวัติศาสตรเมืองเกา เปนตน สงผลใหเมืองสงขลา
เปนเมืองทองเที่ยวที่เปนที่รูจักของนักทองเที่ยว ทําใหเกิดการพัฒนาและปรับปรุงแหลงทองเที่ยว
เดิมที่มีอยูและเพิ่มสถานที่ทองเที่ยวแหงใหม เชน อควาเรีย มสงขลา ประติมากรรมพญานาค
บริเวณสวนสองทะเล เปนตน เพื่อสรางความนาสนใจและดึงดูดใหนักทองเที่ยวเดินทางมาเยี่ยม
เยือนมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีความสําคัญในการใหบริการแกประชาชนในพื้นที่เพื่อการพักผอน
หยอนใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวเมืองใหดีขึ้น รวมทั้งมีประโยชนตอเมืองในดานความ
สวยงาม การจัดระเบียบของเมือง และ การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
จากการพัฒนาและสงเสริมดานการทองเที่ยวทําใหสถานที่ทองเที่ยวหลายแหงภายใน
เมืองสงขลาเปนที่รูจักและเปนที่มีชื่อเสียงของภาคใต แตทั้งนี้ยังมีสถานที่ทองเที่ยวที่นาสนใจอีก
หลายแหงที่ไมไดรับความสนใจแมแตประชาชนในพื้นที่เอง ทําใหสถานที่ทองเที่ยวภายในเมือง
สงขลาไดรับความนิยมเฉพาะแหงเทานั้น สงผลใหเกิดการทองเที่ยวและใชพื้นที่ในระยะเวลาสั้นๆ
ดังนั้น การศึก ษาครั้งนี้ มีวัตถุป ระสงคเ พื่อทราบถึง พฤติก รรมการใชพื้น ที่ที่เ กิดจากกลุมผูใ ช
ชวงเวลาและกิจกรรม ซึ่งจะทําใหเกิดความเขาใจในรูปแบบการใชพื้นที่แหลงทองเที่ยวประเภท
ตางๆ ภายในเมืองสงขลา เพื่อเปนแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่แหลงทองเที่ยวใหมีความ
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพโดยยังคงเอกลักษณของเมือง อันจะเปนการสงเสริมใหเมืองสงขลา
เปนเมืองนาอยูและเมืองนาเที่ยวตอไป

2
1.2 คําถามงานวิจัย
รูปแบบการใชพื้นที่แหลงทองเที่ยวในเทศบาลนครสงขลามีกิจกรรมการใชพื้นที่อยางไร
และองคประกอบของพื้นที่แหลงทองเที่ยวมีผลตอกิจกรรมการใชพื้นที่อยางไร
1.3 วัตถุประสงคของการศึกษา
1. อธิบายลักษณะทางกายภาพ เศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งองคประกอบของทรัพยากร
การทองเที่ยวในเขตเทศบาลนครสงขลา
2. วิเคราะหรูปแบบการใชพื้นที่แหลงทองเที่ยวในเขตเทศบาลนครสงขลา
3. เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่แหลงทองเที่ยวในเขตเทศบาลนคร
สงขลาใหสามารถใชประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมมากที่สุด
1.4 ขอบเขตของการศึกษา
1) ขอบเขตดานพื้นที่
เทศบาลนครสงขลามีพื้นที่ 9.27 ตารางกิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดตอกับพื้นที่ใกลเคียง
ดังนี้ (แผนที่ 1.1)
ทิศเหนือ
ติดตอกับ
เขตอําเภอสิงหนคร
ทิศใต
ติดตอกับ
เขตเทศบาลตําบลเขารูปชาง
ทิศตะวันออก ติดตอกับ
อาวไทย
ทิศตะวันตก ติดตอกับ
ทะเลสาบสงขลา
2) ขอบเขตดานเนื้อหา
ขอบเขตดานเนื้อหาเปนการศึกษาลักษณะทางกายภาพ เศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งองค
ประกอบของทรัพยากรการทองเที่ยว เพื่อทราบถึงสภาพโดยรวมของเทศบาลนครสงขลา ดาน
พฤติกรรมการใชพื้นที่เพื่อทํากิจกรรมดานการพักผอนหยอนใจและนันทนาการ ซึ่งศึกษาจากผูใช
พื้นที่ภายในแหลงทองเที่ยว รวมทั้งการใชพื้นที่ที่เกิดจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม และดาน
องคป ระกอบของแหลง ทองเที่ย วเพื่อนํามาวิเ คราะห ศัก ยภาพของพื้น ที่แหลงทองเที่ย ว และ
นําเสนอแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่แหลงทองเที่ยวใหสามารถใชประโยชนไดอยางมี
ประสิทธิภาพและมีความเหมาะสม
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ขอบเขตพื้นที่ศึกษา

ที่มา : www.google.com
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปตยกรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
รูปแบบการใชพื้นทีแ่ หลงทองเที่ยว
ในเขตเทศบาลนครสงขลา

แผนที่ 1.1 ขอบเขตพื้นที่ศึกษา
1.5 วิธีดําเนินการศึกษา
1) ศึกษาแนวความคิดและทฤษฎีที่เกี่ย วของประกอบดวย แนวความคิด เกี่ย วกับ การ
นันทนาการ แนวความคิดเกี่ยวกับการทองเที่ยว แนวความคิดพฤติกรรมและการใชพื้นที่แหลง
ทองเที่ยวในเมือง แนวความคิดการวางแผนพัฒนาการทองเที่ยว และ งานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อ
นํามากําหนดกรอบแนวความคิดในการศึกษา
2) ศึกษาและรวมรวมขอมูลทุติยภูมิ ซึ่งเปนเอกสารและขอมูลทีเ่ กี่ยวของกับองคประกอบ
ทรัพยากรการทองเที่ ย วในเขตเทศบาลนครสงขลาเพื่อนําเสนอขอมูลเบื้องตน ในการสํารวจ
ภาคสนามและวิเคราะหรวมกับขอมูลสวนอื่นๆ
3) การสํารวจภาคสนาม ทําการสํารวจลักษณะทางกายภาพ องคประกอบของสถานที่
ทองเที่ยว และพฤติกรรมการใชพื้นที่จากกิจกรรมประเภทตางๆ ที่เกิดขึ้น
4) การสัมภาษณโดยใชแบบสอบถามกลุมตัวอยางผูใชพื้นที่สถานที่ทองเที่ยวแตละแหงใน
เขตเทศบาลนครสงขลา เพื่อวิเคราะหพฤติกรรมและกิจกรรมการใชพื้นที่แหลงทองเที่ยวจากกลุม
ตัวอยางนักทองเที่ยวชาวไทยและประชาชนในพื้นที่
5) การวิเคราะหศักยภาพของพื้นที่แหลงทองเที่ยวจากแบบสอบในดานองคประกอบทาง
กายภาพของพื้นที่แหลงทองเที่ยว ประกอบกับขอมูลจากการสํารวจภาคสนามเบื้องตน
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6) การสัมภาษณหนวยงานและผูมีสวนเกี่ยวของในการพัฒนาการทองเที่ยวในเขตเทศบาล
นครสงขลา เพื่อทราบถึงบทบาทหนาที่ ประเด็นปญหาที่เกี่ยวของกับการพัฒนาและการใชพื้นที่
แหลงทองเที่ยว รวมถึงขอเสนอแนะและความคิดเห็นของหนวยงานและผูมีสวนเกี่ยวของไดแก
-สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา
-สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา
-คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา
-สํานักงานเทศบาลนครสงขลา ไดแก กองพัฒนาการทองเที่ยว กองวิชาการและ
แผนงาน สํานักการชาง
7) ประมวลและวิเ คราะห ผลขอมูลที่ไดจ ากแบบสอบถามจากกลุมตัวอยางผูใ ชพื้น ที่
สถานที่ทองเที่ยวแตละแหงในสวนของพฤติกรรมการใชพื้นที่แหลงทองเที่ยวในเขตเทศบาลนคร
สงขลา รวมกับผลจากการวิเคราะหศักยภาพของพื้นที่แหลงทองเที่ยวในเขตเทศบาลนครสงขลา
จากแบบสํารวจและแบบสอบถาม รวมกับแนวความคิด ทฤษฎีและขอมูลอื่นๆ ที่ไดจากการศึกษา
ขางตน เพื่อสรุปรูปแบบการใชพื้นที่แหลงทองเที่ยวในเขตเทศบาลนครสงขลา
8) สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่แหลงทอง
เที่ยวในเขตเทศบาลนครสงขลา
1.6 ประชากร กลุมตัวอยางและวิธีการสุมกลุมตัวอยาง
ประชากร คือ กลุมผูมาใชพื้นที่แหลงทองเที่ยวในเขตเทศบาลนครสงขลา ประกอบดวย
ประชาชนในจังหวัดสงขลาและนักทองเที่ยวชาวไทย
กลุมตัวอยาง
1) ประชาชนในพื้นที่ คือ ประชาชนที่พักอาศัยอยูในจังหวัดสงขลา รวมทั้งผูที่มาศึกษา
และทํางานประจําอยูในจังหวัดสงขลา
2) นักทองเที่ยวชาวไทย คือ ผูที่เดินทางไปอยูในสถานที่อันมิใชที่พํานักถาวรของตน เปน
การเดิน ทางไปอยูชั่วคราวในระยะเวลาสั้น ๆ โดยมีจุดประสงคเพื่อการทองเที่ย วและพัก ผอน
รวมทั้งเพื่อประชุมสัมมนา อบรม ศึกษาหาความรู เพื่อการกีฬา ติดตอธุรกิจและเยี่ยมญาติ
ขนาดกลุมตัวอยาง
1) ขนาดของกลุมตัวอยาง ในการศึกษากําหนดขนาดกลุมตัวอยางเพื่อประมาณคาเฉลี่ย
ของนักทองเที่ยวชาวไทยและประชาชนในพื้นที่ โดยใชสูตรของ Taro Yamane
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สูตร

n

=

N
1+N(e)2

เมื่อ n = ขนาดของกลุมตัวอยาง
N = ขนาดของประชากรทั้งหมด
e = ความคลาดเคลื่อนจากการสุมตัวอยางที่ระดับ 0.05
2) กําหนดขนาดตัวอยางโดยการสุมตัวอยางแบบ Quota sampling โดยกําหนดสัดสวน
(Proportion Stratified to size) ของผูเขามาใชพื้นที่ในวันธรรมดาและวันหยุดสุดสัปดาห ดังนี้
ตารางที่ 1.1 จํานวนผูเขามาใชพนื้ ที่สถานที่ทองเที่ยวในเขตเทศบาลนครสงขลาทําการสุมในชวง
วันธรรมดาและวันหยุดสุดสัปดาห
วัน
วันธรรมดา
วันหยุดสุดสัปดาห
รวม

จํานวนผูเขามาใชพื้นที่ คน/วัน
772
1,426
2,198

จํานวนตัวอยาง
140
259
399

ที่มา : การสํารวจภาคสนาม
3) การศึกษาใชการแจกแบบสอบถามจากการกําหนดพื้นที่ศึกษาทั้งหมด 15 แหง (แผนที่
1.2) กําหนดแจกแบบสอบถามสถานที่ทองเที่ยวละ 30 ชุด รวม 450 ชุด แบงเปนกลุมนักทองเที่ยว
ชาวไทย 225 ชุด และกลุมประชาชนในพื้น ที่ 225 ชุด ทําการแจกแบบสอบถามทั้งในชวงวั น
ธรรมดาและวันหยุดสุดสัปดาหเพื่อใหไดขอมูลที่มีความหลากหลายแตกตางในชวงเวลา
วิธีการสุมกลุมตัวอยาง
การสุมตัวอยางแบบแบงชั้น (Stratified random sampling) การสุมกลุมตัวอยางแบงนี้
ยึดหลักการแบงประชากรออกเปนกลุมยอยตามลักษณะที่แตกตางกัน คือ กลุมประชาชนในพื้นที่
และกลุมนักทองเที่ยวชาวไทย สุมตัวอยางจากประชากรแตละกลุมยอยมาเขาเปนกลุมตัวอยาง
โดยวิธีสุมอยางงาย ซึ่งมีขอดีคือ จะไดก ลุมตัวอยางที่เ ปนตัวแทนที่ดีของประชากรเพราะได
แบงกลุมยอยแลวสุมจากแตละกลุมยอย ดังนั้นโอกาสที่จะเปนตัวแทนที่มีคุณลักษณะทุกประเภท
ของประชากร
1.7 แหลงที่มาของขอมูล
1) ขอมูลทุติยภูมิ เปนการศึกษาขอมูลพื้นฐานที่ไดจากการเก็บรวมรวมขอมูลจากแหลง
ตางๆ ประกอบดวย
-สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดสงขลา
-สํานักงานเทศบาลนครสงขลา
-การทองเที่ยวแหงประเทศไทย สํานักงานหาดใหญ (สงขลา-พัทลุง)
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-หอสมุดกลางและหองสมุดสถาบันการศึกษา
-เว็บไซดที่เกี่ยวของ
2) ข อ มู ล ปฐมภู มิ เป น ข อ มู ลที่ ไ ด จ ากการสํ า รวจภาคสนาม และการสั ม ภาษณ ซึ่ ง
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคที่จะทําการศึกษาพฤติกรรมการใชพื้ นที่แหลงทองเที่ยว การสํารวจ
ภาคสนาม เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปและองคป ระกอบของสถานที่ทองเที่ยว การสัมภาษณโดยใช
แบบสอบถามกลุมประชากรตัวอยาง
1.8 เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
1) แบบสํารวจลักษณะทางกายภาพ องคประกอบของสถานที่ทองเที่ยว และพฤติกรรม
การใชพื้นที่สถานที่ทองเที่ยว ดวยการสังเกตการณและบันทึกในแบบสํารวจ
2) แบบสอบถามปลายปด การแจกแบบสอบถามกลุมตัวอยางที่เ ขามาใชพื้นที่แหลง
ทองเที่ ย ว โดยทํา การแจกแบบสอบถามผู ใ ช พื้น ที่ สถานที่ท องเที่ ย วแต ละแห ง เพื่ อทราบถึ ง
พฤติกรรมและทัศนคติดานสิ่งอํานวยความสะดวกและบริการของสถานที่ทองเที่ย วและในเขต
เทศบาลนครสงขลา โดยมีประเด็นที่ใชในการสอบถาม ดังนี้
(1) ขอมูลสวนบุคคลไดแก เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา ที่พักปจจุบัน รายได
(2) ขอมูลการเดินทางเขาถึงเมืองสงขลา ไดแก ครั้งที่เดินทาง วัตถุประสงคหลัก
ของการเดิน ทาง ระยะเวลาที่อยูใ นเมืองสงขลาและมูลเหตุจูงใจ เพื่อใหท ราบถึงภาพรวมการ
เดินทางทองเที่ยวในเมืองสงขลา
(3) ขอมูลการใชพื้นที่สถานที่ทองเที่ยว เชน ผูรวมเดินทาง เหตุผลในการใชพื้นที่
กิจกรรมและระยะเวลาในการทํากิจกรรม เปนตน เพื่อใหทราบพฤติกรรมการใชพื้นที่สถานที่ทอง
เที่ยวแตละแหง
(4) ขอมูลดานทัศนคติและปญหาดานสิ่งอํานวยความสะดวก/บริการในสถานที่
ทองเที่ยวและภายในเขตเทศบาลนครสงขลา เพื่อทราบถึงศักยภาพและขอจํากัดหรือปญหาในการ
ใหบริการ เพื่อนํามาสูแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่แหลงทองเที่ยวใหมีความเหมาะสม
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แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ
1.หาดสมิหลา
2.หาดชลาทัศน
3.หาดเกาเสง
แหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร และโบราณสถาน
4.อนุสาวรียกรมหลวงชุมพรฯ
5.เจดียเขาตังกวน
6.พิพิธภัณฑสถานแหงชาติสงขลา
7.พิพิธภัณฑพธํามะรงค
8.ยานเมืองเกา/ศาลหลักเมืองสงขลา
9.วัดมัชฌิมาวาส
10.วัดชัยมงคล
แหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมและกิจกรรม
11.สวนสองทะเล
12.อควาเลียม สงขลา
13.ลานสระบัวและสวนประติมากรรม
14.สวนเสรี
15.สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา

ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปตยกรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ที่มา : www.google.com

รูปแบบการใชพื้นทีแ่ หลงทองเที่ยว
ในเขตเทศบาลนครสงขลา

แผนที่ 1.2 ตําแหนงที่ตั้งสถานที่ทองเที่ยว
1.9 ขอจํากัดในการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ กําหนดใชกลุมตัวอยางเฉพาะนักทองเที่ยวชาวไทยเทานั้น ซึ่งจากขอมูล
สถิตินักทองเที่ยว พบวากลุมนักทองเที่ยวหลักของจังหวัดสงขลาเปนนักทองเที่ยวชาวไทยกวา
รอยละ 70 ในขณะที่นัก ทองเที่ย วชาวตางชาติ สวนใหญเ ปน นัก ทองเที่ย วชาวมาเลเซีย นิย ม
เดินทางมาเปนกลุมทัวรที่มีกําหนดระยะเวลา และเดินทางทองเที่ยวเฉพาะแหงเทานั้น จึงเปน
ขอจํากัดในการใหขอมูลและทําแบบสอบถาม
1.10 ประโยชนที่คาดวาไดรับจากการศึกษา
1) ทราบถึงพฤติกรรมและรูปแบบการใชพื้นที่ รวมถึงสภาพปญหาที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม
การใชพื้นที่ของนักทองเที่ยวและประชาชนในพื้นที่
2) ทราบถึงศักยภาพและขอจํากัดในดานองคประกอบทางกายภาพของพื้นที่แหลงทอง
เที่ยวเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่แหลงทองเที่ยวในเขตเทศบาลนครสงขลา
3) ไดมาซึ่งแนวทางการพัฒนาและปรับ ปรุงพื้น ที่แหลงทองเที่ย วในเขตเทศบาลนคร
สงขลาที่มีความเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ เพื่อสงเสริมและดึงศักยภาพดานการทองเที่ยว
ภายในเขตเทศบาลนครสงขลา
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บทที่ 2
ทฤษฎี แนวความคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ในบทนี้เปนการศึกษาทฤษฎี แนวความคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อนํามาสรางเปน
กรอบแนวความคิดในการศึกษา ซึ่งสามารถแบงออกไดเปนประเด็นหลัก ดังนี้
1. แนวความคิดเกี่ยวกับการนันทนาการ
2. แนวความคิดเกี่ยวกับการทองเที่ยว
3. แนวความคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมและการใชพื้นที่แหลงทองเที่ยวในเมือง
4.แนวความคิดเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาการทองเที่ยว
5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
6.กรอบแนวความคิดในการศึกษา
2.1 แนวความคิดเกี่ยวกับการนันทนาการ
2.1.1 ความหมายของนันทนาการ
นันทนาการ (Recreation) เปน ศาสตรที่วาดวยการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลและ
สังคม โดยใชเวลาวางหรือเวลาอิสระเขารวมกิจกรรมในรูปแบบที่หลากหลายตามความสมัครใจ
และสนใจ นันทนาการมีความหมายหลายประการ ดังนี้ (สมบัติ กาญจนกิจ, 2544: 17-18)
1) นัน ทนาการ หมายถึ ง การทํา ให สดชื่น หรื อสร างพลั งงานขึ้น มาใหม (Re+Fresh,
Re+Creation) การที่บุคคลไดรับอาหารแลวเปลี่ยนเปนพลังงาน โดยแรงขับภายในทําใหสามารถ
ใชพลังงานในรูปของการเคลื่อนไหวหรือทํากิจ กรรม และกอใหเกิดการเหนื่อยเมื่อยลาอีกครั้ง
ดังนั้นบุคคลจึงตองการนันทนาการเพื่อสรางพลังงานขึ้นใหมหรือสรางความสดชื่นขึ้นมาอีกครั้ง
2) นันทนาการ หมายถึง กระบวนการ (Process) นัน ทนาการเปนกระบวนการในการ
พัฒนาประสบการณ และคุณภาพชีวิตของบุคคลหรือสังคม โดยอาศัยกิจกรรมนันทนาการเปนสื่อ
ในชวงเวลาวาง เวลาอิสระ เปนการเขารวมโดยสมัครใจหรือมีแรงจูงใจที่สงผลใหเกิดการพัฒนา
อารมณสุข สนุกสนาน และสงบสุข
3) นัน ทนาการ หมายถึง กิจกรรม (Activities) ซึ่งมีรูป แบบกิจ กรรมที่ห ลากหลายตาม
ความสนใจของบุคคล กอใหเกิดผลการพัฒนาอารมณสุข สนุกสนานและ/หรือสุขสงบ
4) นัน ทนาการ หมายถึง สวัสดิ การสังคม (Social Welfare) ซึ่งรัฐบาลและฝายบริหาร
ทองถิ่น มีหนาที่จัดการใหบริการแกชุมชน เพื่อสรางบรรยากาศของเมืองใหนาอยู
นัน ทนาการ เปน กิจกรรมที่กอใหเ กิดผลดีตอรางกาย จิตใจ หรืออารมณตอผูเ ขารวม
โดยตรง เปน กิจ กรรมที่ทําในเวลาวางและโดยความสมัครใจของผูก ระทําเอง และกิจกรรมนั้น
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จะตองเปนที่พึงประสงคของสังคม ไมใชอบายมุข โดยมีองคประกอบหรือคุณสมบัติที่สําคัญสรุป
ไดดังนี้ (สุรเชษฎ เชษฎมาส, 2525)
1) นัน ทนาการจะตองเปน กิจ กรรม กลาวคือจะต องเปน การกระทําหรือปฏิบั ติโดยที่
รางกาย หรือกลามเนื้อ หรืออวัยวะสวนหนึ่งสวนใดเคลื่อนไหว
2) การเขารวมดวยความสมัครใจ โดยเกิดจากแรงกระตุนภายในตนเอง ไมไดเกิดจากการ
บังคับแตอยางใด
3) กิจกรรมนันทนาการตองเกิดขึ้นในเวลาที่วาง หรือชวงเวลาที่อิสระจากภารกิจการงาน
และปฏิบัติกิจสวนตัวอื่นๆ
4) กิจกรรมนั้นตองมีผลทําใหผูเขารวมเกิดความพึงพอใจหรือความรื่นรมยโดยตรง
5) ตองเปนที่ยอมรับของสังคม ไมใชอบายมุข หรือผิดศีลธรรมเชน การพนัน ดื่มสุรา
6) กิจกรรมที่กระทํานั้นตองไมยึดถือเปนอาชีพเชน นักกีฬาอาชีพ
2.1.2 ลักษณะการพักผอนหยอนใจของมนุษยและกิจกรรมนันทนาการ
การพักผอนหยอนใจของมนุษย สามารถสรุปลักษณะของการพัก ผอนที่คนเราตองการ
และเลือกพักผอนตามความพอใจไดเปน 2 ลักษณะ คือ (เอื้อมพร วีสมหมาย, 2539: 23)
(1) การพักผอนในลักษณะสงบ (Passive Recreation) เปนการพักผอนหยอนใจ
ที่ไมใชการออกแรงหรือออกกําลังกาย แตเปนการพักผอนในลักษณะที่สงบผอนคลายความเหน็ด
เหนื่อยไดแก การชมภูมิทัศนของเมือง การไดใ กลชิดธรรมชาติ การนั่ง /เดินหรือการฟงดนตรีใ น
สวนสาธารณะ การชมสัตวในสวนสัตว เปนตน
(2) การพักผอนในลักษณะออกกําลัง (Active Recreation) คือ การพักผอนที่ตอง
ออกแรงหรือออกกําลังไดแก การเดิน/วิ่งออกกําลัง การขี่จักรยาน การเลนกีฬา เปนตน
นอกจากนี้ กิจกรรมนันทนาการยังสามารถจําแนกเปน 3 ประเภท คือ (นิศา ชัชกุล, 2551:
298)
(1) นันทนาการเพื่อความบันเทิง เปนกิจกรรมที่สรางความบันเทิง ผูทํากิจกรรม
เกิดความรูสึกเพลิดเพลิน ผอนคลายทั้งรางกายและจิตใจเชน การรองเพลง เลนดนตรี เปนตน
(2) นันทนาการเพื่อสุขภาพ เปนกิจกรรมที่พัฒนาสุขภาพกายและสุขภาพจิตของ
คนใหสมบูรณยิ่งขึ้นเชน เตนรํา กีฬาชนิดตางๆ ออกกําลังกาย เตนแอโรบิก โยคะ เปนตน
(3) นั น ทนาการเพื่ อ การเรี ย นรู แ ละทั ก ษะ เป น กิ จ กรรมที่ ส ามารถส ง เสริ ม
ความสามารถและทักษะ กอใหเกิดการพัฒนาทางกาย อารมณ สังคม และสติปญญาเชน การ
อานหนังสือ การวาดภาพ การจัดสวน การตกปลา และงานหัตถกรรมตางๆ เปนตน
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2.1.3 ประโยชนของแหลงนันทนาการ
แหลงนันทนาการกอใหเกิดประโยชนทั้งในดานการบริการทางนันทนาการ และนอกจากนี้
ยังสามารถที่จะแยกประโยชน และคุณคาของการนันทนาการออกเปน 6 ดาน (สุรเชษฎ และ ศิริ
ลักษณ, 2535)
1) ดานสุขภาพรางกาย สุขภาพรางกายที่ดีและความแข็งแรงของประชาชนจัดวาเปนสิ่งที่
สําคัญอยางหนึ่ง ดังนั้นการพัฒนาทรัพยากรดานนันทนาการเพื่อสงเสริมใหประชาชนใชเวลาวาง
ไปปฏิบัติกิจกรรมนันทนาการจึงเปนเรื่องสําคัญและจําเปน
2) ดานจิตใจ ทุกวันนี้คนเราอยูในสภาวะเรงรัด ความแออัด และสภาพแวดลอมที่เปนพิษ
อันเนื่องมาจากการขยายตัวของเมือง ทําใหเกิดความเครียด และเหนื่อยหนายตอภารกิจการงาน
และชีวิตความเปนอยู ดวยเหตุนี้การไดสัมผัสธรรมชาติและไดใกลชิดธรรมชาติ ชวยทําใหคนเรา
เกิดความความรูสึกปลอดภัย ผอนคลาย และมีความสุข
3) ดานเศรษฐกิจ นันทนาการเปนองคประกอบสําคัญของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและ
เปน ธุรกิจขนาดใหญ ชวยทําใหเกิดการจางงาน และกระจายรายไดไปสูก ลุมคนในสังคม และ
นันทนาการยังเกี่ยวกับธุรกิจดานตางๆ อีกมากมายเชน การขนสง การสื่อสาร อาหารเครื่องดื่ ม
ของที่ระลึก เปนตน ที่กลาวมาทั้งหมดนี้สงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจในทุกระดับอยางมากมาย
ทั้งทางตรงและทางออม
4) ดานสังคม หากรัฐสามารถจัดหาและพัฒนาพื้นที่ และสิ่งอํานวยความสะดวกใหแก
ประชาชนไดเพียงพอกับความตองการ ก็จะสงผลดีตอประชาชนและสังคมโดยรวม โดยเฉพาะกลุม
เยาวชน และวัยรุน ถาไดใชเวลาวางที่มีอยูในการประกอบกิจกรรมนันทนาการอยางเต็มที่
5) ดานวัฒนธรรม นันทนาการเปน กิจ กรรมที่ทําใหผูเขารวมไดมีโอกาสเรีย นรู และมี
ประสบการณเกี่ยวกับธรรมชาติ ประวัติศาสตร วัฒนธรรม ตลอดจนสิ่งที่เปนมรดกของชาติ
6) ดานการศึกษา พื้นที่นัน ทนาการทุกแหง เปรียบไดกับ หองปฏิบัติการธรรมชาติ เปด
โอกาสให ค นทุ ก ระดั บ เข า ไปศึก ษาค น คว า เกี่ ย วกั บ สิ่ ง ต า งๆ ที่ เ ป น ธรรมชาติ ไ ด ด ว ยตนเอง
นอกจากนี้พื้นที่นันทนาการยังเปนสถานที่ที่ใชในการศึกษาวิจัยที่สําคัญ
2.1.4 ความสัมพันธระหวางกิจกรรมทองเที่ยวกับกิจกรรมนันทนาการ
1) การทองเที่ยวเปนกระบวนการนันทนาการที่เกิดขึ้นระหวางเวลาวางมีการเดินทางเขา
มาเกี่ย วขอ งโดยเปน การเดิน ทางจากที่ อ ยูอ าศัย ไปยั ง อี ก ที่ ห นึ่ง เพื่อ เปลี่ ย นบรรยากาศและ
สิ่งแวดลอม โดยมีแรงกระตุนจากความตองการในดานกายภาพ วัฒนธรรม วิถีชีวิต ประเพณีและ
การยอมรับนับถือ
2) กิ จ กรรมนั น ทนาการเปน เครื่ องมือ ที่สํ าคั ญ อยา งหนึ่ง ของการท องเที่ ย ว จากการ
พิจารณาประเภทของการทองเที่ยวตามวัตถุประสงคกับรูปแบบนันทนาการ พบวา
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(1) การทองเที่ยวเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิง เพื่อการพักผอนและเพื่อ
ศึกษาวัฒนธรรม เปนรูปแบบของกิจกรรมนันทนาการทองเที่ยว ทัศนศึกษา โดยมีสิ่งดึงดูดความ
สนใจในดานสถานที่ การทองเที่ยวลักษณะนี้ไดรับความนิยมจากนักทองเที่ยวเปนอยางสูงเพราะ
ไมจําเปนตองใชความสามารถหรือทักษะเฉพาะทางในการทํากิจกรรม
(2) การทองเที่ยวเพื่อการกีฬา ในลักษณะที่เปนการออกกําลังและกิจกรรมกีฬา
ในหมูคณะ ซึ่งเกี่ยวของกับกิจกรรมนันทนาการในการพัฒนาจิตใจและความสงบสุข และกิจกรรม
นันทนาการกลางแจง/นอกเมือง เนนการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพตามความถนัดและความสนใจ
(3) การทองเที่ยวเพื่อธุรกิจ การประชุม/อบรม/สัมมนา มักมีกิจกรรมการทองเที่ยว
นันทนาการในลักษณะตางๆ แฝงมาดวย เพื่อผอนคลายความเครงเครียดจากภารกิจ โดยกิจกรรม
นันทนาการที่มีบทบาทคือ กิจกรรมนันทนาการทองเที่ยวทัศนศึกษาเปนการทัศนศึกษายังแหลง
ทองเที่ยวภายหลังการประชุม โดยมีสิ่งดึงดูดในทองถิ่นที่จัดประชุมเปนแหลงทองเที่ยว
(3) กิจกรรมนันทนาการเปนปจจัยที่สงเสริมการทองเที่ยว เนื่องจากทรัพยากรการ
ทองเที่ย วเปรีย บเสมือนวั ตถุดิบ ที่ตองผ านการแปรรู ป ซึ่งก็คือ กิจ กรรมนัน ทนาการทําใหก าร
ทองเที่ย วซึ่งมีสถานะเหมือนผูบริโภคสามารถใชประโยชนไดอยางเต็มที่ (สมบัติ กาญจนกิจ ,
2544: 18)
กลาวโดยสรุป นันทนาการเปนการมุงสงเสริมใหบุคคลและชุมชนเขารวมเพื่อใหเกิดการ
พัฒนาทางดานรางกาย อารมณ สังคม สติปญญา โดยใชเวลาวางหรือเวลาอิสระเขารวมกิจกรรม
ในรูป แบบที่หลากหลายตามความสมัครใจและสนใจ ในขณะที่ก ารทองเที่ยวเปนกระบวนการ
นันทนาการรูปแบบหนึ่งที่เ กิดขึ้น ระหวางเวลาวางที่มีการเดิน ทางเขามาเกี่ยวของ โดยเปนการ
เดินทางจากที่หนึ่งที่มักหมายถึงที่อยูอาศัยไปยังอีกที่หนึ่งที่เปนแหลงทองเที่ยว ทั้งนันทนาการและ
การทองเที่ยวมีเปาหมายเพื่อการพักผอนหยอนใจและเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.2 แนวความคิดเกี่ยวกับการทองเที่ยว
2.2.1 ความหมายของการทองเที่ยว
องคการสหประชาชาติ ไดใหคําจํากัดความไววา การทองเที่ยว หมายถึง การเดินทางที่มี
เงื่อนไข 3 ประการ คือ (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2548: 11)
1) การเดินทาง (Travel) หมายถึง การเดินทางที่ไมไดถูกบังคับ หรือเพื่อสินจาง โดยมีการ
วางแผนเดินทางจากสถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่ง
2) จุดหมายปลายทาง (Destination) หมายถึง มีจุด หมายปลายทางที่จ ะไปเปน การ
ชั่วคราว โดยใชเวลาชวงหนึ่งอยู ณ ที่นั้น แลวเดินทางกลับที่อยูหรือภูมิลําเนาเดิม
3) ความมุงหมาย (Purpose) คือ มีความมุงหมายในการเดินทางใดก็ไดที่มิใชเพื่อประกอบ
อาชีพหรือหารายได ผูเดินทางคนหนึ่งอาจมีความมุงหมายในการเดินทางมากกวาหนึ่งอยาง
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การทองเที่ยวแหงประเทศไทยไดอธิบายวา การทองเที่ยวคือ การเดินทางตามเงื่อนไขที่
กําหนดเปนสากล 3 ประการ คือ
(1) เดินทางจากที่อยูปกติไปที่อื่นชั่วคราว
(2) เดินทางโดยสมัครใจ
(3) ไมใชเดินทางไปประกอบอาชีพหรือหารายได และไมใชนักศึกษาที่ศึกษาอยูใน
จังหวัดที่เดินทางไป โดยที่จุดประสงคของการเดินทางไมเฉพาะเพื่อการพักผอนหรือสนุกสนานรื่น
เริง แตรวมถึงเพื่อประชุมสัมมนา ศึกษาหาความรู เพื่อการกีฬา ติดตอธุรกิจ หรือเยี่ยมญาติ
2.2.2 ประเภทของการทองเที่ยว
การแบงประเภทของการทองเที่ย วตามวัตถุป ระสงคของการเดิน ทางสามารถแบงเปน
รูปแบบยอยได 3 รูปแบบ คือ (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2548: 15-16)
1) การทองเที่ยวเพื่อการพักผอน (Leisure Tourism) เปนการเดินทางเพื่อการพักผอนและ
หาประสบการณแปลกใหม
2) การทองเที่ยวเพื่อธุรกิจ (Business Tourism) เปนการทองเที่ยวเพื่อไปติดตอธุรกิจ หรือ
ประชุม โดยมีระยะเวลา 2-3 วันแรกใหไปทองเที่ยว
3) การทองเที่ยวเพื่อความสนใจพิเศษ (Special Interest Tourism) เปนการทองเที่ย ว
เพื่อที่เกิดจากความสนใจ กิจกรรมพิเศษ สามารถแบงเปนรูปแบบยอยได 4 รูปแบบ คือ
(1) การทองเที่ยวเชิงธรรมชาติ เปนการทองเที่ยวเพื่อพักผอนหยอนใจ สนุกสนาน
ชื่นชม และการศึกษาในแหลงธรรมชาติ
(2) การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เปนการทองเที่ยวเพื่อใหความรู และภาคภูมิใจที่
มุงเนนเสนอลักษณะวัฒนธรรม ประวัติศาสตร โบราณคดี และสถานที่ตางๆ ที่มนุษยสรางขึ้น
(3) การทองเที่ยวเชิงกีฬาและบันเทิง เปนการทองเที่ยวเพื่อสนองความตองการ
และพึงพอใจในการพักผอน สนุกสนาน การออกกําลังกาย โดยมุงเนนการไดรับบริการที่เหมาะสม
(4) การทองเที่ยวเชิงธุรกิจและประชุมสัมมนา เกิดจากผลพลอยไดในการเดินทาง
ไปติดตอธุรกิจหรือประชุมสัมมนา ซึ่งอาจมีหรือไมมีการศึกษาดูงาน และการทัศนศึกษารวมอยู
ดวยก็ได หรือมีเวลาวางจากการติดตอธุรกิจ หรือประชุมสัมมนาก็อาจเดินทางเองก็ได
2.2.3 รูปแบบการทองเที่ยว
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (2542) ไดกลาวไววา รูปแบบ
การท องเที่ย ว หมายถึง กลุม ของกิ จ กรรมการทอ งเที่ ย วที่มี ลัก ษณะแตกตา งกัน ตามมิ ติของ
ทรัพยากรการทองเที่ยว ซึ่งแยกออกเปน 4 ประเภท คือ
1) รูปแบบการทองเที่ยวเชิงธรรมชาติ หรือเชิงนิเวศน (Natural Tourism) ซึ่งมีกิจกรรมการ
ทองเที่ยวคือ การพักผอนหยอนใจ การศึกษาธรรมชาติ ทัศนศึกษาในแหลงธรรมชาติ การผจญภัย
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2) รูปแบบการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (Cultural Tourism) ซึ่งจะมีกิจกรรมการทองเที่ยว
คือ การแสดงทางวัฒนธรรม การทองเที่ยวในแหลงชุมชน การเยี่ยมชมโบราณสถาน
3) รูป แบบการทองเที่ย วเชิงนัน ทนาการ (Recreation Tourism) ซึ่งจะมีกิจ กรรมการ
ทองเที่ยวคือ การทองเที่ยวแหลงบริการ และสถานบันเทิงเริงรมย รวมถึงการทองเที่ยวทางเพศ
คาสิโน และเกมกีฬาบางประเภท
4) รูป แบบการทองเที่ย วเพื่อการประชุมหรือสัมมนา (Convention Tourism) ซึ่งจะมี
กิจกรรมการทองเที่ยวคือ การประชุม สัมมนานอกสถานที่ รวมถึงการติดตอธุรกิจนอกสถานที่
องคการทองเที่ยวโลก Goeldner and Ritchie, 2006 (อางถึงใน บุญเลิศ ตั้งจิตวัฒนา,
2548: 60-65) ไดกําหนดรูปแบบการทองเที่ยวไว 3 แบบ คือ
1) รูป แบบการทองเที่ยวในแหลงธรรมชาติ (Natural Based Tourism) หมายถึงการ
ทองเที่ยวแหลงธรรมชาติประกอบดวย การทองเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล (marine eco tourism)
การทองเที่ยวเชิงธรณีวิทยา (geo tourism) การทองเที่ยวเชิงนิเวศ (eco tourism) การทองเที่ยว
เชิงดาราศาสตร (astrological tourism) และการทองเที่ยวเชิงเกษตร (agro tourism)
2) รูปแบบการทองเที่ยวในแหลงวัฒนธรรม (Cultural Based Tourism) หมายถึงการ
ท อ งเที่ ย วในแหล ง ประวั ติ ศ าสตร แ ละวั ฒ นธรรมท อ งถิ่ น ประกอบด ว ย การท อ งเที่ ย วเชิ ง
ประวัติศาสตร (historical tourism) การทองเที่ยวงานชมวัฒนธรรมและประเพณี (cultural and
traditional tourism) และ การทองเที่ยวชมวิถีชีวิตในชนบท (rural tourism หรือ village tourism)
3) รูปแบบการทองเที่ยวในความสนใจพิเศษ (Special Interest Tourism) หมายถึง การ
ทองเที่ยวที่ผสมผสานการทองเที่ยวกับความตองการอื่นเพิ่มเติมซึ่งประกอบดวยการทองเที่ยวเชิง
สุขภาพ (health tourism) การทองเที่ยวเชิงทัศนศึกษาและศาสนา (edu-meditation tourism)
การทองเที่ยวเพื่อศึกษากลุมชาติพันธุหรือวัฒนธรรมกลุมนอย (ethnic tourism) การทองเที่ยวเชิง
กีฬา (sports tourism) การทองเที่ยวแบบผจญภัย (adventure travel) การทองเที่ยวแบบโฮมส
เตยและฟารมสเตย (home stay & farm stay tourism) และการทองเที่ยวพํานักระยะยาว (long
stay tourism)
2.2.4 องคประกอบของการทองเที่ยว
การทองเที่ยวกอใหเกิดการเดินทาง และกิจกรรมอื่นๆ มากมาย เปนการนําทรัพยากรดาน
ตางๆ มาใชใหเปนประโยชน กอใหเกิดผลดีตอเศรษฐกิจนําไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงผล
ไปสูการพัฒนาประเทศ Gunn(1975) ไดจําแนกองคประกอบหลักของการทองเที่ยวเปน 5 ประเภท
1) นักทองเที่ยว คือ องคประกอบหลักของการทองเที่ยว ดังนั้นองคกรและหนวยงานตางๆ
ที่เ กี่ย วของกับการทองเที่ยวจะตองทําการศึก ษาวิจัย และเก็บ ขอมูลเพื่อนํามาวางแผนในการ
พัฒนาการทองเที่ยว
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2) ตลาดการทองเที่ยว ประกอบดวย การใหบริการขอมูลขาวสารเกี่ยวกับเรื่องตางๆ ของ
การท อ งเที่ ย วเช น ทรั พ ยากรการท อ งเที่ ย ว การบริ ก ารการท อ งเที่ ย ว การโฆษณา และ
ประชาสัมพันธการทองเที่ยวโดยผานสื่อตางๆ ไมวาจะเปนโทรทัศน วิทยุ นิตยสาร เปนตน
3) การคมนาคมขนสง การทองเที่ยวคือ การเดินทางไปใหถึงจุดหมายปลายทางตามที่
นัก ทอ งเที่ ย วตั้ ง ใจด วยวิ ธีต างๆ ไม วา จะทางบก ทางน้ํ า และทางอากาศ การเดิน ทางที่ มี
ประสิท ธิภาพจะตองสามารถอํานวยความสะดวกในการเดิน ทางทั้งสภาพยานพาหนะ ระบบ
เสนทางที่มีความปลอดภัย และประหยัด ซึ่งเปนปจจัยหนึ่งที่กอใหเกิดการเดินทางเพิ่มขึ้น
4) ทรัพยากรทองเที่ยว หมายถึง สถานที่ทองเที่ยว กิจกรรม และวัฒนธรรมประเพณีที่
สะท อ นให เ ห็ น ถึ ง อารยธรรมท อ งถิ่ น ที่ มี ลั ก ษณะเด น และสามารถดึ ง ดู ด ความสนใจของ
นักทองเที่ยวได
5) สิ่งอํานวยความสะดวกทางการทองเที่ยว เปนสิ่งที่ใหบริการนักทองเที่ยวที่เดินทางเขา
มาใหเกิดความประทับใจ เพื่อทําใหนั กทองเที่ยวอยากจะทองเที่ยวและใชเวลานานวันขึ้น หรือ
กลับมาเที่ยวซ้ําในโอกาสหนา
2.2.5 ประเภทของแหลงทองเที่ยว
แหลงทองเที่ยวหรือทรัพยากรทองเที่ยว หมายถึง สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือสิ่งที่
มนุษยสรางขึ้น ทั้งที่อยูลักษณะที่เปนรูปธรรมสามารถสัมผัสได และอยูในลักษณะที่เปนนามธรรม
ไมสามารถสัมผัสไดแตสามารถสัมผัสไดดวยทางอื่นเชน ภูมิปญญาทองถิ่น ภาษา ความเปนชน
เผา การแสดงพื้นบาน เปนตน
การทองเที่ยวแหลงประเทศไทย(ททท.) ไดแบง ประเภทของแหลงทองเที่ยวออกเปน 3
ประเภท คือ (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2549: 15-17)
1) แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ เปนแหลงทองเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ซึ่งรวมถึง
บริเวณที่มนุษยเขาไปปรับปรุงแตงเพิ่มเติมจากสภาพธรรมชาติในบางสวน
2) แหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร โบราณสถานและโบราณวัตถุ เปนแหลงทองเที่ยวที่
มนุษ ยสรางขึ้น ตามประโยชนของมนุษยเ อง ทั้งที่เ ปน มรดกในอดีตและไดสรางเสริมในสมัย
ปจจุบัน ซึ่งมีความสําคัญทางประวัติศาสตร โบราณคดี และศาสนา สามารถแบงเปน 2 ประเภท
ยอยที่สําคัญ คือ (1) ประเภทโบราณสถาน และ (2) ประเภทโบราณวัตถุ
3) แหลงทองเที่ยวประเภทศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและกิจกรรม เปนแหลงทองเที่ยวที่
มนุษยสรางขึ้นในรูปแบบของการดําเนินชีวิตของผูคนในสังคมแตละกลุมชนที่มีความแตกตางกัน
ไปตามสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ ตลอดจนกิจ กรรมตางๆ ของสังคมที่มีผลตอการดึงดูด
นักทองเที่ยว
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2.2.6 องคประกอบของแหลงทองเที่ยว
แหลงทองเที่ยวจะตองมีองคประกอบอยางนอย 3 องคประกอบ หรือ 3 A’s ดังนี้ (บุญเลิศ
จิตตั้งวัฒนา, 2548: 10-12)
1) สิ่งดึงดูดใจของแหลงทองเที่ยว (Attraction) เปนสิ่งดึงดูดใจนักทองเที่ยวใหอยากเดิน
ทางเขาไปทองเที่ย วแลวเกิดความประทับใจ อาจเปนสิ่งที่ใหความรู หรือความเพลิดเพลิน ซึ่ง
แตกตางกันไปตามความตองการ และความสนใจของนักทองเที่ยวแตละคนแตละกลุม
2) การเขา ถึง แหลง ทอ งเที่ย ว (Accessibility) เปน ปจ จัย สํา คัญ ที่ทํ าใหนั ก ท องเที่ ย ว
สามารถเดิน ทางเขาไปทองเที่ย วในแหลงทองเที่ย วได โดยมีเ สน ทางหรือ โครงขายคมนาคมที่
สามารถเขาถึงแหลงทองเที่ยวไดอยางสะดวกและปลอดภัย ตลอดจนสามารถติดตอเชื่อมโยงกัน
ระหวางแหลงทองเที่ยวบริเวณใกลเคียง
3) สิ่งอํานวยความสะดวกในแหลงทองเที่ย ว (Amenity) เปน ปจ จัยสําคัญที่ตองมีสิ่ง
อํานวยความสะดวกไวบ ริก ารนัก ทองเที่ย วใหไดรับ ความสุข ความสะดวกสบาย และ ความ
ประทับใจ โดยปกติสิ่งอํานวยความสะดวกเหลานี้รัฐบาลจะเปนผูจัดหา และพัฒนาเพื่อบริการแก
ประชาชนในพื้นที่ ซึ่งประกอบดวย 4 ดาน คือ
- สิ่งอํานวยความสะดวกดานอาคาร สิ่งกอสรางในแหลงทองเที่ยว
- สิ่งอํานวยความสะดวกดานปายในแหลงทองเที่ยว
- สิ่งอํานวยความสะดวกดานความปลอดภัยในแหลงทองเที่ยว
- สิ่งอํานวยความสะดวกดานบริการในแหลงทองเที่ยว
2.3 แนวความคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมและการใชพื้นที่แหลงทองเที่ยวในเมือง
2.3.1 แนวความคิดเกี่ยวกับเมืองทองเที่ยว
การทองเที่ยวในเมือง (Urban Tourism) คือ การทองเที่ยวในเขตเมืองซึ่งเนนกิจกรรมที่มัก
เกิดขึ้นในเมืองเชน การชมพิพิธภัณฑ การชมเมือง การซื้อสิ้นคา เปนตน อยางไรก็ตามตองมีการ
จัดแบงประเภทของเมืองตามลักษณะเดน ดังนี้
1) ประเภทของเมืองทองเที่ยว การทองเที่ยวในเมืองเปนรูปแบบการทองเที่ยวประเภท
หนึ่งที่ไดรับความนิยมสูงในปจจุบัน ซึ่งสามารถแบงประเภทของเมืองได 2 ลักษณะ คือ แบงตาม
ลักษณะเดนของเมือง และ แบงตามบทบาทและหนาที่ของเมือง ดังนี้ (เดชา บุญค้ํา, 2531: 2-4)
(1) แบงตามลักษณะเดนของเมือง
ก. เมืองธรรมชาติ ไดแก เมืองชายทะเล ตั้งอยูริมชายหาด มีกิจกรรมทางน้ํา
และทิวทัศนธรรมชาติที่อยูในเมือง สวนเมืองภูเขา ตั้งอยูบนเทือกเขาหรือที่สูงที่มีความสวยงาม
เปนพิเศษจากสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ
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ข. เมืองประวัติศาสตร เปนเมืองที่เคยมีความสําคัญในอดีต มีรองรอยความ
เจริญรุงเรือง มีแหลงที่ตั้งของโบราณสถาน หรือศาสนสถานที่สําคัญ
ค. เมืองศิลปวัฒนธรรมประเพณีและกิจ กรรม เปนเมืองที่มีลักษณะเดนอัน
เนื่องจากศิลปะทองถิ่นขนบธรรมเนียมประเพณีวิถีชีวิตความเปนอยู
(2) แบงตามบทบาทและหนาที่ของเมือง
ก. เมืองที่เ ปนจุดหมายของการทองเที่ย ว เปน เมืองที่มีแหลงทองเที่ยวทาง
ธรรมชาติ หรือที่มนุษยสรางขึ้น เมืองจึงมีความสําคัญและเปนจุดหมายของการทองเที่ยวโดยตรง
ข. เมืองที่เปนเมืองบริวาร เมืองอาจมีหรือไมมีแหลงทองเที่ยวก็ได แตจะอยู
ใกลกับแหลงทองเที่ยวที่สําคัญ เมืองมีหนาที่ ใหบริการสําหรับแหลงทองเที่ยวที่อยูโดยรอบหรือ
ใกลเคียงเชน แหลงที่พักและรับประทานอาหาร หรือเปนสถานที่ใหบริการแกนักทองเที่ยว
ค. เมืองที่เปนจุดแวะพัก เมืองตั้งอยูระหวางจุดตั้งตนและจุดหมายปลายทาง
ของการทองเที่ยว เมืองมีหนาที่ใหบริการแกนักทองเที่ยวที่แวะพักในระยะเวลาสั้น ๆ
ง. เมืองที่เปนทางผาน มีลักษณะเปนทางผานของการทองเที่ยว อาจอยูใ น
เสน ทางการทองเที่ย ว หรือใกลเคีย งก็ได แตไมมีแรงดึงดูดใหแวะเที่ย วชม เนื่องจากไมมีแหลง
ทองเที่ยวที่ดึงดูดมากพอหรือยังไมไดรับการพัฒนา ขาดการประชาสัมพันธทําใหไมเปนที่รูจัก
ดังนั้นการพัฒนาเมืองเพื่อการทองเที่ยวควรรักษาลักษณะ หรือคุณสมบัติเดนของเมือง
เพราะเอกลัก ษณของเมืองคือสิ่งที่ดึงดูดความสนใจของนักทองเที่ยวโดยตรง และดวยบทบาท
หนาที่ของเมืองที่ผสมผสานกันทําใหเมืองแตละเมืองมีแนวทางในการพัฒนาแตกตางกันออกไป
2) แหลงทองเที่ยวประเภทตางๆ ในเมือง
การจําแนกแหลงทองเที่ยวประเภทตางๆ ภายในเมืองเปนการแบงตามลักษณะเดนของ
ความนาสนใจและกิจ กรรมที่เปนสิ่งดึงดูดใจนัก ทองเที่ยวเพื่อเปนแนวทางเบื้องตน สําหรับการ
กําหนดตําแหนงของแหลงทองเที่ยวตางๆ ในเมือง (เดชา บุญค้ํา, 2531: 4-5)
(1) ประเภทโบราณสถาน เชน สิ่งกอสราง อาคารสําคัญ อนุสาวรีย เปนตน
(2) ประเภทศาสนสถาน เชน วัด โบสถ เจดีย ศูนยกิจกรรมทางศาสนา เปนตน
(3) ประเภทธรรมชาติ เชน ทะเล ชายหาด ปาไม แมน้ํา ภูเขา ทะเลสาบ เปนตน
(4) ประเภทศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา เชน พิพิธภัณฑ ศูนยศิลปวัฒนธรรม
หรือยานที่มีสินคาทองถิ่น ประเพณี เปนสถานที่ที่นักทองเที่ยวตองการเขาไปเยี่ยมชม
(5) ประเภทสถานเริงรมย เชน โรงละครและการแสดง รานอาหารที่มีชื่อเสียง ราน
ขายของในศูนยการคาหรือยานสําหรับกิจกรรมกลางคืน เปนตน
(6) ประเภทอุตสาหกรรมหัตถกรรม เชน อุตสาหกรรมทําเครื่องเขิน จักสาน ทอผา
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(7) ประเภทอื่นๆ เชน สวนสัตว สวนสาธารณะ สนามกีฬา สวนสนุก หรือยาน
ทองเที่ยวอันเกิดจากกิจกรรมของประชาชน เชน ตลาด
2.3.2 แนวความคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักทองเที่ยวในการใชพื้นที่แหลงทองเที่ยว
1) รูปแบบและพฤติกรรมของนักทองเที่ยวในเมือง
รูปแบบของนักทองเที่ยวในเมืองอาจจําแนกไดเปน 2 กลุม คือ นักทองเที่ยวชาวตางชาติ
และนักทองเที่ยวชาวไทย ซึ่งนักทองเที่ยวชาวตางชาติ มักมีความกระตือรือรน ใหความสนใจตอ
ศิ ล ปวั ฒ นธรรม มี กํ า ลั ง ในการใช จ า ยค อ นข า งสู ง มี ค วามคาดหวั ง ในการกํ า หนดทิ ศ ทาง
(Orientation)ของตัวเอง ตองการความสะอาด สะดวกสบาย และเอกลักษณมากกวานักทองเที่ยว
ชาวไทย (เดชา บุญค้ํา, 2540: 8-9)
รูปแบบของการเดินทางทองเที่ยวของนักทองเที่ยวแบงออกเปน 2 รูปแบบ คือ
(1) นักทองเที่ย วที่มาโดยลําพัง คือ นัก ทองเที่ยวที่ไมไดใชบริก ารจากบริษัทนํา
เที่ยว อาจไดรับคําแนะนําจากเอกสารการทองเที่ยว ไมคาดหวังในเรื่องความสะดวกสบายของการ
เดินทางมากนัก แตคาดหวังในเรื่องที่พัก ทิศทาง และตําแหนงของสถานที่ทองเที่ยวคอนขางสูง
(2) นักทองเที่ยวที่มาเปนกลุม คือ นักทองเที่ยวที่ใชบริการจากบริการบริษัทนํา
เที่ยว มีความตองการการบอกเลา และความสะดวกสบาย นักทองเที่ยวในลักษณะนี้อาจทําความ
รบกวนแกนักทองเที่ยวกลุมอื่น หากจัดเตรียมสถานที่และการจัดการไมดีพอ
พฤติกรรมรวมของนักทองเที่ยวในเมืองสามารถจําแนกได ดังนี้
(1) การชมเมืองโดยรวมไดแก การนั่งรถ เดินชมเมือง หรือใชยานพาหนะอื่นๆ เชน
รถมา รถสามลอ เปนการสัญจรไปตามเสนทางผานบริเวณสําคัญของเมือง ระหวางทางอาจมีการ
บรรยายถึงประวัติศาสตร ภูมิศาสตร การทํามาหากินของชาวเมืองและสถานที่สําคัญของเมือง
(2) การเขาชมสถานที่สําคัญ และสถานที่นาสนใจ มักเปนสถาปตยกรรมในเชิง
วัฒนธรรม บานบุคคลสําคัญในอดีต พิพิธภัณฑ โรงงานผลิตภัณฑพื้นเมือง ตองมีการจัดเสนทาง
เดินใหเหมาะสมกับกลุม พรอมทั้งเตรียมพื้นที่เพื่ออํานวยความสะดวกกับผูนําทาง มักจะมีของที่
ระลึกขายในบริเวณ
(3) การขึ้นที่สูงเพื่อชมเมือง อาจเปนหอคอย เจดียสูง ความสะดวกในการเขาชม
จะขึ้นอยูกับการจัดสถานที่ หรือจัดโปรแกรมใหสถานที่นั้น หากสถานที่มีความเหมาะสมอาจจัด
รานอาหารหรือจุดชมเมืองในเวลากลางคืนไดดวย
(4) การชมการละเลนพื้นเมืองหรืองานเทศกาล การจัดสถานที่ขึ้นอยูกับรูปแบบ
และขนาดของการละเลน อาจเปนการจัดถาวร หรือจัดเปนครั้งคราวเชน เทศกาลตางๆ
(5) การจับจายซื้อของไดแก การซื้อของที่ระลึก ผลิตภัณฑพื้นเมืองตางๆ อาจจัด
รวมเปนบริเวณขายอาหารและจับจายซื้อของไปดวยกัน

18
(6) การนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ การทองเที่ยวในลักษณะนี้มักเปนนักทองเที่ยวชาว
ไทย กิจกรรมที่ทําไดแก การซื้อธูปเทียนบูชา การไหวพระปดทอง การบริจาคเงิน การรดน้ํามนต
การแกบน และมักจบลงดวยการจับจายซื้อของที่นํามาวางขายในบริเวณนั้น
2) กิจกรรมที่เกิดขึ้นตามประเภทของแหลงทองเที่ยว
(1) แหลงทองเที่ย วทางธรรมชาติป ระเภทชายหาด มีวัตถุป ระสงคเ พื่อความ
เพลิดเพลิน และนันทนาการในรูปแบบที่ใกลชิดธรรมชาติและอาจเสริมกิจกรรมเพื่อการศึกษาหา
ความรูเขาไปดวย ซึ่งกิจกรรมการทองเที่ยวที่เกิดขึ้นบริเวณชายหาดไดแก การเลนน้ํา การอาบแดด
กีฬาทางน้ํา การนั่งพักผอน รับประทานอาหาร เปนตน
(2) แหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร และโบราณสถาน เปนแหลงทองเที่ยวที่
มนุษยสรางขึ้น เพื่อแสดงถึงอารยธรรม และความเจริญกาวหนาของทองถิ่น อันเปนจุดดึงดูด ให
นักทองเที่ยวเดิน ทางไปเยือนเชน อนุสาวรียแหงชาติ ยานประวัติศาสตร วัด และเจดีย เปนตน
กิจกรรมที่เกิดขึ้นควรเปนไปดวยความเคารพและสํารวม การปฏิบัติเกี่ยวกับสัญลักษณของศาสนา
เชน พระพุทธรูป ตองไมดูหมิ่นดูแคลน และใหเขาใจการปฏิบัติเกี่ยวกับพิธีทางศาสนาอยางถูกตอง
นอกจากนี้ยังเปนสถานที่ใหบริการงานประเพณีการทําบุญตางๆ ในวันสําคัญทางศาสนาซึ่งมีอยู
แทบตลอดทั้งป สถานที่ใหการศึกษาแกชุมชน ศิลปกรรม สถานที่ใหความสงบเยือกเย็นทางจิตใจ
และเปนสถานที่ชุมนุมของสังคมและประกอบพิธีกรรม (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2549: 120)
(3) แหลงทองเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและกิจกรรม เปนแหลงทองเที่ยว
ที่มนุษยสรางขึ้นเพื่อจูงใจใหเกิดความตองการในเดินทางเขาร วมกิจกรรมนั้นและอยูยาวนานขึ้น
จึงทําใหเกิดรูปแบบกิจกรรมทองเที่ยวที่หลากหลาย ดังนี้ (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2549: 150-156)
ก. แหลงทองเที่ยวประเภทวัฒนธรรมและประเพณี เปนการเดินทางทองเที่ยว
เพื่อชมงานประเพณีตางๆ เพื่อใหไดรับความเพลิดเพลิน ตื่นตาตื่นใจในสุนทรียะศิลป เพื่อศึกษา
ความเชื่อ การยอมรับนับถือ การเคารพพิธีกรรมตางๆ และไดรับความรู มีความเขาใจตอสภาพ
สังคมและวัฒนธรรม มีประสบการณใหมๆ เพิ่มขึ้นบนพื้นฐานของความรับผิดชอบและมีจิตสํานึก
ตอการรักษาสภาพแวดลอมและมรดกทางวัฒนธรรม
ข. แหลงทองเที่ยวประเภทกิจกรรมทองเที่ยว โดยมีกิจกรรมที่แตกตางกัน ดังนี้
- กิจ กรรมทองเที่ยวประเภทใหความรูและประสบการณ เปน กิจกรรม
ทองเที่ย วที่ไมทําลายสิ่งแวดลอม อีก ทั้งเนนเรื่องการเรีย นรูและประสบการณที่ไดรับ จากการ
ทองเที่ยวเปนหลัก หรือที่เรียกวากิจกรรมทองเที่ยวเชิงนิเวศ ประกอบดวย
 กิจกรรมพักผอนชมทิวทัศนธรรมชาติ ลักษณะของกิจกรรมเปน
การชื่นชมและใกลชิดกับธรรมชาติ เนนการใหความเคารพกับความเปนธรรมชาติไมกอใหเกิดเสียง
ดังรบกวน และการรักษาความสะอาด
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 กิจกรรมพัก ผอนรับ ประทานอาหาร ลัก ษณะของกิจกรรมเปน
การนําอาหารไปรับประทานหรือซื้อจากรานคาใกลเคียง การจัดพื้นที่ในบรรยากาศที่สงบ มีสิ่ง
อํานวยความสะดวกที่จําเปน ไมเปนแหลงที่เปราะบางทางนิเวศ และไมไกลจากที่จอดรถ สิ่งที่ควร
ระวังจากกิจกรรม คือ การ การรักษาความสะอาดและสภาพแวดลอมของสถานที่ เปนตน
- กิจ กรรมทองเที่ย วประเภทใหความบั น เทิง เป น กิจ กรรมที่ใ หความ
สนุกสนานเพลิดเพลิน เพื่อเปนการศึกษาและพักผอนหยอนใจ
2.3.3 แนวความคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมของประชาชนในการใชพื้นที่แหลงทองเที่ยว
จากการจําแนกประเภทของแหลงทองเที่ยว พบวาสถานที่ทองเที่ยว และแหลงทองเที่ยว
บางประเภทยัง มีบทบาทเปน พื้นที่วางสาธารณะที่สําคัญ ภายในเมือง นอกเหนือจากการเปน
สถานที่ทองเที่ยวเพื่อการพักผอนหยอนใจ ขวัญสรวง อติโพธิ, 2547 (อางถึงใน สุภาดา ศรีสารคาม
, 2550: 15-16) พื้นที่วางสาธารณะ เปนสถานที่ภายนอกอาคารที่คนในเมืองหรือชุมชนมารวมกัน
เพื่อพบปะกันทางสังคม วัฒนธรรม ซึ่งในวิถีชีวิตดั้งเดิมของคนไทยจัดวาเปนเสมือนศูนยกลางใน
การดําเนินชีวิต โดยการใชพื้นที่วางสาธารณะเชน วัด โรงเรียน ศาลาประชาคม เปนที่พบปะพูดคุย
หรือพักผอนในการดําเนินชีวิตประจําวัน และอาจเปนศูนยรวมการจัดกิจกรรมของชุมชน รวมถึง
กิจกรรมที่กอใหเกิดการสรางรายไดใหกับทองถิ่นและชุมชน
1) ความสําคัญและประโยชนใชสอยของพื้นที่วางสาธารณะ
Tunnard , Pushkarew และ Tankel (อางถึงใน สุภาดา ศรีสารคาม, 2550: 17) กลาวถึง
ความสําคัญของพื้นที่วางสาธารณะที่มีผลตอกิจ กรรมตางๆ คือ เปนที่พักผอนหยอนใจของชาว
ชุมชนเมือง ทั้งในดานการพักผอนที่มีการออกแรงเชน การเดิน ขี่จักรยาน เลนกีฬา วิ่งออกกําลัง
เปนตน และการพักผอนที่ไมออกแรงเชน การชื่นชมธรรมชาติ ภูมิทัศนของเมือง ฟงดนตรี นั่งเลน
ในสวนสาธารณะ นอกจากนี้พื้น ที่วางสาธารณะยังเปน สวนที่ชวยประดับ ประดา สงเสริมให
ทิว ทั ศน ข องเมือ งมีค วามสวยงาม เปน การเสริม คุ ณ ค า ทางดา นลัก ษณะเมื องจนก อ ให เ กิ ด
เอกลักษณของเมือง พื้นที่วางสาธารณะยังมีผลทางดานจิตใจตอชุมชนในเมืองที่ทําใหรูสึกสงบ
หลุดพนจากความสับสนวุนวาย
กฤติย า ไชยธณะสัณฑิต , 2518 (อางถึงใน ปราณระฟา พรหมประวัติ , 2550: 35-36)
ความสําคัญของพื้นที่วางสาธารณะในชุมชนเมืองสําหรับประเทศไทย เปนพื้นที่ที่มีความสําคัญใน
ดานตางๆ คือ
(1) เพื่อการคา เปนพื้นที่เพื่อการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินคา
(2) เพื่อการสื่อสาร เปนสถานที่เพื่อกิจกรรมทางสังคม เปนจุดที่มีการแลกเปลี่ยน
หรือกระจายขาวสาร เปนที่ที่ผูคนมาพบปะ พูดคุย
(3) เพื่อการนันทนาการ เปนสถานที่พักผอนหยอน
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(4) เพื่อการคารวะศรัทธา มักจะเปนทางเขาบริเวณดานหนาอาคารทางศาสนา
เพื่อประกอบพิธี การบูชา การสวดมนต
(5) เพื่อเนนใหความสําคัญ หรือความเปนเอกลักษณของอาคารที่มีความสําคัญ
เชน ศาลากลาง อนุสาวรีย หรือเนนจุดที่การสัญจรสําคัญมาตัดกัน
(6) เพื่อผลทางดานการมองเห็น ความตองการพื้นที่วางบริเวณรอบอาคารสําคัญ
หรือสิ่งซึ่งเปนสัญลักษณของเมือง เพื่อผลดานความงาม และบางครั้งยังเปนสถานที่เพื่อกระจาย
คนจํานวนมากออกมาจากตัวอาคาร
จากที่กลาวมาขางตน สามารถสรุปไดวา พื้นที่วางสาธารณะ เปนพื้น ที่ภายนอกอาคาร
หรือพื้นที่สภาพแวดลอมกลางแจง มีความสําคัญในการใชประโยชนผสมผสานเพื่อกิจกรรมทาง
สังคม กิจกรรมทางเศรษฐกิจ และ กิจกรรมนันทนาการและพักผอนหยอนใจของชาวเมือง ทั้งนี้ยัง
รวมไปถึงแหลงทองเที่ยวประเภทตางๆ ภายในเมืองที่เปนสวนหนึ่งของพื้นที่วางสาธารณะ เพื่อ
รองรับกลุมผูใช ชวงเวลาและกิจกรรมที่หลากหลายในพื้นที่
2) รูปแบบและกิจกรรมของประชาชนในการใชพนื้ ทีแ่ หลงทองเที่ยว
เงื่อนไขสําคัญที่ทําใหเกิดการใชพื้นที่จะตองมีองคประกอบสําคัญดานความหลากหลาย
ของคน เวลา และกิจกรรม (กาญจน นทีวุฒิกุล, 2550: 33-35)
1) คน Project for Public Space (1978) และ Marcus (1975-1988) ความหลากหลาย
ของคนขึ้นอยูกับระดับการติดตอ ยิ่งมีคนใชพื้นที่มากเทาไหรยอมทําใหชวงอายุ และเพศของผูใช
ไดผลแตกตางกัน กลาวคือ ถามีคนใชมาก ความหลากหลายของเพศ และวัยจะมากขึ้นดวย ดังนั้น
ความสําคัญของพื้นที่จึงขึ้นอยูกับระดับของการเขารวมของคนและความอิสระของการติดตอ
2) เวลา Golledge and Stimon (1997) รูปแบบกิจกรรมของคนในชุมชนมีหลายระดับ
เวลา ทั้งระดับวัน สัปดาห ประจําป ฤดูกาล และชวงชีวิต กิจกรรมที่เกิดขึ้นทําใหเกิดบทบาทโดด
เดน เป น เอกลักษณเ ฉพาะของพื้น ที่นั้น นอกจากนี้ ความหลากหลายของเวลาขึ้นอยูกับสภาพ
ภูมิอากาศดวย Lynch (1981) และ Jacobs (1961) ไดกลาวถึงเวลาของกิจกรรมมีความสําคัญ
มากพอๆ กับพื้น ที่กิจ กรรม การปรากฏตัวของคนในชุมชนในเวลาที่ตางๆ กัน ทําใหเ กิดความ
หลากหลายของเวลา สภาพแวดลอมที่เหมาะสมยอมทําใหคนใชระยะเวลาในพื้นที่ยาวนานขึ้น
และยังรวมถึงความถี่ของการใชพื้นที่ดวย
3) กิจกรรม Gehl (1994: 11-14) (อางถึงใน เอกสารประกอบการสอนวิชาฟนฟูเมือง,
2550) ไดจําแนกกิจกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่วางสาธารณะของเมืองไวเปนประเภทหลักๆ ดังนี้
(1) กิจกรรมจําเปน (Necessary activities) หมายถึง กิจกรรมที่มีความจําเปนตอ
การดําเนินกิจวัตรประจําวันของคนที่ไมมีทางเลือกในการเขาใชประโยชนในพื้นที่ไดแก กิจกรรมที่
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เกี่ยวกับการเดินเปนหลักเชน การเดินไปโรงเรียน หรือไปทํางาน รอรถประจําทาง ซื้อของ ทําธุระ
ตางๆ เปนตน
(2) กิจกรรมทางเลือก หรือกิจกรรมพักผอนหยอนใจ (Optional or recreational
activities) เปนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับความตองการของคนที่จะทําและเปนกิจกรรมที่คนตัดสินใจ
แลวแตชวงเวลา และสถานที่อํานวยดวย โดยเปนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการพักผอนหยอนใจเปน
หลักเชน การเดินเลน ยืนหรือนั่งเลนเพื่อความเพลิดเพลิน ออกกําลัง เปนตน
(3) กิจกรรมทางสังคม (Resultant or social activities) กิจกรรมที่เกิดขึ้นตอเนื่อง
จากกิจ กรรมทั้ งสองข างตน ไดแก การทัก ทาย สนทนา การละเลน รวมไปถึง การปฏิ สัมพัน ธ
ทางออมเชน การดูหรือฟงบุคคลอื่น ยังหมายรวมถึงการรวมกลุมกันของประชากรจํานวนมากเพื่อ
ประกอบพิธีกรรม งานประเพณี งานเฉลิมฉลองและงานรื่นเริงตางๆ
กิจกรรมตางๆ ทําใหเกิดการสรางชีวิตชีวาใหกับพื้นที่ การใชพื้นที่จะแสดงถึงชวงเวลาและ
กิจ กรรมตางๆ เชน การเฉลิมฉลอง การเผยแพรขาวสาร ที่นัดพบ และคาขายสิน คา เปน ต น
นอกจากนี้ก ารใชพื้น ที่ยังขึ้น อยูกับ ลัก ษณะทางเศรษฐกิจ และสังคม สภาพแวดลอมของที่ตั้ง
ระยะเวลาที่อาศัยอยูในถิ่นที่อยูนั้น โอกาสและความตองการทํากิจกรรมของแตละบุคคล
นอกจากนี้ Crawford, 1999 (อางถึงใน กาญจน นทีวุฒิกุล, 2550: 33-35) กลาววา
เศรษฐกิจนอกระบบ (Information Economy) รานคาหาบเรริมถนนชวยสรางความมี
ชีวิตชีวาของเมือง สามารถดึงดูดลูก คาในทุก ระดับชนชั้น การนําสินคามาวางขายริมถนนหรือ
ตลาด สรางแรงจูงใจใหคนเดินผานไปมามากขึ้น เกิดโอกาสในการสนทนางายขึ้นระหวางผูซื้อ
ผูขาย มีความรูสึกเปนมิตรมากขึ้น และนําไปสูการแลกเปลี่ยนขาวสารซึ่งกันและกัน Marcus and
Francis (1990) ไดศึกษาการใชพื้นที่วางสาธารณะในเมืองซิดนีย ออสเตรเลีย พบวาผูใชพื้นที่วาง
สาธารณะในยานคนทํางานที่อายุนอยกวา 30 ป อยากไปใชพื้นที่เพื่อตองการพักผอนรอยละ 62
ไปกินรอยละ 22 และเดินรอยละ 10 สิ่งที่ตองการใหมีเพิ่มมากขึ้น คือ รานอาหารกลางแจง ราน
กาแฟ และหาบเรบนทองถนน การคาขายแบบนี้มีผลดีตอระบบเศรษฐกิจโดยรวม ทําใหสินคามี
ราคาถูกและเปนทางเลือกของผูมีรายไดนอ ย
เศรษฐกิจรอบพื้นที่ (Economic Location) พื้นที่เมืองที่นาอยูจะตองอางถึงการใชสอย
แบบอเนกประโยชนและมีสิ่งอํานวยความสะดวกหลากหลาย เชน โรงแรม โรงเรีย น ธนาคาร
ตลาด ยานการคาสําคัญ ตลาดกลางคืน หลักการรวมองคประกอบพื้นที่ใชสอยสรางพื้นที่เมืองให
มีชีวิตชีวา Mumford ปฎิเสธหลักการจัดโซนนิ่งในปจจุบันที่ทําใหขาดความหลากหลาย ยานที่
ผสมผสานของโรงแรมและอพาทเมนต อาคารสํานักงาน ร านคา สามารถดึงดูดคนที่มาทํางาน
นักทองเที่ยวและครอบครัวสรางชีวิตชีวาและความคึกคักใหกับยานนั้น
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2.4 แนวความคิดเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาการทองเที่ยว
2.4.1 การวางแผนพัฒนาการทองเที่ยว
การวางแผนการทองเที่ยวในเมืองควรเปนสวนหนึ่งของผังเมืองรวมหรือแผนฟนฟูพื้นที่ใจ
กลางเมืองเพื่อใหมีความสอดคลองตอกันอยางมากที่สุดเทาที่เปนไปได แตหากตองมีการจัดทํา
แยกออกจากกันควรตองใหความสําคัญกับภาพรวมของเนื้อเมืองและระบบการคมนาคมขนสงใน
ระดับสูง กระบวนการวางแผนการทองเที่ยวในเมืองเริ่มดวยการสํารวจ จัดทําแผนที่การใชที่ดิน
และจัดลําดับความสําคัญของสถานที่ทองเที่ยวตางๆ วิเคราะหตลาดและจัดทําเปาหมายตลาดที่
สัมพันธกับสถานที่ทองเที่ยวตางๆ เหลานั้น รวมทั้งความสัมพันธระดับภูมิภาค(จัดทําวัตถุประสงค
ของการพัฒนาการทองเที่ยวที่สัมพันธกับวัตถุประสงคของการพัฒนาเมืองโดยรวม) วัตถุประสงค
ของการพัฒนาองคประกอบที่สําคัญคือ การพิจารณาถึงคุณภาพชีวิตที่ดีของผูอยู อาศัยในเมือง
และตองไมไดรับผลกระทบเชิงลบจากการพัฒนาการทองเที่ยว
2.4.2 ปจจัยสําคัญในการพัฒนาแหลงทองเที่ยว
แนวคิดการพัฒนาแหลงทองเที่ยวเปนแนวคิดที่มุงดําเนินงานอยางตอเนื่องในการปรับปรุง
และเสริมแตงแหลงทองเที่ยวจากสภาพเดิมไปสูสภาพใหมที่ดีขึ้นเหมาะสมกับความตองการของ
นักทองเที่ยว การพัฒนาแหลงทองเที่ยวจะตองควบคูกับการอนุรักษแหลงทองเที่ยวดวยเชนกัน
ในขณะที่ศักยภาพของแหลงทองเที่ยวและการกําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกทางการทองเที่ยวใน
แตละแหลงทองเที่ยวยอมมีความแตกตางกันตามวัตถุประสงคของแหลงทองเที่ยวนั้นๆ
ทรัพยากรหรือแหลงทองเที่ยวที่มีอยูแลว เมื่อพิจารณาความสําคัญเพื่อการพัฒนาตาม
ขั้นตอนโดยพิจารณาถึงศักยภาพในการพัฒนา (Development Potential) องคประกอบสําคัญที่
นํามาเปนเครื่องชี้ใหเห็นถึงศักยภาพของแหลงทองเที่ยว มี 4 ประการ คือ
1) ปจจัยจูงใจหลักของการทองเที่ยว (Primary Attraction) พิจารณาไดจากความสําคัญ
ของสถานที่ตั้ง และลักษณะของแหลงทองเที่ยวนั้นๆ ตอความตองการของนักทองเที่ยวในหลายๆ
ดาน เชน ความตองการพักผอนอยางสงบ ความสนุกตื่นเตน การหาประสบการณ เปนตน ปจจัย
หลักนี้สามารถแบงออกไดเปน 3 ลักษณะ คือ ดานธรรมชาติ ประวัติศาสตร และกิจกรรมที่มนุษย
สรางขึ้น
2) ปจจัยสนับสนุน และสิ่งอํานวยความสะดวก (Supporting Facilities) ไดแก สิ่งอํานวย
ความสะดวกที่ไดระดับมาตรฐานในดานการบริการ ที่พักและอาหาร การติดตอเขาใจทางดาน
ภาษา การใหขาวสาร การประชาสัมพันธ ตลอดจนสิ่งอํานวยความสะดวกทางดานความบันเทิง
เริงรมยและรานคาของที่ระลึก
3) ป จ จั ย ทางด า นโครงสร า งพื้ น ฐานและการคมนาคม (Infrastructure and
Transportation) ไดแก โครงขายการคมนาคมทั้งทางบก ทางน้ําและทางอากาศที่สะดวกสบาย
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บริก ารสาธารณะ เชน ไฟฟา น้ําใช การระบายน้ํา การกําจัดสิ่งโสโครก ตลอดจนระบบสื่อสาร
โทรคมนาคม
4) ปจจัย ประกอบ (Complementary Factor) ไดแก คุณคาที่ดึงดูดใจหรือเกิดความ
ประทับใจในสภาพแวดลอม ภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และลักษณะภูมิทัศนอันเปนเอกลักษณ สภาพ
เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งสะทอนทาที พฤติกรรมและสิ่งแวดลอมที่มนุษยสรางขึ้น ความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินทั้งในดานโจร ผูราย ภัยธรรมชาติ และการเมือง
สําหรับคุณคาที่ทําใหนักทองเที่ยวเกิดความประทับใจสภาพแวดลอมของแหลงทองเที่ยว
นั้น วิวัฒน บุญยภักดิ์ (2531) ไดใหความสําคัญทางดานจินตภาพของพื้นที่ (Image) เปนปจจัยที่
สํา คั ญ อี ก ประการหนึ่ งสํ า หรั บ การพั ฒนาแหล ง ทอ งเที่ ย ว โดยจิน ตภาพของพื้ น ที่ หมายถึ ง
เอกลักษณหรือลักษณะเดนของพื้นที่ที่เปนแหลงทองเที่ยวนั้นๆ ในความรูสึกของนักทองเที่ยวอาจ
เปน ไปไดทั้ง ลัก ษณะที่เ ปน รูป ธรรมและนามธรรมเช น จิน ตภาพทางกายภาพ จิน ตภาพทาง
ลัก ษณะศิลปวัฒ นธรรม จิ น ตภาพทางอัธ ยาศัย ของผูค น เปน ตน ดัง นั้น จิน ตภาพของแหล ง
ทองเที่ยวจึงเปรียบเหมือนเสนหดึงดูดใหนักทองเที่ยวนึกถึงและพอใจที่จะไดเดินทางไปสัมผัสดวย
ความชื่นชม ฉะนั้นการพัฒนาพื้นที่ใหเปนแหลงทองเที่ยวจึงจําเปนตองอนุรักษ หรือคงจินตภาพ
เดิมไว เพื่อเปนสิ่งที่สามารถดึงดูดใจและสรางความประทับใจแกผูมาเยือน ในทางตรงกันขามหาก
การพัฒนาแหลงทองเที่ยวมิไดคํานึง ถึงจินตภาพของพื้นที่ อาจทําใหแหลงทองเที่ยวนั้นสูญเสีย
จินตภาพเดิมไป ซึ่งยอมจะมีผลตอความรูสึกของนักทองเที่ยวในแงลบ เมื่อนักทองเที่ยวเดินทาง
มาถึงและไมสามารถพบกับ สิ่งที่เ ขาคาดหวังไว ยอมสงผลตอการตัดสินใจที่จ ะไมมายังแหลง
ทองเที่ยวนั้นอีก
แหลงทองเที่ยวในพื้นที่วางแผนมีประเด็นสําคัญที่ตองวิเคราะห คือ การประเมินศักยภาพ
และจัดกลุมแหลงทองเที่ยว ซึ่งมีหลักเกณฑในการพิจารณา 2 ดาน คือ คุณคาความสําคัญของ
แหลงทองเที่ย วและความพรอมในการรองรับ กิจ กรรมการทองเที่ย ว ซึ่งจะเปน พื้นฐานในการ
กําหนดแนวทางการพัฒนาแหลงทองเที่ยวในขั้นตอนตอไป จุฑามาตย (2531) ไดจําแนกตัวแปร
ดานคุณคาของแหลงทองเที่ยววาประกอบดวย ความสําคัญของแหลงทองเที่ยว ความสัมพันธกับ
สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ การจัดการ ทัศนคติของคนในทองถิ่น และกิจกรรม สวนตัวแปรดาน
ความพรอมในการรองรับนักทองเที่ยวประกอบดวย ความสะดวกในการเขาถึง สิ่งอํานวยความ
สะดวก สภาพภูมิทัศน การบริการและการักษาความสะอาด
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2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ทัศนวรรณ วิพุธกษมานนท (2544) วิจัย เรื่อง พฤติกรรมการทองเที่ยวและปจจัยที่มี
ความสัมพันธกับการทองเที่ยวชายหาดบางแสนของผูเยี่ยมเยือน พบวา ปจจัยความสะดวกในการ
เดินทางเปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการทองเที่ยวมากที่สุด และสําหรับพฤติกรรมการทองเที่ยวของผู
เยี่ยมเยือน พบวา สวนมากเคยเดินทางมาชายหาดบางแสนแลว เพื่อนเปนผูแนะนําใหมาเที่ยว
ทราบขอมูลชายหาดบางแสนจากหนังสือหรือนิตยสาร เดินทางมาเพื่อพักผอนหรือเพื่อทองเที่ยว
ในชวงวันหยุดสุดสัปดาห โดยมากับเพื่อนดวยรถสวนตัว มักจะมานั่งพักผอนสวนมากไมคางคืน
ณัฐวุฒิ คําหวั่น (2545) ไดศึกษาและเสนอแนะแนวทางการพัฒนาเมืองสุไหงโก-ลก เพื่อ
รองรับ การท องเที่ย วชายแดน โดยศึก ษาศัก ยภาพในการพัฒ นาการทองเที่ย วของเมือง ผล
การศึกษาแสดงใหเห็นวาเมืองสุไหงโก-ลก มีจุดเดนในดานโครงสรางของเสนทางที่เปนโครงขาย
เชื่อมโยงกับเมืองตางๆ ไดทุกทิศ สามารถเดินทางเชื่อ มโยงสูแหลงทองเที่ยวและเมืองอื่น ๆ ใน
ภูมิภาค รวมถึงประเทศมาเลเซียไดอยางสะดวก ความพรอมดานที่พัก สิ่งอํานวยความสะดวกและ
บริการสําหรับนักทองเที่ยว รวมถึงการเปนประตูการทองเที่ยวของแหลงทองเที่ยวในพื้นที่ตอนใน
ของจังหวัดนราธิวาส ในขณะที่จุดดอยภายในเมืองสงผลตอการทองเที่ยว คือ ปญหาการคมนาคม
ภายในเมือง และความแออัดของยานพาณิชยกรรมใจกลางเมือง ความเสื่อมโทรมของดานและ
สถานีรถไฟ ซึ่งสงผลตอภาพลักษณของเมือง จึงไดเสนอแนะแนวทางการพัฒนาดานตางๆ ดังนี้ 1)
การวางแผนการใชที่ดิน 2) การพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกและโครงสรางพื้นฐาน 3) การพัฒนา
แหลงทองเที่ยวและสิ่งดึงดูดการทองเที่ยว 4) การพัฒนาทรัพยากรมนุษยดวยการปรับปรุงและ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐานของเมืองและสรางภูมิทัศนของเมืองใหเปนเมืองทองเที่ยวชายแดน
2.6 กรอบแนวความคิดในการศึกษา
จากการศึกษาทบทวนแนวความคิด ทฤษฎี และ งานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อนํามาสรางเปน
กรอบแนวความคิ ด ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ เมื อ งท อ งเที่ ย วควรเป น เมื อ งที่ มี ค วามเหมาะสมที่
ประกอบดวยปจจัยตางๆ ที่เกื้อหนุนตอการทองเที่ยว ดังนั้นเพื่อใหทราบถึงศักยภาพ ขอจํากัดและ
ปญ หาตางๆ ของเมืองที่เกี่ย วของกับ การทองเที่ยวจําเปนจะตองทราบลักษณะทางกายภาพ
เศรษฐกิจ และสังคมของเมือง รวมทั้งดานองคประกอบของการทองเที่ยว ซึ่งเปนขอมูลเบื้องตนที่
ทําใหเห็นภาพรวมของเมือง
รูปแบบการใชพื้น ที่ เปนกิจ กรรมที่เกิดขึ้นบนพื้นที่ โดยมีองคป ระกอบสําคัญ ที่เ กิดจาก
พฤติกรรมการใชพื้นที่คือ กลุมผูใช ชวงเวลา และกิจกรรม โดย Gehl (1994) ไดจําแนกกิจกรรม
หลักที่เกิดขึ้นบนพื้นที่ไว 3 ประเภท คือ กิจกรรมพักผอนหยอนใจ กิจกรรมจําเปน และกิจกรรมทาง
สังคม ทั้งนี้แหลงทองเที่ยวแตละประเภทยอมมีลักษณะเฉพาะของสถานที่ที่แตกตางกัน และดวย
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องคประกอบของแหลงทองเที่ยวเชน ดานการเขาถึง ดานองคประกอบและสิ่งอํานวยความสะดวก
เปนตน ที่เปนปจจัยสนับสนุนทําใหเกิดการใชพื้นที่จากกิจกรรมที่หลายหลายและมีความสัมพันธ
ซึ่งกัน เพื่อนํามาสูก ารวิเคราะหและสรุปรูปแบบการใชพื้นที่แหลงทองเที่ยวในเขตเทศบาลนคร
สงขลา และเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่แหลงทองเที่ยวใหมีความเหมาะสม
และสอดคลองโดยคํานึงถึงความตองการในการใชพื้นที่รวมกันระหวางนักทองเที่ยวและประชาชน
ในพื้นที่
ศักยภาพและขอจํากัดในดานการทองเที่ยวระดับเมือง
 ลักษณะทางกายภาพ เศรษฐกิจและสังคม
 องคประกอบของทรัพยากรการทองเที่ยว
-ตลาดการทองเที่ยว
-นักทองเที่ยว
-ทรัพยากรทองเที่ยว
-การคมนาคมขนสง
-สิ่งอํานวยความสะดวกและบริการ -การใชประโยชนที่ดิน

พฤติกรรมการใชพื้นที่

ประเภทของแหลงทองเที่ยว(ททท.)
-แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ
-แหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตรและโบราณสถาน
-แหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมและกิจกรรม

กลุมผูใช
-นักทองเที่ยว
-ประชาชนในพื้นที่

ชวงเวลา Gelth(1996)กิจกรรม

จากแบบสอบถาม การสํารวจ
จากแบบสอบถาม

องคประกอบของพื้นที่แหลงทองเที่ยว

-ดานการเขาถึง
-ดานองคประกอบและสิ่งอํานวยความสะดวก
-ดานสภาพภูมิทัศน
-ดานความปลอดภัย
-ดานกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากการสํารวจ

กิจกรรมเพื่อการพักผอนหยอนใจ กิจกรรมจําเปน
-กิจกรรมพักผอน
-การคาขาย
-การประกอบอาชีพ
-กิจกรรมออกกําลัง
-กิจกรรมเฉพาะ

กิจกรรมทางสังคม
-การจัดงานเทศกาลพิเศษ
งานประเพณีทองถิ่น
-การพบปะ สังสรรค

การวิเคราะห
รูปแบบการใชพื้นที่แหลงทองเที่ยวในเขตเทศบาลนครสงขลา
แนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงแหลงทองเที่ยวในเขตเทศบาลนครสงขลา
1.แนวทางจัดการดานทรัพยากร 2. แ น ว ท า ง ก า ร พั ฒ น า แ ล ะ 3.แนวทางการปรับ ปรุงองคป ระ 4.แนวทางการพัฒนาและสงเสริม
การทองเที่ยวและสิ่งแวดลอม
ปรับปรุงระบบการคมนาคมขนสง กอบและสิ่งอํานวยความสะดวก/ ดานการทองเที่ยว
และการสัญจร
บริการ

แผนภูมิที่ 2.1 กรอบแนวความคิด
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บทที่ 3
ขอมูลพื้นฐานและองคประกอบทรัพยากรทองเที่ยวของเทศบาลนครสงขลา
ในรายละเอียดของบทนี้จะเปนการอธิบายลักษณะทางกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคมของ
เทศบาลนครสงขลา รวมถึงองคประกอบของทรัพยากรการทองเที่ยวในเขตเทศบาลนครสงขลา
เพื่อใหทราบถึงสภาพปจจุบันของพื้นที่ซึ่งประกอบดวยหัวขอตางๆ ดังนี้
3.1 ลักษณะทางกายภาพ
3.1.1 ที่ตั้งและอาณาเขตติดตอ
เทศบาลนครสงขลาตั้งอยูในอําเภอเมืองสงขลา ครอบคลุมพื้นที่ตําบลบอยาง มีลักษณะ
เปน แหลมอยู ระหวางทะเลสาบสงขลากับอาวไทย มีพื้น ที่ทั้งหมด 9.27 ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณ 5,739.75 ไร มีอาณาเขตติดตอกับพื้นที่ใกลเคียง ดังนี้ (แผนพัฒนาเทศบาลนครสงขลา
,2550)
ทิศเหนือ
ติดตอกับ
เขตอําเภอสิงหนคร
ทิศใต
ติดตอกับ
เขตเทศบาลตําบลเขารูปชาง
ทิศตะวันออก ติดตอกับ
อาวไทย
ทิศตะวันตก ติดตอกับ
ทะเลสาบสงขลา
3.1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
พื้นที่สวนใหญเปนที่ราบชายฝงทะเลมีลักษณะลาดเอียงจากฝงทะเลอาวไทยไปทางดาน
ทะเลสาบสงขลา รูปรางของพื้นที่มีลักษณะเปนแหลมแคบยาวตามแนวทิศใตสูทิศเหนือลงสูทะเล
มีคลองสําโรงไหลตามแนวทิศตะวันออกสูตะวัน ตกเชื่อมระหวางอาวไทยและทะเลสาบสงขลา
ความยาว 5.27 กิโลเมตร ทางดานทิศตะวันออกมีชายหาดเลียบตัวเมืองมีความยาวประมาณ 8
กิโลเมตร ภายในเขตเทศบาลมีภูเ ขาอยูทางดานทิศเหนือคือ เขานอยและเขาตังกวน มีคลอง
ระบายน้ํา 2 สาย ไดแก คลองขวางและคลองสําโรง ความยาวประมาณ 1.4 และ 5.27 กิโลเมตร
3.1.3 การคมนาคมขนสง
1) การคมนาคมทางบก
(1) ทางหลวงแผนดินหมายเลข 407 (กาญจนวนิช) เชื่อมตอระหวางอําเภอเมือง
สงขลากับอําเภอหาดใหญ
(2) ทางหลวงแผนดินหมายเลข 414 (ลพบุรีราเมศวร) เชื่อมตอระหวางอําเภอ
หาดใหญกับทางหลวงหมายเลข 407 เขาสูเมืองสงขลา
(3) ทางหลวงแผนดินหมายเลข 408 (สงขลา-สิงหนคร) เชื่อมตอระหวางอําเภอ
สิงหนคร สะพานติณสูลานนทกับกับทางหลวงหมายเลข 407 เขาสูอ ําเภอเมืองสงขลา
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(4) ทางหลวงแผนดินหมายเลข 408 (สงขลา-นาทวี) เชื่อมระหวางอําเภอจะนะ
และนาทวี เขาสูอ ําเภอเมืองสงขลา
2) การคมนาคมทางน้ํา
ทาแพขนานยนต มีแพใหบริการจํานวน 3 ลํา รับสงผูโดยสารระหวางเมืองสงขลากับหัว
เขาแดง ตําบลหัวเขา อําเภอสิงหนคร อยูในความดูแลของหนวยงานแพขนานยนตสงขลา กรมเจา
ทา สามารถยนระยะทางสําหรับผูท ี่ใชทางหลวงแผนดินหมายเลข 408 ที่ตองการเขาเมืองสงขลา
3.1.4 การใชประโยชนที่ดินและอาคารภายในเขตเทศบาลนครสงขลา
การใชประโยชนที่ดินภายในเขตเทศบาลนครสงขลาตามผั งเมืองรวมเมืองสงขลาปพ.ศ.
2540 แบงเปนการใชประโยชนที่ดินประเภทที่พักอาศัยและพาณิชยกรรมปะปนกันอยางหนาแนน
บริเวณตอนกลางและกระจายลงมาทางตอนใตของเมืองตามแนวถนนไทรบุรี ประมาณรอยละ
41.50 การใชประโยชนที่ดินประเภทสถาบันราชการ สถาบันการศึกษาและศาสนสถาน สวนใหญ
เปนบริเวณทางดานตะวันออกตามแนวถนนสายหลักและกระจายอยูทั่วไปตามชุมชน ประมาณ
รอยละ 44.30 การใชประโยชนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคาจะตั้งอยูทางดานตะวันตก
เฉียงใตของเมืองเรียบชายฝงทะเลสาบซึ่งเปนอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการแปรรูปผลิตผลจากการ
ประมงประมาณรอยละ 4.2 การใชประโยชนที่ดินประเภทที่โลงเพื่อนัน ทนาการและการรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอม ประมาณรอยละ 10 โดยสามารถจําแนกการใชประโยชนที่ดินและอาคาร
ภายในเขตเทศบาลนครสงขลา(สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา, 2550)(แผนที่ 3.1)
1) การใชประโยชนที่ดินประเภทที่พักอาศัย สวนใหญเปนยานชุมชนเมืองเกาที่มีการ
ตั้งถิ่นฐานตั้งแตในอดีต โดยมีลักษณะเปนอาคารหองแถวเกาชั้นเดียวและสองชั้น และอาคารเดี่ยว
เกาะกลุมกันอยางหนาแนนบริเวณถนนนครนอก ถนนนครใน ถนนวิเชียรชม สวนบริเวณที่เปน
อาคารตึกแถวและอาคารพาณิชยเปนยานชุมชนที่เกิดขึ้นใหมภายหลังและมีการรวมกลุมกันอยาง
หนาแนนไดแก บริเวณถนนทะเลหลวง ถนนชัยมงคล ถนนสระเกษ และถนนไทรบุรี เปนตน ทั้งนี้
เมืองสงขลามีทิศทางการขยายตัวไปทางทิศใตจึงพบรูปแบบอาคารและที่พักอาศัยที่เกิดขึ้นใหมมี
ความหลากหลายเพิ่มขึ้น ทั้งบานเดี่ยว ทาวนเฮาส อพารทเมนต ตึกแถว เพราะขอจํากัดในการ
ขยายตัวของเมืองทําใหที่ดินภายในเมืองมีราคาคอนขางสูงและมีการใชประโยชนที่คอนขางเขมขน
2) การใชประโยชนที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและกึ่งพาณิชยกรรม สวนใหญกระ
จายอยูทั่วไปตามแนวถนนสายหลักและแทรกตัวรวมกับที่พักอาศัยในแหลงชุมชนไดแก ถนนไทร
บุรี และถนนรามวิถี เปนกิจกรรมประเภทใหบริการเชน ศูนยบริการและโชวรูมรถยนต รานจําหนาย
วัสดุอุปกรณกอสราง ธนาคาร และโรงแรม สวนแหลงพาณิชยกรรมขนาดใหญของเมืองตั้งอยูบน
ถนนเพชรคีรีซึ่งเปนตลาดสดเอกชน(ตลาดทรัพยสิน)ที่ใหญที่สุดภายในเมืองสงขลาประกอบดวย
รานคาประเภทตางๆ บริเวณโดยรอบซึ่งเปนแหลงคาขายสินคาอุปโภคและบริโภคหลากหลายชนิด
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ทั้งคาปลีกและคาสง นอกจากนี้กลุมพาณิชยกรรมและกึ่งพาณิชกรรมที่กระจายตามแหลงชุมชน
ไดแก ยานเมืองเกาบริเวณถนนนครนอก ถนนนครใน ถนนนางงาม ถนนพัทลุง ถนนทะเลหลวง
ส ว นใหญ เ ป น ร า นค า ประเภทห อ งแถวที่ จํ า หน า ยสิ น ค า และให บ ริ ก ารเช น ร า นขายของชํ า
รานอาหาร รานเชาวีดีโอ เปนตน
3) การใช ป ระโยชน ที่ ดิ น ประเภทอุ ต สาหกรรมและคลั ง สิ น ค า ส ว นใหญ เ ป น
อุตสาหกรรมเกี่ยวกับการแปรรูปผลิตผลจากการประมง มีลักษณะเปนอุตสาหกรรมขนาดเล็กใน
ครัวเรือนโดยกระจายอยูบริเวณทาเทียบเรือประมงทาสะอานไปทางดานทิศใต ตามแนวถนนเตา
หลวง ถนนเตาอิฐ ถนนราษฎรอุทิศ 1 และบริเวณแนวริมคลองสําโรง สวนอุตสาหกรรมประเภท
อื่นๆ ภายในเมืองเปนอุตสาหกรรมขนาดเล็กที่ใหบริการกับประชาชนในเมืองเชน อูซอมรถยนต
โรงงานน้ําแข็ง โรงกลึง เปนตน
4) การใชประโยชนที่ดินประเภทสถาบันราชการ เมืองสงขลาเปนที่ตั้งของสถานที่
ราชการสําคัญเปนจํานวนมาก โดยศูนยกลางที่สําคัญของยานนี้ไดแก บริเวณถนนราชดําเนินนอก
ซึ่งเปน ที่ตั้งของศาลากลางจังหวัด สํานักงานเทศบาล สํานักงานที่ดิน จังหวัด ศาลจังหวัด ศาล
แขวงสงขลา ซึ่งเปนสถานที่ราชการที่มีความสําคัญ ระดับจังหวัด สวนบริเวณถนนชลาทัศนและ
ถนนไทรบุรี เปนกลุมสถาบันราชการที่เปนหนวยงานดานความมั่นคงของประเทศไดแก ฐานทัพเรือ
สงขลา และกองทัพเรือภาค 4
5) การใชประโยชนที่ดินประเภทสาธารณูปโภค เมืองสงขลาเปนที่ตั้งของหนวยงาน
ดานสาธารณูปโภค โดยมีหนวยงานที่สําคัญ คือ การประปาเขต 5 การประปาสวนภูมิภาค การ
ไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดสงขลา สถานีขนสงจังหวัดสงขลา ทาเทีย บเรือสงขลา ทาเทีย บเรือ
เทศบาลนครสงขลา สถานีโทรคมนาคมเคเบิ้ลใตน้ํา สถานีเ รือดับเพลิง และสํานัก งานบริก าร
โทรศัพท สวนใหญจะตั้งกระจายอยูในเขตเทศบาลนครสงขลา
6) การใชประโยชนที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา เมืองสงขลามีบทบาทเปนศูนย
กลางการศึกษาของภาคใต เปนที่ตั้งของสถาบันการศึกษาขนาดใหญที่มีความสําคัญและมีชื่อเสียง
มาตั้งแตอดีต ทั้งในระดับกอนประถมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษาเชน โรงเรียนมหาวชิราวุธ โรง
เรียนวรนารีเฉลิม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาลัยพยาบาลสงขลา สถาบันการศึกษา
สวนใหญตั้งอยูบ ริเ วณถนนสายหลักเชน ถนนราชดําเนิน นอก ถนนปละทา ถนนรามวิถี สวน
สถาบันการศึกษาขนาดกลางและขนาดเล็กตั้งกระจายอยูตามแหลงชุมชนของเมือง
7) การใชประโยชนที่ดินประเภทศาสนสถาน ประกอบดวยวัดซึ่งเปนศาสนาสถาน
สวนใหญในเมือง รองลงมาไดแก ศาลเจา มัสยิดและโบสถคริสต ซึ่งกระจายอยูตามแหลงชุมชนใน
ยานเมืองเกา เมืองสงขลาเปนเมืองเกาที่มีประวัติศาสตรอันยาวนานทําใหภายในเมืองมีวัดซึ่งเปน
ศาสนสถานสําคัญๆ หลายแหง และยังเปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญของเมืองอีกดวย
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8) การใชป ระโยชนที่ดินประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการและการรัก ษาคุณ ภาพ
สิ่งแวดลอม บริเ วณชายฝงทะเลดานตะวันออกจากหาดเกาเสง หาดสมิหลาไปจนถึงบริเวณ
ปลายแหลมสนออน บริเวณเขานอยและเขาตังกวน อันเปนสถานที่พักผอนหยอนใจ สถานที่จัด
กิจกรรมทางสังคมและแหลงทองเที่ยวที่สําคัญของเมือง
กลาวโดยสรุปจากสภาพภูมิประเทศที่มีลักษณะเปนแหลมยื่นออกไปในทะเลดานทิศเหนือ
ทิศตะวันออกและทิศตะวันตก สงผลใหเกิดขอจํากัดดานทิศทางการขยายตัวของเมือง ปจ จุบัน
เมืองจึงมีการขยายตัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนทางหลวงแผนดินหมายเลข 408
และ 407 (ถนนกาญจนวนิช) นอกจากนี้เมืองสงขลามีบทบาทในดานตางๆ ที่หลากหลายไมวาจะ
เปนดานอุตสาหกรรมการประมง ศูน ยกลางของสถาบันราชการและการศึกษา ศูน ยกลางดาน
พาณิชยกรรมและการบริการ รวมถึงพื้นที่โลงเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมที่
นอกจากสงเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่แลว ยังเปนพื้นที่ที่สงเสริมตอการทองเที่ยว
ภายในเมืองดวยเชนกัน
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ทิศทางการขยายตัวลงมาทางทิศตะวันตกเฉียง
ใตตามแนวถนนทางหลวงแผนดินหมายเลข 407
และ ถนนทางหลวงแผนดินหมายเลข 408

ทางหลวงแผนดิน
หมายเลข 407

ทางหลวงแผนดิน
หมายเลข 408

ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปตยกรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

สัญลักษณ

ที่มา : สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา

แผนที่ 3.1 การใชประโยชนที่ดินในเขตเทศบาลนครสงขลา

รูปแบบการใชพื้นทีแ่ หลงทองเที่ยวใน
เขตเทศบาลนครสงขลา
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3.2 ลักษณะทางดานเศรษฐกิจ
การศึกษาลักษณะทางดานเศรษฐกิจของเมืองสงขลา โดยศึกษาขอมูลเกี่ยวกับอาชีพของ
ประชากร สภาพเศรษฐกิจโดยทั่วไปตามประเภทของกิจกรรมที่กอใหเกิดผลทางเศรษฐกิจของ
เมือง ซึ่งจะทําใหทราบถึงสภาพทั่วไปดานเศรษฐกิจของเมืองสงขลา
3.2.1 อาชีพ
ประชากรในเขตเทศบาลนครสงขลา พบวา ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพรับจาง
มากกวารอยละ 60 รองลงมาคือ อาชีพรับ ราชการ โดยอาชีพรับ จางสวนใหญ ไดแก คาขาย
พนั ก งานบริ ษั ท รวมถึ ง แรงงานในภาคอุต สาหกรรมดว ย ส วนอาชีพ รั บ ราชการเป น อาชี พ ที่
เกี่ยวเนื่องจากบทบาทในการเปนเมืองศูนยกลางราชการทั้งในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่นที่มี
ความสําคัญในดานการเปนเมืองการปกครองมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน
3.2.2 ประเภทของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
1) ดานพาณิชยกรรมและการบริการ
การประกอบธุรกิจการคาพาณิชยกรรมและบริการของเทศบาลนครสงขลานอกจากเปน
การใหบริการแกประชากรในเมืองเปนหลักแลว ยังเปนศูนยกลางการใหบริการแกพื้นที่ใกลเคียง
ในป พ.ศ. 2550 มีสถานประกอบการคาและบริการกวา 900 แหง สวนใหญเปนสถานประกอบการ
ประเภทรานคาปลีกและสถานบริการเชน รานจําหนายสินคาอุปโภค บริโภค รานอาหาร ศูนยกลาง
การคาและตลาด รวมถึงสถาบันทางดานการเงินรวม 22 แหง ปจจุบันเศรษฐกิจที่เกี่ยวของกับการ
ใหบริการของชุมชนเมืองสงขลามีแนวโนมในการขยายตัวสูงขึ้น ทั้งนี้เปนผลจากการพัฒนาการ
ทองเที่ยวที่กําลังมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น ประกอบกับการเปนเมืองศูนยกลางราชการและการศึกษา
จึงทําใหเ กิดธุรกิจ และอาชีพ ที่เกี่ยวของกับ การให บริการที่ห ลากหลายเชน โรงแรม ภัตตาคาร
รานอาหารและสถานบันเทิง
2) ดานอุตสาหกรรม
ปจจุบันสถานประกอบการดานอุตสาหกรรมยังคงมีบทบาทที่สําคัญทางเศรษฐกิจหลัก
ของเมือ งสงขลา ในป พ.ศ.2550 มี สถานประกอบการที่จ ดทะเบีย นกว า 800 แหง กิ จ การ
อุตสาหกรรมสวนใหญเปนอุตสาหกรรมขนาดเล็กและเปนการใหบริการแกผูที่อยูอาศัยในบริเวณ
เมื อ งสงขลาและพื้ น ที่ ใ กล เ คี ย ง เมื่ อ พิ จ ารณาตามประเภทของผลิ ต ภั ณ ฑ ห รื อ ผลผลิ ต ของ
อุตสาหกรรมพบวาสวนใหญเปนอุตสาหกรรมประเภทการขายสง /ปลีกและการซอมแซมรอยละ
53.98 ไดแก กิจการที่เกี่ยวกับโรงกลึงเหล็ก ศูนยบริการยานยนต รองลงมาคือ อุตสาหกรรมดาน
การผลิตรอยละ 11.19 ไดแก กิจการเกีย่ วกับรับทําทอง แปรรูปผลิตภัณฑประมงและผลิตขนมอบ
อุตสาหกรรมดานการบริการโรงแรม/ภัตตาคาร รอยละ 6.59 การขนสง/คมนาคม สถานที่เก็บสินคา
และกิจกรรมอสังหาริมทรัพย/ธุรกิจและการใหเชา
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3.3 ลักษณะทางดานสังคมและวัฒนธรรม
การศึก ษาลัก ษณะทางดานสั งคมและวัฒนธรรม เพื่อที่จ ะไดท ราบถึงสภาพทั่วไปใน
ปจจุบันในดานสังคม ทั้งทางดานประชากร บริการทางสังคม และ ประเพณีและเทศกาลที่สําคัญ
ของเมือง ซึ่งขอมูลที่ไดมาเปนพื้นฐานและอาจจะนําขอมูลบางสวนไปใชประกอบการวิเคราะหใน
บทตอไป
3.3.1 ประชากร
ในปพ.ศ.2550 เทศบาลนครสงขลามีประชากรทั้งหมด 73,912 คน เปนชาย 35,544 คน
และหญิง 38,368 คน จํานวนบาน 24,850 หลังจํานวนครัวเรือน 19,276 ครัวเรือน บานชั่วคราว
2,090 หลัง ความหนาแนนเฉลี่ย 7,929.77 คน/ตร.กม. จํานวนประชากรเฉลี่ย 3.81 คน/หลังคาเรือน
เมื่อพิจารณาจากโครงสรางอายุของประชากร พบวาประชากรสวนใหญอยูในชวงวัยทํางาน
ซึ่งมีชวงอายุ 25-59 ป รอยละ 48.81 ของประชากรทั้งหมด ประชากรวัยเด็กและเยาวชนซึ่งมีชวง
อายุตั้งแต 0-24 ป รอยละ 41.02 ของประชากรทั้งหมด ทั้งนี้เนื่องจากเทศบาลนครสงขลาเปนเมือง
ศูนยกลางราชการและการศึกษาของจังหวัดสงขลา สงผลใหเมืองมีประชากรกลุมนี้สูง ในขณะที่
ประชากรที่มีสัดสวนนอยที่สุดมีชวงอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 10.16
ตารางที่ 3.1 จํานวนประชากรแบงตามชวงอายุในเขตเทศบาลนครสงขลาป พ.ศ.2550
อายุ
0-14 ป
15-24 ป
25-59 ป
60-99 ป
มากกวา 100 ป

ชาย
หญิง
รวม
18,000
8,988 8,510 17,498
15,000
12,000
9,000
6,237 6,149 12,386
6,000
3,000
16,645 18,913 35,558
0
3,127 4,237 7,364
16
23
39
หญิง
*ไมทราบ/ไมใชสัญชาติไทย
531
536 1,067
ชาย
รวม
35,544 38,368 73.912
หมายเหตุ : *ไมทราบ = ไมทราบ/ระบุปจันทรคติ + ผูอยูในทะเบียนบานกลาง + ผูอยูในระหวางการยาย

ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
3.3.2 บริการทางสังคม
1) สถานที่ราชการ เทศบาลนครสงขลาเปนที่ตั้งของศูนยราชการระดับภาคและระดับ
จังหวัดโดยยานศูนยราชการตั้งอยูบริเวณถนนราชดําเนิน ไดแก ศาลากลางจังหวัดสงขลา สํานัก
งานเทศบาลนครสงขลา ที่วาการอําเภอเมืองสงขลา ศาลจังหวัดสงขลา สถานีตํารวจภูธรภาค 9
สถานกงสุลมาเลเซีย รวมทั้งยังเปนที่ตั้งของกองทัพเรือสงขลาหรือคายกรมหลวงสงขลานครินทร
2) สถาบันการศึกษา เทศบาลนครสงขลามีสถานศึกษาในทุกระดับชั้นตั้งแตระดับอนุบาล
ไปจนถึงระดับอุดมศึกษา ซึ่งนักเรียน/นักศึกษาที่เขามาศึกษาภายในเขตเทศบาลนครสงขลามีที่มา
จากตางอําเภอและจังหวัดตางๆ ในภาคใต โดยมีสถานศึกษาระดับประถม-มัธยมศึกษาทั้งหมด
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22 แหง ระดับอุดมศึกษา 1 แหง และศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล 9 ศูนย รวมถึงโรงเรียน
พระปริยติธรรมแผนกสามัญ 1 แหง และยังเปนที่ตั้งของหนวยงานกรมการศึกษานอกโรงเรีย น
เพื่อใหบริการการศึกษานอกโรงเรียน
3) สถานบริการสาธารณะสุข ประกอบดวยสถานบริการสาธารณสุขระดับโรงพยาบาล
จํานวน 3 แหง คือ โรงพยาบาลเมืองสงขลา(เดิม) ขนาด 10 เตียง โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราช
นครินทร(โรงพยาบาลประสาท) ขนาด 300 เตียง และโรงพยาบาลกองทัพเรือ ขนาด 10 เตียง ศูนย
บําบัดรักษายาเสพติดสงขลาสามารถรองรับผูปวยใน 200 เตียง ศูนยบริการสาธารณสุข 2 แหง
คือ ศูนยบริการสาธารณสุข 1 (ถนนเตาหลวง) และศูนยบริการสาธารณสุข 2 (ถนนสระเกษ) และ
คลินิกเอกชนจํานวน 51 แหง
4) ตลาดสด เทศบาลนครสงขลามีตลาดสดใหบริการประชาชน แบงเปนตลาดเอกชน 2
แหง และตลาดชุมชน 4 แหง ดังนี้
ตลาดทรัพยสิน ตั้งอยูบนถนนเพชรคีรี เปนตลาดเอกชนและยานพาณิชยกรรมที่ใหญ
ที่สุด รวมทั้ งยังเปน หา งสรรพสิน ค ากลางเมือ งที่จําหนายสิน คาอุป โภค บริโภค ขายปลีก -ส ง
ผลผลิตของสินคามีทั้งอาหารทะเลและสินคาทางการเกษตร
ตลาดสถานีรถไฟ ตั้งอยูบนถนนปละทา เปนตลาดเอกชนที่เกิดขึ้นตั้งแตในสมัยที่มี
รถไฟเขาถึงภายในเมือง ซึ่งปจจุบันยังคงใหบริการทุกวัน โดยเฉพาะวันอาทิตยจะมีสินคาจากคน
ในทองถิ่นมารวมตัวกันอยางคึกคัก
ตลาดบอนไก ตั้งอยูบริเวณริมถนนไทรบุรี เปนตลาดที่ตั้งอยูในชุมชน
ตลาดเกาเสง ตั้งอยูบ นถนนชลาทัศน เปนตลาดในชุมชนชาวประมง โดยเริ่มขาย
สินคากันในชวงเย็น สินคาสวนใหญเปนผลผลิตจากการประมงและอาหารทะเลสด
ตลาดเทศบาล ตั้งอยูบริเวณหลังทาเทียบเรือประมงสงขลา เปนตลาดนัด เฉพาะวัน
เสาร สินคามีหลากหลายตั้งแตผลผลิตทางการเกษตร ประมงและของใชเบ็ดเตล็ด
ตลาดโตรุง ตั้งอยูบ นถนนทะเลหลวง มีลักษณะเปนตลาดนัดกับขาวที่จําหนายอาหาร
เครื่องดื่ม และมีรานคาใหบริการ โดยเริ่มจําหนายไปตั้งแต 18.00 น.–3.00 น.ทุกวัน
3.3.3 ประเพณีและเทศกาลที่สําคัญ
สงขลาเปนเมืองเกาที่มีโบราณสถาน ขนบธรรมเนียมประเพณี ภาษาและการละเลนพื้น
บานที่เปนมรดกทางวัฒนธรรมมากมาย เชน ประเพณีลากพระตักบาตรเทโว ประเพณีทําบุญวัน
สารทเดือนสิบ ภายในเมืองสงขลามีแหลงโบราณสถานที่กรมศิลปากรขึ้นทะเบียน ไดแก กําแพง
เมืองสงขลา วัดมัชฌิมาวาส และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติสงขลา
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ประเพณีทองถิ่นที่สําคัญ
1) ประเพณีลากพระและตักบาตรเทโว จัดขึ้นเปนประจําทุกปในวันแรม 1 ค่ํา เดือน 11 ณ
บริเวณสระบัวและการตักบาตรเทโว บริเวณบันไดเขาตังกวน
2) ประเพณีสงกรานต เปนประเพณีที่สําคัญของชาวไทยถือเปนวันขึ้นปใหมหรือเถลิงศก
ใหมแบบไทย เทศบาลนครสงขลาไดรวมสืบสานวัฒนธรรมไทยและจัดกิจกรรมขึ้นประจําทุกป
3) งานแข งขัน วา วนานาชาติ เปน กิจ กรรมที่ ท างเทศบาลนครสงขลาเล็งเห็น วา เป น
วัฒนธรรมที่ควรสงเสริมและเผยแพรใหเปนที่รูจัก จึงจัดใหมีการแขงขันขึ้นประจําทุกป
4) เทศกาลอาหารทะเลและอาหารพื้นบาน เมืองสงขลาไดชื่อวาเปนเมืองสองทะเล ดวย
ความสมบูรณของแหลงอาหารทะเล เทศบาลนครสงขลาจึงจัดใหมีการจัดกิจกรรมขึ้นเพื่อเปนการ
สงเสริมและสนับสนุนดานการทองเที่ยวใหเปนที่รูจักของนักทองเที่ยว
3.4 ภาพรวมสถานการณทองเที่ยวและองคประกอบของทรัพยากรการทองเที่ยว
การศึกษาภาพรวมสถานการณทองเที่ยวของจังหวัดสงขลา เพื่อทราบถึงแนวโนมดานการ
ทองเที่ยวของจังหวัดที่มีผลตอการทองเที่ยวของเมืองสงขลา รวมถึงองคประกอบทางการทองเที่ยว
เพื่อที่จะไดทราบถึงสภาพทั่วไปและความพรอมในการรองรับการทองเที่ยวของเมือง และนําขอมูล
ที่ไดมาเปนพื้นฐานในการประกอบการวิเคราะหถึงศักยภาพและขอจํากัดดานการทองเที่ยวภาย
เมืองในขั้นตอไป
3.4.1 ภาพรวมสถานการณทองเที่ยวจังหวัดสงขลา
จังหวัดสงขลาเปนศูนยกลางการทองเที่ยวของภาคใตตอนลาง ดวยความหลากหลายของ
ทรัพยากรทองเที่ยว ความพรอมในดานโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกในการรองรับ
การทองเที่ย ว อีก ทั้ งจัง หวัด สงขลามีช ายแดนติ ดตอ กับ ประเทศมาเลเซี ย และมี เ สน ทางการ
คมนาคมที่สะดวกทําใหมีการติดตอธุรกิจขามแดนระหวางประเทศไทยกับมาเลเซียอยูสมอ
สถานการณการทองเที่ยวในจังหวัดสงขลา จากสถิติจํานวนนักทองเที่ยวตั้งแต ป พ.ศ.
2546-2550 (ตารางที่ 3.2) พบวาการทองเที่ยวมีคาเฉลี่ยอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นรอยละ 3.12 โดย
อัตราการเติบ โตมาจากนัก ทอ งเที่ย วชาวไทยที่เ พิ่มขึ้ น ในขณะที่ นัก ท องเที่ย วชาวต างชาติ มี
แนวโนมลดลงและคอนขางคงที่ ซึ่งเปนเพราะปญหาตางๆ ที่สงผลกระทบตอสถานการณทองเที่ยว
ในจังหวัดสงขลา หากพิจารณาจากประเภทของนักทองเที่ยว พบวานักทองเที่ยวชาวไทยตั้งแตป
พ.ศ. 2546 มีจํานวนเพิ่มขึ้น 590,064 คน คาเฉลี่ย อัตราการเติบ โตเพิ่มขึ้น รอยละ 9.84 โดย
นัก ท องเที่ย วที่มีป ริม าณมากที่ สุด เปน นัก ท องเที่ย วจากภาคใต ในป พ.ศ. 2550 มีป ริ มาณ
นักทองเที่ยวจากภาคใตคิดเปนรอยละ 70 รองลงมา คือ นักทองเที่ยวจากกรุงเทพและภาคกลาง
สวนนักทองเที่ยวชาวตางชาติ พบวาลดลงจากป พ.ศ. 2546 เปนจํานวน 284,182 คน มีคาเฉลี่ย
อัตราการเติบโตลดลงรอยละ 7.63 ในขณะที่นักทองเที่ยวจากทวีปเอเชียที่มีปริมาณสูงสุดรอยละ

35
75 ซึ่งนักทองเที่ยวกลุมหลักยังคงเปนนักทองเที่ยวจากประเทศมาเลเซียมากที่สุด รองลงมาคือ
สิงคโปรและอินโดนีเซีย สวนนักทองเที่ยวจากทวีปอื่นๆ ถึงจะมีปริมาณที่นอยแตมีแนวโนมที่จะ
เพิ่มขึ้น ไดแก นักทองเที่ยวจากทวีปอเมริกา ยุโรปและโอเซียเนีย เปนตน
ตาราง 3.2 จํานวนนักทองเที่ยวชาวไทยและตางชาติในจังหวัดสงขลาป พ.ศ. 2546-2550
พ.ศ.
2546
2547
2548
2549
2550
2546-2550

นักทองเที่ยวชาวไทย
1,294,988
1,509,409
1,628,628
1,760,696
1,885,052
+590,064 (+9.84)

นักทองเที่ยวชาวตางชาติ
1,044,900
852,234
720,860
818,784
760,718
-284,182 (-7.63)

รวม
2,339,888
2,361,643
2,349,488
2,579,480
2,645,770
+305,882

อัตราการเปลี่ยนแปลง
-0.36
+0.93
-0.51
+9.79
+2.57
+3.12

ที่มา : กองสถิติและวิจัย การทองเที่ยวแหงประเทศไทย ปพ.ศ.2546-2550
สําหรับนักทองเที่ยวชาวไทยสวนใหญอยูในชวงอายุ 15-24 ปและชวงอายุ 25-34 ป มาก
ที่สุด เปนเพศชายมากกวาเพศหญิง นิยมเดินทางโดยรถยนตสวนตัวมากที่สุด รอยละ 42.49 เพิ่ม
ขึ้น รอยละ 3.84 รองลงมาคือ รถโดยสารและเครื่องบิน สําหรับวัตถุประสงคในการเดินทางเพื่อการ
ทองเที่ยวและพักผอนหยอนใจมากที่สุด รองลงมาคือ เพื่อเยี่ยมญาติ/เพื่อน โดยกลุมนักทองเที่ยว
แบงเปนกลุมนักทองเที่ยวภายในละแวกพื้นที่ใกลเคียงมักนิยมทองเที่ยวภายในเมืองเพื่อซื้อสินคา
ตามหางสรรพสินคา ตลาดกิมหยง และกลุมที่นิยมแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ โดยเดินทางเปน
กลุมครอบครัวหรือกลุมเพื่อนและมีการเดินทางไปกลับภายในวันเดียว สวนกลุมนักทองเที่ยวจาก
ภูมิภาคอื่นนิยมเดินทางในชวงเทศกาลชอบซื้อของที่ระลึกและทองเที่ยวภายในเมือง
นักทองเที่ยวชาวตางชาติสวนใหญอยูในชวงอายุ 15-24 ป รองลงมาคือ ชวงอายุ 25-34 ป
และชวงอายุ 35-44 ป ตามลําดับ เปนเพศชายมากกวาเพศหญิง นิยมเดินทางโดยรถยนตสวน ตัว
มากที่สุดรอยละ 36.65 ซึ่งลดลงรอยละ 16.15 รองลงมาคือ เครื่องบินและรถโดยสาร ตามลําดับ
สําหรับวัตถุประสงคในการเดินทางเพื่อการทองเที่ยวและพักผอนหยอนใจมากที่สุด รองลงมาคือ
เพื่อเยี่ยมญาติ/เพื่อนและติดตอธุรกิจ โดยกลุมนักทองเที่ยวแบงเปนกลุมนักทองเที่ยววัยรุนมีความ
ชื่นชอบกิจ กรรมที่มีความสนุกสนาน รื่น เริง ชอบเที่ย วในสถานบันเทิงและรวมกิจ กรรมในชวง
เทศกาล กลุมนักทองเที่ยววัยผูใหญนิยมเที่ยวภายในเมืองเพื่อจับจายซื้อของที่ระลึก นิยมไปเที่ยว
ตามวั ด และสั ก การะสิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ชื่ น ชอบการรั บ ประทานอาหารทะเลเป น พิ เ ศษ หากเป น
นักทองเที่ยวสัญชาติอื่นๆ มีความชื่นชอบแตกตางจากนักทองเที่ยวชาวเอเชียเพราะนิยมเดินทาง
ทองเที่ยวตามลําพังและมีความสนใจใจการเที่ยวชมบานเมือง วัฒนธรรมและธรรมชาติ
สําหรับฤดูกาลการทองเที่ยวภายในจังหวัดสงขลาสามารถเดินทางเขามาไดตลอดทั้งป
โดยภาพรวมนักทองเที่ยวนิยมเดินทางทองเที่ยว 2 ชวง คือ ชวงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม
โดยเฉพาะชวงเดือนเมษายนมีจํานวนนักทองเที่ยวมากที่สุดเพราะเปนชวงที่สถานศึกษาปดภาค
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เรียนและมีวันหยุดนักขัตฤกษติดตอกันหลายวัน ชวงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคมซึ่งเปนชวง
สิ้นปที่มีวันหยุดนักขัตฤกษติดตอกันหลายวันเขนเดียวกัน สวนชวงเดือนที่มีนักทองเที่ยวเดินทาง
นอยที่สุดคือ ชวงเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคมเพราะเปนชวงฤดูฝนของภาคใต นอกจากนี้นักทอง
เที่ยวชาวมาเลเซียและสิงคโปรยงั นิยมเดินทางทองเที่ยวในชวงวันหยุดสุดสัปดาหเพราะดวยระยะ
ทางที่ใกลและการคมนาคมที่สะดวกทําใหเอื้อตอการเดินทางเขาถึง
แผนภูมิ 3.1 จํานวนนักทองเที่ยวชาวไทยและชาวตางชาติที่เขาพักโรงแรมป พ.ศ.2550
210,000

นักทองเที่ยวป 50

ฤดูฝน

180,000
150,000

จํานวน(คน)

120,000

ชาวไทย

90,000
60,000

ชาวตางชาติ

30,000

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค. ก.ย.

ต.ค. พ.ย.

ธ.ค.

ที่มา : กองสถิติและวิจัย การทองเที่ยวแหงประเทศไทย ป พ.ศ.2550
3.4.2 การทองเที่ยวในเขตเทศบาลนครสงขลา
สงขลาเปนเมืองเกาที่มีประวัติศาสตรยาวนาน ตั้งอยูในภูมิประเทศที่มีทั้งปาเขา ทะเลสาบ
สงขลาและอาวไทย จึงมีสถานที่ทองเที่ยวทั้งทางธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลายที่
สามารถดึงดูดนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางชาติไดเปนจํานวนมาก
จากขอมูลสถิตินักทองเที่ยวในป พ.ศ. 2547 พบวามีนักทองเที่ยวในเมืองสงขลามีจํานวน
317,320 คน เปนนักทองเที่ยวชาวไทยรอยละ 92.68 และนักทองเที่ยวชาวตางชาติรอยละ 7.32
โดยนักทองเที่ยวในเทศบาลนครสงขลาคิดเปนรอยละ 13.44 ของนักทองเที่ยวในจังหวัดสงขลา
สําหรับพฤติกรรมของนักทองเที่ยวชาวไทย พบวาสวนใหญเปนนักทองเที่ยวจากพื้นที่ใกล
เคียงสามารถเดินทางไปกลับภายในวันเดียว มีวัตถุประสงคหลักเพื่อ การทองเที่ยวและพักผอน
หยอนใจ โดยเดิน ทางเปน กลุมครอบครัว และกลุมเพื่อน มีความสนใจในแหลงทองเที่ย วทาง
ธรรมชาติโดยเฉพาะหาดสมิห ลา กิจ กรรมที่เ ปน ที่นิยมไดแก การนั่งรับประทานอาหารหรือซื้อ
อาหารทะเลมาประกอบอาหารรั บ ประทานร ว มกั น การเล น น้ํ า ทะเล ส ว นพฤติ ก รรมของ
นักทองเที่ยวตางชาติไดแก ชาวมาเลเซียและสิงคโปร ซึ่งเปนกลุมนักทองเที่ยวหลักใหความสนใจ
ในแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติไดแก หาดสมิหลา เขาตังกวน และการบริโภคอาหารทะเล นิยม
เดินทางทองเที่ยวเปนหมูคณะโดยใชบริการกับบริษัททัวร สําหรับนักทองเที่ยวที่มาจากทวีปยุโรป
ออสเตรเลียและอื่นๆ นิยมเดินทางทองเที่ยวแบบลําพังและชอบผจญภัยและใหความสนใจในการ
ทองเที่ยวชมเมืองและพิพิธภัณฑมากกวา
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เมื่อพิจารณาอัตราการเขาพักโรงแรมภายในเมืองสงขลา พบวานักทองเที่ยวชาวไทยมี
อัตราการเขาพักคิดเปนรอยละ 24.73 ของนักทองเที่ยวชาวไทย และนักทองเที่ยวตางชาติมีอัตรา
การเขาพักคิดเปนรอยละ 44.24 ของนักทองเที่ยวชาวตางชาติ
ตารางที่ 3.3 จํานวนนักทองเที่ยวภายในเขตเทศบาลนครสงขลาป พ.ศ.2547
สถานที่
1.ดานตรวจคนเขาเมือง
2.โรงแรม
3.พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
4.พิพิธภัณฑธํามะรงค
5.ลิฟทเขาตังกวน
รวม

ชาวไทย
237
72,726
17,691
918
202,533
294,105

ชาวตางชาติ
4,427
10,270
601
151
7,766
23,215

รวม
4,664
82,996
18,292
1,069
210,299
317,320

ที่มา: องคการบริหารสวนจังหวัดสงขลา
3.4.3 รูปแบบการทองเที่ยวในเขตเทศบาลนครสงขลา
1) การทองเที่ยวทางธรรมชาติ ไดแก หาดชลาทัศน หาดสมิหลา เปนสถานที่ทองเที่ยว
ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสงขลา และเปนชายหาดที่อยูภายในเมืองที่ไดรับการสงเสริมและจัดใหมี
กิจกรรมตางๆ เชน บริเวณลานแสดงดนตรีและวัฒนธรรม งานแขงขันวาว เปนตน ที่สามารถดึงดูด
นักทองเที่ยวใหมาเยี่ยมเปนจํานวนมากในแตละป และเปนแหลงพักผอนหยอนใจของประชาชนใน
เมืองและที่อยูใกลเคียง
2) การเที่ยวชมสถาปตยกรรม และโบราณสถาน สงขลาเปนเมืองที่มีประวัติศาสตร
ความเปนมาและความเจริญรุงเรืองจากการคาขายระหวางชาวจีนและนานาชาติที่ยาวนานกวา
200 ป ซึ่ ง ป จ จุ บั น ยั ง คงเหลื อ ร อ งรอยในอดี ต จากอาคารบ า นเรื อ น ตึ ก แถวโบราณที่ เ ป น
สถาปตยกรรมยุคโคโลเนียลผสมศิลปะจีนที่สวยงามบริเวณยานถนนนครนอก ถนนนครในและ
ถนนนางงาม รวมทั้งแหลงทองเที่ยวประเภทวัด และพิพิธภัณฑ
3) การทองเที่ยวชมวิถีชีวิต วัฒนธรรมและความเปนอยูของประชาชน ในอดีต
เมืองสงขลาเคยเปนศูนยกลางเศรษฐกิจการคาที่สําคัญ ปจจุบันยังคงพบเห็นวิถีชีวิตและความ
เปนอยูของชาวสงขลาไดบ ริเวณยานเมืองเกา พิพิธภัณฑพธํามะรงค ที่ได เก็บ รวบรวมขาวของ
เครื่องใชของตระกูลติณสูลานนท ซึ่งเปนบุคคลสําคัญของจังหวัดสงขลาและประเทศไทย
4) การทองเที่ยวตามเทศกาลและงานประเพณี ในชวงเทศกาลและงานประเพณี
พบวานัก ทองเที่ยวมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น ไมวาจะเปน เทศกาลสงกรานต เทศกาลสงทายปเ กา
ตอนรับปใหม เปนตน ที่สามารถดึงดูดนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ โดยเฉพาะชาว
มาเลเซีย และสิ งคโปร นอกจากนี้ ยังมี เ ทศกาลและงานประเพณีท องถิ่น ที่ได รับ การส งเสริ ม
สนับสนุนจากภาครัฐบาลและเอกชน เชน เทศกาลอาหาร 2 ทะเล งานประเพณีลากพระและตัก
บาตรเทโว เปนตน ที่ไดความนิยมและมีการเดินทางทองเที่ยวมากกวาในชวงเวลาปกติ
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5) การทองเที่ยวเพื่อการซื้อสินคาและของที่ระลึก โดยเฉพาะอยางยิ่งนักทองเที่ยว
ชาวไทยที่นิย มชื่นชอบการซื้อสิน คาประเภทของกินและสิน คา ของที่ระลึก พื้น บานที่ยังคงเปน
เอกลักษณของทองถิ่นไดแก ขาวเกรียบกุง-ปลา เม็ดมะมวงหิมพานต ขนมไทยโบราณ และผาทอ
เกาะยอ เปนตน
3.4.4 การเดินทางเขาถึงเทศบาลนครสงขลา
โดยการขนสงสาธารณะสามารถแบงเปน 2 ประเภท คือ
1) การขนสงสาธารณะระหวางภูมิภาค
(1) ทางอากาศ สนามบินหาดใหญ ตั้งอยูที่อําเภอคลองหอยโขงหางจากเมืองสงขลา
ประมาณ 30 กิโลเมตร มีบริการเที่ยวบินภายในประเทศระหวางกรุงเทพฯ-หาดใหญ ประจําทุกวัน
โดยมีสายการบินใหบริการไดแก สายการบินการบินไทย สายการบินนกแอร สายการบินแอรเอเชีย
(2) ทางรถไฟ สถานีรถไฟชุมทางหาดใหญมีเสนทางรถไฟ 3 สาย คือ เสนทางรถไฟ
สายใตหลัก ระหวางกรุงเทพฯ-หาดใหญ-สุไหงโกลก และเสนทางรถไฟสายแยกไปปาดังเบซาร
(เชื่อมตอกับทางรถไฟของมาเลเซีย) มีใหบริการ 28 ขบวน โดยที่ 26 ขบวนเปนของการรถไฟแหง
ประเทศไทย อีก 2 ขบวน เปนของบริษัทการรถไฟมลายา(KTMB) ประเทศมาเลเซีย วิ่งระหวางชุม
ทางหาดใหญ-เซ็นทรัลกัวลาลัมเปอร
(3) รถโดยสารประจํา ทาง สถานีขนสง สายใต (สงขลา) ตั้งอยูบ นถนนเตาหลวง
บริเวณทาเรือประมงสงขลา มีรถโดยสารประจําทางระหวางกรุงเทพฯ-สงขลา ใหบริการทุกวัน
2) การขนสงสาธารณะภายในภูมิภาค
สงขลา-นครศรีธรรมราช บริษัท ระโนดเดิน รถ จํากัด ตั้งอยูบ นถนนไทรบุรี เปน
สถานีขนสงภาคใตตอนลาง
สงขลา-ปตตานี-ยะลา มีทารถตูโดยสารอยูบริเวณถนนรามวิถีตรงขามกรมปาไม
การขนสงสาธารณะภายในจังหวัด เปนรถโดยสารขนาดเล็ก ที่ใ หบริการระหวางอําเภอภายใน
จังหวัดสามารถแบงสายตางๆ ได ดังนี้
สงขลา-นาทวี ไดแก รถตูโดยสารและรถสองแถว จอดใหบริการบริเวณถนนรามวิถี
สงขลา-จะนะ ไดแก รถสองแถว มีทารถอยูบ ริเวณหลังตลาดทรัพยสินริมคลองขวาง
สงขลา-หาดใหญ ไดแก รถสองแถว รถแท็กซี่ รถตูโดยสารและรถประจําทาง
วิธีการในการเดินทางทองเที่ยวในเขตเทศบาลนครสงขลา
1) การเดินเทา เปนการเดินทางสําหรับสถานที่ทองเที่ยวที่เกาะกลุมกันอยูในระยะใกลๆ
เชน บริเวณหาดสมิหลา สถานที่ทองเที่ยวที่อยูภายในตัวเมืองเชน ยานเมืองเกาถนนนครใน ถนน
นางงาม ซึ่งจําเปน ตองเดินทางดวยรถโดยสารขนาดเล็ก หรือการเดินเทา เนื่องจากถนนภายใน
เมืองมีลักษณะคอนขางแคบรถโดยสารขนาดใหญจึงไมสามารถเขาถึงได
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2) สามลอถีบ เปนจักรยานสามลอที่มีที่นั่งผูโดยสารพวงอยูด านขางเปนการขนสงในยุค
แรกของเมืองสงขลา สามารถใหบริการในระยะทางใกลๆ บริการผูโดยสารไมเกิน 2 คน อัตราคา
โดยสารขึ้นอยูกับระยะทางโดยมีจุดใหบริการอยูบริเวณถนนเพชรคีรี ปจจุบันเทศบาลนครสงขลา
ไดจัดโครงการนั่งสามลอชมเมืองมีจุดใหบริการอยูที่พิพิธภัณฑพธํามะรงค เพื่อสงเสริมใหคนใน
ทองถิ่นมีอาชีพและเพิ่มกิจกรรมการทองเที่ยวภายในเมืองสงขลา
3) รถจักรยานยนตรับจาง เปนรถรับจางที่ไมมีเสนทางวิ่งประจํา ผูโดยสารสามารถบอก
จุดหมายปลายทางที่ตองการโดยอัตราคาโดยสารขึ้นอยูกับระยะทาง มีจุดใหบริการอยูทั่วไปบริเวณ
ถนนสายหลักและตนซอย
4) รถตุกตุก มีใหบริการอยูทั่วไปภายในเมืองสงขลาโดยมีเสนทางทั้งภายในเขตเทศบาล
และนอกเขตเทศบาลบางสวน อัตราคาโดยสารตั้งแต 10 บาทขึ้นไป
กลาวโดยสรุปสําหรับระบบการขนสงของเมืองสงขลาถึงแมจะมีการขนสงที่ครอบคลุมพื้น
ที่ทั้งหมดของเมืองแตการใหบริการสวนใหญเปนการใหบริการโดยภาคเอกชนซึ่งยังขาดมาตรฐาน
การใหบริการที่ดี รวมถึงดานความปลอดภัยแกผูใชบริการ เนื่องจากผูใหบริการมีการแขงขันกันเอง
ขาดความเปนระเบียบในการใหบ ริการ ดังนั้นทางหนวยงานรัฐควรเขามามีสวนในการควบคุม
จัดการเพื่อกําหนดมาตรฐานในการใหบริการที่ดีแกประชาชนและเพื่อสนับสนุนดานการทองเที่ยว
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ทาแพขนานยนต

3

2
1

สัญลักษณ

ถนนสายหลัก
ถนนสายรอง
ถนนในชุมชน

1.สถานีขนสงสงขลา
2.บริษัทขนสงระโนด
3.ทารถตูโดยสารปตตานี-ยะลา
ทาแพขนานยนต

ที่มา : สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา

ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปตยกรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
รูปแบบการใชพื้นทีแ่ หลงทองเที่ยวใน
เขตเทศบาลนครสงขลา

แผนที่ 3.2 เสนทางคมนาคมและการเขาถึงภายในเขตเทศบาลนครสงขลา

3.4.5 สิ่งอํานวยความสะดวกและบริ
การเพื่อการทองเที่ยวในเขตเทศบาลนครสงขลา
12
1) ที่พักแรม ภายในเมืองสงขลามีที่พักแรมรวม 20 แหง จํานวนหองพักรวม 1,037 หอง
สวนใหญเปนที่พักประเภทโรงแรม นอกจากนั้นเปนโฮเต็ล เกตสเฮาสและแมนชั่นเพียงเล็กนอย ตั้ง
อยูภายในเมืองบริเวณถนนสายหลักไทรบุรี ถนนรามวิถี ถนนปละทาและยานชุมชน สวนบริเวณริม
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หาดมี 2 แหง ไดแก บริเ วณหาดสมิห ลาและบริเวณหาดชลาทัศน สําหรั บอัตราราคาหองพัก มี
หลากหลายตั้ ง แต 200-50,000 บาท ส ว นใหญ มี อั ต ราเฉลี่ ย อยู ที่ 500 บาทต อ คื น และด ว ย
บรรยากาศที่ดีและมีความพรอมในการใหบ ริการจึงเปนที่นิยมในการจัดประชุมสัมมนาทั้งจาก
หนวยงานราชการและเอกชน
2) รานอาหาร ภัตตาคารและสถานบันเทิง รานอาหารสวนใหญตั้งกระจายอยูทั่วไป
ภายในเมือง ซึ่งมีอาหารมากมายหลายประเภท บริเวณยานเมืองเกา ถนนนางงามเปนที่ขึ้นชื่อ
ที่สุดสําหรับอาหารพื้นเมือง เชน ขาวสตู ไอศกรีมไข ขนมบอกและขนมไทยโบราณ สวนรานอาหาร
ทะเลที่เปนที่นิยมของนักทองเที่ยวชาวไทยและชาวตางชาติ สวนใหญตั้งอยูบริเวณริมหาดสมิหลา
และหาดชลาทัศนที่ใหบริการทั้งในชวงกลางวันและกลางคืน สวนแหลงที่กินอื่นๆ ไดแก ตลาดหนา
ไปรษณียสงขลา ถนนพัทลุง ตลาดสวนเถาแกและตลาดวชิรา สําหรับสถานบันเทิงประเภทผับและ
รานอาหารกึ่งผับภายในเมืองสงขลามีคอนขางนอยสวนใหญตั้งอยูภายในโรงแรมขนาดใหญและ
บริเวณริมหาดชลาทัศน สวนรานอาหารที่มีตูเพลงและคาราโอเกะตั้งรวมกลุมบริเวณถนนนครนอก
ถนนเตาหลวง ถนนกําแพงเพชร เพราะบริเวณนี้สวนใหญเปนยานทาเรือประมง
3) รานจําหนายสินคาที่ระลึกและธนาคาร/บริการแลกเงิน สําหรับสินคาพื้นเมือง
และของที่ระลึกที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสงขลาไดแก ผาทอเกาะยอ ขาวเกรียบกุง-ปลา เม็ดมะมวง
หิมพานต ขนมไทยโบราณ เชน ขนมทองเอก ขนมสัมป นนี และลากรอบ สามารถหาซื้อไดจาก
รานคาบริเวณยานเมืองเกา ศูนยจําหนายสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ ตั้งอยูบริเวณลานดอก
แกวหนาหาดสมิหลา นอกจากนี้สามารถหาซื้อไดจากรานจําหนายสินคาที่ระลึก ภายในสถานที่
ทองเที่ยว สวนสถาบันการเงินภายในเมืองสงขลามีสํานักงานสาขาของธนาคารตางๆ จํานวน 15
แหง สวนใหญตั้งภายในเมืองและบริเวณถนนสายหลักไดแก ถนนสายไทรบุรี ถนนรามวิถี ถนน
เพชรคีรี และมีตูใหบริการเบิกเงินอัตโนมัติตั้งกระจายอยูทั่วไปภายในเมือง ยานชุมชน และสถานที่
ราชการที่สําคัญ
4) บริการนําเที่ยวและขาวสารการทองเที่ยว ภายในเมืองสงขลาและพื้นที่ใกลเคียงมี
บริษัทนําเที่ยวเพียง 6 แหง สวนใหญเปนการใหบริการดานการจองตั๋วเครื่องบินและรถโดยสาร
สวนศูนยบริการขอมูลดานการทองเที่ยวตั้งอยูที่พิพิธภัณ ฑพธํามะรงค ในขณะนี้เทศบาลนคร
สงขลาไดมีโครงการกอสรางศูนยบริการนักทองเที่ยวบริเวณหาดสมิหลา ซึ่งจะชวยประชาสัมพันธ
ใหนักทองเที่ยวรูจักเมืองสงขลามากขึ้น สวนขอมูลขาวสารการทองเที่ยวของเมืองสงขลาสามารถ
หาขอมูลไดจากทางเว็บไซดซึ่งเปนขอมูลภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สําหรับสถานที่ทองเที่ย ว
หลักที่บริษัทนําเที่ยวมักพาเที่ยวชมหรือรวมกิจกรรมไดแก หาดสมิหลา เขาตังกวน อนุสาวรียกรม
หลวงชุมพรฯ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
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5) การคมนาคมและบริการการเดินทาง ดานการเดินทางเขาถึงดวยระบบขนสง
สาธารณะซึ่งกลาวไว ใ นหัวขอ 3.4.3 สวนการใหบ ริก ารรถเชา ภายในเมืองสงขลายังไมมีก าร
ใหบริการ ทั้งนี้จะตองใชบริการจากบริษัทนําเที่ยวภายในเมืองหาดใหญซึ่งมีทั้งรถยนตและรถตู
ราคาตั้งแต 1,000-2,000 บาท/วัน

สัญลักษณ

รานอาหารและยานรานอาหาร
สนง.ไปรษณีย
รานขายสินคาและของที่ระลึก
สถานีตํารวจและศูนยบริการนักทองเที่ยว

สถานีขนสง
โรงแรม เกสตเฮาส
ธนาคาร
โรงพยาบาล

ที่มา : สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา

ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปตยกรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
รูปแบบการใชพื้นทีแ่ หลงทองเที่ยวใน
เขตเทศบาลนครสงขลา

แผนที่ 3.3 ที่ตั้งสิ่งอํานวยความสะดวกทางการทองเที่ยวภายในเทศบาลนครสงขลา
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3.4.6 โครงการและแผนงานที่เกี่ยวของกับการพัฒนาการทองเที่ยวในเขตเทศบาล
นครสงขลา
เทศบาลนครสงขลามีโครงการและแผนงานที่เกี่ยวของทั้งในระดับชาติและระดับจังหวัด
รวมทั้งแผนพัฒนาที่ทางเทศบาลจัดทําขึ้นซึ่งมีโครงการและแผนงานทีม่ ีสวนเกี่ยวของ ดังนี้
1) โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝาย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย (IMT-GT) เปนการ
รวมมือเฉพาะพื้นที่บางสวนของแตละประเทศ โดยมีทิศทางที่เกี่ยวของกับการพัฒนา ความรวมมือ
ทางการคา การลงทุ น การท องเที่ย วและอื่น ๆ โดยมีเ ปาหมายเพื่อ ทําใหเ กิ ดความเชื่อมโยง
เครือขายการคมนาคมขนสงในกลุมประเทศ สําหรับภาคใตครอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดน ซึ่ง
การพัฒนาสามารถดึงดูดใหเกิดการทองเที่ยวและการลงทุนสูพื้นที่
2) แผนพัฒนากลุม จังหวัดภาคใตชายแดน 2 (สงขลา-สตูล) โดยยุทธศาสตรการพัฒนา
ของกลุมจังหวัดไดกําหนดเปาประสงคไว 4 ยุท ธศาสตร ไดแก (1)การเปน ศูน ย กลางเชื่อมโยง
การคาภาคใตกับนานาชาติ (2)การเปนเมืองทองเที่ยวและกีฬาระดับมาตรฐานสากล (3)การเปน
ศูนยกลางยางพาราโลก (4)การเปนศูนยกลางการศึกษาของภาคใต
3) โครงการกระเชาลอยฟาเขาตังกวน-เขาแดง เปนโครงการที่ทางเทศบาลนครสงขลาจัด
ขึ้น มีจุดประสงคเพื่อพัฒนาการทองเที่ยวไปสูระดับสากลในรูปแบบการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร
เปนการเชื่อมโยงการทองเที่ยวและการเขาถึงที่สะดวกปลอดภัย ปจจุบันอยูในขั้นตอนระหวางการ
เตรียมการ ผลที่ไดจะเปนการเพิ่มศักยภาพของแหลงทองเที่ยวและดึงดูดนักทองเที่ยว
4) โครงการศูนยจําหนายหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑเพื่อการทองเที่ยว เปนโครงการที่ทาง
สํานักการชาง เทศบาลนครสงขลาจัดทําขึ้น มีจุดมุงหมายเพื่อกระตุนเศรษฐกิจชุมชนจากวัตถุดิบ
ที่อยูในทองถิ่น สรางงานและกระจายรายไดแกชุมชน และจัดระเบียบรานคาบริเวณแหลมสนออน
ผลที่ไดจะทําใหเกิดสภาพภูมิทัศนที่นาประทับใจ และเปนการเปดจุดแหลงทองเที่ยวใหมที่ตอเนื่อง
กับบริเวณอนุสาวรียกรมหลวงชุมพรฯ อควาเรียมสงขลา และทาแพขนานยนต
5) โครงการศูน ยบริการนักทองเที่ย วเชิงอนุรัก ษ เปน โครงการที่ทางเทศบาลนครสงขลา
จัดทําขึ้น มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาบริเวณแหลมสนออนใหมีกิจกรรมการทองเที่ยวลักษณะแคม
ปง เพิ่มสีสันและกิจ กรรมการทองเที่ยว สงเสริมพื้น ที่ธรรมชาติที่ไมไดใชป ระโยชนและพัฒนา
สิ่งแวดลอมใหอยูในสภาพที่สวยงาม
6) โครงการสามลอชมเมืองสงขลา เปน โครงการที่ท างเทศบาลนครสงขลาจัดขึ้น มี
วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ส ง เสริ ม กลุ ม อาชี พ สามล อ ที่ เ หลื อ อยู ป ระมาณ 50 คั น รวมทั้ ง เป น การ
ประชาสัมพันธการทองเที่ยวเมืองสงขลาและรณรงคการประหยัดพลังงาน
7) โครงการยกระดับ มาตรฐานความปลอดภัยดวยระบบกลองโทรทัศนวงจรปด เปน
โครงการที่ท างเทศบาลนครสงขลาจัดขึ้น มีวัตถุป ระสงคเพื่อรัก ษาความปลอดภัยในชีวิตและ

44
ทรัพยสินใหกับประชาชนและนักทองเที่ยว รวมทั้งบุคคลสําคัญที่เดินทางมาประชุม /สัมมนาและ
การแขงขันกีฬาระดับนานาชาติ ซึ่งจะชวยสงเสริมศักยภาพ ภาพลักษณและทัศนคติที่ดีตอการ
ทองเที่ยวของเทศบาลนครสงขลา
3.5 สรุปศักยภาพและขอจํากัดดานการทองเที่ยวของเทศบาลนครสงขลา
จุดแข็ง
1) เมืองสงขลามีทรัพยากรการทองเที่ยวในพื้นที่ที่หลากหลายทั้งทรัพยากรทางธรรมชาติ
ทางประวัติศาสตรและโบราณสถานฯ ทางศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรม ซึ่งแสดงใหเห็นจากจินต
ภาพของเมืองที่ ทําใหเมืองสงขลามีเ อกลัก ษณเ ฉพาะทางกายภาพ คุณคาทางสถาปตยกรรม
อาคารบ า นเรื อ นและโบราณสถาน ศิ ล ปวั ฒ นธรรมและงานประเพณี ป ระจํ า ท อ งถิ่ น ซึ่ ง
องคประกอบเหลานี้สนับสนุนตอการทองเที่ยว
2) โครงขายการคมนาคมขนสงที่สามารถเชื่อมโยงทั้งภายในประเทศและตางประเทศ
ประกอบดวยทาอากาศยานหาดใหญ ทาเรือน้ําลึกสงขลา ทาแพขนานยนต โครงขายถนนสาย
หลักและสายรองที่เชื่อมโยงเขาสูเมืองสงขลาและชุมชนตางๆ กับแหลงทองเที่ยวที่มีความสมบูรณ
3) เมืองสงขลาไดถกู กําหนดใหเปนศูนยกลางทางดานการบริหารการปกครอง การศึกษา
และวัฒนธรรม ทําใหมีที่ตั้งของสถาบันราชการและเกิดการพัฒนาความพรอมทางดานโครงสราง
พื้นฐานของเมืองที่สมบูรณ ที่เปนองคประกอบที่สําคัญและสนับสนุนตอการทองเที่ยวของเมือง
4) เมืองสงขลามีบทบาทดานการเปนเมืองบริการรองจากเมืองหาดใหญ สงผลใหเมือง
เปนศูน ยกลางการใหบริการทั้งแกป ระชาชนในเมืองและพื้น ที่โดยรอบ เพื่อรองรับ กิจกรรมและ
ใหบ ริก ารจากบทบาทดานตางๆ ของเมืองไมวาจะเปนดานการบริหารราชการ ดานการศึกษา
รวมทั้งดานการทองเที่ยว
จุดออน
1) ปญหาดานการใชประโยชนที่ดิน เนื่องจากการใชประโยชนที่ดินเกือบครึ่งของเมืองถูก
ใชเปนที่ตั้งของสถาบันราชการและพื้นทีท่ างทหาร ทําใหภายในเมืองมีการใชที่ดินเพื่อเพิ่มใหเกิด
ความคุมคาและมีความเขมขนมากขึ้น สงผลใหเมืองมีความหนาแนนและใชประโยชนที่ดินที่อยาง
ไมเหมาะสมทําใหเมืองสงขลาขาดความนาอยูและไรเอกลักษณในที่สุด
2) อุตสาหกรรมประมง/แพปลา เปนอุตสาหกรรมหลักในพื้นที่ที่อาจสงผลกระทบตอเมือง
ดานมลภาวะทางกลิ่นและมลพิษทางน้ําหากขาดการจัดการที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะกอใหเกิดความ
ไมประทับใจกับนักทองเที่ยว ผูเดินทางติดตอภายในเมืองรวมทั้งคุณภาพชีวิตที่ดีของชาวเมือง
3) ปญหาการอนุรักษโบราณสถาน ภายในเมืองสงขลาเปนที่ตั้งของโบราณสถานที่สําคัญ
หลายแหง แตยังคงขาดการดูแลรักษา ปรับปรุงใหอยูใ นสภาพดี และนาสนใจ รวมทั้งขาดการ
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ประชาสัมพันธและสงเสริมเสนทางเขาชม ซึ่งหากมีการพัฒนาปรับปรุงจะทําใหเกิดความนาสนใจ
ในการทองเที่ยวมากยิ่งขึ้น
4) การทองเที่ยวถูกจํากัดในชวงฤดูฝน ตั้งแตในชวงเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม สงผล
ใหนักทองเที่ยวลดลง รวมทั้งปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเลที่เกิดขึ้นในชวงฤดูฝนที่สงผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอมและโครงสรางพื้นฐานริมชายฝงทะเลโดยรอบ
โอกาส
1) จังหวัดสงขลาเปนเมืองศูนยกลางการคมนาคมของภาคใต(ตอนลาง)โดยเฉพาะการมี
สนามบินหาดใหญทําใหเกิดการเชื่อมโยงระหวางภูมิภาคและมีโอกาสในการรองรับสายการบิน
ระหวางประเทศ ซึ่งมีความไดเปรียบกวาจังหวัดใกลเคียงทําใหมีโอกาสในการพัฒนาและสงเสริม
ตอการทองเที่ยวภายในเมืองสงขลา
2) จังหวัดสงขลามีพื้นที่ติดตอกับชายแดนประเทศมาเลเซีย โดยมีระยะทางจากศูนยกลาง
จากเมืองสงขลา-สะเดา 90 กม. ทําใหสะดวกในการเขาถึงและมีเสนทางเชื่อมโยงเขาสูตัวเมือง
โดยตรง ซึ่งเปนเสนทางที่นักทองเที่ยวและนักธุรกิจชาวมาเลเซีย และสิงคโปร เดินทางเขาออกเปน
จํานวนมากในแตละวัน
3) รัฐบาลมีโครงการภายใตความรวมมือระหวางประเทศไทย-มาเลเซีย-อินโดนีเซีย ซึ่ง
เปนโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝาย โดยการพัฒนาดานการทองเที่ยวเปนสาขาหนึ่งของ
ความรวมมือที่มีความพรอมในการลงทุนและไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐ
ภาวะคุกคาม
1) ป ญ หาความไม ส งบใน 3 จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต เ ป น สาเหตุ สํ า คั ญ ที่ ทํ า ให เ กิ ด
ความรูสึก ไมปลอดภัย ในชีวิตและทรัพยสิน สงผลใหนัก ทองเที่ย วลดลงเปน อยางมากในชวง
ระยะเวลา 3-4 ปที่ผานมา ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงตอการทองเที่ยวที่ซบเซาลงอยางมาก
2) ผลตอเนื่องจากปญหาความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต สงผลใหเกิดการระงับ
เสนทางการบินระหวางประเทศและเกิดการแขงขันระหวางจังหวัดภาคในภูมิภาคที่มีการเพิ่มเที่ยว
บินภายในประเทศทําใหนักทองเที่ยวมีโอกาสในการเลือกเสนทางในการทองเที่ยวไดมากขึ้น
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สถานที่ทองเที่ยวภายในเมืองสงขลา
1.อนุสาวรียกรมหลวงชุมพรฯ
2.สวนสองทะเล
3.อควาเรียมสงขลา
4.ลานสระบัวและสวนประติมากรรมฯ
5.เจดียเขาตังกวน
6.หาดสมิหลา
7.สวนเสรี
8.หาดชลาทัศน
9.หาดเกาเสง
10.พิพิธภัณฑสถานแหงชาติสงขลา
11.พิพิธภัณฑพธํามะรงค
12.ยานเมืองเกา ศาลเจาพอหลักเมือง
13.วัดมัชฌิมาวาส
14.วัดชัยมงคล
15.สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา

1

#

#

2

3

#

ถนนแหลมสนออน
#

6
7

4

#

#

#

#

#

5

ถนนราชดําเนินนอก

ถนนวิเชียรชม

10 11
#

#

#

ถนนรามวิถี
ถนนนครนอก
12
14
#

#

#

13

8

#

ถนนทะเลหลวง
ถนนชลาทัศน

15

9

ถนนไทรบุรี

#

#

#

ที่มา : จากการสํารวจ
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปตยกรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
รูปแบบการใชพื้นที่แหลงทองเที่ยว
ในเขตเทศบาลนครสงขลา
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แผนที่ 3.4 ตําแหนงที่ตั้งสถานที่ทองเที่ยวในเขตเทศบาลนครสงขลา
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3.6 ลักษณะทางกายภาพและองคประกอบที่สําคัญของสถานที่ทองเที่ยว
3.6.1 อนุสาวรียกรมหลวงชุมพรฯ
1) ที่ตั้ง ประวัติความเปน มา และสภาพแหลงทองเที่ย ว ตั้งอยูบ นถนนแหลมสนออน
ลักษณะเปนพื้นที่เปดโลง ตั้งอยูริมชายฝงทะเลดานทิศเหนือของเมือง เปนพื้นที่ตอเนื่องจากอควา
เรียมสงขลา ทางถนนแหลมสนออน และสวนสองทะเล ทางถนนแหลงพระราม กอตั้งโดยกลุมไทย
อาสาปองกันชาติในทะเลเมื่อป พ.ศ.2530 เปนที่สักการบูชาของทหารเรือและชาวเรือกอนออก
ทะเล และเพื่อเปนสถานที่พักผอนหยอนใจ บริเวณโดยรอบลอมรอบดวยปาสน ภายในบริเวณ
ประกอบดวยอนุสาวรียกรมหลวงชุมพรฯ ศาลกรมหลวงชุมพรฯ
ดานการใชป ระโยชนที่ดิน บริเ วณโดยรอบ พบวาอนุสาวรียก รมหลวงชุมพรฯ ตั้งอยูบ น
พื้นที่ก ารใชประโยชนที่ดินเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม การใชที่ดินจึงถูก
จํากัดในดานกิจกรรมทางเศรษฐกิจ บริเวณโดยรอบมีเพียงรานอาหารถาวรและกึ่งถาวรเพียงไมกี่
รานไวบริการผูมาใชพื้นที่

ภาพที่ 3.1 การใชประโยชนอาคารบริเวณอนุสาวรียกรมหลวงชุมพรฯ
2) องคประกอบและสิ่งอํานวยความสะดวก การเขาถึงมีความสะดวกและปลอดภัยสูง มี
ปายบอกเสนทางชัดเจน มีชองทางรถจักรยานแยกจากถนนสัญจร ที่จอดรถสามารถรองรับไดทั้ง
รถประจําทาง(รถทัวร)และรถยนต มีความพรอมดานสิ่งอํานวยความสะดวกและบริการปานกลาง
ไดแก ที่นั่งพักผอน ลานคอนกรีต ลานสนามหญา หองสุขา รานอาหารและเครื่องดื่มกึ่งถาวร จุดให
บริการดอกไม/ธูปเทียน และเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย ในชวงเย็นจะมีรถขายอาหารเคลื่อนที่
ใหบริการ ภูมิทัศนโดยรอบมีความสวยงาม สะอาด ไดรับการดูแลอยูเสมอ (ภาคผนวก ก ภาพที่ 1)
3) คุณคา ความสําคัญของสถานที่ เปนสถานที่แสดงความเคารพบุคคลสําคัญของชาว
สงขลา และเปนที่พึ่งทางจิตใจไมวาจะเปนการขอพรขอโชคลาภ เมื่อประสบความสําเร็จในสิ่งที่
ตองการมักมาแกบนดวยการจุดประทัด มีความสัมพันธกับวิถีชีวิตความเชื่อของชาวประมงและ
ทหารเรือ
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4) กิจกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ผลการสังเกตการณและบันทึกกิจกรรมจําแนกได ดังนี้
(1) กิจกรรมเพื่อการพักผอนหยอนใจ
-กิจกรรมเพื่อพักผอน ไดแก การสักการะอนุสาวรียกรมหลวงชุมพรฯ นั่งพักผอน
วาดรูป/ระบายสี ทานอาหารและถายรูป มีการใชพื้นที่มากที่สุดในชวงเย็นเพราะเปนชวงเวลาหลัง
เลิกงานและเลิกเรียน ผูใ ชพื้นที่มีทั้งกลุมวัยรุนและกลุมวัยทํางาน
-กิจกรรมแบบออกกําลัง ไดแก การตกปลา เดิน-วิ่งออกกําลัง และปนจักรยาน
กิจกรรมเกิดขึ้นคอนขางเบาบาง
(2) กิจกรรมจําเปน เปนการคาขายและใหบริการแกผูมาใชพื้นที่เชน รานอาหาร รถ
จําหนายอาหารเคลื่อนที่
(3) กิจกรรมทางสังคม ไดแก การพบปะ พูดคุย รวมถึงการจัดกิจกรรมพิเศษในชวง
เทศกาลและงานประเพณีทองถิ่น
3.6.2 สวนสองทะเล
1) ที่ตั้ง ประวัติความเปนมา และสภาพแหลงทองเที่ยว ตั้งอยูบนถนนแหลงพระราม มี
ลักษณะเปนสวนสาธารณะเปดโลงเลียบริมชายฝงทะเล ตั้งอยูริมชายฝงทะเลดานทิศเหนือของ
เมืองตอเนื่องจากอนุสาวรียกรมหลวงชุมพรฯ ภายในบริเวณมีประติมากรรมพญานาคพ นน้ําสวน
หัว ซึ่ งเปน จุด เด น และเอกลั ก ษณ ข องพื้น ที่ และประติมากรรมอื่ น ๆ บริเ วณใกลเ คีย งเปน จุ ด
ใหบริการทาเรือทองเที่ยวและรานอาหารของเทศบาลนครสงขลา
ดานการใชประโยชนที่ดิน พบวา สวนสองทะเลตั้งอยูบนพื้นที่การใชประโยชนที่ดินเพื่อ
นันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม ดังนั้นการใชที่ดินและกิจกรรมทางเศรษฐกิจจึงถูก
จํากัดเชนเดียวกับบริเวณอนุสาวรียกรมหลวงชุมพร

ภาพที่ 3.2 การใชประโยชนอาคารบริเวณสวนสองทะเล
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2) องคป ระกอบและสิ่งอํานวยความสะดวก การเขาถึงมีความสะดวกและปลอดภัยสูง
สามารถเขาถึงได 2 เสนทาง คือ เสนทางถนนภายในเมืองและทางทาแพขนานยนตฝงหัวเขาแดง
มีปายบอกเสนทางชัดเจน มีชองทางรถจักรยานแยกจากถนนสัญจร มี ที่สําหรับจอดรถยนต มี
ความพรอมดานสิ่งอํานวยความสะดวกปานกลาง ไดแก ที่นั่งพักผอน เครื่องเลนเด็ก ลานคอนกรีต
โลง ลานสนามหญา หองสุขา 1แหง รานอาหารและเครื่องดื่มกึ่งถาวร 2-3 แหง อยูในระยะหางกัน
ในชวงเย็นจะมีรถขายอาหารเคลื่อนที่ใหบริการ สวนในวันหยุดสุดสัป ดาหจะมีรถสมุดเคลื่อนที่
ให บ ริ ก ารสํา หรับ เด็ ก และเยาวชน ภูมิ ทัศ น โดยรอบมี ความสวยงาม สะอาด ไดรั บ การดู แ ล
(ภาคผนวก ก ภาพที่ 2)
3) คุ ณ ค า ความสํา คัญ ของสถานที่ เป น สถานที่ท องเที่ ย วที่ส รางขึ้น ใหม และมี งาน
ประติมากรรมจากบุคคลที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสงขลา โดยเฉพาะประติมากรรมพญานาคพนน้ําที่
ไดแรงบันดาลใจจากประเพณีลอยกระทงและเรือพระ ที่สะทอนถึงตํานานความเชื่อของคนไทย
และเปนการพัฒนาพื้นที่วางใหเกิดภูมิทัศนที่สวยงาม สงเสริมศักยภาพดานเอกลักษณวัฒนธรรม
ไทยตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับ 9
4) กิจกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ผลการสังเกตการณและบันทึกกิจกรรมจําแนกได ดังนี้
(1) กิจกรรมเพื่อการพักผอนหยอนใจ
-กิจกรรมเพื่อพักผอน ไดแก การนั่งพักผอนบริเวณลานสนามหญา วาดรูป/ระบาย
สีและอานหนังสือ สวนบริเ วณหัวพญานาคพ น น้ําเปนการนั่งเลน /นั่ง -ยืนชมวิว ถายรูป และ
สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ มีการใชพื้นที่มากที่สุดในชวงเวลาเย็น ผูม าใชพื้นที่มีทั้งกลุมวัยเด็กจนถึงกลุม
วัยสูงอายุ
-กิจ กรรมแบบออกกํา ลั ง ไดแ ก การตกปลา เดิ น -วิ่ ง ออกกํา ลั ง ป น จั ก รยาน
กิจกรรมที่เกิดขึ้นคอนขางเบาบาง และกิจกรรมกายบริหารของกลุมวัยเด็กบริเวณสนามหญา
(2) กิจกรรมจําเปน เปนการคาขายและใหบริการเพียงชั่วคราวจากรถจําหนายอาหาร
เคลื่อนที่
3.6.3 อควาเรียมสงขลา
1) ที่ตั้ง ประวัติความเปนมา และสภาพแหลงทองเที่ย ว ตั้งอยูบ นถนนแหลมสนออน
บริเ วณดานทิศเหนื อของเมือง ขนาดพื้น ที่ป ระมาณ 7.5 ไร เป น สถานที่ทอ งเที่ย วแหง ใหม มี
วัตถุประสงคเพื่อใหเยาวชนและประชาชนทั่วไปใหเปนแหลงเรียนรูศึกษาเกี่ยวกับระบบนิเวศทาง
น้ําและพันธสัตวน้ํา ภายในบริเวณกําหนดโซนแสดงพันธุสัตวน้ําไว 4 โซน ไดแก โซนนิเวศนน้ําจืด
โซนนิเวศนน้ํากรอย โซนนิเวศนน้ําเค็ม และโซนทะเลอาวไทย เปดใหบริการวันจันทร-ศุกร เวลา
09.00-19.00 น. วันเสาร-อาทิตยและวันหยุดนักขัตฤกษ เวลา 08.00-20.00 น. คาบริการเด็ก 80
บาท ผูใหญ 150 บาท นักทองเที่ยวตางชาติ 300 บาท
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ดานการใชประโยชนที่ดิน พบวาอควาเรียมสงขลาตั้งอยูบนพื้นที่การใชประโยชนที่ดินเพื่อ
นัน ทนาการและการรัก ษาคุณ ภาพสิ่งแวดลอม ดังนั้น การใชที่ดิน และกิจ กรรมทางเศรษฐกิจ
โดยรอบจึงถูกจํากัดเชนเดียวกับบริเวณอนุสาวรียกรมหลวงชุมพร บริเวณโดยรอบมีรานอาหาร
ทะเลตั้งกระจายริมถนน ซึ่งรานอาหารสวนใหญปดใหบริการไปแลว เพราะทางเทศบาลนครสงขลา
มีโครงการที่จะจัดระเบียบรานคาในบริเวณนี้

ภาพที่ 3.3 การใชประโยชนอาคารบริเวณโดยรอบอควาเรียมสงขลา
2) องคประกอบและสิ่งอํานวยความสะดวก การเขาถึงมีความสะดวกและปลอดภัย สูง มี
ปายบอกเสนทางชัดเจน ที่จอดรถสามารถรองรับไดทั้งรถประจําทาง(รถทัวร)และรถยนต มีความ
พรอมดานสิ่งอํานวยความสะดวกสูง ไดแก ที่นั่งพักผอน ลานจัดกิจ กรรม เจาหนาที่ใ หบ ริก าร
ขอมูล/เอกสารและรักษาความปลอดภัย ปายบอกเลาประวัติใหความรู รานจําหนายสินคาที่ระลึก
ศูนยอาหาร และกิจกรรมเสริม กําหนดราคาเขาชมและเวลาในการใหบริการ ภู มิทัศนโดยรอบมี
ความสวยงามและไดรับการดูแลอยูเสมอ (ภาคผนวก ก ภาพที่ 3)
3) คุณคา ความสําคัญของสถานที่ เปนแหลงเรียนรูและทัศนศึกษาเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตใตน้ํา
ทางดานชีววิทยาและนิเวศนวิทยา ทําใหคนในทองถิ่นไดรับความรูและเกิดจิตสํานึกในการรวมกัน
อนุรักษสิ่งแวดลอมในทองถิ่นของตนเอง
4)กิจกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ผลการสังเกตการณและบันทึกกิจกรรมจําแนกได ดังนี้
(1) กิจกรรมเพื่อการพักผอนหยอนใจ
-กิจกรรมเพื่อพักผอน ไดแก การนั่ง พักผอน นั่งมองผูอื่นทํากิจ กรรม การทัศน
ศึกษาชมพิพิธภัณฑสัตวน้ํา ซื้อสินคา/ของที่ระลึก
-กิจกรรมแบบออกกําลัง ไดแก ขับรถโกคารล บริเวณลานสนามแขงรถโกคารล
(2) กิจกรรมทางสังคม ไดแก การพบปะ พูดคุย รวมถึงการจัด กิจกรรมพิเศษในชวง
เทศกาลตางๆ
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3.6.4 ลานสระบัวและสวนประติมากรรมเฉลิมพระเกียรติ
1) ที่ตั้ง ประวัติความเปนมาและสภาพแหลงทองเที่ยว ตั้งอยูบริเวณถนนราชดําเนินนอก
มีลักษณะเปนสวนสาธารณะเปดโลงริมชายทะเลและลานจัดกิจกรรมของเมือง อยูบริเวณดานทิศ
เหนือของเมือง ตอเนื่องจากหาดสมิหลาและเขาตังกวน สวนประติมากรรมเฉลิมพระเกียรติเปน
โครงการจัด ทําขึ้ น เพื่อ รว มเฉลิม ฉลองในวโรกาสที่ สมเด็ จ พระเทพรัต นราชสุดาฯ ทรงเจริ ญ
พระชนมายุ 50 พรรษา ภายในบริเวณมีลานชมดาวซึ่งเปนลานคอนกรีตโลง และประติมากรรม
พญานาคพนน้ํา(สวนสะดือ)และอื่นๆ มากมาย
ดานการใชประโยชนที่ดิน พบวาบริเวณลานสระบัวและสวนประติมากรรมฯ ตั้งอยูในพื้นที่
เพื่อนันทนาการและการักษาคุณภาพสิง่ แวดลอม บริเวณโดยรอบมีการใชที่ดินเพื่อเปนที่พักอาศัย
บานพัก ขาราชการประเภทบานเดี่ยว สถานศึกษาและสถานที่ราชการหลายแหง สวนรานคา
รานอาหารเพียงไมกี่แหง เนื่องจากลักษณะทางกายภาพของพื้นทีเ่ ปนเนินเขาและปาสนทําใหเปน
ขอจํากัดในการใชประโยชนที่ดินมากยิ่งขึ้น

ภาพที่ 3.4 การใชประโยชนอาคารบริเวณลานสระบัวและสวนประติมากรรมฯ
2) องคประกอบและสิ่งอํานวยความสะดวก การเขาถึงมีความสะดวกและปลอดภัย สูง มี
ปายบอกเสนทางชัดเจน สามารถจอดรถไดบ ริเวณริมถนน มีความพรอมดานสิ่งอํานวยความ
สะดวกปานกลาง ไดแก ที่นั่งพักผอน ลานคอนกรีตโลง ลานสนามหญา เครื่องเลนเด็ก ปายบอก
เลาประวัติ ในชวงเวลาเย็นจะมีรถขายอาหารเคลื่อนที่ใหบริการ ภูมิทัศนโดยรอบสะอาดและไดรับ
การตกแตงเปนระยะ (ภาคผนวก ก ภาพที่ 4)
3) คุณคา ความสําคัญของสถานที่ ลานสระบัวมีความสําคัญในการเปนลานจัดกิจกรรม
ระดับเมือง สวนใหญเปนงานเทศกาลและงานประเพณีที่สําคัญของทองถิ่นและจังหวัด รวมทั้งเปน
แหลงศึกษานอกสถานที่จากการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาและคายพักแรมของนักเรียน/นักศึกษา
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4)กิจกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ผลการสังเกตการณและบันทึกกิจกรรมจําแนกได ดังนี้
(1) กิจกรรมเพื่อการพักผอนหยอนใจ
-กิจ กรรมเพื่อ พัก ผอน ไดแ ก การนั่งเล น /นั่งพัก ผอน ทานอาหาร/ป ก นิ ก/เลี้ย ง
สังสรรค วาดรูป/ระบายสี อานหนังสือ ถายรูปและเลนดนตรี/ฟงเพลง มีการใชพื้นที่คอนขางเบา
บางในชวงกลางวันและหนาแนนมากที่สุดในชวงเย็น
-กิจกรรมแบบออกกําลัง ไดแก การเดินเลน เดิน-วิ่งออกกําลัง และปนจักรยาน
กิจกรรมเกิดขึ้นคอนขางเบาบาง สวนใหญเปนกลุมคนวัยทํางานและกลุมวัยสูงอายุ สวนสนามเด็ก
เลนบริเวณสวนประติมากรรมฯ เปนกิจกรรมกายบริหารของกลุมวัยเด็กและการเลนน้ําทะเล
(2) กิจกรรมจําเปน เปนการคาขายและใหบริการเพียงไมกี่แหงแกผูมาใชพื้นที่ เชน รถ
จําหนายอาหารเคลื่อนที่ หาบเร แผงลอย
(3) กิจกรรมทางสังคม ไดแก การพบปะ พูดคุย การจัดกิจกรรมทัศนศึก ษา รวมทั้ง
กิจกรรมในชวงเทศกาลและงานประเพณีทองถิ่น เชน งานประเพณีลากพระ งานกาชาด เปนตน
3.6.5 เจดียเ ขาตังกวน
1) ที่ตั้ง ประวัติความเปนมาและสภาพแหลงทองเที่ยว ตั้งอยูบนถนนสุขุม การเดินทางขึ้น
ไปเที่ยวชมมี 2 วิธี คือ ใชบริการสถานีลิฟตและขึ้นบันไดฝงบันไดพญานาค บริเวณถนนราชดําเนิน
ภายในบริเ วณมีสถานที่ที่นาสนใจ ไดแก เจดียพระธาตุคูเมืองสงขลา สันนิฐานวาสรางในสมัย
อาณาจักรนครศรีธรรมราชเปนศิลปะทวารวดี ศาลาวิหารแดง(พลับพลาที่ประทับ) พระบาทสมเด็จ
พระจุ ลจอมเกลาเจาอยูหัวโปรดเกลาฯ ใหสรางถวายตามพระราชประสงคเมื่อพ.ศ.2431 สวน
บริเวณตีนเขาใกลสถานีลิฟตเปนลานคอนกรีตกวางสําหรับใหอาหารลิง เปดใหบริการวันจันทรศุกร เวลา 10.00-19.00 น. วันเสาร-อาทิตย เวลา 08.00-19.00 น. คาบริการ 20 บาท
ดานการใชป ระโยชนที่ดิ น พบว าเขาตัง กวนตั้ง อยูใ นพื้ น ที่ก ารใชป ระโยชน ที่ดิน เพื่ อ
นันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม การใชที่ดินบริเวณโดยรอบไดแก ถนนราชดําเนิน
นอกและถนนแหลมทราย เปนที่ตั้งสถาบันราชการ สถาบันการศึกษาและบานพักขาราชการ ถนน
สุขุม เปนที่ตั้งสถานกงสุลมาเลเซีย ถนนชายเขาเปนยานที่พักอาศัยประเภทบานเดี่ยวมีพื้นที่และ
ตึกแถว รวมทั้งมีโรงแรมและเกสตเฮาสใหบริการ 2 แหง การใชที่ดินบริเวณโดยรอบจัดเปนยานที่
คอนขางเงียบสงบ สวนยานที่พักอาศัยกึ่งพานิชยกรรมจะตั้งเกาะกลุมตามถนนสายหลักที่อยูหาง
ออกไป สวนใหญเ ปน กิจกรรมคาขายและใหบริการแกประชาชนในเมือง เชน รานอาหาร ราน
จําหนายเครื่องใชอุปโภค-บริโภค เปนตน
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ภาพที่ 3.5 การใชประโยชนอาคารบริเวณโดยรอบเขาตังกวน
2) องคประกอบและสิ่งอํานวยความสะดวก การเขาถึงมีความสะดวกและปลอดภัยสูง มี
ปายบอกเสนทางชัดเจน มีที่จอดรถสามารถรองรับไดทั้งรถประจําทาง(รถทัวร)และรถยนต บริเวณ
สถานีลิฟตและเจดียพระธาตุ มีความพรอมดานสิ่งอํานวยความสะดวกและบริการสูง ไดแก ที่นั่ง
พักผอน หองสุขา ปายบอกเลาเรื่องราวและประวัติ เจาหนาที่คอยใหบริการขอมูลและดูแลรักษา
ความปลอดภัย รานจําหนายสินคาที่ระลึกและเครื่องดื่ม กําหนดราคาและเวลาใหบริการ ภูมิทัศน
โดยรอบมีความสวยงาม สะอาด ไดรับการดูแลอยูเสมอ สวนบริเวณฝงบันไดพญานาคและศาลา
วิหารแดง มีความพรอมดานสิ่งอํานวยความสะดวกและบริการคอนขางจํากัด ขาดการดูแลและ
ปรับปรุงพื้นที่ ทั้งในดานความสะอาดและความสวยงาม รวมทั้งดานภูมิทัศนที่ขาดการดูแล ทําให
บริเวณนี้ไมคอยมี ผูมาใชพื้นที่มากนักเพราะขาดการประชาสัมพันธที่ดี สวนบริเวณตีนเขาใกล
สถานีลิฟตฯ มีรถขายอาหารและเครื่องดื่ม และผลไมสําหรับใหอาหารลิง (ภาคผนวก ก ภาพที่ 5)
3) คุณคา ความสําคัญของสถานที่ เจดีย เขาตังกวนเปนสถานที่ที่มีความสําคัญและมี
ชื่อเสียงระดับชาติ บนยอดเขาเปนที่ประดิษฐานเจดียพระธาตุคูเมืองสงขลา ทุกๆ ปจะมีการจัด
งานประเพณีตักบาตรเทโวบริเวณเชิงบันไดพญานาคและประเพณีหมผาองคพระเจดียหลวง
4) กิจกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ผลการสังเกตการณและบันทึกกิจกรรมจําแนกได ดังนี้
(1) กิจกรรมเพื่อการพักผอนหยอนใจ
-กิจกรรมเพื่อพักผอน ไดแก การสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ นั่งพักผอน ชมวิว ถายรูป
และเดินเลน ซื้อสินคา/ของที่ระลึก บริเวณลานสนามหญาเนินเขาเปนการใหอาหารลิง นั่งเลน มีการ
ใชพื้นที่มากที่สุดในชวงเย็น โดยเฉพาะในชวงวันหยุดสุดสัปดาหจะมีผูมาใชมากยิ่งขึ้น
-กิจ กรรมแบบออกกําลัง ไดแก การเดิน -วิ่งออกกําลัง บริเ วณเชิงเขาฝงบัน ได
พญานาค กิจกรรมเกิดขึ้นคอนขางเบาบางและเปนประชาชนในพื้นที่
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(2) กิจกรรมทางสังคม ไดแก การพบปะ พูดคุย การจัดกิจกรรมทัศนศึก ษา รวมทั้ง
กิจกรรมในชวงงานประเพณีทองถิ่น
3.6.6 หาดสมิหลา
1) ที่ตั้ง ประวัติความเปนมาและสภาพแหลงทองเที่ยว ตั้งอยูบนถนนราชดําเนินนอก มี
ลักษณะเปนชายหาดเปดโลง ภายในบริเวณมีรูปหลอนางเงือกซึ่งเปนสัญลักษณของหาดสมิหลา
โดยนายชาญ กาญจนาคพันธุ เมื่อครั้งดํารงตําแหนงนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสงขลาเมื่อพ.ศ.
2509 มีความเปนมาจากนิย ายปรัมปราของไทยจากคําบอกเลาของบิดา คือ ขุ นวิจิตรมาตรา
นอกจากนี้ยังมีรูปปนหนู-แมว ประตูเมืองสงขลาจําลองเพื่อความดึงดูดใจแกผูมาใชพื้นที่
ดานการใชประโยชนที่ดิน พบวาหาดสมิหลาอยูในพื้นที่เพื่อนันทนาการและการรักษาคุณ
ภาพสิ่งแวดลอม และพาณิชยกรรม และดวยลักษณะทางกายภาพของพื้นที่เปนเนินเขาทําใหเปน
ขอจํากัดในการใชประโยชนที่ดินมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้พบวาการใชที่ดินโดยรอบสวนใหญเปนกิจกรรมที่
สอดคลองและสนับสนุนตอการทองเที่ยว มีรานอาหาร รานจําหนายสินคาที่ระลึกและโรงแรม 1
แหง สวนบริเวณใกลเคียงเปนที่ตั้งของสถาบันการศึกษา สถาบันราชการและยานที่พักขาราชการ

ภาพที่ 3.6 การใชประโยชนอาคารบริเวณหาดสมิหลา
2) องคประกอบและสิ่งอํานวยความสะดวก การเขาถึงมีความสะดวกและปลอดภัยสูง มี
ปายบอกเสนทางชัดเจน ที่จอดรถสามารถรองรับไดทั้งรถประจําทาง(รถทัวร)และรถยนต ความ
พรอมดานสิ่งอํานวยความสะดวกและบริการสูง ไดแก ที่นั่งพักผอน ลานคอนกรีตโลง ลานสนาม
หญา หองน้ํา/หองสุขา ตูบริการเบิกเงินอัตโนมัติและปอมเจาหนาที่ตํารวจ ปายบอกเลาเรื่องราว/
ประวัติ ภูมิทัศนโดยรอบไดรับการดูแลและปรับปรุงอยูเสมอ สําหรับบริเวณโดยรอบมีรานอาหาร
รานจําหนายสินคาที่ระลึกและสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ ศูนยบริการนักทองเที่ยวที่อยูใน
ระหวางการกอสราง โรงแรมขนาดใหญ 1 แหง (ภาคผนวก ก ภาพที่ 6)
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3) คุณคาและความสําคัญของสถานที่ หาดสมิหลาเปนสถานที่ทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับ
ประเทศ โดยมีรูปหลอนางเงือก และเกาะหนู เกาะแมว ทีม่ ีประวัติเลาขานเรื่องราวที่เปนเอกลักษณ
สรางความคาดหวังใหกับนักทองเที่ยวไดมาเยือน
4)กิจกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ผลการสังเกตการณและบันทึกกิจกรรมจําแนกได ดังนี้
(1) กิจกรรมเพื่อการพักผอนหยอนใจ
-กิจกรรมเพื่อพักผอน ไดแก การนั่งเลน ชมวิว นั่งมองผูอื่นทํากิจกรรม ทาน
อาหาร/ปกนิก/เลี้ยงสังสรรค วาดรูป/ระบายสี อานหนังสือ ถายรูปและกิจกรรมกลางคืน ผูใชพื้นที่มี
หลากหลายกลุมตั้งแตกลุมวัยเด็กถึงวัยสูงอายุ มีการใชพื้นที่ตลอดทั้งวันและหนาแนนมากขึ้น
ในชวงวันหยุดสุดสัปดาห
-กิจกรรมแบบออกกําลัง ไดแก การเดินเลน/เดินชมวิว ซื้อสินคา/ของที่ระลึก เดินวิ่งออกกําลัง และเลนน้ําทะเล มีการใชมากที่สุดในชวงเย็น
(2) กิจกรรมจําเปน เปนการคาขายและใหบริการเพื่อการทองเที่ยว เชน รานอาหาร
รานขายสินคาที่ระลึก หาบเรและแผงลอย ซึ่งมีการจัดพื้นที่ไวอยางเปนสัดสวน
(3) กิจกรรมทางสังคม ไดแก การพบปะ พูดคุย รวมถึงการจัดกิจกรรมพิเศษในชวง
เทศกาลและงานประเพณีทองถิ่น
3.6.7 สวนเสรี
1) ที่ตั้ง ประวัติความเปนมาและสภาพแหลงทองเที่ยว ตั้งอยูบนถนนราชดําเนินนอก มี
ลักษณะสวนสาธารณะเปดโลงติดชายหาดสมิหลา ภายในบริเวณมีการแบงพื้นที่สําหรับสวนไมดัด
และพื้นที่สําหรับกิจกรรมแบบออกกําลังประกอบดวย เครื่องออกกําลัง สนามเทนนิส ลานคอนกรีต
ดานการใชประโยชนที่ดิน พบวาบริเวณสวนเสรี ตั้ง อยูใ นพื้นที่เ พื่อนันทนาการและกา
รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมเชนเดีย วกับบริเวณหาดสมิหลา การใชที่ดินสวนใหญเปนกิจ กรรมที่
สนับสนุนตอการทองเที่ยวมีรานคา รานอาหาร รานจําหนายสินคาที่ระลึก โรงแรม 1 แหง สวน
บริเวณใกลเคียงเปนที่ตั้งของสนามกอลฟ สถานศึกษา สถานที่ราชการและยานที่พักอาศัย

ภาพที่ 3.7 การใชประโยชนอาคารบริเวณโดยรอบสวนเสรี
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2) องคประกอบและสิ่งอํานวยความสะดวก การเขาถึงมีความสะดวกและปลอดภัยสูง มี
ปายบอกเสนทางชัดเจน มีที่จอดรถคอนขางจํากัด มีความพรอมดานสิ่งอํานวยความสะดวกและ
บริการปานกลาง ไดแก ที่นั่งพักผอน หองอาบน้ํา/หองสุขา รานอาหารและซุมจําหนายเครื่องดื่ม
บริเวณใกลเคียงมีโรงแรมขนาดใหญ 1 แหง รานจําหนายสินคาที่ระลึกและสินคาพื้นเมือง ภูมิทัศน
โดยรอบมีความสวยงาม สะอาด แตขาดการดูแลในบางจุด (ภาคผนวก ก ภาพที่ 7)
3) คุณ คา ความสําคัญ ของสถานที่ สวนเสรีเ ปน สวนสาธารณะขนาดเล็ก ระดั บชุมชน
ดั้งเดิมของเมือง และเปนสวนสุขภาพสําหรับทํากิจกรรมนันทนาการของชาวเมือง
4) กิจกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ผลการสังเกตการณและบันทึกกิจกรรมจําแนกได ดังนี้
(1) กิจกรรมเพื่อการพักผอนหยอนใจ
-กิจกรรมเพื่อพักผอน ไดแก การนั่งเลน นั่งพักผอน นั่งมองผูอื่นทํากิจกรรมและ
ทานอาหาร
-กิจ กรรมแบบออกกําลัง ไดแก การเดินเลน กิจกรรมกายบริห ารบริเ วณสวน
สุขภาพ เดิน-วิ่งออกกําลัง เลนเทนนิสบริเวณสนามเทนนิส กิจกรรมสวนใหญเปนกิจกรรมของ
ประชาชนในพื้นที่ การอาหารลิงบริเวณสวนไมดัดซึ่งบริเวณนี้มีผูใชพื้นที่คอนขางเบาบางมาก
(2) กิจกรรมจําเปน เปนการคาขายและใหบริการแกผูใชพื้นที่ เชน รานอาหารและซุม
จําหนายอาหาร/เครื่องดื่ม ซึ่งมีเพียงไมกี่ราน และเปนเสนทางเดินกลับที่พักอาศัยของเด็กนักเรียน
3.6.8 หาดชลาทัศน
1) ที่ตั้ง ประวัติความเปนมาและสภาพแหลงทองเที่ยว ตั้งอยูบนถนนชลาทัศน ทางดาน
ทิศตะวันออกของเมืองสงขลา มีลักษณะเปนหาดยาวโดยทิศเหนือติดตอกับหาดสมิหลาและทิศใต
ติดตอกับ หาดเก าเสง ภายในบริเ วณมีลานดนตรีและวัฒนธรรมซึ่งเปน จุดศู น ยรวมกิจ กรรม
นันทนาการที่จัดขึ้นทุกวันหยุดสุดสัปดาหและงานประเพณีทองถิ่น
ดานการใชประโยชนที่ดิน พบวาบริเวณโดยรอบเกือบทั้งหมดเปนที่ตั้งของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา สถานที่ ราชการ สนามกีฬาติณ สูลานนทและสนามกอลฟ
ดังนั้นการพัฒนาและขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวจึงถูกจํากัด
จากการใชที่ดิน ซึ่งนับ ว าเปน ขอ ดีที่ไมทํา ให ก ารใชที่ดิน และสภาพแวดลอ มของชายหาดถู ก
เปลี่ยนแปลงไปจากเกิดการพัฒนาที่เกินขีดจํากัด
2) องคประกอบและสิ่งอํานวยความสะดวก การเขาถึงมีความสะดวกและปลอดภัยสูง มี
ปายบอกเสนทางชัดเจน ที่จอดรถสามารถรองรับไดทั้งรถประจําทาง(รถทัวร)และรถยนต มีความ
ความพรอมดานสิ่งอํานวยความสะดวกและบริการสูง ไดแก ที่นั่งพักผอน ซุมศาลา ลานคอนกรีต
โลง เครื่องเลนเด็ก ซุมรานคาจําหนายเครื่องดื่ม หองอาบน้ํา/หองสุขาใหบริการเปนระยะ มีปอม
สถานีตํารวจรักษาความปลอดภัยบริเ วณลานดนตรีและวัฒนธรรม มีก ารกําหนดพื้นที่สําหรับ
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รานอาหารริมหาดที่ใหบริการทั้งในชวงกลางวันและกลางคืน มีโรงแรมขนาดใหญ 1 แหง บริเวณ
ริมชายหาดโดยรอบ ภูมิทัศนโดยรอบไดรับการดูแลและปรับปรุงอยูเสมอ (ภาคผนวก ก ภาพที่ 8)

ภาพที่ 3.8 การใชประโยชนอาคารบริเวณหาดชลาทัศน
3) คุณคาและความสําคัญของสถานที่ หาดชลาทัศนเปนหาดสาธารณะของประชาชนทุก
คนที่สามารถใชประโยชนและเปนทรัพยากรทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงเปรียบเสมือนหนาตาของเมือง
สงขลา รวมทั้งยังเปนศูนยรวมกิจกรรมทางสังคมในการจัดกิจกรรมพิเศษ เทศกาลงานประเพณีที่
สําคัญระดับจังหวัดและประเทศ
4)กิจกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ผลการสังเกตการณและบันทึกกิจกรรมจําแนกได ดังนี้
(1) กิจกรรมเพื่อการพักผอนหยอนใจ
-กิจกรรมเพื่อพักผอน ไดแก การนั่งเลน นั่งชมวิว นั่งมองผูอื่นทํากิจกรรม วาดรูป/
ระบายสี ทานอาหาร/ปกนิก/เลี้ยงสรรค ชมการแสดงและฟงเพลง มีการใชพื้นที่เรื่อยๆ ตลอดทั้งวัน
และมากที่สุดชวงเย็น สวนบริเวณรานอาหารริมชายหาดเปนการนั่งทานอาหาร/เลี้ยงสรรคและฟง
เพลง ผูมาใชพื้นที่เปนกลุมวัยทํางานและกลุมวัยรุน มีการใชพื้นที่มากที่สุดในชวงค่ํา บริเวณลาน
จอดรถหลังสนามกอลฟ เปนการนั่งทานอาหาร นั่งมองผูอื่นทํากิจกรรม รวมกลุมโชวเครื่องเสียง
รถยนต สวนใหญเปนกลุมวัยทํางานและกลุมวัยรุน
-กิจกรรมแบบออกกําลัง ไดแก กิจกรรมกายบริหารของกลุมวัยเด็ก บริเวณริม
ชายหาด เลนน้ําทะเลและกีฬาทางน้ํา เดิน-วิ่งออกกําลัง เดินชมวิวและปนจักรยาน
(2) กิจ กรรมจําเปน เปน การคาขายและใหบ ริก ารเพื่อการทองเที่ย ว เชน รานคา
รานอาหาร ซุมจําหนายอาหาร/เครื่องดื่ม ซึ่งมีการจัดพื้นที่ไวอยางเปนสัดสวน หาบเร แผงลอยและ
รถจําหนายอาหารเคลื่อนที่
(3) กิจกรรมทางสังคมไดแก การพบปะ พูดคุย การรวมกลุมโชวเครื่องเสียงรถยนต การ
ใชพื้นที่ทํากิจกรรมทัศนศึกษา จัดกิจกรรมในชวงเทศกาลพิเศษและงานประเพณีทองถิ่น
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3.6.9 หาดเกาเสง
1) ที่ตั้ง ประวัติความเปนมาและสภาพแหลงทองเที่ยว ตั้งอยูบนถนนชลาทัศน ทางทิศ
ตะวันออกเฉียงใตของเมือง มีลักษณะเปนหาดทรายแคบๆ โดยทิศเหนือติดตอกับหาดชลาทัศน
และทิศใตของหาดเปนจุดจอดเรือประมง(เรือหัวสิงห)ของชาวบาน บริเวณใกลเคียงกันเปนที่ตั้งของ
ชุมชนเกาเสงซึ่งเปนหมูบานประมง บริเวณริมหาดมีโขดหินใหญตั้งเปนจุดเดนที่ชาวบานเรียกวา
หัวนายแรง ซึ่งเปนจุดหมายตาอีกแหงหนึ่งของหาดเกาเสง
ดานการใชประโยชนที่ดิน พบวาบริเวณโดยรอบเกือบทั้งหมดเปน พื้นที่ทางทหารจึงไมมี
กิจกรรมทางเศรษฐกิจใดๆ เกิดขึ้น สวนบริเวณปลายหาดเปนยานที่พักอาศัยของชุมชนเกาเสงมี
ความหนาแนนคอนขางสูง ลักษณะเปนอาคารชั้นเดียวและชั้นครึ่งถึงสองชั้น สวนที่พักอาศัยกึ่ง
พานิชยกรรมตั้งเกาะกลุมบริเวณถนนเกาเสง เปนการใหบริการภายในชุมชนและภายในเมือง โดย
สินคาหลัก คือ อาหารทะเล ซึ่งจัดเปนตลาดสดอีกแหงหนึ่งของเมือง

ภาพที่ 3.9 การใชประโยชนอาคารบริเวณหาดเกาเสง
2) องคประกอบและสิ่งอํานวยความสะดวก การเขาถึงมีความสะดวกและปลอดภัยสูง มี
ปายบอกเสนทางชัดเจน มีที่จอดรถเพียงเล็กนอย มีความความพรอมดานสิ่งอํานวยความสะดวก
และบริการจํากัด ไดแก ที่นั่งพักผอน สวนบริเวณชุมชนเกาเสงเนนการใหบริการแกคนในชุมชน
มากกวาการทองเที่ยว ภูมิทัศนโดยรอบบริเวณมีความสวยงามแต ยังขาดการดูแลและปรับปรุง
(ภาคผนวก ก ภาพที่ 9)
3) คุณคาและความสําคัญของสถานที่ หาดเกาเสงเปนแหลงอาชีพและที่ตั้งของหมูบาน
ประมงที่มีวิถีชีวิตความเปนอยูมาตั้งแตดั้งเดิม สวน ”หัวนายแรง” เปนจุดหมายตาที่มีเรื่องเลาตาม
ตํานานทองถิ่นที่เปนที่รูจักของชาวเมือง แตยังไมเปนที่รูจักของนักทองเที่ยวมากนัก
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4) กิจกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ผลการสังเกตการณและบันทึกกิจกรรมจําแนกได ดังนี้
(1) กิจกรรมเพื่อการพักผอนหยอนใจ
-กิจกรรมเพื่อพักผอน ไดแก การนั่งเลน ชมวิว นอนเลน อานหนังสือ นั่งมองผูอื่น
ทํากิจกรรม ทานอาหาร/ปกนิกและถายรูป มีการใชพื้นที่คอนขางเบาบางตลอดทั้งวัน
-กิจกรรมแบบออกกําลัง ไดแก กิจกรรมกายบริหารของกลุมวัยเด็กริมชายหาด
เดิน-วิ่งออกกําลัง เดินเลนและเลนน้ําทะเล
(2) กิจกรรมจําเปน เปนการประกอบอาชีพประมงริมชายฝง
3.6.10 พิพิธภัณฑสถานแหงชาติสงขลา
1) ที่ตั้ง ประวัติความเปนมาและสภาพแหลงทองเที่ยว ตั้งอยูที่ถนนวิเชียรชม บริเวณยาน
ใจกลางเมือง มีลัก ษณะเปน พื้น ที่อาคารปดลอม ขนาดพื้น ที่ 11 ไร 21.7 ตร.วา ตัวอาคารมี
ลักษณะเปนสถาปตยกรรมแบบจีนมีอายุกวา 100 ป เดิมเปนคฤหาสนของเจาเมืองสงขลา สราง
โดยพระยาสุ น ทรานุรั ก ษ ผู ชว ยราชการเมือ งสงขลา เมื่อ พ.ศ. 2421 จนถึง ปพ .ศ.2516 กรม
ศิลปากรไดขึ้นทะเบียนอาคารแหงนี้เปนโบราณสถานและปรับปรุงเปนพิพิธภัณฑสถานของชาติ
ภายในบริเวณจัดแบงเปนหองตางๆ เพื่อแสดงศิลปวัตถุภาคใตตอนลาง นอกจากนี้ยังจัดแสดง
ศิลปโบราณวัตถุที่เกี่ยวกับตระกูล ณ สงขลา ซึ่งเปนตระกูลเจาเมืองสงขลาในอดีตอีกดวย เปด
ใหบ ริก ารวัน พุธ -อาทิตย เวลา 09.00-16.00 น. ปดวัน จัน ทร -อังคาร และวัน หยุดนัก ขัตฤกษ
คาบริการชาวไทย 10 บาท ชาวตางชาติ 30 บาท
ดานการใชประโยชนที่ดิน พบวาบริเวณโดยรอบสวนใหญเปนยานพาณิชยกรรม ได แก
ถนนจะนะและถนนวิเชียรชม เปนอาคารพาณิชยที่จําหนายสินคาและใหบริการ เชน รานอาหาร
รานขายของชํา รานซอมเครื่องใชไฟฟา เปนตน ถนนนครในเปนที่ตั้งของตลาดทรัพยสิน และเปน
ยานพาณิชยกรรมขนาดใหญของเมือง สวนอาคารที่พักอาศัยจะอยูในซอยถัดจากถนนสายหลักซึ่ง
สวนใหญเปนซอยตันและซอยขนาดเล็ก

ภาพที่ 3.10 การใชประโยชนอาคารบริเวณโดยรอบพิพิธภัณฑสถานแหงชาติสงขลา
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2) องคประกอบและสิ่งอํานวยความสะดวก การเขาถึงมีความสะดวกและปลอดภัยสูง มี
ปายบอกเสนทางชัดเจน มีที่จ อดรถยนต มีความความพรอมดานสิ่งอํานวยความสะดวกและ
บริการสูง ไดแก ที่นั่งพักผอน หองสุขา ปายบอกเลาเรื่องราวและประวัติ เจาหนาที่ใหบริการขอมูล/
เอกสาร จําหนายสินคาที่ระลึก รักษาความปลอดภัย มีการกําหนดราคาและเวลาในการใหบริการ
บริเวณใกลเคียงมีโรงแรมและเกสเฮาสใหบริการ ภูมิทัศนโดยรอบมีความสวยงาม สะอาด ไดรับ
การดูแลอยูเสมอ (ภาคผนวก ก ภาพที่ 10)
3) คุณคา ความสําคัญของสถานที่ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติสงขลา เปนสถานที่เก็บรวบ
รวมวัตถุโบราณที่มีความสําคัญและมีชื่อเสียงระดับชาติ ที่บงบอกถึงประวัติศาสตรความเปนมา
และความเจริญรุงเรืองของชาติบานเมืองในอดีต รวมถึงประเพณีและวัฒนธรรมของคนในทองถิ่น
4) กิจกรรมในพื้นที่ ผลการสังเกตการณและบันทึกกิจกรรมจําแนกได ดังนี้
(1) กิจกรรมเพื่อการพักผอนหยอนใจ
-กิจกรรมเพื่อพักผอน ไดแก การทัศนะศึกษาชมพิพิธภัณฑประวัติศาสตร/ศิลปะ
ถายรูป มีการใชพื้นที่เรื่อยๆ เบาบางตลอดทั้งวัน โดยกลุมคนที่มาใชพื้นที่หลากหลาย โดยเฉพาะ
กลุมนักเรียน/นักศึกษาที่มาทัศนะศึกษา
(2) กิจกรรมทางสังคม ไดแก การจัดกิจกรรมพิเศษในชวงเทศกาลและงานประเพณี
ทองถิ่น เชน การกิจกรรมในวันอนุรักษมรดกไทย การจัดกิจกรรมทัศนศึกษาของมหาวิทยาลัยและ
โรงเรียนจากภายในจังหวัดและจังหวัดใกลเคียง เปนตน
3.6.11 พิพิธภัณฑพธํามะรงค
1)ที่ตั้ง ประวัติความเปนมาและสภาพแหลงทองเที่ยว ตั้งอยูบนถนนจะนะ บริเวณยานใจ
กลางเมืองตอเนื่องจากพิพิธภัณฑสถานแหงชาติสงขลา มีลักษณะเปนพื้นที่อาคารปดลอม ขนาด
พื้นที่ 143.5 ตร.วา ตัวอาคารเปนเรือนไมยกพื้นชั้นเดียว หลังคาทรงปนหยาสองหลังคู มีชานเปด
โลงเชื่อมถึงกัน ภายในจัดแสดงขาวของเครื่องใชของครอบครัวติณสูลานนทในอดีตและประวัติ
สกุลวงศ ปจจุบันเทศบาลนครสงขลาเปนผูรับผิดชอบดูแล และยังเปนศูนยบริการขอมูลทองเที่ยว
เปดใหบริการวันอังคาร-อาทิตย เวลา 08.30-16.00 น. ปดวันจันทรและวันหยุดนักขัตฤกษ
ดานการใชประโยชนที่ดิน พบวาบริเวณโดยรอบเปนยานพาณิชยกรรม ไดแก ถนนจะนะ
ถนนรามวิถีและถนนไทรบุรี เปนอาคารพาณิชยที่จําหนายสินคาและใหบริการ เชน รานจําหนาย
เครื่องใชไฟฟา คลินิก รานอาหาร รานขายของชํา ธนาคาร โรงแรม เปนตน บริเวณใกลเคียงเปน
ที่ตั้งของตลาดทรัพยสินซึ่งเปนยานพาณิชยกรรมขนาดใหญของเมือง สวนอาคารที่พักอาศัยจะอยู
ในบริเวณถนนนาสารและในซอยถัดจากถนนสายหลักสวนใหญเปนซอยตันและซอยขนาดเล็ก มี
ลักษณะเปนอาคารและตึกแถวคอนขางเงียบสงบไมพลุกพลาน
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ภาพที่ 3.11 การใชประโยชนอาคารบริเวณโดยรอบพิพิธภัณฑพธํามะรงค
2) องคประกอบและสิ่งอํานวยความสะดวก การเขาถึงมีความสะดวกและปลอดภัยสูง มี
ปายบอกเสนทางชัดเจน ภายในสถานที่ไมมีที่จอดรถ แตสามารถจอดริมถนนบริเวณโดยรอบ มี
ความพรอมดานสิ่งอํานวยความสะดวกและบริการปานกลาง ไดแก ที่นั่งพักผอน หองสุขา ปายบอก
เลาเรื่องราวและประวัติ เจาหนาที่ใหบริการขอมูล/เอกสารสําหรับแจกนักทองเที่ยวและรักษาความ
ปลอดภัย มีการกําหนดเวลาในการใหบริการ ภูมิทัศนโดยรอบมีความสะอาดไดรับ การดูแลอยู
เสมอ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมนั่งรถสามลอชมเมือง ซึ่งเปนกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวที่เทศบาล
นครสงขลาจัดขึ้น บริเวณใกลเคียงมีโรงแรมและเกสเฮาสใหบริการ (ภาคผนวก ก ภาพที่ 11)
3) คุณคา ความสําคัญของสถานที่ เปนอนุสรณสถานของครอบครัวติณสูลานนท ซึ่งเปน
ตระกูลบุคคลสําคัญของเมืองสงขลาและประเทศไทย
4)กิจกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ การสังเกตการณและบันทึกกิจกรรมจําแนกได ดังนี้
(1) กิจกรรมเพื่อการพักผอนหยอนใจ
-กิจกรรมเพื่อพักผอน ไดแก การทัศนะศึกษาพิพิธภัณฑและถายรูป มีการใชพื้นที่
เรื่อยๆ ตลอดทั้งวัน กลุมผูมาใชพื้นที่มีหลากหลาย โดยเฉพาะกลุมนักเรียน/นักศึกษา
(2) กิจกรรมทางสังคม ไดแก การจัดกิจกรรมทัศนศึกษาของมหาวิทยาลัยและโรงเรียน
จากภายในจังหวัดและจังหวัดใกลเคียง
3.6.12 ยานเมืองเกาและศาลเจาพอหลักเมือง
1) ที่ตั้ง ประวัติความเปนมาและสภาพแหลงทองเที่ยว ครอบคลุมพื้นที่ถนนนางงาม ถนน
นครในและถนนนครนอก มี ลั ก ษณะเป น ถนนสายเล็ ก ๆ รถวิ่ ง ได ท างเดี ย ว ภายในบริ เ วณ
ประกอบดวยอาคารบานเรือนที่มีสถาปตยกรรมแบบจีนปนยุโรป มีลวดลายปูนปนประดับกรอบ
หนาตางและหัวเสาที่สวยงาม และเปนที่ตั้ง “ศาลเจาพอหลักเมืองสงขลา” ที่เปนที่เคารพสักการะ
ของชาวสงขลาและประชาชนผูนับถือทั่วไปสรางขึ้นมาพรอมกับการสรางเมืองสงขลา
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ดานการใชประโยชนที่ดิน พบวาบริเวณโดยรอบสวนใหญเปนยานที่พักอาศัยปะปนกับ
พาณิชยกรรมประเภทการคาและบริการ เชน รานอาหาร รานขนมและสินคาที่ระลึก รานถายรูป
รานขายของชํา เปนตน ลักษณะเปนอาคารไมหองแถวเกาชั้นเดียวและสองชั้น ปะปนกับอาคาร
หองแถวและบานเดี่ยวเกาะกลุมกันอยางหนาแนน นอกจากนี้ พบวาอาคารบานเรือนหลายแหงอยู
ในสภาพที่ชํารุดทรุดโทรม ถูกทิ้งรางและไมมีการใชประโยชน สวนดานทิศตะวันตกเลียบชายฝง
ทะเล อาคารสวนใหญถูกใชเปนที่เก็บสินคาและทาเทียบเรือ รวมทั้งยังเปนที่ตั้งของศาสนสถานอีก
หลายแหง

ภาพที่ 3.12 การใชประโยชนอาคารบริเวณโดยรอบยานเมืองเกาและศาลเจาพอหลักเมือง
2) องค ป ระกอบและสิ่ง อํา นวยความสะดวก การเดิ น ทางเข าถึ งมีค วามสะดวกและ
ปลอดภัยปานกลาง มีปายบอกเสนทางเปนบางจุด เนื่องจากถนนมีชองทางสัญจรคับแคบทําใหมี
ที่จอดรถคอนขางจํากัด รถโดยสารขนาดกลางและขนาดใหญไมสามารถเขาถึงได มีความพรอม
ดานการใหบริการคอนขางสูง ไดแก รานคา รานอาหารและจําหนายสินคาที่ระลึก โรงแรมและที่
พัก แตความพรอมดานสิ่งอํานวยความสะดวกคอนขางจํากัดไมวาจะเปนที่นั่งพักผอน หองสุขา
เปนตน ภูมิทัศนโดยรอบมีสวยงามและความสะอาด และสามารถพัฒนาใหเกิดความสวยงามและ
นาสนใจไดอีกมาก (ภาคผนวก ก ภาพที่ 12)
3) คุณคา ความสําคัญของสถานที่ เปนยานเมืองเกาที่ยังคงหลงเหลือเอกลักษณและวิถี
ชีวิตของชาวเมือง และศาลเจาพอหลักเมืองเปนที่เคารพสักการะของชาวสงขลาและประชาชนผู
นับถือทั่วไป
4) กิจกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ การสังเกตการณและบันทึกกิจกรรมจําแนกได ดังนี้
(1) กิจกรรมเพื่อการพักผอนหยอนใจ
-กิจ กรรมเพื่อพักผอน ไดแก การนั่งเลน นั่งพัก ผอน ทานอาหาร/เลี้ยงสังสรรค
ถายรูป ซื้อสินคาและของที่ระลึกพื้นเมือง กลุมผูใ ชพื้นที่มีหลากหลาย โดยเฉพาะกลุมวัยรุนและวัย
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ทํางานที่นิยมมาทานอาหารและซื้อขนม/เครื่องดื่มในชวงกลางวัน สวนศาลเจาพอหลักเมืองสงขลา
ไดแก การสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และถายรูป มีการใชพื้นทีค่ อนขางเบาบางตลอดทั้งวัน
-กิจกรรมแบบออกกําลัง ไดแก การเดินชมเมือง/ยาน/วิถีชีวิตและปนจักรยาน
(2) กิจกรรมจําเปน เปนประกอบอาชีพคาขายและใหบริการแกคนในเมือง รวมทั้งเพื่อ
รองรับนักทองเที่ยวดวยเชนกัน การติดตอธุรกิจ มาสง-รับลูกจากโรงเรียน การซื้ออาหาร เปนตน
(3) กิจกรรมทางสังคม ไดแก การพบปะ พูดคุย การรวมกิจกรรมทางศาสนา และจัด
กิจกรรมในชวงเทศกาลและงานประเพณีทองถิ่น เชน งานวันตรุษจีน งานสมโภชเจาพอหลักเมือง
3.6.13 วัดมัชฌิมาวาส
1) ที่ตั้ง ประวัติความเปนมาและสภาพแหลงทองเที่ยว ตั้งอยูที่ถนนไทรบุรี มีลักษณะเปน
พื้นที่อาคารปดลอม เปนวัดใหญและสําคัญที่สุดวัดหนึ่งในจังหวัด ซึ่งมีอายุมากวา 400 ปมาแลว
เคยใชเปนที่ถือน้ําพระพิพัฒนสัตยาในสมัยราชกาลที่ 3 และเปนที่ตั้งโรงเรียนหลวงแหงแรกของ
สงขลา ภายในบริเวณมีโบราณสถานและโบราณวัตถุที่สําคัญ ไดแก พระอุโบสถ ศาลาการเปรียญ
ศาลาฤๅษี เปนศิลปะประยุก ตไทย-จีน และพิพิธภัณฑ ”ภัทรศิลปะ” ซึ่งเปน ที่เ ก็บพระพุทธรูป
โบราณวัตถุ ที่เก็บ รวบรวมจากเมืองสงขลา สทิงพระ และระโนด ซึ่งเปนหลักฐานที่สําคัญ ทาง
ประวัติศาสตรควรคาแกการศึกษา เปดใหบ ริก ารวันพุธ-อาทิตย เวลา 13.00-16.00 น. ปดวัน
จันทร-อังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ
ดานการใชป ระโยชนที่ดิน พบวาบริเวณโดยรอบเปนยานพาณิชยกรรมและกึ่งพาณิช ย
กรรมดั้งเดิมของเมือง ไดแก ถนนไทรบุรี ถนนรามัญและถนนรามวิถี สวนใหญเปนรานคาประเภท
หองแถวที่จําหนายสินคาและใหบริการ เชน รานอาหาร/ขนม รานขายของชํา รานหนังสือ คลินิก
สวนอาคารที่พักอาศัยจะอยูในซอยถัดจากถนนสายหลักและสายรอง สวนใหญเปนซอยตันและ
ซอยขนาดเล็ก มีลักษณะเปน อาคารชั้น เดีย วและสองชั้น ปจ จุบัน มีอาคารตึก แถวที่สรางใหม
จํานวนมากซึ่งมีรูปแบบและสีสันแตกตางจากเดิมอยางมาก

ภาพที่ 3.13 การใชประโยชนอาคารบริเวณโดยรอบวัดมัชฌิมาวาส

64
2) องคประกอบและสิ่งอํานวยความสะดวก การเดินทางเขาถึงมีความสะดวก มีปายบอก
เสนทางชัดเจน เนื่องจากถนนมีชองทางสัญจรคับแคบทําใหมีที่จอดรถคอนขางจํากัด รถโดยสาร
ขนาดกลางและขนาดใหญไมสามารถเขาถึงได มีความพรอมดานสิ่งอํานวยความสะดวกและ
บริการคอนขางจํากัด ไดแก นั่งพัก ผอน หองน้ํา ปายบอกเลาเรื่องราวและประวัติ มีเ จาหนาที่
ใหบริการขอมูลและรักษาความปลอดภัย มีการกําหนดผังวัดอยางชัดเจน กําหนดเวลาใหบริการ
ภูมิทัศนโดยรอบมีความสวยงาม สะอาด ไดรับการดูแลอยูเ สมอ (ภาคผนวก ก ภาพที่ 15)
3) คุณคา ความสําคัญของสถานที่ เป นวัดโบราณที่ มีความสําคัญ และมีชื่อเสีย งระดับ
จั ง หวั ด และเป น สถานที่ เ ก็ บ รวบรวมวั ต ถุ โ บราณที่ ค วรค า แก ก ารศึ ก ษาที่ บ ง บอกถึ ง ความ
เจริญรุงเรืองของชาติบานเมืองในอดีต รวมถึงพุทธศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรมทองถิ่น มีความ
ผูกพันตอคนในทองถิ่นและมีความสัมพันธกับชุมชนสูงมาก
4) กิจกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ การสังเกตการณและบันทึกกิจกรรมจําแนกได ดังนี้
(1) กิจกรรมเพื่อการพักผอนหยอนใจ
-กิจกรรมเพื่อพักผอน ไดแก การสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ การนั่งเลนและถายรูป มี
การใชพื้นที่ในชวงเชาโดยกลุมวัยสูงอายุมาใชพื้นที่มากที่สุด
(2) กิจ กรรมทางสังคม ไดแก การพบปะ พูดคุย การทัศนศึก ษาชมพิพิธภัณ ฑ การ
ประกอบกิจกรรมทางศาสนาและงานประเพณีทองถิ่น
3.6.14 วัดชัยมงคล
1) ที่ตั้ง ประวัติความเปนมาและสภาพแหลงทองเที่ยว ตั้งอยูบนถนนชัย-เพชรมงคล มี
ลักษณะเปนพื้นที่อาคารปดลอม สรางในสมัยราชการที่ 4 โดยพระอาจารยชัย พระภิกษุชาวกลัน
ตัน ประมาณป พ.ศ. 2394 ภายในบริเวณมีเจดียบ รรจุพระบรมสารีริก ธาตุไดมาจากศรีลังกา
ประมาณ ป พ.ศ.2435 มีอุโบสถและศาลาการเปรียญที่สวยงาม นอกจากนี้ไดมีการแบงพื้นที่เพื่อ
ใชเปนโรงเรียนระดับอนุบาลและประถมศึกษา ซึ่งมีความหลากหลายในดานการใชประโยชนพื้นที่
ภายในวัด เปดใหบริการทุกวัน เวลา 09.00-17.00 น.
ดานการใชประโยชนที่ดิน พบวาบริเวณโดยรอบสวนใหญเปนยานที่พักอาศัย และหอพัก
นักศึกษา ลักษณะเปนบานไมชั้นเดียวและสองชั้นกึ่งคอนกรีต สวนใหญจะอยูในซอยชุมชนขนาด
เล็กหรือซอยตัน สวนที่พักอาศัยกึ่งพาณิชยกรรมมีลักษณะเปนอาคารตึกแถว 2-3 ชั้น ประเภทราน
จําหนายสินคาและบริการ เชน รานขายของชํา รานเชาหนังสือ รานเสริมสวย รานอาหาร ราน
อินเตอรเน็ต ซึ่งจะตั้งเกาะกลุมริมถนนชัยมงคลและถนนสระเกษ ใหบริการเพื่อคนในชุมชนและ
นักศึกษา
2) องคประกอบและสิ่งอํานวยความสะดวก การเขาถึงมีความสะดวกและปลอดภัยปาน
กลาง เนื่องจากถนนคอนขางแคบ ภายในวัดมีที่สําหรับจอดรถ มีความพรอมดานสิ่งอํานวยความ
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สะดวกและบริ ก ารค อ นข า งจํ า กั ด ได แ ก ที่ นั่ ง พั ก ผ อ น ป า ยบอกเล า เรื่ อ งราวและประวั ติ
กําหนดเวลาใหบริการ มีการกําหนดเขตพื้นที่สําหรับนักทองเที่ยว ภูมิทัศนโดยรอบสะอาดไดรับ
การดูแล (ภาคผนวก ก ภาพที่ 14)

ภาพที่ 3.14 การใชประโยชนอาคารบริเวณโดยรอบวัดชัยมงคล
3) คุณคา ความสําคัญของสถานที่ เปนวัดเกาและสําคัญของจังหวัดสงขลา และเปน ที่
ประดิษฐานองคพระเจดียบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ เปนที่เคารพสักการะ และมีความผูกพันตอคน
ในทองถิ่น และมีความสัมพันธกับชุมชน
4) กิจกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ การสังเกตการณและบันทึกกิจกรรมจําแนกได ดังนี้
(1) กิจกรรมเพื่อการพักผอนหยอนใจ
-กิจกรรมเพื่อพักผอน ไดแก การสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ การนั่งเลน นั่งพักผอน นอน
เลน และอานหนังสือบริเวณรอบพื้นที่ภายในวัด
-กิจกรรมแบบออกกําลัง ไดแก การเดินเลน เดิน-วิ่งออกกําลัง และปนจักรยาน
(2) กิจกรรมทางสังคม ไดแก การพบปะ พูดคุย การจัดกิจกรรมงานประเพณีทองถิ่น
และประกอบพิธีกรรมทางศาสนา จากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมพิเศษทางศาสนา เชน กิจกรรมนั่ง
วิปสสนากรรมฐาน การจัดกิจกรรมทัศนศึกษาของมหาวิทยาลัยและโรงเรียน
3.6.15 สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา
1) ที่ตั้ง ประวัติความเปนมา และสภาพแหลงทองเที่ยว ตั้งอยูบนถนนเตาหลวง ทางทิศ
ตะวัน ตกเฉีย งใตของเมือง บริเ วณชุมชนทาสะอาน มีลัก ษณะเปน สวนสาธารณะเปดโลง ติด
ทะเลสาบสงขลา สรางเมื่อป พ.ศ. 2547 เพื่อเปนสถานที่พักผอนและเปนประตูสูก ารทองเที่ย ว
ทะเลสาบ ภายในบริเวณแบงเปนพื้นที่เพื่อการพักผอนหยอนใจมีการตกแตงสวนหยอมดวยหิน
ภูเขา และพื้นทีส่ วนสุขภาพเพื่อกิจกรรมแบบออกกําลัง
ดานการใชประโยชนที่ดิน พบวาบริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ตั้งอยูใ นยาน
อุตสาหกรรมประมงและอุตสาหกรรมทีเ่ กี่ยวของ แพปลา โกดังเก็บสินคา และยานที่พักอาศัย
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คอนขางหนาแนน ลักษณะเปนบานทาวเฮาส บานไมชั้นเดียวและอาคารหองแถว 1-2 ชั้น
สวนใหญตั้งอยูในซอยขนาดเล็ก สวนที่พักอาศัยกึ่งพาณิชยกรรมมีลักษณะเปนอาคารตึกแถว 2
ชั้น ประเภทรานจําหนายสินคาและบริการภายในชุมชนโดยเกาะกลุมตามถนนสายรองและถนน
ในชุมชน เชน รานจําหนายอุปกรณตกปลา/อุปกรณการประมง รานจําหนายของชํา นอกจากนี้
พบวาภายในบริเวณนี้มีถนนตัดในซอยจํานวนมาก ทําใหเกิดความสับสนและเปนอันตรายในการ
สัญจรไปมา

ภาพที่ 3.15 การใชประโยชนอาคารบริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา
2) องคประกอบและสิ่งอํานวยความสะดวก การเขาถึงมีความสะดวกและปลอดภัย ปาน
กลาง เนื่องจากมีรถบรรทุก รถขนาดใหญและรถสงสิน คาประมงเขา -ออกอยูตลอด มีปายบอก
เสนทางเปนบางจุด ที่จอดรถสามารถรองรับไดทั้งรถประจําทาง(รถทัวร)และรถยนต มีความพรอม
ดานสิ่งอํานวยความสะดวกและบริก ารปานกลาง ไดแก ที่นั่งพัก ผอน ลานคอนกรีต ลานสนาม
หญา เครื่องออกกําลังกาย เครื่องเลนเด็ก หองสุขา ซุมจําหนายเครื่องดื่ม 1 แหง ในชวงเย็นจะมีรถ
ขายอาหารเคลื่อนที่ใหบ ริการ ภูมิทัศนโดยรอบคอนขางสะอาด บริเวณใกลเคียงเปนที่ตั้ง สถานี
ขนสงสงขลาและตลาดนัดกลางคืนเปดใหบริการในวันเสารและอาทิตย (ภาคผนวก ก ภาพที่ 15)
3) คุณคา ความสําคัญของสถานที่ เปนสวนสาธารณะที่พักผอนหยอนใจและสวนสุขภาพ
ภายในชุมชนที่สงเสริมใหเยาวชนไดใชเวลาวางใหเปนประโยชน และเปนเสมือนประตูเมืองสงขลา
อีกแหงหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนจุดหมายตากอนเขาเมืองอีกแหงหนึ่ง
4) กิจกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ การสังเกตการณและบันทึกกิจกรรมจําแนกได ดังนี้
(1) กิจกรรมเพื่อการพักผอนหยอนใจ
-กิจกรรมเพื่อพักผอน ไดแก การนั่งเลน วาดรูป/ระบายสี อานหนังสือ ทานอาหาร
สวนใหญเปนกลุมวัยทํางานและกลุมวัยรุน มีการใชพื้นที่ในชวงเย็นมากที่สุด
-กิจกรรมแบบออกกําลัง ไดแก กิจกรรมกายบริหาร บริเวณสวนสุขภาพและเครื่อง
เลนเด็ก เดิน-วิ่งออกกําลัง เตนแอโรบิก และเลนฟุตบอล ผูใชมีตั้งแตกลุมวัยเด็กถึงกลุมวัยสูงอายุ
(2) กิจกรรมจําเปน เปนคาขายและใหบริการแกผูมาใชพื้นที่ เชน ซุมขายอาหารและ
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เครื่องดื่ม รถขายจําหนายอาหารเคลื่อนที่ ซึ่งจะใหบริการเฉพาะในชวงเย็นเทานั้น
(3) กิจกรรมทางสังคม ไดแก การพบปะ พูดคุย รวมถึงการจัดกิจกรรมพิเศษในชวง
เทศกาล เชน งานธิดาโรงงานและอาหารอรอย
1
2

3

6

4
7
5

10 11

14

12

8

13

9
15

สัญลักษณ

ที่ตั้งของสถานที่ทองเที่ยว
1.อนุสาวรียกรมหลวงชุมพรฯ
2.สวนสองทะเล
3.อควาเลียม สงขลา
4.ลานสระบัว/สวนประติมากรรมฯ
5.เขาตังกวน
6.หาดสมิหลา
7.สวนเสรี
8.หาดชลาทัศน
9.หาดเกาเสง
10.พิพิธภัณฑสถานแหงชาติสงขลา
11.พิพิธภัณฑพธํามะรงค
12.ยานเมืองเกา ศาลเจาพอหลักเมือง
13.วัดมัชฌิมาวาส
14.วัดชัยมงคล
ที่มา : จากการสํารวจ
15.สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา

แผนที่ 3.5 การใชประโยชนอาคารและที่ตั้งสถานที่ทองเที่ยวในเขตเทศบาลนครสงขลา
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1
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สัญลักษณ
รานอาหารและยานรานอาหาร
สนง.ไปรษณีย
รานขายสินคาและของที่ระลึก
สถานีตํารวจ,ศูนยบริการนักทองเที่ยว
สถานีขนสง
โรงแรม เกสตเฮาส
ธนาคาร
โรงพยาบาล

ที่ตั้งของสถานที่ทองเที่ยว
1.อนุสาวรียกรมหลวงชุมพรฯ
2.สวนสองทะเล
3.อควาเลียม สงขลา
4.ลานสระบัว/สวนประติมากรรมฯ
5.เขาตังกวน
6.หาดสมิหลา
7.สวนเสรี
8.หาดชลาทัศน
9.หาดเกาเสง
10.พิพิธภัณฑสถานแหงชาติสงขลา
11.พิพิธภัณฑพธํามะรงค
12.ยานเมืองเกา ศาลเจาพอหลักเมือง
13.วัดมัชฌิมาวาส
14.วัดชัยมงคล
15.สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา
ที่มา : จากการสํารวจ

แผนที่ 3.6 ที่ตั้งสิ่งอํานวยความสะดวกและบริการ และที่ตั้งสถานที่ทองเที่ยวในเขตเทศบาลนครสงขลา
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3.7 สรุปสภาพทั่วไปและองคประกอบทรัพยากรทองเที่ยวในเขตเทศบาลนครสงขลา
เทศบาลนครสงขลาตั้งอยูในอําเภอเมืองสงขลา ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่มีลักษณะ
เปนแหลมแคบยาวตามแนวทิศใตสูทิศเหนือลงสูทะเล ดานทิศตะวันออกติดตอกับทะเลอาวไทย
และดานทิศ ตะวัน ตกติด ตอกับ ทะเลสาบสงขลา การใชป ระโยชน ที่ดิ น สวนใหญเ ปน การใช
ประโยชนที่ดินประเภทที่พักอาศัยและกึ่งพาณิชยกรรม โดยศูนยกลางแหลงพาณิชยกรรมจะตั้งอยู
ตอนกลางของเมืองฝงทิศตะวันตก รองลงมาคือ การใชประโยชนที่ดินประเภทสถาบันราชการ
สถาบันการศึกษาและศาสนสถาน หากไมรวมพื้นที่ทางทหารซึ่งเปนพื้นที่ขนาดใหญภายในเมือง
สวนการใชประโยชนที่ดินประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่ งแวดลอม สวน
ใหญเปนพื้นที่ทางธรรมชาติประเภทชายหาดซึ่งเปนทั้งแหลงพักผอนหยอนใจของชาวเมืองและ
สถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญของเมือง
โครงสรางทางเศรษฐกิจของเทศบาลนครสงขลามีบทบาทเปนศูนยกลางของชุมชนเมือง
สงขลาและบริเวณโดยรอบและมีแนวโนมขยายตัวเพิ่มขึ้นจากการส งเสริมดานการทองเที่ยว ซึ่ง
สามารถแบงเปน 3 ประเภทหลัก คือ ดานพาณิชยกรรมและการบริการ ดานอุตสาหกรรมเปน
อุตสาหกรรมขนาดเล็กที่เกี่ยวของกับ การใหบริการ และดานการทองเที่ย ว สงผลใหอาชีพของ
ประชาชนสวนใหญเปนอาชีพรับจาง คาขายและการบริการ รองลงมาคือ รับราชการ ซึ่งความ
สอดคลองกับบทบาทในดานตางๆ ของเมือง
ประชากรในเขตเทศบาลนครสงขลาสวนใหญอยูในชวงวัยทํางานมากที่สุด รอยละ 48.81
รองลงมาเปนประชากรวัยเด็กและเยาวชน รอยละ 41.02 สวนดานบริการทางสังคมภายในเมือง
สงขลามี ความพรอมในการรองรับ สูง เชน สถาบั น ราชการ สถาบัน การศึก ษา สถานบริ ก าร
สาธารณะสุข เปนตนเนื่องจากบทบาทในการเปนเมืองศูนยกลางราชการทั้งในสวนทองถิ่นและ
สวนภูมิภาค
ดานสถานการณการทองเที่ยว พบวา จังหวัดสงขลาเปนศูน ยก ลางการทองเที่ย วของ
ภาคใตตอนลาง จากชวงระยะ 5 ปที่ผานมา การทองเที่ยวของจังหวัดสงขลามีอัตราการเติบโต
เพิ่ม ขึ้น รอยละ 3.12 โดยอั ตราการเติ บ โตที่เ พิ่ม ขึ้น มาจากนัก ท องเที่ย วชาวไทยโดยเฉพาะ
นักทองเที่ยวจากภายในภูมิภาค โดยมีเมืองสงขลาเปนศูนยรวมการทองเที่ยวทางประวัติศาสตร
และทางธรรมชาติที่สําคัญ นักทองเที่ยวสวนใหญเปนนักทองเที่ยวชาวไทยถึงรอยละ 92.68 โดยมี
รูปแบบการทองเที่ยวในลักษณะที่หลากหลายตามประเภทของแหลงทองเที่ยวในเมือง ในขณะที่
การทองเที่ยวภายในเทศบาลนครสงขลายังคงไดรับ การพัฒนาและสงเสริมจากโครงการและ
แผนงานที่ทางจังหวัดและเทศบาลนครสงขลากําหนดขึ้น ซึ่งบางโครงการไดดําเนินการและประสบ
ความสําเร็จ และยังมีอีก หลายโครงการที่ อยูในระหวางการพิจ ารณาและรอดําเนิน การอยาง
ตอเนื่อง
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สําหรับความพรอมดานสิ่งอํานวยความสะดวกและบริการเพื่อการทองเที่ยว โดยภาพรวม
เมืองสงขลามีความพรอมในการรองรับและใหบริการ ซึ่งองคประกอบเหลานี้จะเปนขอมูลในการ
วิเ คราะหศั ก ยภาพในระดั บ เมื อ ง เชน เดีย วกั บ ผลจากการศึก ษาลั ก ษณะทางกายภาพและ
องคประกอบที่สําคัญของสถานที่ทองเที่ยวทั้ง 15 แหง เปนผลจากการศึกษารวบรวมขอมูลและ
สํารวจภาคสนาม ที่ ทําใหท ราบถึงองคป ระกอบดานสิ่งอํานวยความสะดวกและบริการ การใช
ประโยชน ที่ ดิ น บริ เ วณโดยรอบ และเอกลั ก ษณ เ ฉพาะของสถานที่ ท อ งเที่ ย วแต ล ะแห ง ซึ่ ง
องคประกอบเหลานี้จะเปนขอมูลประกอบในการวิเคราะหศักยภาพในระดับพื้นที่ในบทตอไป
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บทที่ 4
พฤติกรรมการใชพื้นทีแ่ หลงทองเที่ยวในเขตเทศบาลนครสงขลา
ผลจากแบบสอบถามผูใชพื้นที่สถานที่ทองเที่ยวในเขตเทศบาลนครสงขลาจํานวน 438 ชุด
แบงเปนประชาชนในพื้นที่จํานวน 225 ชุด นักทองเที่ยวชาวไทยจํานวน 213 ชุด จากการกําหนด
พื้น ที่ ศึ ก ษา 15 แหง ซึ่งผลการศึก ษานํามาสูก ารวิเ คราะหเ พื่อประกอบการพิจ ารณาใหท ราบ
ประเด็นตางๆ ที่สําคัญตอไป
4.1 ภาพรวมดานการทองเที่ยวในเขตเทศบาลนครสงขลา
4.1.1 ขอมูลสวนบุคคลของผูใชพื้นทีแ่ หลงทองเที่ยว
1) ขอมูลทั่วไปสวนบุคคลของประชาชนในพื้นที่ (ตารางที่ 4.1)
(1) เพศและอายุ ประชาชนมีคาเฉลี่ย ที่ใ กลเ คีย งกั น โดยเปน เพศชายรอยละ
50.67 เพศหญิงรอยละ 49.33 สวนใหญอยูในชวงอายุ 24-35 ป รอยละ 43.1 รองลงมาคือ ชวง
อายุ 18-23 ปและชวงอายุ 36-45 ป รอยละ 16.89 ชวงอายุ 46-60 ป รอยละ 14.7 ตามลําดับ
(2) รายได ประชาชนมีรายไดมากที่สุด ระหวาง 5,001-10,000 บาท รอยละ 34.2
รองลงมาคือ ต่ํากวา 5,000 บาท รอยละ 20.4 และระหวาง 10,001-15,000 บาท รอยละ 13.8
ตามลําดับ
(3) ระดับ การศึก ษา ประชาชนมีการศึกษาระดับ ปริญ ญาตรี มากที่สุ ดรอยละ
53.78 รองลงคือ ระดับอาชีวะ/อนุปริญญา รอยละ 21.78 ระดับมัธยมศึกษา ตามลําดับ
(4) อาชีพ ประชาชนมีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจมากที่สุดรอยละ 31 รองลงมา
คือ นักเรียน/นักศึกษา รอยละ 21.78 พนักงานบริษัท รอยละ 17.78 และรับจาง ตามลําดับ
เมื่อวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของประชาชนในพื้นที่ พบวาประชาชนที่ใชพื้น ที่สถานที่
ทองเที่ยวมีหลากหลาย โดยกลุมวัยทํางานมีการใชพื้นที่มากที่สุด สวนใหญอยูในชวงอายุ 24-35 ป
รอยละ 43.11 โดยอาชีพที่โดดเดนที่สุด คือ อาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ รองลงมาคือ พนักงาน
บริษัท รองลงมาคือ กลุมวัยรุน นักเรียน/นักศึกษา สวนกลุมวัยสูงอายุมีการใชพื้นที่นอยที่สุด ทั้งนี้
ผูใชพื้นที่มีระดับรายไดอยูระหวาง ต่ํากวา 5,000-10,000 บาทตอเดือน และมีวุฒิการศึกษาที่คละ
เคากัน
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แผนภูมิที่ 4.1 อาชีพกับชวงอายุของประชาชนที่ใชพื้นทีแ่ หลงทองเที่ยว
40

ต่ํากวา 18 ป

30
20

18-23 ป

10

24-35 ป

0

36-45 ป
46-60 ป
มากกวา 60 ป

ตารางที่ 4.1 ขอมูลทั่วไปของประชาชนที่ใชพื้นที่แหลงทองเที่ยว
เพศ
อายุ
ต่ํากวา 18 ป
18-23 ป
24-35 ป
36-45 ป
46-60 ป
มากกวา 60 ป
อาชีพ
นักเรียน/นักศึกษา
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริษัท
รับจาง
คาขาย/ธุรกิจสวนตัว
เกษตรกร
แมบาน/ไมไดทํางาน
เกษียณ
อื่น ๆ
ระดับการศึกษา
ประถม
มัธยม
อาชีวะ/อนุปริญญา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
รายได
ต่ํากวา 5,000
5,000-10,000
10,001-15,000
15,001-20,000
20,001-25,000
25,001-30,000
มากกวา 30,001

ชาย
114

รอยละ
50.67

หญิง
111

รอยละ
49.33

จํานวน
225

รอยละ
100

3
17
53
22
14
5

1.33
7.56
23.56
9.78
6.22
2.22

8
21
44
16
19
3

3.56
9.33
19.56
7.11
8.44
1.33

11
38
97
38
33
8

4.89
16.89
43.11
16.89
14.67
3.56

19
36
29
12
10
1
0
6
1

8.44
16.00
12.89
5.33
4.44
0.44
0.00
2.67
0.44

30
34
11
15
9
1
6
5
0

13.33
15.11
4.89
6.67
4.00
0.44
2.67
2.22
0.00

49
70
40
27
19
2
6
11
1

21.78
31.11
17.78
12.00
8.44
0.89
2.67
4.89
0.44

2
17
34
53
8

0.89
7.56
15.11
23.56
3.56

4
17
15
68
7

1.78
7.56
6.67
30.22
3.11

6
34
49
121
15

2.67
15.11
21.78
53.78
6.67

17
43
17
9
6
11
11

7.56
19.11
7.56
4
2.67
4.89
4.89

29
34
14
10
7
7
10

12.89
15.11
6.22
4.44
3.11
3.11
4.44

46
77
31
19
13
18
21

20.45
34.22
13.78
8.44
5.78
8.00
9.33
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2) ขอมูลทั่วไปสวนบุคคลของนักทองเที่ยว (ตารางที่ 4.2)
(1) ที่พักอาศัยปจจุบัน นักทองเที่ยวสวนใหญเปนผูที่เดินทางจากภายในภูมิภาค
มากที่สุดคือ ภาคใต รอยละ 79.81 รองลงมาคือ กรุงเทพ รอยละ 10.33 และภาคกลาง ตามลําดับ
(2) เพศและอายุ นักทองเที่ยวมีสัดสวนของเพศชายรอยละ 46.5 เพศหญิงรอยละ
53.5 และอยูในชวงอายุ 24-35 ป มากที่สุดรอยละ 36.15 รองลงมาคือ ชวงอายุ 36-45 รอยละ
25.82 และชวงอายุ 46-60 ป ตามลําดับ
(3) รายได นัก ทองเที่ยวมีรายได มากที่สุดระหวาง 5,001-10,000 บาท รอยละ
31.92 รองลงมาคือ รายไดระหวาง 10,001-15,000 บาท รอยละ 23 และรายไดระหวาง 15,00120,000 บาท ตามลําดับ
(4) ระดับการศึกษา นักทองเที่ยวมีการศึกษาระดับปริญญาตรี มากที่สุดรอยละ
54.93 รองลงมาคือ ระดับอาชีวะ/อนุปริญญารอยละ 24.41 และระดับมัธยมศึกษา ตามลําดับ
(5) อาชีพ นัก ทองเที่ย วมีอาชีพรับ ราชการ/รัฐวิสาหกิจมากที่สุดรอยละ 28.17
รองลงมาคือ พนักงานบริษัท รอยละ 19.72 คาขาย/ธุรกิจสวนตัวรอยละ 17.84 และนักเรียน/
นักศึกษา ตามลําดับ
แผนภูมทิ ี่ 4.2 ที่มาของนักทองเที่ยวภายในเขตเทศบาลนครสงขลา
4%
10%

กรุงเทพฯ
2%
3%
1%

ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันออก/เหนือ

80%

ภาคตะวันตก
ภาคใต

เมื่อวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของนักทองเที่ยว พบวานักทองเที่ยวสวนใหญเปนผูเดินทาง
จากภายในภูมิภาคมากที่สุด โดยกลุมวัยทํางานเปนกลุมที่มีการใชพื้น ที่มากที่สุด สวนใหญอยู
ในชวงอายุ 24-35 ป รอยละ 44.77 โดยอาชีพที่โดดเดนที่สุดคือ อาชีพพนักงานบริษัท รองลงมา
คือ รับรัชการ/รัฐวิสาหกิจ ซึ่งเปนกลุมที่มีกําลังทางการเงินในการเดินทางทองเที่ยว สวนกลุมวัย
สูงอายุเปนกลุมที่มีการใชพื้นที่นอยที่สุด โดยภาพรวมนักทองเที่ยวมีระดับรายไดที่หลากหลายสวน
ใหญอยูระหวาง 5,000-15,000 บาทตอเดือน และมีวุฒิการ ศึกษาคละเคากัน
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แผนภูมิที่ 4.3 อาชีพกับชวงอายุของนักทองเที่ยวที่ใชพื้นทีแ่ หลงทองเที่ยว
30
25
20
15
10
5
0

ต่ํากวา 18 ป
18-23 ป
24-35 ป
36-45 ป
46-60 ป
มากกวา 60 ป

ตารางที่ 4.2 ขอมูลทั่วไปของนักทองเที่ยวที่ใชพื้นที่แหลงทองเที่ยว
เพศ
อายุ
ต่ํากวา 18 ป
18-23 ป
24-35 ป
36-45 ป
46-60 ป
มากกวา 60 ป
อาชีพ
นักเรียน/นักศึกษา
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริษัท
รับจาง
คาขาย/ธุรกิจสวนตัว
เกษตรกร
แมบาน/ไมไดทํางาน
เกษียณ
ระดับการศึกษา
ประถม
มัธยม
อาชีวะ/อนุปริญญา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
รายได
ต่ํากวา 5,000
5,000-10,000
10,001-15,000
15,001-20,000
20,001-25,000
25,001-30,000
มากกวา 30,001

ชาย
99

รอยละ
46.47

หญิง
114

รอยละ
53.52

จํานวน
213

รอยละ
100

3
10
41
22
23
-

3.03
10.1
41.41
22.22
23.23
-

5
18
36
33
17
5

4.39
15.79
31.58
28.95
14.91
4.38

8
28
77
55
40
5

3.75
13.15
36.15
25.82
18.78
2.35

10
32
24
9
17
7
-

10.1
32.32
24.24
9.09
17.17
7.07
-

24
28
18
8
21
3
7
5

21.05
24.56
15.79
7.02
18.42
2.63
6.14
4.39

34
60
42
17
38
10
7
5

15.96
28.17
19.72
7.98
17.84
4.69
3.29
2.35

1
15
27
49
6
1

1.01
15.15
27.27
49.49
6.06
1.01

2
11
25
68
8
-

1.75
9.65
21.93
59.65
7.02
-

3
26
52
117
14
1

1.41
12.21
24.41
54.93
6.57
0.47

9
25
22
16
6
9
12

9.09
25.25
22.22
16.16
6.06
9.09
12.12

11
43
27
8
6
12
7

9.65
37.72
23.68
7.02
5.26
10.53
6.14

20
68
49
24
12
21
19

9.39
31.92
23
11.27
5.63
9.86
8.92
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4.2 ขอมูลพฤติกรรมและรูปแบบการเดินทางเขาใชพื้นทีแ่ หลงทองเที่ยว
4.2.1 ขอมูลพฤติกรรมและการเดินทางเขาใชพื้นที่แหลงทองเที่ยวของประชาชนใน
พื้นที่
1) การใชยานพาหนะในการเดินทาง พบวาประชาชนใชรถยนตสวนตัวในการเดินทาง
มากที่สุดรอยละ 49.78 รองลงมาคือ รถจักรยานยนตรอยละ 35.11 จากการวิเคราะหความสัมพันธ
พบวากลุมวัยทํางานมีการใชรถยนตสวนตัวในการเดินทางมากที่สุด ในขณะที่รถจักรยานยนต มี
การใชในการเดินทางทั้งกลุมวัยรุนและกลุมวัยทํางานเพราะสะดวกในการเขาถึงและสามารถหาที่
จอดรถไดงาย สวนการเดินทางดวยรถโดยสารสาธารณะ เชน รถตุกตุกและรถมอเตอรไซดรับจาง
ไดรับความนิยมคอนขางนอยเพราะประชาชนในพื้นที่สวนใหญมียานพาหนะเปนของตัวเอง สวน
การเดินเทาเปนการเดินทางในระยะทางใกลๆ จากที่พักอาศัย ที่ทํางาน และสถานศึกษา
แผนภูมิที่ 4.4 ยานพาหนะกับอาชีพของประชาชนที่ใชพื้นทีแ่ หลงทองเที่ยว
40
30

นักเรียน/นักศึกษา

20

รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ

10

พนักงานบริษัท

0

รับจาง
คาขาย/ธุรกิจสวนตัว

2) ผูรวมเดินทาง พบวาประชาชนสวนใหญนิยมเดินทางมาเปนกลุม 3-5 คน รอยละ
42.22 รองลงมาคือ เดิน ทางมา 2 คน ร อยละ 33.8 จากการวิเ คราะหค วามสัม พัน ธ พบว า
ประชาชนวัยทํางานสวนใหญมักเดินทางมาเปนกลุมครอบครัวและกลุมเพื่อน ในขณะที่กลุมวัยรุน
มีการเดินทางมากับเพื่อนหรือคนรัก 2 คนมากที่สุด ซึ่งสอดคลองกับยานพาหนะในการเดินทาง
ดวยเชนกัน
แผนภูมิที่ 4.5 จํานวนผูรวมเดินทางกับอาชีพของประชาชนที่ใชพื้นทีแ่ หลงทองเที่ยว
40
นักเรียน/นักศึกษา

30

รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ

20

พนักงานบริษัท

10

รับจาง
คาขาย/ธุรกิจสวนตัว

0
คนเดียว

2 คน

3-5 คน

6-10 คน

มากกวา 10 คน
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3) ความถี่ในการใชพื้นที่ พบวาประชาชนทุกกลุมอาชีพมีความถี่ในการเขาใชไมแนนอน
มากที่สุดรอยละ 51.56 เนื่องจากประชาชนบางกลุมไมไดพักอาศัยอยูภายในเมืองสงขลาแตพักอยู
ในอําเภอใกลเคียงจึงมีการเดินทางมาใชพื้นที่ไดไมแนนอน รองลงมาคือ มีความถี่ในการใชพื้นที่
เดือนละ 1-2 ครั้ง รอยละ 18.22 และสัปดาหละ 1-2 ครั้ง รอยละ 16.44 จากการวิเคราะหความ
สัมพันธ พบวาแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติมีความถี่ในการใชพื้นที่ 1-2 ครั้ง/สัปดาห/เดือนและ
บอยยิ่งขึ้นสําหรับ สถานที่ทองเที่ย วประเภทสวนสาธารณะเพราะเหมาะแก ก ารพักผอนและมี
กิจกรรมที่ตองการ
แผนภูมิที่ 4.6 ความถี่กับอาชีพของประชาชนที่ใชพื้นทีแ่ หลงทองเที่ยว
40
นักเรียน/นักศึกษา

30

รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ

20

พนักงานบริษัท

10

รับจาง
คาขาย/ธุรกิจสวนตัว

0
ประจําทุกวัน

3-4 ครั้ง/สัปดาห

1-2 ครั้ง/สัปดาห

1-2 ครั้ง/เดือน

ไมแนนอน

4) วันที่มาใชพื้นที่ พบวาประชาชนมีวันมาใชไมแนนอนมากที่สุดรอยละ 41.33 รองลง
มาคือ วันหยุดสุดสัปดาหรอยละ 32.89 จากการวิเคราะหความสัมพันธ พบวากลุมวัยรุนหรือกลุม
นักเรียน/นักศึกษามีวันที่มาใชพื้นที่ไมแนนอนมากที่สุด เนื่องจากมีเวลาวางจากเวลาเรียนมากกวา
กลุมวัยทํางานจึงไมกําหนดวันที่แนนอนในการมาใชพื้นที่ สวนกลุมอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจมี
การใชพื้นที่ในชวงวันธรรมดามากกวากลุมอาชีพอื่นๆ เพราะยานสถาบันราชการสวนใหญตั้งอยู
ใกลเคียงกับสถานที่ทองเที่ยวทําไดเปรียบในดานที่ตั้งและการเขาถึง
แผนภูมิที่ 4.7 วันที่มาใชกับอาชีพของประชาชนที่ใชพื้นทีแ่ หลงทองเที่ยว
25

นักเรียน/นักศึกษา

20
15

รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ

10

พนักงานบริษัท
รับจาง

5

คาขาย/ธุรกิจสวนตัว

0
จันทร-ศุกร

เสาร-อาทิตย

วันหยุด นักขัตฤกษ

ไมแนนอน

5) ชวงเวลาที่มาใชพื้นที่ พบวาประชาชนมีก ารใชพื้น ที่ใ นชวงเวลา 15.00-18.00 น.
มากที่สุด รอยละ 43.56 รองลงมาคือ ชวงเวลา 12.00-15.00 น. รอยละ 23.11 จากการวิเคราะห
ความสัมพันธ พบวาชวงเย็นเปนชวงเวลาที่มีการใชพื้นที่มากที่สุดจากทุกกลุมอาชีพ ซึ่งชวงเวลา
ดังกลาวเปนชวงเวลาวางจากกิจวัตรประจําวันจึงทําใหมีการใชพื้นที่มากที่สุดเพื่อการพักผอน
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แผนภูมิที่ 4.8 ชวงเวลากับอาชีพของประชาชนที่ใชพื้นทีแ่ หลงทองเที่ยว
30

นักเรียน/นักศึกษา

25

รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ

20
15

พนักงานบริษัท

10

รับจาง

5

คาขาย/ธุรกิจสวนตัว

0
5.00-8.00 น.
8.00-12.00 น. 12.00-16.00 น. 16.00-20.00 น. 20.00-24.00 น.
กอน 9.00น. 09.00-12.00น. 12.00-15.00 น. 15.00-18.00 น. มากกวา 18.00 น.

ไมแนนอน
ไมแนนอน

เกษียณ

6) เหตุผลในการเลือกใชสถานที่ พบวาประชาชนมีเหตุผลในการเลือกใชเพราะชื่นชอบ
บรรยากาศรมรื่น/เงียบสงบมากที่สุดรอยละ 39.56 รองลงมาคือ พาบุตรหลาน/เพื่อน/ญาติมาเที่ยว
รอยละ 30.67 จากการวิเคราะหความสัมพัน ธ พบวาแหลง ทองเที่ยวที่ไดรับความสนใจในการ
เลือกใชมากที่สุด 5 อันดับ(ตารางที่ 4.3) คือ หาดสมิหลา หาดชลาทัศน อนุสาวรียกรมหลวงชุมพร
ลานสระบัวและสวนประติมากรรม และสวนสองทะเล สวนใหญเปนแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ
และสถานที่ทองเที่ย วประเภทสวนสาธารณะที่มีบ รรยากาศรมรื่น และสามารถทํากิจกรรมได
หลากหลาย ซึ่งสอดคลองกับเหตุผลและความตองการในการเลือกใช ในขณะที่สถานที่ทองเที่ยว
ประเภทอื่นๆ ไดรับความสนใจนอยกวา เนื่องจากลักษณะของสถานที่และกิจกรรมที่ไมสอดคลอง
กับความตองการของกลุมผูใช
แผนภูมิที่ 4.9 เหตุผลในการเลือกใชกับอาชีพของประชาชนที่ใชพื้นทีแ่ หลงทองเที่ยว
30
25
20
15
10
5
0

นักเรียน/นักศึกษา
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริษัท
รับจาง
คาขาย/ธุรกิจสวนตัว

ตารางที่ 4.3 สถานที่ทองเที่ยวที่ไดรับความสนใจในการเลือกใชของประชาชน
1
2
3
4
5

สถานที่ทองเที่ยว
หาดสมิหลา
หาดชลาทัศน
กรมหลวงชุมพร
ลานสระบัวและสวนประติมากรรม
สวนสองทะเล

จํานวน
132
63
58
52
51

รอยละ
58.67
28
25.78
23.11
22.67
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4.2.2 ขอมูลพฤติกรรมและการเดินทางเขาใชพื้นที่แหลงทองเที่ยวของนักทองเที่ยว
1) ความถี่ในการเดินทางมาเมืองสงขลา พบวานักทองเที่ยวสวนใหญเดินทางเขามา
เมืองสงขลานอยกวา 1 ครั้ง/ป รอยละ 27.7 รองลงมาคือ เดินทาง 1-2 ครั้ง/เดือน รอยละ 21.60
จากการวิเคราะหความสัมพันธ พบวากลุมนักทองเที่ยวที่เดินทางเขาเมืองสงขลา 1-2 ครั้ง/เดือน
สวนใหญเปนนักทองเที่ยวที่พักอาศัยอยูในจังหวัดใกลเคียงทําใหใชระยะเวลาในการเดินทางไม
นานจึงสามารถเดินทางไดบอย ไดแก พัทลุง สตูล ปตตานีและยะลา สวนนักทองเที่ยวที่เดินทาง
นอยกวา 1 ครั้ง/ป สวนใหญอยูในภูมิภาคเดียวกันแตอยู ในจังหวัดที่ไกลออกไปซึ่งใชระยะเวลาที่
นานในการเดินทางจึงไมสะดวกในการเดินทางไดบอย รวมถึงนักทองเที่ยวจากภูมิภาคอื่นๆ ดวย
แผนภูมิที่ 4.10 ความถี่ในการเดินทางมาเมืองสงขลากับอาชีพของนักทองเที่ยว
20
15

นักเรียน/นักศึกษา

10

รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ

5

พนักงานบริษัท

0

คาขาย/ธุรกิจสวนตัว
รับจาง

2) วัตถุประสงคหลักของการเดินทาง พบวานักทองเที่ยวมีวัตถุประสงคหลักในการเดิน
ทางเพื่อการทองเที่ยว/พักผอนมากที่สุดรอยละ 39.91 รองลงมาคือ เยี่ยมญาติ/เพื่อนรอยละ 35.68
จากการวิเคราะหความสัมพันธ พบวานักทองเที่ยวทุกกลุมอาชีพสวนใหญมีวัตถุประสงคหลักใน
การเดินทางเพื่อการทองเที่ยว/พักผอนและเยี่ยมญาติ นอกจากนี้ พบวากลุมวัยทํางานโดยเฉพาะ
อาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจมีวัตถุประสงคเพื่อการประชุม/สัมมนา/อบรมและปฏิบัติราชการมาก
ที่สุดในกลุมวัยทํางาน และกลุมอาชีพพนักงานบริษัทและคาขาย/ธุรกิจสวนตัวมีวัตถุประสงคเพื่อ
การติดตอธุรกิจมากที่สุดในกลุมวัยทํางานเชนกัน
แผนภูมิที่ 4.11 วัตถุประสงคหลักในการเดินทางมาเมืองสงขลากับอาชีพของนักทองเที่ยว
20
15
10
5
0

นักเรียน/นักศึกษา
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริษัท
คาขาย/ธุรกิจสวนตัว
รับจาง
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3) มูลเหตุจูงใจในการตัดสินใจเที่ยวภายในเมืองสงขลา พบวานักทองเที่ยวมีความ
สนใจ/ตองการมาทองเที่ยวดวยตนเองมากที่สุดรอยละ 71.83 คําบอกเลาของเพื่อน/ญาติรอยละ
17.84 ไดรับเอกสาร/บริษัทนําเที่ยวแนะนํารอยละ 9.86 จากการวิเคราะหความสัมพันธ พบวา
นักทองเที่ยวที่ไดรับขอมูลจากเอกสาร/บริษัทนําเที่ยวแนะนําบางกลุมเปนผูที่เดินทางเพื่อประชุม/
อบรม/สัมมนาจึงใชเวลาวางจากชวงเวลาดังกลาวเพื่อการพักผอนและแสวงหาความรูจากสถานที่
ทองเที่ยวภายในเมืองที่ตนเดินทาง
แผนภูมิที่ 4.12 มูลเหตุจูงใจในการตัดสินใจเที่ยวภายในเมืองสงขลากับอาชีพของนักทองเที่ยว
50
40
30
20
10
0

นักเรียน/นักศึกษา
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริษัท
คาขาย/ธุรกิจสวนตัว
รับจาง

4) ระยะเวลาที่พักในเมืองสงขลา พบวานักทองเที่ยวมีการเดินทางไปกลับมากที่สุด
รอยละ 31.92 โดยมีเหตุผลเพราะอยูใกลที่พักอาศัย/กลับสะดวกรอยละ 17.37 มีกําหนดพักคาง
คืนที่อื่นรอยละ 14.55 รองลงมาคือ มีระยะเวลาพัก 2 วัน รอยละ 22.07 มีระยะเวลาพัก 1 วัน รอย
ละ 15.02 โดยมีกําหนดพักคางบานญาติ/เพื่อนมากที่สุดรอยละ 34.74 รองลงมาคือ โรงแรม รอย
ละ 28.64 ตามลําดับ จากการวิเคราะหความสัมพันธ พบวากลุมวัยทํางานโดยเฉพาะกลุมอาชีพ
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจและอาชีพคาขาย/ธุรกิจสวนตัวมีอัตราการเขาพักในโรงแรมคอนขางสูง ซึ่ง
สอดคลองกับวัตถุประสงคหลักของการเดินทางตามที่กลาวมาขางตน สวนกลุมอาชีพนักเรียน/
นักศึกษานิยมพักคางบานญาติ/เพื่อนมากที่สุด เนื่องจากยังมีขอจํากัดในดานกําลังคาใชจาย
แผนภูมิที่ 4.13 ระยะเวลาที่พักในเมืองสงขลากับอาชีพของนักทองเที่ยว
25
20
15
10
5
0

ไมไดพักคาง
โรงแรม
บานญาติ/เพื่อน
บานพักรับรองขาราชการ
อื่นๆ
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5) ผูรวมเดินทาง พบวานักทองเที่ยวนิยมเดินทางมาเปนกลุม 3-5 คน มากที่สุดรอยละ
42.25 รองลงมาคือ เปนกลุมตั้งแต 6-10 คน รอยละ 23.47 จากการวิเคราะหความสัมพันธ พบวา
นักทองเที่ยวที่มาเปนกลุมครอบครัวและกลุมเพื่อนนิยมเดินทางในชวงวันหยุดสุดสัปดาห และเพิ่ม
มากยิ่งขึ้นในชวงวันหยุดนักขัตฤกษ เนื่องจากเปนชวงเวลาวางจากการทํางานและพาบุตรหลาน
ครอบครัวมาเที่ยวไดสะดวก
แผนภูมิที่ 4.14 ผูรวมเดินทางมาเมืองสงขลากับอาชีพของนักทองเที่ยว
30
25

นักเรียน/นักศึกษา

20

รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ

15

พนักงานบริษัท

10
5

คาขาย/ธุรกิจสวนตัว
รับจาง

0
คนเดียว

2 คน

3-5 คน

6-10 คน

มากกวา 10 คน

6) ประเภทยานพาหนะในการเดินทาง พบวานักทองเที่ย วใชรถยนตสวนตัว ในการ
เดินทางมากที่สุดรอยละ 69.95 รองลงมาคือ รถจักรยานยนต รอยละ 7.98 จากการวิเ คราะห
ความสัมพัน ธ พบวานัก ทองเที่ ย วที่ใ ชรถยนต สวนตัวในการเดิน ทางเปน กลุ มวัย ทํางานที่มั ก
เดิน ทางมาเปนกลุมครอบครัวและกลุมเพื่อน สวนการเดินทางดวยวิธีอื่นๆ ยัง ไดรับความนิย ม
คอนขางนอย
แผนภูมิที่ 4.15 ประเภทยานพาหนะที่ใชในการเดินทางกับอาชีพของนักทองเที่ยว
50
40
30
20
10
0

นักเรียน/นักศึกษา
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริษัท
คาขาย/ธุรกิจสวนตัว
รับจาง

7) เหตุผลในการเลือกใชสถานที่ พบวานักทองเที่ยวมีเหตุผลเพื่อพาบุตรหลาน/ญาติ/
เพื่อนมาเที่ยวมากที่สุดรอยละ 44.60 รองลงมาคือ ชอบบรรยากาศ/รมรื่น/เงียบสงบรอยละ 40.38
เดินทางสะดวก/เขาถึงงายรอยละ 29.11 จากการวิเคราะหความสัมพันธ พบวาแหลงทองเที่ยวที่
ไดรับความสนใจมากที่สุด 5 อันดับ(ตารางที่ 4.4) คือ หาดสมิหลา อนุสาวรียกรมหลวงชุมพรฯ
สวนสองทะเล ยานเมืองเกา และศาลเจาพอหลักเมือง และหาดชลาทัศน สวนใหญเ ปนแหลง
ทองเที่ยวทางธรรมชาติและสถานที่ทองเที่ยวประเภทสวนสาธารณะที่มีสภาพแวดลอมที่ดีเหมาะ
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แกการพักผอนหยอนใจ รวมทั้งลักษณะของสถานที่ที่สามารถตอบสนองความตองการของกลุม
ผูใช ชวงเวลาและกิจกรรมไดหลากหลาย
แผนภูมิที่ 4.16 เหตุผลในการเลือกใชสถานที่ทองเที่ยวกับอาชีพของนักทองเที่ยว
40
30
20
10
0

นักเรียน/นักศึกษา
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริษัท
คาขาย/ธุรกิจสวนตัว
รับจาง

ตารางที่ 4.4 สถานที่ทองเที่ยวที่ไดรับความสนใจในการเลือกใชของนักทองเที่ยว
1
2
3
4
5

สถานที่ทองเที่ยว
หาดสมิหลา
อนุสาวรียกรมหลวงชุมพรฯ
สวนสองทะเล
ยานเมืองเกา/ศาลเจาพอหลักเมือง
หาดชลาทัศน

จํานวน
86
45
34
29
28

รอยละ
40.38
21.13
15.96
13.62
13.15

สรุป ภาพรวมพฤติก รรมและการเดินทางใชพื้นที่แหลงทองเที่ย วในเขตเทศบาลนคร
สงขลา
1) ประชาชนในพื้นที่ พบวาสวนใหญเปนกลุมวัยทํางานมากที่สุดรอยละ 74 รองลงมา
เปนกลุมวัยรุน(นักเรียน/นักศึก ษา)รอยละ 22 โดยใชรถยนตสวนตัวและรถจักรยานยนตในการ
เดินทางที่มีปริมาณที่ใกลเคียงกัน มักเดินทางมาเปนกลุมครอบครัวและกลุมเพื่อน รองลงมามากับ
เพื่อนหรือคนรัก 2 คน ซึ่งการใชยานพาหนะในการเดินทางมีความสัมพันธกับผูรวมเดินทางดวย
เชนกัน นอกจากนี้พบวาประชาชนในพื้นที่สวนใหญมียานพาหนะเปนของตนเองทําใหมีการใช
บริการรถโดยสารสาธารณะคอนขางนอย
โดยมีการเขาใชในวันหยุดสุดสัปดาหมากที่สุดรอยละ 33 เนื่องจากเปนชวงเวลาที่สามารถ
พาบุตรหลาน/ญาติมาเที่ย วไดสะดวก ซึ่งมีชวงเวลาที่หลากหลายในการมาใชพื้นที่ สําหรับวัน
ธรรมดามีการใชพื้นที่ในชวงเย็นมากที่สุด เพราะเปนชวงเวลาวางจากการทํางานและหลังเลิกเรียน
ทําใหมีระยะเวลาสั้นๆ ซึ่งสอดคลองกับความถี่ในการเขาใชที่แตกตางกันคือ 1-2 ครั้ง/สัปดาหและ
1-2 ครั้ง/เดือน ทั้งนี้จะพบวาการใชพื้นที่แหลงทองเที่ยวในเมืองสงขลายังขึ้นอยูกับประเภทของ
แหลงทองเที่ยวดวยเชนกัน
สําหรับเหตุผลในการเลือกใชพื้นที่แหลงทองเที่ยวเพราะชื่นชอบบรรยากาศรมรื่น /เงียบ
สงบมากที่สุดรอยละ 40 รองลงมาคือ พาบุตรหลาน/ญาติ/เพื่อนมาเที่ยวรอยละ 31 และเดินทาง
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สะดวก/เขาถึงงายรอยละ 25 โดยสถานที่ทองเที่ยวที่ไดรับความสนใจในการเลือกใชไดแก หาดสมิ
หลา หาดชลาทัศน และอนุสาวรียกรมหลวงชุมพรฯ ซึ่งเปนสถานที่ทองเที่ยวที่สามารถใชพื้นที่ทํา
กิจกรรมเพื่อการพักผอนไดหลากหลายและไมจํากัดชวงเวลาในการเขาใช สวนแหลงทองเที่ย ว
ประเภทอื่ น ๆ มี ค วามถี่ ใ นการเข า ใช ที่ แ ตกต า งกั น ทั้ ง นี้ ขึ้ น อยู กั บ ประเภทของสถานที่ แ ละ
วัตถุประสงคในการเลือกใชบริการ
2) นักทองเที่ยว พบวาสวนใหญเปนนักทองเที่ยวภาคในภูมิภาคมากที่สุดรอยละ 80 โดย
นักทองเที่ยวที่เดินทางบอยที่สุดเดือนละ 1-2 ครั้ง รอยละ 25 สวนใหญเปนผูที่พักอาศัยในจังหวัด
ใกลเคีย งที่ใ ชระยะเวลาในการเดินทางไมนาน เพราะดวยระยะทางที่ไมไกลมากเกินไป และมี
เสนทางคมนาคมการเขาถึงที่สะดวกสบาย นักทองเที่ยวสวนใหญเปนกลุมวัยทํางานถึงรอยละ 81
รองลงมาเปนกลุมวัยรุน(นักเรียน/นักศึกษา)รอยละ 17 โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อการทองเที่ยว/
พักผอนและเยี่ยมญาติ/เพื่อนถึงรอยละ 76 เพื่อติดตอธุรกิจ ประชุม /สัมมนา/อบรม และปฏิบัติ
ราชการรอยละ 20 และมีความสนใจ/ตองการมาดวยตนเองมากที่สุด ซึ่งแสดงใหเห็น วาเมือง
สงขลามีศักยภาพดานการทองเที่ยวที่เปนที่มีชื่อ เสีย งและเปนที่รูจัก รวมทั้งยัง ไดผลประโยชน
ทางออมจากดานเศรษฐกิจและบทบาทดานตางๆ ของเมืองที่นอกเหนือจากดานการทองเที่ย ว
โดยตรงดวย
เนื่องจากนัก ทองเที่ย วสวนใหญ มีที่พัก อาศัย อยู ใ นจังหวัดใกลเ คีย ง และมาเปน กลุม
ครอบครัวและกลุมเพื่อน จึงมีการใชรถยนตสวนตัวในการเดินทางมากที่สุด ซึ่งการเลือกใชยาน
พาหนะในการเดินทางจะมีความสัมพันธกับผูรวมเดินทางและความสะดวกดานการเขาถึงดวยเชน
กัน สงผลเกิดการเดินทางไปกลับถึงรอยละ 32 สวนนักทองเที่ยวที่พักคางสวนใหญจะพักคางบาน
ญาติ/เพื่อนถึงรอยละ 35 โดยมีระยะเวลาในการพัก 1-2 วัน และนิยมมาในชวงวันหยุดสุดสัปดาห
มากที่สุด เนื่องจากเปนชวงเวลาวางจากการทํางานและการเรียนสามารถพาครอบครัว/เพื่อนฝูงมา
เที่ยวไดสะดวกซึ่งสอดคลองกับวัตถุประสงคในการเดินทางที่กลาวมาขางตน
สําหรับสถานที่ทองเที่ยวที่ไดรับความสนใจจากนักทองเที่ยวไดแก หาดสมิหลา อนุสาวรีย
กรมหลวงชุมพรฯ สวนสองทะเล โดยมีเหตุผลในการเลือกใชคือ เพื่อตองการพาบุตรหลานมาเที่ยว
และชื่นชอบบรรยากาศรมรื่น/เงียบสงบรอยละ 45 และ 40 ซึ่งเปนสถานที่ทองเที่ยวที่สามารถใช
พื้นที่ทํากิจ กรรมเพื่อการพัก ผอนไดห ลากหลายและไมจํากัดชวงเวลาในการเขาใช สวนแหลง
ทองเที่ยวประเภทอื่นๆ มีการเขาใชที่แตกตางกันตามวัตถุประสงคของผูเลือกใชที่นอกเหนือจาก
เพื่อการพักผอนหยอนใจแลว ยังเกี่ยวของกับกิจกรรมทางสังคมเชน กิจกรรมทางศาสนา หรือชวง
งานเทศกาลและงานประเพณีทองถิ่น เปนตน
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4.3 ทัศนคติและปญหาดานสิ่งอํานวยความสะดวกและบริการเพื่อการทองเที่ยวในเขต
เทศบาลนครสงขลา
ผลจากแบบสอบถามทัศนคติและปญหาดานสิ่งอํานวยความสะดวกและบริการในเขต
เทศบาลนครสงขลา จากกลุมตัวอยาง 438 ราย ผลการศึกษาสามารถอธิบายดานตางๆ ดังนี้
1) ดานการคมนาคมและการเขาถึง ดานสภาพถนน/เสนทาง/ความปลอดภัย พบวา
นักทองเที่ยวและประชาชนในพื้นที่มีความเห็นระดับพอใชมากที่สุดรอยละ 55.94 เนื่องจากถนน
สายหลักภายในเมืองมีการปรับปรุงซอมแซมอยูบอยครั้ง ทําใหเกิดความไมสะดวกในการเดินทาง
แกผสู ัญจร สวนดานปายบอกเสนทาง พบวาผูตอบแบบสอบถามทั้งสองกลุมมีความเห็นระดับ
พอใชมากที่สุดรอยละ 56 เนื่องจากปายบอกเสนทางแนะนําสถานที่ทองเที่ยวภายในเมืองยังมี
คอนขางนอยและขาดความตอเนื่องในบางจุด
ตารางที่ 4.5 ทัศนคติและปญหาดานการคมนาคมและการเขาถึง
ดานการคมนาคมและการเขาถึง
สภาพถนน/เสนทาง/ความปลอดภัย
ปายบอกเสนทาง
ที่มา : จากแบบสอบถาม

ปรับปรุง
จํานวน
รอยละ
22
5.02
22
5.02

พอใช
จํานวน
245
246

ดี
รอยละ
55.94
56.16

จํานวน
171
170

รอยละ
39.04
38.81

2) ดานที่พักแรม(นักทองเที่ยวจํานวน 81 คน) ดานราคาที่พัก/การใหบริการ/สิ่งอํานวย
ความสะดวก พบวานักทองเที่ยวมีความเห็นระดับดีมากที่สุดรอยละ 54.32 เนื่องจากที่พักแรมใน
เมือ งสงขลามีห ลายระดับ ราคา ส วนใหญ อยู ใ นระดับ ราคาที่ ไม สูง มากนั ก ซึ่ งรวมไปถึง การ
ใหบริการและสิ่งอํานวยความสะดวกที่มีมาตรฐานเปนที่ยอมรับ ไดของนักทองเที่ยว รวมทั้งดาน
ความปลอดภัยที่มีความเห็นระดับดีมากที่สุด รอยละ 56.79
ตารางที่ 4.6 ทัศนคติและปญหาดานที่พักแรม
ดานที่พักแรม
ราคาที่พัก/การใหบริการ/สิ่งอํานวยค.สะดวก
มาตรฐานความปลอดภัย
ที่มา : จากแบบสอบถาม

ปรับปรุง
จํานวน
รอยละ
0
0
3
3.70

พอใช
จํานวน
37
32

ดี
รอยละ
45.68
39.51

จํานวน
44
46

รอยละ
54.32
56.79

3) ดานความปลอดภัย ดานความปลอดภัยบริเวณแหลงทองเที่ยวโดยภาพรวม พบวา
นักทองเที่ยวและประชาชนในพื้น ที่ มีความเห็นระดับ ดีมากที่สุด รอยละ 55.25 เนื่องจากแหลง
ทองเที่ย วสวนใหญ ตั้งกระจายอยูใ นยานชุมชนและมีผูใ ชพื้น ที่ตลอดเวลา ประกอบกับ แหลง
ทองเที่ย วสวนใหญมีก ารใชพื้น ที่ใ นชวงกลางวัน มากกวากลางคืน สวนดานจํา นวนเจาหนาที่
ปฏิ บั ติ ง านในแหล ง ท อ งเที่ ย วโดยภาพรวมมี ค วามเห็ น ระดั บ พอใช ม ากที่ สุ ด ร อ ยละ 64.16
โดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ที่มีความเห็นคอนไปในแงลบและเห็นวาควรปรับปรุงรอยละ 20
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ตารางที่ 4.7 ทัศนคติและปญหาดานความปลอดภัย
ดานความปลอดภัย
บริเวณแหลงทองเที่ยว
จํานวนเจาหนาที่ปฏิบัติงาน
ที่มา : จากแบบสอบถาม

ปรับปรุง
จํานวน
รอยละ
28
6.39
77
17.58

พอใช
จํานวน
168
281

ดี
รอยละ
38.36
64.16

จํานวน
242
80

รอยละ
55.25
18.26

4) ดานสิ่งอํานวยความสะดวก/บริการ ดานที่จอดรถ พบวานักทองเที่ยวและประชาชน
ในพื้ น ที่ มี ค วามเห็ น ระดั บ พอใช มากที่สุ ด ร อยละ 51.83 และมี ค วามเห็ น ค อนไปในทางบวก
เนื่องจากแหลงทองเที่ยวที่ตั้งหางจากยานชุมชนมีพื้นที่รองรับสําหรับจอดรถไดโดยไมกีดขวางการ
สัญจร ในขณะที่สถานที่ทองเที่ยวภายในเมืองบางแหงไมสามารถจัดพื้นที่สําหรับจอดรถได สงผล
ใหเปนขอจํากัดและไมสะดวกแกผูใชบริการ และกีดขวางการสัญจรไปมา
ดานที่นั่งพักผอน/แสงสวาง/หองสุขาและจุดใหบริการทองเที่ยว พบวานักทองเที่ยวและ
ประชาชนในพื้นที่มีความเห็นระดับพอใชมากที่สุดรอยละ 68 และ 70 ตามลําดับ โดยประชาชนใน
พื้นที่มีความเห็นวาควรปรับปรุง รอยละ 17 เนื่องจากการใหบริการดานองคประกอบสิ่งอํานวย
ความสะดวกโดยรวมยังมีคอนขางนอยและกระจายไมทั่วถึงทุกแหง สวนใหญมีใหบริการในแหลง
ทองเที่ยวหลักๆ ของเมืองเทานั้น
ด า นร า นอาหาร/จํ า หน า ยสิ น ค า ที่ ร ะลึ ก และธนาคาร/จุ ด แลกเปลี่ ย นเงิ น พบว า
นัก ทองเที่ย วและประชาชนในพื้น ที่ มีความเห็น ระดับ พอใช มากที่สุ ดและมี ความเห็ น ระดับ ดี
ใกลเคียงกันรอยละ 48 และ 46 ตามลําดับ โดยรานอาหาร/จําหนายสินคาที่ระลึกนอกจากจะมี
ใหบริการอยูทั่วไปภายในเมืองแลว ยังจัดใหบริการในแหลงทองเที่ยวหลักที่มีความพรอมในการ
รองรับทั้งประชาชนในพื้นที่และนักทองเที่ยว สําหรับดานธนาคาร/จุดแปลกเปลี่ยนเงินมีใหบริเวณ
ทั่วไปภายในเมืองและสถานที่ทองเที่ยวหลักๆ ที่มีการดูแลรักษาความปลอดภัยทีท่ ั่วถึง
ตารางที่ 4.8 ทัศนคติและปญหาดานสิ่งอํานวยความสะดวก/บริการ
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก/บริการ
ที่จอดรถ
ที่นั่งพักผอน/แสงสวาง/หองสุขา
จุดใหบริการทองเที่ยว
รานอาหาร/จําหนายสินคาที่ระลึก
ธนาคาร/จุดแลกเปลี่ยนเงิน
ที่มา : จากแบบสอบถาม

ปรับปรุง
จํานวน
รอยละ
39
8.90
59
13.47
53
12.10
34
7.76
47
10.73

พอใช
จํานวน
227
298
307
209
201

ดี
รอยละ
51.83
68.04
70.09
47.72
45.89

จํานวน
172
81
78
195
190

รอยละ
39.27
18.49
17.81
44.52
43.38

5) ดานสภาพภูมิทัศน ดานความสะอาดในแหลงทองเที่ยวโดยภาพรวมทั้งนักทองเที่ยว
และประชาชนในพื้นที่มีความเห็นระดับพอใชมากที่สุดรอยละ 58 โดยเฉพาะแหลงทองเที่ยวที่เปน
พื้นที่สาธารณะที่มักมีปญหาเรื่องขยะและความสะอาดจากการใชพื้นที่ สวนดานความสวยงาม/
การดูแลรักษา พบวานักทองเที่ยวและประชาชนในพื้นที่ มีความเห็นระดับพอใชมากที่สุดและมี
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ความเห็นระดับดีใกลเคียงกันรอยละ 44 ทั้งนี้นักทองเที่ยวมีความเห็นวาควรปรับปรุงรอยละ 17 ซึ่ง
เปนสิ่งที่นักทองเที่ยวมีความคาดหวังจากการเดินทางทองเที่ยวมากกวาประชาชนในพื้นที่
ตารางที่ 4.9 ทัศนคติและปญหาดานสภาพภูมิทัศน
ดานสภาพภูมิทัศน
ความสะอาด
ความสวยงาม/การดูแลรักษา
ที่มา : จากแบบสอบถาม

ปรับปรุง
จํานวน
รอยละ
52
11.87
59
13.47

พอใช
จํานวน
253
191

ดี
รอยละ
57.76
43.61

จํานวน
133
188

รอยละ
30.37
42.92

6) ดานการจัดการ ดานราคาเขาชมสถานที่ พบวานักทองเที่ยวและประชาชนในพื้นที่มี
ความเห็นระดับดีมากที่สุดรอยละ 50 เนื่องจากแหลงทองเที่ยวสวนใหญเปนพื้นที่สาธารณะไมมี
การเก็บคาใชจายในการใชพื้นที่ นอกจากคาจอดรถที่มีเก็บเฉพาะบางจุดเทานั้น ซึ่งเปนที่ยอมรับ
ไดจากผูใชพื้นที่ สวนแหลงทองเที่ยวที่เก็บคาบริการในการเขาใชมีอัตราคาบริการที่เหมาะสมและ
ยอมรับไดเชนกันทั้งจากทั้งประชาชนในพื้นที่และนักทองเที่ยว
ตารางที่ 4.10 ทัศนคติและปญหาดานการจัดการ
ดานการจัดการ
ราคาเขาชมสถานที่
ที่มา : จากแบบสอบถาม

ปรับปรุง
จํานวน
รอยละ
37
8.45

พอใช
จํานวน
181

ดี
รอยละ
41.32

จํานวน
220

รอยละ
50.23

7) ดานความสําคัญ/เอกลักษณ ดานปายบอกเลาประวัติและความสําคัญในแหลงทอง
เที่ยว พบวานักทองเที่ยวและประชาชนในพื้นที่มีความเห็นระดับพอใชมากที่สุดและมีความเห็น
ระดั บ ดี ใ กล เ คี ย งกัน ร อยละ 48 ส วนดานคุณ คา และเอกลัก ษณ ของแหลง ทองเที่ ย ว พบวา มี
ความเห็นระดับดีมากที่สุดรอยละ 51 โดยภาพรวมแหลงทองเที่ยวสวนใหญไดรับการจัดการที่ดี
และแสดงให เ ห็ น ถึ ง การให ค วามสํ า คั ญ ในการรั บ รู ถึ ง คุ ณ ค า และเอกลั ก ษณ ข องท อ งถิ่ น ที่
นักทองเที่ยวเดินทางไปเยือนเยียน
ตารางที่ 4.11 ทัศนคติและปญหาดานความสําคัญ/เอกลักษณ
ดานความสําคัญ/เอกลักษณ
ปายบอกเลาประวัต/ิ ค.สําคัญในแหลงทองเที่ยว
คุณคา/เอกลักษณของแหลงทองเที่ยว
ที่มา : จากแบบสอบถาม

ปรับปรุง
จํานวน รอยละ
35
7.99
21
4.79

พอใช
จํานวน รอยละ
213
48.63
194
44.29

ดี
จํานวน
190
223

รอยละ
43.38
50.91
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4.4 การใชพื้นที่ภายในสถานที่ทองเที่ยวในเขตเทศบาลนครสงขลา
ผลจากแบบสอบถามการใชพื้น ที่ สถานที่ทองเที่ย วแตละแหงภายในเขตเทศบาลนคร
สงขลา โดยสามารถแจกแจงรายละเอียดได ดังนี้
4.4.1 อนุสาวรียกรมหลวงชุมพรฯ
ผลจากแบบสอบถามการใชพื้นที่บริเวณอนุสาวรียกรมหลวงชุมพรฯ พบวา
1) กลุมผูใช พบวานักทองเที่ยวและประชาชนในพื้นที่เปนกลุมวัยทํางานมากที่สุดรอยละ
63.33 รองลงมาเปนกลุมวัยรุนรอยละ 23.33 ซึ่งเปนประชาชนในพื้นที่มากกวานักทองเที่ยว โดย
ประชาชนในพื้นที่สวนใหญมาใชพื้นที่ 1-2 คน รอยละ 60 และใชรถจักรยานยนตในการเดินทาง
มากที่สุด ในขณะที่นักทองเที่ยวมาเปนกลุม ตั้งแต 3-10 คน รอยละ 60 และใชรถยนตสวนตัวใน
การเดินทางมากที่สุด
2) ชวงเวลาและระยะเวลา พบวาชวงเวลาที่ประชาชนในพื้นที่มีการใชพื้นที่มากที่สุดคือ
ชว ง 15.00-18.00 น. ร อ ยละ 46.67 เพราะบริ เ วณนี้ มีลั ก ษณะเป น ลานโล ง ในช วงเย็ น จะมี
บรรยากาศรมรื่นกวาชวงกลางวันมาก โดยมีระยะเวลาในการใชพื้นที่ 2-3 ชม. รอยละ 40 ในขณะ
ที่นักทองเที่ยวมีระยะเวลาในการใชพื้นที่ 1-2 ชม. รอยละ 53
3) กิจกรรมที่เกิดขึ้น พบวาสวนใหญเปนกิจกรรมเพื่อการพักผอนที่ตองการความเงียบสงบ
เนื่องจากเปนสถานที่แสดงความเคารพบุคคลสําคัญของชาติทําใหการจัดองคประกอบและภูมิทัศน
ที่เนนความสวยงามมากกวาการใชพื้นที่เพื่อกิจกรรมประเภทอื่นๆ ทําใหกิจกรรมแบบออกกําลังมี
คอนขางเบาบาง ทั้งนี้จ ะพบวา กิจกรรมที่เ กิดขึ้นระหวางนัก ทองเที่ย วและประชาชนในพื้น ที่มี
กิจกรรมที่ไมแตกตางกันแตมีระยะเวลาในการเขาใชที่ที่แตกตางกัน
ตารางที่ 4.12 กิจกรรมการใชพื้นทีบ่ ริเวณอนุสาวรียกรมหลวงชุมพรฯ
กิจกรรม(เลือกไดหลายกิจกรรม)
นั่งเลน/พักผอน/ชมวิว/นอนเลน
เดินเลน/เดินชมวิว
นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ทานอาหาร/ปกนิก
ถายรูป
นั่งมองผูอื่นทํากิจกรรม

ประชาชน
12
11
12
10
8
4

นักทองเที่ยว
14
12
11
12
7
7

รวม
26
23
23
22
15
11

รอยละ
86.67
76.67
76.67
73.33
50.00
36.67

4) ดานองคประกอบและสิ่งอํานวยความสะดวก/บริการ พบวานักทองเที่ยวและประชาชน
ในพื้นที่มีความเห็นที่อยากใหมีการปรับปรุงดานสิ่งอํานวยความสะดวกมากที่สุดรอยละ 63.33
รองลงมาคือ เพิ่มกิจ กรรมที่นาสนใจรอยละ 56.67 เพิ่มแสงสวา งและเจาหนาที่รัก ษาความ
ปลอดภัยรอยละ 50 นอกจากนี้นักทองเที่ยวอยากใหมีการปรับปรุงดานการประชาสัมพันธและให
ขอมูลในสถานที่ทองเที่ยวรอยละ 53.33 ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณนี้อยูหางไกลจากชุมชนและเปนพื้นที่
เปดยากตอการดูแลรักษาอุปกรณบางประเภทเชน ตูบริการเบิกเงินอัตโนมัติ สวนองคประกอบ
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ดานที่นั่งพักผอนและอุปกรณตกแตงชํารุดหลายจุดซึ่งสอดคลองกับความเห็นของผูใชพื้นที่ รวมทั้ง
ในชวงหลังพระอาทิตยตกบริเวณนี้คอนขางมืด บางที่เปนจุดอับแสงและอยูหางไกลจากชุมชนซึ่งมี
ผลตอผูใชพื้นที่ในดานความปลอดภัยและระยะเวลาในการใชพื้นที่ดวยเชนกัน
6
4

3

1

2

1

2

3

4

5
5

6

ภาพที่ 4.1 ตําแหนงกิจกรรมการใชพื้นที่บริเวณอนุสาวรียกรมหลวงชุมพรฯ
5) ปญหาจากการใชพื้นที่ พบวาทั้งนักทองเที่ยวและประชาชนในพื้นที่มีความเห็นเดียวกัน
คือ ปญหาเรื่องขยะและความสกปรกจากการใชพื้นที่รอยละ 80 โดยเฉพาะบริเวณเกาอี้นั่งชมวิว
ริมทะเล รองลงมาคือ ขาดสิ่งอํานวยความสะดวกในพื้นที่รอยละ 56.67
แนวทางการแกปญหา
-เชื่อมโยงแหลงทองเที่ยวในพื้นที่ใกลเคียงเพื่อกระจายสิ่งอํานวยความสะดวก/บริการบางประเภท
ที่สามารถใชรวมกันได รวมทั้งรณรงค สรางจิตสํานึกในการรวมกันรักษาความสะอาด
-สนับสนุนกิจกรรมและการใชพื้นที่ใหหลากหลาย เพื่อใหเกิดความคุมคา
ศักยภาพของสถานที่ทองเที่ยว
-การเขาถึงพื้นที่มีความสะดวกและเปนสถานที่ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดและระดับประเทศ
-ตั้งอยูในพื้นที่เพื่อนันทนาการฯ สามารถควบคุมการพัฒนาและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ไมเหมาะสม
จุดออน -ไมมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจหรือกิจกรรมนันทนาการอื่นๆ ที่เปนปจจัยดึงดูดตอการมาใชพื้นที่
ขอจํากัด -หากขาดการควบคุมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ดียอมทําใหเกิดความเสื่อมโทรมและสงผล
กระทบตอการทองเที่ยวโดยตรง
โอกาส -เทศบาลนครสงขลามีโครงการจัดระเบียบรานคาบริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งจะเปนผล
สงเสริมการทองเที่ยวในพื้นที่บริเวณนี้
จุดแข็ง
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4.4.2 สวนสองทะเล
ผลจากแบบสอบถามการใชพื้นที่บริเวณสวนสองทะเล พบวา
1) กลุมผูใช พบวานักทองเที่ยวและประชาชนในพื้นที่เปนกลุมวัยทํางานมากที่สุดรอยละ
83.33 ประชาชนในพื้นที่สวนใหญมาเปนกลุม 3-5 คน รอยละ 53.33 รองลงมามากับเพื่อนหรือคน
รัก 2 คน โดยใชรถจักรยานยนตและรถยนตสวนตัวในการเดินทาง ในขณะที่นักทองเที่ยวสวนใหญ
มาเปนกลุมตั้งแต 6-10 คน รอยละ 40 โดยใชรถยนตสวนตัวในการเดินทางมากที่สุด
2) ชวงเวลาและระยะเวลา พบวาชวงเวลาที่ประชาชนในพื้นที่มีการใชพื้นที่มากที่สุดคือ
ชวง 15.00-18.00 น. รอยละ 66.67 เพราะบริเวณนี้ในชวงเย็นมีบรรยากาศรมรื่นดวยตนไม มีลาน
คอนกรีตและลานสนามหญาซึ่งเหมาะแกการพักผอนหยอนใจ โดยมีระยะเวลาในการใชพื้นที่ 1-2
ชม. รอยละ 53.33 ในขณะที่นักทองเที่ยวมีระยะเวลาในการใชพื้นที่ที่หลากหลายตั้งแต 30 นาที-3
ชม. ทั้งนี้ขึ้นกับวัตถุประสงคและกิจกรรมที่เกิดขึ้น
3) กิจกรรมที่เกิดขึ้น พบวาสวนใหญเปนกิจกรรมเพื่อการพักผอน โดยมีการแบงพื้นที่ทํา
กิจกรรมที่ชัดเจนไดแก พื้นที่บริเวณจุดชมวิวพญานาคพนน้ํา สวนใหญเปนนักทองเที่ยวที่แวะมา
ถายรูปโดยใชระยะเวลาสั้นๆ สวนพื้นที่บริเวณลานสนามหญาเปนกิจกรรมเพื่อการพักผอนและ
กิจกรรมกายบริหารของกลุมวัยเด็ก เพราะดวยลักษณะของพื้นที่และการจัดองคประกอบภูมิทัศน
ที่เนนความสวยงามมากกวาการใชประโยชนในดานกิจกรรมอื่นๆ
ตารางที่ 4.13 กิจกรรมการใชพื้นที่บริเวณสวนสองทะเล
กิจกรรม(เลือกไดหลายกิจกรรม)
นั่งเลน/พักผอน/ชมวิว/นอนเลน
เดินเลน/เดินชมวิว
ทานอาหาร/ปกนิก/เลี้ยงสังสรรค
ถายรูป
นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์
อานหนังสือ

ประชาชน
14
10
8
8
5
5

นักทองเที่ยว
15
12
13
11
9
4

รวม
29
22
21
19
14
9

รอยละ
96.67
73.33
70.00
63.33
46.67
30.00

4) ดานองคประกอบและสิ่งอํานวยความสะดวก/บริการ พบวานักทองเที่ยวอยางใหมีการ
ปรับปรุงดานสิ่งอํานวยความสะดวกในพื้นที่มากที่สุดรอยละ 93.33 สวนประชาชนในพื้นที่อยาก
ใหเพิ่ม แสงสวางและเจาหนาที่รัก ษาความปลอดภัย มากที่สุด รอยละ 73.33 รองลงมาคือ การ
ประชาสัมพันธและใหขอมูลในสถานที่ทองเที่ยวรอยละ 53.33 ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณนี้อยูหางไกล
จากชุ ม ชน และเปน พื้ น ที่ เ ป ด โล ง ยากต อการดู แ ลรั ก ษาความปลอดภั ย เช น เดี ย วกับ บริเ วณ
อนุสาวรียกรมหลวงชุมพรฯ ซึ่งเปนขอจํากัดของสถานทีซ่ ึ่งสอดคลองกับความเห็นของประชาชนใน
พื้นที่
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4

1

2

3

4

2-3
1

ภาพที่ 4.2 ตําแหนงกิจกรรมการใชพื้นที่บริเวณสวนสองทะเล
5) ปญหาจากการใชพื้นที่ พบวาทั้งนักทองเที่ยวและประชาชนในพื้นที่มีความเห็นเดียวกัน
คือ ปญหาเรื่องขาดสิ่งอํานวยความสะดวกในพื้นที่มากที่สุดรอยละ 73.33 รองลงมาคือ เรื่องขยะ
และความสกปรกจากการใชพื้นที่รอยละ 66.67
แนวทางการแกปญหา
-เชื่อมโยงแหลงทองเที่ยวในพื้นที่ใกลเคียงเพื่อกระจายสิ่งอํานวยความสะดวก/บริการบางประเภท
ที่สามารถใชรวมกันได
-สนับสนุนกิจกรรมและการใชพื้นที่ใหหลากหลายเพื่อใหเกิดความคุมคา
ศักยภาพของสถานที่ทองเที่ยว
-การเขาถึงพื้นที่สามารถเขาถึงได 2 เสนทางคือ เสนทางภายในเมืองและทาแพขนานยนต
-ตั้งอยูในพื้นที่เพื่อนันทนาการฯ สามารถควบคุมการพัฒนาและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ไมเหมาะสม
จุดออน -ไมมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจหรือกิจกรรมนันทนาการอื่นๆ ที่เปนปจจัยดึงดูดตอการมาใชพื้นที่
ขอจํากัด -หากขาดการควบคุมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ดียอมทําใหเกิดความเสื่อมโทรมและสงผล
กระทบตอการทองเที่ยวโดยตรง
โอกาส -เทศบาลนครสงขลามีโครงการจัดระเบียบรานคาบริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งจะเปนผล
สงเสริมการทองเที่ยวในพื้นที่บริเวณนี้
จุดแข็ง

4.4.3 อควาเรียมสงขลา
ผลจากแบบสอบถามการใชพื้นที่บริเวณอควาเรียมสงขลา พบวา
1) กลุมผูใช พบวานักทองเที่ยวและประชาชนในพื้นที่เปนกลุมวัยทํางานมากที่สุด รอยละ
100 โดยประชาชนในพื้นที่สวนใหญมาเปนกลุม 3-5 คน รอยละ 53.33 รองลงมามากับเพื่อนหรือ
คนรัก 2 คน ในขณะที่นักทองเที่ย วมาเปน กลุมตั้งแต 3-10 คน รอยละ 80 โดยทั้งสองกลุมใช
รถยนตสวนตัวในการเดินทางมากที่สุด นอกจากนี้ยังมีกลุมนักเรียนที่มาทัศนศึกษาจากโรงเรียน
ภายในจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกลเคียง
2) ชวงเวลาและระยะเวลา พบวาชวงเวลาที่ประชาชนในพื้นที่มาใชสถานที่มากที่สุดคือ
ชวง 12.00-15.00 น. รอยละ 46.67 และเปนชวงวันหยุดสุดสัปดาหมากกวาวันธรรมดา โดยมี
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ระยะเวลาในการใชพื้นที่ 1-2 ชม. รอยละ 53.33 ในขณะที่นักทองเที่ยวมีระยะเวลาในการใชพื้นที่ที่
คอนขางหลากหลายตั้งแต 1-2 ชม. และ 2-3 ชม. รอยละ 46.67 และ 33.33 เนื่องจากมีความ
หลากหลายของกิจกรรม
3) กิจกรรมที่เกิดขึ้น พบวากิจกรรมมีความหลากหลาย สวนใหญเปนกิจกรรมทัศนศึกษา
ชมพิพิธภัณฑ รองลงมาเปนกิจกรรมกลางแจงและทาทาย ซึ่งมีการแบงพื้นที่ทํากิจกรรมประเภท
ตางๆ อยางชัดเจน ทั้งนี้จะพบวากิจกรรมระหวางนักทองเที่ยวและประชาชนในพื้นที่ไม มีความ
แตกตางกันเนื่องจากลักษณะของสถานที่ที่กําหนดกิจกรรมเฉพาะในสถานที่
ตารางที่ 4.14 กิจกรรมการใชพื้นที่บริเวณอควาเรียมสงขลา
กิจกรรม(เลือกไดหลายกิจกรรม)
ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ/ประวัติศาสตร/ศิลปะ
นั่งเลน/พักผอน/ชมวิว/นอนเลน
ถายรูป
ซื้อสินคา/ของที่ระลึก
เดินเลน/เดินชมวิว
ทานอาหาร/ปกนิก/เลี้ยงสังสรรค

ประชาชน
12
11
9
9
9
4

นักทองเที่ยว
13
12
14
13
12
10

รวม
25
23
23
22
21
14

รอยละ
83.33
76.67
76.67
73.33
70.00
46.67

4) ดานองคประกอบและสิ่งอํานวยความสะดวก/บริการ เนื่องจากเปนสถานที่ทองเที่ยวที่
มีหนวยงานดูแลรับผิดชอบโดยตรง จึงมีการพัฒนาอยูเสมอไมวาจะเปนเรื่องการดูแลรักษาความ
สะอาด ความสวยงามของภูมิทัศน รวมทั้งการดูแลรัก ษาความปลอดภัย ในพื้น ที่ แตทั้งนี้ ทั้ ง
นักทองเที่ยวและประชาชนในพื้นที่มีความเห็นที่อยากใหมีการปรับปรุงในดานราคาเขาชมสถานที่
มากที่สุดรอยละ 76.67 รองลงมาคือ การประชาสัมพันธและใหขอมูลในสถานที่ทองเที่ยวรอยละ
63.33

4

1

2

3

4

3
1-2

ภาพที่ 4.3 ตําแหนงกิจกรรมการใชพื้นที่บริเวณอควาเรียมสงขลา
5) ปญ หาจากการใชพื้นที่ พบวานักทองเที่ยวมีความเห็น ในเรื่องขาดสิ่งอํานวยความ
สะดวกมากที่สุด รอยละ 80 โดยเฉพาะดานที่นั่งพักผอนและหองน้ําที่ยังมีคอนขางนอย สวน
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ประชาชนในพื้นที่มีความเห็นในเรื่องปญหาความแออัดในการใชพื้นที่มากที่สุดรอยละ 46.67 ซึ่ง
เปนปญหาที่เกิดขึ้นหากมีผูมาใชพื้นที่พรอมกันในเวลาเดียวกันเทานั้น
แนวทางการแกปญหา
-เชื่อมโยงแหลงทองเที่ยวในพื้นที่ใกลเคียงเพื่อกระจายสิ่งอํานวยความสะดวก/บริการทีใ่ ชรวมกันได
-กําหนดราคาเขาชมและเขารวมกิจกรรมในเกณฑที่รับไดสําหรับคนในทองถิ่นเพื่อใหโอกาสในการ
เขาชมพิพิธภัณฑฯ
ศักยภาพของสถานที่ทองเที่ยว
-มีหนวยงานรับผิดชอบในการบริหารจัดการที่ชัดเจนสงผลตอการพัฒนาและจัดการสถานที่ทองเที่ยว
อยางมีทิศทางและชัดเจน
จุดออน -ขาดความพรอมในการบริการและสิ่งอํานวยความสะดวกบางสวน
ขอจํากัด -ในชวงฤดูฝนอาจสงผลตอจํานวนนักทองเที่ยวที่ลดลง ดังนั้นควรสรางกลยุทธเพื่อดึงนักทองเที่ยวใหสน
ใจเดินทางทองเที่ยวในชวงนี้เพื่อลดการสูญเสียรายได
โอกาส -สามารถเพิ่มศักยภาพภายในพื้นที่ดวยรูปแบบกิจกรรมตางๆ ที่แตกตางหรือเหมาะสมกลุมผูใชบริการ
เพื่อดึงดูดการทองเที่ยวใหมีความนาสนใจ

จุดแข็ง

4.3.4 ลานสระบัวและสวนประติมากรรมเฉลิมพระเกียรติ
ผลจากแบบสอบถามการใชพื้ น ที่ บ ริเ วณบริเ วณลานสระบัวและสวนประติมากรรมฯ
สามารถวิเคราะหลักษณะการใชพื้นที่โดยแบงออกเปนดานตางๆ ดังนี้
1) กลุมผูใช พบวานักทองเที่ยวและประชาชนในพื้นที่เปนกลุมวัยทํางานมากที่สุด รอยละ
73.33 รองลงมาเปนกลุมวัยรุนรอยละ 26.67 โดยประชาชนในพื้นที่สวนใหญมาเปนกลุม 3-5 คน
รอยละ 66.67 ใชรถจักรยานยนตในการเดินทางมากที่สุด ในขณะที่นักทองเที่ยวสวนใหญมาเปน
กลุม 3-5 คน และ มากับเพื่อนหรือคนรัก 2 คน โดยใชรถยนตสวนตัวในการเดินทางมากที่สุด
2) ชวงเวลาและระยะเวลา พบวาชวงเวลาที่ประชาชนในพื้นที่มีการใชพื้นที่มากที่สุดคือ
ชวง 15.00-18.00 น. รอยละ 93.33 เพราะเปนชวงหลังเลิกทํางานและเลิกเรียน และเปนทางผาน
แวะพักกอนกลับบาน ทั้งนักทองเที่ยวและประชาชนในพื้นที่มีระยะเวลาในการใชพื้นที่ 3 ชม.ขึ้นไป
รอยละ 40
3) กิจกรรมที่เกิดขึ้น พบวาบริเวณลานสระบัวเปนกิจกรรมเพื่อการพักผอน เนื่องจากมี
พื้นที่กวางขวาง มีตนไมรมรื่นเหมาะกับผูที่ตองการความเงียบสงบ ไมวุนวายและความเปนสวนตัว
ประกอบกับลักษณะสถานที่เปนลานสนามหญา ลานคอนกรีตโลง และมีองคประกอบของสถานที่
คอนขางจํากัดเพื่อใช เ ปน พื้น ที่สําหรับจัดกิจกรรมระดับ เมือง สวนบริเวณสวนประติมากรรมฯ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นมีทั้งเพื่อการพักผอนและกิจกรรมแบบออกกําลัง เนื่องจากอยูติดชายหาดทําใหมี
กิจกรรมที่หลากหลายมากกวาบริเวณลานสระบัว
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ตารางที่ 4.15 กิจกรรมการใชพื้นที่บริเวณลานสระบัวและสวนประติมากรรมฯ
กิจกรรม(เลือกไดหลายกิจกรรม)
นั่งเลน/พักผอน/ชมวิว/นอนเลน
ทานอาหาร/ปกนิก/เลี้ยงสังสรรค
เดินเลน/เดินชมวิว
วาดรูป/ระบายสี
อานหนังสือ
เลนน้ําทะเล/กีฬาทางน้ํา
นั่งมองผูอื่นทํากิจกรรม
ถายรูป

ประชาชน
14
12
11
12
9
7
6
7

นักทองเที่ยว
12
11
10
3
2
4
3
2

รวม
26
23
21
15
11
11
9
9

รอยละ
86.67
76.67
70.00
50.00
36.67
36.67
30.00
30.00

4) ดานองคประกอบและสิ่งอํานวยความสะดวก/บริการ พบวานักทองเที่ยวและประชาชน
ในพื้นที่มีความเห็น ที่อยากให มีกาปรับปรุงดานสิ่งอํานวยความสะดวกมากที่สุดรอยละ 73.33
รองลงมาคือ ดานภูมิทัศนและความสวยงาม และ การประชาสัมพันธและใหขอมูล ในสถานที่
ทองเที่ยวรอยละ 53.33 นอกจากนี้ประชาชนในพื้นที่อยากใหมีการเพิ่มกิจกรรมที่นาสนใจ สวน
นักทองเที่ยวอยากใหเพิ่มแสงสวางและเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยดวยเชนกัน

3

4
1

1

2

3

4

2

ภาพที่ 4.4 ตําแหนงกิจกรรมการใชพื้นที่บริเวณลานสระบัวและสวนประติมากรรมฯ
5) ปญหาจากการใชพื้นที่ พบวาทั้งนักทองเที่ยวและประชาชนในพื้นที่มีความเห็นเดียวกัน
คือ ปญหาเรื่องขาดสิ่งอํานวยความสะดวกมากที่สุดรอยละ 73.33 รองลงมาคือ ปญหาขยะและ
ความสกปรกจากการใชพื้นที่รอยละ 60
แนวทางการแกปญหา
-การรณรงค สรางจิตสํานึกใหประชาชนรักษาความสะอาดและดูแลรักษาสถานที่ทองเที่ยว
-เชื่อมโยงแหลงทองเที่ยวในพื้นที่ใกลเคียงเพื่อกระจายสิ่งอํานวยความสะดวก/บริการ บางประเภท
ที่สามารถใหรวมกันไดและเพิ่มมาตรฐานดานความปลอดภัย
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-จัดการปรับปรุงดานภูมิทัศนในบริเวณที่ชํารุดและบริเวณพื้นที่ที่รกรางเพื่อเพิ่มการใชประโยชน
พื้นที่ รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมเพื่อดึงดูดผูใชที่สนองความตองการทั้งจากประชาชนและนักทอง
เที่ยวเพื่อใหเกิดความคุมคาของสถานที่และลดปญหาการจับจองพื้นที่ทํากิจกรรมทีไม
่ เหมาะสม
ศักยภาพของสถานที่ทองเที่ยว
-มีความสะดวกในการเขาถึง เปนลานจัดกิจกรรมของเมือง
-พื้นที่บางจุดขาดการปรับปรุงดานภูมิทัศนและสิ่งอํานวยความสะดวก รวมทั้งการจับจองพื้นที่ของคน
เรรอนทําใหเกิดความรูสึกไมปลอดภัยและทําลายทัศนียภาพแกผูใชพื้นที่และผูพบเห็น
-ไมมีกิจกรรมที่สงเสริมและดึงดูดใจสําหรับนักทองเที่ยวใหเดินทางมาใชพื้นที่
ขอจํากัด -ขอจํากัดดานการขยายตัวของพื้นที่
โอกาส -มีโอกาสในการพัฒนากิจกรรมและเปนจุดทองเที่ยวที่เชื่อมตอกับหาดสมิหลาและเขาตังกวน
จุดแข็ง
จุดออน

4.3.5 เจดียเ ขาตังกวน
ผลจากแบบสอบถามการใชพื้นที่บริเวณเจดียเขาตังกวน พบวา
1) กลุมผูใช พบวานักทองเที่ยวและประชาชนในพื้นที่เปนกลุมวัยทํางานมากที่สุดรอยละ
66.67 รองลงมาเปนกลุมวัยรุนรอยละ 33.33 และเปนประชาชนในพื้นที่มากกวานักทองเที่ยว ทั้ง
นักทองเที่ยวและประชาชนในพื้นที่มากับเพื่อนหรือคนรัก 2 คน และมาเปนกลุม 3-5 คน รอยละ
33.33 ใชรถยนตสวนตัวและรถจักรยานยนตในการเดินทาง ในขณะที่นัก ทองเที่ยวใชรถยนต
สวนตัวในการเดินทางมากที่สุด นอกจากนี้ยังมีกลุมนักเรียนที่มาทัศนศึกษาจากโรงเรียนภายใน
จังหวัดสงขลาและจังหวัดใกลเคียง
2) ชวงเวลาและระยะเวลา พบวาชวงเวลาที่ประชาชนในพื้นที่มาใชสถานที่มีหลากหลาย
ตั้งแต 08.00-18.00 น. เนื่องจากสถานีลิฟตขึ้นเขาตังกวนมีกําหนดชวงเวลาในการเปดใหบริการที่
แนนอน โดยมีระยะเวลาในการใชพื้นที่ตั้งแต 30 นาที-2 ชม. รอยละ 33.33 ในขณะที่นักทองเที่ยว
สวนใหญมีระยะเวลาในการใชพื้นที่ 1-2 ชม. รอยละ 53.33
3) กิจกรรมที่เกิดขึ้น พบวาสวนใหญเปนกิจกรรมเพื่อการพักผอนที่ตองการความเงียบสงบ
เนื่องจากเปนสถานที่ทองเที่ยวทางประวัติศาสตรและสิ่งศักดิ์สิทธิท์ างศาสนาที่เปนที่เคารพสักการ
ของชาวเมือง ทําใหการจัดองคประกอบและภูมิทัศนเนนความสวยงามมากกวาการใชพื้นที่เพื่อ
กิจกรรมประเภทอื่นๆ ทั้งนี้จะพบวากิจกรรมที่เกิดขึ้นของประชาชนในพื้นที่เปนการใชพื้นที่เพื่อการ
พักผอนมากกวานักทองเที่ยวที่ใหความสนใจและทํากิจกรรมที่คอนขางหลากหลายกวา นอกจากนี้
ยังมีกิจกรรมทัศนะศึกษาเพื่อการศึกษาเรียนรูของกลุมนักเรียนดวยเชนกัน

94
ตารางที่ 4.16 กิจกรรมการใชพื้นที่บริเวณเจดียเ ขาตังกวน
กิจกรรม(เลือกไดหลายกิจกรรม)
นั่งเลน/พักผอน/ชมวิว/นอนเลน
เดินเลน/เดินชมวิว
ถายรูป
นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์
นั่งมองผูอื่นทํากิจกรรม
ซื้อสินคา/ของที่ระลึก
ทานอาหาร/ปกนิก/เลี้ยงสังสรรค

ประชาชน
12
12
9
11
5
2
2

นักทองเที่ยว
13
11
13
10
5
8
5

รวม
25
23
22
21
10
10
9

รอยละ
83.33
76.67
73.33
70.00
33.33
33.33
30.00

4) ดา นองคป ระกอบและสิ่งอํา นวยความสะดวก/บริก าร พบวา ทั้งนั ก ทองเที่ย วและ
ประชาชนในพื้นที่มีความเห็นอยากใหปรับปรุงในดานภูมิทัศนและความสวยงามในสถานที่มาก
ที่สุดรอยละ 70 โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ฝงวิหารศาลาแดงจนถึงฝงบันไดพญานาคที่ ขาดการดูแล
และปรับปรุงพื้นที่คอนขางมาก รองลงมาคือ เพิ่มกิจกรรมที่นาสนใจในสถานที่ทองเที่ยวรอยละ 60
และ เพิ่มการประชาสัมพันธและใหขอมูลในสถานที่ทองเที่ยว

1

4

3

1

2

3

4

2

ภาพที่ 4.5 ตําแหนงกิจกรรมการใชพื้นที่บริเวณเจดียเ ขาตังกวน
5) ปญหาจากการใชพื้นที่ พบวาทั้งนักทองเที่ยวและประชาชนในพื้นที่มีความเห็นเดียวกัน
คือ ปญหาเรื่องสถานที่ทองเที่ย วเสื่อมโทรมรอยละ 63.33 รองลงมาคือ ปญหาขยะและความ
สกปรกจากการใชพื้นที่รอยละ 56.67
แนวทางการแกปญหา
-ปรับปรุงดานภูมิทัศนและเชื่อมโยงจุดทองเที่ยวทั้งสองใหเกิดการใชพื้นที่อยางคุมคา รวมทั้งหา
แนวทาง/สงเสริมใหมีการใชพื้นที่ฝงบันไดพญานาคใหมากขึ้น
ศักยภาพของสถานที่ทองเที่ยว
จุดแข็ง
จุดออน

-มีความสะดวกในการเขาถึงและเปนสถานที่ทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัด
-มีหนวยงานรับผิดชอบในการบริหารจัดการที่ชัดเจนสงผลตอการพัฒนาและจัดการสถานที่ทองเที่ยว
อยางมีทิศทางและชัดเจน
-ขาดการจัดการพื้นที่ใหเกิดประสิทธิภาพและประโยชนสูงสุดทําใหขาดความตอเนื่องในการใชพื้นที่
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ศักยภาพของสถานที่ทองเที่ยว(ตอ)
ขอจํากัด
โอกาส

-ในชวงฤดูฝนอาจสงผลตอจํานวนนักทองเที่ยวที่ลดลง ดังนั้นควรสรางกลยุทธเพื่อดึงนักทองเที่ยวให
สนใจเดินทางทองเที่ยวในชวงนี้เพื่อลดการสูญเสียรายได
-สามารถเพิ่มศักยภาพภายในพื้นที่ดวยรูปแบบกิจกรรมตางๆ ที่แตกตางหรือเหมาะสมเพื่อดึงดูดการ
ทองเที่ยวใหมีความนาสนใจ

4.3.6 หาดสมิหลา
ผลจากแบบสอบถามการใชพื้นที่บริเวณหาดสมิหลา พบวา
1) กลุมผูใช พบวานักทองเที่ยวและประชาชนในพื้นที่เปนกลุมวัยทํางานมากที่สุดรอยละ
70 รองลงมาเปนกลุมวัยรุนรอยละ 30 สวนใหญมาเปนกลุมตั้งแต 3-10 คน รอยละ 73.33 โดยใช
รถยนตสวนตัวในการเดินทางมากที่สุด นอกจากนี้ยังเปนสถานที่จัดกิจกรรมทัศนศึกษาและจุดนัด
พบของกลุมนักเรียนที่มาจากโรงเรียนภายในจังหวัดและจังหวัดใกลเคียง
2) ชวงเวลาและระยะเวลา พบวาชวงเวลาที่ประชาชนในพื้นที่มีการใชพื้นที่มากที่สุดคือ
ชวง 12.00-18.00 น. เนื่องจากบริเวณใกลเคียงเปนที่ตั้งสถานที่ราชการและสถานศึกษาทําให
สะดวกในการเดินทางเขาถึงและเปนทางผานสามารถแวะพักกอนกลับบาน โดยมีระยะเวลาใน
การใชพื้นที่ตั้งแต 2-3 ชม. รอยละ 40 ในขณะที่นักทองเที่ยวสวนใหญมีระยะเวลาในการใชพื้นที่
1-2 ชม. รอยละ 46.67
3) กิจกรรมที่เกิดขึ้น พบวาสวนใหญเปนกิจกรรมเพื่อการพักผอน เนื่องจากลักษณะของ
สถานที่มีการจัดองคประกอบและภูมิทัศนที่เนนความสวยงาม และการใหบริการเพื่อการพักผอน
และการทองเที่ยวมากกวากิจกรรมกลางแจงและทาทาย สวนกิจกรรมแบบออกกําลังเปนการเลน
น้ําทะเลของกลุมวัยเด็กและกลุมวัยรุน
ตารางที่ 4.17 กิจกรรมการใชพื้นที่บริเวณหาดสมิหลา
กิจกรรม(เลือกไดหลายกิจกรรม)
นั่งเลน/พักผอน/ชมวิว/นอนเลน
เดินเลน/เดินชมวิว
ถายรูป
ทานอาหาร/ปกนิก/เลี้ยงสังสรรค
นั่งมองผูอื่นทํากิจกรรม
เลนน้ําทะเล/กีฬาทางน้ํา
ซื้อสินคา/ของที่ระลึก

ประชาชน
15
13
9
11
5
7
3

นักทองเที่ยว
14
13
12
9
4
2
5

รวม
29
26
21
20
9
9
8

รอยละ
96.67
86.67
70.00
66.67
30.00
30.00
26.67

4) ดานองคประกอบและสิ่งอํานวยความสะดวก/บริการ พบวานักทองเที่ยวและประชาชน
ในพื้น ที่มีความเห็น อยากให มีการปรับ ปรุงดานสิ่งอํานวยความสะดวกมากที่สุดรอยละ 63.33
รองลงมาคือ จัดระเบียบรานคาและหาบเร รอยละ 53.33 และเพิ่มกิจกรรมที่นาสนใจรอยละ 50
รวมทั้งดานความปลอดภัยที่ยังขาดเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยทางน้ําซึ่งควรไดรับการปรับปรุง
เพื่อสรางมาตรฐานและความมั่นใจใหกับผูใชพื้นที่
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ภาพที่ 4.6 ตําแหนงกิจกรรมการใชพื้นที่บริเวณหาดสมิหลา
5) ปญหาจากการใชพื้นที่ พบวาทั้งนักทองเที่ยวและประชาชนในพื้นที่มีความเห็นเดียวกัน
คือ ปญหาเรื่องขยะและความสกปรกจากการใชพื้นที่ รอยละ 73.33 รองลงมาคือ ปญหาขาดสิ่ง
อํานวยความสะดวกรอยละ 63.33
แนวทางการแกปญหา
-การรณรงค สรางจิตสํานึกใหประชาชนรักษาความสะอาดและดูแลรักษาสถานที่ทองเที่ยว
-เพิ่มมาตรฐานดานความปลอดภัย เพิ่มสิ่งอํานวยความสะดวกใหเพียงพอ รวมทั้งจัดระเบียบ
รานคาและแผงลอยใหมีเอกลักษณภายในพื้นที่
-สนับสนุนกิจกรรมและการใชพื้นที่ใหหลากหลาย เพื่อใหเกิดความคุมคา
ศักยภาพของสถานที่ทองเที่ยว
-มีความสะดวกในการเขาถึงและเปนสถานที่ทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสงขลา
-มีความพรอมดานสิ่งอํานวยความสะดวก/บริการสูงในการรองรับการทองเที่ยวและประชาชน
จุดออน -การใชพื้นที่ถูกจํากัดขยายตัวดวยลักษณะทางกายภาพ
ขอจํากัด -ปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเล
โอกาส -การสรางศูนยบริการการทองเที่ยวภายในพื้นที่ทําใหเกิดโอกาสในการประชาสัมพันธสถานที่ทองเที่ยว
อื่นๆ ในเมืองสงขลาใหเปนที่รูจักมากขึ้น
จุดแข็ง

4.3.7 สวนเสรี
ผลจากแบบสอบถามการใชพื้นที่บริเวณสวนเสรี พบวา
1) กลุมผูใช พบวานักทองเที่ยวและประชาชนในพื้นที่เปนกลุมวัยทํางานมากที่สุดรอยละ
76.67 ประชาชนในพื้นที่มากับเพื่อนหรือคนรัก 2 คน รอยละ 33.33 รองลงมามาตามลําพังคน
เดียวและมาเปนกลุม 3-5 คน รอยละ 26.67 โดยใชรถจักรยานยนตในการเดิน ทาง ในขณะที่
นักทองเที่ยวมาเปนกลุม 3-5 คน รอยละ 60 โดยใชรถยนตสวนตัวในการเดินทางมากที่สุด
2) ชวงเวลาและระยะเวลา พบวาชวงเวลาที่ประชาชนในพื้นที่มีการใชพื้นที่มากที่สุดคือ
ชวง 15.00-18.00 น. เพราะเปนชวงเวลาวางหลังเลิกงานและเลิกเรียน และบริเวณใกลเคียงเปน
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สถานที่ราชการและสถานศึก ษาทําใหสะดวกในการเดินทาง โดยมีระยะเวลาในการใชพื้น ที่ ที่
หลากหลาย สวนใหญ 3 ชม.ขึ้นไป รอยละ 40 ในขณะที่นักทองเที่ยวสวนใหญมีระยะเวลาในการ
ใชพื้นที่ 1-2 ชม. รอยละ 60
3) กิจกรรมที่เกิดขึ้น พบวามีทั้งกิจกรรมเพื่อการพักผอนและกิจกรรมแบบออกกําลัง โดยมี
การแบงพื้นที่สําหรับทํากิจกรรมที่ชัดเจนไดแก สนามเทนนิส สวนสุขภาพ สําหรับกิจกรรมแบบ
ออกกําลัง สวนใหญเปนการใชพื้นที่ประชาชนในพื้นที่ สวนบริเวณสวนไมดัดเปนกิจกรรมเพื่อการ
พักผอน ทั้งนี้พบวานักทองเที่ยวสวนใหญมักจะแวะเวียนและใชระยะเวลาสั้นๆ โดยมีหาดสมิหลา
เปนจุดหมายหลัก สวนสวนเสรีเปนสถานที่ทองเที่ยวรองหรือเปนทางเลือกในการไปใชหรือไมใช
ของนักทองเที่ยว
ตารางที่ 4.18 กิจกรรมการใชพื้นที่บริเวณสวนเสรี
กิจกรรม(เลือกไดหลายกิจกรรม)
นั่งเลน/พักผอน/ชมวิว/นอนเลน
เดินเลน/เดินชมวิว
ทานอาหาร/ปกนิก/เลี้ยงสังสรรค
ถายรูป
เดิน-วิ่ง ออกกําลังกาย
นั่งมองผูอื่นทํากิจกรรม

ประชาชน
13
8
9
7
8
6

นักทองเที่ยว
10
13
8
9
4
4

รวม
23
21
17
16
12
10

รอยละ
76.67
70.00
56.67
53.33
40.00
33.33

4) ดานองคประกอบและสิ่งอํานวยความสะดวก/บริการ พบวานักทองเที่ยวมีความเห็น
อยากใหมรการปรับปรุงดานแสงสวางและเจาหนารักษาความปลอดภัยมากที่สุด รอยละ 66.67
รองลงมาคือ ดานภูมิทัศนและความสวยงามรอยละ 53.33 ในขณะที่ประชาชนในพื้นที่อยากให มี
การปรับปรุงดานสิ่งอํานวยความสะดวกมากที่สุดรอยละ 80 รองลงมาคือ เพิ่มกิจกรรมที่นาสนใจ
รอยละ 60 ซึ่งเปน ความเห็น ที่คอนขางหลากหลายจากวัตถุป ระสงคใ นการใชพื้น ที่ที่แตกตาง
ระหวางนักทองเที่ยวและประชาชนในพื้นที่
4
3

2

1

2

3

4

1

ภาพที่ 4.7 ตําแหนงกิจกรรมการใชพื้นที่บริเวณสวนเสรี
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5) ปญหาจากการใชพื้นที่ พบวานักทองเที่ย วมีความเห็นในเรื่องขยะและความสกปรก
จากการใช พื้น ที่รอ ยละ 53.33 ซึ่ งเปน ปญ หาที่ เ กิด ขึ้น ในเฉพาะบางจุด ของพื้น ที่ ในขณะที่
ประชาชนในพื้นที่มีความเห็นในเรื่องขาดสิ่งอํานวยความสะดวกมากที่สุดรอยละ 80 เชน ที่นั่ง
พักผอนและถังขยะ เปนตน
แนวทางการแกปญหา
-เชื่อมโยงแหลงทองเที่ยวในพื้นที่ใกลเคียงเพื่อกระจายสิ่งอํานวยความสะดวก/บริการ บางประเภท
ที่สามารถใหรวมกันได
-เพิ่มอุปกรณและเครื่องออกกําลังใหเพียงพอและหลากหลายตอบสนองกิจกรรมการใชงาน เพื่อ
เพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชน
ศักยภาพของสถานที่ทองเที่ยว
จุดแข็ง
จุดออน
ขอจํากัด
โอกาส

-มีความสะดวกในการเขาถึง เปนสวนสุขภาพและสนามเทนนิสสําหรับออกกําลังกายของชาวสงขลา
-ไมมีกิจกรรมที่สงเสริมและดึงดูดใจสําหรับนักทองเที่ยวใหเดินทางมาใชพื้นที่
-พื้นที่ถูกจํากัดการขยายตัวลักษณะทางกายภาพ
-มีโอกาสในการพัฒนาใหเกิดกิจกรรมและเปนจุดทองเที่ยวที่นาสนใจเชื่อมตอกับหาดสมิหลาภายใน
บริเวณเดียวกัน

4.3.8 หาดชลาทัศน
ผลจากแบบสอบถามการใชพื้นที่บริเวณหาดชลาทัศน พบวา
1) กลุมผูใช พบวานักทองเที่ยวและประชาชนในพื้นที่เปนกลุมวัยทํางานมากที่สุดรอยละ
83.33 โดยประชาชนในพื้นที่สวนใหญมาเปนกลุม 3-5 คน รอยละ 66.67 ใชรถยนตสวนตัวในการ
เดินทางมากที่สุด สวนนักทองเที่ยวมาเปน กลุมตั้งแต 3-10 คน รอยละ 73.33 โดยใชรถยนต
สวนตัวในการเดินทางมากที่สุด
2) ชวงเวลาและระยะเวลา พบวาชวงเวลาที่ประชาชนในพื้นที่มีการใชพื้นที่มากที่สุดคือ
ชวง 15.00-18.00 น. เนื่องจากเปน หลั งเลิก งานและเลิก เรี ย น และบริ เ วณใกลเ คี ย งเป น ที่ตั้ ง
สถานศึก ษาและยานที่พัก อาศัย ทําใหสะดวกในการเดิน ทาง โดยมีระยะเวลาในการใชพื้น ที่ ที่
คอนขางหลากหลาย สวนใหญ 3 ชม. ขึ้น ไปรอยละ 53.33 ในขณะที่นัก ทองเที่ยวสวนใหญมี
ระยะเวลาในการใชพื้นที่ 1-3 ชม. รอยละ 40
3) กิจกรรมที่เกิดขึ้น พบวากิจกรรมในพื้นที่มีความหลากหลาย โดยมีศูนยรวมกิจกรรมอยู
บริเวณลานดนตรีและวัฒนธรรม ซึ่งมีการจัดพื้นที่สําหรับรองรับกิจกรรมและการใชงานมากกวา
เนนภูมิทัศนเพื่อความสวยงามของพื้นที่ ในชวงกลางคืนเปนกิจกรรมเฉพาะของกลุมวัยทํางานและ
กลุมวัยรุนที่ชื่นชอบกิจกรรมบันเทิงยามค่ําคืน ดวยความไดเปรียบในดานที่ตั้งที่เอื้ออํานวยกับการ
ใหบริการและการทองเที่ยว
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ตารางที่ 4.19 กิจกรรมการใชพื้นที่บริเวณหาดชลาทัศน
กิจกรรม(เลือกไดหลายกิจกรรม)
นั่งเลน/พักผอน/ชมวิว/นอนเลน
ทานอาหาร/ปกนิก/เลี้ยงสังสรรค
นั่งมองผูอื่นทํากิจกรรม
เดินเลน/เดินชมวิว
เลนดนตรี/ชมการแสดง/ฟงเพลง
ถายรูป
กิจกรรมกลางคืน

ประชาชน
14
11
10
8
8
7
6

นักทองเที่ยว
14
10
11
12
8
7
5

รวม
28
21
21
20
16
14
11

รอยละ
93.33
70.00
70.00
66.67
53.33
46.67
36.67

4) ดานองคประกอบและสิ่งอํานวยความสะดวก/บริการ พบวานักทองเที่ยวมีความเห็นที่
อยากใหมีการปรับปรุงดานสิ่งอํานวยความสะดวกมากที่สุดรอยละ 73.33 ในขณะที่ประชาชนใน
พื้น ที่อยากใหมีก ารปรับ ปรุงดานแสงสวางและเจ าหนารัก ษาความปลอดภัย มากที่สุด รอยละ
73.33 โดยเฉพาะบริเวณริมชายหาดที่ยังขาดเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยทางน้ํา นอกจากนี้ทั้ง
นัก ทองเที่ย วและประชาชนในพื้น ที่ มีความเห็น วาควรเพิ่มการประชาสัมพัน ธและใหขอมูลใน
สถานที่ทองเที่ยวรอยละ 60
6
1

2

3

4

5

6

4
3
5
1-2

ภาพที่ 4.8 ตําแหนงกิจกรรมการใชพื้นที่บริเวณหาดชลาทัศน
5) ปญหาจากการใชพื้นที่ พบวานักทองเที่ยวและประชาชนในพื้นที่มีความเห็นเดียวกัน
คือ ปญ หาเรื่องขยะและความสกปรกจากการใชพื้น ที่รอยละ 70 รองลงมาคือ ปญ หาขาดสิ่ง
อํานวยความสะดวกรอยละ 60
แนวทางการแกปญหา
-การรณรงค สรางจิตสํานึกใหประชาชนรักษาความสะอาดและดูแลรักษาสถานที่ทองเที่ยว
-ปรับปรุงองคประกอบและสิ่งอํานวยความสะดวกใหเพียงพอ และเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัย
-สนับสนุนกิจกรรมและการใชพื้นที่ใหหลากหลาย เพื่อใหเกิดความคุมคาและลดปญหาการใช
พื้นที่หรือจับจองพื้นที่ทํากิจกรรมที่ไมเหมาะสม
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ศักยภาพของสถานที่ทองเที่ยว
จุดแข็ง
จุดออน
ขอจํากัด
โอกาส

-มีความสะดวกในการเขาถึงและเปนสถานที่ทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสงขลา
-มีความพรอมดานสิ่งอํานวยความสะดวก/บริการสูงในการรองรับการทองเที่ยวและประชาชน
-การใชประโยชนที่ดินตลอดแนวชายหาดถูกใชเปนพื้นที่ทางทหาร มหาวิทยาลัยและสถาบันราชการ
ทําใหถูกจํากัดในดานกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สงเสริมการทองเที่ยว
-ปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเล
-สามารถเพิ่มศักยภาพภายในพื้นที่ดวยรูปแบบกิจกรรมตางๆ ที่เหมาะสมกลุมผูใชบริการเพื่อดึงดูดการ
ทองเที่ยวใหมีความนาสนใจ

4.3.9 หาดเกาเสง
ผลจากแบบสอบถามการใชพื้นที่บริเวณหาดเกาเสง พบวา
1) กลุมผูใช พบวานักทองเที่ยวและประชาชนในพื้นที่เปนกลุมวัยทํางานมากที่สุดรอยละ
90 โดยประชาชนในพื้นที่สวนใหญมากับเพื่อนหรือคนรัก 2 คน และมาเปนกลุม 3-5 คน รอยละ
33.33 และ 26.67 ตามลําดับ ใชรถยนตสวนตัวและรถจักรยานยนตในการเดินทาง ในขณะที่
นักทองเที่ยวมาเปนกลุมตั้งแต 3-10 คน รอยละ 73.33 โดยใชรถยนตสวนตัวมากที่สุด
2) ชวงเวลาและระยะเวลา พบวาชวงเวลาที่ประชาชนในพื้นที่มีการใชพื้นที่มากที่สุดคือ
ชวง 15.00-18.00 น. เนื่องจากบริเวณนี้มีบรรยากาศเงียบสงบ และไมพลุกพลานวุนวายเหมาะกับ
ผูที่ตองการความเปน สวนตัว รวมทั้งบริเวณใกลเคีย งเปนชุมชนและตลาดเกาเสงทําใหมีความ
สะดวกตอผูที่อยูในละแวกนี้ โดยมีระยะเวลาในการใชพื้นที่ตั้งแต 30 นาที-2 ชม. รอยละ 73.33
ในขณะที่นักทองเที่ยวมีระยะเวลาในการใชพื้นที่ 2-3 ชม. สวนใหญเปนนักทองเที่ยวตองการความ
เงียบสงบและยอมรับไดในดานองคประกอบ และสิ่งอํานวยความสะดวกที่คอนขางจํากัด
3) กิจกรรมที่เกิดขึ้น พบวาเปน กิจกรรมเพื่อการพักผอนที่ตองการความเงียบสงบ และ
ความเปนสวนตัว สวนกิจกรรมแบบออกกําลังเปนการเลนน้ําทะเลของกลุมวัยเด็กและกลุมวัยรุน
ทั้งนี้พบวาบริเวณนี้มีการใชพื้นที่คอนขางเบาบางตลอดทั้งวัน เนื่องจากลักษณะสถานที่จากการ
จัด องคป ระกอบและสิ่งอํานวยความสะดวก/บริก ารที่มีอยูอยางจํากัด จึงไมเ ปน ที่นิยมของผูที่
ตองการความสะดวกสบาย
ตารางที่ 4.20 กิจกรรมการใชพื้นที่บริเวณหาดเกาเสง
กิจกรรม(เลือกไดหลายกิจกรรม)
นั่งเลน/พักผอน/ชมวิว/นอนเลน
เดินเลน/เดินชมวิว
ทานอาหาร/ปกนิก/เลี้ยงสังสรรค
ถายรูป
เลนน้ําทะเล/กีฬาทางน้ํา
นั่งมองผูอื่นทํากิจกรรม

ประชาชน
12
13
9
6
6
8

นักทองเที่ยว
14
11
8
10
8
3

รวม
26
24
17
16
14
11

รอยละ
86.67
80.00
56.67
53.33
46.67
36.67

4) ดานองคประกอบและสิ่งอํานวยความสะดวก/บริการ พบวานักทองเที่ยวและประชาชน
ในพื้นที่อยากใหมีการปรับปรุงดานสิ่งอํานวยความสะดวกมากที่สุดรอยละ 76.67 รองลงมาคือ
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ดานภูมิทัศนและความสวยงามรอยละ 63.33 นอกจากนี้ยังรวมถึงดานแสงสวางและเจาหนาที่
รักษาความปลอดภัย และเพิ่มกิจกรรมที่นาสนใจ เนื่องจากพื้นที่ตลอดแนวเปนพื้นที่ทางทหารจึง
ไมมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจใดๆ ประกอบกับในชวงหลังพระอาทิตยตกบริเวณนี้คอนขางมืดซึ่งมีผล
ตอผูใชพื้นที่ดานความปลอดภัยและระยะเวลาในการใชพื้นที่

1

3
2

1

2

3

ภาพที่ 4.9 ตําแหนงกิจกรรมการใชพื้นที่บริเวณหาดเกาเสง
5) ปญหาจากการใชพื้นที่ พบวาทั้งนักทองเที่ยวและประชาชนในพื้นที่มีความเห็นในเรื่อง
ขาดสิ่งอํานวยความสะดวกมากที่สุดรอยละ 70 รองลงมาคือ ปญหาสถานที่เสื่อมโทรม และดาน
ขยะและความสกปรกจากการใชพื้นทีร่ อยละ 50
แนวทางการแกปญหา
-การรณรงค สรางจิตสํานึกใหประชาชนรักษาความสะอาดและดูแลรักษาสถานที่ทองเที่ยว
-ปรับปรุงองคประกอบและสิ่งอํานวยความสะดวกใหเพียงพอและเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัย
-ปรับปรุงดานภูมิทัศนในบริเวณที่ชํารุดและบริเวณพื้นที่ที่รกรางเพื่อเพิ่มการใชประโยชนพื้นที่และ
ตอบสนองความตองใชพื้นที่เพื่อใหเกิดความคุมคาและลดปญหาการจับจองพื้นที่ทํากิจกรรมที่ไม
เหมาะสม
ศักยภาพของสถานที่ทองเที่ยว
จุดแข็ง
จุดออน
ขอจํากัด
โอกาส

-มีความสะดวกในการเขาถึงและเปนสถานที่ทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสงขลา
-ขาดความพรอมดานการบริการและสิ่งอํานวยความสะดวกตอการทองเที่ยว
-บริเวณชุมชนเกาเสงขาดการจัดการน้ําเสียทําใหเกิดการปลอยน้ําเสียลงสูทะเลโดยตรงซึ่งมีผลกระทบ
โดยตรงตอสิ่งแวดลอมทางทะเล
-ปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเล
-สามารถเพิ่มศักยภาพภายในพื้นที่ดวยรูปแบบกิจกรรมตางๆ ที่เหมาะสมกลุมผูใชบริการเพื่อดึงดูดการ
ทองเที่ยวใหมีความนาสนใจ
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4.3.10 พิพิธภัณฑสถานแหงชาติสงขลา
ผลจากแบบสอบถามการใชพื้นที่บริเวณพิพิธภัณฑสถานแหงชาติสงขลา พบวา
1) กลุมผูใช พบวานักทองเที่ยวและประชาชนในพื้นที่เปนกลุมวัยทํางานมากที่สุดรอยละ
70 รองลงมาเปนกลุมวัยกลุมวัยรุน โดยประชาชนในพื้นที่และนักทองเที่ยวสวนใหญมาเปนกลุม 35 คน รอยละ 53.33 รองลงมามากับเพื่อนหรือคนรัก 2 คน โดยใชรถยนตสวนตัวในการเดินทาง
มากที่สุด นอกจากนี้ยังมีก ลุมนัก เรีย นที่มาทัศนศึกษาจากโรงเรียนภายในจังหวัดสงขลาและ
จังหวัดใกลเคียง
2) ระยะเวลาและชวงเวลา พบวาชวงเวลาที่ประชาชนในพื้นที่มีการใชพื้นที่มากที่สุดคือ
ชวง 12.00-15.00 น. รอยละ 53.33 รองลงมาคือ ไมแนนอน รอยละ 33.33 โดยมีระยะเวลาในการ
ใชพื้นที่ 1-2 ชม. รอยละ 80 ในขณะที่นักทองเที่ยวมีระยะเวลาในการใชพื้นที่ตั้งแต 30 นาที-1 ชม.
และ 1-2 ชม. รอยละ 53.33 และ 40 ตามลําดับ เนื่องจากสถานที่ทองเที่ย วมีกําหนดชวงเวลา
ใหบริการที่แนนอน จึงมีการใชพื้นที่เฉพาะในชวงกลางวันเทานั้น
3) กิ จ กรรมที่ เ กิ ด ขึ้ น พบว า พบว า ส ว นใหญ เ ป น กิ จ กรรมทั ศ นศึ ก ษาชมพิ พิ ธ ภั ณ ฑ
นอกจากนี้ในชวงวันหยุดสุดสัป ดาห จะมีการจัดกิจกรรมพิเศษสําหรับ เด็ก และเยาวชน แต เปน
กิจกรรมที่จัดขึ้นไมประจํา
ตารางที่ 4.21 กิจกรรมการใชพื้นที่บริเวณพิพิธภัณฑสถานแหงชาติสงขลา
กิจกรรม(เลือกไดหลายกิจกรรม)
ทัศนศึกษา
ถายรูป
เดินเลน/เดินชมวิว
นั่งเลน/พักผอน/ชมวิว/นอนเลน
เดินชมเมือง/ยาน/วิถีชีวิต

ประชาชน
14
10
9
9
4

นักทองเที่ยว
15
12
7
6
5

รวม
29
22
16
15
9

รอยละ
96.67
73.33
53.33
50.00
30.00

4) ดานองคประกอบและสิ่งอํานวยความสะดวก/บริการ เนื่องจากเปนสถานที่ทองเที่ยวที่
มีหนวยงานดูแลรับผิดชอบโดยตรงทําใหมีการพัฒนาอยูเสมอ แตทั้งนี้นักทองเที่ยวและประชาชน
ในพื้นที่มีความเห็นอยากใหเพิ่มกิจกรรมที่นาสนใจรอยละ 76.67 และการประชาสัมพันธและให
ขอมูลในสถานที่ทองเที่ยวที่มีความนาสนใจมากขึ้นรอยละ 66.67

1
1-2
3
2
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ภาพที่ 4.10 ตําแหนงกิจกรรมการใชพื้นที่บริเวณพิพิธภัณฑสถานแหงชาติสงขลา
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5) ปญ หาจากการใชพื้น ที่ พบวานัก ทองเที่ย วและประชาชนในพื้น ที่มีความเห็น เรื่อง
เดียวกันคือ เรื่องขาดสิ่งอํานวยความสะดวกมากที่สุดรอยละ 50
แนวทางการแกปญหา
-เพิ่มรูปแบบการนําเสนอขอมูลและกิจกรรมที่มีความนาสนใจสามารถดึงดูดใหเด็กและเยาวชน
สามารถเขาใชบริการไดเปนประจํา
-สงเสริมการประชาสัมพันธและเชื่อมโยงสถานที่ทองเที่ยวในบริเวณใกลเคียงอยางเปนระบบ
ศักยภาพของสถานที่ทองเที่ยว
จุดแข็ง
จุดออน
ขอจํากัด
โอกาส

-มีความสะดวกในการเขาถึงและเปนสถานที่ทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสงขลา
-มีหนวยงานรับผิดชอบบริหารจัดการโดยตรงสงผลตอการพัฒนาและจัดการอยางมีทิศทางและชัดเจน
-ไมมีความแนนอนในการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมความรูใหกับเด็กและเยาวชน
-ในชวงฤดูฝนอาจสงผลตอจํานวนนักทองเที่ยวที่ลดลง ดังนั้นควรสรางกลยุทธเพื่อดึงนักทองเที่ยวให
สนใจเดินทางทองเที่ยวในชวงนี้เพื่อลดการสูญเสียรายได
-สามารถเพิ่มศักยภาพการทองเที่ยวดวยรูปแบบกิจกรรมที่แตกตางและเหมาะสมกับกลุมผูใชบริการ

4.3.11 พิพิธภัณฑพธํามะรงค
ผลจากแบบสอบถามการใชพื้นที่บริเวณพิพิธภัณฑพธํามะรงค พบวา
1) กลุมผูใช พบวานักทองเที่ยวและประชาชนในพื้นที่เปนกลุมวัยทํางานมากที่สุดรอยละ
70 รองเปนกลุมวัยรุน รอยละ 30 และเปนประชาชนในพื้นที่มากกวานักทองเที่ยว โดยประชาชนใน
พื้นที่สวนใหญมากับเพื่อนหรือคนรัก 2 คน รอยละ 60 และมาเปนกลุม 3-5 รอยละ 40 โดยใช
รถจักรยานยนตในการเดินทางมากที่สุด ในขณะที่นักทองเที่ยวมาเปนกลุม 3-5 คน รอยละ 53.33
ใชรถยนตสวนตัวในการเดินทางมากที่สุด นอกจากนี้นักทองเที่ยวและประชาชนในพื้นที่บางกลุม
ยังมีการใชบริการรถตุกตุกเพราะความสะดวกเนื่องจากอยูในยานใจกลางเมือง นอกจากนี้ยังมี
กลุมนักเรียนทัศนศึกษาที่มาจากโรงเรียนภายในจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกลเคียง
2) ชวงเวลาและระยะเวลา พบวาชวงเวลาที่ประชาชนในพื้นที่มาใชสถานที่มีหลากหลาย
ตั้งแต 09.00-18.00 น. เนื่องจากสถานที่ทองเที่ยวมีกําหนดชวงเวลาใหบริการที่แนนอน จึงมีการ
ใชพื้นที่เฉพาะในชวงกลางวันเทานั้น ทั้งนักทองเที่ยวและประชาชนในพื้นที่มีระยะเวลาในการใช
พื้นที่ 30 นาที-1 ชม. รอยละ 53.33
3) กิจกรรมที่เกิดขึ้น พบวา พบวาเปนกิจกรรมทัศนศึกษาชมพิพิธภัณฑ ซึ่งมีระยะเวลา
สั้นๆ เพราะดวยขอจํากัดดานพื้นที่จึงไมสามารถมีกิจกรรมอื่นๆ ได และในบางชวงเวลาที่มีผูใชพื้น
ที่มาพรอมกันทําใหเกิดความแออัดในการใชสถานที่ดวยเชนกัน
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ตารางที่ 4.22 กิจกรรมการใชพื้นที่บริเวณพิพิธภัณฑพธํามะรงค
กิจกรรม(เลือกไดหลายกิจกรรม)
ทัศนศึกษา
ถายรูป
เดินชมเมือง/ยาน/วิถีชีวิต
นั่งเลน/พักผอน/ชมวิว/นอนเลน
เดินเลน/เดินชมวิว

ประชาชน
13
10
6
9
8

นักทองเที่ยว
14
12
9
5
6

รวม
27
22
15
14
14

รอยละ
90.00
73.33
50.00
46.67
46.67

4) ดานองคประกอบและสิ่งอํานวยความสะดวก/บริก าร บริการ เนื่องจากเปนสถานที่
ทองเที่ยวที่มีหนวยงานดูแลรับผิดชอบโดยตรงทําใหมีการพัฒนาอยูเสมอ แตทั้งนี้นักทองเที่ยวมี
ความเห็นที่อยากใหมีการเพิ่มกิจกรรมที่นาสนใจรอยละ 66.67 สวนประชาชนในพื้นที่อยากใหเพิ่ม
สิ่งอํานวยความสะดวกรอยละ 60 เชน ที่นั่งพักผอน ถังขยะ เปนตน รองลงมาคือ ดานภูมิทัศนและ
ความสวยงามของสถานทีร่ อยละ 53.33

1

2

1-2
3

กิจกรรมเสริมนั่งสามลอ
ชมเมืองสงขลา

ภาพที่ 4.11 ตําแหนงกิจกรรมการใชพื้นที่บริเวณพิพิธภัณฑพธํามะรงค
5) ปญหาจากการใชพื้นที่ พบวานักทองเที่ยวและประชาชนในพื้นที่มีความเห็นเดียวกัน
คือ เรื่องขาดสิ่งอํานวยความสะดวก และปญหาดานความแออัดในการใชพื้นที่รอยละ 33.33
แนวทางการแกปญหา
-ปรับปรุงภูมิทัศนและเพิ่มสิ่งอํานวยความสะดวกเชน ที่นั่งพักผอน เปนตน
-สงเสริมการประชาสัมพันธและเชื่อมโยงสถานที่ทองเที่ยวในบริเวณใกลเคียงอยางเปนระบบ
ศักยภาพของสถานที่ทองเที่ยว
จุดแข็ง
จุดออน
ขอจํากัด
โอกาส

-มีความสะดวกในการเขาถึงและเปนสถานที่ทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสงขลา
-มีหนวยงานรับผิดชอบในการบริหารจัดการที่ชัดเจนสงผลตอการพัฒนาและจัดการสถานที่ทองเที่ยว
อยางมีทิศทางและชัดเจน
-ขอจํากัดดานพื้นที่ทําใหไมสามารถตอบสนองกิจกรรมจากผูใชพื้นที่ได
-ในชวงฤดูฝนที่อาจสงผลตอจํานวนนักทองเที่ยวที่ลดลง ดังนั้นควรสรางกลยุทธเพื่อดึงนักทองเที่ยวให
สนใจเดินทางทองเที่ยวในชวงนี้เพื่อลดการสูญเสียรายได
-สามารถเพิ่มศักยภาพภายในพื้นที่ดวยรูปแบบกิจกรรมตางๆ ที่แตกตางหรือเหมาะสมกลุม
ผูใชบริการเพื่อดึงดูดการทองเที่ยวใหมีความนาสนใจ
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4.3.12 ยานเมืองเกาและศาลเจาพอหลักเมือง
ผลจากแบบสอบถามการใชพื้นที่บริเวณยานเมืองเกาและศาลเจาพอหลักเมือง พบวา
1) กลุมผูใช พบวานักทองเที่ยวและประชาชนในพื้นที่เปนกลุมวัยทํางานมากที่สุด รอยละ
86.67 โดยประชาชนในพื้นที่สวนใหญมากับเพื่อนหรือคนรัก 2 คน รอยละ 53.33 และมาเปนกลุม
3-5 คน รอยละ 40 ในขณะที่นักทองเที่ยวมาเปนกลุม 3-5 คน รอยละ 73.33 ทั้งนักทองเที่ยวและ
ประชาชนในพื้นที่ใชรถยนตสวนตัวในการเดินทางมากที่สุด
2) ชวงเวลาและระยะเวลา พบวาชวงเวลาที่ประชาชนในพื้นที่มาใชคอนขางหลากหลาย
โดยสวนใหญจะมาในชวง 12.00-15.00 น. รอยละ 46.67 โดยมีระยะเวลาในการใชพื้นที่ 30 นาที1 ชม. รอยละ 53.33 ในขณะที่นักทองเที่ยวมีระยะเวลาในการใชพื้นที่ 1-2 ชม. รอยละ 46.67 ซึ่ง
การใชพื้นที่จะมีการสับเปลี่ยนกลุมผูใชตามประเภทกิจกรรมและวัตถุประสงคที่แตกตางกันในแต
ละชวงของวัน
3) กิจกรรมที่เกิดขึ้น พบวากิจกรรมที่เกิดขึ้นมีความหลากหลาย และมี ความสัมพันธกับ
ลักษณะของพื้นที่บริเวณยานเมืองเกาซึ่งเปนกิจกรรมทางเศรษฐกิจและกิจกรรมที่เกี่ยวของกับดาน
วิถีชีวิตความเปน อยูของคนในพื้นที่ รวมทั้ง บริเวณศาลเจาพอหลักเมืองเปนกิจกรรมที่เกี่ยวกับ
ความเชื่อทางศาสนา
ตารางที่ 4.23 กิจกรรมการใชพื้นที่บริเวณยานเมืองเกาและศาลเจาพอหลักเมือง
กิจกรรม(เลือกไดหลายกิจกรรม)
ทานอาหาร/เลี้ยงสังสรรค
เดินเลน/เดินชมวิว
เดินชมเมือง/ยาน/วิถีชีวิต
นั่งเลน/พักผอน/ชมวิว/นอนเลน
นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ถายรูป
ซื้อสินคา/ของที่ระลึก

ประชาชน
9
7
6
5
6
5
6

นักทองเที่ยว
11
11
11
10
9
7
6

รวม
20
18
17
15
15
12
12

รอยละ
66.67
60.00
56.67
50.00
50.00
40.00
40.00

4) ดานองคประกอบและสิ่งอํานวยความสะดวก/บริการ พบวานักทองเที่ยวและประชาชน
ในพื้นที่อยากใหมีการปรับปรุงดานสิ่งอํานวยความสะดวกมากที่สุดรอยละ 76.67 โดยเฉพาะดาน
ที่นั่งพักผอนและหองน้ํา รองลงมาคือ ดานภู มิทัศนและความสวยงามของสถานที่ รอยละ 66.67
เนื่องจากอาคารบานเรือนบางสวนถูกทิ้งวางเปลาทรุดโทรมและขาดการดูแลซึ่งจะทําใหสูญเสีย
ความเปนเอกลักษณของพื้นที่ และการประชาสัมพันธและใหขอมูลรอยละ 53.33
5) ปญหาจากการใชพื้นที่ พบวานักทองเที่ยวและประชาชนในพื้นที่มีความเห็นเดียวกัน
คือ เรื่องขาดสิ่งอํานวยความสะดวกรอยละ 70 นอกจากนี้นักทองเที่ย วยังมีความเห็นในปญหา
ดานสถานที่ทองเที่ยวเสื่อมโทรมรอยละ 53.33 ซึ่งเปนเอกลักษณของพื้นที่ที่เปนสิ่งคาดหวังในการ
เดินทางเยี่ยมเยียนของนักทองเที่ยว
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3

1

2
2
1
3

ภาพที่ 4.12 ตําแหนงกิจกรรมการใชพื้นที่บริเวณยานเมืองเกาและศาลเจาพอหลักเมือง
แนวทางการแกปญหา
-ปรับปรุงองคประกอบและสิ่งอํานวยความสะดวกใหเพียงพอและเพิ่มมาตรฐานดานความปลอดภัย
-ปรับปรุงภูมิทัศน คงความเปนเอกลักษณของยานเกาและเชื่อมโยงสถานที่ทองเที่ยวในบริเวณ
ใกลเคียงอยางเปนระบบ
ศักยภาพของสถานที่ทองเที่ยว
จุดแข็ง
จุดออน
ขอจํากัด
โอกาส

-เปนสถานที่ทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสงขลา ดวยเอกลักษณของยานเมืองเกาและวิถีชีวิตที่
เปนจุดดึงดูดใหเกิดความสนใจแกผูใชพื้นที่
-ไมมีโครงการที่สงเสริมการทองเที่ยวภายในยานเมืองเกาอยางชัดเจน ทําใหขาดความตอเนื่องใน
การเชื่อมโยงสถานที่ทองเที่ยวภายในเมือง
-การเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยทําใหเกิดการสูญเสียอาคาร บานเรือนที่เปนเอกลักษณของพื้นที่จากการ
กอสรางหรือเปลี่ยนแปลงอาคารเพื่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจหรือกิจกรรมอื่น ๆ
-ลักษณะทางกายภาพและกิจกรรมทางเศรษฐกิจดั้งเดิมของพื้นที่ สงเสริมใหเกิดการดึงดูดและสราง
ความนาสนใจตอการทองเที่ยว

4.3.13 วัดมัชฌิมาวาส
ผลจากแบบสอบถามการใชพื้นที่บริเวณวัดมัชฌิมา พบวา
1) กลุมผูใช พบวานักทองเที่ยวและประชาชนในพื้นที่เปนกลุมวัยทํางานมากที่สุด รอยละ
83.33 โดยประชาชนในพื้นที่สวนใหญมากับเพื่อนหรือญาติ 2 คน รอยละ 46.67 ใชรถยนตสวนตัว
ในการเดินทางมากที่สุด ในขณะที่นัก ทองเที่ย วมาเปน กลุมตั้งแต 3-10 คน รอยละ 77.78 ใช
รถยนตสวนตัวในการเดินทางมากที่สุด นอกจากนี้ยังมีกลุมนักเรียนทัศนศึกษาที่มาจากโรงเรียน
ภายในจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกลเคียง
2) ชวงเวลาและระยะเวลา พบวาชวงเวลาที่ประชาชนในพื้นที่มาใชสถานที่มากที่สุดคือ
ชวง 09.00-12.00 น. รอยละ 53.33 รองลงมาคือ ชวง 15.00-18.00 น. รอยละ 33.33 โดยระยะ
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เวลาในการใชพื้นที่ทั้งประชาชนในพื้นที่และนักทองเที่ยวคอนขางหลากหลายตั้งแต 30 นาที-1
ชม. และมากกวา 1 ชม. ขึ้นไป ทั้งนี้ขึ้นอยูกับกิจกรรมและวัตถุประสงคในการพื้นที่ดวยเชนกัน
3) กิจกรรมที่เกิดขึ้น เนื่องจากเปนสถานที่ที่ควรแสดงความเคารพและตองการความเงียบ
สงบ กิจกรรมสวนใหญจึงเปนกิจกรรมทางพุทธศาสนาไดแก การสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และกิจกรรม
ที่เกี่ยวของกับทางพุทธศาสนา กิจกรรมทัศนศึกษาพิพิธภัณฑภัทรศีลสังวร และการใชพื้นที่เพื่อ
การพักผอนของประชาชนในละแวกใกลเคียง นอกจากนี้ยังมีการแบงพื้นที่เพื่อใชเปนมหาวิทยาลัย
มหามกุฎราชวิทยาลัย ทั้งนี้พบวาการใชพื้นที่ภายในวัดมัชฌิมาวาสคอนขางหลากหลายและเปน
การใชพื้นที่เพื่อกิจกรรมทางสังคมมากกวาดานการทองเที่ยว
ตารางที่ 4.24 กิจกรรมการใชพื้นที่บริเวณวัดมัชฌิมาวาส
กิจกรรม(เลือกไดหลายกิจกรรม)
นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ทัศนศึกษา
ถายรูป
นั่งเลน/พักผอน/ชมวิว/นอนเลน
ทําบุญ/งานบวช(ทําบุญ,อุปสมบท,ทําบุญอัฐ)ิ

ประชาชน
13
8
4
8
4

นักทองเที่ยว
8
6
8
3
6

รวม
21
14
12
11
10

รอยละ
87.50
58.33
50.00
45.83
41.67

4) ดานองคประกอบและสิ่งอํานวยความสะดวก/บริการ พบวานักทองเที่ยวและประชาชน
ในพื้นที่อยากใหมีการปรับปรุงดานการประชาสัมพันธและใหขอมูลในสถานที่ทองเที่ยวรอยละ
70.83 เพราะเปน สถานที่สําคัญ และเปน มรดกทางวัฒนธรรมของทองถิ่น ที่ ควรใหขอมูล แก
สาธารณะชนไดรับทราบ นอกจากนี้ประชาชนในพื้นที่อยากใหมีการเพิ่มสิ่งอํานวยความสะดวก
รอยละ 66.67 โดยเฉพาะดานที่นั่งพัก ผอนและหองน้ํา สวนนัก ท องเที่ย วอยากใหมีก ารเพิ่ ม
กิจกรรมที่นาสนใจรอยละ 77.78

1

1

2

3

2

3

ภาพที่ 4.13 ตําแหนงกิจกรรมการใชพื้นที่บริเวณวัดมัชฌิมาวาส
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5) ปญหาจากการใชพื้นที่ พบวานักทองเที่ยวและประชาชนในพื้นที่มีความเห็นเดียวกัน
คือ ปญหาเรื่องขาดสิง่ อํานวยความสะดวกรอยละ 66.67
แนวทางการแกปญหา
-ปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกใหเพียงพอและเพิ่มรูปแบบการนําเสนอขอมูลใหมีความนาสนใจ
-สงเสริมการประชาสัมพันธและเชื่อมโยงสถานที่ทองเที่ยวในบริเวณใกลเคียงอยางเปนระบบ
ศักยภาพของสถานที่ทองเที่ยว
จุดแข็ง
จุดออน
ขอจํากัด
โอกาส

-เปนศูนยรวมกิจกรรมทางศาสนาของชาวสงขลา เปนสถานที่ทองเที่ยวและพิพิธภัณฑทางพุทธ
ศาสนาและโบราณวัตถุที่สําคัญที่เปนที่รูจักและมีชื่อเสียงของภาคใต
-การปรับปรุงสถานที่มขี ั้นตอนยุงยาก ซับซอนในการจัดการ รวมทั้งดานคาใชจายในการทํานุบํารุง
-ในชวงฤดูฝนที่อาจสงผลตอจํานวนนักทองเที่ยวที่ลดลง
-ตั้งอยูในยานศูนยกลางชุมชนเมืองทําใหสะดวกในการเดินทางเขาถึงและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
สามารถสงเสริมใหเกิดการดึงดูดนักทองเที่ยวใหเดินทางมาเยี่ยมชมได

4.3.14 วัดชัยมงคล
ผลจากแบบสอบถามการใชพื้นที่บริเวณวัดชัยมงคล พบวา
1) กลุมผูใช พบวานักทองเที่ยวและประชาชนในพื้นที่เปนกลุมวัยทํางานมากที่สุด รอยละ
71 รองลงคือ กลุมวัยสูงอายุรอยละ 29 โดยประชาชนในพื้นที่สวนใหญมาเปนกลุม 3-5 คน รอยละ
53.33 และมาตามลําพังเพียงคนเดียวรอยละ 33.33 ใชรถจักรยานยนตในการเดินทางมากที่สุด
ในขณะที่นักทองเที่ยวมาตามลําพังเพียงคนเดียว และมากับเพื่อนหรือญาติ 2 คน รอยละ 77.78
ใชรถยนตสวนตัวในการเดินทางมากที่สุด นอกจากนี้ยังมีกลุมนักเรียนทัศนศึกษาที่มาจากโรงเรียน
ภายในจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกลเคียง
2) ชวงเวลาและระยะเวลา พบวาชวงเวลาที่ประชาชนในพื้นที่คอนขางหลากหลาย สวน
ใหญมาในชวง 09.00-12.00 น. รอยละ 53.33 โดยมีระยะเวลาในการใชพื้นที่ 30 นาที-1 ชม. รอย
ละ 40 ในขณะที่นักทองเที่ยวมีระยะเวลาในการใชพื้นที่ 3 ชม.ขึ้นไป รอยละ 77.78 ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
กิจกรรมและวัตถุประสงคในการพื้นที่ดวยเชนกัน
3) กิจกรรมที่เกิดขึ้น เนื่องจากเปนสถานที่ที่ควรแสดงความเคารพและตองการความเงียบ
สงบ กิจกรรมสวนใหญจึงเปนกิจกรรมทางพุทธศาสนาไดแก การสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และกิจกรรม
ที่เกี่ยวของกับทางพุทธศาสนาเชน การนั่งวิปสสนากรรมฐาน กิจกรรมทัศนศึกษาและนั่งสมาธิของ
นักเรียน และการใชพื้นที่เพื่อการพักผอนของประชาชนในละแวกใกลเคียง นอกจากนี้ยังมีการแบง
พื้น ที่ เ พื่ อ ใช เ ป น โรงเรี ย นชั ย มงคลวิท ย ทั้ ง นี้ พ บว า การใช พื้ น ที่ ภ ายในวัด ชั ย มงคลค อ นข า ง
หลากหลายและมีการใชพื้นที่เพื่อกิจกรรมทางสังคมมากกวาดานการทองเที่ยว
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ตารางที่ 4.25 กิจกรรมการใชพื้นที่บริเวณวัดชัยมงคล
กิจกรรม(เลือกไดหลายกิจกรรม)
นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์
นั่งวิปสนากรรมฐาน,ทําบุญ
เดินเลน/เดินชมวิว
นั่งเลน/พักผอน/ชมวิว/นอนเลน
เดิน-วิ่ง ออกกําลังกาย

ประชาชน
12
4
5
5
4

นักทองเที่ยว
9
8
1
0
1

รวม
21
12
6
5
5

รอยละ
87.50
50.00
25.00
20.83
20.83

4) ดานองคประกอบและสิ่งอํานวยความสะดวก/บริการ พบวานักทองเที่ยวและประชาชน
ในพื้นที่อยากใหมีการปรับปรุงดานภูมิทัศนและความสวยงามมากที่สุดรอยละ 75 รองลงมาคือ
ดานสิ่งอํานวยความสะดวกรอยละ 66.67 โดยเฉพาะดานที่นั่งพักผอนและหองสุขา นอกจากนี้
ประชาชนในพื้นที่อยากใหมีการประชาสัมพัน ธ และใหขอมูลในสถานที่ทองเที่ยวรอยละ 66.67
เพราะเปนสถานที่สําคัญและเปนมรดกทางวัฒนธรรมของทองถิ่นที่ควรใหขอมูลแกสาธารณะชน
ไดรับทราบ

1

1
2

2
3
3

ภาพที่ 4.14 ตําแหนงกิจกรรมการใชพื้นที่บริเวณวัดชัยมงคล
5) ปญหาจากการใชพื้นที่ พบวานักทองเที่ยวและประชาชนในพื้นที่มีความเห็นเดียวกัน
คือ ปญหาเรื่องขาดสิ่งอํานวยความสะดวกรอยละ 75
แนวทางการแกปญหา
-ปรับปรุงองคประกอบและสิ่งอํานวยความสะดวกใหเพียงพอ
-สงเสริมการประชาสัมพันธและเชื่อมโยงสถานที่ทองเที่ยวในบริเวณใกลเคียงอยางเปนระบบ
ศักยภาพของสถานที่ทองเที่ยว
จุดแข็ง
จุดออน
ขอจํากัด
โอกาส

-เปนศูนยรวมกิจกรรมทางศาสนาของชาวสงขลาและเปนสถานที่ทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัด
-ขาดความพรอมในการรองรับดานการทองเที่ยวและการประชาสัมพันธ
-ในชวงฤดูฝนที่อาจสงผลตอจํานวนนักทองเที่ยวที่ลดลง
-ตั้งอยูในยานศูนยกลางชุมชนเมืองทําใหสะดวกในการเดินทางเขาถึงและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
สามารถสงเสริมใหเกิดการดึงดูดนักทองเที่ยวใหเดินทางมาเยี่ยมชมได
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4.3.15 สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา
ผลจากแบบสอบถามการใชพื้นที่บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา พบวา
1) กลุมผูใช พบวานักทองเที่ยวและประชาชนในพื้นที่เปนกลุมวัยทํางานมากที่สุดรอยละ
66.67 รองลงมาคือ กลุมวัยรุนรอยละ 33.33 และเปนประชาชนในพื้นที่มากกวานักทองเที่ยว โดย
ประชาชนในพื้นที่ สวนใหญมาเปน กลุม 3-5 คน รอยละ 46.67 และมา 2 คน รอยละ 40 ใช
รถจักรยานยนตในการเดินทางมากที่สุด ในขณะที่นักทองเที่ยวมาเปนกลุม 3-5 คน รอยละ 60 ใช
รถยนตสวนตัวในการเดินทางมากที่สุด
2) ชวงเวลาและระยะเวลา พบวาชวงเวลาที่ประชาชนในพื้นที่มีการใชพื้นที่มากที่สุดคือ
ชว ง 15.00-18.00 น. เพราะเป น ชว งหลั งเลิ ก ทํ า งานและเลิ ก เรี ย น ประกอบกั บ ในชว งเย็ น มี
บรรยากาศรมรื่นกวาชวงกลางวัน โดยมีระยะเวลาในการใชพื้นที่ 30 นาที-1 ชม. รอยละ 40 และ
1-2 ชม. รอยละ 33.33 ในขณะที่นักทองเที่ยวมีระยะเวลาในการใชพื้นที่ 1-2 ชม. รอยละ 46.67
3) กิจกรรมที่เกิดขึ้น พบวามีทั้งกิจกรรมเพื่อการพักผอนและกิจกรรมแบบออกกําลัง โดยมี
การแบงพื้นที่สําหรับทํากิจกรรมที่ชัดเจนไดแก ลานสนามหญาสําหรับกิจกรรมเพื่อการพักผอน
ลานคอนกรีตและสวนสุขภาพสําหรับกิจกรรมแบบออกกําลัง ทําใหมี ก ารใชพื้นที่ทํากิจกรรมที่
คอนขางหลากหลาย ทั้งนี้กิจกรรมที่เ กิดขึ้นระหวางนักทองเที่ยวและประชาชนในพื้นที่มีความ
แตกตางกันคอนขางชัดเจน เนื่องจากลักษณะของสถานที่ที่เนนการใหบริการภายในยานชุมชน
มากกวาเพื่อการทองเที่ยวโดยตรง
ตารางที่ 4.26 กิจกรรมการใชพื้นที่บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา
กิจกรรม(เลือกไดหลายกิจกรรม)
นั่งเลน/พักผอน/ชมวิว/นอนเลน
เดินเลน/เดินชมวิว
ทานอาหาร/ปกนิก/เลี้ยงสังสรรค
ถายรูป
นั่งมองผูอื่นทํากิจกรรม
ซื้อสินคา/ของที่ระลึก
เดิน-วิ่ง ออกกําลังกาย

ประชาชน
14
13
9
6
7
3
8

นักทองเที่ยว
12
12
11
10
5
7
2

รวม
26
25
20
16
12
10
10

รอยละ
86.67
83.33
66.67
53.33
40.00
33.33
33.33

4) ดานองคประกอบและสิ่งอํานวยความสะดวก/บริการ พบวานักทองเที่ยวและประชาชน
ในพื้นที่อยากใหมีการปรับปรุงดานสิ่งอํานวยความสะดวกรอยละ 60 รองลงมาคือ เพิ่มกิจกรมที่
นาสนใจรอยละ 53.33 และ ดานแสงสวา งและเจาหนาที่รัก ษาความปลอดภัย รอยละ 46.67
เนื่องจากในชวงหลังพระอาทิตยตกบริเวณนี้คอนขางมืดและอยูใกลโรงงานอุตสาหกรรม เปนที่รวม
ของกลุมวัยรุน ทําใหเกิดความรูสึกไมปลอดภัยตอผูใชพื้นที่ นอกจากนี้ประชาชนในพื้นที่อยากให
ปรับปรุงดานการจัดระเบียบรานคาและหาบเรรอยละ 60
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1
2

1

2

3

4

4
3

ภาพที่ 4.15 ตําแหนงกิจกรรมการใชพื้นที่บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา
5) ปญหาจากการใชพื้นที่ พบวานักทองเที่ยวและประชาชนในพื้นที่มีความเห็นเดียวกัน
คือ ปญ หาเรื่องขยะและความสกปรกจากการใชพื้น ที่ รอยละ 66.67 และปญหาขาดสิ่งอํานวย
ความสะดวกรอยละ 60 โดยเฉพาะในดานที่นั่งพักผอนและถังขยะ เปนตน
แนวทางการแกปญหา
3 ่ยว สิ่งแวดลอมทางทะเล
-การรณรงค สรางจิตสํานึกใหประชาชนรักษาความสะอาดสถานที่ทองเที
-สนับสนุนกิจกรรมและการใชพื้นที่ใหหลากหลาย เพื่อใหเกิดความคุมคาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน
-สงเสริมการประชาสัมพันธและเชื่อมโยงสถานที่ทองเที่ยวในเมืองใหมีความสําคัญและนาสนใจ
ศักยภาพของสถานที่ทองเที่ยว
-ลักษณะทางกายภาพที่เปนจุดเดนที่เปนจุดดึงดูดใจ และมีความสะดวกในการเดินทางเขาถึง
-ขาดการจัดการภายในพื้นที่และบริเวณโดยรอบรวมถึงกิจกรรมที่นาสนใจ ทําใหไมดึงดูดนักทองเที่ยว
และผูใชพื้นที่ไดมากนัก จึงเปนเสนทางผานสําหรับเดินทางเลี่ยงเมือง
ขอจํากัด -ผลกระทบจากมลภาวะทางกลิ่นและน้ําเสียที่เกิดจากอุตสาหกรรมประมงภายในพื้นที่
โอกาส -สามารถเปนจุดเชื่อมโยงการทองเที่ยวในรูปแบบการทองเที่ยวประมงพื้นที่บานซึ่งเปนกิจกรรมที่จัดขึ้น
โดยเทศบาลนครสงขลา
จุดแข็ง
จุดออน
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4.5 สรุปพฤติกรรมการใชพื้นที่แหลงทองเที่ยวในเขตเทศบาลนครสงขลา
จากการศึก ษาและสํารวจสถานที่ทองเที่ยวในเขตเทศบาลนครสงขลาสามารถกําหนด
ประเภทของสถานที่ทองเที่ยวไดเปน 3 ประเภท ตามการแบงประเภทของแหลงทองเที่ยวของการ
ทองเที่ยวแหงประเทศไทย จากผลขอมูลดานพฤติกรรมการใชพื้นที่สถานที่ทองเที่ยวแตละแหงใน
เขตเทศบาลนครสงขลานํามาสูการสรุปพฤติกรรมการใชพื้นที่แหลงทองเที่ยวแตละประเภทซึ่งมี
รายละเอียด ดังนี้
ประเภทของแหลงทองเที่ยว
1.แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ

2.แหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร และ
โบราณสถาน

3.แหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมและกิจกรรม

สถานที่
1.1 หาดสมิหลา
1.2 หาดชลาทัศน
1.3 หาดเกาเสง
2.1 อนุสาวรียกรมหลวงชุมพรฯ
2.2 เจดียเ ขาตังกวน
2.3 พิพิธภัณฑสถานแหงชาติสงขลา
2.4 พิพิธภัณฑพธํามะรงค
2.5 ยานเมืองเกาและศาลหลักเมืองสงขลา
2.6 วัดมัชฌิมาวาส
2.7 วัดชัยมงคล
3.1 สวนสองทะเล
3.2 อควาเรียมสงขลา
3.3 ลานสระบัวและสวนประติมากรรม
3.4 สวนเสรี
3.5 สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา

4.5.1 พฤติกรรมการใชพื้นที่แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ
1) ดานกลุมผูใช แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติเปนพื้นที่สาธารณะที่สามารถใชรวมกันได
ทุกเพศทุกวัย โดยมีวัตถุประสงคหลักคือ เพื่อการพักผอนหยอนใจ เนื่องจากชื่นชอบบรรยากาศรม
รื่น/เงียบสงบรอยละ 53.33 รองลงมาคือพาบุตรหลาน/ญาติมาเที่ยวและเดินทางสะดวก/เขาถึง
งาย นัก ทองเที่ยวและประชาชนในพื้นที่ สวนใหญเปนกลุมวัยทํางานมากที่สุดรอยละ 81.11 มี
อาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจรอยละ 35.56 รองลงมาคือ พนักงานบริษัทและนักเรียน/นักศึกษา
โดยเดินทางมาเปนกลุมกับครอบครัวเพื่อพาบุตรหลานมาเที่ยว และมาเปน กลุม เพื่อนฝูงเพื่อ
ตองการพบปะสังสรรคเชนเดียวกับกลุมวัยรุนที่มักใชพื้นที่เพื่อนัดเจอกลุมเพื่อนเพื่อพบปะ พูดคุย
นอกจากนี้ พบวาผูใชพื้นที่ที่มาคนเดียวและมากับเพื่อนหรือคนรัก 2 คน มักใชพื้นที่บริเวณที่เงียบ
สงบและมีความเปนสวนตัว ผูใชพื้นที่สวนใหญใชรถยนตสวนตัวในการเดินทางมากที่สุด รอยละ
73.33 นอกจากนี้ พบวาประชาชนในพื้นที่ใชจักรยานยนตในการเดินทางเขาถึงบริเวณหาดเกาเสง
มากที่สุดเพราะสะดวกในการหาที่จอดรถ
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2) ดานระยะเวลาและชวงเวลา พบวาการเขาใชพื้น ที่ สามารถเขาใชไดตลอดเวลา
สําหรับวันธรรมดาจะมีการใชพื้นที่ของประชาชนในพื้นที่มากที่สุดในชวงเย็น (15.00-18.00 น.) ซึ่ง
เปนชวงเวลาวางหลังเสร็จสิ้นกิจวัตรประจําวัน เปนชวงเวลาที่ตองการพักผอนหยอนใจหลังจาก
เหนื่อยลาจากการทํางานหรือการเรียน ซึ่งมีการใชพื้นที่ในระยะเวลาสั้นๆ สวนชวงค่ํา (18.00 น.ขึ้น
ไป) พบวามีการใชพื้นที่เฉพาะจุดมากขึ้น โดยเฉพาะบริเวณยานรานอาหารที่เปดใหบริการในชวง
กลางคืน กลุมผูใชพื้นที่สวนใหญเปนกลุมวัยทํางานและกลุมวัยรุน(นักศึกษา) ซึ่งมีทั้งประชาชนใน
พื้ น ที่ นั ก ท อ งเที่ ย วที่ พั ก ภายในเมื อ งและใกล เ คี ย ง ส ว นในวั น หยุ ด สุ ด สั ป ดาห มี ก ลุ ม ผู ใ ช ที่
หลากหลายทั้งนักทองเที่ยวและประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะนักทองเที่ยวที่จะมีการเขาใชพื้นที่
มากกวาในชวงวันธรรมดามาก เพราะนอกจากมีเวลาวางจากการทํางานแลวยังตองใชระยะเวลา
ในการเดินทางดวย ทั้งนี้พบวาผูใชพื้นที่มีระยะเวลาในการใชพื้นที่ตั้งแต 3 ชั่วโมงขึ้นไปมากที่สุด
รอยละ 33.33 โดยนักทองเที่ยวมีระยะเวลาในการใชพื้นที่บริเวณหาดเกาเสงตั้งแต 2 ชั่วโมงขึ้นไป
มากที่สุดตางจากประชาชนในพื้น ที่ สวนการใชพื้น ที่บ ริเ วณหาดสมิห ลาและหาดชลาทัศน มี
ระยะเวลาที่หลากหลายและยาวนานกวา โดยประชาชนในพื้นที่สวนใหญมีความถี่ในการเขาใช
พื้นที่ 1-2 ครั้งตอเดือน รอยละ 33.33
3) ดานกิจกรรม พบวากิจกรรมการใชพื้น ที่ของนักทองเที่ยวและประชาชนในพื้นที่มี
ลักษณะที่คลายคลึงกันโดยกิจกรรมที่เกิดขึ้นมีทั้งกิจกรรมเพื่อการพักผอนและกิจกรรมแบบออก
กําลังเชน การนั่งเลน/พักผอน/ชมวิว เดินเลน/เดินชมวิว ทานอาหาร/ปกนิก/เลี้ยงสังสรรค เปนตน
ซึ่งเปน กิจ กรรมทางเลือกที่สามารถใชพื้น ที่แหลงทองเที่ย วรวมกัน ในทํากิจ กรรมตางๆ โดยมี
องคประกอบและสิ่งอํานวยความสะดวกในพื้นที่เชน ที่นั่งพักผอน หองน้ํา โรงแรมและรานอาหาร
สภาพแวดลอมที่ดีมีรมเงา ลานโลงกวาง และการตกแตงภูมิทัศนที่สวยงาม ที่เปนปจจัยดึงดูดให
เกิดการเขาใชพื้นที่ และทําใหผูใชพื้นที่รูสึกสะดวกสบาย ซึ่งปจจัยดังกลาวแสดงใหเห็นถึงความ
แตกตางในการเลือกใชพื้นที่ ดวยเชน กัน โดยพบวาหาดสมิห ลาและหาดชลาทัศน เปนสถานที่
ทองเที่ยวไดรับความนิยมในการเลือกใชพื้นที่มากกวาหาดเกาเสงที่มีขอจํากัดดานปจจัยเหลานี้
รวมทั้งการจัดกิจกรรมพิเศษในพื้นที่ยังเปนปจจัยที่ดึงดูดใหเกิดการใชพื้นที่ทางสังคมในการพบปะ
พูด คุ ย หรื อ แลกเปลี่ ย นข อ มู ล ขา วสารระหว างกั น ทั้ ง จากบุ คคลที่ รู จั ก และบุค คลแปลกหน า
นอกจากนี้พบวาภายในพื้นที่แหลงทองเที่ยวยังถูกใชเปนพื้นที่เพื่อทํากิจกรรมจําเปนของประชาชน
ในพื้นที่ไดแก กิจกรรมการคาและบริการที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว การประมงริมชายฝง เปนตน
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4.5.2 พฤติกรรมการใชพื้นที่แหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตรและโบราณสถาน
1) ดานกลุมผูใช แหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตรและโบราณสถาน สามารถจําแนกได
หลายประเภท ทําใหเกิดกลุมผูใชที่แตกตางกัน โดยภาพรวมพบวาทั้งนักทองเที่ยวและประชาชน
ในพื้นที่เปนกลุมวัยทํางานมากที่สุด รอยละ 74.24 มีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจรอยละ 29.29
รองลงมาคือ นักเรียน/นักศึกษา โดยเดินทางมากับครอบครัวหรือกลุมเพื่อน รวมทั้งมาตามลําพัง
คนเดียวหรือมากับเพื่อนหรือคนรัก 2 คน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคและกิจกรรมในการใชพื้นที่
สถานที่ทองเที่ยว โดยสามารถจําแนกได ดังนี้
อนุ ส าวรี ย ก รมหลวงชุ ม พรและเขาตั ง กวน พบว า กลุ ม ผู ใ ช พื้ น ที่ ที่ ค อ นข า ง
หลากหลายตั้งแตกลุมวัยเด็กจนถึงกลุมวัยสูงอายุ โดยมีเหตุผลในการเลือกใชพื้นที่ คือ ชื่นชอบ
บรรยากาศรมรื่น/เงียบสงบมากที่สุดรอยละ 51.67 รองลงมาคือ เพื่อพาบุตรหลาน/ญาติมาเที่ยว
และเดินทางสะดวก/เขาถึงงาย ทั้งนี้พบวานักทองเที่ยวและประชาชนในพื้นที่สวนใหญเปนกลุมวัย
ทํางาน รองลงมาเปนกลุมวัยรุน(นักเรียน/นักศึกษา) มักเดินทางมากับครอบครัวเพื่อพาบุตรหลาน/
ญาติและเพื่อนฝูงมาเที่ยวและสักการะสิ่งสักสิทธิ์ รวมทั้งกลุมทัศนศึกษาซึ่งเปนนักเรียนภายใน
พื้นที่และจังหวัดใกลเคียง นอกจากนี้พบวาประชาชนในพื้นที่มักมาลําพังคนเดียวหรือมากับเพื่อน
หรือคนรัก 2 คน
ยานเมืองเกาและศาลเจาพอหลักเมือง พบวาประชาชนในพื้นที่สว นใหญเปนกลุม
วัยทํางานที่มักเดินทางลําพังคนเดียวและมากับเพื่อนหรือคนรัก 2 คน มากับครอบครัวและกลุม
เพื่อน เพื่อใช บ ริก ารจากรานคาและรานอาหารในชวงกลางวัน ในขณะที่ นัก ทองเที่ย วมากั บ
ครอบครัวและกลุมเพื่อนโดยนิยมมารับประทานอาหารและซื้อสินคาที่ระลึก ทั้งนักทองเที่ยวและ
ประชาชนในพื้นที่สวนใหญใชรถยนตสวนตัวในการเดินทาง เนื่องจากสะดวกตอการเดินทางตอไป
ยังสถานที่ทองเที่ย วอื่น ๆ โดยมีเ หตุผลในการเลือกใชเ นื่องจากชอบกิจ กรรม/สิ่งอํานวยความ
สะดวก รอยละ 40 และตองการพาบุตรหลาน/เพื่อนมาเที่ยวซึ่งสอดคลองกับกิจกรรมและการ
ใหบริการภายในพื้นที่
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติสงขลา พิพิธภัณฑพธํามะรงค และ วัดมัชฌิมาวาส วัด
ชัยมงคล เปนสถานที่ทองเที่ยวที่มีกิจกรรมการใชพื้นที่คอนขางจํากัด สถานที่ทองเที่ยวประเภท
พิพิ ธภั ณ ฑ พบว า ทั้ง นั ก ท องเที่ย วและประชาชนในพื้ น ที่ ส ว นใหญเ ปน กลุม วั ย ทํ า งานโดยมี
วัตถุป ระสงค คือ เพื่อพาครอบครัวและบุตรหลานมาเที่ย วรอยละ 53.33 กลุมวัย รุน (นัก เรีย น/
นักศึกษา) มีวัตถุประสงคเพื่อการทัศนะศึกษารอยละ 38.33 และดวยความสะดวกในการเดินทาง/
เขาถึงงาย เนื่องจากตั้งอยูในยานชุมชนทําใหสะดวกตอการเขาถึง สวนสถานที่ทองเที่ยวประเภท
วัด พบวาทั้งนักทองเที่ยวและประชาชนในพื้นที่ สวนใหญเปนกลุมวัยทํางานและกลุมวัยสูงอายุ
โดยมีวัตถุประสงคคือ พื้นที่เอื้อตอกิจกรรมที่ตองการรอยละ 50 ซึ่งสวนใหญเปนการใชพื้นที่เพื่อ
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ประกอบพิธกี รรมทางศาสนา รองลงมาคือ เดินทางสะดวก/เขาถึงงาย เนื่องจากตั้งอยูภายในยาน
ชุมชนเชนเดียวกับบริเวณพิพิธภัณฑทําใหสะดวกตอการเดินทาง ทั้งนี้พบ ถึงแมสถานที่ทองเที่ยว
ทั้งสองประเภทจะไมไดจํากัดกลุมผูใช แตกลุมผูใชพื้นที่กลับไมมีความหลากหลายเนื่องจากถูก
จํากัดดวยกิจกรรมการใชพื้นที่ที่ควรสอดคลองกับประเภทสถานที่ทองเที่ยวแหงนั้น
2) ดานระยะเวลาและชวงเวลา พบวาในชวงวันธรรมดามีการใชพื้นที่คอนขางเบาบาง
และเรื่อยๆ ตลอดทั้งวัน ผูใชพื้นที่สวนใหญเปนประชาชนในพื้นที่มากกวานักทองเที่ยว เนื่องจาก
เปนชวงเวลาที่คนสวนใหญทํางานมีผูใชพื้นที่ไมมากนัก โดยชวงเวลาที่มีการใชพื้นที่มากที่สุดคือ
ชวงบาย (12.00-15.00 น.) เนื่องจากสถานที่ทองเที่ยวสวนใหญจะเปดใหบริการในชวงกลางวัน
และมีกําหนดปดใหบริการในชวงเย็น ยกเวนบริเวณอนุสาวรียกรมหลวงชุมพรฯที่มีการใชพื้นที่มาก
ที่สุดในชว งเย็ น (15.00-18.00 น.) ซึ่ ง เป น ชว งเวลาว างหลังเสร็จ สิ้น กิ จ วัต รประจํา วัน ไปแล ว
ประกอบกับสภาพแวดลอมในพื้นที่ที่รมรื่นและเงียบสงบซึ่งเหมาะแกการพักผอนหยอนใจ สวน
ในชวงวัน หยุดสุดสัป ดาห พบวามีก ลุมผูใ ชและชวงเวลาที่ห ลากหลายมากขึ้น เนื่องจากเปน
ชวงเวลาวางจากการทํางานและการเรียน ทําใหผูใชพื้นที่มีเวลาในการทํากิจกรรมเพื่อการพักผอน
หยอนใจโดยมีวัตถุประสงคในการทํากิจกรรมตางๆ ที่สอดคลองกับประเภทของสถานที่ทองเที่ยว
แตละแหงดวยเชนกัน ทั้งนี้สถานที่ทองเที่ยวบางประเภทมีขอจํากัดเฉพาะดานกิจกรรมสงผลให
เกิดการใชพื้นที่ในระยะเวลาสั้นๆ เพื่อเดินทางไปยังสถานที่ทองเที่ยวแหงอื่นภายในเมืองตอไป ทั้งนี้
พบวาผูใชพื้นที่มีระยะเวลาในการใชพื้นที่ประมาณ 30 นาที-1 ชั่วโมง ตางจากบริเวณกรมหลวง
ชุมพรและเขาตังกวนที่มีระยะเวลาในการใชพื้น ที่ 1-2 ชั่วโมงมากที่สุดรอยละ 41.67 เนื่องจาก
สามารถใช พื้น ที่ ทํากิจ กรรมที่ตองการไดห ลากหลายและตรงกับ ความตองการของผูใ ชพื้น ที่
นอกจากนี้ พบวาประชาชนในพื้นที่มีความถี่ในการเขาใชพื้นที่ที่แตกตางกัน สวนใหญมีความถี่ใน
การเขาใชพื้นที่ 1-2 ครั้งตอเดือน รอยละ 16.19 และ 1-2 ครั้งตอสัปดาห รอยละ 11.43 ในขณะที่
สถานที่ทองเที่ยวประเภทพิพิธภัณฑมีความถี่ในการใชพื้นที่ไมแนนอนมากที่สุด
3) ดานกิจกรรม พบวากิจกรรมที่เกิดขึ้นมีทั้งกิจกรรมเพื่อการพักผอนและกิจกรรมแบบ
ออกกําลัง ซึ่งกิจกรรมที่เกิดขึ้นสามารถแจกแจงตามประเภทของสถานที่ทองเที่ยวดังนี้
อนุสาวรียกรมหลวงชุมพรฯและเขาตังกวน พบวากิจกรรมการใชพื้นที่ของนักทอง
เที่ยวสวนใหญ เปน กิจ กรรมเพื่อการพัก ผอน ในขณะที่ ป ระชาชนในพื้น ที่มีทั้งกิจ กรรมเพื่อการ
พักผอนและกิจกรรมแบบออกกําลัง โดยกิจกรรมที่เกิดขึ้นสวนใหญคือ การนั่งเลน/นั่งพักผอนรอย
ละ 85 การสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์รอยละ 73.33 ซึ่งเปนกิจกรรมทางเลือกที่สามารถใชพื้นที่แหลง
ทองเที่ยวรวมกันในการทํากิจกรรมไดคอนขางหลากหลาย เนื่องจากภายในพื้นที่มีสภาพแวดลอม
ที่ดีมีรมเงา ลานโลงกวาง และการตกแตงภูมิทัศนที่สวยงาม มีองคประกอบและสิ่งอํานวยความ
สะดวก/บริการในพื้นที่ที่ทําใหผูใชพื้นที่รูสึกสะดวกสบาย ซึ่งเปนปจจัยดึงดูดใหเกิดการเขาใชพื้นที่
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นอกจากนี้ สถานที่ทองเที่ยวยังเปนศูนยรวมกิจกรรมทางสังคมในการกิ จกรรมเทศกาลประเพณี
ประจําทองถิ่น และกิจ กรรมจําเปน ของประชาชนในพื้น ที่ไดแก กิ จกรรมการคาและบริการที่
ใหบริการแกผูใชพื้นที่
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ สงขลา พิพิธภัณฑพธํามะรงค และ วัดมัชฌิมาวาส วัด
ชัย มงคล สําหรับ สถานที่ทองเที่ย วประเภทพิพิธภัณ ฑ พบวากิจ กรรมที่เ กิดขึ้น สวนใหญ เ ปน
กิจกรรมทัศนศึกษาเพื่อการเรียนรูทางประวัติศาสตรรอยละ 93.33 ซึ่ง เปนกิจกรรมเฉพาะของ
สถานที่ เนื่องจากพิพิธภัณ ฑเ ป น สถานที่ทองเที่ย วที่จัดเก็บ สิ่ งมีคุณ คาทางประวัติศาสตร จึ ง
จําเปนตองควบคุมกิจกรรมเพื่อไมใ หสงผลกระทบและเกิดความเสียหายตอโบราณวัตถุ สวน
สถานที่ทองเที่ยวประเภทวัด พบวากิจกรรมที่เ กิดขึ้น ส วนใหญเปนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับทาง
ศาสนาไดแก การสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิร์ อยละ 87.5 และกิจกรรมทางสังคมในการประกอบพิธีกรรม
ทางศาสนารอยละ 45.83 สวนการใชพื้นที่เพื่อการพักผอนหยอนใจเชน การนั่งเลน /นั่งพักผอน
สวนใหญเปนการใชพื้นที่ของประชาชนในพื้นที่ที่อยูในละแวกใกลเคียง นอกจากนี้ภายในวัดยัง
เปนสถานศึกษาโดยมีการกําหนดพื้นที่อยางชัดเจน ซึ่งการใชพื้นที่ภายในวัดมีความหลายหลาย
ของกิจกรรมทางสังคมมากกวาเพื่อการทองเที่ยวโดยตรง
ยานเมืองเกาและศาลเจาพอหลักเมือง พบวากิจกรรมที่เกิดขึ้นจากการใชพื้นที่
ของนักทองเที่ย วและประชาชนในพื้น ที่มีความแตกตางกัน เนื่องจากกิจ กรรมการใชพื้น ที่ของ
นักทองเที่ยวเปนกิจกรรมทางเลือก ในขณะที่กิจกรรมการใชพื้นที่ของประชาชนในพื้นที่สวนใหญ
เปนกิจกรรมจําเปนมากกวาถึงแมจะเปนกิจกรรมที่คลายคลึงกันเชน การทานอาหาร/เลี้ยงสังสรรค
การซื้อสินคา/ของที่ระลึก การสักการะสิ่ง ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องจากองคป ระกอบและสิ่งอํานวยความ
สะดวก/บริการในพื้นที่ไดแก รานคา รานอาหาร รานจําหนายสินคาที่ระลึก รวมทั้งสภาพแวดลอม
ของพื้นที่ที่เปนปจจัยดึงดูดใหเกิดการเขาใช นอกจากนี้ยังเปนศูนยรวมกิจกรรมทางสังคมในดาน
ความเชื่อทางศาสนาและกิจกรรมงานประเพณีทองถิ่น
4.5.3 พฤติกรรมการใชพื้นที่แหลงทองเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรม
1) ดา นกลุม ผูใช พบวากลุมผูใชพื้น ที่มีห ลากหลาย เนื่องจากเปนพื้น ที่ที่สามารถใช
รวมกันไดทุกเพศทุกวัย โดยเหตุผลในการเลือกใชพื้นที่คือ ชื่นชอบบรรยากาศรมรื่น/เงียบสงบรอย
ละ 47.33 รองลงมาคือ เดินทางสะดวก/เขาถึงงายและใกลที่พักอาศัย ทั้งนี้พบวาทั้งนักทองเที่ยว
และประชาชนในพื้นที่สวนใหญเปนกลุมวัยทํางานมากที่สุด โดยมีอาชีพที่หลากหลาย และกลุม
วัยรุน(นักเรียน/นักศึกษา) ทั้งนักทองเที่ยวและประชาชนในพื้นที่มักเดินทางมากับครอบครัวเพื่อพา
บุตรหลานมาเที่ยว และกลุมเพื่อนเพื่อการพบปะสังสรรค นอกจากนี้ประชาชนในพื้นที่นิยมมาใช
พื้นที่ตามลําพังหรือมากับเพื่อนหรือคนรัก 2 คน โดยมักใชพื้นที่บริเวณที่เงียบสงบและมีความเปน
สวนตัว รวมทั้ งกลุ มนั ก เรีย นที่ม าทั ศนศึ ก ษาจากจั งหวัด ใกล เ คี ย งที่มัก แวะมาเที่ ย วชม ทั้ ง
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นักทองเที่ยวและประชาชนในพื้น ที่ สวนใหญใชรถยนตสวนตัวในการเดิน ทางมากที่สุด รอยละ
58.67 นอกจากนี้พบวาประชาชนในพื้นที่มักใชจักรยานยนตในการเดินทางโดยเฉพาะบริเวณสวน
เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ลานสระบัวและสวนประติมากรรม สวนเสรี เนื่องจากสะดวกในการ
เดินทางเขาถึงเพราะอยูใกลที่พักอาศัยและหาที่จอดรถไดงาย
2) ด า นระยะเวลาและช วงเวลา สํา หรั บ สถานที่ ทองเที่ย วประเภทสวนสาธารณะ
สามารถเขาใชไดตลอดเวลา ในวันธรรมดาจะมีการใชพื้นที่ของประชาชนในพื้นที่มากที่สุดคือ ชวง
เย็น (15.00-18.00 น.) ซึ่งเป น ชวงเวลาวา งหลังเสร็จ สิ้น กิจ วัตรประจํา วัน และเหมาะแกก าร
พัก ผอนหรือทํากิจ กรรมนัน ทนาการเพื่อเสริมสรางสุขภาพรางกาย ซึ่ ง เปน ประชาชนในพื้น ที่
มากกวานักทองเที่ยว สวนในวันหยุดสุดสัปดาหมีกลุมผูใชที่หลากหลายมากขึ้นทั้งนักทองเที่ยว
และประชาชนในพื้ น ที่ และมี ร ะยะเวลาในการใชพื้ น ที่ ที่ น านขึ้ น กว า วั น ธรรมดา ในขณะที่
นักทองเที่ยวบางกลุมมีวัตถุประสงคเพื่อแวะเที่ยวชมและมีระยะเวลาสั้นๆ เพื่อเดินทางตอไปยัง
สถานที่อื่นๆ เนื่องจากลักษณะของสถานที่ไมตอบสนองตอกลุมนักทองเที่ยวที่ตองการแสวงหา
หรือตองการสัมผัสสิ่งแปลกใหมที่แตกตางจากทองถิ่นที่ตนอยูอาศัย สวนอควาเรียมสงขลา เปน
สถานที่ทองเที่ยวที่มีการกําหนดชวงเวลาในการใหบริการที่แนนอน ในวันธรรมดามีการใชพื้นที่
คอนขางเบาบางและเรื่อยๆ ตลอดทั้งวัน ตางจากวันหยุดสุดสัปดาหที่มีกลุมผูใชที่หนาแนนขึ้น ทั้ง
นักทองเที่ยวและประชาชนในพื้นที่ โดยมีระยะเวลาในการใชพื้นที่ 1-2 ชั่วโมงมากที่สุด รอยละ 50
สําหรับประชาชนในพื้นที่สวนใหญมีความถี่ในการเขาใชสถานที่ทองเที่ยวประเภทสวนสาธารณะ
1-2 ครั้งตอสัปดาห รอยละ 17.33 และ 3-4 ครั้งตอสัปดาห ในขณะที่อควาเรียมสงขลา มีการใช
พื้นที่ไมแนนอนมากที่สุด
3) กิจกรรม สถานที่ทองเที่ย วประเภทสวนสาธารณะ พบวากิจ กรรมการใชพื้น ที่ของ
นักทองเที่ยวและประชาชนในพื้นที่มีลักษณะที่คลายคลึงกันโดยมีวัตถุประสงคหลัก คือ เพื่อการ
พักผอนหยอนใจมากที่สุด นักทองเที่ยวสวนใหญมีกิจกรรมเพื่อการพักผอนหยอนใจ ในขณะที่
ประชาชนในพื้น ที่มี ทั้ ง กิจ กรรมเพื่ อการพัก ผอ นและกิ จ กรรมแบบออกกํา ลัง ซึ่ง เปน กิ จ กรรม
ทางเลือกที่สามารถใชพื้นที่เพื่อตอบสนองความตองการ จากการจัดองคประกอบและสิ่งอํานวย
ความสะดวกเชน ที่นั่งพัก ผอน เครื่องออกกําลังกาย เครื่องเลน เด็ก รวมทั้งสภาพแวดลอมที่ดี
บรรยากาศที่รมรื่นเงียบสงบ ลานโลงกวาง และการตกแตงภูมิทัศนที่สวยงาม เปนปจจัยดึงดูดให
เกิดการเขาใชพื้นที่ สวนบริเวณอควาเรียมสงขลา สวนใหญเปนกิจกรรมทัศนศึกษาเพื่อการเรียนรู
รอยละ 83.33 กิจกรรมกลางแจงที่ทาทายเชน ขับรถโกคารท ซึ่งเปนกิจกรรมเฉพาะภายในสถานที่
ทําใหการใชพื้นที่ระหวางนักทองเที่ยวและประชาชนไมแตกตางกัน นอกจากนี้ยังมีการใชพื้นที่เพื่อ
กิจกรรมจําเปนในดานการคาและใหบริการ และศูนยรวมกิจกรรมทางสังคมในการพบปะพูดคุย
หรือแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารระหวางกัน การจัดงานเทศกาล และงานประเพณีประจําทองถิ่น
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ตาราง 4.27 สรุปพฤติกรรมการใชพื้นที่แหลงทองเที่ยวในเขตเทศบาลนครสงขลา
แหลงทองเที่ยวทาง
ธรรมชาติ

สถานที่
1)หาดสมิหลา
2)หาดชลาทัศน
3)หาดเกาเสง

แหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตรและโบราณสถาน

4)อนุสาวรียกรมหลวงชุมพรฯ
5)เจดียเ ขาตังกวน
6)พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ สงขลา
7)พิพิธภัณฑพธํามะรงค
8)ยานเมืองเกา ศาลเจาพอหลักเมือง
9)วัดมัชฌิมาวาส
10)วัดชัยมงคล

12)อควาเลียม สงขลา
13)ลานสระบัว สวนประติมากรรม
14)สวนเสรี
15)สวนเฉลิมพระเกียรติ 72พรรษา

กิจกรรมที่เกิดขึ้น
นั่งเลน/พักผอน,เดินเลน,ทานอาหาร
นั้งเลน/พักผอน,เดินเลน,ถายรูป
นั่งเลน/พักผอน,ทานอาหาร,นั่งมองผูอื่น
นั่งเลน/พักผอน,เดินเลน,นั่งมองผูอื่น,ทานอาหาร
เดินเลน,นั่งเลน/พักผอน,ทานอาหาร
นั่งเลน/พักผอน,เดินเลน,ถายรูป
นั่งเลน/พักผอน,สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์,เดินเลน
นั่งเลน/พักผอน,ทานอาหาร,สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์
เดินเลน,นั่งเลน/นั่งพักผอน.สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ถายรูป,เดินเลน,สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ,ถายรูป,เดินเลน
ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ,ถายรูป,เดินเลน
ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ,ถายรูป,นั่งเลน
ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ,ถายรูป,เดินชมเมือง
ทานอาหาร,เดินเลน,สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ทานอาหาร,เดินชมเมือง,นั่งเลน/พักผอน
สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์,ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ,นั้งเลน
สักการะสิ่งศักสิทธิ์,ถายรูป,ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ
สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์,เดินเลน,นั่งเลน
สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์,นั่งวิปสสนากรรมฐาน-ทําบุญ
นั่งเลน/พักผอน,เดินเลน,ทานอาหาร
นั่งเลน/พักผอน,ทานอาหาร,เดินเลน
ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ,นั่งเลน,ซื้อสินคาที่ระลึก
ถายรูป,ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ,ซื้อสินคาที่ระลึก
นั่งเลน/พักผอน,ทานอาหาร,วาดรูป/ระบายสี
นั่งเลน/พักผอน,ทานอาหาร,เดินเลน
นั่งเลน/พักผอน,ทานอาหาร,เดิน-วิ่งออกกําลัง
เดินเลน,นั่งเลน/พักผอน,ถายรูป
นั่งเลน/พักผอน,ทานอาหาร,เดิน-วิ่งออกกําลัง
นั่งเลน/พักผอน,เดินเลน,ทานอาหาร,ถายรูป

กลุมผูใชสวนใหญ
วัยทํางาน,วัยรุน
วัยทํางาน,วัยรุน
วัยทํางาน
วัยทํางาน
วัยทํางาน
วัยทํางาน
วัยทํางาน,วัยรุน
วัยทํางาน
วัยทํางาน,วัยรุน
วัยทํางาน
วัยทํางาน,วัยรุน
วัยทํางาน,วัยรุน
วัยทํางาน,วัยรุน
วัยทํางาน
วัยทํางาน
วัยทํางาน
วัยทํางาน
วัยทํางาน
วัยทํางาน
วัยทํางาน
วัยทํางาน
วัยทํางาน
วัยทํางาน
วัยทํางาน
วัยทํางาน,วัยรุน
วัยทํางาน
วัยทํางาน
วัยทํางาน
วัยทํางาน,วัยรุน
วัยทํางาน

ผูรวมเดินทาง
มาเปนกลุม 6-10 คน
มาเปนกลุม 3-5 คน
มาเปนกลุม 3-5 คน
มาเปนกลุม 5-10 คน
มา 2 คน
มาเปนกลุม 3-5 คน
มา 2 คน
มาเปนกลุม 6-10 คน
มา 2 คน,มาเปนกลุม 3-5 คน
มา 2 คน,มาเปนกลุม 3-5 คน
มาเปนกลุม 3-5 คน,มา 2 คน
มาเปนกลุม 3-5 คน
มา 2 คน
มาเปนกลุม 3-5 คน
มา 2 คน,มาเปนกลุม 3-5 คน
มาเปนกลุม 3-5 คน
มา 2 คน
มาเปนกลุม 6-10 คน
มาเปนกลุม 3-5 คน
มาตามลําพัง
มาเปนกลุม 3-5 คน
มาเปนกลุม 6-10 คน
มาเปนกลุม 3-5 คน
มาเปนกลุม 3-5 คน
มาเปนกลุม 3-5 คน
มาเปนกลุม 3-5 คน
มา 2 คน,มาตามลําพัง
มาเปนกลุม 3-5 คน
มาเปนกลุม 3-5 คน,มา 2 คน
มาเปนกลุม 3-5 คน

การเดินทาง
รถยนตสวนตัว
รถยนตสวนตัว
รถยนตสวนตัว
รถยนตสวนตัว
รถยนตสวนตัว
รถยนตสวนตัว
รถจักรยานยนต
รถยนตสวนตัว
รถยนตสวนตัว
รถยนตสวนตัว
รถยนตสวนตัว
รถยนตสวนตัว
รถจักยานยนต
รถยนตสวนตัว
รถยนตสวนตัว
รถยนตสวนตัว
รถยนตสวนตัว
รถยนตสวนตัว
รถจักรยานยนต
รถยนตสวนตัว
รถยนต,รถจักรยานยนต
รถยนตสวนตัว
รถยนตสวนตัว
รถยนตสวนตัว
รถจักรยานยนต
รถยนตสวนตัว
รถจักรยานยนต
รถยนตสวนตัว
รถจักรยานยนต
รถยนตสวนตัว

ระยะเวลา
2-3 ชม.
1-2 ชม.
2-3 ชม.
1-2 ชม.
1-2 ชม.
2-3 ชม.
2-3 ชม.
1-2 ชม.
30 นาที-1 ชม.,1-2 ชม.
1-2 ชม.
1-2 ชม.
30 นาที-1 ชม.
30 นาที-1 ชม.
30 นาที-1 ชม.
30 นาที-1 ชม.
1-2 ชม.
30 นาที-1 ชม.
2-3 ชม.
30 นาที-1 ชม.
3 ชม.ขึ้นไป
1-2 ชม.
3 ชม.ขึ้นไป
1-2 ชม.
1-2 ชม.
มากกวา 3 ชม.
มากกวา 3 ชม.
3 ชม.ขึ้นไป
1-2 ชม.
30 นาที-1 ชม.
1-2 ชม.
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แหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมและ
กิจกรรม

11)สวนสองทะเล

ประเภทผูใช
ประชาชน
นักทองเที่ยว
ประชาชน
นักทองเที่ยว
ประชาชน
นักทองเที่ยว
ประชาชน
นักทองเที่ยว
ประชาชน
นักทองเที่ยว
ประชาชน
นักทองเที่ยว
ประชาชน
นักทองเที่ยว
ประชาชน
นักทองเที่ยว
ประชาชน
นักทองเที่ยว
ประชาชน
นักทองเที่ยว
ประชาชน
นักทองเที่ยว
ประชาชน
นักทองเที่ยว
ประชาชน
นักทองเที่ยว
ประชาชน
นักทองเที่ยว
ประชาชน
นักทองเที่ยว
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สรุปพฤติกรรมการใชพื้นที่แหลงทองเที่ยวในเขตเทศบาลนครสงขลา
แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ เนื่องจากลักษณะเปนพื้นที่สาธารณะเปดโลง สามารถใช
รวมกันไดทุกเพศทุกวัย โดยกิจกรรมและพฤติกรรมการใชพื้นที่ของนักทองเที่ยวและประชาชนใน
พื้นที่มีลักษณะที่คลายคลึงกัน ซึ่งประกอบดวยกิจกรรมเพื่อการพักผอนและกิจ กรรมแบบออก
กําลัง สําหรับในวันธรรมดาสวนใหญเปนการใชพื้นที่ของประชาชนในพื้นที่มากที่สุดในชวงเย็น
สวนวันหยุดสุดสัปดาหมีการใชพื้นที่ที่หลากหลายมากขึ้นของกลุมผูใช ชวงเวลา และกิจกรรม สวน
ใหญเปนกลุมวัยทํางานและกลุมวัยรุน ที่มากับครอบครัวและกลุมเพื่อนตั้งแต 3-5 คน ขึ้นไป ทั้งนี้
พบวา หาดสมิหลาและหาดชลาทัศนเปนสถานที่ทองเที่ยวที่ไดรับความสนใจในการเขาใชพื้นที่ทั้ง
จากนักทองเที่ยวและประชาชนในพื้นที่ ซึ่งตางจากหาดเกาเสงที่คอนขางไดรับความสนใจในการ
เขาที่ที่ต่ํากวา ดวยองคป ระกอบของพื้นที่และลักษณะของสถานที่ที่สงผลใหเกิดกิจกรรมและ
พฤติกรรมการใชพื้นที่ที่ตางกัน
แหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตรและโบราณสถาน พบวาสถานที่ทองเที่ยวแตละแหงมี
ลักษณะที่แตกตางกัน สงผลใหเกิดความหลากหลายของกิจกรรมและพฤติกรรมในการเขาใช ทั้งนี้
กิจกรรมที่เกิดขึ้นสามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภท คือ กิจกรรมที่มีลักษณะเฉพาะและกิจกรรม
เพื่อการพักผอน โดยกิจกรรมที่มีลักษณะเฉพาะจะเกิดขึ้นในสถานที่ทองเที่ยวประเภทพิพิธภัณฑ
และวัด สงผลใหเกิดพฤติกรรมการใชพื้นที่จากกิจกรรมที่ไมแตกตางกันมากระหวางนักทองเที่ยว
และประชาชนในพื้น ที่ เนื่องจากมีขอจํากั ดทั้งในดานกิจกรรมและชวงเวลาในการเขาใช สวน
กิจ กรรมเพื่อการพัก ผอ นจะเกิ ดขึ้น ในสถานที่ ทองเที่ ย วที่มีทั ศนีย ภาพที่สวยงามและมีความ
หลากหลายของกิจกรรมไดแก อนุสาวรียกรมหลวงชุมพรฯ เจดียเขาตังกวน และยานเมืองเกา โดย
กิจกรรมการใชพื้นที่ของนักทองเที่ยวสวนใหญเปนกิจกรรมเพื่อการพักผอน สวนใหญเปนกลุมวัย
ทํางานที่มากับ ครอบครัวและกลุ มเพื่ อนตั้ง แต 3-5 คนขึ้ น ไป สวนพฤติ ก รรมการใชพื้น ที่ของ
ประชาชนพบวามีทั้งกิจกรรมเพื่อการพักผอนเชนเดียวกับนักทองเที่ยว และกิจกรรมแบบออกกําลัง
ที่เกิดขึ้นคอนประปราย ดวยขอจํากัดจากลักษณะของสถานที่ สวนใหญเปนกลุมวัยทํางานและ
กลุมวัยรุนที่มากับเพื่อนหรือคนรัก 2 คน และมากับครอบครัวหรือกลุมเพื่อนตั้งแต 3-5 คน โดยมี
การใชพื้นที่ที่หลากหลายของกิจกรรม และชวงเวลา ทั้งนี้ขึ้นอยูกับลักษณะของสถานที่ที่สงผลให
เกิดกิจกรรมและพฤติกรรมการใชพื้นที่ดวยเชนกัน
แหลงทองเที่ย วทางวัฒนธรรมและกิจ กรรม พบวากิจ กรรมและพฤติก รรมการใชพื้น ที่
ระหวางนักทองเที่ย วและประชาชนในพื้น ที่มีความแตกตางกัน โดยพฤติก รรมการใชพื้นที่ ของ
นักทองเที่ยวเปนกิจกรรมเพื่อการพักผอนแทบทั้งสิ้น สวนใหญเปนกลุมวัยทํางานที่มากับครอบครัว
และกลุมเพื่อนตั้งแต 3-5 คน ขึ้นไป ในวันหยุดสุดสัปดาห ตางจากพฤติกรรมการใชพื้นที่ของ
ประชาชนซึ่งมีทั้งกิจกรรมเพื่อการพักผอนและกิจกรรมแบบออกกําลัง ซึ่งในวันธรรมดาสวนใหญมี
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การใชพื้นที่มากที่สุดในชวงเย็น สวนวันหยุดสุดสัปดาหมีการใชพื้นที่ที่หลากหลายมากขึ้นของกลุม
ผูใชและชวงเวลา สวนใหญเปนกลุมวัยทํางานและกลุมวัยรุน ที่มาเปนกับครอบครัวและกลุมเพื่อน
ตั้งแต 3-5 คน ขึ้นไป หรือมาตามลําพัง ทั้งนี้ขึ้นอยูกับลักษณะของสถานที่ที่สงผลใหเกิดกิจกรรม
และพฤติกรรมการใชพื้นทีด่ วยเชนกัน ในขณะที่อควาเรียมสงขลาเปนสถานที่ทองเที่ยวที่กําหนด
กิจกรรมขึ้นเฉพาะ จึงไมมีความแตกตางของกิจกรรมที่เกิดขึ้นระหวางนักทองเที่ยวและประชาชน
ในพื้นที่
จากขอมูลพฤติกรรมการใชพื้นที่แหลงทองเที่ยวของนักทองเที่ยวและประชาชนในพื้นที่ทํา
ใหท ราบถึงประเภทกลุมผูใ ช ชวงเวลาและระยะเวลา และกิจ กรรมที่เกิดขึ้น ทั้งนี้พบวาแหลง
ทองเที่ย วแตละประเภทมีลัก ษณะที่แตกตางกัน ทําใหเ กิดกลุมผูใ ชที่มีลัก ษณะแตกตางตาม
ประเภทของแหลงทองเที่ยวดวยเชนกัน ซึ่งจากขอมูลพฤติกรรมการใชพื้นที่แหลงทองเที่ยวดังกลาว
นี้ สามารถนําไปประกอบการวิเคราะหและสรุปรูปแบบการใชพื้นที่แหลงทองเที่ยวในบทตอไป
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บทที่ 5
การวิเคราะหศักยภาพและรูปแบบการใชพื้นที่แหลงทองเที่ยวในเขตเทศบาลนครสงขลา
จากการศึกษาลักษณะทางกายภาพและองคประกอบของแหลงทองเที่ยวในเขตเทศบาล
นครสงขลาโดยการสํารวจภาคสนาม และผลจากขอมูลแบบสอบถามตามที่ไดเสนอในบทที่ 4
นํามาประกอบการพิจ ารณาเพื่อวิเ คราะห ศัก ยภาพของพื้น ที่ แหลงทองเที่ย ว เพื่อ นํามาสูก าร
วิเคราะหและสรุปรูปแบบการใชพื้นที่แหลงทองเที่ยวในเขตเทศบาลนครสงขลา
5.1 การวิเ คราะหศัก ยภาพและปญหาดา นสิ่งอํา นวยความสะดวกและบริก ารเพื่อการ
ทองเที่ยวในเขตเทศบาลนครสงขลา
5.1.1 การวิเคราะหศักยภาพดานสิ่งอํานวยความสะดวกและบริการเพื่อการทองเที่ยว
ในเขตเทศบาลนครสงขลา
จากการศึกษาสภาพทั่วไปขององคประกอบดานสิ่งอํานวยความสะดวกและบริการเพื่อ
การทองเที่ย วในเขตเทศบาลนครสงขลาในบทที่ 3 และผลจากแบบสอบถามดานทัศนคติของ
นักทองเที่ยวและประชาชนในพื้นที่ที่ไดนําเสนอในบทที่ 4 นํามาสูการวิเคราะหรวมกันเพื่อใหทราบ
ถึงศักยภาพและปญหาที่แทจริง โดยพิจารณาองคประกอบในดานตางๆ ไดแก ดานการคมนาคม
และการเขาถึง ดานที่พักแรม ดานความปลอดภัย ดานสิ่งอํานวยความสะดวกและบริการ และ
ดานสภาพภูมิทัศน
1) ดานการคมนาคมและการเขาถึง การเขาถึงเมืองสงขลานับไดวามีความสะดวก มี
สภาพของเสนทางสัญจรอยูในระดับดีสามารถเดินทางไดสะดวกในทุกฤดูกาล โดยมีเสนทางสาย
หลัก คือ ทางหลวงแผนดินหมายเลข 407 และทางหลวงแผนดินหมายเลข 408 ซึ่งเปนเสนทาง
เชื่อมโยงเมืองสงขลากับอําเภอ และจังหวัดใกลเคียง นอกจากยังมีเสนทางเขาถึงทางน้ํา ดวยการ
โดยสารแพขนานยนต ซึ่งเปนการยอเสนทางจากทางหลวงแผน ดินหมายเลข 408 จากอําเภอ
สิงหนครเพื่อเขาสูเมืองสงขลาโดยตรง
สวนเสนทางสัญจรภายในเมือง มีถนนสายหลักและถนนสายรองที่เปนเสนทางเชื่อมโยงสู
ยานชุมชนและแหลงทองเที่ยว และเชื่อมโยงระหวางสถานที่ทองเที่ยวที่อยูบริเวณใกลเคียงที่ มี
ความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางเขาถึง สวนเสนทางสัญจรภายในยานชุมชนคอนขาง
ลําบากในเขาถึง เนื่องจากมีชองทางสัญจรเดินรถทางเดียว เชน ถนนนครนอก ถนนนครใน ถนน
นางงาม เปนตน และบางจุดไมมีปายบอกเสนทางที่ตอเนื่องทําใหเกิดความสับสนแกนักทองเที่ยว
และผูที่ไมคุนเคยเสนทาง นอกจากนี้ยังพบวา เสนทางเดินเทาที่เชื่อมโยงภายในพื้นที่และระหวาง
สถานที่ทองเที่ยวในบริเวณที่ใกลเคียงยังขาดความตอเนื่องทั้งในดานเสนทางและองคประกอบที่
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สนับสนุน ตอการเดิน เทาเชน ความรมรื่น สิ่งกีดขวางบนทางเดิน เทา เปนตน ซึ่งสอดคลองกับ
ความเห็นของนักทองเที่ยวและประชาชนในพื้นที่ระดับพอใชกวารอยละ 50
นอกจากนี้ในดานการบริการขนสงสาธารณะสวนใหญเปนการใหบริการกับประชาชนใน
พื้นที่มากกวาเพื่อการทองเที่ยว ทั้งในดานการใหบริการ ราคา ความปลอดภัยและเสนทางสัญจร
ที่ใหบริการเฉพาะเสนทางสายหลักๆ ดังนั้นจึงควรไดรับการปรับปรุง และหาแนวทางที่สอดคลอง
กับความตองการและเหมาะสมตอเมืองและการทองเที่ยว

ภาพที่ 5.1 ถนนไทรบุรี

ภาพที่ 5.2 ถนนนครนอก-นครใน ภาพที่ 5.3 เสนทางเดินเทา

2) ดานที่พักแรม ถึงแมวาภายในเมืองสงขลามีจะมีสถานที่พักแรมเพียง 20 แหง แตดวย
ความหลากหลายดานราคาที่พักที่มีราคาไมแพงจนถึงระดับสูง มีตําแหนงที่ตั้งที่เหมาะสมอยูภาย
ในเมือง ใกลสถานที่ราชการที่สําคัญ และแหลงทองเที่ยว ทําใหมีความสะดวกในดานบริการตางๆ
และการเดิ น ทางเขา ถึ ง ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ ความเห็ น ของนัก ท อ งเที่ ย วระดั บ ดี ก ว า ร อยละ 50
นอกจากนี้ยังพบวาสถานที่พักแรมในเมืองสงขลานอกจากจะรับรองนักทองเที่ยวแลว ยังมีบทบาท
ในการรองรับการประชุมสัมมนาและอบรมของหนวยงานราชการและเอกชน ทําใหในบางชวงเวลา
ที่พักแรมอาจมีไมเพียงพอในการรองรับผูใชบริการ รวมทั้งสถานที่พักแรมบางแหงถึงแมจะมีราคา
ถูกแตอยูในสภาพที่ทรุดโทรม ซึ่งสงผลตอการเลือกใชบริการของนักทองเที่ยวดวยเชนกัน ดังนั้น
การพั ฒนาและปรับ ปรุ งสถานที่พั ก แรมให มีม าตรฐานที่ ดีย อ มมี ผลตอ การส ง เสริม ดา นการ
ทองเที่ยวทั้งทางตรงและทางออมตอเมือง
3) ดานความปลอดภัย โดยภาพรวมเมืองสงขลามีความปลอดภัยคอนขางสูง เนื่องจาก
มีขอไดเปรียบดานลักษณะที่ตั้งทางภูมิศาสตรที่มีทะเลลอมรอบทั้งสองดาน ทําใหเมืองสงขลามี
ทางเขา-ออกคอนขางจํากัดทําใหงายตอการดูแลรักษาความปลอดภัยในระดับหนึ่ง สวนภายใน
เมืองสงขลามีจุดใหบริการดูแลรักษาความปลอดภัย 2 แหง คือ สถานีตํารวจภูธรเมืองสงขลาและ
หนวยบริการจราจร สภ.สงขลา ทีต่ ั้งอยูในภายในยานใจกลางเมืองที่ใหบริการและดูแลรักษาความ
ปลอดภัยในระดับเมือง ประกอบกับแหลงทองเที่ยวสวนใหญมีการใชพื้นที่ในชวงกลางวันมากกวา
กลางคืน (แผนที่ 5.1)
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ในสวนของเจ าหนาที่ปฏิบัติงานในแหลงทองเที่ยวโดยภาพรวม พบวาแหลงทองเที่ย ว
เกือบครึ่งของเมืองสงขลาเปน สถานที่ทองเที่ย วประเภทพื้น ที่สาธารณะที่ ขาดเจาหนาที่ดูแ ล
รับผิดชอบในพื้นที่โดยตรง ทําใหสงผลตอความรูสึกและระยะเวลาในการเขาใชพื้นที่ ซึ่งสอดคลอง
กับ ความเห็น ของนักทองเที่ยวและประชาชนในพื้น ที่ในระดับ พอใชถึง รอยละ 64 โดยเฉพาะ
ประชาชนในพื้นที่ที่มีความคุนเคยและใชพื้นที่ในแหลงทองเที่ยวเปนประจําจึงมองเห็นปญหาได
มากกวานักทองเที่ยวที่มานานๆ ครั้ง ซึ่งรวมไปถึงดานจุดใหบริการที่ควรกระจายใหทั่วถึงในแหลง
ทองเที่ยวและยานชุมชน
4) ดานองคประกอบและสิ่งอํานวยความสะดวก
(1) ดานที่จอดรถโดยรวมอยูในระดับที่เพียงพอ ซึ่งสอดคลองกับความเห็นของ
นักทองเที่ยวและประชาชนในพื้นที่ระดับพอใชและมีความเห็นคอนไปในทางบวก เนื่องจากแหลง
ทองเที่ยวสวนใหญที่ตั้งอยูหางจากยานชุมชนซึ่งมีพื้นที่กวางขวาง และสามารถจัดพื้นที่สําหรับ
รองรับรถโดยสารขนาดใหญไดสะดวก ในขณะที่สถานที่ทองเที่ยวบางแหงภายในเมืองคอนขางมี
ขอจํากัดในดานพื้น ที่สําหรับจอดรถ เนื่องจากมีชองทางสัญจรที่คอนขา งคับ แคบ และเปนชอง
ทางเดินรถทางเดียว ไมสามารถจัดพื้นที่สําหรับจอดรถได ไดแก ยานเมืองเกา/ศาลเจาพอหลักเมือง
วัด มั ช ฌิ ม าวาส ทํ า ให ตองจอดรถริ ม ถนนบริ เ วณโดยรอบ ส ง ผลใหเ กิ ด ความไม ส ะดวกแก
ผูใชบริการและกีดขวางการสัญจร (แผนที่ 5.1)
(2) ดานที่นั่งพักผอน/แสงสวาง/หองสุขาและจุดใหบ ริการทองเที่ยว พบวาการ
ใหบริการโดยรวมยังมีคอนขางนอยและกระจายไมทั่วทุกแหง โดยเฉพาะหองสุขาและที่นั่งพักผอน
ซึ่งบางแหงอยูในสภาพที่ชํารุดและขาดการดูแลรักษาปรับ ปรุง บางแหงไมมีใ หบริการหรือมีไม
เพียงพอแกผูมาใชพื้นที่ ซึ่งสอดคลองกับความเห็นของนักทองเที่ยวและประชาชนในพื้นที่ระดับ
พอใชถึงรอยละ 68 เชนเดียวกับจุดใหบริการทองเที่ยวถึงรอยละ 70 ซึ่งสวนใหญจะมีใหบริการใน
แหลงทองเที่ยวหลักๆ ของเมืองเทานั้น
(3) ดานรานอาหาร/รานขายสินคาที่ระลึก จากพฤติกรรมของนักทองเที่ยวและ
ประชาชนในพื้นที่บางกลุมมีความชื่นชอบในการรับประทานอาหารโดยเฉพาะ ซึ่งสอดคลองกับ
ความสามารถในการใหบริการ เนื่องจากภายในเมืองสงขลามีรานอาหารหลากหลายประเภทตั้ง
กระจายอยูทั่วไปภายยานชุมชนและสถานที่ทองเที่ยวบางแหงที่สามารถสรางเปนจุดดึงดูดและ
เอกลักษณในดานการทองเที่ยว ซึ่งจะทําใหเกิดการเดินทางเขามาเมืองสงขลามากขึ้น สวนแหลง
บันเทิงในเมืองสงขลามีไมมากนัก ประกอบกับมีกลุมผูสนใจเฉพาะกลุมซึ่งเปนการสรางทางเลือก
ใหกับผูที่สนใจทองเที่ยวในยามค่ําคืนและเพิ่มกิจกรรมใหกับแหลงทองเที่ยว แตทั้งนี้ควรไดรับการ
ควบคุมเพื่อไมใหสงผลตอรูปลักษณของเมืองทองเที่ยวทางธรรมชาติเชนกัน
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ในขณะที่รานจําหนายสินคาที่ระลึกถึงแมจะมีกระจายอยูทั่วไปภายในเมืองและสถานที่
ทองเที่ย ว แตทั้งนี้รานคาสวนใหญ เ ปน การพัฒนาเฉพาะบุคคลไมไดมีก ารรวมกลุมทําใหขาด
เอกลักษณของพืน้ ที่ รานคาบางแหงจึงไมเปนที่รูจักและขาดโอกาสในการนําเสนอสินคา
(4) ดานธนาคาร/จุดแลกเปลี่ยนเงิน พบวาสวนใหญมีใหบริการทั่วไปภายในเมือง
และยานชุมชน ซึ่งนับ วาเพีย งพอและเปนที่ย อมรับของนัก ทองเที่ย วและประชาชนในพื้น ที่ซึ่ง
สอดคลองกับความเห็นในระดับพอใชและมีความเห็นคอนไปในทางบวกกวารอยละ 80 แตทั้งนี้
การใหบริการตูเบิกเงินอัตโนมัติในสถานที่ทองเที่ยวบางแหงไมสามารถใหบริการได เพราะตั้งอยู
หางจากยานชุมชนอาจกอใหเกิดความไมปลอดภัยทั้งจากตัวผูใชบริการและอุปกรณใหบริการ
5.1.2 สรุป ปญหาดา นสิ่งอํานวยความสะดวกและบริการเพื่อการทองเที่ยวในเขต
เทศบาลนครสงขลา
จากการวิเคราะหศักยภาพดานสิ่งอํานวยความสะดวกและบริการเพื่อการทองเที่ยวในเขต
เทศบาลนครสงขลา สามารถสรุปปญหาที่เกิดขึ้นจากผลการวิเคราะหองคประกอบดานตางๆ ดังนี้
1) ดานการคมนาคมและการเขาถึง
1.1) การขาดความเชื่อมโยงของเสนทางเดินเทาในพื้นที่และระหวางสถานที่ทองเที่ยว
ในบริเวณที่ใกลเคียงที่ขาดความตอเนื่องทั้งในดานเสนทางและองคประกอบที่สนับสนุนตอการ
เดินเทา เชน ขาดความรมรื่น สิ่งกีดขวางบนทางเดินเทา สภาพชํารุดขาดการซอมแซม เปนตน บาง
จุดไมมีปายบอกเสนทางที่ตอเนื่องทําใหเกิดความสับสนแกนักทองเที่ยวและผูที่ไมคุนเคยเสนทาง
1.2) การบริก ารขนสงสาธารณะ สวนใหญเ ปน การใหบริก ารกับ ประชาชนในพื้ น ที่
มากกวาเพื่อการทองเที่ยว ทั้งในดานการใหบริการ ราคา ความปลอดภัย และเสนทางสัญจร ที่
ใหบริการเฉพาะเสนทางสายหลักภายในเมือง
2) ดานความปลอดภัย
ถึงแมวาโดยภาพรวมเมืองสงขลาจะมีความปลอดภัยอยูใ นระดับ ดี แตใ นสวนของ
เจาหนาที่ป ฏิบัติงานในแหลงทองเที่ย วโดยเฉพาะพื้น ที่สาธารณะยังคงตองไดรับการปรับปรุง
เพิ่มเติม ซึ่งเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งเพื่อเปนการสรางมาตรฐานที่ดีตอการทองเที่ยว และสรางความ
มั่นใจในชีวิตและทรัพยสินกับนักทองเที่ยวและประชาชนในพื้นที่
3) ดานสิ่งอํานวยความสะดวกและบริการ
3.1) ดานที่จอดรถ โดยเฉพาะบริเวณยานเมืองเกาซึ่งเปนยานที่พักอาศัยกึ่งพาณิชย
กรรมเกาของเมืองที่อาคารบานเรือนกระจุกตัวคอนขางหนาแนน และมีชองทางสัญจรที่คอนขาง
คับแคบ สงผลทําใหเกิดปญหาการขาดแคลนพื้นที่สําหรับจอดรถและตองจอดรถริมถนนทําใหเกิด
ความไมสะดวกแกผูใชบริการและกีดขวางการสัญจรไปมา
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3.2) ด านที่ นั่ง พัก ผ อนและหอ งสุข า ที่ ยัง มีค อนข างนอยและกระจายไมทั่ วถึง ซึ่ ง
องคประกอบตางๆ เหลานี้ เปนบริการพื้นฐานที่ควรจัดใหบริการแกผูใชพื้นที่ทั้งประชาชนในพื้นที่
และนักทองเที่ยวใหไดรับความสะดวกสบาย รวมทั้งยังเปนการชวยกระจายเพื่อลดความแออัดใน
การใชสถานที่ทองเที่ยวเฉพาะแหง
3.3) ดานรานอาหารและรานจําหนายสินคาที่ระลึก โดยเฉพาะรานอาหารกึ่งบันเทิงริม
ชายหาดที่ควรไดรับการควบคุมเพื่อไมใหสงผลตอรูปลักษณของเมืองทองเที่ยวทางธรรมชาติและ
การใชประโยชนที่ดินบริเวณโดยรอบที่เปนสถานศึกษาและสถานที่ราชการที่สําคัญของเมือง สวน
ดานรานจําหนายสินคาที่ระลึกที่ยังขาดการรวมกลุมทําใหขาดเอกลักษณของพืน้ ที่
จากผลการวิเคราะหศัก ยภาพและปญ หาดานตางๆ ที่ก ลาวมา จะเปนขอมูลเพื่อนําไป
ประกอบขอเสนอแนะแนวทางในบทตอไป เพื่อดึงศัก ยภาพที่สนับ สนุน ตอการทองเที่ย วและ
สงเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีใหแกประชาชนในพื้นที่
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1

2

สัญลักษณ
ลานจอดรถ

P1สถานีตํารวจภูธรเมืองสงขลา
P2หนวยบริการจราจร สภ.สงขลา

ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปตยกรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ปอมตํารวจ

รูปแบบการใชพื้นทีแ่ หลงทองเที่ยวใน
เขตเทศบาลนครสงขลา

ที่มา : จากการสํารวจ

แผนที่ 5.1 ที่ตั้งลานจอดรถ และ จุดใหบริการดูแลรักษาความปลอดภัยในเขตเทศบาลนครสงขลา
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5.2 การวิเคราะหศักยภาพของพื้นที่แหลงทองเที่ยวในเขตเทศบาลนครสงขลา
จากการศึกษาสํารวจลักษณะทางกายภาพของสถานที่ทองเที่ยวในบทที่ 3 และผลจาก
แบบสอบถามการใชพื้นที่สถานที่ทองเที่ยว นํามาสูการวิเคราะหรวมกันเพื่อใหทราบถึงศักยภาพ
และปญหาของแหลงทองเที่ยว โดยพิจารณาองคประกอบในดานตางๆ ไดแก ดานการเขาถึง ดาน
องคป ระกอบและสิ่งอํา นวยความสะดวก ดา นความปลอดภัย ดานสภาพภูมิทัศ น และดา น
กิจกรรมการใชพื้นที่
5.2.1 แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ
1) ดานการเขาถึง พบวาการเขาถึงสถานที่ทองเที่ยวทางธรรมชาติ มีความสะดวกและ
ปลอดภัยสูงในการเดินทาง เนื่องจากมีถนนสายรอง คือ ถนนเกาเสงและถนนชลาทัศน ที่แยกจาก
ถนนสายหลักกอนเขาสูภ ายในเมืองบริเวณแยกเกาเสง และ มีปายแนะนําสถานที่ทองเที่ยวและ
บอกเสนทาง ทําใหมีความสะดวกและไมเกิดความสับสนแกนักทองเที่ยวที่นํารถยนตสวนตัวมาเอง
ซึ่งสอดคลองกับความเห็นของนักทองเที่ยวและประชาชนในพื้นที่ในระดับดีกวารอยละ 50 รวมทั้ง
มีเสนทางที่เชื่อมโยงกับยานชุมชน สถานที่ราชการ และสถานที่ทองเที่ยวในบริเวณใกลเคียง ซึ่ง
ระยะทางที่ใกลและใชเวลาในการเดินทางที่นอยยอมเปนขอไดเปรียบในการเขาถึงและสงผลตอ
การตัดสินใจเลือกใชพื้นที่
ตารางที่ 5.1 ทัศนคติดานการเขาถึงบริเวณแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ
ดานการเขาถึง
สภาพถนน/เสนทาง/ความปลอดภัย
ปายบอกเสนทาง
ที่มา : การวิเคราะหจากแบบสอบถาม

ดี
57
51

รอยละ
63
57

แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ
พอใช
รอยละ
ปรับปรุง
28
31
5
32
36
7

รอยละ
6
8

2) ดา นองคประกอบและสิ่งอํานวยความสะดวก พบวาบริเวณหาดชลาทัศนและ
หาดสมิหลามีความพรอมดานองคประกอบและสิ่งอํานวยความสะดวกสูง เชน ที่จอดรถ รานคา
รานอาหาร ที่นั่งพัก ผอน และหองน้ํา /หองสุขา เปน ตน ซึ่งสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ มัก อยู
โดยรอบภายในพื้นที่หรือในบริเวณใกลเคียงเพื่อบริการแกผูใชพื้นที่ใหไดรับความสะดวกสบายและ
ประทับใจ แตทั้งนี้พบวาดานที่นั่งพักผอน หองน้ํา/หองสุขา หลายแหงอยูในสภาพที่ชํารุด ขาดการ
จัดการที่ดี และไมเพียงพอกับ ความตองการของผูใช บริการ โดยเฉพาะบริเ วณหาดเกาเสงที่มี
ขอจํากัดมากที่สุด ซึ่งสอดคลองกับความเห็นของประชาชนในพื้นที่ที่เห็นควรปรับปรุงกวารอยละ
50 ทั้งนี้เปนผลจากการใชประโยชนที่ดินบริเวณโดยรอบที่เปนพื้นที่ทางทหาร สงผลใหหาดเกาเสง
ไดรับความนิยมในการเลือกใชพื้นที่นอยที่สุดทั้งจากประชาชนในพื้นที่เองและนักทองเที่ยว ดังนั้น
จึงกลาวไดวาองคประกอบและสิ่งอํานวยความสะดวกในพื้นที่เ ปนปจ จัยที่สําคัญ ที่ มีผลในการ
ตัดสินใจเลือกใชพื้นที่เมื่อเปรียบเทียบกับสถานที่ทองเที่ยวประเภทเดียวกัน
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ตารางที่ 5.2 ทัศนคติดานองคป ระกอบและสิ่งอํานวยความสะดวกบริเ วณแหลงทองเที่ย วทาง
ธรรมชาติ
ดานองคประกอบและสิ่งอํานวย
ความสะดวก
ที่จอดรถ
รานอาหาร/สินคาที่ระลึก
ที่นั่งพักผอน/แสงสวาง/สุขา
ที่มา : การวิเคราะหจากแบบสอบถาม

ดี
32
20
20

รอยละ
36
22
22

แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ
พอใช
รอยละ
ปรับปรุง
46
51
12
52
58
18
38
42
32

รอยละ
13
20
36

3) ด า นสภาพภู มิ ทัศ น แหล งท อ งเที่ ย วทางธรรมชาติ ใ นเมื องสงขลา เป น สถานที่
ทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงและเปนที่รูจักของนักทองเที่ยว ดวยลักษณะทางกายภาพ การจัดตกแตงภูมิ
ทัศนที่สวยงาม และสภาพแวดลอมที่ดีที่ เหมาะสมตอรูป แบบกิจกรรม กลุมผูใ ชและชวงเวลาที่
หลากหลาย ซึ่งรวมไปถึงเอกลักษณเฉพาะของสถานที่ทองเที่ยวแตละแหงที่สรางความคาดหวังให
นักทองเที่ยวเดินทางมาเยี่ยมเยียน รวมทั้งเปนสถานที่พักผอนหยอนใจ และประกอบอาชีพการคา
และบริการที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวของประชาชนในพื้นที่ แตทั้งนี้พบวาสถานที่ทองเที่ยวสวน
ใหญมีปญหาดานขยะและความสกปรกจากการใชพื้นที่มากที่สุด ซึ่งสอดคลองกับความเห็นของ
นักทองเที่ยวและประชาชนในพื้นที่ในระดับพอใชและเห็นควรปรับปรุงรอยละ70 ซึ่งปญหาดังกลาว
สงผลตอสภาพภูมิทัศน และสภาพแวดลอมที่ดีของสถานที่ทองเที่ยวโดยตรง สวนดานความ
สวยงามและการดู แลรัก ษาพบว าประชาชนในพื้น ที่ มีค วามเห็ น ควรปรับ ปรุง กว ารอ ยละ 30
โดยเฉพาะบริเวณหาดเกาเสง ซึ่งปญหาดังกลาวเปนปญหาที่ตองไดรับการแกไขในดานการจัดการ
และการขอความรวมมือทั้งจากนักทองเที่ยวและประชาชนในพื้นที่เองใหชวยกันดูแลรักษาและใช
พื้นที่อยางมีจิตสํานึกที่ดี
ตารางที่ 5.3 ทัศนคติดานสภาพภูมิทัศนบริเวณแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ
ดานสภาพภูมิทัศน
ความสะอาด
ค.สวยงาม/การดูแลรักษา
ที่มา : การวิเคราะหจากแบบสอบถาม

ดี
27
33

รอยละ
30
37

แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ
พอใช
รอยละ
ปรับปรุง
45
50
18
37
41
20

รอยละ
20
22

4) ดานความปลอดภัย เปนปจจัยหนึ่งที่มีความสําคัญตอการทองเที่ยว และการเลือกใช
พื้นที่แหลงทองเที่ยว สําหรับดานความปลอดภัยบริเวณแหลงทองเที่ยวพบวาทั้งนักทองเที่ยวและ
ประชาชนในพื้นที่มีความเห็นระดับดีมากที่สุดรอยละ 52 เนื่องจากสถานที่ทองเที่ยวตั้งอยูไมหาง
จากยานชุมชน สถานที่ราชการ และมีกิจ กรรมดานการคาและบริการเพื่อการทองเที่ยว ทําให
ภายในพื้นที่มีความคึกคักและมีชีวิตชีวา แตในดานเจาหนารักษาความปลอดภัยภายในสถานที่
ทองเที่ยว พบวาสวนใหญยังขาดเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย โดยเฉพาะเจาหนาที่รักษาความ
ปลอดภัยทางน้ําประจําพื้นที่ ที่สงผลตอความรูสึกและความมั่นใจตอผูใชพื้นที่ ซึ่งสอดคลองกับ

129
ความเห็นของนักทองเที่ยวและประชาชนในพื้นที่ในระดับควรปรับปรุง รอยละ 43 แตทั้งนี้พบวา
สถานที่ทองเที่ยวสวนใหญยังคงไดรับความนิยมในการเลือกใชสูง เนื่องจากมีปจจัยดานอื่นๆ ที่มี
อิทธิพลมากกวา และดวยความหลากหลายของกลุมผูใชและชวงเวลาจึงทําใหสถานที่ทองเที่ยวมี
ความคึกคักและมีชีวิตชีวาสงผลใหความสําคัญของปญหาดานความปลอดภัยลดลง ถึงอยางไรก็
ตามจะตองคํานึงและใหความสําคัญในดานการดูแลรักษาความปลอดภัยจากเจาหนาที่ใหทั่วถึง
เพื่อสรางมาตรฐานดานความปลอดภัยใหกับแหลงทองเที่ยว
ตารางที่ 5.4 ทัศนคติดานความปลอดภัยบริเวณแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ
ดานความปลอดภัย
ความปลอดภัยบริเวณสถานที่ทองเที่ยว
เจาหนาที่ปฏิบัติงาน
ที่มา : การวิเคราะหจากแบบสอบถาม

ดี
47
8

รอยละ
52
9

แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ
พอใช
รอยละ
ปรับปรุง
36
40
7
43
48
39

รอยละ
8
43

5) ดานกิจกรรมที่เกิดขึ้น เนื่องจากสถานที่ทองเที่ยวเปนพื้นที่สาธารณะของเมืองที่มี
ความยืดหยุนปรับ เปลี่ย นการใชงานไดห ลากหลายจากกลุมผูใ ช กิจ กรรม และชวงเวลา ทั้งนี้
กิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในสถานที่ทองเที่ยวยอมมีวัตถุประสงคที่แตกตางกันในการเลือกใชพื้นที่ ไม
วาจะเปนการใชพื้นที่เพื่อการทองเที่ยวและพักผอนหยอนใจ เพื่อประกอบอาชีพดานการคาและ
บริการ และการเปนศูนยรวมกิจกรรมทางสังคมในการพบปะ สังสรรค จัดงานเทศกาลและงาน
ประเพณีทองถิ่น
5.2.2 แหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตรและโบราณสถาน
1) ดานการเขาถึง พบวาสถานที่ทองเที่ยวสวนใหญตั้งเกาะกลุมภายในยานชุมชน ทําให
มีเสนทางเชื่อมโยงเขาถึงที่สะดวกและตอเนื่องกัน แตทั้งนี้พบวาเสนทางภายในยานชุมชนบางจุดมี
ชองทางสัญจรที่คับแคบทําใหเกิดความไมสะดวกในการเดินทาง และขาดปายบอกทางที่ตอเนื่อง
เชน บริเวณวัดชัยมงคลและยานเมืองเกา ซึ่งสอดคลองกับความเห็นของประชาชนในพื้นที่ในระดับ
พอใชกวารอยละ 50 สวนสถานที่ทองเที่ยวที่อยูหางจากยานชุมชน ไดแก อนุสาวรียกรมหลวง
ชุมพรฯ เขาตังกวน มีถนนสายรอง คือ ถนนราชดําเนินนอก ถนนแหลมสนออน ซึ่งเปนเสนทาง
เชื่อมโยงสูสถานที่ทองเที่ยวและมีชองทางสัญจรที่กวางขวาง และมีปายบอกเสนทางที่ตอเนื่องทํา
ใหสะดวกตอการเดินทางซึ่งเปนขอไดเปรียบในดานการเขาถึง
นอกจากนี้พบวาเสนทางเดินเทายังขาดความตอเนื่องที่เชื่อมโยงภายในพื้นที่และระหวาง
สถานที่ทองเที่ยวในบริเวณที่ใกลเคียง ทั้งในดานเสนทางและองคประกอบที่สนับสนุนตอการเดิน
เทา เชน ความรมรื่น สิ่งกีดขวางบนทางเดินเทา เปนตน สงผลใหเกิดการเลือกใชสถานทองเที่ยว
เฉพาะแหงถึงแมสถานที่ทองเที่ยวจะอยูในบริเวณที่ใกลเคียงกันก็ตาม
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ตารางที่ 5.5 ทัศนคติดานการเขาถึงบริเวณแหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตรและโบราณสถาน
ดานการเขาถึง
สภาพถนน/เสนทาง/ความปลอดภัย
ปายบอกเสนทาง
ที่มา : การวิเคราะหจากแบบสอบถาม

ดี
100
83

แหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตรและโบราณสถานฯ
รอยละ
พอใช
รอยละ
ปรับปรุง
50
91
46
7
42
102
52
13

รอยละ
4
7

2) ดานองคประกอบและสิ่งอํานวยความสะดวก เนื่องจากสถานที่ทองเที่ยวสวนใหญ
เปนพื้น ที่อาคารปดลอมและมีห นวยงานดูแลรับผิดชอบโดยเฉพาะ รวมถึงการจัด ใหบริการสิ่ง
อํานวยความสะดวกแกผู ใ ชพื้น ที่ ที่ มีก ารให บ ริก ารที่แตกตางกัน ตามความเหมาะสมและขี ด
ความสามารถในการใหบริการของแตละสถานที่ สําหรับดานที่จอดรถ พบวาบริเวณพิพิธภัณฑ
พธํามะรงคคอนขางมีขอจํากัดในการใหบริการ รวมทั้งตั้งอยูในยานพาณิชยกรรมที่มีผูคนซื้อขาย
สินคาตลอดทั้งวันทําใหหาที่จอดรถคอนขางลําบาก ซึ่งสอดคลองกับความเห็นของนักทองเที่ยว
และประชาชนในพื้นที่ ระดับพอใชรอยละ 53 สวนดานที่นั่งพัก ผอน/แสงสวาง/หองสุขา พบวา
บริเวณยานเมืองเกาคอนขางมีขอจํากัดในดานการบริการมากที่สุด เนื่องจากเปนพื้นที่ยานพาณิช
ยกรรมของเมืองที่เนนการใหบริการเพื่อคามากกวาการคํานึงถึงความสวยงามและอํานวยความ
สะดวกแกผูใชพื้นที่เพื่อกิจกรรมดานอื่นๆ ซึ่งสอดคลองกับความเห็นนักทองเที่ยวและประชาชนใน
พื้นที่เห็นควรปรับปรุงรอยละ 30 โดยภาพรวมทั้งนักทองเที่ยวและประชาชนในพื้นที่มีความเห็น
ระดับพอใชและคอนไปทางบวก ซึ่งความพรอมดานองคประกอบและสิ่งอํานวยความสะดวกเปน
สิ่งจํ าเปน ที่ส นับ สนุน ให ผูใ ชพื้ น ที่ไ ดรั บ ความสะดวกสบายและเกิด ความประทับ ตอ สถานที่
ทองเที่ยว รวมทั้งสงผลใหเกิดการเลือกใชพื้นที่ในครั้งตอไป
ตารางที่ 5.6 ทัศนคติดานองคป ระกอบและสิ่งอํานวยความสะดวกบริเ วณแหลงทองเที่ย วทาง
ประวัติศาสตรและโบราณสถาน
ดานองคประกอบและสิ่งอํานวย
ความสะดวก
ที่จอดรถ
รานอาหาร/สินคาที่ระลึก
ที่นั่งพักผอน/แสงสวาง/สุขา
ที่มา : การวิเคราะหจากแบบสอบถาม

ดี
93
51
55

แหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตรและโบราณสถานฯ
รอยละ
พอใช
รอยละ
ปรับปรุง
47
79
40
26
26
117
59
30
28
104
53
39

รอยละ
13
15
20

3) ดานสภาพภูมิทัศน เนื่องจากสถานที่ทองเที่ยวเปนพื้นที่อาคารปดลอมทําใหงายตอ
การจัดการและการดูแลรักษา ทั้งในดานความสะอาดและความสวยงามของสถานที่ ซึ่งสอดคลอง
กับ ความเห็น ของนัก ทองเที่ย วและประชาชนในพื้น ที่ ใ นระดั บ ดี ก วารอยละ 40 สวนสถานที่
ทองเที่ย วที่เปน พื้นที่สาธารณะ ไดแก อนุสาวรียกรมหลวงชุมพร ไดรับการจัด ตกแตง ภูมิทัศนที่
สวยงาม และสภาพแวดลอมที่ดที ี่เหมาะสมตอรูปแบบกิจกรรมภายในพื้นที่ แตทั้งนี้ยังคงมีปญหา
ดานขยะและความสกปรกจากการใชพื้น ที่ ในขณะที่ยานเมืองเกาซึ่งเปน ยานที่ มีจุดเดน ของ
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สถาปตยกรรมอาคารบานเรือนที่เปนเอกลักษณเฉพาะยาน โดยภาพรวมมีอาคารจํานวนไมนอยที่
อยูในสภาพทรุดโทรม ขาดการดูแลและปรับปรุง ซึ่งทําใหเกิดความไมประทับแกนักทองเที่ยวที่
เดินทางมาเยี่ยมชมและอาจทําใหสูญเสียเอกลักษณของยานไดหากอาคารเหลานี้จะตองถูกรื้อ
ถอนไปเพราะความเสื่อมโทรม
ตารางที่ 5.7 ทัศนคติดานสภาพภูมิทัศนบริเวณแหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตรและโบราณสถาน
ดานสภาพภูมิทัศน
ความสะอาด
ค.สวยงาม/การดูแลรักษา
ที่มา : การวิเคราะหจากแบบสอบถาม

ดี
96
86

แหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตรและโบราณสถานฯ
รอยละ
พอใช
รอยละ
ปรับปรุง
48
82
41
20
43
88
44
24

รอยละ
10
12

4) ด า นความปลอดภั ย พบวา สถานที่ท อ งเที่ ย วส ว นใหญ มี เ จา หนา ที่ รัก ษาความ
ปลอดภัย ประจําและกําหนดชวงเวลาใหบ ริก ารที่ แนน อน โดยจะเปดใหบ ริก ารเฉพาะในชวง
กลางวัน ทําใหมีการเคลื่อนไหวของกิจกรรมและกลุมคนภายในพื้นที่และบริเวณโดยรอบ จึงไมมี
ผลตอความรูสึกของผูใชพื้นที่ ตางจากบริเวณอนุสาวรียกรมหลวงชุมพรฯ ที่เปนพื้นที่สาธารณะ
เปดโลง ตั้งอยูหางจากยานชุมชน และขาดเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยภายในพื้นที่ ทําใหมีผล
ตอความรูสึก และความมั่น ใจต อผูใ ช ที่ ทั้ งในดา นความรูสึก และระยะเวลาในการใช พื้น ที่ ซึ่ ง
สอดคลองกับความเห็นของนักทองเที่ยวและประชาชนในพื้นที่ในระดับควรปรับปรุงรอยละ 46.67
ดังนั้น ความปลอดภัยจึงเปนปจจัยสําคัญ โดยเฉพาะพื้นที่สาธารณะเปดโลงซึ่งเปนพื้นที่รองรับ
กลุมคนและกิจกรรมที่หลากหลาย ที่สรางความมั่นใจใหเกิดการเลือกใชและการรวมตัวกันของ
กลุมคน
ตารางที่ 5.8 ทัศนคติดานความปลอดภัยบริเวณแหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตรและโบราณสถาน
ดานความปลอดภัย
ความปลอดภัยบริเวณสถานที่ทองเที่ยว
เจาหนาที่ปฏิบัติงาน
ที่มา : การวิเคราะหจากแบบสอบถาม

ดี
132
72

แหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตรและโบราณสถานฯ
รอยละ
พอใช
รอยละ
ปรับปรุง
67
53
27
13
36
81
41
45

รอยละ
7
23

5) ดานกิจกรรมที่เกิดขึ้ น เนื่องจากสถานที่ทองเที่ยวแตละแหงมีลัก ษณะเฉพาะเชน
สถานที่สําคัญทางศาสนา หรือสถานที่รําลึกถึงบุคคลสําคัญของชาติ เปนตน ซึ่งกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จําเปนตองสอดคลองกับสถานที่ทองเที่ยวและวัตถุประสงคของกลุมผูใชดวยเชนกัน ไมวาจะเปน
การใชพื้นที่เพื่อการทองเที่ยวและพักผอนหยอนใจ เพื่อการทัศนะศึกษาหาความรู เพื่อประกอบ
อาชีพดานการคาและบริการ และการเปนศูนยรวมกิจกรรมทางสังคมเพื่อการพบปะแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น การจัดกิจกรรมทางศาสนา การจัดงานเทศกาลและงานประเพณีทองถิ่น แตทั้งนี้
พบวากิจกรรมที่เกิดขึ้นยังไมสามารถดึงดูดใหเ กิดการเลื อกใชพื้นที่ ไดมากนัก เพราะนอกจาก
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ขอจํากัดดานกิจกรรมที่เกิดขึ้นที่ขาดความหลากหลายแลว การประชาสัมพันธและสงเสริมกิจกรรม
ที่นาสนใจในสถานที่ทองเที่ยวเปนอีกปจจัยหนึ่งที่จะทําใหเปนที่รูจักของนักทองเที่ยว และทําให
ประชาชนในพื้นที่เห็นความสําคัญของแหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตรและโบราณของทองถิ่น
มากขึ้น
5.2.3 แหลงทองเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรม
1) ดานการเขาถึง สถานที่ทองเที่ยวสวนใหญตั้งกระจายอยูหางจากยานชุมชน โดยมี
ถนนสายรอง คือ ถนนราชดําเนินนอก ถนนแหลมสนออน และถนนเตาหลวงที่เชื่อมโยงสูสถานที่
ทองเที่ยวโดยตรง มีความสะดวกและปลอดภัยสูงในการเดินทาง ซึ่งสอดคลองกับความคิดเห็นของ
นักทองเที่ยวและประชาชนในพื้นที่ระดับดี รอยละ 59 รวมทั้งมีเสนทางที่เชื่อมโยงกับ ยานชุมชน
สถานที่ราชการ และสถานที่ทองเที่ยวในบริเวณใกลเคียง แตทั้งนี้พบวาสถานที่ทองเที่ยวบางแหง
ยังขาดความตอเนื่องที่เชื่อมโยงระหวางสถานที่ทองเที่ยวบริเ วณใกลเคีย งในดานเสน ทางและ
องคป ระกอบที่สนับ สนุน ตอการเดิน เทา เชน ความรมรื่น สิ่งกีดขวางบนทางเดิน เทา เปน ตน
นอกจากนี้พบวาสถานที่ทองเที่ยวที่มีความสะดวกในการเขาถึงและมีระยะทางที่ใกลยอมมีผลตอ
การเลือกใชพื้นที่จากประชาชนในพื้นที่ไดบอย ทั้งนี้สถานที่แหงนั้นจะตองสามารถตอบสนองการ
ใชพื้นที่ตามวัตถุประสงคและกิจกรรมที่ตองการดวยเชนกัน ในขณะที่นักทองเที่ยวไมไดคํานึงถึง
ระยะทางแตใหความสนใจกับกิจกรรมที่จะทําในสถานที่ทองเที่ยวมากกวา
ตารางที่ 5.9 ทัศนคติดานการเขาถึงบริเวณแหลงทองเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรม
ดานการเขาถึง
สภาพถนน/เสนทาง/ความปลอดภัย
ปายบอกเสนทาง
ที่มา : การวิเคราะหจากแบบสอบถาม

ดี
89
69

แหลงทองเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรม
รอยละ
พอใช
รอยละ
ปรับปรุง
59
56
37
5
46
72
48
9

รอยละ
3
6

2) ดานองคประกอบและสิ่งอํานวยความสะดวก สถานที่ทองเที่ยวสวนใหญมีความ
พรอมดานองคประกอบและสิ่งอํานวยความสะดวกปานกลาง โดยสถานที่ทองเที่ยวมีการใหบริการ
และการใชพื้นที่ทํากิจกรรมที่แตกตางกันจะมีการจัดองคประกอบและสิ่งอํานวยความสะดวกที่
แตกตางกันดวยเชน สถานที่ทองเที่ยวที่เนนการใชพื้นที่เพื่อ การพักผอนหยอนใจและออกกําลัง
ประกอบดวยอุปกรณเครื่องออกกําลัง เครื่องเลน เด็ก และลานคอนกรีต เปนตน สวนสถานที่
ทองเที่ยวที่เนนการออกแบบที่ความสวยงามเพื่อการทองเที่ยวและการพักผอนหยอนใจ หรือเพื่อ
ใชประโยชนในจัดกิจกรรมตางๆ ระดับเมือง จําเปนตองจํากัดอุปกรณบางประเภทภายในพื้นที่ แต
ทั้งนี้พบวาการใหบริการดานที่นั่งพักผอน หองน้ํา/หองสุขา หลายแหงอยูในสภาพที่ชํารุด ขาดการ
จัดการที่ดี และไมเพียงพอกับความตองการของผูใชบริการโดยรวม ซึ่งสอดคลองกับความเห็นของ
นักทองเที่ยวและประชาชนในพื้นที่ระดับพอใชรอยละ 59 เชนเดียวกับการใหบริการดานรานคา
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และรานอาหารที่คอนขางจํากัด เนื่องจากสถานที่ทองเที่ยวสวนใหญตั้งอยูหางจากยานชุมชนและ
จํากัดกิจกรรมดานการคาและบริการเพื่อใหสอดคลองกับการใชประโยชนที่ดินบริเวณโดยรอบ
ทั้งนี้ความพรอมดานองคประกอบและสิ่งอํานวยความสะดวกเปนสิ่งจําเปนที่สนับสนุนใหผูใชพื้นที่
ไดรับความสะดวกสบายและเกิดความประทับตอสถานที่ทองเที่ยว ซึ่งสงผลใหเกิดการเลือกใช
พื้นที่ในครั้งตอไป
ตารางที่ 5.10 ทัศนคติดานองคประกอบและสิ่งอํานวยความสะดวกบริเวณแหลงทองเที่ยวทาง
ศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรม
ดานองคประกอบและสิ่งอํานวย
ความสะดวก
ที่จอดรถ
รานอาหาร/สินคาที่ระลึก
ที่นั่งพักผอน/แสงสวาง/สุขา
ที่มา : การวิเคราะหจากแบบสอบถาม

ดี
74
50
36

แหลงทองเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรม
รอยละ
พอใช
รอยละ
ปรับปรุง
49
64
43
12
33
77
51
23
24
88
59
26

รอยละ
8
15
17

3) ดานสภาพภูมิทัศน เนื่องจากสถานที่ทองเที่ยวสวนใหญเปนพื้นที่สาธารณะเปดโลง
โดยมีจุดดึงดูดที่นาสนใจของสถานที่ทองจากการจัดตกแตงสภาพภูมิทัศนที่ความสวยงามและ
สภาพแวดลอมที่ดีทเี่ หมาะสมตอรูปแบบกิจกรรม กลุมผูใช และชวงเวลาที่หลากหลาย สําหรับการ
จัดการดานความสวยงามและการดูแลรักษาของสถานที่ทองเที่ยวโดยภาพรวมไดทั้งนักทองเที่ยว
และประชาชนในพื้นที่มีความเห็นระดับพอใชและคอนไปในทางบวก สวนอความเรียมสงขลาเปน
พื้นที่อาคารปดลอมและมีหนวยงานดูแลรับผิดชอบโดยเฉพาะทําใหงายตอการจัดการและการดูแล
รักษา แตทั้งนี้พบวาสถานที่ทองเที่ยวสวนใหญมีปญหาดานขยะและความสะอาดจากการใชพื้นที่
ซึ่งสอดคลองกับความคิดเห็นของผูใชพื้นที่ระดับพอใชและเห็นควรปรับปรุง รอยละ 62 ซึ่งปญหา
ดังกลาวสงผลตอสภาพภูมิทัศนและสภาพแวดลอมที่ดีของพื้นที่ ดังนั้นจึงตองไดรับการจัดการและ
การขอความรวมมือทั้งจากนักทองเที่ยวและประชาชนในพื้นที่เองใหชวยกันดูแลรักษาและใชพื้นที่
อยางมีจิตสํานึกที่ดี
ตารางที่ 5.11 ทัศนคติดานสภาพภูมิทัศนบริเวณแหลงทองเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรม
ดานสภาพภูมิทัศน
ความสะอาด
ค.สวยงาม/การดูแลรักษา
ที่มา : การวิเคราะหจากแบบสอบถาม

ดี
57
61

แหลงทองเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรม
รอยละ
พอใช
รอยละ
ปรับปรุง
38
65
43
28
41
66
44
23

รอยละ
19
15

4) ดานความปลอดภัย เนื่องจากสถานที่ทองเที่ยวสวนใหญเปนพื้นที่สาธารณะเปดโลง
และไมมีขอบเขตที่แนนอน ทําใหไมสะดวกตอการดูแลรักษาความปลอดภัย สถานที่บางแหงขาด
เจ า หน า ที่ รั ก ษาความปลอดภั ย และตั้ ง อยู ห างจากย านชุ มชนไม มี รา นคา หรือ กิ จ กรรมใดๆ
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ใหบริการภายในพื้นที่ในชวงกลางคืน จึงไมคอยมีผูเขาใชพื้นที่ในชวงเวลาดังกลาว เนื่องมีผลตอ
ความรูสึกและความมั่นใจตอผูใชทั้งในดานความปลอดภัยและระยะเวลาที่นอยลงในชวงเย็น ซึ่ง
สอดคลองกับความคิดเห็นของนักทองเที่ยวและประชาชนในพื้นที่ในระดับควรปรับปรุงรอยละ 21
ในดานเจาหนาที่ปฏิบัติงาน แตกตางจากอควาเรียมสงขลา ที่เปนสถานที่ทองเที่ยวที่มีหนวยงาน
รับผิดชอบโดยตรงและกําหนดชวงเวลาใหบริการแนนอน ยอมสงผลตอมั่นใจของผูใชแมจะเปน
ใหบริการถึงชวงค่ํา ดังนั้น ความปลอดภัยจึงเปนปจจัยสําคัญที่จะสรางความมั่นใจทําใหเกิดการ
เลือกใชพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่สาธารณะเปดโลงซึ่งเปนที่รองรับกลุมคน และกิจกรรมที่หลากหลาย
ตารางที่ 5.12 ทัศนคติดานความปลอดภัยบริเวณแหลงทองเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรม
ดานความปลอดภัย
ความปลอดภัยบริเวณสถานที่ทองเที่ยว
เจาหนาที่ปฏิบัติงาน
ที่มา : การวิเคราะหจากแบบสอบถาม

ดี
85
30

แหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมและกิจกรรม
รอยละ
พอใช
รอยละ
ปรับปรุง
57
49
33
16
20
88
59
32

รอยละ
10
21

5) ดานกิจกรรมที่เกิดขึ้น เนื่องจากสถานที่ทองเที่ยวเปนพื้นที่สาธารณะของเมืองที่มี
ความยืดหยุนปรับ เปลี่ยนการใชงานไดหลากหลายจากกลุมผูใ ช กิจกรรม และชวงเวลา โดยมี
วัตถุป ระสงคที่แตกตางกัน ในการเลือกใชพื้นที่ ไมวาจะเปนการใชพื้นที่เ พื่อการทองเที่ย วและ
พักผอนหยอนใจ เพื่อประกอบอาชีพดานการคาและบริก าร และการเปนศูนยรวมกิจกรรมทาง
สังคมในการพบปะ สังสรรค จัดงานเทศกาลและงานประเพณีทองถิ่น แตทั้งนี้พบวาภายในพื้นที่ยัง
ขาดความหลากหลายของกิจกรรมสวนใหญเนนการใหบริการเพื่อการพักผอนของประชาชนใน
พื้นที่มากกวาเพื่อดึงดูดดานการทองเที่ยว ตางจากอควาเรียมสงขลาที่มีกิจ กรรมเปนจุดดึงดูด
เฉพาะของสถานที่ทองเที่ยวที่แตกตางจากแหลงทองเที่ยวอื่นๆ ภายในเมือง
5.2.4 สรุปปญหาของพื้นที่แหลงทองเที่ยวในเขตเทศบาลนครสงขลา
จากการวิเคราะหศักยภาพของพื้นที่แหลงทองเที่ยวในเขตเทศบาลนครสงขลา สามารถ
สรุปปญหาปญหาที่เกิดขึ้นขึ้นจากผลการวิเคราะหองคประกอบดานตางๆ ดังนี้
1) ดานการเขาถึงสถานที่ทองเที่ยวที่ไมสะดวก ไดแก บริเวณยานเมืองเกาและศาล
เจาพอหลักเมือง เนื่องจากมีสภาพถนนที่คับแคบทําใหรถโดยสารขนาดใหญไมสามารถเขา ถึงได
ทําใหหมดโอกาสในการแวะเยี่ย มเยีย นและเดิน ทางเขาถึงสถานที่ทองเที่ย วแหงนั้น การขาด
เสนทางเดินทางที่เชื่อมโยงภายในพื้นที่และระหวางสถานที่ทองเที่ยวใกลเคียง ทั้งในดานเสนทาง
และองคประกอบที่สนับสนุนตอการเดินเทาเชน ความรมรื่น สิ่งกีดขวางบนทางเดินเทา ปายบอก
เสนทาง และกิจกรรมที่ตอเนื่อง เปนตน
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2) ดานองคประกอบและสิ่งอํานวยความสะดวก เปนบริการพื้นฐานที่ควรจัดใหบริการ
แกผูใชพื้นที่เชน หองน้ํา/หองสุขา ที่นั่งพักผอน ที่จอดรถ รานคา ที่รมเงาเพื่อการพักผอน เปนตน
ซึ่งบางแหงอยูในสภาพที่ชํารุดและขาดการดูแลรักษาปรับ ปรุง บางแหงไมมีใ หบริการหรือมีไม
เพียงพอแกผใู ชพื้นที่ ทั้งนี้ความพรอมดานองคประกอบและสิ่งอํานวยความสะดวกเปนสิ่งจําเปนที่
สนับสนุนใหผูใชพื้นที่ไดรับความสะดวกสบาย และเกิดความประทับใจสงผลใหเกิดการตัดสินใจ
เลือกใชพื้นที่ในครั้งตอไป
3) ดานสภาพภูมิทัศน
3.1) ดานขยะและความสกปรกจากการใชพื้นที่ ซึ่งเปน ปญหาที่เ กิดขึ้น กับ สถานที่
ทองเที่ยวที่เปนพื้นที่สาธารณะ ซึ่งปญหาดังกลาวสงผลตอสภาพภูมิทัศนและสภาพแวดลอมที่ดี
ของสถานที่ทองเที่ยวโดยตรง
3.2) ดานความเสื่อมโทรมของสถานที่ทองเที่ยวไดแก บริเวณยานเมืองเกาเนื่องจาก
อาคารหลายแหงถูกปลอยทิ้งรางและอยูในสภาพทรุดโทรม ซึ่งจําเปนตองไดรับ การพัฒนาและ
ปรับปรุงเพื่อคงความเปนเอกลักษณของพื้นที่ยานเมืองเกา ที่เปนสิ่งที่นักทองเที่ยวคาดหวังในการ
เดินทางมาเยี่ยมเยียน
4) ดานความปลอดภัย ในสวนของเจาหนาที่ปฏิบัติงานโดยเฉพาะแหลงทองเที่ยวทาง
ธรรมชาติ และสถานที่ทองเที่ยวที่เปนพื้นที่สาธารณะเปดโลง ยังคงตองไดรับการปรับปรุงเพิ่มเติม
ซึ่งเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งเพื่อสรางมาตรฐานที่ดีดานการทองเที่ยว และสรางความมั่นใจในชีวิตและ
ทรัพยสินใหกับประชาชนในพื้นที่
5) ดานกิจกรรมที่เกิดขึ้นในแหลงทองเที่ยว ขาดกิจกรรมที่นาสนใจที่จะดึงดูดใหเกิด
การใชพื้นที่ในชวงเวลาปกติจากนักทองเที่ยวและประชาชนในพื้นที่ และไมสามารถยืดระยะเวลา
ใหนักทองเที่ยวอยูในเมืองสงขลาไดนานขึ้น รวมทั้งการขาดความตอเนื่องของกิจกรรมที่จะดึงดูด
ใหนักทองเที่ยวสนใจหรือเยี่ยมชมสถานที่ทองเที่ยวอื่นๆ
6) ดานการประชาสัมพันธและการสงเสริมกิจกรรม เมืองสงขลาในภาพลักษณของ
นักทองเที่ยวและประชาชนทั่วไปสวนใหญเปนการทองเที่ยวทางทะเล ในขณะที่สถานที่ทองเที่ยว
ประเภทอื่นๆ ไมคอยไดรับความสนใจหรือเปนที่รูจัก เนื่องจากขาดการประชาสัมพันธและสงเสริม
กิจกรรมที่ตอเนื่อง ซึ่งเปนสิ่งจําเปนที่จะทําใหเมืองสงขลาเปนที่รูจักของนักทองเที่ยวมากขึ้น
จากผลการวิเ คราะหศัก ยภาพและปญ หาดานตางๆ ของพื้น ที่แหลง ทองเที่ย วในเขต
เทศบาลนครสงขลา ซึ่งจะเปนขอมูลเพื่อนําไปประกอบการวิเคราะหรูปแบบการใชพื้นที่ แหลง
ทองเที่ยวในเขตเทศบาลนครสงขลาในหัวขอตอไป
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5.2.5 การจัดลําดับศักยภาพของพื้นที่แหลงทองเที่ยว
การจัดลําดับศักยภาพของพื้นที่แหลงทองเที่ยวภายในเขตเทศบาลนครสงขลา แสดงให
เห็นถึงศักยภาพของสถานที่ทองเที่ยวแตละแหงภายในเมืองสงขลา เพื่อเปนการกําหนดทิศทางใน
การพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ทองเที่ยวที่มีขอดอยหรือขอจํากัดและสงเสริมจุดแข็งของสถานที่
ทองเที่ยวที่มีศักยภาพใหมีการใชประโยชนอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้
1) การกําหนดเกณฑใ นการวิเ คราะห เ พื่อ จัดลําดับ ศัก ยภาพของแหลงทองเที่ย วโดย
พิจารณาจากองคประกอบ (1)ลักษณะทางกายภาพของแหลงทองเที่ยว (2)คุณคาและเอกลักษณ
ของแหลงทองเที่ย ว (3)กิจ กรรมการใชพื้น ที่ แหลงทองเที่ย ว โดยผูศึก ษาไดกําหนดคะแนนคา
น้ําหนักของเกณฑที่ใชพิจารณาแตละดานจากความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญโดยมีรายละเอียด ดังนี้
(1) ลักษณะทางกายภาพของแหลงทองเที่ยว ใหคาน้ําหนักเทากับ 3 ซึ่งพิจารณา
ใหคาคะแนนจากสภาพการเขาถึง องคประกอบและสิ่งอํานวยความสะดวก ความปลอดภัยและ
สภาพภูมิทัศน
(2) คุณคาและเอกลักษณของแหลงทองเที่ยว ใหคาน้ําหนักเทากับ 1 ซึ่งพิจารณา
ใหคาคะแนนจากคุณคาหรือความสําคัญที่เปนสิ่งดึงดูดใจ สรางความประทับใจแกนักทองเที่ยว
และ การรับรูและใหความสําคัญของประชาชนในพื้นที่ เชน เอกลักษณของสถานที่ ความเกาแก
ทางประวัติศาสตรหรือความเชื่อทางศาสนา บรรยากาศทางธรรมชาติและวิถีชีวิต เปนตน
(3) กิจกรรมการใชพื้นที่แหลงทองเที่ยว ใหคาน้ําหนักเทากับ 2 ซึ่งพิจารณาใหคา
คะแนนจากความหลากหลายของกลุมผูใชพื้น ที่ ชวงเวลา และกิจ กรรมที่เกิดขึ้นในพื้น ที่แหลง
ทองเที่ยวตามความเหมาะสมและสอดคลองกับสถานที่ทองเที่ยวแตละประเภท
2) ขั้นตอนการวิเคราะหศักยภาพของแหลงทองเที่ยว
(1) การใหคาคะแนนของเกณฑแตละดาน โดยแบงคะแนนเปน 3 ระดับ คือ
3
หมายถึง
ดีมาก
2
หมายถึง
ปานกลาง
1
หมายถึง
นอย
(2) นําคาคะแนนขอยอยมาหามัชฌิมเลขคณิต X
(3) นําคามัชฌิมเลขคณิตที่ไดคูณคาน้ําหนักขององคประกอบแตละดาน
(4) นําผลรวมของคะแนนที่ไดจาก ขอ3)มาแบงชวงลําดับศักยภาพของสถานที่
ทองเที่ยว
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ตารางที่ 5.13 การวิเคราะหศักยภาพแหลงทองเที่ยวในแตละดานและใหคาคะแนน
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คะแนนรวม

3
3
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คาเฉลี่ย

3
3
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กิจกรรม

ชวงเวลา

คะแนน=1

คาเฉลีย่

คุณคาและเอกลักษณ

คะแนน=3

2.75 8.25 3
3
3
2.63 7.89 2.5 2.5 2.5
2.13 6.39 2
2
2

คะแนน=2

กิจกรรมการใชพื้นที่

คุณคา/เอกลักษณ

กลุมผูใช

1. แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ
1.1 หาดสมิหลา
3 3 2.5 2.5
1.2 หาดชลาทัศน
3 2.5 2.5 2.5
1.3 หาดเกาเสง
3 1.5 2 2
2. แหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตรและโบราณสถาน
2.1 อนุสาวรียกรมหลวงชุมพรฯ
3 2.5 2.5 3
2.2 เขาตังกวน
3 3 3 2.5
2.3 ยานเมืองเกา/ศาลเจาพอฯ
2 2.5 2.5 3
2.4 พิพิธภัณฑพธํามะรงค
3 2 3 3
2.5 พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
3 2 3 3
2.6 วัดชัยมงคล
2 2 3 2.5
2.7 วัดมัชฌิมาวาส
2 2 3 3
3. แหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมและกิจกรรม
3.1 สวนสองทะเล
3 1.5 2.5 3
3.2 สวนเสรี
3 2.5 2.5 2.5
3.3 ลานสระบัว/สวนประติมากรรมฯ 3 2 2.5 3
3.4 อควาเลียม สงขลา
3 2 3 3
3.5 สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา 2.5 2 2 2.5
ที่มา : จากการวิเคราะห

คาเฉลี่ย

สภาพแวดลอม

ความปลอดภัย

สิ่งอํานวยความสะดวก

ลักษณะทางกายภาพ
สภาพการเขาถึง

เกณฑพิจารณา

16.59
16.3
15.84
14.59
4 15.25
3.32 13.46
4 14.5

การแบงชวงคาคะแนนตามศักยภาพของแหลงทองเที่ยว
สถานที่ทองเที่ยวที่มีศักยภาพสูง
ระดับคะแนน 16.08-17.91
สถานที่ทองเที่ยวที่มีศักยภาพปานกลาง ระดับคะแนน 14.24-16.07
สถานที่ทองเที่ยวที่มีศักยภาพต่ํา
ระดับคะแนน 12.39-14.23
- สถานที่ทองเที่ยวที่มีศักยภาพสูง หมายถึง สถานที่ทองเที่ยวที่มีความเหมาะสมทั้งทาง
ดานลักษณะทางกายภาพของสถานที่ทองเที่ยวในดานการเขาถึงที่มีความสะดวกและปลอดภัย มี
องคประกอบและสิ่งอํานวยความสะดวก การดูแลรักษาความปลอดภัย สภาพแวดลอมดี สะอาด
เรียบรอย การจัดภูมิทัศนที่เหมาะสม ดานคุณคาและเอกลักษณของสถานที่ และมีกิจกรรมการใช
พื้นที่ที่หลากหลายทั้งประเภทผูใช ชวงเวลา และกิจกรรม

14.66
14.55
15.05
16.59
13.41
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- สถานที่ทองเที่ยวที่มีศักยภาพปานกลาง หมายถึง สถานที่ทองเที่ยวมีปญหาหรือขอดอย
ในบางดานจากสาเหตุบางประการที่ยังไมไดรับการแกไขและปรับปรุง เชน สถานที่ทองเที่ยวที่มี
ศักยภาพดานสภาพแวดลอมที่ดี แตขาดเจาหนาที่ดูแลรักษาความปลอดภัยที่ทั่วถึงทําใหสงผลตอ
ความมั่นใจในการเลือกใชพื้นที่สถานที่ทองเที่ยวแหงนั้น เปนตน
- สถานที่ทองเที่ยวที่มีศักยภาพต่ํา หมายถึง สถานที่ทองเที่ยวมีขอจํากัดหรือขอดอยจาก
องคประกอบตางๆ บางดานที่มีผลใหภาพรวมของสถานที่ทองเที่ยวถูกลดความสําคัญลง เชน การ
ขาดความพรอมดานสิ่งอํานวยความสะดวกทั้งในเรื่องหองน้ํา/หองสุขา รานคาและรานอาหาร เปน
ตน ที่สงผลตอกลุมนักทองเที่ยวและประชาชนในพื้นที่ที่ตองการความสะดวกสบาย หรือ สถานที่
ทองเที่ย วประเภทวัดที่มีขอจํา กัดดานกิจ กรรมการใชพื้น ที่ ส งผลใหความสําคัญ ของสถานที่
ทองเที่ยวไมตรงกับความตองการในการตัดสินในเลือกใช เปนตน
จากการวิเคราะหศักยภาพของสถานที่ทองเที่ยวทั้งหมด 15 แหง สามารถจําแนกได ดังนี้
1. สถานที่ทองเที่ยวที่มีศักยภาพสูงมีจํานวน 5 แหง รอยละ 40 ไดแก หาดสมิหลา หาด
ชลาทัศน อนุสาวรียกรมหลวงชุมพรฯ อควาเลียม สงขลาและเขาตังกวน
2. สถานที่ทองเที่ยวที่มีศักยภาพปานกลางมีจํานวน 7 แหง รอยละ 33.33 ไดแก ยานเมือง
เกาและศาลเจาพอหลักเมือง พิพิธภัณฑพธํามะรงค พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ สงขลา วัดมัชฌิมา
วาส ลานสระบัวและสวนประติมากรรมฯ สวนสองทะเลและสวนเสรี
3. สถานที่ทองเที่ยวที่มีศักยภาพต่ํามีจํานวน 3 แหง รอยละ 26.67 ไดแก สวนเฉลิมพระ
เกียรติ 72 พรรษา หาดเกาเสงและวัดชัยมงคล
ตารางที่ 5.14 จําแนกศักยภาพตามจํานวนและประเภทของสถานที่ทองเที่ยว
ระดับศักยภาพ
ของสถานที่
สูง
ปานกลาง
ต่ํา
รวม

จําแนกตามประเภท
รวม
ทางธรรมชาติ ทางประวัติศาสตรและโบราณสถาน ทางวัฒนธรรมและกิจกรรม
2
2
1
5
4
3
7
1
1
1
3
3
7
5
15

รอยละ
33.33
46.67
20
100
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สัญลักษณ
แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ
แหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตรฯ
แหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมฯ

สูง

ปานกลาง ต่ํา

ที่มา : จากการสํารวจ

แผนที่ 5.2 จําแนกศักยภาพตามประเภทของสถานที่ทองเที่ยว

ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปตยกรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
รูปแบบการใชพื้นทีแ่ หลงทองเที่ยว
ในเขตเทศบาลนครสงขลา
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5.3 การวิเคราะหและสรุปรูปแบบการใชพื้นที่แหลงทองเที่ยวในเขตเทศบาลนครสงขลา
จากการสํารวจพื้นที่ภาคสนามซึ่งไดเปนขอมูลปฐมภูมิและทุติย ภูมิในบทที่ 3 ผลการ
วิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามดานพฤติกรรมการใชพื้น ที่แหลงทองเที่ยวในบทที่ 4 และการ
วิเคราะหศักยภาพของพื้นที่แหลงทองเที่ยว โดยไดนํามาประกอบการวิเคราะหและสรุปรูปแบบการ
ใชพื้นที่แหลงทองเที่ยวในเขตเทศบาลนครสงขลา ดังนี้
5.3.1 รูปแบบการใชพื้นที่แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ
1) หาดสมิหลา ตั้งอยูบริเวณดานทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมือง ตลอดแนวชายหาด
เปนการใชประโยชนที่ดิน ประเภทที่โลงเพื่อนัน ทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม และ
พาณิช ยกรรม และดวยเอกลัก ษณที่เ ปน ลัก ษณะเฉพาะของพื้น ที่ทําใหเ ปน ที่คาดหวังในการ
เดินทางมาเยี่ยมเยียนของนักทองเที่ยว และเปนศูนยรวมกิจกรรมนันทนาการ ดวยความพรอมใน
ดานองคประกอบของสถานที่ทองเที่ยว สงผลใหเกิดรูปแบบการใชพื้นที่จากกิจกรรมตางๆ ดังนี้
(1) การใชพื้นที่เพื่อการทองเที่ยว พบวา นักทองเที่ยวนิยมเดินทางมาเปนกลุม
ครอบครัวและกลุมเพื่อน โดยมีระยะเวลาในการใชพื้นที่มากที่สุด 1-2 ชม. กิจกรรมที่เกิดขึ้นสวน
ใหญเปนกิจกรรมเพื่อการพักผอนเชน การนั่งเลน เดินชมวิว ทานอาหาร/ปกนิก และซื้อสินคา/ของ
ที่ระลึก ซึ่งกิจกรรมที่เกิดขึ้นมีความสอดคลองกับลักษณะของสถานที่และการใหบริการ โดยมีทั้ง
นักทองเที่ยวที่มีเปาหมายอยูที่เดียวหรือใชระยะเวลาสั้นๆ เพื่อเดินทางตอไปยังสถานที่อื่น
(2) การใชพื้นที่เพื่อการพักผอนหยอนใจของประชาชน พบวา ประชาชนในพื้นที่
นิยมมาเปนกลุมครอบครัวและกลุมเพื่อน ซึ่งมีระยะเวลาในการใชพื้นที่มากที่สุด 2-3 ชม. กิจกรรม
ที่เกิดขึ้นมีทั้งกิจกรรมเพื่อการพักผอนและกิจกรรมแบบออกกําลัง โดยมีการเขาใชพื้นที่ในวันหยุด
สุดสัปดาหมากที่สุดในชวงเย็น 15.00-18.00 น.
(3) การใชพื้น ที่เ พื่ อการคา เป น การประกอบอาชีพด านการค าและบริ ก ารที่
เกี่ยวของกับการทองเที่ยวประเภทรานจําหนายสินคาที่ระลึก รานอาหาร หาบเร แผงลอยขาย
อาหารและเครื่องดื่ม และการใหบริการขนสง(รถตุกตุก มอเตอรไซดรับจาง) ซึ่งมีหลายระดับราคา
ที่เปนทางเลือกแกผูซื้อ โดยมีการจัดพื้นที่ใหบริการอยางเปนสัดสวนเนื่องจากขอจํากัดดานการใช
ที่ดินภายในพื้นที่ โดยมีชวงเวลาการใชพื้นที่และใหบริการทั้งในชวงกลางวันและชวงค่ํา
(4) การใชพื้นที่ทางสังคม เปนการใชพื้นที่จัดงานเทศกาลและงานประเพณีทอง
ถิ่นซึ่งเปนกิจกรรมที่จัดขึ้นประจําทุกๆ ป ที่สามารถดึงดูดนักทองเที่ยวและประชาชนในพื้นที่ได
อยางมาก รวมทั้งการใชพื้น ที่เ พื่อการศึกษาและแหลงเรียนรูท างธรรมชาติ เปนการใชพื้น ที่ทํา
กิจกรรมทัศนะศึกษา กิจกรรมเขาคายเดินทางไกลของนักเรียนภายในจังหวัดและจังหวัดใกลเคียง
เนื่องจากลักษณะพื้นที่เหมาะสมตอการทํากิจกรรม มีเสนทางเชื่อมโยงสูสถานที่สําคัญหลายแหง
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กลาวโดยสรุป หาดสมิหลามีความสําคัญทั้งในดานการทองเที่ยวและการพักผอนหยอนใจ
สงผลใหเกิดรูปแบบการใชพื้นที่จากกิจกรรมที่หลากหลายที่มีความสัมพันธและสอดคลองกัน สวน
ปญหาที่เกิดจากการใชพื้นที่ ทั้งนัก ทองเที่ยวและประชาชนในพื้นที่มีความเห็นในเรื่องขยะและ
ความสกปรกจากการใชพื้นที่รอยละ 73.33 และขาดสิ่งอํานวยความสะดวกรอยละ 63.33 สวน
การใชพื้นที่เพื่อการคา พบวายังขาดความเปนเอกลักษณของรานคาและการใชพื้นที่อยางคุมคา
2) หาดชลาทัศน ตั้งอยูบริเวณดานทิศตะวันออกของเมือง ตลอดแนวชายหาดเปนการใช
ประโยชนที่ดินประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม สถาบันการศึกษา
สถานที่ราชการ โดยมีศูนยรวมกิจกรรมนันทนาการอยูบริเวณลานดนตรีและวัฒนธรรม ดวยความ
พรอมในดานองคประกอบของสถานที่ สงผลใหเกิดรูปแบบการใชพื้นที่จากกิจกรรมตางๆ ดังนี้
(1) การใชพื้นที่เพื่อการทองเที่ยว พบวา นักทองเที่ยวนิยมเดินทางมาเปนกลุม
ครอบครัวและกลุมเพื่อน โดยมีระยะเวลาในการใชพื้นที่มากที่สุด 1-2 ชม. กิจกรรมที่เกิดขึ้นมีทั้ง
กิจกรรมเพื่อการพักผอนและกิจกรรมแบบออกกําลังเชน การนั่งเลน เดินชมวิว ทานอาหาร/ปกนิก
ชมการแสดงดนตรี ซึ่งกิจกรรมที่เกิดขึ้นมีความสอดคลองกับลักษณะของสถานที่และการใหบริการ
โดยมีทั้งนักทองเที่ยวที่มีเปาหมายอยูที่เดียวหรือใชระยะเวลาสั้นๆ เพื่อเดินทางตอไปยังสถานที่อื่น
(2) การใชพื้นที่เพื่อการพักผอนหยอนใจของประชาชน พบวาประชาชนในพื้นที่
นิย มมาเปนกลุมครอบครัวและกลุมเพื่อน ซึ่งมีระยะเวลาในการใชพื้น ที่มากที่สุด 3 ชม.ขึ้น ไป
เนื่องจากบริเวณใกลเคียงเปนที่ตั้งสถานศึกษา และยานชุมชน ทําใหสะดวกในการเดินทางเขาถึง
โดยกิ จ กรรมที่ เ กิด ขึ้น มี ทั้งกิ จ กรรมเพื่อการพั ก ผอนและกิจ กรรมแบบออกกําลั ง เช น เดี ย วกั บ
นักทองเที่ยว นอกจากนี้ชวงค่ําเปนการใชพื้นที่สําหรับกิจกรรมกลางคืน (ทานอาหาร-ฟงเพลง)ซึ่ง
เปนกิจกรรมเฉพาะกลุมวัยรุนและวัยทํางาน โดยมีการเขาใชพื้นที่ในวันหยุดสุดสัปดาหมากที่สุด
ในชวงเย็น 15.00-18.00 น.
(3) การใชพื้น ที่เ พื่ อการคา เป น การประกอบอาชีพด านการค าและบริ ก ารที่
เกี่ยวของกับการทองเที่ยว โดยมีจัดพื้นที่ใหบริการอยางเปนสัดสวน กระจายเปนจุดๆ ตลอดแนว
หาดทั้งประเภทรานอาหาร ซุมจําหนายอาหารและเครื่องดื่ม หาบเร รถจําหนายอาหารเคลื่อนที่ ซึ่ง
มีห ลายระดับราคาที่เ ปนทางเลือกแกผูซื้อ โดยมีชวงเวลาการใชพื้น ที่และใหบ ริการทั้งในชวง
กลางวันและกลางคืน
(4) การใชพื้น ที่ท างสังคม เปน การใชพื้น ที่ จัดงานเทศกาลและงานประเพณี
ทองถิ่นซึ่งเปนกิจกรรมที่จัดขึ้นประจําทุกๆ ป ที่สามารถดึงดูดนักทองเที่ยวและประชาชนในพื้นที่ได
อยางมาก รวมทั้งการใชพื้น ที่เ พื่อการศึกษาและแหลงเรียนรูท างธรรมชาติ เปนการใชพื้น ที่ทํา
กิจกรรมทัศนะศึกษา กิจกรรมเขาคายเดินทางไกลของนักเรียนภายในจังหวัดและจังหวัดใกลเคียง
เนื่องจากลักษณะพื้นที่เหมาะสมตอการทํากิจกรรมที่ไมรบกวนกับผูใชพื้นที่กลุมอื่น
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กลาวโดยสรุป หาดชลาทัศนมีความสําคัญทั้งในดานการทองเที่ยวและการพักผอนหยอน
ใจ สงผลใหเกิดรูปแบบการใชพื้นที่จากกิจกรรมที่หลากหลายที่มีความสัมพันธและสอดคลองกัน
สวนปญหาที่เกิดจากการใชพื้นที่ทั้งนักทองเที่ยวและประชาชนในพื้นที่มีความเห็นในเรื่องขยะและ
ความสกปรกจากการใชพื้นที่ รอยละ 70 และขาดสิ่งอํานวยความสะดวกประเภทที่นั่งพักผอน
หองน้ํา/หองสุขารอยละ 60 รวมทั้งการใชพื้นที่ทํากิจกรรมที่ไมเหมาะสมในการดื่มแอลกอฮอลและ
เปดเครื่องเสียง ซึ่งเปนกิจกรรมที่รบกวนตอผูใชกลุมอื่นๆ
3) หาดเกาเสง ตั้งอยูบริเวณดานทิศตะวันออกเฉียงใตของเมือง ตลอดแนวชายหาดเปน
การใชประโยชนที่ดินประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พื้นที่ทาง
ทหาร และยานชุมชนเกาเสง สงผลใหไมสามารถเกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจใดๆ ที่สนับสนุนและ
ดึงดูดการเลือกใชพื้นที่ทั้งจากประชาชนในพื้นที่และนักทองเที่ยว สงผลใหเกิดรูปแบบการใชพื้นที่
จากกิจกรรมตางๆ ดังนี้
(1) การใชพื้นที่เพื่อการทองเที่ยว พบวา นักทองเที่ยวนิยมเดินทางมาเปนกลุม
ครอบครัวและกลุมเพื่อน โดยมีระยะเวลาในการใชพื้นที่มากที่สุด 2-3 ชม. กิจกรรมที่เกิดขึ้นสวน
ใหญเปน กิจ กรรมเพื่อการพักผอนเชน การนั่งเลน เดินชมวิว ทานอาหาร/ปกนิก สวนใหญ เปน
นักทองเที่ยวที่ตองการความเงียบสงบ ยอมรับไดกับขอจํากัดในดานองคประกอบและสิ่งอํานวย
ความสะดวกภายในพื้นที่ สวนนักทองเที่ยวที่มักใชระยะเวลาสั้นๆ เพื่อเดินทางตอไปยังสถานที่อื่น
(2) การใชพื้นที่เพื่อการพักผอนหยอนใจของประชาชน พบวา ประชาชนในพื้นที่
นิยมมากับเพื่อนหรือคนรัก 2 คน และมาเปนกลุมครอบครัว ซึ่งมีระยะเวลาในการใชพื้นที่ 1-2 ชม.
กิจกรรมที่เกิดขึ้นสวนใหญเปนกิจกรรมเพื่อการพักผอน ทํางาน โดยมีการเขาใชพื้นที่ในวันหยุดสุด
สัป ดาหมากที่สุดในชวงเย็น 15.00-18.00 น. สวนใหญเปน การใชพื้น ที่จ ากประชาชนที่อยูใ น
ละแวกใกลเคียง และผูท ี่ตองการความเงียบสงบ ความเปนสวนตัวและไมพลุกพลานวุนวาย
(3) การใชพื้น ที่เ พื่อประกอบอาชีพ เปน การใชพื้นที่ป ระกอบอาชีพประมงริม
ชายฝง ซึ่งเปนอาชีพและวิถีชีวิตที่มีความสัมพันธกับทรัพยากรธรรมชาติของทองถิ่น
กลาวโดยสรุป หาดเกาเสงถึงแมจะเปนสถานที่ทองเที่ยวแหงหนึ่งของเมืองสงขลา แตการ
ใชพื้นที่เพื่อการทองเที่ยวยังขาดความพรอมในดานองคประกอบและสิ่งอํานวยความสะดวกซึ่ง
สอดคลองกับความเห็นของนักทองเที่ยวและประชาชนในพื้นที่รอยละ 70 ดังนั้นการใชพื้นที่สวน
ใหญจึงเปนการใชเพื่อการพักผอนของประชาชนในพื้นที่ และการประกอบอาชีพประมงริมชายฝง
มากกวาเพื่อการทองเที่ยวโดยตรง
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สรุปรูปแบบการใชพื้นที่แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ
แหล งท อ งเที่ ย วทางธรรมชาติ เ ป น สถานที่ท อ งเที่ ย วที่ มี ชื่ อเสี ย ง และเปน ที่ รู จัก ของ
นักทองเที่ยวดวยเอกลักษณที่เปนลักษณะเฉพาะของพื้นที่ทําใหเปนที่คาดหวังในการเดินทางมา
เยี่ยมเยือน รวมทั้งเปนพื้นที่ศูนยรวมกิจกรรมนันทนาการของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งเหตุผลที่คนมา
ใชพื้นที่สาธารณะเปนจํานวนมากจะตองมีองคประกอบที่สนับสนุน ไมวาจะเปนที่นั่งพักผอน สิ่ง
อํานวยความสะดวก รานคา สภาพแวดลอมที่เหมาะสม ซึ่งความพรอมขององคประกอบในดาน
ตางๆ สนับสนุนใหเกิดการรวมกลุมทางสังคม สงผลใหเกิดความหลากหลายของรูปแบบกิจกรรม
กลุมผูใช และชวงเวลา ซึ่งกิจกรรมตางๆ มีความสัมพันธและเอื้ออํานวยประโยชนซึ่งกันทั้งในดาน
เศรษฐกิจที่กอใหเกิดรายไดแกประชาชนในเมือง และดานสังคมที่กอใหเกิดคุณภาพชีวิตที่ดี สวน
ปญหาที่เกิดจากการใชพื้นที่สวนใหญเปนปญหาดานขยะและความสกปรกจากการใชพื้นที่ และ
การใชพื้นที่ทํากิจกรรมที่ไมเหมาะสมในการดื่มแอลกอฮอลและเปดเครื่องเสียงที่รบกวนผูใชกลุม
อื่นๆ สวนการใชพื้นที่เพื่อการคาถึงแมจะมีการจัดพื้นที่ใหบริการอยางเปนสัดสวน แตทั้งนี้ยังขาด
ความเปนเอกลักษณของรานคาและการใชพื้นที่อยางคุมคาทางเศรษฐกิจ
5.3.2 รูปแบบการใชพื้นที่แหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตรและโบราณสถาน
1) อนุสาวรียกรมหลวงชุมพรฯ ตั้งอยูบริเวณดานทิศเหนือสุดของเมือง ภายในพื้นที่เปน
การใชประโยชนที่ดินประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม เปนสถานที่
แสดงความเคารพบุคคลสําคั ญของชาติ ดวยการจัดภู มิทัศนที่สวยงาม และมีความพรอมใน
องคประกอบดานตางๆ ภายในพื้นที่ สงผลใหเกิดรูปแบบการใชพื้นที่จากกิจกรรมตางๆ ดังนี้
(1) การใชพื้นที่เพื่อการทองเที่ยว พบวา นักทองเที่ยวนิยมเดินทางมาเปนกลุม
ครอบครัว โดยมีระยะเวลาในการใชพื้นที่มากที่สุด 1-2 ชม. กิจ กรรมที่เกิดขึ้นสวนใหญเปนการ
สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์รอยละ 76.67 และกิจกรรมเพื่อการพักผอน นักทองเที่ยวที่มักแวะมาในชวง
กลางวั น ใช ร ะยะเวลาสั้ น ๆ เนื่ อ งจากไม มี กิ จ กรรมที่ จ ะดึ ง ดู ด ให นั ก ท อ งเที่ ย วเข า ร ว ม ส ว น
นักทองเที่ยวที่มาในชวงเย็นจะใชระยะเวลาที่นานขึ้นเพื่อการพักผอน เนื่องจากบรรยากาศที่รมรื่น
กวาชวงกลางวัน
(2) การใชพื้นที่เพื่อการพักผอนหยอนใจของประชาชน พบวา ประชาชนในพื้นที่
นิยมมากับเพื่อนหรือคนรัก ซึ่งมีระยะเวลาในการใชพื้นที่มากที่สุด 2-3 ชม. สวนใหญเปนกิจกรรม
เพื่อการพักผอนโดยเฉพาะการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์รอยละ 80 การนั่งทานอาหาร โดยมีการเขาใช
พื้นที่ในวันหยุดสุดสัปดาหมากที่สุดในชวงเย็น 15.00-18.00 น.เพราะมีบรรยากาศที่รมรื่นและไม
พลุกพลานวุนวาย
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(3) การใชพื้นที่เพื่อการคา เปนการประกอบอาชีพดานการคาและบริการแกผูมา
ใชพื้นที่ประเภทรานอาหารกึ่งถาวร หาบเร รถจําหนายอาหารเคลื่อนที่ ซึ่งมีเพียงเล็กนอย โดยมี
ชวงเวลาการใชพื้นที่และใหบริการถึงชวงเย็นเทานั้น เนื่องจากขอจํากัดดานการใชประโยชนที่ดิน
ภายในพื้นที่ และตั้งอยูหางจากยานชุมชนในชวงค่ําจึงไมมีผูมาใชพื้นที่มากนัก
(4) การใชพื้น ที่ท างสังคม เปน การใชพื้น ที่ จัดงานเทศกาลและงานประเพณี
ทองถิ่นซึ่งเปนกิจกรรมที่จัดขึ้นประจําทุกๆ ป เชน การจัดงานเทศกาลปใหม การจัดงานสงขลา
มาราธอน นานาชาติ ทําใหเกิดการรวมกลุมทางสังคมระหวางนักทองเที่ยวและประชาชนในพื้นที่
โดยมีการทํากิจกรรมรวมกัน
กลาวโดยสรุป อนุสาวรียกรมหลวงชุมพรฯ เปนสถานที่ที่ระลึกถึงบุคคลสําคัญของชาติ
และ เปนที่พึ่งทางดานจิตใจจากคติความเชื่อ ทําใหมีนักทองเที่ยวและประชาชนในพื้นที่เดินทาง
มาสักการบูชาอยูเสมอ ซึ่งกิจกรรมที่เกิดขึ้นมีความสอดคลองกับลักษณะของสถานที่ สวนปญหาที่
เกิดจากการใชพื้นที่ทั้งนักทองเที่ยวและประชาชนในพื้นที่มีความเห็นเรื่องขยะและความสกปรก
จากการใชพื้นที่รอยละ 80 และขาดสิ่งอํานวยความสะดวกประเภทที่นั่งพักผอนและถังขยะรอยละ
56.67 รวมทั้งความหลากหลายของกิจกรรมที่จะดึงดูดและยืดระยะเวลาการใชพื้นที่ใหนานขึ้น
2) เจดียเขาตังกวน ตั้งอยูบนยอดเขาตังกวนดานทิศเหนือของเมือง ภายในพื้นที่และ
บริเ วณโดยรอบเปนการใชป ระโยชนที่ดินประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณ ภาพ
สิ่งแวดลอม สถาบันราชการ และที่พักอาศัยหนาแนนปานกลาง ทําใหบริเวณโดยรอบมีบรรยากาศ
ที่ไมพลุกพลาน รวมทั้งภายในสถานที่มีความพรอมในองคประกอบดานตางๆ ที่สามารถรองรับ
กลุมผูใชไดหลากหลาย สงผลใหเกิดรูปแบบการใชพื้นที่จากกิจกรรมตางๆ ดังนี้
(1) การใชพื้นที่เพื่อการทองเที่ย ว พบวานักทองเที่ยวนิยมเดินทางมาเปนกลุม
ครอบครัว และมากับเพื่อนหรือคนรัก โดยมีระยะเวลาในการใชพื้นที่มากที่สุด 1-2 ชม. กิจกรรมที่
เกิดขึ้นสวนใหญเปนการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิร์ อยละ 66.67 และกิจกรรมเพื่อการพักผอนที่ตองการ
ความเงียบสงบ โดยมีการใชพื้นที่ตลอดทั้งวันและมากยิ่งขึ้นในวันหยุดสุดสัปดาห
(2) การใชพื้นที่เพื่อการพักผอนหยอนใจของประชาชน พบวาประชาชนในพื้นที่
นิยมเดินทางมาเปนกลุมครอบครัว และมากับ เพื่อนหรือคนรัก โดยมีระยะเวลาในการใชพื้น ที่
หลากหลายตั้งแต 30 นาที-2 ชม. กิจกรรมที่เกิดขึ้นสวนใหญเปนการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์รอยละ
73.33 และกิจกรรมเพื่อการพักผอน สวนกิจกรรมแบบออกกําลังเชน การเดิน-วิ่งออกกําลัง เปน
การใชพื้นที่บริเวณฝงบันไดพญานาคจากประชาชนในละแวก เนื่องจากบริเวณนี้ไมคอยมีผูมาใช
มากนักเพราะขาดการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน โดยมีการเขาใชพื้นที่ในวันหยุดสุดสัปดาหมาก
ที่สุดตลอดทั้งวัน
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(4) การใชพื้นที่ทางสังคม เปนการใชพื้นที่จัดงานประเพณีที่สําคัญของทองถิ่นคือ พิธีหม
ผาองคพระเจดีย ประเพณีลากพระและตัก บาตรเทโว ซึ่งเปน กิจ กรรมที่จั ดขึ้น ประจําทุก ๆ ป
ความสําคัญทางศาสนาและคติความเชื่อของประชาชนในทองถิ่น ทําใหเกิดการรวมกลุมทาง
สังคมระหวางนักทองเที่ยวและประชาชนในพื้นที่ และสงเสริมใหเกิดการทองเที่ยว รวมทั้งการใช
พื้นที่เพื่อการศึกษาและแหลงเรียนรูทางประวัติศาสตร เปนการใชพื้นที่ทํากิจกรรมทัศนะศึกษาของ
นักเรียนภายในจังหวัดและจังหวัดใกลเคียง ทําใหเยาวชนไดเรียนรูประวัติศาสตร มีจิตสํานึกและ
หวงแหนรักษาสมบัติของทองถิ่น
กลาวโดยสรุป เจดียเขาตั งกวนมีความสําคัญทั้ง ในดานการทองเที่ย วที่สามารถดึงดูด
นักทองเที่ยวไดเปนอยางมาก และมีความสัมพันธกับคติความเชื่อของประชาชนเมืองสงขลา สงผล
ใหเกิดการพัฒนาและปรับปรุงเพื่ออนุรักษโบราณสถานที่สําคัญของทองถิ่น แตทั้งนี้พบวาการใช
พื้นที่บริเวณฝงศาลาวิหารแดงถึงบันไดพญานาคยังขาดความคุมคา เนื่องจากขาดการพัฒนาและ
ปรับปรุงดานภูมิทัศน ซึ่งสอดคลองกับความเห็นของนักทองเที่ยวและประชาชนในพื้นที่รอยละ 63
3) พิ พิธ ภั ณ ฑ ส ถานแห ง ชาติ ส งขลา ตั้ งอยู ภายในย านใจกลางเมื อง เป น การใช
ประโยชนที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่พักอาศัยหนาแนน ซึ่งมีความไดเปรียบในดานที่ตั้งและ
โครงสรางพื้น ฐานของเมือง ทั้งนี้ พิพิธภัณ ฑสถานแหงชาติสงขลาเปน สถานที่ทองเที่ย วทาง
ประวัติศาสตรและโบราณสถานที่มีความสําคัญระดับชาติ สงผลใหเกิดรูปแบบการใชพื้นที่จาก
กิจกรรมตางๆ ดังนี้
(1) การใชพื้นที่เพื่อการทองเที่ยว พบวานักทองเที่ยวนิยมเดินทางมาเปนกลุมเปน
ครอบครัวและกลุมเพื่อน โดยมีระยะเวลาในการใชพื้นที่มากที่สุด 30 นาที-1 ชม. กิจกรรมที่เกิดขึ้น
เปน การทัศนศึก ษาเพื่อศึก ษาหาความรู ซึ่งกิจกรรมที่เ กิดขึ้นมีความสอดคลองกับ ลัก ษณะของ
สถานที่ โดยมีการใชพื้นที่ตลอดทั้งวันเพื่อเดินทางตอไปยังสถานที่อื่น
(2) การใชพื้นที่เพื่อการพักผอนหยอนใจของประชาชน พบวาประชาชนในพื้นที่
นิยมเดินทางมาเปนกลุมครอบครัวและกลุมเพื่อน โดยมีระยะเวลาในการใชพื้นที่มากที่สุด 1-2 ชม.
กิจกรรมที่เกิดขึ้นเปนการทัศนศึกษาเชนเดียวกับนักทองเที่ยว โดยมีการเขาใชพื้นที่ในวันหยุดสุด
สัปดาหมากที่สุดตลอดทั้งวัน
(3) การใชพื้นที่ทางสังคม เปนการใชพื้นที่ในการจัดงานกิจกรรมพิเศษ เชน งาน
วันอนุรักษมรดกไทย การจัดกิจกรรมเสวนาโดยคณาจารยและผูเชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยและ
หนวยงานตางๆ เปนตน ซึ่งเปนกิจกรรมพิเศษที่จัดขึ้นไมประจําแนนอน รวมทั้งการใชพื้นที่เพื่อ
การศึกษาและแหลงเรียนรูทางประวัติศาสตร เปนการใชพื้นที่ทํากิจกรรมทัศนะศึกษาของนักเรียน
ภายในจังหวัดและจังหวัดใกลเคียง ทําใหเยาวชนไดเรียนรูประวัติศาสตร มีจิตสํานึกและหวงแหน
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รักษาสมบัติของทองถิ่น รวมถึงการจัดกิจกรรมพิเศษสําหรับเยาวชนในชวงวันหยุดสุดสัปดาหแต
เปนกิจกรรมที่จัดขึ้นไมประจํา
กลาวโดยสรุป พิพิธภัณฑสถานแหงชาติสงขลามีความสําคัญทั้งในดานการทองเที่ยวและ
แหลงเรีย นรูท างประวัติศาสตร ซึ่ง กิจ กรรมที่เ กิดขึ้น มีความสอดคลองกับ ลัก ษณะของสถานที่
ถึงแมจะตั้งอยูในยานชุมชนและพาณิชยกรรมที่มีการเคลื่อนไหวของกลุมคนจากภายนอกสถานที่
แตดวยลัก ษณะของสถานที่เปน อาคารปดลอม จึงไมสามารถเขาใชเ พื่อทํากิจกรรมอื่นได สวน
ปญ หาที่เ กิด ขึ้น จากการใชพื้น ที่เ ป น ปญ หาดา นขาดสิ่งอํา นวยความสะดวกซึ่งสอดคลองกั บ
ความเห็นของนักทองเที่ยวและประชาชนในพื้นรอยละ 50
4) พิพิธภัณฑพธํามะรงค ตั้งอยูภายในยานใจกลางเมือง เปนการใชประโยชนที่ดิน
ประเภทพาณิชยกรรมและที่พักอาศัยหนาแนน ซึ่งมีความไดเปรีย บในดานที่ตั้งและโครงสราง
พื้นฐานของเมือง เปนสถานที่ทองเที่ยวที่เปนอนุสรณสถานของตระกูลติณสูลานนท สงผลใหเกิด
รูปแบบการใชพื้นที่จากกิจกรรมตางๆ ดังนี้
(1) การใชพื้นที่เพื่อการทองเที่ย ว พบวานักทองเที่ยวนิยมเดินทางมาเปนกลุม
ครอบครัวและกลุมเพื่อน โดยมีระยะเวลาในการใชพื้นที่มากที่สุด 30 นาที-1 ชม. กิจกรรมที่เกิดขึ้น
เปนการทัศนศึกษาเพื่อการศึกษาหาความรู โดยมีชวงเวลาการใชพื้นที่ตลอดทั้งวันเปนระยะเวลา
สั้นๆ แลวเดินทางตอไปยังสถานที่อื่น
(2) การใชพื้นที่เพื่อการพักผอนหยอนใจของประชาชน พบวาประชาชนในพื้นที่
นิยมเดินทางมาเปนกลุมครอบครัวและกลุมเพื่อน โดยมีระยะเวลาในการใชพื้นที่มากที่สุด 30
นาที-1 ชม. กิจกรรมที่เกิดขึ้นเปนการทัศนศึกษาเชนเดียวกับนักทองเที่ยว โดยมีการเขาใชพื้นที่ใน
วันหยุดสุดสัปดาหมากที่สุดตลอดทั้งวัน
(3) การใชพื้น ที่เพื่อการศึกษาและแหลงเรียนรูทางประวัติศาสตร เปน การใช
พื้นที่ทํากิจกรรมทัศนะศึกษาของนักเรียนภายในจังหวัดและจังหวัดใกลเคียง ทําใหเยาวชนได
เรียนรูวิถีชีวิต ความเปนอยูของตระกูลบุคคลสําคัญของเมืองสงขลา
กลาวโดยสรุป พิพิธภัณฑพธํามะรงค มีความสําคัญ ทั้งในดานการทองเที่ยวและแหลง
เรียนรูทางประวัติศาสตร ซึ่งกิจกรรมที่เกิดขึ้นมีความสอดคลองกับลักษณะของสถานที่ ถึงแมจะ
ตั้ง อยู ใ นย า นชุ มชนและพาณิ ช ยกรรมที่ มีก ารเคลื่อ นไหวของกลุม คนจากภายนอกสถานที่
เชนเดียวกับพิพิธภัณฑสถานแหงชาติสงขลา แตดวยลักษณะของสถานที่เปนอาคารปดลอมและมี
ขอจํากัดดานพื้นที่ จึงไมสามารถเขาใชเพื่อทํากิจกรรมอื่นได สวนปญหาที่เกิดขึ้นเปนปญหาดาน
ความแออัดจากการใชพื้นที่และการขาดสิ่งอํานวยความสะดวกในดานที่นั่งพักผอน ซึ่งสอดคลอง
กับความเห็นของนักทองเที่ย วและประชาชนในพื้น ที่ รอยละ 33.33 ดังนั้นการจัดที่นั่งพักในจุด
ตางๆ จะชวยกระจายการกระจุกตัวและลดความแออัดภายในบริเวณเดียวกันได
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5) ยานเมืองเกาและศาลเจาพอหลักเมืองสงขลา ตั้งอยูภายในยานใจกลางเมือง เปน
การใชประโยชนที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่พักอาศัยหนาแนน ซึ่งเปนยานเมืองเกาที่ยังคง
เอกลักษณและวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวเมืองสงขลา สงผลใหเกิดรูปแบบการใชพื้นที่จากกิจกรรม
ตางๆ ดังนี้
(1) การใชพื้นที่เพื่อการทองเที่ย ว พบวานักทองเที่ยวนิยมเดินทางมาเปนกลุม
ครอบครัวและกลุมเพื่อน โดยมีระยะเวลาในการใชพื้นที่มากที่สุด 1-2 ชม. กิจกรรมที่เกิดขึ้นสวน
ใหญมีความสัมพันธกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและวิถีชีวิตความเปนอยูของประชาชนภายในยาน
รวมทั้งความเชื่อทางศาสนา มีชวงเวลาการใชพื้นที่ตลอดทั้งวัน
(2) การใชพื้นที่เพื่อการพักผอนหยอนใจของประชาชน พบวาประชาชนในพื้นที่
นิยมเดินทางมากับเพื่อนหรือคนรัก และมาเปนกลุมเพื่อน โดยมีระยะเวลาในการใชพื้นที่มากที่สุด
30 นาที-1 ชม. กิจกรรมที่เ กิดขึ้น สวนใหญมีความสอดคลองกับ กิจกรรมทางเศรษฐกิจและการ
ใหบริการ และความเชื่อทางศาสนา โดยมีการเขาใชพื้นที่ในวันธรรมดามากที่สุดตลอดทั้งวัน
(3) การใชพื้น ที่เ พื่อการคา เปน การประกอบอาชีพดานการคาและบริก ารแก
ประชาชนในเมืองและนัก ทองเที่ยว โดยมีจุดเดน ในดานรานอาหาร ของกิน และสิน คาที่ระลึก
พื้นเมือง ซึ่งเปนอาชีพของประชาชนภายในยานเมืองเกา โดยมีชวงเวลาการใหบริการทั้งชวงเชา
และชวงค่ํา ซึ่งประเภทของรานคาจะเปลี่ยนไปตามชวงเวลาและกลุมผูใชบริการ
(4) การใชพื้นที่ทางสังคม เปนการใชพื้นที่ในการจัดงานเทศกาลและงานประเพณี
ทองถิ่นไดแก งานวันตรุษจีน งานสมโภชเจาพอหลักเมือง ซึ่งเปนกิจกรรมที่จัดขึ้นประจําทุกๆ ป
ความสําคัญ ทางศาสนาและคติความเชื่อของประชาชนในทองถิ่น ทําใหเกิดการรวมกลุมทาง
สังคมรวมกันระหวางนักทองเที่ยวและประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งยังเปนการชวยสงเสริมใหเกิดการ
สรางงาน อาชีพ และรายไดใหกับประชาชนในทองถิ่นและเมืองสงขลา
กลาวโดยสรุป ยานเมืองเกาและศาลเจาพอหลักเมืองมีความสําคัญในการเปนยานพาณิช
ยกรรมด า นการค า และบริ ก าร โดยมี จุ ด เด น ของย า นทั้ ง ในด า นการค า และให บ ริ ก าร และ
สถาปตยกรรมอาคารบานเรือนที่เปนจุดดึงดูดในดานการทองเที่ยว แตทั้งนี้ภายในพื้นที่ยังขาด
ความพร อ มดา นองค ป ระกอบและสิ่ ง อํา นวยความสะดวกที่ ส นั บ สนุ น ต อ การทอ งเที่ ย ว ซึ่ ง
สอดคลองกับความเห็นของนักทองเที่ยวและประชาชนในพื้นที่รอยละ 70 รวมทั้งความเสื่อมโทรม
ของอาคารบานเรือนรอยละ 53.33 ที่เปนสิ่งคาดหวังในการเยี่ยมเยียนของนักทองเที่ยว
6) วัดมัชฌิมาวาส ตั้งอยูภายในยานเมืองเกา เปนการใชประโยชนที่ดินประเภทพาณิช
ยกรรมและที่พักอาศัยหนาแนน เปนวัดโบราณที่ชื่อเสียงระดับจังหวัด และมีพิพิธภัณฑภัทรศิลปะ

148
ที่เก็บรวบรวมพระพุทธรูป โบราณวัตถุ ที่ควรคาแกการศึกษา สงผลใหเกิดรูปแบบการใชพื้นที่จาก
กิจกรรมตางๆ ดังนี้
(1) การใชพื้นที่เ พื่อการทองเที่ยว พบวานักทองเที่ยวนิยมเดินทางมาเปนกลุม
ครอบครัว โดยมีระยะเวลาในการใชพื้นที่มากที่สุด 2-3 ชม. กิจ กรรมที่เกิดขึ้นสวนใหญเปนการ
สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์รอยละ 88.89 กิจกรรมที่เกี่ยวของกับทางพุทธศาสนา และและการทัศนศึกษา
ชมพิพิธภัณฑ มีชวงเวลาการใชพื้นที่ตลอดทั้งวันเปนระยะเวลาสั้นๆ ซึ่งในแตละวันมีนักทองเที่ยว
คอนขางเบาบาง เนื่องจากภายในสถานที่ ไมมีกิจ กรรมที่สนับ สนุน และดึงดูดตอการทองเที่ย ว
รวมทั้งการเดินทางเขาถึงที่คอนขางจํากัด
(2) การใชพื้นที่เพื่อการพักผอนหยอนใจของประชาชน พบวาประชาชนในพื้นที่
นิยมเดินทางมากับเพื่อนหรือญาติ 2 คน ซึ่งมีระยะเวลาในการใชพื้นที่มากที่สุด 30 นาที-1 ชม.
กิจกรรมที่เกิดขึ้นสวนใหญเปนการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์รอยละ 86.67 การทัศนศึกษาชมพิพิธภัณฑ
และกิจ กรรมที่เ กี่ยวของกับ ทางพุท ธศาสนา นอกจากนี้เ ปน การใชพื้น ที่เพื่อการพัก ผอนของ
ประชาชนในละแวกใกลเคียง โดยมีการเขาใชพื้นที่ตลอดทั้งวันเปนระยะเวลาสั้นๆ ซึ่งในแตละวันมี
ผูใชพื้นที่คอนขางเบาบาง
(3) การใชพื้น ที่ท างสังคม เปนการใชพื้นที่ ป ระกอบพิธีกรรมทางศาสนา และ
กิจ กรรมที่ เ กี่ย วข องกั บ งานประเพณีท อ งถิ่น ที่ มี ความสัม พั น ธกั บ วิ ถีชี วิ ต และความเชื่อ ของ
ประชาชน รวมทั้งการใชพื้นที่เพื่อการศึกษาและแหลงเรียนรูทางประวัติศาสตร เปนการใชพื้นที่ทํา
กิจ กรรมทั ศนะศึก ษาของนัก เรี ย นภายในจังหวัด ทํ าให เ ยาวชนไดเ รีย นรูป ระวัติ ศาสตร และ
โบราณวัตถุที่มีคุณคาของทองถิ่น
กลาวโดยสรุป วัดมัชฌิมาวาสมีความสําคัญในการเปนศูนยรวมทางสังคม โดยมีกิจกรรม
ทางศาสนาซึ่งมีความสัมพันธกับวิถีชีวิตและความเชื่อของประชาชนในทองถิ่น รวมทั้งยังเปนแหลง
เรียนรูทางประวัติศาสตรของทองถิ่น ซึ่งกิจกรรมที่เกิดขึ้นมีความสอดคลองกับลักษณะของสถานที่
แตทั้งนี้ในดานการทองเที่ยวยังขาดความพรอมดานองคประกอบและสิ่งอํานวยความสะดวกที่จะ
สนับสนุนตอการทองเที่ยว ซึ่งสอดคลองกับความเห็นของนักทองเที่ยวและประชาชนในพื้นที่รอย
ละ 66.67
7) วัด ชัย มงคล ตั้งอยูบ ริเ วณตอนกลางของเมือง เปน การใชป ระโยชนที่ดิน ประเภท
พาณิช ยกรรมและที่พัก อาศัย หนาแนน เปน วัดเกาที่ป ระดิษ ฐานองคพระเจดียบ รรจุพระบรม
สารีริกธาตุที่เคารพสักการะ สงผลใหเกิดรูปแบบการใชพื้นที่จากกิจกรรมตางๆ ดังนี้
(1) การใชพื้นที่เพื่อการทองเที่ยว พบวานักทองเที่ยวนิยมเดินทางมาตามลําพัง
และ มากับเพื่อนหรือญาติ 2 คน โดยมีระยะเวลาในการใชพื้นที่มากที่สุด 3 ชม.ขึ้นไป กิจกรรมที่
เกิดขึ้น สวนใหญเปน การสัก การะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และกิจ กรรมที่เ กี่ยวของกับทางพุท ธศาสนา มี
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ชวงเวลาการใชพื้นที่ตลอดทั้งวันเปนระยะเวลาสั้นๆ ซึ่งในแตละวันมีนักทองเที่ยวคอนขางเบาบาง
เนื่องจากภายในสถานที่ไมมีกิจกรรมที่สนับสนุนและดึงดูดตอการทองเที่ยว รวมทั้งการเดินทาง
เขาถึงที่คอนขางจํากัด
(2) การใชพื้นที่เพื่อการพักผอนหยอนใจของประชาชน พบวาประชาชนในพื้นที่
นิย มเดิน ทางมาเปน กลุ มครอบครัว โดยมีระยะเวลาในการใชพื้น ที่มากที่สุด 30 นาที -1 ชม.
กิจ กรรมที่เ กิดขึ้น สวนใหญเปน การสักการะสิ่งศัก ดิ์สิท ธิ์ และกิจ กรรมที่เ กี่ย วของกับ ทางพุท ธ
ศาสนา นอกจากนี้เปนการใชพื้นที่เพื่อการพักผอนของประชาชนในละแวกใกลเคียงเชน การวิ่งเลน
ของเด็ก นอนพัก ผอน นั่งทานอาหาร และที่จ อดรถ โดยมีก ารเขาใชพื้น ที่มากที่สุดในชวงเชา
09.00-12.00 น. ซึ่งในแตละวันมีผูใชพื้นที่คอนขางเบาบาง
(3) การใชพื้น ที่ท างสังคม เปนการใชพื้นที่ ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา และ
กิจ กรรมที่ เ กี่ย วข องกั บ งานประเพณี ท อ งถิ่น ที่ มี ความสัม พั น ธกั บ วิ ถีชี วิ ต และความเชื่อ ของ
ประชาชน รวมทั้ง การใชพื้น ที่เ พื่อการศึก ษาและแหลงเรีย นรู ท างศาสนา เปน การใชพื้น ที่ทํ า
กิจกรรมทัศนศึกษาและกิจกรรมทางศาสนาของนักเรียนภายในจังหวัด รวมทั้งภายในวัดมีการ
จัดแบงพื้นที่สําหรับใชเปนสถานศึกษาระดับอนุบาลและประถมศึกษา
กลาวโดยสรุป วัดชัยมงคลมีความสําคัญในการเปนศูนยรวมทางสังคม โดยมีกิจกรรมทาง
ศาสนาซึ่งมีความสัมพันธกับวิถีชีวิตและความเชื่อของประชาชนในทองถิ่น รวมทั้งยังเปนแหลง
เรียนรูของเยาวชนในทองถิ่น ซึ่งกิจกรรมที่เกิดขึ้นมีความสอดคลองกับลักษณะของสถานที่ แตทั้งนี้
ในดา นการทอ งเที่ ย วยัง ขาดความพร อมดา นองค ป ระกอบและสิ่ง อํา นวยความสะดวกที่ จ ะ
สนับสนุนตอการทองเที่ยว ซึ่งสอดคลองกับความเห็นของนักทองเที่ยวและประชาชนในพื้นที่รอย
ละ 75 รวมทั้งการใชพื้นที่อยางไมคุมคาและเหมาะสมไดแก การใชพื้น ที่วัดเปนที่จอดรถของ
ประชาชนที่อยูในละแวกใกลเคียง
สรุปรูปแบบการใชพื้นที่แหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตรและโบราณสถาน
แหล ง ท อ งเที่ ย วทางประวั ติ ศ าสตร แ ละโบราณสถาน เป น สถานที่ ที่ มี คุ ณ ค า และ
ความสําคัญ ตอการเรีย นรูท างประวัติศาสตรของทองถิ่น ซึ่ง แสดงถึงเอกลักษณของเมืองจาก
อาคารประวัติศาสตร พิพิธภัณฑ วัดวาอาราม และอนุสาวรีย ทั้งนี้สถานที่ทองเที่ยวแตละแหงมี
ลักษณะเฉพาะทําใหมีการเขาใชดวยวัตถุประสงคที่แตกตางกัน สงผลใหเกิดความหลากหลายของ
รูปแบบกิจกรรม กลุมผูใช และชวงเวลา ซึ่งกิจกรรมตางๆ มีความสัมพันธและเอื้ออํานวยประโยชน
ซึ่งกันทั้งในดานสังคมที่มีความสัมพันธกับวิถีชีวิตและคติความเชื่อของประชาชนในทองถิ่น และ
ดานเศรษฐกิจที่กอใหเกิดการสรางงานและรายไดใหกับประชาชนในทองถิ่นและเมืองสงขลาอีก
ดวย สวนปญหาที่เกิดจากการใชพื้นที่สวนใหญเปนปญหาดานขาดความพรอมดานองคประกอบ
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และสิ่งอํานวยความสะดวก และกิจกรรมที่จะสนับสนุนและดึงดูดนักทองเที่ยว รวมทั้งการใชพื้นที่
อยางไมคุมคาและเหมาะสม
5.3.3 รูปแบบการใชพื้นที่แหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมและกิจกรรม
1) สวนสองทะเล ตั้งอยูบริเวณทิศเหนือสุดของเมือง ภายในพื้นที่เปนการใชประโยชน
ที่ดินประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม เปนสวนสาธารณะเปดโลง
เลียบริมชายฝงทะเล โดยมีประติมากรรมพญานาคพนน้ําเปนจุดเดนหรือเอกลักษณของสถานที่
สงผลใหเกิดรูปแบบการใชพื้นที่จากกิจกรรมตางๆ ดังนี้
(1) การใชพื้นที่เพื่อการทองเที่ย ว พบวานักทองเที่ยวนิยมเดินทางมาเปนกลุม
ครอบครัวและกลุมเพื่อน โดยมีระยะเวลาในการใชพื้นที่มากที่สุด 3 ชม.ขึ้นไป กิจกรรมที่เกิดขึ้น
สวนใหญเปนกิจกรรมเพื่อการพักผอน โดยนักทองเที่ยวที่มักแวะมาในชวงกลางวันจะใชระยะเวลา
สั้นๆ เนื่องจากไมมีกิจกรรมที่จะดึงดูดใหนักทองเที่ยวเขารวม สวนนักทองเที่ยวที่มาในชวงเย็นจะ
ใชระยะเวลาที่นานขึ้นเพื่อการพักผอน เนื่องจากบรรยากาศที่รมรื่นกวาชวงกลางวัน
(2) การใชพื้นที่เพื่อการพักผอนหยอนใจของประชาชน พบวาประชาชนในพื้นที่
นิย มมาเป น กลุม ครอบครั วและกลุม เพื่อน โดยมีร ะยะเวลาในการใช พื้น ที่ มากที่ สุด 1-2 ชม.
กิจกรรมที่เกิดขึ้นสวนใหญเปนกิจกรรมเพื่อการพักผอนเชนเดียวกับนักทองเที่ยว โดยมีการเขาใช
พื้นที่ในวันหยุดสุดสัปดาหมากที่สุดในชวงเย็น 15.00-18.00 น. เพราะมีบรรยากาศที่รมรื่นและไม
พลุกพลานวุนวาย
(3) การใชพื้นที่เพื่อการคา เปนการประกอบอาชีพดานการคาและบริการแกผูมา
ใชพื้นที่ประเภทหาบเร รถจําหนายอาหารเคลื่อนที่ โดยมีชวงเวลาการใชพื้นที่และใหบริการถึงชวง
เย็นเทานั้น เนื่องจากขอจํากัดดานการใชประโยชนที่ดินภายในพื้นที่ และตั้งอยูหางจากยานชุมชน
ในชวงค่ําจึงไมมีผูมาใชพื้นที่มากนัก
กลาวโดยสรุป สวนสองทะเลมีความสํา คัญ ในการเปน สถานที่พัก ผ อนหยอนใจของ
ประชาชนในพื้นที่ แตสําหรับดานการทองเที่ยวยังขาดความพรอมดานสิ่งอํานวยความสะดวกใน
พื้นซึ่งสอดคลองกับความเห็นของนักทองเที่ยวและประชาชนในพื้นที่รอยละ 73.33 รวมทั้งการใช
พื้นที่ทํากิจกรรมที่ไมเหมาะสม เชน การดื่มแอลกอฮอลในพื้นที่สาธารณะจากประชาชนในพื้นที่
และนักทองเที่ยวบางกลุมดวยเชนกัน
2) ลานสระบัวและสวนประติมากรรม ตั้งอยูบ ริเวณดานทิศเหนือของเมือง ภายใน
พื้นที่และบริเวณใกลเคียงเปนการใชประโยชนที่ดินประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการและการรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอม สถาบันราชการ และที่พักอาศัยหนาแนนปานกลาง เปนสวนสาธารณะเปด
โลงเลียบริมชายทะเล และเปนสถานที่สําหรับจัดกิจกรรมระดับเมือง โดยมีงานประติมากรรมและ
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สระบัวขนาดใหญเปนจุดเดน หรือเอกลักษณของสถานที่ สงผลใหเ กิด รูป แบบการใชพื้นที่จาก
กิจกรรมตางๆ ดังนี้
(1) การใชพื้นที่เพื่อการทองเที่ย ว พบวานักทองเที่ยวนิยมเดินทางมาเปนกลุม
ครอบครัวและกลุมเพื่อน โดยมีระยะเวลาในการใชพื้นที่มากที่สุด 3 ชม.ขึ้นไป กิจกรรมที่เกิดขึ้น
สว นใหญ เ ปน กิ จ กรรมเพื่ อ การพัก ผ อ นเฉพาะการนั่ ง ทานอาหาร/ป ก นิ ก ร อยละ 73.33 โดย
นักทองเที่ยวที่มักแวะมาในชวงกลางวันจะใชระยะเวลาสั้นๆ เนื่องจากไมมีกิจกรรมที่จะดึงดูดให
นักทองเที่ยวเขารวม สวนนักทองเที่ยวที่มาในชวงเย็นจะใชระยะเวลาที่นานขึ้นเพื่อการพักผอน
เนื่องจากบรรยากาศที่รมรื่นกวาชวงกลางวัน
(2) การใชพื้นที่เพื่อการพักผอนหยอนใจของประชาชน พบวาประชาชนในพื้นที่
นิยมเดินทางมาเปนกลุมครอบครัวและกลุมเพื่อน โดยมีระยะเวลาในการใชพื้นที่ มากที่สุด 3 ชม.
ขึ้นไป กิจกรรมที่เกิดขึ้นมีทั้งกิจกรรมเพื่อการพักผอนและออกกําลัง ทั้งวันธรรมดาและวันหยุดสุด
สัปดาหมีการใชพื้นที่มากที่สุดในชวงเย็น 15.00-18.00 น. เนื่องจากบริเวณใกลเคียงเปนที่ตั้ง
สถานที่ราชการ สถานศึกษา และที่พักอาศัย ทําใหสะดวกในการเดินทางเขาถึง
(3) การใชพื้นที่เพื่อการคา เปนการประกอบอาชีพดานการคาและบริการแกผูมา
ใชพื้น ที่ป ระเภทหาบเร รถจําหนายอาหารเคลื่อนที่ แผงลอย โดยมีชวงเวลาการใชพื้น ที่และ
ใหบริการถึงชวงเย็นเทานั้น เนื่องจากบริเวณนี้ตั้งอยูหางจากยานชุมชนในชวงค่ําจึงไมมีผูใชพื้นที่
มากนัก
(4) การใชพื้นที่ทางสังคม เปนการใชพื้นที่ในการจัดงานเทศกาลและงานประเพณี
ทองถิ่นไดแก งานกาชาดประจําป งานประเพณีลากพระและตัก บาตรเทโว ซึ่งเปน กิจกรรมที่
สามารถดึงดูดนักทองเที่ยวและประชาชนในพื้นที่ไดเปนอยางมาก และยังเปนการชวยสงเสริมให
เกิดการสรางงานและรายไดใหกับประชาชนในทองถิ่นและเมืองสงขลา รวมทั้งการใชพื้นที่เพื่อ
การศึกษาและแหลงเรียนรูทางธรรมชาติ เปนการใชพื้นที่ทํากิจกรรมทัศนะศึกษา กิจกรรมเขาคาย
เดินทางไกลของนักเรียนภายในจังหวัดและจังหวัดใกลเคียง โดยใชพื้นที่บริเวณลานสระบัวเปน
สถานที่ทํากิจกรรมตางๆ เนื่องจากลักษณะพื้นที่เหมาะสมตอการทํากิจกรรมและไมรบกวนกับผูใช
พื้นที่กลุมอื่นๆ
กลาวโดยสรุป ลานสระบัว และสวนประติมากรรม มีค วามสําคัญ ในการเปน สถานที่
พักผอนหยอนใจของประชาชนในพื้นที่ และมีความสําคัญในการเปนสถานที่จัดกิจกรรมระดับ
เมือง ซึ่งเปนกิจกรรมที่สามารถดึงดูดนักทองเที่ยวและประชาชนในพื้นที่ไดเปนอยางมาก และยัง
เปนการชวยสงเสริมใหเกิดการสรางงานและรายไดใหกับประชาชนในทองถิ่น สวนปญหาที่เกิด
จากการใชพื้นที่ทั้งนักทองเที่ยวและประชาชนในพื้นที่มีความเห็นเรื่องขาดสิ่งอํานวยความสะดวก
ในพื้นที่รอยละ 73.33 และปญหาเรื่องขยะและความสกปรกจากการใชพื้นที่รอยละ 60 รวมทั้งการ
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ใชพื้นที่ทํากิจกรรมที่ไมเหมาะสม เชน การดื่มแอลกอฮอลในพื้นที่สาธารณะทั้งจากประชาชนใน
พื้นที่และนักทองเที่ยวบางกลุม และการจับจองพื้นที่ของคนเรรอน
3) สวนเสรี ตั้งอยูบริเวณดานทิศเหนือของเมือง ภายในพื้นที่และบริเวณใกลเคียงเปนการ
ใชประโยชนที่ดินประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม และสถานที่
ราชการ เปนสวนสาธารณะเปดโลงเลียบริมชายทะเล โดยมีสวนไมดัดรูปสัตวตางๆ สนามเทนนิส
เครื่องออกกําลัง เปนจุดเดนของสถานที่ สงผลใหเกิดรูปแบบการใชพื้นที่จากกิจกรรมตางๆ ดังนี้
(1) การใชพื้นที่เพื่อการทองเที่ย ว พบวานักทองเที่ยวนิยมเดินทางมาเปนกลุม
ครอบครัวและกลุมเพื่อน โดยมีระยะเวลาในการใชพื้นที่มากที่สุด 1-2 ชม. กิจกรรมที่เกิดขึ้นสวน
ใหญเปนกิจกรรมเพื่อการพักผอนประเภทเดินเลน/เดินชมวิวรอยละ 86.67 นักทองเที่ยวมักแวะมา
ในชวงกลางวันและใชระยะเวลาสั้นๆ แลวเดินทางตอไปยังสถานที่อื่น เนื่องจากภายในสถานที่ไมมี
กิจกรรมที่จะดึงดูดใหนักทองเที่ยวเขารวม
(2) การใชพื้นที่เพื่อการพักผอนหยอนใจของประชาชน พบวาประชาชนในพื้นที่
นิยมเดินทางมากับเพื่อนหรือคนรัก โดยมีระยะเวลาในการใชพื้นที่มากที่สุด 3 ชม.ขึ้นไป กิจกรรมที่
เกิดขึ้นมีทั้งกิจกรรมแบบออกกําลังและกิจกรรมเพื่อการพักผอน โดยมีการแบงพื้นที่ทํากิจกรรม
อยางชัดเจน มีการใชพื้นที่มากที่สุดในชวงเย็นถึงค่ํา เนื่องจากภายในพื้นที่มีกิจกรรมสอดคลองกับ
ความตองการของผูใช ทําใหมีระยะเวลาในการใชพื้นที่ที่หลากหลาย
(3) การใชพื้นที่เพื่อการคา เปนการประกอบอาชีพดานการคาและบริการแกผูมา
ใชพื้นที่ประเภทรานอาหารและซุมจําหนายอาหาร/เครื่องดื่ม ซึ่งมีเพียงไมกี่ราน โดยมีชวงเวลาการ
ใหบริการตลอดทั้งวัน
กลาวโดยสรุป สวนเสรี มีความสําคัญในการเปนสถานที่พักผอนหยอนใจของประชาชนใน
พื้นที่ ซึ่งเปนกิจกรรมที่สอดคลองกับลักษณะของสถานที่ แตสําหรับดานการทองเที่ยวยังขาดความ
พรอมในดานองคป ระกอบและสิ่งอํานวยความสะดวก และกิจ กรรมที่จ ะสนับ สนุน และดึงดูด
นักทองเที่ยวคอนขางสูง สวนปญหาจากการใชพื้นที่นักทองเที่ยวมีความเห็นในเรื่องขยะและความ
สกปรกจากการใชพื้ นที่ รอยละ 53.33 สวนประชาชนมีความเห็น ในเรื่องขาดสิ่งอํานวยความ
สะดวกรอยละ 80
4) สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ตั้งอยูบริเวณดานทิศตะวันตกเฉียงใตของเมือง
ภายในพื้นที่เปนการใชประโยชนที่ดินประเภทอุตสาหกรรม เปนสวนสาธารณะเปดโลงติด ชายฝง
ทะเลสาบสงขลา และเปนประตูสูเมืองสงขลา โดยมีรูปแบบการใชพื้นที่จากกิจกรรมตางๆ ดังนี้
(1) การใชพื้นที่เพื่อการทองเที่ย ว พบวานักทองเที่ยวนิยมเดินทางมาเปนกลุม
เพื่อน โดยมีระยะเวลาในการใชพื้นที่มากที่สุด 1-2 ชม. กิจกรรมที่เกิดขึ้นสวนใหญเปนกิจกรรมเพื่อ
การพักผอน โดยนักทองเที่ยวมักแวะมาในชวงเย็นและใชระยะเวลาสั้นๆ แลวเดินทางตอไปยัง
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สถานที่อื่น เนื่องจากภายในพื้นที่ไมมีกิจกรรมที่จะดึงดูดใหนักทองเที่ยวเขารวม และเปนเสนทาง
เชื่อมโยงการเขาและออกของเมืองอีกเสนทางหนึ่ง
(2) การใชพื้นที่เพื่อการพักผอนหยอนใจของประชาชน พบวาประชาชนในพื้นที่
นิยมเดินทางมากับเพื่อนหรือคนรัก และมาเปนกลุมกับเพื่อน โดยมีระยะเวลาในการใชพื้นที่มาก
ที่สุด 30 นาที-1 ชม. กิจกรรมที่เกิดขึ้นสวนใหญมีทั้งกิจกรรมแบบออกกําลังและกิจกรรมเพื่อการ
พักผอน ซึ่งมีการแบงพื้นที่ทํากิจกรรมอยางชัดเจน โดยมีการเขาใชพื้นที่ในวัน ธรรมดามากที่สุด
ในชวงเย็น 15.00-18.00 น.
(3) การใชพื้นที่เพื่อการคา เปนการประกอบอาชีพดานการคาและบริการแกผูมา
ใชพื้นที่ประเภทซุมจําหนายอาหารและเครื่องดื่มซึ่งมีอยูเพียง 1 ราน รถจําหนายอาหารเคลื่อนที่
และแผงลอย โดยมีชวงเวลาการใหบริการในชวงเย็นเทานั้น เนื่องจากบริเวณโดยรอบเปนที่ตั้งของ
อุตสาหกรรมโรงงานประมงในชวงค่ําจึงไมมีผูใชพื้นที่มากนัก
(4) การใชพื้นที่ทางสังคม เปนการใชพื้นที่ในการจัดงานเทศกาลพิเศษเชน งาน
ธิดาโรงงานและอาหารอรอย ซึ่งเปนกิจกรรมที่สามารถดึงดูดนักทองเที่ยวและประชาชนในพื้นที่ได
เปนอยางมาก
กลาวโดยสรุป สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มีความสําคัญในการเปนสถานที่พักผอน
หยอนใจของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งเปนกิจกรรมที่สอดคลองกับลักษณะของสถานที่ แตสําหรับดาน
การทองเที่ยวยังขาดความพรอมในดานองคประกอบและสิ่งอํานวยความสะดวก และกิจกรรมที่จะ
สนับ สนุน และดึงดูดนัก ทองเที่ยวคอนขางสูง ซึ่งสอดคลองกับ ความเห็น ของนัก ทองเที่ย วและ
ประชาชนในพื้นที่รอยละ60 รวมทั้งปญหาเรื่องขยะและความสกปรกจากการใชพื้นที่รอยละ 66.67
5) อควาเรียมสงขลา ตั้งอยูบริเวณดานทิศเหนือสุดของเมือง ภายในพื้นที่เปนการใช
ประโยชนที่ดินประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม อควาเรียมสงขลา
เปนสถานที่ทองเที่ยวที่เปนแหลงเรียนรูศึกษาเกี่ยวกับระบบนิเวศทางน้ําและพันธุสัตวน้ํา และมี
กิจกรรมที่นาสนใจที่จัดขึ้นเฉพาะภายในสถานที่ทองเที่ยว โดยมีรูปแบบการใชพื้นที่จากกิจกรรม
ตางๆ ดังนี้
(1) การใชพื้นที่เพื่อการทองเที่ย ว พบวานักทองเที่ยวนิยมเดิ นทางมาเปนกลุม
ครอบครัวและกลุมเพื่อน โดยมีระยะเวลาในการใชพื้นที่มากที่สุด 1-2 ชม. กิจกรรมที่เกิดขึ้นสวน
ใหญเปนกิจกรรมทัศนศึกษาเพื่อศึกษาหาความรูรอยละ 86.67 และกิจกรรมแบบออกกําลัง โดยมี
ชวงเวลาการใชพื้นที่ตลอดทั้งวัน
(2) การใชพื้นที่เพื่อการพักผอนหยอนใจของประชาชน พบวาประชาชนในพื้นที่
นิยมเดินทางมาเปนกลุมครอบครัวและกลุมเพื่อน โดยมีระยะเวลาในการใชพื้นที่มากที่สุด 1-2 ชม.
กิจ กรรมที่เ กิดขึ้น ส วนใหญเ ป น กิจ กรรมทัศนศึ ก ษาและกิจ กรรมแบบออกกํ าลังเชน เดี ย วกั บ
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นักทองเที่ยว เนื่องจากเปนกิจกรรมเฉพาะทีจ่ ัดขึ้นภายในสถานที่ทองเที่ยว โดยมีการเขาใชพื้นที่ใน
วันหยุดสุดสัปดาหมากที่สุดตลอดทั้งวัน
(3) การใชพื้นที่ทางสังคม เปนการใชพื้นที่ในการจัดงานกิจกรรมพิเศษเชน งาน
แสดงคอนเสิรตฟูลมูน ปารตี้ งานแขงขัน เครื่องเสีย งรถยนต ซึ่งเปน กิจ กรรมที่สามารถดึงดู ด
นัก ทองเที่ย วและประชาชนในพื้น ที่ไดเ ปน อยางมาก และเปน กิจ กรรมที่แตกตางจากแหล ง
ทองเที่ยวประเภทอื่นๆ ภายในเมือง รวมทั้งการใชพื้นที่เพื่อการศึกษาและแหลงเรียนรูระบบนิเวศ
ทางน้ําและพันธุสัตวน้ํา เปนการทํากิจกรรมทัศนะศึกษาของนั กเรียนภายในจังหวัดและจังหวัด
ใกลเคียง สงเสริมใหเยาวชนไดรับความรูและเกิดจิตสํานึกในการรวมกันอนุรักษสิ่งแวดลอมใน
ทองถิ่นของตนเอง
กลาวโดยสรุป อควาเรียมสงขลา มีความสําคัญทั้งในดานการทองเที่ยวและแหลงเรียนรู
ระบบนิเวศทางน้ํา ซึ่งมีความหลากหลายของกิจกรรมที่จัดขึ้นที่มีความสอดคลองกับลักษณะของ
สถานที่และความพรอมในดานการใหบ ริการ สวนปญ หาจากการใชพื้น ที่ทั้งนักทองเที่ย วและ
ประชาชนในพื้นที่มีความเห็นเรื่องปญหาความแออัดจากการใชพื้นที่ในเวลาเดียวกันรอยละ 46.67
สรุปรูปแบบการใชพื้นที่แหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมและกิจกรรม
สถานที่ทองเที่ยวสวนใหญมีลักษณะเปนสวนสาธารณะเปดโลง ดวยการออกแบบและ
ตกแตงภูมิทัศนที่เ นนความสวยงาม ทําใหเ ปนทั้งที่พักผอนหยอนใจของประชาชนในพื้น ที่และ
นักทองเที่ยว ในขณะที่สวนสาธารณะทีม่ ีการออกแบบเพื่อกิจกรรมแบบออกกําลัง ทําใหมีการเขา
ใชของประชาชนในพื้นที่มากกวาเพื่อการทองเที่ยว และดวยความพรอมขององคประกอบในดาน
ตางๆ ไมวาจะเปนที่นั่งพักผอน สิ่งอํานวยความสะดวก รานคา สภาพแวดลอมที่เหมาะสม ซึ่งเปน
เหตุผลที่สนับสนุนใหเกิดการเลือกใชพื้นที่ สงผลใหเกิดความหลากหลายของรูปแบบกิจกรรม กลุม
ผูใช และชวงเวลา ในขณะที่อควาเรียมสงขลาที่มีความพรอมขององคประกอบและกิจกรรมที่ถูก
กําหนดขึ้นเฉพาะภายในสถานที่ทองเที่ย ว ทําใหเ ปน สถานที่ทองเที่ยวที่ไดรับความสนใจจาก
นักทองเที่ยวและประชาชนในพื้นที่ที่ไมแตกตางกัน สวนปญหาที่เกิดจากการใชพื้นที่สวนใหญเปน
ปญหาดานขยะและความสกปรกจากการใชพื้นที่ การใชพื้นที่ทํากิจกรรมที่ไมเหมาะสม เชน การ
ดื่มแอลกอฮอลในพื้นที่สาธารณะจากประชาชนในพื้นที่และนักทองเที่ยวบางกลุม สําหรับดานการ
ทองเที่ยวภายในพื้นที่ยังขาดความพรอมในดานองคประกอบและสิ่งอํานวยความสะดวก และ
กิจกรรมที่จะสนับสนุนและดึงดูดนักทองเที่ยวคอนขางสูง
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ตารางที่ 5.15 สรุปลักษณะและรูปแบบการใชพื้นที่แหลงทองเที่ยวในเขตเทศบาลนครสงขลา
ประเภทของสถานที่ทองเที่ยว
1.แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ
1.1 หาดสมิหลา

1.2 หาดชลาทัศน

1.3 หาดเกาเสง

ลักษณะทางกายภาพของสถานที่ทองเที่ยว
-สถานที่ทองเที่ยวที่มีศักยภาพสูง ดวย
องคประกอบทางกายภาพในดานตางๆ ที่
สามารถตอบสนองความตองการของกลุมผูใชได
หลากหลาย

2.2 เขาตังกวน

2.3 พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
สงขลา

กิจกรรมการใชพื้นที่

ปญหาจากการใชพื้นที่

-วันธรรมดา มีการเขาใชคอนขางเบาบาง และมากที่สุด
ในชวงเย็น (15.00-18.00 น.)
-วันหยุดสุดสัปดาห มีความหลากหลายในการเขาใชมากขึ้น
-นักทองเที่ยวมีระยะเวลาเขาใช 1-2 ชม.
-ประชาชนในพื้นที่มีระยะเวลาเขาใช 2-3 ชม.
-สถานที่ทองเที่ยวที่มีศักยภาพสูง ดวย
-วันธรรมดา มีการเขาใชคอนขางเบาบาง และมากที่สุด
องคประกอบทางกายภาพในดานตางๆ ที่
ในชวงเย็น (15.00-18.00 น.)
สามารถตอบสนองความตองการของกลุมผูใชได -วันหยุดสุดสัปดาห มีความหลากหลายในการเขาใชมากขึ้น
หลากหลาย
-นักทองเที่ยวมีระยะเวลาเขาใช 1-2 ชม.
-ประชาชนในพื้นที่มีระยะเวลาเขาใช 2-3 ชม.
-สถานที่ทองเที่ยวที่มีศักยภาพต่ํา เนื่องจาก
-วันธรรมดา วันหยุดสุดสัปดาห มีการเขาใชคอนขางเบา
ปจจัยดานองคประกอบและสิ่งอํานวยความ
บาง และมากขึ้นในชวงเย็น(15.00-18.00 น.)
สะดวกในพื้นที่ที่มีอยูอยางจํากัด
-นักทองเที่ยวมีระยะเวลาเขาใช 2-3 ชม.
-ประชาชนในพื้นที่มีระยะเวลาเขาใช 1-2 ชม.

-การใชพื้นที่เพื่อการทองเที่ยว
-การใชพื้นที่เพื่อการพักผอนหยอนใจ
-การใชพื้นที่เพื่อการคา
-การใชพื้นที่ทางสังคม และ เพื่อการศึกษา
และแหลงเรียนรู
-การใชพื้นที่เพื่อการทองเที่ยว
-การใชพื้นที่เพื่อการพักผอนหยอนใจ
-การใชพื้นที่เพื่อการคา
-การใชพื้นที่ทางสังคม และ เพื่อการศึกษา
และแหลงเรียนรู
-การใชพื้นที่เพื่อการทองเที่ยว
-การใชพื้นที่เพื่อการพักผอนหยอนใจ
-การใชพื้นที่เพื่อการคา

-ปญหาขยะและความสกปรกจากการใชพื้นที่
-ขาดสิ่งอํานวยความสะดวกในพื้นที่
-ขาดความเปนเอกลักษณของรานคาและการ
ใชพื้นที่อยางคุมคา

-สถานที่ทองเที่ยวที่มีศักยภาพสูง ดวย
องคประกอบทางกายภาพในดานตางๆ ที่
สามารถตอบสนองความตองการของกลุมผูใชได
หลากหลาย

-การใชพื้นที่เพื่อการทองเที่ยว
-การใชพื้นที่เพื่อการพักผอนหยอนใจ
-การใชพื้นที่เพื่อการคา
-การใชพื้นที่ทางสังคม

-ขาดสิ่งอํานวยความสะดวกในพื้นที่
-ปญหาขยะและความสกปรกจากการใชพื้นที่
-ขาดความหลากหลายของกิจกรรมที่นาสนใจ

-การใชพื้นที่เพื่อการทองเที่ยว
-การใชพื้นที่เพื่อการพักผอนหยอนใจ
-การใชพื้นที่ทางสังคม และ เพื่อการศึกษา
และแหลงเรียนรู
-การใชพื้นที่เพื่อการทองเที่ยว
-การใชพื้นที่เพื่อการพักผอนหยอนใจ
-การใชพื้นที่ทางสังคม และ เพื่อการศึกษา
และแหลงเรียนรู

-ขาดการพัฒนาดานภูมิทัศนทําใหเกิดการใช
พื้นที่อยางไมคุมคา

2.แหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตรและโบราณสถาน
2.1 อนุสาวรียกรมหลวงชุมพรฯ

ดานชวงเวลาและระยะเวลา

-ขาดสิ่งอํานวยความสะดวกในพื้นที่

-ขาดกิจกรรมที่นาสนใจ และเปนกิจกรรมที่จัด
ขึ้นไมประจําแนนอน
-ขาดสิ่งอํานวยความสะดวกในพื้นที่เชน ที่นั่ง
พักผอน
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-วันธรรมดา มีการเขาใชเบาบาง และมากที่สุดในชวงเย็น
(15.00-18.00 น.)
-วันหยุดสุดสัปดาห มีความหลากหลายในการเขาใช และ
มากที่สุดในชวงเย็น
-นักทองเที่ยวมีระยะเวลาเขาใช 1-2 ชม.
-ประชาชนในพื้นที่มีระยะเวลาเขาใช 2-3 ชม.
-สถานที่ทองเที่ยวที่มีศักยภาพสูง ดวย
-วันธรรมดา มีการเขาใชเบาบางตลอดทั้งวัน
องคประกอบทางกายภาพในดานตางๆ ที่
-วันหยุดสุดสัปดาห มีความหลากหลายในการเขาใชมากขึ้น
สามารถตอบสนองความตองการของกลุมผูใชได -นักทองเที่ยวมีระยะเวลาเขาใช 1-2 ชม.
หลากหลาย
-ประชาชนในพื้นที่มีระยะเวลาเขาใช 30นาที-2 ชม.
-สถานที่ทองเที่ยวที่มีศักยภาพปานกลาง
-วันธรรมดาและวันหยุดสุดสัปดาห มีการเขาใชเฉพาะในชวง
เนื่องจากปจจัยดานองคประกอบและสิ่งอํานวย กลางวันเทานั้น
ความสะดวก และกิจกรรมที่จํากัดเพื่อให
-นักทองเที่ยวมีระยะเวลาเขาใช 30นาที-1 ชม.
สอดคลองกับสถานที่
-ประชาชนในพื้นที่มีระยะเวลาเขาใช 1-2 ชม.

-ปญหาขยะและความสกปรกจากการใชพื้นที่
-ขาดสิ่งอํานวยความสะดวกในพื้นที่
-การทํากิจกรรมที่ไมเหมาะสมเชน ดื่ม
แอลกอฮอลและเปดเครื่องเสียงรบกวนผูอื่น
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ตารางที่ 5.15 สรุปลักษณะและรูปแบบการใชพื้นที่แหลงทองเที่ยวในเขตเทศบาลนครสงขลา(ตอ)
ประเภทของสถานที่ทองเที่ยว ลักษณะทางกายภาพของสถานที่ทองเที่ยว
2.แหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตรและโบราณสถาน
2.4 พิพิธภัณฑพธํามะรงค

2.5 ยานเมืองเกาและ
ศาลเจาพอหลักเมือง

2.6 วัดมัชฌิมาวาส

2.7 วัดชัยมงคล

3.2 ลานสระบัวและ
สวนประติมากรรมฯ

กิจกรรมการใชพื้นที่

-สถานที่ทองเที่ยวที่มีศักยภาพปานกลาง
เนื่องจากปจจัยดานองคประกอบและสิ่งอํานวย
ความสะดวก และกิจกรรมที่จํากัดเพื่อให
สอดคลองกับสถานที่
-สถานที่ทองเที่ยวที่มีศักยภาพปานกลาง
เนื่องจากปจจัยดานองคประกอบและสิ่งอํานวย
ความสะดวก และกิจกรรมบางอยางที่เปน
ขอจํากัดของสถานที่

-วันธรรมดาและวันหยุดสุดสัปดาห มีการเขาใชเฉพาะในชวง
กลางวันเทานั้น
-นักทองเที่ยวมีระยะเวลาเขาใช 30นาที-1 ชม.
-ประชาชนในพื้นที่มีระยะเวลาเขาใช 30นาที-1ชม.
-วันธรรมดาและวันหยุดสุดสัปดาห มีการใชพื้นที่ตลอดทั้งวัน
ตามชวงเวลาการใหบริการของรานคาภายในพื้นที่
-นักทองเที่ยวมีระยะเวลาเขาใช 1-2 ชม.
-ประชาชนในพื้นที่มีระยะเวลาเขาใช 30นาที-1 ชม.

-สถานที่ทองเที่ยวที่มีศักยภาพปานกลาง
เนื่องจากปจจัยดานองคประกอบและสิ่งอํานวย
ความสะดวก และกิจกรรมที่จํากัดเพื่อให
สอดคลองกับสถานที่
-สถานที่ทองเที่ยวที่มีศักยภาพต่ํา เนื่องจาก
ปจจัยดานองคประกอบและสิ่งอํานวยความ
สะดวกและกิจกรรมทีเ่ ปนขอจํากัดของสถานที่

-วันธรรมดาและวันหยุดสุดสัปดาห มีการเขาใชเฉพาะชวง -การใชพื้นที่เพื่อการทองเที่ยว
กลางวันเทานั้น
-การใชพื้นที่เพื่อการพักผอนหยอนใจ
-นักทองเที่ยวมีระยะเวลาเขาใช 2-3 ชม.
-การใชพื้นที่ทางสังคม และ เพื่อการศึกษา
-ประชาชนในพื้นที่มีระยะเวลาเขาใช 30นาที-1 ชม.
และแหลงเรียนรู
-วันธรรมดาและวันหยุดสุดสัปดาหมีการใชพื้นที่เฉพาะในชวง -การใชพื้นที่เพื่อการทองเที่ยว
กลางวันเทานั้น
-การใชพื้นที่เพื่อการพักผอนหยอนใจ
-นักทองเที่ยวมีระยะเวลาเขาใช 3 ชม.
-การใชพื้นที่ทางสังคม และ เพื่อการศึกษา
-ประชาชนในพื้นที่มีระยะเวลาเขาใช 30นาที-1 ชม.
และแหลงเรียนรู

3. แหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมและกิจกรรม
3.1 สวนสองทะเล

ดานชวงเวลาและระยะเวลา

-สถานที่ทองเที่ยวที่มีศักยภาพปานกลาง
เนื่องจากปจจัยดานองคประกอบและสิ่งอํานวย
ความสะดวกและกิจกรรมที่ยังขาดความ
หลากหลาย

-วันธรรมดา มีการเขาใชเบาบางตลอดทั้งวัน และมากที่สุด
ในชวงเย็น (15.00-18.00 น.)
-วันหยุดสุดสัปดาห มีความหลากหลายในการเขาใชมากขึ้น
-นักทองเที่ยวมีระยะเวลาเขาใช 3 ชม.ขึ้นไป
-ประชาชนในพื้นที่มีระยะเวลาเขาใช 1-2 ชม.
-สถานที่ทองเที่ยวที่มีศักยภาพปานกลาง
-วันธรรมดา มีการเขาใชเบาบางตลอดทั้งวัน และมากที่สุด
เนื่องจากปจจัยดานองคประกอบและสิ่งอํานวย ในชวงเย็น (15.00-18.00 น.)
ความสะดวก และกิจกรรมบางอยางที่เปน
-วันหยุดสุดสัปดาห มีความหลากหลายในการเขาใชมากขึ้น
ขอจํากัดของสถานที่
-นักทองเที่ยวมีระยะเวลาเขาใช 3 ชม.ขึ้นไป
-ประชาชนในพื้นที่มีระยะเวลาเขาใช 3 ชม.ขึ้นไป

ปญหาจากการใชพื้นที่

-การใชพื้นที่เพื่อการทองเที่ยว
-การใชพื้นที่เพื่อการพักผอนหยอนใจ
-การใชพื้นที่เพื่อการศึกษาและแหลงเรียนรู

-ปญหาความแออัดจากการใชพื้นที่
-ขาดสิ่งอํานวยความสะดวกในพื้นที่เชน ที่นั่ง
พักผอน

-การใชพื้นที่เพื่อการทองเที่ยว
-การใชพื้นที่เพื่อการพักผอนหยอนใจ
-การใชพื้นที่เพื่อการคา
-การใชพื้นที่ทางสังคม

-ขาดสิ่งอํานวยความสะดวกในพื้นที่
-ความเสื่อมโทรมของอาคารบานเรือนที่เปน
สิ่งคาดหวังของนักทองเที่ยว

-การใชพื้นที่เพื่อการทองเที่ยว
-การใชพื้นที่เพื่อการพักผอนหยอนใจ
-การใชพื้นที่เพื่อการคา
-การใชพื้นที่เพื่อการทองเที่ยว
-การใชพื้นที่เพื่อการพักผอนหยอนใจ
-การใชพื้นที่เพื่อการคา
-การใชพื้นที่ทางสังคม และ เพื่อการศึกษา
และแหลงเรียนรู

-ขาดสิ่งอํานวยความสะดวกในพื้นที่เชน ที่นั่ง
พักผอน หองน้ําเปนตน
-ขาดความพรอมดานองคประกอบและสิ่ง
อํานวยความสะดวกที่สนับสนุนตอการ
ทองเที่ยวและประชาชนในพื้นที่
-การใชพื้นที่อยางไมคุมคาและเหมาะสม
-ขาดสิ่งอํานวยความสะดวกในพื้นที่เชน ที่นั่ง
พักผอน หองน้ํา รานอาหาร เปนตน รวมทั้ง
กิจกรรมที่นาสนใจ
-การใชพื้นที่ทํากิจกรรมที่ไมเหมาะสมเชน
ดื่มแอลกอฮอล
-ขาดสิ่งอํานวยความสะดวกในพื้นที่เชน ที่นั่ง
พักผอน หองน้ํา รานอาหาร เปนตน
-ปญหาขยะและความสกปรกจากการใชพื้นที่
-การใชพื้นที่ทํากิจกรรมที่ไมเหมาะสม

156

157

152

ตารางที่ 5.15 สรุปลักษณะและรูปแบบการใชพื้นที่แหลงทองเที่ยวในเขตเทศบาลนครสงขลา(ตอ)
ประเภทของสถานที่ทองเที่ยว ลักษณะทางกายภาพของสถานที่ทองเที่ยว
3. แหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมและกิจกรรม
3.3 สวนเสรี

3.4 สวนเฉลิมพระเกียรติ
72 พรรษา

3.5 อควาเลียม สงขลา

-สถานที่ทองเที่ยวที่มีศักยภาพปานกลาง
เนื่องจากปจจัยดานองคประกอบและสิ่งอํานวย
ความสะดวกและกิจกรรมที่ยังขาดความ
หลากหลาย

ดานชวงเวลา

กิจกรรมการใชพื้นที่

-วันธรรมดา มีการเขาใชเบาบางตลอดทั้งวัน และมากที่สุด -การใชพื้นที่เพื่อการทองเที่ยว
ในชวงเย็น (15.00-18.00 น.)
-การใชพื้นที่เพื่อการพักผอนหยอนใจ
-วันหยุดสุดสัปดาห มีความหลากหลายในการเขาใชมากขึ้น -การใชพื้นที่เพื่อการคา
-นักทองเที่ยวมีระยะเวลาเขาใช 1-2 ชม.
-ประชาชนในพื้นที่มีระยะเวลาเขาใช 3 ชม.ขึ้นไป
-สถานที่ทองเที่ยวที่มีศักยภาพต่ํา เนื่องจาก
-วันธรรมดาและวันหยุดสุดสัปดาห มีการเขาใชเบาบางตลอด -การใชพื้นที่เพื่อการทองเที่ยว
ปจจัยดานการเขาถึงที่อยูหางจากสถานที่
ทั้งวัน และมากที่สุดในชวงเย็น (15.00-18.00 น.)
-การใชพื้นที่เพื่อการพักผอนหยอนใจ
ทองเที่ยวอื่นๆ องคประกอบและสิ่งอํานวยความ -นักทองเที่ยวมีระยะเวลาเขาใช 1-2 ชม.
-การใชพื้นที่เพื่อการคา
สะดวกในพื้นที่มีอยูอยางจํากัดและเนนการ
-ประชาชนในพื้นที่มีระยะเวลาเขาใช 30นาที-1 ชม.
-การใชพื้นที่ทางสังคม
ใหบริการเพื่อประชาชนในพื้นที่มากกวาดานการ
ทองเที่ยว
-สถานที่ทองเที่ยวที่มีศักยภาพสูง ดวย
-วันธรรมดา มีการเขาใชเรื่อยๆ ตลอดทั้งวัน
-การใชพื้นที่เพื่อการทองเที่ยว
องคประกอบทางกายภาพในดานตางๆ ที่โดด -วันหยุดสุดสัปดาห มีความหลากหลายในการใชพื้นที่มากขึ้น -การใชพื้นที่เพื่อการพักผอนหยอนใจ
เดนและแตกตางจากสถานที่ทองเที่ยวอื่นๆ
-นักทองเที่ยวมีระยะเวลาเขาใช 1-2 ชม.
-การใชพื้นที่ทางสังคม และ เพื่อการศึกษา
-ประชาชนในพื้นที่มีระยะเวลาเขาใช 1-2 ชม.
และแหลงเรียนรู

ปญหาจากการใชพื้นที่
-ขาดสิ่งอํานวยความสะดวกในพื้นที่เชน ที่นั่ง
พักผอน หองน้ํา รานอาหาร เปนตน รวมทั้ง
กิจกรรมที่นาสนใจและดึงดูดนักทองเที่ยว
-ปญหาขยะและความสกปรกจากการใชพื้นที่
-ขาดสิ่งอํานวยความสะดวกในพื้นที่ และ
กิจกรรมที่จะสนับสนุนและดึงดูดนักทองเที่ยว
-ปญหาขยะและความสกปรกจากการใชพื้นที่

-อัตราเขาชมที่คอนขางสูง ขาดโอกาสแกผูมี
รายไดนอยในการเขาใชบริการ
-ปญหาเรื่องความแออัด หากมีผูมาใชพื้นที่
พรอมกัน
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สรุปรูปแบบการใชพื้นที่แหลงทองเที่ยวในเขตเทศบาลนครสงขลา
จากผลการวิเคราะหรูปแบบการใชพื้นที่แหลงทองเที่ยวในเขตเทศบาลนครสงขลา ทําให
ทราบวาแหลงทองเที่ยวแตละแหงมีลักษณะที่แตกต างกัน สงผลใหเ กิดกิจ กรรมการใชพื้น ที่ ที่
หลากหลาย ที่มีความสัมพัน ธและเอื้ออํานวยประโยชนซึ่งกัน ซึ่งจากที่ก ลาวมาสามารถสรุป
รูปแบบการใชพื้นที่แหลงทองเที่ยวในเขตเทศบาลนครสงขลา ไดดังนี้
1) แหลงทองเที่ยวที่มีการใชพื้นที่จากกิจกรรมที่หลากหลาย ไดแก หาดสมิหลา หาดชลา
ทัศน และ ยานเมืองเกาและศาลเจาพอหลัก เมือง เปน สถานที่ที่มีความสําคัญ ทั้งในดานการ
ทองเที่ย วและการพักผอนหยอนใจ นอกจากนี้ภายในพื้นที่ยังประกอบดวยกิจ กรรมการคาและ
บริการซึ่งเปนกิจกรรมที่มีความสอดคลองและสนับสนุนตอการทองเที่ยว รวมทั้งยังเปน พื้นที่ศูนย
รวมทางสังคมจากการจัดงานเทศกาล งานประเพณีทองถิ่น ซึ่งมีความสัมพัน ธกับวิถีชีวิตของ
ประชาชนในทองถิ่น และยังเปนการส งเสริมใหเ กิดการสรางอาชีพและรายไดแกป ระชาชนใน
ทองถิ่นและเมืองดวยเชนกัน
2) แหลงทองเที่ยวที่จํากัดกิจกรรมและชวงเวลาการเขาใชพื้นที่ ไดแก พิพิธภัณฑ สถาน
แหงชาติสงขลา พิพิธภัณฑพธํามะรงค อควาเรียมสงขลา และเจดียเขาตังกวน เนื่องจากสถานที่
เปนอาคารปดลอมและกําหนดชวงเวลาใหบริการที่แนนอน กิจกรรมที่เกิดขึ้นสวนใหญเปนการใช
พื้นที่เพื่อการทองเที่ยว และการใชพื้นที่ทางสังคมเชน การจัดกิจกรรมทัศนศึกษา การจัดกิจกรรม
เพื่อการศึกษาเรียนรู เปนตน ซึ่งเปน กิจ กรรมที่สอดคล องกับลัก ษณะของสถานที่ สวนสถานที่
ทองเที่ย วประเภทวัด กิจ กรรมที่เ กิดขึ้น สวนใหญเ ปน การใชพื้น ที่ท างสังคมซึ่งเปน กิจ กรรมที่
เกี่ยวของกับทางศาสนาและมีความสัมพันธกับวิถีชีวิตของประชาชนในทองถิ่น
3) แหลงทองเที่ย วที่เ ปนพื้น ที่เ พื่อการพัก ผอนหยอนใจของเมือง ไดแก สวนสองทะเล
อนุสาวรียกรมหลวงชุมพรฯ ลานสระบัวและสวนประติมากรรม สวนเสรี และสวนเฉลิมพระเกียรติ
72 พรรษา เนื่ องจากสถานที่ส ว นใหญ มี ลั ก ษณะเป น สวนสาธารณะ และเปน พื้ น ที่ โล ง เพื่ อ
นันทนาการและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม ดังนั้น การใชพื้นที่สวนใหญจึงเปนกิจ กรรมเพื่อการ
พักผอนหยอนใจของประชาชนในเมือง และดวยการออกแบบตกแตงภูมิทัศนที่สวยงามจึงเปนจุด
ดึงดูดใหเกิดการทองเที่ยว นอกจากนี้สถานที่บางแหงยังเปนพื้นที่สําหรับจัดกิจกรรมระดับเมือง
จากการจัดงานเทศกาล และงานประเพณีทองถิ่น ทําใหเกิดการรวมกลุมทางสังคม การพบปะ
แลกเปลี่ยนขาวสาร และยังเปน การสงเสริมใหเกิดการสรางอาชีพและรายไดแกป ระชาชนใน
ทองถิ่นและเมืองดวยเชนกัน

150
159
ตารางที่ 5.16 สรุปการใชพื้นที่จําแนกตามกิจกรรมที่เกิดขึ้นในสถานที่ทองเที่ยว
สถานที่ทองเที่ยว
1.หาดสมิหลา
2.หาดชลาทัศน
3.หาดเกาเสง
4.อนุสาวรียกรมหลวงชุมพรฯ
5.เจดียเขาตังกวน
6.พิพิธภัณฑสถานแหงชาติสงขลา
7.พิพิธภัณฑพธํามะรงค
8.ยานเมืองเกาและศาลเจาพอหลักเมือง
9.วัดมัชฌิมาวาส
10.วัดชัยมงคล
11.สวนสองทะเล
12.ลานสระบัวและสวนประติมากรรมฯ
13.สวนเสรี
14.สวนเฉลิมพระเกียติ 72 พรรษา
15.อควาเรียมสงขลา
x = มาก , o = นอย , - = ไมมีกิจกรรม

การใชพื้นที่เพื่อ
การทองเที่ยว
x
x
o
x
x
x
x
x
o
o
x
x
o
o
o

การใชพื้นที่เพื่อ
การใชพื้นที่เพื่อ
การพักผอนหยอนใจ การประกอบอาชีพ
x
x
x
x
x
o
x
o
x
o
o
x
x
o
o
x
o
x
o
x
o
x
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x
-

การใชพื้นที่
ทางสังคม
x
x
o
o
o
x
x
x
x
o
x
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5.4 ผลจากการสัมภาษณหนวยงานทีเ่ กี่ยวของ
การสัมภาษณผูมีสวนเกี่ยวของในการพัฒนาการทองเที่ยวในเขตเทศบาลนครสงขลา เพื่อ
ใหมีความสมบูรณและเปนจริงในทางปฏิบัติ โดยมีประเด็นหลักในการสัมภาษณ คือ บทบาทหนา
ของหนวยงาน ปญหาที่เกี่ยวของกับการพัฒนาและการใชพื้นที่แหลงทองเที่ยว และ แนวทางใน
การพัฒนาและปรับปรุงการทองเที่ยวตามบทบาทหนาที่ของแตละหนวยงาน ดังนี้
1) สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา มีบทบาทในการประสานนโยบาย
และจัดดําเนิน การตามแผนยุท ธศาสตรเ พื่อนําไปสูก ารปฏิบัติใ นระดับ จังหวัด สนับ สนุน ด าน
งบประมาณ จัดทําแผนงานและโครงการรวมกับหนวยงานตางๆ รวมทั้งการประชาสัมพันธและ
เผยแพรกิจกรรม นางสาวพณวรรณ ยามาเจริญ เจาหนาที่ทองเที่ยว และ นางสาวนภัสสร เวช
ศาสตร เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน ซึ่งผลการสัมภาษณสามารถสรุปได ดังนี้
เทศบาลนครสงขลามีความพรอมดานทรัพยากรการทองเที่ยวที่หลากหลาย แตทั้งนี้โดย
ภาพรวมยังขาดความโดดเดน ที่ดึงดูดนักทองเที่ยว ตางจากสถานที่ทองเที่ยวสรางขึ้นใหม เชน
อควาเรียมสงขลา ที่ไดรับการสงเสริมและประชาสัมพันธจนเปนที่รจู ัก ดังนั้นจึงควรใหความสําคัญ
ในการสงเสริมและจัดกิจกรรมในแหลงทองเที่ยวเดิมใหเปนที่รูจักมากขึ้น และใหความสําคัญกับ
การพัฒนาแหลงทองเที่ยวเดิมควบคูกับการพัฒนาแหลงทองเที่ยวแหงใหม รวมทั้งการปรับปรุงภูมิ
ทัศนและเพิ่มพื้นที่เพื่อรองรับนักทองเที่ยวและประชาชน เพื่อมิใหสงผลกระทบตอแหลงทองเที่ยว
ทางธรรมชาติ
2) สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดสงขลา มีหนาที่โดยตรงในการวางผังและ
ควบคุมการใชประโยชนที่ดิน นายวุฒิพงษ เพิ่มพูนทวีทรัพย นักผังเมืองชํานาญการ ซึ่งผลการ
สัมภาษณสามารถสรุปได ดังนี้
-การปรับปรุงอาคารยานเมืองเกาจําเปนตองอาศัยความรวมมือและการมีสวนรวมของ
ประชาชนในพื้นที่ เนื่องจากขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน และการขาดกฎหมายในการควบคุม
และอนุรักษ สงผลใหเกิดการรื้อถอนอาคารเกาและกอสรางอาคารใหมที่ทําใหสูญเสียเอกลักษณ
-การพัฒนาชุมชนเกาเสงในการจัดระเบียบอาคารบานเรือน และตลาดภายในชุมชนใหมี
ความเรียบรอยเพื่ออํานวยความสะดวกในการใหบริการ และสรางภูมิทัศนที่ดีตอเมืองยังขาดการมี
สวนรวมและการยอมรับจากคนในชุมชน ซึ่งตองอาศัยระยะเวลาในการสรางความเชื่อใจระหวาง
หนวยงานและประชาชนในพื้นที่
-การจัดใหบริการสิ่งอํานวยความสะดวกประเภทรานคาและรานอาหารตางๆ บริเวณพื้นที่
นันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมควรจัดใหบริการเฉพาะจุดบริเวณ เพื่อไมใหสงผล
กระทบกับสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ
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3) สํานักงานเทศบาลนครสงขลา
(1) กองพัฒนาการทองเที่ย ว มีบ ทบาทหนาที่ในการสงเสริมอนุรักษแหลง
ท อ งเที่ ย วเดิ ม ให เ ป น ที่ รู จั ก พั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง แหล ง ท อ งเที่ ย วใหม รวมทั้ ง ให ข อ มู ล และ
ประชาสัมพันธสถานที่ทองเที่ยวในเขตเทศบาลนครสงขลา นางอรอุมา การะกรณ นักพัฒนาการ
ทองเที่ยว 5 ไดเสนอความคิดเห็นในการสงเสริมการทองเที่ยวในเมืองสงขลาวาควรใหความสําคัญ
กับวัฒนธรรมทองถิ่นและวิถีชีวิตของชาวเมือง ซึ่งจะสงเสริมและดํารงรักษาวัฒนธรรมทองถิ่นให
คงอยูยั่งยืนตลอดไป รวมทั้งการจัดงานเทศกาลประเพณีทองถิ่นและกิจกรรมพิเศษตางๆ ควรมี
การประชาสัมพันธและจัดกิจกรรมอยางตอเนื่องเพื่อใหเปนที่รูจักของนักทองเที่ยวกลุมอื่นๆ ตอไป
(2) กองวิชาการและแผนงาน มีบทบาทหนาที่ในการสงเสริมการทองเที่ยวเพื่อ
เพิ่มรายไดกับเทศบาลนครสงขลา โดยจัดโครงการและกิจกรรมทางดานวัฒนธรรม เทศกาลและ
งานประเพณีประจําป รวมทั้งพัฒนาแหลงทองเที่ยวเพื่อสงเสริมการทองเที่ยว นายอัฏฐวุฒิ จันทร
เขียว เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน ไดเสนอความคิดเห็นในประเด็นปญหา ดังนี้
-การสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวในดานตางๆ ควรควบคุมกิจกรรมที่ไมเหมาะสมและ
สงเสริมกิจกรรมใหสอดคลองกับบทบาทในการเปนเมืองการศึกษาและเมืองศูนยกลางราชการ
-แหลงทองเที่ย วทางโบราณสถานภายในเมืองยังไมไดรับ ความสนใจ ตางจากแหลง
ทองเที่ยวประเภทอื่นๆ เชน หาดสมิหลา ที่มีการเขาใชพื้นที่อยางคุมคาทั้งจากนักทองเที่ยวและ
ประชาชนในพื้นที่ ดังนั้นจึงควรสงเสริมประชาสัมพันธและใหความรูมากยิ่งขึ้น
(3) สํานักการชาง มีบทบาทหนาที่ในการบังคับใชประโยชนที่ดินใหเปนไปตาม
ขอกําหนดผังเมืองรวมเมืองสงขลา นายปวริศร ศิริพิพัฒกุล เจาหนาที่ผังเมือง ซึ่งผลการสัมภาษณ
สามารถสรุปได ดังนี้
-การพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่/สถานที่ทองเที่ยวสวนใหญเปนการรับผิดชอบโดยหนวยงาน
ใดหนวยงานหนึ่งที่ขาดการมีสวนรวมระหวางหนวยงานอื่นๆ ทําใหเกิดความลาชาและขาดความ
ตอเนื่องในการจัดการหากเปลี่ยนผูบริหารที่มีวิสัยทัศนที่แตกตางกัน
-แหลงทองเที่ยวในเขตเทศบาลนครสงขลายังขาดความโดดเดนและขาดความตอเนื่อง
ของกิจกรรม ทําใหเกิดความไมมั่นใจกับนักทองเที่ยวในการตัดสินใจเดินทางทองเที่ยว
4) คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา
อาจารยจิฬา แกวแพรก ไดเสนอความคิดเห็นในประเด็นปญหาและการพัฒนาและปรับปรุงแหลง
ทองเที่ยวในเขตเทศบาลนครสงขลาโดยมีประเด็นดานตางๆ ดังนี้
-ปญหาที่เกิดขึ้นในการใชพื้นที่สถานที่ทองเที่ยวสวนใหญมาจากพฤติกรรมและกิจกรรม
ของกลุมผูใชเอง โดยเฉพาะบริเวณริมชายหาด พบวาผูใชกลุมวัยรุนมักนิยมมานั่งดื่มเครื่องดื่มมึน
เมาซึ่งสงผลทําใหผูใชพื้นที่กลุมอื่นๆ รูสึกไมปลอดภัยและเห็นวาไมเหมาะสม
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-การใหบริการดานรานอาหารและรานเครื่องดื่มที่ไมเหมาะสมกับการใชประโยชนที่ดินซึ่ง
โดยรอบเปนที่ตั้งของสถานศึกษา ซึ่งควรกําหนดพื้นที่ใหบริการและจัดกิจกรรมที่เหมาะสมไมสงผล
กระทบตอทรัพยากรแหลงทองเที่ยวและการใชประโยชนที่ดินบริเวณโดยรอบ
-เมืองสงขลามีจุดแข็งดานการทองเที่ยวทางธรรมชาติที่เปนจุดดึงดูดนักทองเที่ยว รวมทั้ง
เปน สถานที่พัก ผอนของประชาชนในพื้น ที่ ดังนั้นการดึงรายไดจ ากการทองเที่ย วจึง ควรมีก าร
สงเสริมพื้นที่ทางเศรษฐกิจที่มีความเขมขนของกิจกรรมเพื่อทําใหเกิดความคุมคาของการลงทุน ซึ่ง
จะสงผลใหเ กิด ความคุมคา ในการเดิน ทางและความประทั บ ใจแกนัก ทองเที่ย วและผูใ ชพื้น ที่
รวมทั้ง การประชาสัมพัน ธและสงเสริมการทองเที่ย วควรเปน แบบคอยเปน คอยไป ซึ่งจะตอง
สอดคลองกับความพรอมในการรองรับและไมสงผลกระทบตอวิถีชีวิตของชาวเมือง
ดังนั้น ผลจากการสัมภาษณทั้งในดานประเด็นปญหา ขอเสนอแนะและแนวทางในการ
พัฒนาและปรับปรุงการทองเที่ยวตามบทบาทหนาที่ของแตละหนวยงานในประเด็นตางๆ ที่ไดจาก
การสัมภาษณสามารถนํามาประกอบขอเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่แหลง
ทองเที่ยวในบทตอไป
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บทที่ 6
บทสรุปและขอเสนอแนะ
6.1 สถานการณการทองเที่ยว
จังหวัดสงขลาเปนศูนยกลางการทองเที่ยวของภาคใตตอนลาง ดวยความหลากหลายของ
ทรัพยากรการทองเที่ยว ความพรอมในดานโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกในการ
รองรับการทองเที่ยว จากสถิติจํานวนนักทองเที่ยวตั้งแตป พ.ศ. 2546-2550 พบวา การทองเที่ยวมี
คาเฉลี่ยอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นรอยละ 3.12 โดยมีอัตราการเติบโตมาจากนักทองเที่ยวชาวไทยที่
เพิ่มขึ้น ในขณะที่นักทองเที่ยวชาวตางชาติกลับมีแนวโนมลดลงและคอนขางคงที่ ทั้งนี้เปนเพราะ
ปญหาจากสถานการณตางๆ ที่สงผลกระทบอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ภาครัฐบาลและเอกชนไดรวมมือ
ในการสนับสนุนสงเสริมจัดกิจกรรมตางๆ ในชวงเทศกาลเพื่อดึงดูดความสนใจของนักทองเที่ยว
ทําใหสถานการณการทองเที่ยวเริ่มกระเตื้องขึ้น และดวยบทบาทในการเปนเมืองศูนยกลางทาง
เศรษฐกิจ เมืองศูนยกลางราชการและศูนยกลางการศึกษาของภาคใต ทําใหยังคงมีผูเดินทางเขาออก ติดตอธุรกิจการคาและงานราชการเปนจํานวนมาก ซึ่งเปนสวนหนึ่งที่มีผลสนับสนุนตอการ
ทองเที่ยวในจังหวัดสงขลาดวยเชนกัน
เมื่อพิจ ารณาจากประเภทของนัก ทองเที่ย ว พบวานัก ทองเที่ย วชาวไทยตั้งแตป พ.ศ.
2546-2550 มีจํานวนเพิ่มขึ้น 590,064 คน คาเฉลี่ย อัตราการเติบ โตเพิ่มขึ้น รอยละ 9.84 โดย
นักทองเที่ยวที่มีปริมาณมากที่สุดมาจากภาคใต โดยในป พ.ศ. 2550 ปริมาณนักทองเที่ยวคิดเปน
รอยละ 70 ของนักทองเที่ยวชาวไทย รองลงมา คือ นักทองเที่ยวจากกรุงเทพและภาคกลาง สวน
นักทองเที่ยวชาวตางชาติ พบวามีจํานวนลดลงตั้งแตจากป พ.ศ. 2546-2550 เปนจํานวน 284,182
คน คาเฉลี่ยอัตราการเติบโตลดลงรอยละ 7.63 โดยนักทองเที่ยวมีปริมาณมากที่สุดมาจากทวีป
เอเชียคิดเปนรอยละ 75 ทั้งนี้ยังคงเปนนักทองเที่ยวจากประเทศมาเลเซียมากที่สุด รองลงมาคือ
สิงคโปรและอินโดนีเซีย ตามลําดับ ทั้งนี้พบวาเมืองสงขลามีสถานที่ทองเที่ยวหลายแหงที่ไดรับ
ความนิยมทั้งจากนักทองเที่ยวและรวมไปถึงประชาชนในพื้นที่เองดวยเชนกัน
สงขลาเปนเมืองเกาที่มีเอกลักษณทางประวัติศาสตรอันยาวนาน และดวยลักษณะทาง
กายภาพที่เปนจุดเดนเฉพาะของเมือง สงผลใหเปนเมืองทองเที่ยวที่มีนักทองเที่ยวเดินทางเขามา
เยี่ยมเยือนอยูเสมอ จากการพิจารณาศักยภาพดานการทองเที่ยวของเทศบาลนครสงขลา พบวา
เมืองสงขลามีทรัพยากรการทองเที่ยวที่หลากหลายซึ่งประกอบดวยทรัพยากรทางธรรมชาติ ทาง
ประวัติศาสตรและโบราณสถาน ทางศิลปวัฒนธรรมและกิจ กรรม เมืองสงขลาจึงมีเอกลักษณ
เฉพาะจากลั ก ษณะทางกายภาพของเมื อง คุณ ค าทางสถาป ตยกรรมอาคารบา นเรื อน และ
โบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรมและงานประเพณีประจําทองถิ่น ที่สนับสนุนตอการทองเที่ยว สวน
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ดานโครงขายการคมนาคมขนสงสามารถเชื่อมโยงทั้งภายในประเทศและตางประเทศประกอบดวย
ทาอากาศยานหาดใหญ ทาเรือน้ําลึกสงขลา ทาแพขนานยนต โครงขายถนนสายหลักและสายรอง
ที่เชื่อมโยงเขาสูเมืองสงขลา ยานชุมชนและแหลงทองเที่ยวที่มีความพรอมและสมบูรณ จากการที่
เมืองสงขลามีบ ทบาทเปนเมืองบริก ารรองจากเมืองหาดใหญ จึงมีความพรอมจากการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานของเมืองเพื่อรองรับกิจกรรมและใหบริการในบทบาทดานอื่นๆ ของเมืองไมวาจะ
เปนดานการบริหารราชการ ดานการศึกษาหรือแมกระทั้งการทองเที่ยว
จากพฤติก รรมและการเดินทางใชพื้นที่แหลงทองเที่ย วในเขตเทศบาลนครสงขลา โดย
ภาพรวมสามารถจําแนกพฤติกรรมระหวางนักทองเที่ยวชาวไทยและประชาชนในพื้นที่ได ดังนี้
ดานกลุมนักทองเที่ยว พบวา สวนใหญเปนนักทองเที่ยวภายในภูมิภาคมากที่สุดรอยละ
80 โดยเปนผูที่พักอาศัยในจังหวัดใกลเคียงไดแก พัทลุง สตูล ปตตานีและยะลา ทําใหใชระยะเวลา
ในการเดินทางไมนานสงผลใหมีความถี่ในการเดินทางเขาถึงเมืองสงขลาบอยที่สุดเดือนละ 1-2
ครั้ง รอยละ 25 นัก ทองเที่ย วสวนใหญเปนกลุมวัยทํางานรอยละ 81 นิย มเดิน ทางมาเปนกลุ ม
ครอบครัวและกลุมเพื่อน มีวัตถุประสงคหลักคือ เพื่อการทองเที่ยว/พักผอนหยอนใจและเยี่ย ม
ญาติ/เพื่อนรอยละ 76 โดยสวนใหญเดินทางไปกลับถึงรอยละ 32 สงผลใหเมืองสงขลามีรูปแบบ
ทอ งเที่ ย วภายในวั น เดี ย ว สํ า หรั บ สถานที่ ท อ งเที่ ย วที่ ไ ด รั บ ความสนใจในการเลื อ กใช จ าก
นักทองเที่ยวไดแก หาดสมิหลา อนุสาวรียกรมหลวงชุมพรฯ สวนสองทะเล เปนตน โดยมีเหตุผลใน
การเลือกใชคือ เพื่อตองการพาบุตรหลานมาเที่ยวและชอบบรรยากาศรมรื่น/เงียบสงบรอยละ 45
และ 40 ตามลําดับ
ดานกลุมประชาชนในพื้นที่ พบวา สวนใหญเปนกลุมวัยทํางานมากที่สุดรอยละ 74 ใช
รถยนตสวนตัวและรถจักรยานยนตในการเดินทางในปริมาณที่ใกลเคียงกัน และมักเดินทางมาเปน
กลุมครอบครัวและกลุมเพื่อน สวนใหญนิยมมาใชพื้นที่แหลงทองเที่ยวในวันหยุดสุดสัปดาหมาก
ที่สุดรอยละ 33 เนื่องจากเปนชวงเวลาวางสามารถพาบุตรหลาน/ญาติมาเที่ยวไดสะดวก สวนวัน
ธรรมดามีการใชพื้นที่มากที่สุดในชวงเย็น และมีระยะเวลาสั้นๆ ซึ่งสอดคลองกับความถี่ในการเขา
ใชที่แตกตางกันคือ 1-2 ครั้ง/สัปดาหและ 1-2 ครั้ง/เดือน ทั้งนี้การใชพื้นที่แหลงทองเที่ยวยังขึ้นอยู
กับ ประเภทของแหลงทองเที่ยวดวยเชน กัน สําหรับ เหตุผลในการเลือกใชพื้น ที่แหลงทองเที่ย ว
เพราะชื่นชอบบรรยากาศรมรื่น/เงียบสงบมากที่สุด รอยละ 40 รองลงมาคือ พาบุตรหลาน/ญาติ/
เพื่อนมาเที่ยวและเดินทางสะดวก/เขาถึงงาย สําหรับสถานที่ทองเที่ยวที่ไดรับความสนใจในการ
เลือกใชไดแก หาดสมิหลา หาดชลาทัศนและอนุสาวรียกรมหลวงชุมพรฯ เปนตน ซึ่งสวนใหญเปน
แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติและเปนพื้นที่สาธารณะที่สามารถใชพื้นที่ทํากิจกรรมเพื่อการพักผอน
ไดหลากหลายและไมจํากัดชวงเวลาในการเขาใช
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จากผลการวิเ คราะหทัศนคติ ดานสิ่งอํานวยความสะดวกและบริก ารเพื่อการทองเที่ย ว
ภายในเขตเทศบาลนครสงขลาจากนักทองเที่ยวและประชาชนในพื้นที่จํานวน 438 คน พบวา ดาน
ที่พักแรมโดยรวมมีความเห็นระดับดี แตทั้งนี้ยังมีสถานที่พักแรมบางแหงยังอยูในสภาพที่ทรุดโทรม
ขาดการปรับปรุงยอมสงผลตอการเลือกใชบริการและภาพลักษณของเมือง ดานการคมนาคมและ
การเขาถึงภายในเมืองมีความเห็นระดับพอใชและมีความเห็นคอนไปในทางบวก โดยเห็นวาควร
ปรับปรุงในดานระบบขนสงสาธารณะที่ยังไมสนับสนุนตอการใหบริการดานการทองเที่ยว สวน
ดานองคประกอบและสิ่งอํานวยความสะดวกโดยรวมยังมีคอนขางนอยและกระจายไมทั่วถึง สวน
ใหญเห็นวาควรปรับปรุงในดานที่นั่งพักผอน หองน้ํา/หองสุขา ในขณะที่ดานที่จอดรถอยูในระดับ
พอใช สวนการใหบริการดานรานคาอาหาร/จําหนายสินคาที่ระลึกและธนาคาร/จุดแลกเปลี่ยนเงิน
มีความเห็นระดับพอใชและมีความเห็นคอนไปในทางบวก ทั้งนี้เนื่องจากรานอาหารบางแหงยัง
ขาดการจัดการที่ดีทั้งในดานรูปแบบที่เหมาะสม ดานความปลอดภัยจากเจาหนาที่ปฏิบัติงานอยู
ในระดับพอใช สวนความปลอดภัยในบริเวณแหลงทองเที่ยวมีความเห็นระดับดี สวนดานสภาพภูมิ
ทัศนมีความเห็นระดับพอใชในดานความสะอาดและมีความเห็นคอนไปในทางบวกในดานความ
สวยงาม/การดูแลรัก ษา สําหรับ การจัดการในดานราคาเขาชมสถานที่และดานความสําคัญ /
เอกลักษณมีความเห็นระดับดี
6.2 สรุปรูปแบบการใชพื้นที่แหลงทองเที่ยวในเขตเทศบาลนครสงขลา
จากผลการศึกษาพฤติกรรมการใชพื้นที่แหลงทองเที่ยว และการวิเคราะหศักยภาพของ
พื้น ที่แ หลง ทองเที่ย ว นํา มาประกอบรว มกับ การวิเ คราะห และสรุป รูป แบบการใช พื้น ที่ แหล ง
ทองเที่ยวในเขตเทศบาลนครสงขลา ดังนี้
1) รูปแบบการใชพื้นที่แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ
เปนสถานที่ทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงและเปนที่รูจักดวยเอกลักษณที่เปนลักษณะเฉพาะของพื้นที่ทําให
เปนที่คาดหวังในการเดินทางมาเยี่ยมเยือน นอกจากนี้ยังเปนแหลงพักผอนหยอนใจที่สําคัญของ
ประชาชนในพื้นที่ ผลจากการวิเคราะหศักยภาพของพื้นที่แหลงทองเที่ยว และจัดลําดับศักยภาพ
ของพื้น ที่แหลงทองเที่ยว(บทที่ 5 ดูใ นหัวขอ 5.2.1 และ 5.2.5) พบวา หาดสมิหลาและหาดชลา
ทัศนเปนสถานที่ทองเที่ยวที่มีศักยภาพสูง สงผลใหเกิดความหลากหลายของรูปแบบกิจกรรม กลุม
ผูใช และชวงเวลา(บทที่ 4 ดูในหัวขอ 4.5.1) ตางจากหาดเกาเสงที่มีศักยภาพต่ํา ทําใหเกิดความ
แตกตา งในการเขา ใชพื้ น ที่ ซึ่ ง เหตุ ผ ลที่ ค นมาใช พื้ น ที่ ส าธารณะเป น จํา นวนมากจะต อ งมี
องคป ระกอบที่สนับ สนุน ซึ่งความพรอมขององคป ระกอบในดานตางๆ สนับ สนุน ใหเกิดการ
รวมกลุมทางสังคม ทั้งนี้สามารถจําแนกรูปแบบการใชพื้นที่แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ ไดดังนี้
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(1) การใชพื้นที่เพื่อการทองเที่ยว กิจกรรมที่เกิดขึ้นมีความสอดคลองกับลักษณะ
ของสถานทีแ่ ละการใหบริการ เนื่องจากความพรอมขององคประกอบในดานตางๆ และกิจกรรมที่
ดึงดูดตอนักทองเที่ยว สงผลใหเปนจุดหมายหลักของการทองเที่ยว
(2) การใชพื้นที่เพื่อการพักผอนหยอนใจของประชาชน กิจกรรมที่เกิดขึ้นมีความ
สอดคลองกับ ลัก ษณะของสถานที่และการใหบริก าร ซึ่งวันธรรมดามีก ารเขาใชพื้น ที่มากที่สุด
ในชวงเย็น และมากยิ่งขึ้นในวันหยุดสุดสัปดาหทําใหเกิดความหลากหลายของกิจกรรม กลุมผูใช
และชวงเวลา
(3) การใชพื้นที่เพื่อการคาและประกอบอาชีพ เปนกิจกรรมดานการคาและบริการ
ที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว ซึ่งเปนผลจากการพัฒนาและการสงเสริมการทองเที่ยวทําใหเกิดการ
สรางงาน และรายไดใหแกประชาชนในเมือง นอกจากนี้ยังเกี่ยวของกับวิถีชีวิตและการประกอบ
อาชีพประมงริมชายฝงที่พึ่งพาอาศัยความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติของทองถิ่น
(4) การใชพื้น ที่ทางสังคม เปน การใชพื้น ที่จ ากการจัดเทศกาลพิเ ศษและงาน
ประเพณีทองถิ่นซึ่งมีความสัมพันธกับ วิถีชีวิตของประชาชนในทองถิ่น รวมทั้งการใชพื้น ที่เ พื่อ
การศึกษาและแหลงเรียนรูทางธรรมชาติ ซึ่งเปนเสมือนหองเรียนธรรมชาติที่ใหความรูแกเยาวชน
เพื่อสรางจิตสํานึกที่ดีในการอนุรักษและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ
2) รูปแบบการใชพื้นที่แหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตรและโบราณสถาน แหลง
ทองเที่ยวทางประวัติศาสตรและโบราณสถาน เปนสถานที่ที่มีคุณคาและความสําคัญตอการเรียนรู
ทางประวัติศาสตรของทองถิ่น สถานที่ทองเที่ยวสวนใหญ จึงมีลักษณะเปนอาคารปดลอมและ
กําหนดชวงเวลาในการเขาใชที่แนนอน ผลจากการวิเคราะหศักยภาพของพื้นที่แหลงทองเที่ยว
และจั ดลําดั บ ศัก ยภาพของพื้ น ที่แหลงทอ งเที่ ย ว(บทที่ 5 ดูใ นหั วขอ 5.2.2 และ 5.2.5) พบว า
สถานที่ทองเที่ย วมีระดับศัก ยภาพที่แตกตางกัน เนื่องจากสถานที่แตละแหงมีลัก ษณะเฉพาะ
สงผลใหมีการเขาใชดวยวัตถุประสงคที่แตกตางกัน ตามประเภทของสถานที่ทองเที่ยวแตละแหง
(บทที่ 4 ดู ใ นหั ว ข อ 4.5.2) ทั้ ง นี้ ส ามารถจํ า แนกรู ป แบบการใช พื้ น ที่ แ หล ง ท อ งเที่ ย วทาง
ประวัติศาสตรและโบราณสถาน ไดดังนี้
(1) การใชพื้นที่เพื่อการทองเที่ยว กิจกรรมที่เกิดขึ้นสวนใหญมีความสอดคลองกับ
ลักษณะของสถานที่ แตทั้งนี้กิจกรรมที่เกิดขึ้นมีระยะเวลาสั้นๆ ในชวงกลางวันเทานั้น เนื่องจาก
ความพรอมขององคประกอบในดานตางๆและกิจกรรมทีย่ ังไมดึงดูดและสนับสนุนตอการทองเที่ยว
(2) การใช พื้ น ที่ เ พื่ อ การพั ก ผ อ นหย อ นใจของประชาชน เนื่ อ งจากสถานที่
ทองเที่ยวสวนใหญมีลักษณะเฉพาะเชน พิพิธภัณฑสถานแหงชาติสงขลา พิพิธภัณฑพธํามะรงค
เจดียเขาตังกวน จึงเปนขอจํากัดในการเขาใชจากกิจกรรมที่ไมสอดคลองกับสถานที่ แมวาจะมีขอ
ไดเปรียบในดานที่ตั้งที่อยูในยานชุมชน
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(3) การใชพื้นที่เพื่อการคา เปนกิจกรรมดานการคาและบริการแกประชาชนใน
เมืองและนัก ทองเที่ย ว ซึ่งเปน อาชีพ และวิถีชีวิตดั้งเดิม ของประชาชนในย านเมืองเกา โดยมี
ชวงเวลาการใหบริการและประเภทของรานคาเปลี่ยนไปตามชวงเวลาและกลุมผูใชบริการ
(4) การใชพื้น ที่ทางสังคม เปนการใชพื้น ที่ในการจัดงานประเพณีทองถิ่นและ
กิจกรรมทางศาสนา ซึ่งมีความสัมพันธกับวิถีชีวิตและคติความเชื่อของประชาชนในทองถิ่น รวมทั้ง
ยังเปนแหลงเรียนรูทางประวัติศาสตรและทางศาสนาที่ใหความรูแกเยาวชน เพื่อสรางจิตสํานึกที่ดี
ในการอนุรักษประวัติศาสตรของทองถิ่น และเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมที่ดที างศาสนา
3) รูปแบบการใชพื้นที่แหลงทองเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรม สถานที่
ทองเที่ยวสวนใหญเปนสวนสาธารณะเปดโลง ที่เนนการออกแบบและตกแตงภูมิทัศนที่สวยงาม
และสวนสาธารณะที่เ นน การออกแบบเพื่อกิจ กรรมแบบออกกําลัง และด วยความพรอมของ
องคป ระกอบในดานตางๆ ไมวาจะเปน สภาพแวดลอม ที่นั่งพัก ผอน สิ่งอํานวยความสะดวก
รานคา ซึ่งเปนเหตุผลที่สนับสนุนใหเกิดการเลือกใชพื้นที่ที่แตกตางกัน ในขณะที่อควาเรียมสงขลา
ซึ่งมีลักษณะเฉพาะของรูปแบบกิจกรรมและการใหบริการ ผลจากการวิเคราะหศักยภาพของพื้นที่
แหลงทองเที่ย ว และจัดลําดับศักยภาพของพื้น ที่แหลงทองเที่ยว(บทที่ 5 ดูใ นหัวขอ 5.2.3 และ
5.2.5) พบว า สถานที่ ท อ งเที่ ย วมี ร ะดั บ ศั ก ยภาพที่ แ ตกต า งกั น ส ง ผลให มี ก ารเข า ใช ด ว ย
วัตถุประสงคที่แตกตางกัน(บทที่ 4 ดูในหัวขอ 4.5.3) ทั้งนี้สามารถจําแนกรูปแบบการใชพื้นที่แหลง
ทองเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรม ไดดังนี้
(1) การใชพื้นที่เพื่อการทองเที่ยว กิจกรรมที่เ กิดขึ้นสวนใหญมีระยะเวลาสั้น ๆ
ในชวงกลางวันเทานั้น เนื่องจากความพรอมขององคประกอบในดานตางๆ และกิจกรรมที่ไมดึงดูด
ตอนัก ทองเที่ย ว ตางจากอควาเรีย มสงขลา ที่สามารถตอบสนองความคาดหวังและตองการ
แสวงหาสิ่งแปลกใหมที่แตกตางจากทองถิ่นที่ตนอยูอาศัยของนักทองเที่ยว
(2) การใชพื้นที่เพื่อการพักผอนหยอนใจของประชาชนในพื้นที่ กิจกรรมที่เกิดขึ้นมี
ความสอดคลองกับลักษณะของสถานที่ ซึ่งทั้งวันธรรมดาและวันหยุดสุดสัปดาหมีการใชพื้นที่มาก
ที่สุดคือ ชวงเย็น ในขณะที่อควาเรียมสงขลา เปนสถานที่ที่มีลักษณะเฉพาะจึงเปนขอจํากัดในการ
เขาใชเพื่อการพักผอนสําหรับประชาชนทั่วไป
(3) การใชพื้นที่เพื่อการคา เปนกิจกรรมดานการคาและบริการแกผูมาใชพื้นที่ ซึ่ง
เปนการใหบริการบางชวงเวลาเพื่อใหสอดคลองกับชวงเวลาที่มีผูมาใชพื้นที่เทานั้น ทั้งนี้เนื่องจาก
ขอจํากัดดานการใชป ระโยชนที่ดิน ภายในพื้น ที่และตั้งอยูหางจากยานชุมชน จึงมีการใชพื้น ที่
เฉพาะในบางชวงเวลาเทานั้น
(4) การใชพื้นที่ทางสังคม เปนการใชพื้นที่ในการจัดงานเทศกาลพิเศษและงาน
ประเพณีทองถิ่นซึ่งมีความสัมพันธกับวิถีชีวิตของประชาชนในทองถิ่น และเปนการสงเสริมใหเกิด
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การสรางงานและรายไดใหกับประชาชนและเมืองสงขลา รวมทั้งยังเปนแหลงเรียนรูทางธรรมชาติ
ซึ่งเปนเสมือนหองเรียนธรรมชาติและสถานที่ใหความรูแกเยาวชนไดเรียนรูและทํา กิจกรรมเพื่อ
การศึกษา เพื่อสรางจิตสํานึกที่ดีในการอนุรักษและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติของทองถิ่น
จากการสรุป รูป แบบการใชพื้น ที่แหลงทองเที่ย วแตละประเภทตามที่ก ลาวมาขางตน
พบวาแหลงทองเที่ยวแตละแหงมีความหลากหลายของกิจกรรมการใชพื้นที่ที่เหมือนและแตกตาง
กัน ซึ่งสามารถสรุปรูปแบบการใชพื้นที่ตามประเภทของกิจกรรมที่เกิดขึ้นไดดังนี้
1) แหลงทองเที่ยวที่มีก ารใชพื้นที่จากกิจกรรมที่หลากหลาย ซึ่งกิจกรรมตางๆ ที่
เกิดขึ้นไมวาจะเปนดานการทองเที่ยว ดานการคาและบริการตางๆ เปนตน มีความสัมพันธและ
สอดคลองกับลักษณะของสถานที่ทองเที่ยวที่เอื้อประโยชนซึ่งกันและกัน รวมทั้งการพัฒนาและ
สงเสริมการทองเที่ย วยังสงผลใหเกิดการสรางงานและรายไดแกประชาชนในทองถิ่น และเมือง
สงขลาเพิม่ ขึ้นดวยเชนกัน
2) แหลงทองเที่ยวที่จํากัดกิจกรรมและชวงเวลาการเขาใชพื้นที่ ทั้งนี้เนื่องจากถานที่
ทองเที่ยวสวนใหญมีลักษณะเฉพาะและเปนอาคารปดลอมที่กําหนดชวงเวลาใหบริการที่แนนอน
ดังนั้นการใชพื้นที่จึงจํากัดเฉพาะกิจกรรมเพื่อใหสอดคลองกับลักษณะของสถานที่ทองเที่ยวแตละ
ประเภท
3) แหลงทองเที่ยวที่เปนพื้นที่เพื่อการพักผอนหยอนใจของเมือง เนื่องจากสถานที่
ประเภทนี้สวนใหญเปนพื้นที่โลงเพื่อนันทนาการและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม ซึ่งมีขอจํากัดการ
ใชพื้นที่จากกิจกรรมจากบางประเภทโดยเฉพาะกิจกรรมดานการคาและบริการ สงผลใหการใช
พื้นที่สวนใหญจึงเปนกิจกรรมเพื่อการพักผอนหยอนใจและจัดกิจกรรมระดับเมือง
ทั้งนี้แหลงทองเที่ยวในแตละแหงมีเอกลักษณเฉพาะตัวที่หลากหลายและแตกตางกั น ซึ่ง
แตละพื้นที่อาจเกิดรูปแบบการทองเที่ยวรูปแบบเดียวหรือหลายรูปแบบผสมผสานกัน เมื่อพิจารณา
จากกิจกรรมที่เกิดขึ้นสามารถจําแนกรูปแบบการทองเที่ยวในเขตเทศบาลนครสงขลาได ดังนี้
1) การทองเที่ยวทางธรรมชาติ โดยมีชายหาดซึ่งเปนสถานที่ทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่
สามารถดึงดูดนักทองเที่ยวใหมาเยี่ยมเปนจํานวนมากในแตละป และเปนแหลงพักผอนหยอนใจที่
ไดรับความสนใจจากของประชาชนในเมืองและที่อยูใกลเคียง
2) การทองเที่ยวชมสถาปตยกรรมและโบราณสถาน สงขลาเปนเมืองประวัติศาสตรที่
ยังคงมีตึกแถวโบราณที่เปนสถาปตยกรรมยุคโคโลเนียลผสมศิลปะจีนที่สวยงามบริเวณยานถนน
นครนอก ถนนนครในและถนนนางงาม รวมทั้งแหลงทองเที่ยวประเภทวัด และพิพิธภัณฑ

169
3) การทองเที่ยวชมวิถีชีวิต วัฒนธรรมและความเปนอยู ในอดีตเมืองสงขลาเคยเปน
ศูนยกลางเศรษฐกิจการคาที่สําคัญ ซึ่งปจจุบันยังคงพบเห็นวิถีชีวิต ความเปนอยูและอาหารการ
กินของชาวสงขลาไดบริเวณยานเมืองเกา
4) การทองเที่ย วตามเทศกาลและงานประเพณี ซึ่งเปน กิจ กรรมที่สามารถดึงดูด
นักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางชาติไดเปนจํานวนมาก โดยเปนกิจกรรมที่มีความสัมพันธกับ
วิถีชีวิตและคติความเชื่อของประชาชนในทองถิ่น
5) การทองเที่ยวเพื่อการซื้อสินคาและของที่ระลึก ซึ่งเปนสินคาประเภทของกินและ
ของที่ระลึกพื้น บานที่ยังคงเปนเอกลักษณของทองถิ่น ไดแก ขาวเกรียบกุง -ปลา เม็ดมะมวงหิม
พานต ขนมไทยโบราณ และผาทอเกาะยอ เปนตน
ดังนั้นการพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่แหลงทองเที่ยวเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวจึงควรคํานึง
ถึงความเปนเอกลักษณเฉพาะของสถานที่ทองเที่ยวที่เปนสิ่งดึงดูดใจและสรางความคาดหวังใน
การเดินทางของนักทองเที่ยว ในขณะเดียวกันก็สามารถตอบสนองตอความตองการของประชาชน
ในการใชพื้นที่เพื่อการพักผอนหยอนใจ รวมทั้งการเปนศูนยรวมทางสังคม การศึกษา วิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมทองถิ่นที่สําคัญของภาคใตอยางตอเนื่องและยั่งยืน
6.3 ขอเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่แหลงทองเที่ยวในเขตเทศบาล
นครสงขลา
จากการวิเคราะหศักยภาพและปญหาของพื้นที่แหลงทองเที่ยว(บทที่ 5 หัวขอ5.2.4) และ
รูปแบบการใชพื้นที่แหลงทองเที่ยวที่เกิดจากพฤติกรรมของกลุมผูใชและกิจกรรมตางๆ รวมทั้ง
ปญหาที่เกิดจากการใชพื้นที่แหลงทองเที่ยว(บทที่ 5 ตารางที่ 5.15) ซึ่งจากประเด็นตางๆ ดังกลาว
ไดนํามาสูขอเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาและปรับ ปรุงพื้น ที่แหลงทองเที่ย ว รวมกับความ
คิดเห็น จากการสัมภาษณหนวยงาน และแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของ เพื่อใหไดแนวทางที่มีความ
เหมาะสมและเกิดการใชป ระโยชนอยางมีป ระสิท ธิภาพ สอดคลองกับความตองการระหวาง
ประชาชนในพื้นที่และนักทองเที่ยว เพื่อสงเสริมศักยภาพใหเทศบาลนครสงขลาเปนเมืองนาอยู
และเมืองนาเที่ยว
1. แนวทางจัดการดานทรัพยากรการทองเที่ยวและสิ่งแวดลอม
2. แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงระบบการคมนาคมขนสงและการสัญจร
3. แนวทางการปรับปรุงองคประกอบและสิ่งอํานวยความสะดวก/บริการ
4. แนวทางการพัฒนาและสงเสริมดานการทองเที่ยว
โดยแนวทางในการพัฒนาดังกลาวจะครอบคลุมถึงประเด็นปญหาที่เกิดขึ้นทั้งหมด ซึ่ง
รายละเอียดของแนวทางตางๆ มีรายละเอียด ดังตอไปนี้
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6.3.1 แนวทางการจัดการดานทรัพยากรการทองเที่ยวและสิ่งแวดลอม
1) แนวทางการอนุรักษและปรับปรุงพื้นที่แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ
(1) บริเ วณหาดสมิห ลาและหาดชลาทัศ น กํ าหนดจัด แบง ขอบเขตพื้น ที่ เ พื่ อ
ควบคุมกิจกรรมใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ และการใช
ประโยชนที่ดิน ภายในพื้นที่และบริเวณโดยรอบ ซึ่งจะทํา ใหเ กิดการประหยัดคาใชจายในการ
จัดการและสรางความสะดวกแกเจาหนาที่ในการปฏิบัติงานและควบคุมดูแล
-กําหนดขอบเขตพื้นที่ใหบริการและควบคุมกิจกรรมรานอาหารกึ่งสถานบันเทิง
และรานคาที่จําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลใหเหมาะสมกับสถานที่ทองเที่ยวและกลุมผูใชบริการ
-ปรับปรุงรูปแบบของรานบริเวณโดยรอบเพื่อสรางภาพลักษณที่ดี ซึ่งจะสามารถ
ดึงกลุมนักทองเที่ยวและประชาชนที่ชื่นชอบการรับประทานอาหาร และการจับจายซื้อสินคาของที่
ระลึก และ เปนการสรางจุดดึงดูดดานการทองเที่ยวและใชพื้นที่ใหเกิดความคุมคามากยิ่งขึ้น
(2) บริเวณหาดเกาเสง มีขอจํากัดดานการใชประโยชนที่ดินโดยรอบ ดังนั้นจึงควร
จัดสิ่งอํานวยความสะดวกพื้นฐานเชน หองน้ํา ที่นั่งพักผอน เครื่องเลนเด็ก แสงสวาง เปนต น เพื่อ
ใหบริการแกผูใชพื้นที่ใหไดรับความสะดวกยิ่งขึ้น รวมทั้งการปรับปรุงภูมิทัศนโดยรอบ เพื่อความ
สะอาด ความเปนระเบียบเรียบรอย และเพิ่มพื้นที่เพื่อการพักผอนของประชาชนในพื้นที่
มาตรการควบคุม
 การออกกฎหมายขอบังคับ โดยจัดเจาหนาที่คอยดูแลให ผูใชพื้น ที่ป ฏิบัติตาม
ระเบียบขอบังคับอยางเครงครัด ซึ่งหากผูใดฝาฝนจะถูกลงโทษ
 การปองกัน มิใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางเสียหาย เชน การทิ้งสิ่งปฏิกูลหรือ
ปลอยน้ําเสียลงในทะเล การขีดเขียนขอความตามตนไม โดยวิธีปองกันจําเปน
ตองอาศัยกฎหมายในการแกไขเชน ออกกฎหมายลงโทษผูทําลายแหลงทองเที่ยว
ออกกฎหมายปองกันมิใหอุตสาหกรรมปลอยน้ําเสียลงในแหลงน้ํา เปนตน
 การดูแลรักษา เปนการดําเนินการเพื่อใหแหลงทองเที่ยวมีความเรียบรอยสมบูรณ
สวยงามและมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานที่กําหนดไว ซึ่งการดูแลรักษาเบื้องตน
ก็คือการดูแลรักษาความสะอาด การจัดระเบียบและการซอมบํารุง
2) แนวทางการอนุรักษและปรับปรุงพื้นที่แหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตรและ
โบราณสถาน
(1) สถานที่ทองเที่ยวประเภทวัดไดแก วัดชัยมงคล วัดมัชฌิมาวาส การพัฒนา
และปรับปรุงนั้นจะตองถูกตามหลักวิชาการอนุรักษและโบราณสถาน ควรมีการจัดผังบริเวณใช
ที่ดิน ภายในวัดอยางเหมาะสมประกอบดวย เขตบริการ เขตพุทธาวาสและเขตสังฆาวาส หาก
จําเปน ตองมีสิ่งกอสรางใหมใ หยึดแบบสถาปตยกรรมดั้งเดิมเพื่อความกลมกลืนและสวยงาม
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รวมทั้งจัดปายชี้แจงแผนผัง ประวัติความเปนมาและความสําคัญของสิ่งกอสรางทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษเพื่อใหความรูและสรางความเขาใจแกผูใชบริการ และควรจัดสิ่งอํานวยความสะดวก
พื้นฐาน เชน หองน้ํา ที่นั่งพักผอน แสงสวาง เปนตน ใหบริการแกผูใชพื้นที่ใหไดรับความสะดวก
รวมทั้งการควบคุมกิจกรรมที่ไมเหมาะสมภายในวัด
(2) ยานเมืองเกาและศาลหลักเมือง การขอความรวมมือจากเจาของอาคารใน
การดําเนินการอนุรักษ และอาจดําเนินการโดยเจาของอาคารเองโดยทางรัฐมีมาตรการสนับสนุน
เชน การใหเงินอุดหนุนเพื่อการซอมแซมอาคาร หรือการลดภาษีใ หกับเจาของอาคารที่ทําการ
อนุรักษ สนับสนุนใหมีการนําอาคารเดิมมาใชงานดวยกิจกรรมที่สอดคลองกับวิถีชีวิตของยานนั้น
ทั้งนี้การพัฒนาและปรับปรุงจะตองถูกตองตามหลักวิชาการอนุรักษและโบราณสถานเพื่อคงความ
เปนเอกลักษณเฉพาะของสถานที่ที่สรางความคาดหวังใหนักทองเที่ยวที่เดินทางมาเยี่ยมเยือน
(3) เจดียเ ขาตังกวน การปรับ ปรุงสิ่งกอสรางและองคประกอบตกแตงสถานที่
จะตองเปนไปตามหลัก วิชาการอนุรัก ษและโบราณสถาน รวมไปถึงปรับปรุงภูมิทัศนบริเ วณฝง
ศาลาวิหารแดงจนถึงบันไดพญานาคเพื่อใหเกิดการใชพื้นที่อยางคุมคา
มาตรการควบคุม
 การออกกฎหมายคุมครองควบคุม เปนการออกกฎหมายคุมครองปองกันรักษา
แหลงทองเที่ยวใหคงอยูคูประเทศนานๆ โดยกําหนดบทลงโทษผูละเมิดหรือฝาฝน
 การกําหนดผังเมืองหรือผังเฉพาะ เนื่องจากแหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตรและ
โบราณสถาน เปนสถานที่ที่มีคุณคาทางสถาปตยกรรม ดังนั้นจึงควรมีการกําหนด
ผังเมืองเพื่อปองกันมิใหมีการปลูกสรางใดๆ มาบดบังทัศนียภาพโดยรอบ
มาตรการสนับสนุน
 การจัดหางบประมาณในการบูรณะซอมแซม เนื่องจากการบูรณะซอมแซมแหลง
ทองเที่ย วทางประวัติศาสตรและโบราณสถานตองเสีย คาใชจายสูงมาก ดังนั้น
รัฐบาลควรจัดหางบประมาณใหอยางเพียงพอในการบูรณะซอมแซม
3) แนวทางการอนุรักษและปรับปรุงพื้นที่แหลงทองเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมและ
กิจกรรม
(1) สถานที่ ท องเที่ย วประเภทสวนสาธารณะที่ มี ก ารใช ป ระโยชน ใ นการจั ด
กิจกรรมระดับเมือง ทําใหจํากัดอุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวกบางประเภท การปรับพื้นที่ทาง
กายภาพ ลักษณะทางภูมิทัศนและการเพิ่มรมเงาในพื้นที่ ดังนั้นจึงควรมีการจัดแบงพื้นที่และเพิ่ม
องคประกอบเหลานี้เพื่อเกิดการใชงานในชวงอื่นๆ และมีการใชประโยชนอยางคุมคาและลดการ
จับจองพื้นที่เพื่อทํากิจกรรมที่ไมเหมาะสม
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(2) สถานที่ทองเที่ยวประเภทสวนสาธารณะระดับชุมชน พบวา สวนใหญเปนการ
ใชพื้นที่เพื่อกิจกรรมออกกําลังและกิจกรรมเพื่อการพักผอนของประชาชนในพื้นที่มากกวาเพื่อการ
ทองเที่ยว เนื่องจากภายในพื้นที่เนนการจัดใหมีอุปกรณเครื่องออกกําลังกาย เครื่องเลนเด็ก ลาน
คอนกรีตและลานสนามหญาที่สามารถใชทํากิจกรรมไดหลากหลาย ดังนั้นจึงควรเพิ่มมาตรฐาน
ความปลอดภัยของอุปกรณตางๆ เพื่อรองรับการใชบริการของประชาชนในพื้นที่และเกิดผูใชกลุม
ใหมๆ เชน กลุมวัยรุนที่หันมารวมทํากิจกรรมเพื่อสรางสุขภาพที่ดี
มาตรการสนับสนุน
 การปลูกฝงใหเห็นคุณคา การเผยแพรความรูเกี่ยวกับการอนุรักษแหลงทองเที่ยว
ใหประชาชนเขาใจและปลูกฝงใหเห็นคุณคาเพื่อชวยกันสืบสอดตอไปไมใหสูญ
หาย รวมทั้งการจัดงานประเพณีหรือกิจกรรมเพื่อเปนการสงเสริมใหคนตางถิ่นได
รูจัก โดยจัดในชวงเวลาที่เหมาะสมและถูกตองกับประเพณีและกิจกรรมเหลานั้น
 การดูแลรักษาความสะอาด เนื่องจากแหลงทองเที่ย วทางศิลปวัฒนธรรมและ
กิจกรรมเปนสิ่งดึงดูดใจใหนักทองเที่ยวเขาไปเยี่ยมชม หากเกิดความสกปรกขึ้น
แกสถานที่เหลานี้ ยอมทําใหนักทองเที่ยวเกิดความไมประทับใจ จึงเปนหนาที่ของ
ผูปกครองชุมชนทองถิ่นที่จะตองจัดเจาหนาที่ดูแลรักษาความสะอาดอยางใกลชิด
พรอมทั้งจัดเตรียมภาชนะไวรองรับขยะมูลฝอยอยางเพียงพอ
6.3.2 แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงระบบการคมนาคมขนสงและการสัญจร
จากผลการศึกษา พบวาแหลงทองเที่ยวในเขตเทศบาลนครสงขลาหลายแหงยังขาดความ
เชื่อมโยงของเสนทางเดินเทาภายในพื้นที่และระหวางสถานที่ทองเที่ยวในบริเวณใกลเคียง การ
เขาถึงที่ไมสะดวกจากสภาพถนนที่คับ แคบ ขาดความตอเนื่องของปายบอกเสนทางและพื้น ที่
สําหรับจอดรถ รวมทั้งการบริการขนสงสาธารณะที่ขาดการจัดระบบที่ดี (บทที่ 5 หัวขอ 5.1.2 และ
หัวขอ 5.2.5) ซึ่งการพัฒนาและปรับปรุงระบบการคมนาคมขนสงและการสัญจร เปนภารกิจของ
สํานักงานเทศบาลนครสงขลา (แผนที่ 6.1)
1) เสนทางคมนาคมและการเขาถึง
-ควรจัดปายบอกเสนทางและแนะนําสถานที่ทองเที่ยว สถานที่สําคัญตางๆ ภายในเมือง
อยางตอเนื่องและมีตําแหนงที่ตั้งที่เหมาะสม
-จัดเตรียมพื้นที่จอดรถสาธารณะสําหรับพื้น ที่ที่มีขอจํากัดในดานการเขาถึงโดยเฉพาะ
บริเวณยานเมืองเกาที่มีชองทางสัญจรคอนขางคับแคบ เพื่อลดปริมาณการสัญจรภายในพื้นที่และ
ไมสงผลกระทบตอการสัญจรของประชาชนในพื้นที่
-แยกพื้นที่สําหรับจอดรถยนตและรถจักรยานยนต เพิ่มการตีเสนที่จอดรถใหเปนระเบียบ
อยางชัดเจน
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2) รถบริการขนสงสาธารณะ (มอเตอรไซดรับจาง รถสามลอ รถตุกตุก)
ระบบขนสงสาธารณะภายในเมือง สวนใหญเ ปน การใหบ ริก ารกับ ประชาชนในพื้น ที่
มากกวา เพื่ อการทอ งเที่ ย ว ดั งนั้ น การเพิ่ มเส น ทางสัญ จรและประสิ ท ธิ ภาพของระบบขนส ง
สาธารณะใหสามารถเขาถึงแหลงทองเที่ยวไดสะดวก และกําหนดอัตราคาโดยสารที่มีมาตรฐาน
เดีย วกัน หรือเหมาะสมตอระยะทาง เพื่อสงเสริมใหมีก ารใชบริก ารขนสงสาธารณะใหมากขึ้น
รวมทั้งการกําหนดจุดจอดพาหนะเพื่อรอผูโดยสาร ควรมีการกําหนดจุดจอดใหเปนกิจจะลักษณะ
มีก ารจั ดระเบี ย บที่ดี ไมสับ สนวุน วาย ปะปนกั บ กั บ ทางสั ญ จร เพื่อ ลดปญ หาการจอดรถรอ
ผูโดยสารริมถนนซึ่งทําใหเกิดปญหาการจราจรติดขัด
3) เสนทางสัญจรทางเดินเทา
-จัดระเบียบทางเทาใหมีความสะดวกในการสัญจร ควบคุมการตั้งวางสินคา หาบเร แผง
ลอยและปายโฆษณาที่กีดขวางที่อาจทําใหเกิดอันตรายและความไมสะดวกแกผูสัญจรไปมา
-ปรับปรุงพื้นผิวทางเดินเทาใหมีสภาพที่ดีและมีความตอเนื่อง จัดใหมีรมเงาจากตนไม
โดยรอบตลอดทางเดินโดยเฉพาะเสนทางที่เชื่อมตอระหวางสถานที่ เพิ่มความปลอดภัยจากยาน
พาหนะโดยปลูกตนไมหรือสรางรั้วเหล็กเปนแนวเพื่อปองกันไมใหรถจักรยานยนตวิ่งขึ้นบนทางเทา
-กําหนดทางขามทางมาลายในยานชุมชนและแหลงทองเที่ยวที่มีผูคนและการสัญจรพลุก
พลานโดยตีเสนทางขามใหชัดเจนหรือจัดใหมีสัญญาณไฟการขามถนน รวมทั้งมีการตีเสนบนถนน
เพื่อชะลอความเร็วของรถ
4) การปรับปรุงและจัดพื้นที่จอดรถในบริเวณแหลงทองเที่ยว
การจัดหาพื้นที่วางสําหรับจอดรถและเปนจุดพักควรเปนบริเวณที่อยูในระยะที่สามารถ
เดินถึงได แตหากไมสามารถจัดหาพื้นที่ที่เหมาะสมในการใหมีบริการไดอาจใชวิธีการที่เปนสากล
คือ การจัดใหมีรถนําเที่ยวรับนักทองเที่ยวไปสงยังจุดหมายปลายทางแลวนัดหมายเวลาเพื่อมารับ
และสงยังจุดจอดรถตอไป นอกจากนี้ควรจัดปายสัญลักษณที่แสดงทางเขา-ออก ปายสัญลักษณ
ลานจอดรถบริเวณแหลงทองเที่ยว
6.3.3 แนวทางการปรับปรุงองคประกอบและสิ่งอํานวยความสะดวกเพี่อการทองเที่ยว
การจั ดการดานองค ป ระกอบและสิ่ง อํานวยความสะดวกขั้น พื้ น ฐานเปน ภารกิ จ ของ
สํานักงานเทศบาลนครสงขลา สํานักงานการทองเที่ยวเขต 1 และในบางพื้นที่ประชาชนทองถิ่น
สามารถเข ามามี สวนร วมในการพั ฒนา ทั้งนี้ข นาดของการบริก ารหรื อความสามารถในการ
ใหบริการอาจมีขอจํากัดในเฉพาะบางสถานที่ทองเที่ยว (แผนที่ 6.2)
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1) การดูแลรักษาความสะอาด
จากผลการศึกษา พบวาปญหาดานขยะและความสกปรกจากการใชพื้นที่เปนปญหาที่
เกิดขึ้นกับแหลงทองเที่ยวที่เปนพื้นที่สาธารณะแทบทั้งหมด ซึ่งปญหาดังกลาวสงผลตอสภาพภูมิ
ทัศนและสภาพแวดลอมที่ดีของสถานที่ทองเที่ยวโดยตรง จึงไดเสนอแนวทางดังนี้
(1) การจัดการขยะ ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บขยะ รวมทั้งเพิ่ม
จํานวนถังขยะใหกระจายอยางทั่วถึง ภายในพื้น ที่แหลงทองเที่ยว การออกแบบถังขยะจะตองมี
ความกลมกลืนกับสภาพแวดลอมและลักษณะเฉพาะของสถานที่ทองเที่ยวดวยเชนกัน
(2) การรณรงครักษาความสะอาด รณรงคและปลูกจิตสํานึกใหประชาชนในพื้นที่
ผูประกอบการที่เกี่ยวของและใชพื้นที่ภายในแหลงทองเที่ยว ใหมีสวนรวมและรับผิดชอบในการ
ดูแลรัก ษาความสะอาดภายในพื้น ที่แ หลงทองเที่ย วอยา งมีระบบ เพื่อเป น ตัวอยา งที่ดีใ หกั บ
นักทองเที่ยวไดรับรู ตระหนัก และมีจิตสํานึกที่ดีตอการทองเที่ยวและใชพื้นที่แหลงทองเที่ยวอยาง
ถูกตองเหมาะสม
2) ดานการรักษาความปลอดภัย
การปรับปรุงจุดใหบริการรักษาความปลอดภัยเดิม(ปอมตํารวจ)บริเวณหาดชลาทัศน และ
หาดสมิหลา และเพิ่มจุดใหบริการรักษาความปลอดภัยในบริเวณยานชุมชน หรือแหลงทองเที่ยวที่
สามารถใหบริการไดอยางทั่วถึงและครอบคลุมพื้นที่บริเวณในละแวกใกลเคียง จัดใหมีเจาหนาที่
อยูป ระจํา หรือจัดอาสาสมัครจากชุมชนใหมีสวนรวมในการชวยกัน ดูแลรักษาความปลอดภัย
รวมทั้งการติดตั้งกลองวงจรปดในบริเวณที่เหมาะสมซึ่งสอดคลองกับโครงการยกระดับมาตรฐาน
ความปลอดภัยที่ทางเทศบาลนครสงขลาจัดขึ้น เพื่อสรางมาตรฐานความปลอดภัยแกประชาชนใน
เมือง และสงเสริ มศัก ยภาพดานการทองเที่ย วของเมือ งใหมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ควรกําหนด
ขอบเขตพื้นที่สําหรับ กิจกรรมทางน้ํา และจัด เจาหนาที่รัก ษาความปลอดภัย ทางน้ําในจุดพื้น
ใหบริการ เพื่อใหสามารถดูแลรักษาความปลอดภัยไดอยางทั่วถึง โดยเปนภารกิจของเทศบาลนคร
สงขลาเปนผูจัดตั้งศูนยรักษาความปลอดภัย หรือการขอความรวมมือจากคายกรมหลวงสงขลา
นครินทรซึ่งตั้งอยูบริเวณริมหาดชลาทัศน ในการดูแลรักษาความปลอดภัยทางน้ําแกประชาชนและ
นักทองเที่ยวภายในบริเวณโดยรอบโดยเฉพาะในชวงวันหยุดสุดสัปดาหและวันหยุดนักขัตฤกษที่มี
ทั้งนักทองเที่ยวและประชาชนในพื้นที่เขาใชเปนจํานวนมาก
3) องคประกอบและสิ่งอํานวยความสะดวกในพื้นที่แหลงทองเที่ยว
การจัดหาและออกแบบสิ่งอํานวยความสะดวกควรคํานึงถึงผูใชที่เปนเด็กและคนชรา ที่
มิใชสําหรับผูใหญแตเพียงอยางเดียว ควรจัดใหเพียงพอและสอดคลองกับปริมาณของผูใชพื้นที่ใน
แตละบริเวณของสถานที่ทองเที่ยว ซึ่งเปนภารกิจของสํานักงานเทศบาลนครสงขลา และสํานักงาน
การทองเที่ยวเขต 1
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(1) หองน้ําสาธารณะ ควรจัดเพิ่มหองน้ําสาธารณะใหเพียงพอและกระจายอยาง
เหมาะสมตามสถานที่ทองเที่ยวตางๆ และมีรูปแบบที่ไมขัดตอสภาพแวดลอม มีอัตราคาบริการอยู
ในมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งควรมีเจาหนาที่ดูแลรักษาความสะอาดอยางทั่วถึง
(2) ที่นั่งพักผอน พื้นที่พักผอน พื้นที่รมเงาและแสงสวาง โดยจัดเพิ่มที่นั่งพักผอน
ใหเพียงพอและปรับปรุงอุปกรณที่เสียหาย ซึ่งอุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวกที่ชํารุดทรุดโทรม
ยอมสงผลตอสภาพภูมิทัศนโดยรวมของสถานที่ทองเที่ยว การเพิ่มรมเงาดวยตนไมประจําถิ่นเพื่อ
ความสะดวกในการดูแลรักษาและสรางเอกลักษณของเมืองใหเปนที่รูจัก การจัดเพิ่มแสงสวางใน
บริเวณที่เปนจุดอับแสงเพื่อปองกันอันตรายในจุดเสี่ยงตอผูใชพื้นที่ทั้งนักทองเที่ยวและประชาชน
ในพื้นที่ และถึงแมบางพื้นที่จะไมมีกิจกรรมเกิดขึ้น แตเพื่อปองกันการจับจองพื้นที่ทํากิจกรรมไม
เหมาะสมของกลุมวัยรุนและคนเรรอน
(3) แผนที่และปายบอกทาง ซึ่งแผนที่แสดงตําแหนงที่ตั้งของสถานทองเที่ยวและ
สถานที่สําคัญภายในเมืองสงขลาจะตองสามารถสื่อใหเขาใจไดงายทั้งภาษาไทยและภายอังกฤษ
รวมทั้งการแนะนําวิธีการเดินทางและเสนทางทองเที่ยวที่เชื่อมโยงสถานที่ทองเที่ยวตางๆ ภายใน
เมือง เพื่ออํานวยความสะดวกในการเดินทางของนักทองเที่ยว
(4) การจัดระเบีย บรานคา รานอาหารและหาบเรแผงลอย โดยกําหนดรูปแบบ
รานคา รานอาหาร เพื่อสรางความเปนเอกลัก ษณและมาตรฐานที่ดีทั้งในดานราคาและความ
สะอาด ซึ่งจะสามารถดึงดูดนักทองเที่ยวและประชาชนในพื้นที่ไดมากขึ้น และทําใหเกิดการสราง
งานและรายไดเพิ่มขึ้นแกประชาชนในเมือง กําหนดพื้นที่รองรับสําหรับหาบเร แผงลอย และรถ
จําหนายอาหารเคลื่อนที่ เพื่อลดการกีดขวางการสัญ จรและพื้น ที่ท างเดิน เทา รวมทั้งควบคุม
กิจกรรมกลางคืนยานรานอาหารกึ่งบันเทิงริมหาดชลาทัศนที่อาจสงผลตอภาพลักษณของเมือง
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-ปรับปรุงพื้นผิวทางเดินเทา เพิ่มความตอเนื่องโดยจัดใหมีรมเงาจากตนไม
ตลอดทางเดิน และกําหนดจุดจอดใหบริการขนสงสาธารณะใหเปน
กิจจะลักษณะ
-จัดระเบียบทางเทาใหมีความสะดวกในการสัญจร

-จัดระเบียบทางเทาใหมีความ
สะดวก ควบคุมการตั้งสินคา ปาย
โฆษณาที่กีดขวาง
-ปรับปรุงพื้นผิวทางเดินใหมีสภาพ
ที่ดี มีความตอเนื่อง จัดใหมีรมเงา
ตลอดทางเดิน
-กําหนดทางขามทางมาลายเพื่อ
ความปลอดภัย

-ปรับปรุงพื้นผิวทางเดินเทาใหมี
สภาพที่ดี มีความตอเนื่องและจัด
ใหมีรมเงาจากตนไมตลอด
ทางเดิน
-กําหนดทางขามทางมาลายเพื่อ
ความปลอดภัย

-ควรมีปายบอกเสนทางอยางตอเนื่อง
-ปรับปรุงพื้นผิวทางเดินเทาใหมีสภาพที่ดีและมีความตอเนื่อง
-จัดพื้นที่จอดรถสาธารณะ เพื่อลดความแออัดภายในพื้นที่

สัญลักษณ
เสนทางเดินเทาเชื่อมระหวาสถานที่ทองเที่ยว
เสนทางเดินเทาในยานเมืองเกาและชุมชน
สถานที่ทองเที่ยว
ที่มา : จากการศึกษา

แผนที่ 6.1 แนวทางการปรับปรุงระบบการคมนาคมและการสัญจร

ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปตยกรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
รูปแบบการใชพื้นที่สถานทีท่ องเที่ยว
ในเขตเทศบาลนครสงขลา
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-ปรับปรุงหองน้ําสาธารณะใหมีความสะอาดและสามารถใชงานไดตลอดเวลา
-กําหนดจุดรักษาความปลอดภัยและเจาหนาที่ใหการดูแลอยางทั่วถึง
-กําหนดจุดใหบริการรถจําหนายอาหารเคลื่อนที่อยางมีระเบียบ
-ปรับปรุงอุปกรณที่นั่งพักผอนและการรักษาความสะอาดในสถานที่ทองเที่ยว
-เพิ่มจุดรักษาความปลอดภัยและเจาหนาที่กระจายอยางทั่วถึง
โดยเฉพาะเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยทางน้ํา
-ปรับปรุงและเพิ่มจุดใหบริการหองน้ําสาธารณะ
-กําหนดจุดใหบริการรถจําหนายอาหารเครื่องที่อยางมีระเบียบ
-เพิ่มจุดรักษาความปลอดภัยและเจาหนาที่อยางทั่วถึง
ทั้งบริเวณใกลเคียง โดยเฉพาะเจาหนาที่รักษาความ
ปลอดภัยทางน้ํา
-กําหนดขอบเขตพื้นที่กิจกรรมทางน้ําเพื่อการ
รักษาความปลอดภัยอยางทั่วถึง
-ปรับปรุง/เพิ่มหองน้ําสาธารณะ
-กําหนดจุดใหบริการรถจําหนายอาหาร
เครื่องที่อยางมีระเบียบ

-เพิ่มจุดใหบริการหองน้ํา
สาธารณะ
-จัดเพิ่มที่นั่งพักผอนใหเพียงพอ
และมีรูปแบบที่เหมาะสม
-แผนที่/ปายแนะนําสถานที่ทอง
เที่ยวภายในเมืองและบริเวณใกล
เคียง
-แผนที่/ปายแนะนําสถานที่ทอง เที่ยว
ภายในเมืองและบริเวณใกลเคียง
-เพิ่มจุดรักษาความปลอดภัยและ
เจาหนาที่อยางทั่วถึง
-กําหนดจุดใหบริการรถจําหนาย
อาหารเครื่องที่อยางมีระเบียบ

-เพิ่มจุดใหบริการหองน้ําสาธารณะและ
จัดเพิ่มที่นั่งพักผอนใหเพียงพอและมี
รูปแบบที่เหมาะสม

สัญลักษณ

จุดรักษาความปลอดภัย
จุดบริการขอมูลทองเที่ยว/ปาย/แผนที่
จุดบริการหองน้ํา
สถานที่ทองเที่ยว

ที่มา : จากการศึกษา

แผนที่ 6.2 แนวทางการปรับปรุงองคประกอบและสิ่งอํานวยความสะดวก

ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปตยกรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
รูปแบบการใชพื้นที่สถานทีท่ องเที่ยว
ในเขตเทศบาลนครสงขลา
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6.3.4 แนวทางการพัฒนาและสงเสริมดานการทองเที่ยว
1) การประชาสัมพันธและการเผยแพรขอมูล
การประชาสัมพันธและการเผยแพรขอมูลขาวสารแหลงทองเที่ยวที่นาสนใจใหเปนที่รูจัก
เพิ่มมากยิ่งขึ้นดวยวิธีการตางๆ ซึ่งตองอาศัยความรวมมือจากหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
เครือขายและกลุมองคกรตางๆ เพื่อใหการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการทองเที่ยวสามารถทําได
อยางรวดเร็วและกวางขวางมากยิ่งขึ้น โดยผานสื่อในรูป แบบตางๆ เชน สื่อสิ่งพิมพ วิทยุ และ
อิน เตอรเ น็ต ทั้ งนี้ สิ่ง สําคั ญ ประการหนึ่ง ในการประชาสั มพั น ธ และเผยแพร ขอ มูล ของแหล ง
ทองเที่ยวคือ การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนทั่วไปและกลุมองคกรตางๆ ในพื้นที่เพื่อ เขามามี
สวนรวมในการพัฒนาการทองเที่ยวอยางเปนระบบ ซึ่งหนวยงานที่รับผิดชอบคือ สํานักงานการ
ทองเที่ยวแหงประเทศไทย เขต 1 สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา และสํานักงาน
เทศบาลนครสงขลา
2) แนวทางการสงเสริมกิจกรรมการทองเที่ยว
การสงเสริมกิจกรรมการทองเที่ยวเปนแนวทางในการเพิ่มศักยภาพทางการทองเที่ยว และ
เกิดการใชงานที่คุมคากับ ศัก ยภาพของแหลงทองเที่ยว ซึ่งจะสงเสริมใหเ กิดกิจ กรรมทางดาน
การคาและบริการภายในพื้นที่แหลงทองเที่ยว และเปนการสรางรายไดใหกับประชาชนในทองถิ่น
ซึ่งหนวยงานที่รับผิดชอบคือ สํานักงานเทศบาลนครสงขลา และสํานักงานการทองเที่ยวและกีฬา
จังหวัดสงขลา
(1) การสงเสริมและสนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรมตางๆ ที่หลากหลาย
-สงเสริมกิจกรรมการคาและบริการบริเวณยานเมืองเกา ซึ่งเปนยานพานิชยกรรม
เกาที่ยังคงมีบทบาทตอเมืองและมีรูปแบบสถาปตยกรรมอาคารบานเรือนที่มีความเปนเอกลักษณ
เฉพาะ ทั้งนี้จึงควรมีการควบคุมการใชที่ดินและอาคารควบคูกับการสงเสริมกิจกรรมเพื่อปองกัน
การกอสรางดัดแปลงหรือรือ้ ถอนสิ่งกอสรางที่จะทําใหสูญเสียเอกลักษณของพื้นที่ จากการที่ยาน
เมืองเกาถูกจัดใหอยูในเขตการใชประโยชนที่ดินประเภทพาณิชยกรรมซึ่งมีความเหมาะสมที่จะ
สงเสริมใหมีกิจกรรมการคาและบริการที่สอดคลองกับวิถีชีวิต โดยเนนกิจกรรมดานการรับประทาน
อาหารและการซื้อสินคาที่ระลึกที่เปนจุดเดนของพื้นที่โดยเฉพาะ ซึ่งจะสามารถเพิ่มรายไดใหกับคน
ในชุมชนมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเพิ่มความมีชีวิตชีวาและกิจกรรมใหมีความหลากหลายเพื่อดึงดูดให
นักทองเที่ยวสามารถยืดระยะเวลาในการใชพื้นที่มากยิ่งขึ้น
-จัดกิจกรรมนั่งรถรางนําเที่ยวรอบเมืองสงขลา เปนแนวทางในการสงเสริมการ
ทองเที่ยวและการประชาสัมพันธใหนักทองเที่ยวไดรูจักสถานที่ทองเที่ยวอื่นๆ ในเมืองสงขลามาก
ยิ่งขึ้น ซึ่งกิจกรรมดังกลาวนอกจากจะเปนการยืดระยะเวลาการทองเที่ยวภายในเมืองสงขลาแลว
ยังนํามาซึ่งรายไดจากคาใชจายตางๆ ของนักทองเที่ยวและผูใชบริการจากสถานที่ ทองเที่ยวที่ได
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แวะเวียน รวมทั้งเปนการลดมลพิษจากยานพาหนะที่ใชในการเดินทางทองเที่ยวภายในเมือง ทั้งนี้
การจัดเสนทางนําเที่ยวจะตองไมเปนเสนทางที่ซ้ําซอนกับเสนทางนําเที่ยวของโครงการนั่งสามลอ
ชมเมืองซึ่งเปนโครงการที่มีอยูกอน เพราะอาจมีผลตอการเลือกใชบริการและสงผลกระทบตอกลุม
อาชีพสามลอ ทั้งนี้การจัดโครงการสามารถดําเนินการโดยเทศบาลนครสงขลาและหนวยงานอื่นๆ
ที่มีสวนเกี่ยวของ
6.4 ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป
ขอเสนอแนะเพิ่มเติมที่เกี่ยวของกับการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยพบวายังมีประเด็นที่ตองศึกษา
เพิ่มเติมอีกหลายประเด็นจากรายละเอียดที่ศึกษา โดยมีประเด็นที่นาสนใจตางๆ ที่ควรศึกษาเพื่อ
ประโยชนในดานการพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่แหลงทองเที่ยวและสงเสริมใหการทองเที่ยวในเขต
เทศบาลนครสงขลาเปน การทองเที่ย วแบบยั่งยืน จึ งมีขอเสนอแนะสําหรับ ผูสนใจที่จ ะศึก ษา
เกี่ยวกับการใชพื้นที่แหลงทองเที่ยวตอไป ดังนี้
1. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในดานการจัดการและการมีสวนรวมของประชาชนในพื้นที่ใน
การพัฒนาการทองเที่ยวที่สามารถนํามาปฏิบัติไดจริง
2. ควรมีการศึกษาขีดความสามารถในการรองรับนั กทองเที่ยวและผลกระทบทางดาน
กายภาพ เศรษฐกิจและสังคม จากการพัฒนาการทองเที่ยว
3. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอนุรักษองคประกอบเมืองที่มีคุณคาทางประวัติ
ศาสตรที่บงบอกถึงเอกลักษณความเปนเมืองสงขลาควบคูไปกับการพัฒนาดานการทองเที่ยวใน
เชิงอนุรักษใหคงอยูอยางยั่งยืน
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1

2

3

4

5

6

7

8

9
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ภาพที่ 1 องคประกอบและสิ่งอํานวยความสะดวกบริเวณอนุสาวรียกรมหลวงชุมพรฯ

8
7

10
9
12 11

1

4
5

2
3

6

1.ลานจอดรถ
2.รานจําหนายเครื่องดื่ม
3.หองสุขา
4.จุดจอดรถขายอาหารเคลื่อนที่
5.อนุสาวรียกรมหลวงชุมพรฯ
6.ศาลกรมหลวงชุมพรฯ
7.ลานสนามหญาบริเวณศาลฯ
8-9.บริเวณลานคอนกรีต
10.มานั่งริมขอบชายฝง

11.ลานสนามหญา
12.ทางเดินเทา
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ภาพที่ 2 องคประกอบและสิ่งอํานวยความสะดวกบริเวณสวนสองทะเล

12

4
1 2

3

5

7

9

6

10

11
8

1.จุดชมวิวบริเวณพญานาคพนน้ํา(หัว)
2.บริเวณโดยรอบของจุดชมวิว 11.เสนทางสัญจร
3.ลานคอนกรีตบริเวณจุดชมวิว 12.พื้นที่วางฝงตรงขาม
4.วงเวียนสวนสองทะเล
5.ลานคอนกรีตบริเวณจุดชมวิว
6.ลานสนามหญา
7.จุดจอดรถและรถขายอาหารเคลื่อนที่
8-9.บริเวณลานคอนกรีต
10.งานประติมากรรมภายในพื้นที่
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

ภาพที่ 3 องคประกอบและสิ่งอํานวยความสะดวกบริเวณอควาเรียมสงขลา

9

2

1, 3-6

7

8

1.อาคารพิพิธภัณฑสัตวน้ํา
2.ลานคอนกรีต
3.ทางสัญจรภายในพิพิธภัณฑฯ
4-5.รานอาหารและรานจําหนายสินคาที่ระลึก
6.จุดประชาสัมพันธ
7.ลานสนามแขงรถ
8.ลานจอดรถยนต
9.ลานจอดรถจักรยานยนต
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
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ภาพที่ 4 องคประกอบและสิ่งอํานวยความสะดวกบริเวณลานสระบัวและสวนประติมากรรมฯ

6

4-5

1
7-8

11-12
9-10

3

2

1.สวนประติมากรรม
2.ลานสนามหญา
3.ลานสนามเด็กเลน
4-5.สระน้ํา-ทางสัญจรภายในบริเวณสวนประติมากรรม
6.ลานชมดาวและประติมากรรมพญานาค(สะดือ)
7.ลานสนามหญาบริเวณลานสระบัว
8.ลานสนามเด็กเลน
9-10.สระบัว
11-12.ลานคอนกรีตสําหรับจัดกิจกรรม
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
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ภาพที่ 5 องคประกอบและสิ่งอํานวยความสะดวกบริเวณเจดียเขาตังกวน

3
7 4-6
12

8
9 10

11

1-2

1.ลานจอดรถ
12.ศาลาวิหารแดง
2.ลานใหอาหารลิง
3.สถานีลิฟตเขาตังกวน
4-6.บริเวณยอดเขาตังกวน
7.รานคาและหองสุขา
8.ทางขึ้นบันไดพญานาค
9.ลานคอนกรีต/ที่นั่งพักผอนบริเวณบันไดพญานาค
10.สภาพบันไดทางขึ้นเขา
11.สระน้ําบริเวณบันไดทางขึ้นเขาตังกวน
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
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ภาพที่ 6 องคประกอบและสิ่งอํานวยความสะดวกบริเวณหาดสมิหลา

11

10
12

9

2

3 48
1

56
7

1.ลานจอดรถ
11.รานอาหารทะเล
2-3.ลานสนามหญา 12.รานอาหารลานดอกแกว
4.แผงลอยขายอาหารและเครื่องดื่ม
5.มานั่งบริเวณริมหาด
6.ศาลาไทย
7.โรงแรมริมหาด
8.รานจําหนายสินคาที่ระลึก
9.รูปประติมากรรมแมว-หนู
10.ทางเดินเทา
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
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ภาพที่ 7 องคประกอบและสิ่งอํานวยความสะดวกบริเวณสวนเสรี

10-12
7-8
6

9
1

3
2
4-5

1.ลานสนามหญา(สวนหยอม)
2.สวนสุขภาพ
3.สระน้ําภายในสวนหยอม
4-5.ลานจอดรถและสนามเทนนิสเทศบาลนครสงขลา
6.รานอาหาร
7-8.ซุมจําหนายอาหาร/เครื่องดื่ม
9.งานประติมากรรม
10-12.สวนไมดัด
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1

2

3

4

5

6

7

8

9
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11
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ภาพที่ 8 องคประกอบและสิ่งอํานวยความสะดวกบริเวณหาดชลาทัศน

9 3
7-8
6
12
4-5
2

11

1,10.รูปปนประติมากรรม
2.ซุมจําหนายอาหารและเครื่องดื่ม หองสุขา
3,12.บริเวณลานจอดรถ
4.ยานรานอาหารริมทะเล
5.โรงแรมราชมังคลา พาวิลเลี่ยม บีชแอนดรีสอรท
6.ริมชายหาด
7-8.ลานดนตรีและวัฒนธรรม
9.ทางเดินเทาริมชายหาด
11.ปอมสถานีตํารวจ
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1

2

3

4

5

6

ภาพที่ 9 องคประกอบและสิ่งอํานวยความสะดวกบริเวณหาดเกาเสง

4

1-2.ชุมชนประมงเกาเสง
3.เสนทางสัญจรรอบหาดเกาเสง
4.พื้นที่ทางทหาร
5-6.หาดเกาเสง

5-6
3
1-2
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1

2

3

4

5

6

ภาพที่ 10 องคประกอบและสิ่งอํานวยความสะดวกบริเวณพิพิธภัณฑสถานแหงชาติสงขลา

1-2

3

4

5
6

1.บริเวณดานหนาพิพิธภัณฑ
2.เสนทางสัญจรหนาพิพิธภัณฑ
3.สวนหยอมภายใน
4.อาคารพิพิธภัณฑ
5.ภายในอาคารแสดงโบราณวัตถุ
6.บริเวณดานขางอาคารพิพิธภัณฑ

194

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ภาพที่ 11 องคประกอบและสิ่งอํานวยความสะดวกบริเวณพิพิธภัณฑพธํามะรงค

5-7

1.พิพิธภัณฑพธํามะรงค
2-3.ทางสัญจรโดยรอบ
4.ศูนยใหบริการขอมูลทองเที่ยว
5-7.บริเวณโดยรอบภายในพิพิธภัณฑฯ
8.ยานรานคาโดยรอบ
9.กําแพงเมืองสงขลา

4
2-3

9

8
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ภาพที่ 12 องคประกอบและสิ่งอํานวยความสะดวกบริเวณยานเมืองเกาและศาลเจาพอหลักเมือง
2
3
4-6
10-12
7-9

12

1

1.ศาลเจาพอหลักเมือง
2.เวทีงิ้วภายในบริเวณศาลเจาพอหลักเมือง
3.โรงเรียนสงขลาวิทยามูลนิธิภายในบริเวณศาลเจาพอฯ
4-6.อาคารและรานคาบริเวณถนนนางงาม
7-9.อาคารและรานคาบริเวณถนนนครใน
10-12.อาคารและรานคาบริเวณถนนนครนอก
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
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ภาพที่ 13 องคประกอบและสิ่งอํานวยความสะดวกบริเวณวัดมัชฌิมาวาส
3,11

12

6
1
4

12

2,5
7-9
10

1.ศาลาฤๅษีดัดตน
2.โบสถ
3.พิพิธภัณฑภัทรศีลสังวร
4-5.ลานสนามหญาและบริเวณรอบโบสถ
6.ที่นั่งพักผอน
7-9.ทางสัญจรและปายบอกเสนทาง
10-11.งานประติมากรรมแลโบราณวัตถุ
12.รูปปนยักษหนาวัด

197

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ภาพที่ 14 องคประกอบและสิ่งอํานวยความสะดวกบริเวณวัดชัยมงคล

4
1
3

2

7
8

5 6
9

1.ทางสัญจราภายในวัด
2.เจดียพระบรมธาตุ
3.ลานจอดรถ
4.พื้นที่วางภายในวัด
5.ทางสัญจรภายในวัด
6.อุโบสถประกอบพิธี
7.สถาปตยกรรมหอระฆัง
8.ศาลา
9.โรงเรียนชัยมงคลวิทย
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1

2

3

4

5

6
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ภาพที่ 15 องคประกอบและสิ่งอํานวยความสะดวกบริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา

2
3

1

4
5 7
10 6

12
8
9
11

1.บริเวณลานจอดรถ
12.ประตูเมืองสงขลา
2.บริเวณลานจอดรถและลานกิจกรรม
3.สวนสุขภาพ
4.ซุมจําหนายเครื่องดื่มและหองสุขา
5-6.ลานสนามหญา
7.สวนหยอมตกแตงภายในพื้นที่
8-9.ลานคอนกรีตและที่นั่งพักผอน
10.ทัศนียภาพริมชายฝง
11.จุดจอดเรือประมงชาวบาน
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แบบสํารวจลักษณะทางกายภาพและกิจกรรมการใชพื้นที่สถานทีท่ องเที่ยวภายในเทศบาลนครสงขลา
ชื่อแหลงทองเที่ยว........................................................................................................................................
ประเภท
( ) ธรรมชาติ
( ) ประวัติศาสตร
( ) ศิลปวัฒนธรรม
งานประเพณีที่จัดในแหลงทองเที่ยว
( ) มี
( ) ไมมี
ชื่องาน..........................................................................................................................................
เดือนที่จัดงาน................................................................................................................................
ที่พักแรม (ในพื้นที่,ใกลเคียง)
-ที่พัก เชน บานพัก หองพัก รีสอรท โรงแรม จํานวน.............แหง
-สถานทีซ่ ักรีดเสื้อผา ซอมแซมอุปกรณที่มีคุณภาพ
( ) มี ( ) ไมมี
การเขาถึงและที่จอดรถ
-ความชัดเจนของปายสัญญาณ/บอกเสนทาง............. การปรับปรุงซอมแซม ( ) มี ( ) ไมมี
-ลานจอดรถ.............แหง รองรับรถยนตได...................คัน ลักษณะลานจอด ( )ดิน ( )คอนกรีต
-สภาพทางเดินและปายบอกเสนทางที่ชัดเจน,ความตอเนื่องของทางเดินเทา......................................
สิ่งอํานวยความสะดวกในพื้นที่
-ศูนยบริการขอมูล...............จุด เจาหนาที่.............คน เอกสาร/ขอมูลทองเที่ยว ( ) มี ( )ไมมี
-เจาหนาที่ดูแลรักษาความปลอดภัยจํานวน.............จุด เจาหนาที่.............คน
-รานขายของฝากของที่ระลึกจํานวน...................ลักษณะชั่วคราว...................รานถาวร..................
-รานอาหาร..............ลักษณะรานชั่วคราว..............รานถาวร..............หางจากจุดทองเที่ยว............ม.
-ศาลา,ที่นั่งพักจํานวน ( ) มี ( )ไมมี
ถังขยะ
( ) มี ( )ไมมี
-หองน้ําจํานวน
( ) มี ( )ไมมี
คาธรรมเนียม.................บาท
-โทรศัพทสาธารณะ ( ) มี ( )ไมมี
ธนาคาร/ตู ATM ( ) มี ( )ไมมี
-ลานจัดกิจกรรมจํานวน.....................แหง ลักษณะลาน ( ) ปูน ( ) ดิน ( ) สนามหญา
-แผนที่/แผนผังแหลงทองเที่ยว ( ) มี ( )ไมมี
ดานการจัดการ
-ประตูทางเขาชัดเจน/ปายบอกรายละเอียด ( ) มี ( ) ไมมี
-คาเขาชมสถานที่ ( ) มี .............บาท
( ) ไมมี
-คุณคาและการดูแลรักษาสถานที่และความสวยงาม
( ) ดี ( ) ไมดี
-ปายบอกเลาประวัติ/เรื่องราวของสถานที่
( ) ภาษาไทย
( ) ภาษาอังกฤษ
-มีสถานที่หรือบริการสําหรับนักทองเที่ยวเฉพาะกลุม ไมรบกวนกลุมอื่นๆ ( ) มี ( ) ไมมี
-ขาวสารแผนโครงการเพื่อแจงกิจกรรมตางๆ สําหรับใหนักทองเที่ยวทราบ ( ) มี ( ) ไมมี
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กิจกรรมในพื้นที่
กิจกรรมนันทนาการในแหลงทองเที่ยว
( )นั่งเลน,นั่งพักผอน
( )เดินเลน,คุยเลน
( )อานหนังสือ/นอนเลน
( )ทานอาหาร,ปกนิก
( )วิ่ง-เดินออกกําลังกาย
( )ปนจักรยาน
( )เตนแอโรบิก
( )วาดรูป,ระบายสี,เลนดนตรี ( )เลนน้ําทะเล/กีฬาทางน้ํา
( )ชมทิวทัศน
( )นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์
( )ซื้อสินคา/ของที่ระลึก
( )ตกปลา
( )ศึกษาประวัติศาสตร
( )ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม
( )เดินชมเมือง/ยาน
( )อื่นๆ...............................................................................................
..................................................................................................................................................................
5.กิจกรรมทางเศรษฐกิจ...............................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
6.กิจกรรมทางสังคม.....................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
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แบบสอบถามนักทองเที่ยวประกอบการทําวิทยานิพนธเรื่อง “รูปแบบการใชพื้นที่แหลงทองเที่ยวในเขตเทศบาลนครสงขลา”
โดย นางสาวมลธุดา อุยยก นิสิตภาควิชาการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต
คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
กรุณาทําเครื่องหมาย √ ในวงเล็บ( )และกรอกขอความลงในคําตอบที่ทานเลือกในชองวาง
สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล
1.1 เพศ ( )ชาย
( )หญิง
1.2 อายุ ( )ต่ํากวา 18 ป ( ) 18 – 23 ป ( ) 24 – 35 ป ( ) 36 – 45 ป ( ) 46 – 60 ป ( )มากกวา 60 ปขึ้นไป
1.3 อาชีพ ( )นักเรียน/นักศึกษา ( )รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ( )พนักงานบริษัท ( )คาขาย/ธุรกิจสวนตัว ( )รับจาง ( )เกษตรกร
( )แมบาน/ไมไดทํางาน ( )เกษียณ
( )อื่น ๆ ระบุ......................
1.4 ที่พักอาศัยในปจจุบัน จังหวัด ระบุ................................................................................
1.5 การศึกษา ( )นอยกวาประถมศึกษา ( )ประถมศึกษา ( )มัธยมศึกษา ( )ระดับอาชีวะ/อนุปริญญา ( )ปริญญาตรี ( )ปริญญาโท ( ) ปริญญาเอก
1.6 รายได ( )ต่ํากวา 5,000 ( )5,001-10,000 ( )10,001-15,000 ( )15,001-20,000 ( )20,001-25,000 ( )25,001-30,000 ( )มากกวา 30,001
สวนที่ 2 รูปแบบและพฤติกรรมการเดินทางเขาถึงเมืองสงขลา
2.1 ทานเดินทางมาเมืองสงขลา ( )ครั้งแรก
( )........ครั้ง/เดือน
( ) ........ครั้ง/ป
( )อื่น ๆ
2.2 วัตถุประสงคหลักของการเดินทางมายังเมืองสงขลาเพื่อ ( )ทองเที่ยว/พักผอน ( )ติดตอธุรกิจ
( )ปฏิบัติราชการ
( )ประชุม/สัมมนา/อบรม ( )เยี่ยมญาติ/เพื่อน ( )ทัศนะศึกษา
( )อื่น ๆ (ระบุ).........................
2.3 ระยะเวลาที่ทานใชเวลาอยูในเมืองสงขลา
( )มาเชา-กลับเย็น เพราะ..... อยูใกลกับที่พักกลับสะดวก มีกําหนดพักคางคืนที่อื่นแลว
อื่นๆ.........................
( )พักคางคืน .............วัน/คืน ทานเลือกพักที่ใดในเมืองสงขลา
( )โรงแรม ( )เกสเฮาส
( )บานญาติ/เพือ่ น ( )บานพักรับรองขาราชการ ( )อื่นๆ ระบุ...................
2.4 ทานตัดสินใจเที่ยวภายในเมืองสงขลาเพราะเหตุใด
( )คําบอกเลาของเพื่อน/ญาติ ( )ไดรับเอกสาร/บริษัทนําเที่ยวแนะนํา ( )สนใจ/ตองการมาดวยตนเอง ( )อื่นๆระบุ..................
สวนที่ 3 รูปแบบการเดินทางและขอมูลการใชพื้นที่สถานที่ทองเที่ยว (สถานที่ ……………………………………………….)
3.1 ทานมีผูรวมเดินทางมายังสถานที่ทองเที่ยวแหงนี้ดวยหรือไม กี่คนรวมทานดวย ระบุ .............................................................................
3.2 ทานเดินทางเขาถึงสถานที่ทองเที่ยวดวยยานพาหนะใด ( )เดินเทา ( )รถจักรยาน ( )จักรยานยนต ( )รถยนตสวนตัว ( )สามลอถีบ
( )รถสารสาธารณะ:รถประจําทาง,รถตู, รถสองแถว ( )รถทัวร ( )มอเตอรไซดรับจาง ( )รถตุก ตุก ( )อื่น ๆ (ระบุ)....................
3.3 สําหรับทานที่ใชบริการรถโดยสารสาธารณะ ทานมีความพึงพอใจในดานการบริการและอัตราคาโดยสารหรือไม ( )พอใจ ( )ไมพอใจ
3.4 ทานมาใชบริการสถานที่ทองเที่ยวแหงนี้เพราะเหตุใด ( )ใกลที่พักแรม/โรงแรม ( )นัดพบเพื่อน/ชมรม ( )พาบุตรหลาน/ญาติ/เพื่อนเที่ยว
( )ทัศนะศึกษา ( )เดินทางสะดวก/เขาถึงงาย ( )ชอบกิจกรรมและสิ่งอํานวยความสะดวก ( )ชอบบรรยากาศ/รมรื่น/เงียบสงบ
( )พท.เอือ้ ตอการทํากิจกรรมที่ตองการ
( )ชอบค.สะอาด/ปลอดภัย/การดูแลรักษา ( )อื่นๆ ระบุ.................................
3.5 กิจกรรมที่ทานทําในพื้นที่สถานที่ทองเที่ยวแหงนี้ (ทําเครื่องหมาย √ ในวงเล็บ ( ) เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ)
กิจกรรม
ทํา
กิจกรรม
ทํา
กิจกรรม
ทํา
1.นั่งเลน/นั่งพักผอน/นั่งชมวิว/นอนเลน
2.เดินเลน/เดินชมวิว
3.อานหนังสือ
4.ทานอาหาร/ปคนิก/เลี้ยงสังสรรค
5.วาดรูป/ระบายสี
6.นั่งมองผูอื่นทํากิจกรรม

7.นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์
8.ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ/ประวัติศาสตร/ศิลปะ
9.เดินชมเมือง/ยาน/วิถีชีวิต
10.ถายรูป
11.เลนดนตรี/ชมการแสดง/ฟงเพลง
12.ซื้อสินคา/ของที่ระลึก

13เดิน-วิ่ง ออกกําลังกาย
14.ปนจักรยาน
15.เลนน้ําทะเล/กีฬาทางน้ํา
16.ตกปลา
17.เตนแอโรบิก
18.กิจกรรมกลางคืน(อาหารและฟงเพลง)

อื่น ๆ ระบุ.........................................................................................................................................................................
3.6 ทานใชเวลาอยูในพื้นที่สถานที่ทอ งเที่ยวแหงนี้นานเทาไหร ( )ไมเกิน 30 นาที ( )30 นาที- 1 ชม. ( )1-2 ชม. ( )2-3 ชม. ( )3 ชม.ขึ้นไป
3.7 ในการเดินทางครั้งนี้ ทานไดแวะเดินทางไปสถานที่ทองเที่ยวอื่น ๆ ภายในเมืองสงขลาหรือไม
( ) แวะ ระบุสถานที่ ...........................................................................................................................................
( )ไมแวะ เพราะ... ( มีเปาหมายอยูที่นี่ที่เดียว
มีเวลาไมพอตองรีบกลับ ไมสนใจในสถานที่อื่น
3.8 ทานเคยรวมกิจกรรมพิเศษ/งานประเพณี ที่จัดขึ้นในพื้นที่สถานที่ทองเที่ยวแหงนี้หรือไม
เคย
ไมเคย
(
(
(
(

)รูสึกประทับใจและใหความสําคัญกับกิจกรรม/งานประเพณี
)เปนกิจกรรมที่นาน ๆ จัดครั้ง
)ไมรูสึกประทับใจและไมสนใจ
)อื่น ระบุ...................................................................

(
(
(
(

)ไมทราบวามีกิจกรรม/งานประเพณีที่จัดขึ้น
)ทราบ แตไมสนใจในกิจกรรม/งานประเพณีที่จัดขึ้น
)ไมมีเวลาวางในชวงนั่น
)กังวลเรื่องความปลอดภัย
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3.9 นอกจากนี้ ทานเคยเดินทางไปยังสถานที่ทองเที่ยวอื่น ๆ หรือไม เพราะเหตุใด
สถานที่ทองเที่ยว

ไมเคยมา

ไมทุกครั้ง
ที่มาเที่ยว

ทุกครั้งที่
มาเที่ยว

1.อนุสาวรียกรมหลวงชุมพรฯ
2.สวนสองทะเล
3.อควาเรียมสงขลา
4.สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
5.หาดสมิหลา
6.ลานสระบัว/สวนประติมากรรมฯ
7.สวนเสรี
8.หาดชลาทัศน (ลานดนตรีฯ)
9.หาดเกาเสง
10.เขาตังกวน/สถานีลิฟตฯ

สถานที่ทองเที่ยว

ไมเคยมา

ไมทุกครั้ง
ที่มาเที่ยว

ทุกครั้งที่
มาเที่ยว

11.พิพิธภัณฑสถานแหงชาติสงขลา
12.พิพิธภัณฑพธํามะรงค
13.ยานเมืองเกา/ศาลหลักเมือง
14.เจดียพระบรมธาตุ วัดชัยมงคล
15.วัดมัชฌิมาวาส
16.ปอมปนปากน้ําแหลมทราย
17.สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา
18.สนามกอลฟทองใหญ
19.กําแพงเมืองสงขลา
20.ศิลาจารึก 3 ภาษา

สวนที่ 4 ปญหาและทัศนคติจากการใชบริการและสิ่งอํานวยความสะดวกในพื้นที่สถานที่ทองเที่ยวและสภาพทั่วไปในเมือง
สิ่งอํานวยความสะดวก

ภายในบริเวณสถานที่ทองเที่ยว
ดี
พอใช
ปรับปรุง

สภาพทั่วไปภายในเมืองสงขลา
ดี
พอใช
ปรับปรุง

1.สภาพการเขาถึง
-สภาพถนน/เสนทาง/ความปลอดภัย
-ปายบอกเสนทาง
2.ที่พักแรม (สําหรับผูที่พักแรมในเมืองสงขลา)
-ดานราคา/การใหบริการ/สิ่งอํานวยความสะดวก
-มาตรฐานความปลอดภัย
3.ความปลอดภัย
-บริเวณแหลงทองเที่ยว
-จํานวนเจาหนาที่ปฏิบัติงาน
4.สิ่งอํานวยความสะดวก/การบริการ
-พื้นที่สําหรับจอดรถ
-รานอาหาร/รานขายสินคาที่ระลึก
-ที่นั่งพักผอน/แสงสวาง/หองสุขา
-จุดใหบริการทองเที่ยว
-ธนาคาร/จุดแลกเปลี่ยนเงิน
5.สภาพภูมิทัศน
-ความสะอาด
-ความสวยงามและการดูแลรักษา
6.ความสําคัญ/เอกลักษณ
-ปายบอกเลาประวัติและค.สําคัญในสถานที่ทองเที่ยว
-คุณคา/เอกลักษณของพื้นที่
7.การจัดการ
-ราคาเขาชมสถานที่

4.2 ปญหาที่ทานพบจากการใชพื้นที่ในสถานที่ทองเที่ยวแหงนี้ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
( )ปญหาดานสิ่งแวดลอม คือ........................... ( )ความแออัดไมเพียงพอในการใชพื้นที่ ( )ปญหาขยะและค.สกปรกจากการใชพื้นที่
( )สถานที่ทองเที่ยวไมไดรับการดูแลและเสื่อมโทรม ( )ความไมเปนระเบียบของรานคา หาบเรและแผงลอย
( )ขาดสิ่งอํานวยความสะดวก เชน ที่นั่งพักผอน หองสุขา ( )อื่น ๆ ระบุ .................................................................
4.3 ทานอยากใหมีการปรับปรุงดานใดในสถานที่ทองเที่ยวแหงนี้ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
( )ถนน/ปายบอกเสนทางเขาถึงพื้นที่ ( )จัดระเบียบรานคา หาบเรและแพงลอย ( )แสงสวาง/การรักษาความปลอดภัยจากเจาหนาที่
( )มาตรฐานบริการขนสงสาธารณะ ( )ปรับปรุงดานราคาเขาชมที่สูงเกินไป ( )การประชาสัมพันธและใหขอมูลในแหลงทองเที่ยว
( )เพิ่มกิจกรรมที่นาสนใจภายในสถานที่ทองเที่ยว
( )สิ่งอํานวยความสะดวก เชน ที่นั่งพักผอน ที่จอดรถ หองสุขา
( )ภูมิทัศนและความสวยงามในพื้นที่และบริเวณโดยรอบ
( )อื่น ๆ ระบุ....................................................................
4.4 ทานคาดหวังใหเมืองสงขลามีลักษณะการทองเที่ยวเปนอยางไร
( )เมืองศูนยรวมแหลงเรียนรู จัดกิจกรรม/เทศกาลประเพณีทองถิ่นของจังหวัด ( )เมืองทองเที่ยวประวัติศาสตรและธรรมชาติที่เงียบสงบ
( )แหลงทองเที่ยวที่มีกิจกรรมคึกคักและบันเทิงยามค่ําคืนริมหาด

( )อื่น ๆ ระบุ.........................................................

ขอเสนอแนะนําเพิ่มเติม........................................................................................................................................................................
จบแบบสอบถาม ขอขอบพระคุณทุกทานที่กรุณาสละเวลาตอบแบบสอบถาม
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แบบสอบถามประชาชนประกอบการทําวิทยานิพนธเรื่อง “รูปแบบการใชพื้นที่แหลงทองเที่ยวในเขตเทศบาลนครสงขลา”
โดย นางสาวมลธุดา อุยยก นิสิตภาควิชาการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต
คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

กรุณาทําเครื่องหมาย √ ในวงเล็บ( )และกรอกขอความลงในคําตอบที่ทานเลือกในชองวาง
สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล
1.1 เพศ ( )ชาย
( )หญิง
1.2 อายุ ( )ต่ํากวา 18 ป
( )18–23 ป ( )24–35 ป ( )36–45 ป
( )46–60 ป
( )มากกวา 60 ปขึ้นไป
1.3 อาชีพ ( )นักเรียน/นักศึกษา ( )รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
( )พนักงานบริษัท ( )รับจาง ( )คาขาย/ธุรกิจสวนตัว
( )เกษตรกร
( )แมบาน/ไมไดทํางาน
( )เกษียณ
( )อื่น ๆ ระบุ......................
1.4 การศึกษา
( )นอยกวาประถมศึกษา
( )ประถมศึกษา
( )มัธยมศึกษา
( )ระดับอาชีวะ/อนุปริญญา
( )ปริญญาตรี
( )ปริญญาโท
( )ปริญญาเอก
1.5 ระดับรายได
( )ต่ํากวา 5,000
( )5,001-10,000 ( )10,001-15,000 ( )15,001-20,000
( )20,001-25,000 ( )25,001-30,000 ( )มากกวา 30,001
สวนที่ 2 รูปแบบการเดินทางและความถี่ในการใชพื้นที่สถานที่ทองเที่ยว (สถานที…
่ …………………………………….)
2.1 ทานมีผูรวมเดินทางมายังสถานที่ทองเที่ยวแหงนี้ดวยหรือไม กี่คนรวมทานดวย ระบุ .............................................................
2.2 ทานเดินทางเขาถึงสถานที่ทองเที่ยวแหงนี้ดวยยานพาหนะใด ( )เดินเทา ( )รถจักรยาน
( )รถจักรยานยนต
( )รถยนตสวนตัว ( )มอเตอรไซดรับจาง ( )รถตุก ตุก
( )สามลอถีบ
( )อื่นๆ (ระบุ).....................
2.3 สําหรับทานที่ใชบริการรถโดยสารสาธารณะ ทานพอใจในการใหบริการและอัตราคาโดยสารหรือไม ( )พอใจ ( )ไมพอใจ
2.4 เหตุผลในการเลือกใชสถานที่ทองเที่ยวแหงนี้
( )ใกลที่พักอาศัย ( )นัดพบเพื่อน/ชมรมตางๆ ( )ใกลที่ทํางาน/สถาบันการศึกษา ( )พาบุตรหลาน/เพื่อน/ญาติมาเที่ยว
( )ชอบกิจกรรม/สิ่งอํานวยความสะดวกในพื้นที่ ( )เดินทางสะดวก/เขาถึงงาย ( )พื้นที่เอื้อตอการทํากิจกรรมที่ตองการ
( )ชอบบรรยากาศ/รมรื่น/เงียบสงบ
( )ทัศนะศึกษา
( )อื่น ๆ ระบุ.........................
2.5 ความถี่ในการเขาใชพื้นที่สถานที่ทองเที่ยวแหงนี้ ( )ประจําทุกวัน ( )........ครั้ง/สัปดาห ( ).........ครั้ง/เดือน ( )ไมแนนอน
2.6 วันที่ทานเขาใชพื้นที่สถานที่ทองเที่ยวแหงนี้ประจํา ( )วันจันทร-วันศุกร ( )วันเสาร-อาทิตย ( )วันหยุดนักขัตฤกษ ( )ไมแนนอน
2.7 ชวงเวลาที่ทานมาประจํา ( )05.00-08.00 น. ( )08.00-12.00 น. ( )12.00-16.00 น. ( )16.00-20.00 น. ( )20.00-24.00 น. ( ) ไมแนนอน
สวนที่ 3 ขอมูลการใชพื้นที่สถานที่ทองเที่ยว
3.1 กิจกรรมที่ทานทําในพื้นที่สถานที่ทองเที่ยวแหงนี้ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
กิจกรรม
1.นั่งเลน/นั่งพักผอน/นั่งชมวิว/นอนเลน
2.เดินเลน/เดินชมวิว
3.อานหนังสือ
4.ทานอาหาร/ปคนิก/เลี้ยงสังสรรค
5.วาดรูป/ระบายสี
6.นั่งมองผูอื่นทํากิจกรรม

ทํา

กิจกรรม
7.นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์
8.ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ/ประวัติศาสตร/ศิลปะ
9.เดินชมเมือง/ยาน/วิถีชีวิต
10.ถายรูป
11.เลนดนตรี/ชมการแสดง/ฟงเพลง
12.ซื้อสินคา/ของที่ระลึก

ทํา

กิจกรรม
13เดิน-วิ่ง ออกกําลังกาย
14.ปนจักรยาน
15.เลนน้ําทะเล/กีฬาทางน้ํา
16.ตกปลา
17.เตนแอโรบิก
18.กิจกรรมกลางคืน(อาหารและฟงเพลง)

อื่น ๆ ระบุ.........................................................................................................................................................................
3.2 ทานใชเวลาในพื้นที่สถานที่ทองเที่ยวแหงนี้นานเทาไหร
( )ไมเกิน 30 นาที ( )30 นาที-1 ชั่วโมง
( )1-2 ชั่วโมง
( )2-3 ชั่วโมง
( )3 ชั่วโมงขึ้นไป
3.3 ทานเคยรวมกิจกรรมพิเศษ/งานประเพณี ที่จัดขึ้นในพื้นที่สถานที่ทองเที่ยวแหงนี้หรือไม
เคย
(
(
(
(

)รูสึกประทับใจและใหความสําคัญกับกิจกรรม/งานประเพณี
)เปนกิจกรรมที่นาน ๆ จัดครั้ง
)ไมรูสึกประทับใจและไมสนใจ
)อื่น ระบุ...................................................................

ไมเคย
( )ไมทราบวามีกิจกรรม/งานประเพณีที่จัดขึ้น
( )ทราบ แตไมสนใจในกิจกรรม/งานประเพณีที่จัดขึ้น
( )ไมมีเวลาวางในชวงนั่น
( )กังวลเรื่องความปลอดภัย

ทํา
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3.4 ความถี่ในการใชพื้นที่สถานที่ทองเที่ยวอื่น ๆ ใหคาคะแนนดังนี้ 0=ไมเคยไป , 1=นอย , 2=ปานกลาง , 3=มากที่สุด
สถานที่ทองเที่ยว
0
1.อนุสาวรียกรมหลวงชุมพรฯ
2.สวนสองทะเล
3.อควาเรียมสงขลา
4.สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
5.หาดสมิหลา
6.ลานสระบัว-สวนประติมากรรมฯ
7.สวนเสรี

1

2

3

สถานที่ทองเที่ยว
0
8.หาดชลาทัศน (ลานดนตรีฯ)
9.หาดเกาเสง
10.เขาตังกวน/สถานีลิฟตฯ
11.พิพิธภัณฑสถานแหงชาติสงขลา
12.พิพิธภัณฑพธํามะรงค
13.ยานเมืองเกา/ศาลหลักเมือง
14.เจดียพระบรมธาตุ วัดชัยมงคล

1

2

3

สถานที่ทองเที่ยว
0
15.วัดมัชฌิมาวาส
16.ปอมปนปากน้ําแหลมทราย
17.สวนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษา
18.สนามกอลฟทองใหญ
19.กําแพงเมืองสงขลา
20.ศิลาจารึก 3 ภาษา

1

สวนที่ 4 ปญหาและทัศนคติจากการใชบริการและสิ่งอํานวยความสะดวก และการพัฒนาการทองเที่ยวภายในเมืองสงขลา
ภายในบริเวณสถานที่ทองเที่ยว
สภาพทั่วไปภายในเมืองสงขลา
สิ่งอํานวยความสะดวก
ดี
พอใช
ปรับปรุง
ดี
พอใช
ปรับปรุง
1.สภาพการเขาถึง
-สภาพถนน/เสนทาง/ความปลอดภัย
-ปายบอกเสนทาง
2.ความปลอดภัย
-บริเวณแหลงทองเที่ยว
-จํานวนเจาหนาที่ปฏิบัติงาน
3.สิ่งอํานวยความสะดวก/การบริการ
-พื้นที่สําหรับจอดรถ
-รานอาหาร/รานขายสินคาที่ระลึก
-ที่นั่งพักผอน/แสงสวาง/หองสุขา
-จุดใหบริการทองเที่ยว
-ธนาคาร/จุดแลกเปลี่ยนเงิน
4.สภาพภูมิทัศน
-ความสะอาด
-ความสวยงามและการดูแลรักษา
5.ความสําคัญ/เอกลักษณ
-ปายบอกเลาประวัติและค.สําคัญในแหลงทองเที่ยว
-คุณคา/เอกลักษณของพื้นที่
6.การจัดการ
-ราคาเขาชมสถานที่

4.2 ปญหาที่ทานพบจากการใชพื้นที่ในสถานที่ทองเที่ยวแหงนี้ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
( )ปญหาดานสิ่งแวดลอม คือ.......................( )ความแออัดไมเพียงพอในการใชพื้นที่ ( )ขยะและค.สกปรกจากการใชพื้นที่
( )สถานที่ทองเที่ยวไมไดรับการดูแลและเสื่อมโทรม
( )ความไมเปนระเบียบของรานคา หาบเรและแผงลอย
( )ขาดสิ่งอํานวยความสะดวก เชน ที่นั่งพักผอน หองสุขา ( )อื่น ๆ ระบุ .................................................................
4.3 ทานอยากใหมีการปรับปรุงดานใดในสถานที่ทองเที่ยวแหงนี้ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
( )ถนน/ปายบอกเสนทางเขาถึงพื้นที่ ( )จัดระเบียบรานคาหาบเรและแพงลอย ( )แสงสวาง/เจาหนาทีร่ ักษาค.ปลอดภัย
( )มาตรฐานบริการขนสงสาธารณะ ( )ปรับปรุงดานราคาเขาชมที่สูงเกินไป ( )การประชาสัมพันธ/ใหขอมูลใน แหลงทองเที่ยว
( )เพิ่มกิจกรรมที่นาสนใจภายในสถานที่ทองเที่ยว
( )สิ่งอํานวยความสะดวก เชน ทีน่ ั่งพักผอน ที่จอดรถ หองสุขา
( )ภูมิทัศนและความสวยงามในพื้นที่และบริเวณโดยรอบ ( )อื่น ๆ ระบุ.............................................
4.4 ทานคิดวาการพัฒนาดานการทองเที่ยวภายในเมืองสงขลาจะสงผลกับชีวิตความเปนอยูของทานอยางไร
( )ทําใหเกิดการแขงขันและคาครองชีพที่สูงขึ้น ( )ทําใหเกิดความวุนวาย ความแออัดในการใชพื้นที่รวมกัน
( )เหมือนเดิม ความเปนอยูไมเปลี่ยนแปลง
( )ทําใหมีความเปนอยูดีขึ้น มีรายไดจากนักทองเที่ยวที่เขามา
( )คุณภาพชีวิตดีขึ้นจากโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อรองรับการทองเที่ยว ( )อื่นๆ ระบุ........................
4.5 ทานคาดหวังใหเมืองสงขลามีลักษณะการทองเที่ยวเปนอยางไร
( )เมืองศูนยรวมแหลงเรียนรู จัดกิจกรรม/เทศกาลประเพณีทองถิ่น ( )เมืองทองเที่ยวประวัติศาสตร ธรรมชาติที่เงียบสงบ
( )แหลงทองเที่ยวที่มีกิจกรรมคึกคักและบันเทิงยามค่ําคืนริมหาด ( )อื่น ๆ ระบุ.........................................................
ขอเสนอแนะนําเพิ่มเติม.......................................................................................................................................................
จบแบบสอบถาม ขอขอบพระคุณทุกทานที่กรุณาสละเวลาตอบแบบสอบถาม

2

3
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หัวขอการสัมภาษณหนวยงานที่มีสวนเกี่ยวของในการพัฒนาการทองเที่ยว
ในเขตเทศบาลนครสงขลา
1. บทบาทและหนาที่ของหนวยงานที่เกี่ยวของและสงเสริมตอการพัฒนาการทองเที่ยวใน
เขตเทศบาลนครสงขลา
2. ประเด็นปญหาที่เกี่ยวของกับการพัฒนาและผลจากการพัฒนาปรับปรุงแหลงทองเที่ยว
และการทองเที่ยวในเขตเทศบาลนครสงขลา
3. แนวทางในการพัฒนาการทองเที่ยวตามบทบาทหนาที่ของแตละหนวยงาน
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ประวัติผูเขียนวิทยานิพนธ
นางสาวมลธุดา อุย ยก เกิดวัน ที่ 14 มิถุน ายน 2524 ที่จังหวัดสงขลา สําเร็จการศึก ษา
ระดั บ ปริ ญ ญาศิ ล ปศาสตร บั ณ ฑิ ต สาขาภู มิ ศ าสตร คณะมนุ ษ ย ศ าสตร แ ละสั ง คมศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี ปการศึกษา 2543 และเขาศึกษาในหลักสูตรการ
วางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต สาขาการวางผังเมือง ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะ
สถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เมื่อปการศึกษา 2549

