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บทคดัย่อ 
การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาลกัษณะทางกายภาพดา้นการท่องเท่ียวดว้ยทฤษฎีจินตภาพของชุมชน

เกาะพิทกัษ ์อ.หลงัสวน จ.ชุมพร ศึกษาแนวทางการพฒันาทางกายภาพและส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษข์องชุมชน

เพ่ือเสนอแนะการวางผงัและการออกแบบสถาปัตยกรรมสาํหรับรองรับนกัท่องเท่ียวในชุมชนเกาะพิทกัษ ์จากประเด็น

ปัญหาท่ีชุมชนยงัขาดการจดัองคป์ระกอบเมืองตามทฤษฏีท่ีเหมาะสม สถาปัตยกรรมถูกพฒันาโดยไม่คาํนึงถึงรูปแบบ

สถาปัตยกรรมและอตัลกัษณ์ของชุมชน ดว้ยเหตุและปัจจยัดงักล่าวจึงไดน้าํมาใชเ้ป็นประเด็นในการออกแบบวางผงั

ชุมชนและพฒันาสถาปัตยกรรม เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ วิธีการดาํเนินวิจัยเป็นรูปแบบเชิง

สังคมศาสตร์และการออกแบบทางกายภาพของชุมชนโดยการสํารวจพ้ืนท่ีผงัชุมชน สถาปัตยกรรมของชุมชนดว้ย

ขอ้มูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ โดยเร่ิมศึกษาจากประเด็นปัญหาของชุมชน และความตอ้งการของคนในพ้ืนท่ี โดยมีกรอบ

ของแผนการพฒันาของเกาะพิทกัษ์ นาํมาวิเคราะห์ตามหลกัทฤษฎีจินตภาพของเมือง รวมทั้งทฤษฎีการท่องเท่ียวเชิง

อนุรักษ์ นํามาใช้ในปรับปรุงแกไ้ขในการวางผงัและออกแบบงานสถาปัตยกรรมชุมชน ผลการวิจยัแสดงให้ทราบ

แนวทางออกแบบและพฒันาชุมชนเบ้ืองตน้เป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนท่ีหน่ึงเป็นส่วนท่ีพกัเพ่ือรองรับนกัท่องเท่ียว ส่วนท่ี

สองเป็นพ้ืนท่ีส่วนกลางของชุมชน ไดแ้ก่ ท่าเรือ ศูนยโ์อทอป (OTOP) และพ้ืนท่ีกิจกรรมอ่ืน ๆ บนเกาะ ส่วนสุดทา้ย

เป็นโครงการพ้ืนท่ีแนวชายฝ่ังทะเลฝ่ังทิศตะวนัออก พฒันาจุดชมวิวทั้ง 3 จุด เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวและการอนุรักษ์
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พ้ืนท่ีบนเกาะพิทกัษ ์โดยคาดหวงัว่าการพฒันาเชิงอนุรักษจ์ะช่วยส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ การพฒันาเชิงอนุรักษ์

จะช่วยส่งเสริมในดา้นการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ สร้างเศรษฐกิจชุมชน รักษาส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติ เพ่ิมประสิทธิภาพ

ในการรองรับนกัท่องเท่ียวของหมู่บา้นชาวประมงชุมชนเกาะพิทกัษค์วบคู่ไปกบัการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติเป็น

ชุมชนอยา่งย ัง่ยนื 
 

คาํสําคญั: การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์  ชุมชนเกาะพิทักษ์ 

 

Abstract 
The purpose of this research was to study the context of Koh Phitak's Community, located in Lang Suan 

District, Chumphon Province andto propose developmental approaches and a appropriate architectural design for the 

promotion of ecotourism based on appropriate theories. Methodologically, the models for social integration and 

physical design of the community were used to develop the layout of the community based on the primary and 

secondary information of the communal architecture issues and needs of the local people along with the framework 

of the development plan of Koh Phitak. The ‘image of the city’ theory proposed =by Lynch and the theory of 

ecotourism were also applied to the improvement of the planning and designing of the community architecture. The 

project can help to promote ecotourism, build the communal economy, preserve the natural environment, increase 

efficiency in supporting tourists and preserving natural resources as a sustainable community. 

 

Keywords: Ecotourism, Koh Phithak 

 

1.  บทนํา 
ชุมชนเกาะพิทกัษ ์ตาํบลบางนํ้าจืด อาํเภอหลงัสวน จงัหวดัชุมพร เป็นชุมชนท่ีมีความสัมพนัธ์ระหว่างสายนํ้ า

และวฒันธรรม มีพ้ืนท่ีขนาด 712 ไร่ จาํนวนบา้นเรือน 50 หลงัคาเรือน จาํนวนประชากร 147 คน (องคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลบางนํ้ าจืด, 2564) มีลกัษณะทางกายภาพเป็นเกาะ ลอ้มรอบดว้ยทะเลอ่าวไทย มีแหล่งธรรมชาติท่ีคงความอุดม

สมบูรณ์ มีการตั้งถ่ินฐานอยู่อาศยัทางฝ่ังตะวนัตกของเกาะ เน่ืองจากเป็นทิศต่อเน่ืองจากเมือง และไม่มีลมมรสุม 

เหมาะสมต่อการตั้งถ่ินฐาน ส่วนฝ่ังตะวนัออกของเกาะมีทรัพยากรทางธรรมชาติท่ีสมบูรณ์ มีหาดทรายขาว และยงัเป็น

บริเวณอนุรักษ์ปะการังตลอดแนวชายฝ่ัง อนัเป็นผลมาจากวิถีชีวิตของชุมชนท่ีอยู่ร่วมกบัธรรมชาติอย่างพ่ึงพากัน 

สมัพนัธ์กบัหลกัแนวคิดและความเช่ือของชุมชนในการอนุรักษพ้ื์นท่ีธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม สอดคลอ้งกบัเป้าหมาย

ในการพฒันาท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ โดยอนุรักษ์วฒันธรรมและบริหารจดัการทรัพยากรการท่องเท่ียว ท่ีตอ้งการให้

พฒันาและอนุรักษใ์ห้เป็นหมู่บา้นท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์(แผนพฒันาทอ้งถ่ินองคก์ารบริหารส่วนตาํบลบางนํ้าจืด อาํเภอ

หลงัสวน จงัหวดัชุมพร, 2561) จากการสาํรวจพ้ืนท่ี เก็บขอ้มูล และวิเคราะห์โดยใชท้ฤษฎีจินตภาพของเมือง (Lynch, 

1977)  ท่ีกล่าวถึงเร่ืองการจดัองคป์ระกอบของเมืองท่ีเหมาะสมจะส่งผลให้เมืองนั้นมีความน่าประทบัใจต่อผูพ้บเห็น 
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พบว่าชุมชนยงัขาดการจัดองค์ประกอบเมืองตามทฤษฏีท่ีเหมาะสม ทาํให้ลักษณะทางกายภาพของชุมชนขดัต่อ

หลกัการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ และสถาปัตยกรรมถูกพฒันาโดยไม่คาํนึงถึงรูปแบบสถาปัตยกรรมและอตัลกัษณ์ของ

ชุมชน ดว้ยเหตุและปัจจยัดงักล่าวจึงไดน้าํมาใชเ้ป็นประเด็นในการออกแบบวางผงัชุมชนและพฒันาสถาปัตยกรรม 

เพ่ือส่งเสริมพฒันาการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษท่ี์มีกรอบจาํกดั การพฒันาการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์คือ การบริหารจดัการ

พ้ืนท่ีโดยไม่ทาํลายทรัพยากรธรรมชาติในบริเวณท่ีควร ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเดินทางไปยงัแหล่งธรรมชาติและแหล่ง

วฒันธรรมอย่างมีความรับผิดชอบ โดยไม่ก่อให้เกิดการรบกวนหรือสร้างความเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้ม แต่มีวตัถุประสงคเ์พ่ือช่ืนชม ศึกษา เรียนรู้และเพลิดเพลินไปกบัทศันียภาพ พืชพรรณ ตลอดจนลกัษณะ

ทางวฒันธรรมท่ีปรากฏในแหล่งธรรมชาติ พร้อมทั้งช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจอนัส่งผลเกิดประโยชน์ต่อชุมชน

ท้องถ่ิน (กฤติยา ภาณุรักษ์, 2553) จึงเกิดเป็นสมมติฐานท่ีว่าหากได้มีการพฒันาลักษณะทางกายภาพและดาํเนิน

โครงการเสนอแนะการท่องเท่ียวในรูปแบบเชิงอนุรักษ์แลว้ จะช่วยส่งเสริมรองรับบทบาทการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์

นาํไปสู่การสร้างเศรษฐกิจชุมชนและรักษาวิถีชีวิตของชาวประมง แลทรัพยากรธรรมชาติของเกาะพิทกัษไ์ดอ้ยา่งย ัง่ยืน

เพ่ือสืบต่อคนรุ่นหลงัสืบต่อไป 

 

2.  วตัถุประสงค์ 
 1) เพ่ือศึกษาลกัษณะกายภาพดา้นการท่องเท่ียวดว้ยทฤษฎีจินตภาพของชุมชนเกาะพิทกัษ ์
 2) เพ่ือศึกษาแนวทางการพฒันาทางกายภาพและส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษข์องชุมชนเกาะพิทกัษ ์
 3) เพ่ือเสนอแนะการวางผงัและการออกแบบสถาปัตยกรรมสาํหรับรองรับการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษใ์นชุมชน

เกาะพิทกัษ ์
 
3.  วธีิดําเนินการวจิัย  

งานวิจัยฉบับน้ีเป็นงานวิจัยเชิงสังคมศาสตร์และการออกแบบทางกายภาพของชุมชน มีขั้นตอนการ

ดาํเนินการวิจยัโดยสงัเขปดงัน้ี 
3.1 ศึกษาค้นคว้าแนวความคิด กรณีศึกษาและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงทฤษฎีการวางผังและการออกแบบพื้นท่ี 

ชุมชนประมงชายฝ่ังทะเล 

 

3.2 การรวบรวมข้อมลูเชิงคุณภาพ  
3.2.1 การสาํรวจพ้ืนท่ีขอ้มูลผงัชุมชน ขอ้มูลดา้นสถาปัตยกรรมชุมชน และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ดว้ยขอ้มูลทุติย

ภูมิ จากฐานขอ้มูลภาพถ่ายทางอากาศปี พ.ศ.2562 (Google Map, 2564)  
3.2.2 การศึกษาประเดน็ปัญหาความตอ้งการของคนในพ้ืนท่ี ดว้ยขอ้มูลปฐมภูมิ จากการสมัภาษณ์  

นายสมควร เยน็บางสพาน (2564) ผูใ้หญ่บา้นบา้นเกาะพิทกัษ ์โดยศึกษาบริบทและความตอ้งการของชุมชนเกาะพิทกัษ ์

ในประเดน็ท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาวิถีชีวิต ประเพณีและวฒันธรรมของชุมชน 
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3.2.3 ศึกษาแผนพฒันาการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์และแผนพฒันาชุมชน ตาํบลบางนํ้ าจืด เพ่ือนําขอ้มูลไป

วิเคราะห์แลว้นาํเสนอเป็นแนวทางพฒันาชุมชน 
3.2.4 นาํภาพถ่ายทางอากาศจาก Google earth pro มาวิเคราะห์ตามหลกัทฤษฎีจินตภาพของ Kevin Lynch ทั้ง 

5 ประการ อันได้แก่ 1) ทางสัญจร 2) ขอบเขต 3) ย่าน 4) จุดศูนย์รวม และ5) จุดหมายตา โดยองค์ประกอบทั้ ง  

5 ประการ จะสร้างมโนทัศน์ในการรับรู้เมืองของผูส้ังเกต หากสภาพแวดล้อมของเมืองมีการจัดองค์ประกอบท่ี

เหมาะสม กจ็ะทาํใหเ้กิดจินตภาพท่ีชดัเจน 

 
3.3 นาํผลจากการศึกษาวิเคราะห์กายภาพด้วยทฤษฎีจินตภาพของพื้นท่ีมาเสนอแนะ แล้ววางผังเพ่ือปรับปรุงทาง

กายภาพอันส่งผลต่อการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 

 

3.4 นําผังกายภาพท่ีได้รับการปรับปรุงจากทฤษฎีจินตภาพ มาเสนอแนะแนวทางการออกแบบและพัฒนา

สถาปัตยกรรมชุมชนเพ่ือการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 

 

3.5 สรุปผลการวิจัยด้วยการวางผังและการออกแบบสถาปัตยกรรมชุมชนในพืน้ท่ีเกาะพิทักษ์ เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว

เชิงอนุรักษ์ 
 
4. ผลการวจิัยและอภิปรายผล 

4.1 จากการวิเคราะห์ทฤษฎีจินตภาพของเมืองทั้ง 5 ของชุมชนเกาะพิทกัษ์  อนัประกอบไปดว้ย ทางสัญจร

ขอบเขต ย่าน จุดศูนยร์วม และจุดหมายตา เบ้ืองตน้พบว่า เส้นทางสัญจรภายในชุมชนท่ีขาดการเช่ือมโยงกบัพ้ืนท่ี

กิจกรรมต่าง ๆ จุดศูนยร์วมชุมชนขาดการพฒันา ในยา่นการประมง ยา่นการท่องเท่ียว และยา่นเกษตรกรรม ทั้งสามจุด

ถูกแบ่งออกอย่างชดัเจน ทาํให้การพฒันาและดูแลไดไ้ม่ทัว่ถึง จุดหมายตาอนัไดแ้ก่ จุดชมวิวมีทางข้ึนและปล่อยให้

กลายเป็นพ้ืนท่ีขาดการดูแล ทาํให้ไม่ไดรั้บความสนใจจากนกัท่องเท่ียวเท่าท่ีควร หากไดมี้การพฒันาส่ิงต่าง ๆ เหล่าน้ี

ให้เกิดเป็นระบบ สอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตชุมชนและบริบทพ้ืนท่ีแลว้ จะส่งผลดีต่ออตัลกัษณ์ชุมชนและสร้างภาพจาํท่ีดี

กลบัสู่นกัท่องเท่ียว (ดงัรูปท่ี 1) 
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รูปท่ี 1 แสดงการวิเคราะห์ดว้ยจินตภาพของเมือง ( Image of city) 

ท่ีมา: ผลงานการออกแบบของผูว้ิจยั 

 
4.2 เสนอแนวทางการออกแบบและพฒันาสถาปัตยกรรมชุมชน เพ่ือรองรับการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ โดย

คาํนึงถึงการพฒันาท่ีไม่ส่งผลเสียต่อส่ิงแวดลอ้มและวิถีชีวิตของชุมชนเกาะพิทกัษ ์แต่ในทางกลบักนัเป็นการส่งเสริม

ชุมชนให้มีความยัง่ยืน กระตุน้เศรษฐกิจชุมชนและดา้นการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์ใหเ้กิดประโยชน์กบัพ้ืนท่ีอยา่งสมดุล 

โดยพฒันาพ้ืนท่ีท่ีขาดความน่าสนใจต่อผูพ้บเห็นจากการวิเคราะห์ตามทฤษฎีจินตภาพเมือง และปรับปรุงโครงสร้าง

ทางกายภาพของชุมชน โดยการนาํเสนอแนวทางการออกแบบเบ้ืองตน้ (Design guideline)  ท่ีสัมพนัธ์กบัการวางผงั

กายภาพของพ้ืนท่ีในขอ้ 4.1 ดงัน้ี 
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รูปท่ี 2 แสดงตาํแหน่งพื้นท่ีโครงการ 

ท่ีมา: ผลงานการออกแบบของผูว้ิจยั 

 

4.2.1 ตาํแหน่งท่ี 1 ในรูปท่ี 2 พฒันาเส้นทางจกัรยานและทางเดินรอบเกาะบริเวณท่าเรือทางทิศตะวนัตกเพ่ือ

ใชเ้ป็นทางลดัเดินทางไปชายหาดท่ีอยูท่างทิศตะวนัออก ให้ง่ายต่อการเขา้ถึงจุดชมวิวท่ีอยู่บนภูเขาทางทิศเหนือ และ

ขยายทางเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการใชง้าน ดงัแสดงในรูปท่ี 3 และ 4  
4.2.2 ตาํแหน่งท่ี 2 ในรูปท่ี 2 พฒันาจุดชมวิว ออกแบบให้มีทางข้ึนไปสองทางคือ บริเวณชายหาดติดโขดหิน 

และบริเวณใกลส่้วนกลางของเกาะท่ีเป็นจุดชมวิว มีความสูงจากระดบันํ้าทะเล 200 เมตรโดยประมาณ ดงัรูปท่ี 5 แสดง

ภาพก่อนการพฒันาพ้ืนท่ี และหลงัการพฒันาดงัรูปท่ี 6 เสนอแนะให้มีการปรับปรุงและเพ่ิมพ้ืนท่ีทางจกัรยานและ

ทางเดินรอบเกาะโดยใช้วสัดุท่ีสามารถหาไดง่้ายในพ้ืนท่ีคือ ไมส้น ไมแ้ดง หรือไมเ้ต็งในการก่อสร้าง การพฒันาน้ี

สร้างเพ่ือให้สะดวกสบายต่อผูใ้ชง้านในการใชท้างสัญจรในรูปแบบต่าง ๆ มีไฟทางสําหรับนกัท่องเท่ียวสามารถเดิน

หรือป่ันจกัรยานรอบเกาะและไดใ้นตอนกลางคืน สร้างศาลาใหน้ัง่พกัผอ่นชมวิวเพ่ือช่ืนชมความสวยงามของธรรมชาติ 

ให้สามารถมองเห็นได้ในระยะไกลจนถึง เกาะเต่า เกาะสมุย และเกาะพะงนั ซ่ึงเป็นการต่อยอดการท่องเท่ียวและ

กิจกรรมภายในชุมชนเดิม ให้เกิดเป็นระบบสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาชุมชน แต่ยงัคงคาํนึงถึงธรรมชาติ สภาพแวดลอ้ม

และวิถีชีวิตของชุมชน เพ่ือให้นกัท่องเท่ียวไดส้ัมผสัทั้งพ้ืนท่ีท่ีพฒันาแลว้ อนัเป็นประสบการณ์ใหม่ของนกัท่องเท่ียว

เชิงอนุรักษ์ โดยเสนอแนะให้ทางเดินเป็นโครงสร้างไมห้รือใชพ้ื้นผิวธรรมชาติ เพ่ือการรักษาส่ิงแวดลอ้ม พร้อมกบั

เสนอส่ิงประดบัถนน 
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รูปท่ี 3 แสดงภาพก่อนพฒันาพื้นท่ีทางจกัรยาน 

และทางเดินรอบเกาะ  (Wanderlyn, 2563) 

 

 
รูปท่ี 4 แสดงภาพการพฒันาพื้นท่ีทางจกัรยานและทางเดินรอบเกาะ 

ท่ีมา: ผลงานการออกแบบของผูว้ิจยั 

 
รูปท่ี 5 แสดงภาพก่อนพฒันาทางไปจุดชมวิว 

ท่ีมา: ภาพถ่ายจริง ปีพ.ศ.2561 

 
รูปท่ี 6 แสดงภาพการพฒันาศาลาพกัผอ่นระหวา่งทางไปจุดชมวิว 

ท่ีมา: ผลงานการออกแบบของผูว้ิจยั 

 
4.2.3 พ้ืนท่ีพฒันาเตรียมความพร้อมในการรองรับกิจกรรมเพ่ือรองรับนักท่องเท่ียว อนัไดแ้ก่ ศูนยโ์อทอป 

พ้ืนท่ีส่วนกลาง สถานท่ีตั้งส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิประจาํชุมชน โฮมสเตย ์และท่าเรือ 
- ตาํแหน่งท่ี 3 ในรูปท่ี 2 ร้านคา้โอทอป เน่ืองจากปัจจุบนัไม่ไดมี้การดูแลรักษาส่งผลใหน้กัท่องเท่ียวเขา้มาใช้

งาน โดยพฒันาให้สามารถรับนกัเท่ียวไดม้ากข้ึน สามารถเก็บสินคา้ไวใ้นพ้ืนท่ีได ้และมีลานสาํหรับใหน้กัท่องเท่ียวชม

การทาํสินคา้โอทอปไดอี้กดว้ย ดงัแสดงในรูปท่ี 7 
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รูปท่ี 7 แสดงภาพการพฒันาศูนยโ์อทอป (OTOP) 

ท่ีมา: ผลงานการออกแบบของผูว้ิจยั 
 

- ตาํแหน่งท่ี 4 ในรูปท่ี 2 เพ่ิมศาลากลางชุมชน เน่ืองจากชุมชนต้องการพ้ืนท่ีส่วนกลางในการประกอบ

กิจกรรมและพิธีกรรมต่าง ๆท่ีเหมาะสม จึงไดเ้สนอแนวทางการออกแบบพ้ืนท่ีส่วนกลางของชุน เพ่ือใชเ้ป็นศูนยร์วม

ชุมชนในการประกอบกิจกรรม (ดงัรูปท่ี 8 และ 9) 

 

 
รูปท่ี 8 แสดงภาพพื้นท่ีประกอบพิธีกรรมประจาํชุมชน  

(Mukmamicoth, ออนไลน์) 

 
รูปท่ี 9 แสดงภาพการพฒันาศาลากลางชุมชน 

      ท่ีมา: ผลงานการออกแบบของผูว้ิจยั 
 

- ตาํแหน่งท่ี 5 ในรูปท่ี 2 ปรับปรุงสถานท่ีตั้งส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิประจาํชุมชน ตั้งอยู่ตาํแหน่งทิศตะวนัออกของ

เกาะติดกบับริเวณชายหาด โดยออกแบบให้มีหลงัคาปกคลุม และมีชานยื่นออกมาเพ่ือตอบรับการใชง้านของชาวบา้น 

(ดงัรูปท่ี 10 และ 11) 
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รูปท่ี 10 แสดงภาพก่อนพฒันาสถานท่ีตั้งส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ  

ท่ีมา: ภาพถ่ายจริง ปีพ.ศ.2563  

 
รูปท่ี 11 แสดงภาพการพฒันาสถานท่ีตั้งส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ 

ท่ีมา: ผลงานการออกแบบของผูว้ิจยั 
 

- ตาํแหน่งท่ี 6 ในรูปท่ี 2 พฒันาโฮมสเตยส์ําหรับการรองรับนักท่องเท่ียว เพ่ือสนับสนุนการท่องเท่ียวเชิง

อนุรักษ์ของชุมชน โดยออกแบบให้คงอตัลกัษณ์เดิมแต่สามารถรองรับนักเท่ียวได้หลายรูปแบบมากข้ึน เป็นการ

เสนอแนะแนวทางออกแบบเพ่ือแกปั้ญหาของโฮมสเตยเ์ดิม (ดงัรูปท่ี 12, 13, 14 และ 15) 

 

 
รูปท่ี 12 แสดงภาพก่อนการพฒันา  

ท่ีมา: Kapook (ออนไลน์) 

 

 
รูปท่ี 13 แสดงภาพหลงัการพฒันาโฮมสเตย ์

                 ท่ีมา: ผลงานการออกแบบของผูว้ิจยั 

 
รูปท่ี 14 แสดงภาพก่อนการพฒันาโฮมสเตย ์ 

ท่ีมา: โฮมสเตย ์(ออนไลน์). 

 
รูปท่ี 15 แสดงภาพหลงัการพฒันาโฮมสเตย ์

            ท่ีมา: ผลงานการออกแบบของผูว้ิจยั 
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- ตาํแหน่งท่ี 7 ในรูปท่ี 2 ปรับปรุงและพฒันาท่าเรือ สาํหรับรองรับเรือขนส่งผูโ้ดยสารขนาดใหญ่ โดยพฒันา

ทางเดินใหก้วา้งข้ึนเพ่ือรองรับปริมาณและประเภทของนกัท่องเท่ียวท่ีเพิ่มมากข้ึน (ดงัรูปท่ี 16 และ 17) 

 

 
รูปท่ี 16 แสดงภาพก่อนการพฒันาท่าเรือประจาํชุมชน 

ท่ีมา: ภาพถ่ายสถานท่ีจริง ปีพ.ศ.2562 

 

 
รูปท่ี 17 แสดงภาพหลงัการพฒันาท่าเรือประจาํชุมชน 

ท่ีมา: ผลงานการออกแบบของผูว้ิจยั 

การเสนอแนะแนวทางการวางผงัและออกแบบสถาปัตยกรรม เพ่ือพฒันาการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษข์องชุมชน

ทั้งหมดนั้น เป็นการพฒันาโครงสร้างทางกายภาพของชุมชนให้มีคุณภาพในการรองรับนักท่องเท่ียวไดม้ากข้ึน เพ่ือ

สร้างรายไดแ้ละเสริมเศรษฐกิจชุมชน และสร้างประสบการณ์ใหม่ในการเรียนรู้จากการท่องเท่ียว ทั้งยงัรักษาวิถีชีวิต

และทรัพยากรธรรมชาติของเกาะพิทกัษใ์ห้ย ัง่ยืน โดยเช่ือมโยงจุดสําคญัของชุมชนดว้ยเส้นทางท่องเท่ียวในรูปแบบ

ใหม่เชิงอนุรักษริ์มชายฝ่ังทะเล ท่ีส่ือถึงวิถีชีวิตประเพณีและอตัลกัษณ์ชุมชนให้เด่นชดั เพ่ือการเขา้ถึงและรับรู้ไดง่้ายท่ี

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการและการแกไ้ขปัญหาของชุมชนท่ีสนองต่อแผนพฒันาชุมชน 
 

4.3 เส้นทางสัญจรภายในเกาะ ไดรั้บการพฒันาให้มีเส้นทางสําหรับใชเ้ดินและป่ันจกัรยานรอบเกาะ รวมถึง

เส้นทางท่ีเดินลดัไปยงัชายฝ่ังทะเลด้านทิศตะวนัออก จึงทาํให้มีเส้นทางข้ึนไปสู่ชุดชมวิวด้วยกันสองเส้นทาง คือ 

บริเวณชายหาดติดโขดหินและบริเวณใกลส่้วนกลางของเกาะ สร้างความสะดวกสบายให้กบันกัท่องเท่ียวท่ีง่ายต่อการ

เขา้ถึงเพ่ือสมัผสัความงดงามของธรรมชาติอยา่งใกลชิ้ด 

 
4.4 สถาปัตยกรรม  
4.4.1 จากการศึกษาทางกายภาพกลุ่มท่ีพกัอาศยัก่อนการพฒันา จะแสดงให้เห็นว่าโฮมสเตยห์ลายแห่งใน

พ้ืนท่ี เกาะพิทกัษเ์ป็นเพียงท่ีอยูอ่าศยัตามสภาพจริงของชาวเล ท่ีไม่ไดเ้นน้ความสวยงามและความสะดวกสบายสาํหรับ

นักท่องเท่ียว ทาํให้ดูเหมือนชาํรุดทรุดโทรม อาคารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวก็ก่อสร้างข้ึนเองง่ายๆ โดยไม่คาํถึง

รูปแบบทางสถาปัตยกรรมและไม่ไดค้าํนึงถึงการใชง้านของนกัท่องเท่ียว เน่ืองจากบา้นทุกหลงัไม่ไดส้ร้างข้ึนมาเพ่ือทาํ

โฮมสเตยม์าตั้งแต่ตน้ จึงไดด้าํเนินการพฒันา อนัแสดงให้เห็นถึงความเปล่ียนแปลงในดา้นรูปลกัษณ์ ท่ีมีระบบแบบ

แผนตอบโจทยท์ั้งกลุ่มนกัท่องเท่ียวแบบคา้งคืนและไม่คา้งคืน 
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4.4.2 จากการศึกษาทางกายภาพส่วนกลางประกอบไปดว้ย ท่าเรือท่ีไม่มีความสะดวกสบายและความสวยงาม

ทาํให้ไม่มีคนไปใชบ้ริการ ศูนยจ์าํหน่ายผลิตภณัฑ์โอทอปท่ีไม่มีการดาํเนินงานท่ีชดัเจนเจน ปล่อยให้ทรุดโทรม   จึง

ไดด้าํเนินการพฒันาปรับภูมิทศัน์ท่าเรือใหส้วยงาม ปรับปรุงท่าเรือให้มีความสวยงาม สะดวกสบายต่อการใชง้าน สร้าง

สถานพยาบาลท่ีอยู่ในการดูแลของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น (อสม.) ให้สามารถดาํเนินการไดอ้ยา่งเป็น

รูปธรรม และสร้างศูนยค์ดัแยกขยะเพ่ือแกไ้ขปัญหาขยะท่ีถูกลมพดัมาจากชายฝ่ังเขา้สู่พ้ืนท่ีบริเวณเกาะพิทกัษ ์
4.4.3 จากการศึกษาทางกายภาพพ้ืนท่ีบริเวณชายฝ่ังทะเล ดา้นทิศตะวนัออกจึงจดัใหมี้การพฒันาจุดชมวิวรวม 

3 จุด ได้แก่ บริเวณจุดโขดหิน บริเวณเขาทางทิศเหนือ และบริเวณชายหาดทางทิศตะวนัออก เพ่ือจดัสรรพ้ืนท่ีให้

นกัท่องเท่ียวไดส้ัมผสักบัทศันียภาพของธรรมชาติบนเกาะ การพฒันาสร้างศาลครอบองคพ์ระพุทธรูปท่ีเป็นศูนยร์วม

จิตใจและเคารพบูชาของชาวเกาะพิทกัษ ์บริเวณทางทิศตะวนัออกและซ่อมแซมศาลพ่อตาพิทกัษซ่ึ์งเป็นท่ีประดิษฐาน

รูปป้ันพอ่ปู่เดช สาํหรับใหน้กัท่องเท่ียวเขา้มากราบขอพร 
 

4.5 ขอ้จาํกดัของการศึกษาการวิจยัน้ี เป็นผลการศึกษาใช้ระยะเวลา 3 เดือน เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่

ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ก่อให้เกิดปัญหาต่อการเขา้ถึงขอ้มูลเบ้ืองตน้ จึงทาํให้มีระยะเวลา

ดาํเนินการจาํกัด โครงการดังกล่าวจดัทาํข้ึนโดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือเสนอแนะแนวทางเบ้ืองตน้ของนักศึกษาคณะ

สถาปัตยกรรมศาสตร์ ระดบัปริญญาตรีเท่านั้น และไม่ไดเ้ป็นโครงการท่ีจดัทาํข้ึนจริง  

 
5.  สรุปผลการศึกษา 

ผลการศึกษาวิจยั ชุมชนเกาะพิทกัษ์ ตาํบลบางนํ้ าจืด อาํเภอหลงัสวน จ.ชุมพรไดศึ้กษาลกัษณะทางกายภาพ

ดว้ย องคป์ระกอบทางจินตภาพของเมือง เสนอแนะการพฒันาเชิงอนุรักษ ์ในพ้ืนท่ี 3 ส่วน ส่วนท่ีหน่ึงเป็นโฮมสตยเ์พ่ือ

รองรับนกัท่องเท่ียวให้ประสิทธิภาพในการรองรับนกัท่องเท่ียวมากข้ึน ส่วนท่ีสองเป็นพ้ืนท่ีส่วนกลาง คือ ท่าเรือ ศูนย์

โอทอป(OTOP) และพ้ืนท่ีกิจกรรม พร้อมเส้นทางเดินรอบเกาะ เพ่ือเช่ือมโยงพ้ืนท่ีชุมชน และกิจกรรมอ่ืนๆบนเกาะ

ส่วนสุดทา้ยเป็น โครงการพ้ืนท่ีชายทะเลฝ่ังทิศตะวนัออก มีการพฒันาจุดชมวิวทั้งหมด 3 จุดเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว

เชิงนิเวศและสร้างเศรษฐกิจชุมชนดงัแสดงในรูปท่ี 18 และ 19 โดยการพฒันาเชิงอนุรักษคื์อการ พฒันาท่ีไม่ทาํให้วิถี

ชีวิตและอตัลกัษณ์ชุมชน สังคมและธรรมชาติเกิดการเปล่ียนแปลงท่ีไม่ทาํลาย และพ้ืนท่ีนั้น สามารถรองรับกิจกรรม

การพฒันาไดอ้ยา่งสมดุล อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการรักษาทรัพยากรทางธรรมชาติและสร้างให้ชุมชนเกาะพิทกัษเ์ป็น

ชุมชนยั้งยนื เพ่ือเป็นตน้แบบต่อการพฒันาของชุมชนอ่ืนๆท่ีมีบริบทพ้ืนท่ีและวิถีชีวิตชุมชนใกลเ้คียง  
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รูปท่ี 18 แสดงภาพก่อนการพฒันาชุมชนเกาะพิทกัษ ์(ออนไลน์) 

ท่ีมา Google Map (2564)  

 
รูปท่ี 19 แสดงภาพหลงัการพฒันาชุมชนเกาะพิทกัษ ์

ท่ีมา: ผลงานการออกแบบของผูว้ิจยั 

 

6.  กติติกรรมประกาศ 
งานวิจยัฉบบัน้ีสําเร็จดว้ยดี เน่ืองจากไดรั้บความกรุณาอย่างสูงจากผูช่้วยศาสตราจารยส์มสฤทธ์ิ ตาณพนัธุ์ 

และผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุวิชา เบญจพร ท่ีปรึกษางานวิจยั ท่ีกรุณาให้คาํแนะนาํตลอดจนปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่อง

ต่าง ๆ ดว้ยความเอาใจใส่เป็นอยา่งดียิ่ง คณะผูวิ้จยัตระหนกัถึง ความตั้งใจจริงและความทุ่มเทของอาจารยแ์ละขอกราบ

ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว ้ณ ท่ีน้ี ขอขอบพระคุณ คุณสมควร  เยน็บางสพาน ผูใ้หญ่บา้นหมู่ 14 บ้านเกาะพิทกัษ ์

ตาํบลบางนํ้าจืด อาํเภอหลงัสวน จงัหวดัชุมพร ท่ีให้ความร่วมมือให้ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่องานวิจยัจนทาํให้งานวิจยั

ฉบบัน้ีสําเร็จลุล่วงไปดว้ยดี  ผูวิ้จยัหวงัว่า งานวิจยัฉบบัน้ีจะมีประโยชน์ต่อผูส้นใจศึกษาคน้ควา้ จึงขอมอบส่วนดี 

ทั้งหมดน้ีให้แก่เหล่าคณาจารยท่ี์ไดป้ระสิทธิประสาทวิชา สําหรับขอ้บกพร่องต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนนั้น ผูวิ้จยัขอน้อมรับไว้

และขอขอบคุณการสนบัสนุนทุนวิจยัจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสิตเป็นอยา่งสูงมา ณ โอกาสน้ี 
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