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บทคัดย่อ 
เป็นการวิจัยเพื่อการศึกษารวบรวมองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมพื้นที่ชุมชนเกาะยอเพื่อ

นำไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานของโครงการบริหารจัดการและการพัฒนาศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวของเกาะยอ  
ผลจากการศึกษาพบว่าเกาะยอเป็นเกาะที่มีความอุดมสมบูรณ์โดยเฉพาะที่ราบบริเวณเชิงเขาทางทิศใต้ 

ทิศตะวันออก และทิศตะวันตกท่ีเหมาะแก่การเพราะปลูกและตั้งถิ่นฐาน ทำให้บริเวณดังกล่าวนี้ปรากฏร่องรอยทาง
โบราณคดีอยู ่มากมาย เช่น ศาสนสถาน ที ่อยู ่อาศัย ภูมิปัญญา โบราณวัตถุที ่กระจัดกระจายทั ่วไป เป็นต้น  
ซึ่งสอดคล้องกับการอพยพย้ายถิ่นฐานเพราะจากหลักฐานที่ปรากฏแสดงให้เห็นว่า สองกลุ่มหลัก  ๆ ที่มีบทบาท
สำคัญที่เข้ามาสร้างสรรค์ความเจริญด้านต่าง ๆ ให้เกิดขึ้นบนเกาะยอ คือ พ่อค้าชาวจีนที่มาจากชุมชนรอบ ๆ 
ใกล้เคียง และคนพื้นเมืองจากชุมชนบริเวณใกล้เคียง เช่น คลองสทิงหม้อ เป็นต้น แต่กลุ่ มชาวจีนเป็นกลุ่มที่อพยพ
เข้ามามากกว่ากลุ่มอื่น และค่อยๆ ถูกกลืนหายไปตามกาลเวลาผ่านการปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนคนจีนกับคนกลุ่มอื่น 
ด้วยเหตุนี้ทำให้ปัจจุบันความเป็นจีนไม่ค่อยปรากฏชัดเจนหรือโดดเด่นเช่นพื้นที่อ่ืนในสังคมวัฒนธรรมเกาะยอเท่าใด
นัก และดูเหมือนว่าพุทธศาสนาจะมีอิทธิพลมากกว่าศาสนาอื่นอีกด้วย เห็นได้จากวิถีชีวิต พิธีกรรม ประเพณี และ
วัฒนธรรมที่โดดเด่นและศาสนสถานสำคัญ ๆ ด้วยเหตุนี้ เกาะยอ จึงเป็นพื้นที่สำคัญ มีศักยภาพที่พร้อมที่นำมา
พัฒนาได้หลากหลายไม่น้อยไปกว่าพื้นที่อ่ืน ๆ บริเวณใกล้เคียง โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยว 
คำสำคัญ : ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เกาะยอ สถานท่ีท่องเที่ยว 
 

Abstract 
A Study the Current Knowledge on History and Cultures of Koh Yor Community The goal 

is to be used as the basic information of the project management and development of tourism 
management potential. 

Koh Yo is an island that is rich, especially the plains of the foothills in the south, east and 
west, which are suitable for planting and settling. Causing this area to appear in many archaeological 
traces, such as religious places, dwellings, ancient artifacts that are scattered in general, etc. which 
are consistent with immigration because of the evidence shown that Two main groups That plays 

 
1 อาจารย์ประจำหลักสูตรสังคมศาสตร์เพื่อมัคคุเทศก์และการท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
2 อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา 
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an important role in creating various aspects of prosperity To occur on Ko Yo, a Chinese merchant 
who came from nearby communities and indigenous people from nearby communities such as 
Khlong Sathing Mo, etc. But Chinese groups were more immigrants than others and gradually 
Swallowed over time through the interaction between Chinese people and other people For this 
reason, the current Chinese presence is not clear or outstanding, such as other areas in the Yoh 
Island culture society. And it seems that Buddhism is more influential than other religions Can be 
seen from the way of life, rituals, traditions and cultures that are outstanding and Important places 
of worship. For this reason, Ko Yo is an important area. With the potential that is ready to be 
developed in a variety of ways, not less than other areas Nearby Especially in tourism 
Keyword:  History of Ko Yo culture, tourist attractions 
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1. บทนำ 
เกาะยอ เป็นตำบลหนึ่งของอำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ในปัจจุบัน พื้นที่ดังกล่าวเป็นเกาะตั้งอยู่ระหว่าง

ปากทะเลสาบสงขลาซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญในการตั้งถิ่นฐานและอยู่อาศัยของมนุษย์มาตั้งแต่ก่อนยุคประวัติ ศาสตร์ 
เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันแต่การศึกษาเรื่องราวต่าง ๆ โดยเฉพาะในทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และความเชื่อมโยง
ของสถานท่ีต่าง ๆ ภายในพื้นที่ตำบลเกาะยอยังมีอยู่น้อยมาก จากข้อมูลในฐานข้อมูลขององค์การบริหารส่วนตำบล
เกาะยอ และแหล่งต่าง ๆ จะกล่าวถึงความเป็นมาของเกาะยอไว้ดังนี ้

“เกาะยอในยุคแรกเริ่มประวัติศาสตร์มีสภาพเป็นป่าเขายังไม่มี ผู้คนอพยพเข้าไปตั้งถิ่นฐาน ต่อมาในสมัย
ตอนปลายสุโขทัยและสมัยอยุธยาจึงเริ่มพบหลักฐานเกาะยอในแผนที่ภาพกัลปนาวัดพะโคะ ซึ่งมีภาพเกาะยออยู่
ตอนปลายสุดของแผนที่เขียนเป็นรูปภูเขา ระบุไว้ว่า “เข้าก้อะญอ”3 

นอกจากนี้เกาะยอยังปรากฏอยู่ในแผนที่เมืองสงขลา (แผนที่เมืองสงขลาปัจจุบันเก็บรักษาไว้ที่หอจดหมาย
แห่งชาติ กรมศิลปากร) เขียนขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2230 โดยนายมองเดียร์  เดอลามาร์ วิศวกรชาวฝรั่งเศส แผนที่ดังกล่าวแสดง
ให้เห็นว่ามีชุมชนบนเกาะยอเกิดขึ้นแล้วอย่างน้อย 9 ชุมชน ชุมชนส่วนใหญ่ตั้งอยู่บนที่ราบเชิงเขาริมฝั่งทะเลรอบ ๆ 
ภูเขาทางทิศใต้ ทิศตะวันออกและทิศตะวันตกของเกาะยอ ซึ่งปัจจุบันตรงกับบริเวณเขาหัวหลัง เขาสวนใหม่ และเขากุฏิ 

การตั้งถิ่นฐานของชุมชนเริ่มแรกบนเกาะยอน่าจะตรงกับบริเวณ หมู่ที่ 6 บ้านนาถ่ิน หมู่ที่ 7 บ้านป่าโหนด 
หมู่ที่ 8 บ้านท้ายเสาะ หมู่ที่ 5 บ้านท่าไทร หมู่ที่ 4 บ้านสวนทุเรียน และหมู่ที่ 2 บ้านนอก กลุ่มชนพวกแรกที่อพยพ
เข้ามาตั้งถิ่นฐานบนเกาะยออย่างน้อยในสมัยอยุธยาจนถึงรัชกาลที่ 3 และรัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ กลุ่มคน
จีนอพยพจากเมืองจีน และชาวจีนท่ีเข้ามาตั้งถิ่นฐานเป็นกลุ่มที่เข้ามาทำเครื่องปั้นดินเผาประเภท อิฐ กระเบื้อง หม้อ 
ไห โอ่ง อ่าง เพราะบริเวณเกาะยอมีดินดีเหมาะแก่การทำเครื่องปั้นดินเผา 

นอกจากนี้แล้วคงจะมีกลุ่มคนไทยที่นับถือพุทธศาสนาจากท้องถิ่นเมืองสงขลาได้อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐาน
ส่วนหน่ึงด้วย ดังได้พบหลักฐานเจดีย์บรรจุอัฐิสมเด็จเจ้าเกาะยอบนยอดเขากุฎิที่มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยา จากหลักฐาน
ดังกล่าวพอสรุปได้ว่าชาวเกาะยอในรุ่นแรก ๆ ที่เข้ามาตั้งถ่ินฐานเป็นชาวไทยและชาวจีนจากโพ้นทะเลซึ่งผู้คนกลุ่มนี้
ต่อมาได้ผสมกลมกลืนทางสังคมและวัฒนธรรมกับคนไทยพื้นถิ่นได้กลายเป็นตัวตนที่แท้จริงของชาวเกาะยอสืบทอด
มาจนปัจจุบัน ซึ่งเมื่อพิจารณาจากบริบทต่าง ๆ แล้วจะพบว่าพื้นที่เกาะยอมีการขึ้นทะเบียนโบราณสถานเจดีย์บน
เขากุฏ โดยกรมศิลปกรตั้งแต่ปี พ.ศ. 2478 แต่ยังไม่มีการสำรวจและกำหนดรายละเอียดของโบราณสถานแต่อยา่งใด 
นอกจากน้ันพ้ืนท่ีเกาะยอก็ยังถูกกล่าวถึงในบันทึกต่าง ๆ อย่างมากมายไม่ว่าจะแผนท่ีกัลปนาวัดพะโค๊ะ จดหมายเหตุ
ชาวต่างชาติ จดหมายบันทึกในการเดินทางตรวจราชการ ซึ่งส่วนใหญ่กล่าวถึงสภาพต่าง ๆ ของเกาะยอโดยรวม มี
กล่าวถึงสถานท่ีต่าง ๆ บ้างแต่ไม่ได้ลงรายละเอียด และที่สำคัญอีกประการหนึ่งของพื้นท่ีเกาะยอคือ อยู่ในแนวเมือง
สงขลาเก่าในยุคอยุธยา และใกล้กับโบราณสถานในวัดเขาน้อย ที่เรียกว่าเจดีย์วัดเขาน้อย ซึ่งจากรูปลักษณ์ของฐาน
พระเจดีย์มีการสันนิษฐานว่าเป็นศิลปะสมัยศรีวิชัย ดังนั้นพื้นที่เกาะยอจึงน่าจะเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีผู้คนเข้ามาอาศัย
ต่อเนื่องยาวนานตั้งแต่ยุคโบราณ เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน มีวิถีชีวิตในแต่ละช่วงสมัยที่น่าสนใจตลอดระยะเวลาการ
เปลี่ยนผ่านที่ยาวนานของพื้นที่นี้ ดั้งนั้นการศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของพื้นที่เกาะยอจึงมี
ความจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อทำความเข้าใจกับพื้นที่นี้อย่างจริงจังและเป็นระบบมากขึ้นกว่าที่ปรากฏในปัจจุบัน ก่อน
ข้อมูลสถานท่ีและบุคคลสำคัญของพื้นที่เกาะยอจะสูญหายไปมากกว่านี้ 
 

 
3 ชัยวุฒิ  พิยะกูล.  (2549).  เกาะยอ : ภมูินิเวศวัฒนธรรฒ และพัฒนาการชุมชน. 
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
2.1) เพื่อศึกษาความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ของพื้นที่ชุมชนเกาะยอ 
2.2) เพื่อศึกษาถึงวัฒนธรรมของพื้นที่ชุมชนเกาะยอ 
2.3) เพื่อจัดทำชุดข้อมูลใช้เป็นองค์ความรู้พื้นฐานในการหริหารจัดการและพัฒนาศักยภาพการจัดการท่องเที่ยว

เกาะยอ 
 

3. แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเป็นแนวคิดที่ประกอบด้วยหลาย

มิติ (Multi-dimensional Concept) ทั้งการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน การเกษตรยั่งยืน พลังงานยั่งยืน สังคมยั่งยืน
และด้านเศรษฐกิจยั่งยืน ดังนั้นการท่องเที่ยวจึงเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาอย่างยั่งยืนจึงประกอบไว้หลายมิติ เช่น 
องค์การท่องเที่ยวโลก (World Tourism Organization: WTO) ได้กำหนดหลักการของการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนไว้
ตั้งแต่ พ.ศ. 2531 ไว้ว่า “ลักษณะของการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนนั้นคาดหมายให้นำไปสู่การจัดการทรัพยากรทั้งมวล
ด้วยวิถีทางที่ตอบสนองต่อความต้องการทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสุนทรียภาพ ในขณะเดียวกันก็คงไว้ซึ่งบูรณ
ภาพทางกระบวนการทางนิเวศวิทยาท่ีจำเป็น ความหลากหลายทางชีวภาพ และระบบต่าง ๆ ที่เอื้อต่อชีวิต” เพื่อให้
เกิดความยั่งยืนในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว แนวความคิดการท่องเที่ยวยั่งยืน จึงได้รับความนิยมและแพร่หลา
ค่อนข้างมาในการประชุม Globe' 90 ณ ประเทศคานาดา ได้ให้คำจำกัดความของการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบ
ยั่งยืนว่าหมายถึง “การพัฒนาที่สามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวและผู้เป็นเจ้าของท้องถิ่นใน
ปัจจุบัน โดยมีการปกป้องและสงวนรักษาโอกาสต่าง ๆ ของอนุชนรุ่นหลัง การท่องเที่ยวนี้ มีความหมายถึง  
การจัดการทรัพยากรเพื่อตอบสนองความจำเป็นทางเศรษฐกิจ สังคม และความงาม ทางสุนทรียภาพ ในขณะที่
สามารถรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและระบบนิเวศด้วย”เช่นเดียวกับองค์การการท่องเที่ยวของแคนาดา 
(Tourism Canada, 1990) ที่ได้กล่าวถึงการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Sustainable Tourism Development) 
ว่าเป็นการจัดการทรัพยากรในลักษณะที่สามารถใช้ตอบสนองความต้องการทางเศรษฐกิจ สังคม และสุนทรียภาพ 
แต่ในขณะเดียวกันก็สามารถรักษาความสมบูรณ์ของวัฒนธรรม กระบวนการที ่จำเป็นทางนิเวศวิทยาความ
หลากหลายทางชีวภาพ และระบบสนับสนุนชีวิต (Life Support System)  

องค์ประกอบของการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเป็นกระบวนการทางสังคมและ เศรษฐกิจโดยมีความสัมพันธ์
โยงใยระหว่างนักท่องเที่ยว การบริการในการเดินทางท่องเที่ยว และจุดหมายปลายทาง องค์ประกอบของการท่องเที่ยวมี 
3 ด้าน ได้แก่ แหล่งท่องเที่ยว (Tourism Resource) บริการการท่องเที่ยว (Tourism Service) และตลาดการท่องเที่ยว 
(Tourism Market) ซึ ่งแต่ละองค์ประกอบหลักจะมีองค์ประกอบย่อยที ่มีความสัมพันธ์กันดังนี ้ (สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2540) 1) แหล่งท่องเที่ยว (Attractions) แหล่งท่องเที่ยวนับว่าเป็น
ทรัพยากรที่สำคัญเป็นองค์ประกอบด้านอุปาทานการท่องเที่ยว (Supply) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, (2540) ได้
จัดหมวดหมู่ของแหล่งท่องเที่ยวเป็น 4 ประเภท ดังนี้คือ 

1) แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม (Culture Attractions) เป็นแหล่งท่องเที่ยวซึ่ง
แสดงออกถึงประเพณีต่าง ๆ (Traditional Attractions) 

2) แหล่งท่องเที่ยวตามสภาพธรรมชาติ (Scenic Attractions) ซึ่งแสดงถึงความ
งดงามในรูปแบบต่าง ๆ ของภูมิประเทศ 
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3) แหล่งท่องเที่ยวประเภทที่ให้ความบันเทิง (Entertainment Attractions)  
4) แหล่งท่องเที่ยวอ่ืน ๆ ที่มีลักษณะเฉพาะตัว (Specific Attractions) 

 

4. วิธีดำเนินการวิจัย 
งานวิจัยชิ้นนี้เป็นการศึกษาในเชิงคุณภาพ (Qualitative - Approach) โดยใช้วิธีการค้นคว้าตามระเบียบ

วิธ ีการทางประวัต ิศาสตร ์ (Historical Approach) ประกอบกับการนำเสนอแบบพรรณนาเช ิงว ิเคราะห์ 
(Descriptive Analysis) โดยอาศัยหลักฐานทางประวัติศาสตร์จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้ งานวิจัย 
วิทยานิพนธ์ เอกสารการสัมมนา วารสารและบทความทางวิชาการ และสิ ่งตีพิมพ์ต่าง ๆ ทั ้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศที่เกี่ยวข้องจากแหล่งข้อมูล เช่น กองจดหมายเหตุแห่งชาติ หอสมุดแห่งชาติ สถาบันทักษิณคดี
ศึกษา ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา หอสมุดกรมพระยาดำรงราชานุภาพ หอสมุดกลางของสถาบัน อุดมศึกษาต่าง ๆ 
เช่น หอสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หอสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร หอสมุดมหาวิทยาลัย
ทักษิณ หอสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นต้น 
 

5. สรุปผลการวิจัย 
การเข้ามาตั้งถิ่นฐานของคนไทยเช้ือสายจีนและคนจีนจากโพ้นทะเลบนเกาะยอ เมื่อมีหลักแหล่งและอาชีพ

ที่มั่นคง การติดต่อค้าขายกับชุมชนภายนอกมีมากขึ้น ทำให้มีการอพยพผู้คนจากแผ่นดินใหญ่เมืองสงขลาและบรเิวณ
ใกล้เคียงทั้งคนจีนและคนไทยเข้าไปตั้งถิ่นฐานมากขึ้นเกิดเป็นชุมชนใหม่ ๆ มีการขยายตัวของชุมชนไปรอบเกาะยอ 
ดังท่ีภาณุ ธรรมสุวรรณ, ทวีศักดิ์  ล้อมลิ้ม และณัฐนีภรณ์  น้อยเสง่ียม ได้กล่าวถึงการพัฒนาและขยายตัวของชุมชน
เกาะยอไว้ว่า จากชุมชนเกาะยอรุ่นแรกบริเวณหมู่ที่ 6 บ้านนาถินหรือบ้านในบ้าน หมู่ที่ 5 บ้านท่าไทร ซึ่งบริเวณนี้มี
สภาพภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบเหมาะแก่การทำนา เลี้ยงวัวและเลี้ยงควาย แต่เมื่ออยู่ไปได้ระยะหนึ่งได้ค่อยๆ 
ขยายตัวไปยังชายฝั่งทางด้านทิศใต้และทิศตะวันตกเฉียงใต้ของตัวเกาะใกล้กับวัดท้ายยอ หมู่ที่ 8 บ้านท้ายเสาะ ซึ่ง
บริเวณแถบนี้พบว่าในทะเลมีปลาและกุ้งชุกชุมมากชาวบ้านจึงหันมาประกอบอาชีพประมงเป็นสวนใหญ่ พร้อม ๆ 
กับมีการขยายชุมชนไปทางชายฝั่งด้านทิศใต้ของเกาะบริเวณวัดโคกเปี้ยว หมู่ที่ 5 บ้านท่าไทร และหมู่ที่ 4 บ้านสวน
ทุเรียนบริเวณแถบนี้พื้นที่เหมาะแก่การทำนา ทำสวนผลไม้และทอผ้าเมื่อผู้คนมากขึ้นเศรษฐกิจดีขึ้นชาวบ้านจึงได้
รวมใจกันสร้างวัดแหลมพ้อขึ้นเป็นวัดประจำหมู่บ้าน หลังจากนั้นเริ่มขยายชุมชนไปบริเวณที่ราบชายฝั่งด้านทิศ
ตะวันออกของเกาะยอจนเกิดเป็นชุมชนหมู่ที่ 3 บ้านนอกหรือบ้านท่าคู และหมู่ที่ 2 บ้านตีน บริเวณดังกล่าวเป็นท่ี
ราบชายฝั่งติดกับเชิงเขาตลอดแนวเหนือ-ใต้ สามารถทำการประมงและสวนผลไม้ได้ดี แต่ด้านชายฝั่งตะวันออกนี้
มักจะมีคลื่นลมแรงในฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ดังนั้นชาวบ้านที่ทำการประมงบางส่วนได้เคลื่อนย้ายขึ้นไปทาง
ทิศเหนือสุดของเกาะยอได้ตั้งชุมชนและสร้างวัดเขาบ่อข้ึนในหมู่ที่ 1 บ้านอ่าวทราย ส่วนชุมชนหมู่ที่ 7 บ้านป่าโหนด
นั้นคงเกิดขึ้นจากชาวบ้านที่ขยายตัวมาจากบ้านนาถินและบ้านท้ายยอ เนื่องจากเป็นหมู่บ้านที่ใกล้เคียงกัน 

หลักฐานต่าง ๆ ที่ยืนยันให้เห็นถึงการเข้ามาตั้งชุมชนบริเวณเกาะยอของคนจีนและคนไทยพื้นถิ่น ได้แก่
ซากโรงพระจีนหรือศาลเจ้าจีนที่เหลือเป็นหลักฐานอยู่บางส่วนในหมู่บ้านต่าง ๆ ได้แก่ หมู่ที่ 3 บ้านนอก หมู่ที่ 4 
บ้านสวนทุเรียน หมู่ที่ 8 บ้านท้ายเสาะ และหมู่ที่ 9 บ้านสวนใหม่ ศาลเจ้าจีนท่ีเป็นหลักฐานค่อนข้างสมบูรณ์ปัจจบุนั 
ได้แก่ ศาลเจ้าจีนที่เรียกว่า “แป๊ะก๋ง” หรือ “ไท้ก๋ง” ในหมู่ที่ 8 บ้านท้ายเสาะ ซึ่งใกล้ ๆ กับศาลเจ้ามีบ่อน้ำจืด
โบราณก่อด้วยอิฐและหิน 1 บ่อ และยังมีบ่อน้ำจืดโบราณกระจายอยู่ตามแหล่งชุมชนอีกหลายแห่ง เช่น บ่อน้ำ
โบราณในหมู่ที่ 4 บ้านสวนทุเรียน บ่อน้ำโบราณวัดท้ายยอ เป็นต้น นอกจากนี้สิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นชุมชน
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ได้แก่ สถาบันทางศาสนา ซึ่งมีวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนจึงพบว่าบริเวณเกาะยอมีวัดสร้างขึ้นต่างสมัยกันถึง 4 วัด 
คือ วัดท้ายยอ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2311 วัดแหลมพ้อ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2360 วัดโคกเปี้ยว สร้างเมื่อ พ.ศ. 2425 และวัด
เขาบ่อ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2477 นอกจากวัดแล้วยังมีเจดีย์บนยอดเขากุฏิเป็นที่เก็บอัฐิของสมเด็จเจ้าเกาะยอ ซึ่งเป็น
ศูนย์กลาความเช่ือความศรัทธาของชาวเกาะยอมาตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงปัจจุบัน 

หลักฐานเหล่านี้ย่อมแสดงให้เห็นการตั้งถิ่นฐานและการขยายตัวของชุมชนบริเวณเกาะยอท่ีมีทั้งคนไทยคน
เชื้อสายจีนและคนจีนโพ้นทะเล เข้ามาตั้งถิ ่นฐานรวมกัน ทำให้เกิดการผสมผสานทางสังคมและวัฒนธรรม มี
พัฒนาการความเจริญของชุมชนจากการค้าขายเครื ่องปั้นดินเผา การทอผ้า การทำประมง และทำสวนผลไม้
ตามลำดับ เนื่องจากบริเวณเกาะยอมีดินดีเหมาะแก่การทำอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผาประเภทกระเบื้อง อิฐ หม้อ 
ไห อ่าง และสิ่งอื่น ๆ ซึ่งปรากฏหลักฐานในสมัยรัชกาลที่ 4 และรัชกาลที่5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ว่า ทางราชธานีนี้ได้
เกณฑ์ให้เมืองสงขลาส่งดิน กระเบื้อง และอิฐ จากเกาะยอเข้าไปกรุงเทพฯ หลายครั้งดังนี้ 

พ.ศ. 2397 เกณฑ์ให้เมืองสงขลาทำกระเบื้องหน้าวัวปูพื้นจำนวน 50,000 แผ่น เพื่อใช้ปูพ้ืนบริเวณรอบ ๆ 
พระอุโบสถวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดเขมาภิรตาราม ครั้งนี้คงใช้กระเบื้องจากเกาะยอเป็นส่วนหนึ่งด้วย 

พ.ศ. 2402 เกณฑ์ให้เมืองสงขลาส่งดินจากเกาะยอจำนวน 200 ก้อน  ดินบ่อพลับจำนวน 200 ก้อน 
เพราะดินบริเวณดังกล่าวเป็นดินดี มีเนื้อละเอียดเหมาะสำหรับทำอั้งโล่ จับเจี๋ยว และของเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 

พ.ศ. 2406 เกณฑ์ให้เมืองสงขลาทำกระเบื้องปูนพื้นขนาดใหญ่ 2000 แผ่น ขนาดเล็ก 2000 แผ่น และ
ส่งไปเมืองหลวง กระเบื้องส่วนหนึ่งคงทำไปจากเกาะยอ เกณฑ์ให้เมืองสงขลาทำกระเบื้อง หน้าวัวปูพื้นอีก 4 ชนิด 
ชนิดละ 2000 แผ่น รวม 8000 แผ่น เพื่อนำไปปูพื้นพระราชวังจันทร์เกษมที่พระนครศรีอยุธยา เกณฑ์ให้พระยา
สงขลา (บุญสังข์) ขุดดินจากเกาะยอ และเกาะพลับแห่งละ 20 ก้อน  

พ.ศ. 2410 เกณฑ์ให้พระยาสุนทรนุรักษ์(เม่น) ผู้รักษาราชการเมืองสงขลาส่งดินจากเกาะยอและบ่อพลับ
จำนวน 1000 ก้อน เกณฑ์ให้พระยาสงขลา (เม่น) ส่งดินจากเกาะยอเข้าไปถวายอีก 500 ก้อน 

พ.ศ. 2414 เกณฑ์ให้เมืองสงขลาจ้างจีนทำอิฐเพื่อก่อเสาพระที่นั่งในพระบรมหาราชวัง 
พ.ศ. 2419 เมืองสงขลาได้บอกส่งกระเบื้องเกณฑ์จำนวน 5 ครั้ง รวมจำนวนทั้งหมดประมาณ 68,000 แผ่น 
ต่อมาในปี พ.ศ. 2424 ทางกรุงเทพฯ ได้เกณฑ์ให้เมืองสงขลาส่งสิ่งของเข้าไปเพื่อจัดแสดงในงานพระราช

พิธีสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ครบ 100 ปี พ.ศ. 2545 ปรากฏหลักฐานว่ามีสิ่งของที่นำไปจากเกาะยอหลายชนิด ได้แก่ 
โอ่งเกาะยอ 12 ใบ อ่างเกาะยอ 3 ใบ เถา 5 เถา พะเนียงเกาะยอ 12 ใบ ไหเกาะยอ 12 ใบ หม้อตุนเกาะยอ 12 ใบ 
และแผ่นที่เตาเผาโอ่ง เตาเผาอ่างที่เกาะยอ 4 แผ่น 

หลักฐานเหล่านี้ ย่อมแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของเกาะยอเป็นอย่างดีและเป็นสิ่งยืนยันถึงความมี
ช่ือเสียงด้านการทำเครื่องปั้นดินเผาเป็นสินค้าท่ีอยู่ในความนิยมความต้องการของหัวเมืองต่าง ๆ ตลอดถึงเมืองมลายู
และสิงคโปร์ ด้วยเหตุนี ้จึงทำให้ชุมชนบริเวณเกาะยอมีความเจริญรุ ่งเรืองและขยายตัวอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้
พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์ได้เสด็จประภาสเกาะยอ ดังหลักฐานท่ีสมเด็จพระเจ้าน้องยา
เธอเจ้าฟ้าภานุรังสีสว่างวงศ์กรมหลวงภานณุพันธุวงศ์วรเดช ได้เสด็จเกาะยอและทรงพระนิพนธ์ถึงสภาพเกาะยอไว้
ในหนังสือ ชีวิวัฒน์ เมื่อ พ.ศ. 2427 ได้กล่าวถึงเกาะยอไว้ว่า อนึ่งที่ปากช่องทะเลสาบนั้นมีเกาะ ๆ หนึ่ง ชื่อเกาะยอ 
มีเขา 3 เขา เป็นสามเหลี่ยม แหลมตะวันออกทิศใต้เรียกว่า แหลมภอ แหลมทิศเหนือเรียกว่า ช่องเขาเขียว แหลม
ตะวันตกเฉียงใต้เรียกว่า แหลมหัวการัง มีตำบลบ้าน 3 แห่ง ด้านตะวันตก เรียกว่า บ้านอ่าวทราย ด้านตะวันออก
เรียกว่า บ้านสวนใหม่  ด้านใต้เรียกว่า บ้านท่าไทร ในเกาะยอนี้มีสวนยางเรียงรายอยู่ในเกาะและรอบเกาะเป็นสวน
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ผลไม้ หมาก มะพร้าว จำปาดะ ขนุน สะคอ พุมเรียง ละมุด ทุเรียน แลมีสวนมันผักแลพลูต่าง ๆ บริบูรณ์ มีบ้าน
ราษฎรเจ้าของสวนเรียงรายอยู่ในเกาะแลรอบเกาะตลอด มีบ่อน้ำจืดสนิทหลายแห่งที่บ่อแห่งหนึ่งริมน้ำ เรียกว่าบ่อ
หิน เป็นบ่อศิลาน้ำจืดสนิทที่ว่าบ่อหินเป็นบ่อของเก่า แต่บัดนี้บ่อนั้นโสโครก มีบ่อเลื่อนขึ้นมาปากบ่อก่ออิฐ มีศาลา
เล็กท่ีนัน่หลังหนึ่งในเกาะนั้นมีวัด 2 วัด ช่ือวัดแหลมภอน้ันตั้งอยู่ที่แหลมภอวัดหนึ่ง วัดทายเสาะวัดหนึ่ง วัดแหลมภอ 
มีโบสถ์เสาเฉลียงก่อเป็นคูหาแลมีศาลาการเปรียญราษฎรสร้างใหม่ก่ออิฐสงขลาไว้ ฝีมืออย่างดีไม่ถือปูนก่อเป็นคูหา 
มีศาลาริมน้ำเป็นที่พักแห่งหนึ่ง พื้นที่วัดเตียนสะอาดร่มรื่นด้วยต้นไม้ ไปจากวัดข้างหัวแหลมทิศเหนือมีโรงจีนตั้งปั้น
เผาหม้อ ไห โอ่ง ต่าง ๆ อยู่ 3 โรง ทำของหยาบ ๆ หนาๆ ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้มีถนนราษฎรลงทุนทำถมใหม่ 
กว้างประมาณ 4 ศอก สูง 2 ศอกเศษ ตัดตรงไปเขาสำหรับเลียบชยเขาตามสวนไปลงที่บ่อหินได้ 

จากความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาตินำไปสู่ความเจริญของชุมชนเกาะยอนี้เอง ทำให้เจ้าเมือง
และกรมการเมืองสงขลาส่วนหนึ่งได้เข้าไปจับจองพื้นที่ทำสวนผลไม้ดังกรณีของหลวงวิเศษภักดี (ชม ณ สงขลา) ซึ่ง
ต่อมาได้เป็นเจ้าเมืองสงขลา พ.ศ. 2431 - 2439 ได้เข้าไปทำสวนผลไม้ที่เกาะยอตรงบริเวณที่เรียกว่า “บ้านสวนนาย” 
และสร้างที่พักไว้ชาวบ้านเรียกว่า “ทำเนียบ” ผลไม้ที่นำมาปลูกและมีชื่อเสียงมาจนถึงปัจจุบันได้แก่ จำปาดะ ขนุน 

ในปี พ.ศ. 2431 (ร.ศ. 107) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จประพาสเกาะยอได้ทรง
พระราชนิพนธ์ถึงเกาะยอไว้ว่า วันจันทร์ เดือน 9 แรม 12 ค่ำ เวลาเช้า 4 โมงครึ่ง เสด็จไปเกาะยอในทะเลสาบขึ้นที่
วัดแหลมกระพ้อ ทอดพระเนตรโรงเผาโอ่งอ่าง แล้วทรงพระราชดำเนินตามถนนข้ามทุ่งไปที่สวนตามเชิง เขา ทาง
ประมาณ 40 เส้น แล้วเสด็จกลับมาที่พลับพลา 

หลังจากนั้นปี พ.ศ. 2443 (ร.ศ. 119) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ได้เสด็จประพาสเกาะยอ
อีกครั้งหนึ่ง เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2443 ดังได้ทรงพระราชนิพนธ์ถึงเกาะยอไว้ว่า 

แล้วเสด็จลงเรือพระที่นั่งกระเชียงเรือกลไฟเล็กจูงไปเข้าปากน้ำเมืองสงขลาผ่านน่าเมืองไปถึงเกาะยอ 
เสด็จขึ้นที่ตะพานทรงพระราชดำเนินไปประทับบนพลับพลา ซึ่งพระอนันตสมบัติเป็นผู้จัดทำไว้รับเสด็จ ประทับอยู่
ประมาณครู่หนึ่ง แล้วเสด็จไปทอดพระเนตรภูมิที่ซึ่งราษฎรทำสวนแล้วเสด็จไปทอดพระเนตรปั้นหม้อที่ โรงปั้นหม้อ
ของราษฎรแห่งหนึ่ง แล้วเสด็จกลับมาประทับพลับพลา เสวยกลางวันในที่นั้นแล้ว เสด็จกลับมาถึงเรือพระที่นั่ง เรือ
กลไฟเล็กจูงกลับมาทางเดิมถึงเรือพระที่น่ังจักรีเวลาบ่าย 5 โมงเศษ4 

ส่วนหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการปกครองและการจัดแบ่งหมู่บ้านบริเวณเกาะยออย่างชัดเจนพบวา่ก่อน 
พ.ศ. 2437 ชุมชนเกาะยอได้แบ่งออกเป็น 11 หมู่บ้าน 388 เรือน มีวัด 3 วัด โดยอยู่ในความรับผิดชอบของอำเภอ
ศรียโยธา ซึ่งเอกสารสมัยรัชกาลที่ 5 ได้ระบุไว้ว่า 

อำเภอหลวงศรียโยธา 
บ้านนอก 1 บ้าน 34 เรือน 
บ้านบ่อหิน 1 บ้าน 11 เรือน 
บ้านใน 1 บ้าน 58 เรือน 
บ้านหัวหรัง 1 บ้าน 23 เรือน 
บ้านเกาะแกง 1 บ้าน 6 เรือน 

 
4 นิตย์  พงศ์พฤกษ์.  (2558).  เล่าเร่ือง อิฐ กระเบื้อง เครื่องปั้นดินเผาเกาะยอ: สารคดีเกี่ยวกับภูมิปัญญาชาวบ้าน และประวัติศาสตร์

ท้องถิ่น เกาะยอ-เมืองสงขลา. 
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บ้านอ่าวทราย 1 บ้าน 28 เรือน 
บ้านสวนทุเรียน 1 บ้าน 70 เรือน 
บ้านท่าไทร 1 บ้าน 3 เรือน 
บ้านป่าตาน 1 บ้าน 38 เรือน 
บ้านท้ายเสาะ 1 บ้าน 38 เรือน 
บ้านสวนใหม่ 1 บ้าน 39 เรือน 
วัดบ้านแหลมกระพ้อ อาราม 1 
วัดบ้านท้ายเสาะ อาราม 1 
วัดใหม่กลางเกาะ อาราม 1 
รวมอำเภอหลวงศรีอโยธา บ้าน 11 บ้าน วัด 3 พระอาราม เรือน 388 เรือน 

จากหลักฐานดังกล่าวแสดงว่าในสมัยนี้ชุมชนจะหนาแน่นอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของเกาะ คือ บริเวณหมู่
ที่ 3 บ้านนอก และหมู่ที่ 4 บ้านสวนทุเรียน และทางทิศใต้ของเกาะบริเวณ หมู่ที่ 6 บ้านในหรือบ้านในบ้าน 
 

6. อภิปรายผลการวิจัย 
จากการศึกษาพบว่าเกาะยอมีความสำคัญในบริบทประวัติศาสตร์เมืองสงขลา และปรากฏอยู่ตามเอกสาร

ในประวัติศาสตร์ที่สำคัญ ๆ เช่น พระราชพงศาวดาร พงศาวดาร พระราชนิพนธ์เรื่องเงาะป่า เป็นต้น การตั้งถิ่นฐาน
ของคนบนเกาะยอจากหลักฐานปรากฏประมาณช่วงตอนปลายของอาณาจักรสุโขทัย บริเวณที่ราบเชิงเขาที่มีความ
อุดมสมบูรณ์ทางทิศใต้ ทิศตะวันออกและตะวันตกของเกาะหรือบริเวณเขาหัวหรัง เขาสวนใหม่ และเขากุฏิใน
ปัจจุบัน คนกลุ่มแรกท่ีอพยพเข้ามาตั้งรกรากคือกลุ่มคนจีนท่ีมาจากชุมชนบ้านน้ำกระจาย น้ำน้อย บ้านทุ่งหวัง และ
บ่อย่าง นอกจากน้ันก็กลุ่มของคนพ้ืนเมืองจากชุมชนดั้งเดิมบางส่วน สำหรับกลุ่มคนจีนท่ีอพยพเข้ามา แบ่งออกเป็น 
2กลุ่มตามอาชีพ คือ กลุ่มที่ทำเครื่องปั้นดินเผา และกลุ่มพ่อค้าผันวิถีชีวิตมาทำการเกษตร ซึ่งสอดคล้องกับร่องรอย
หลักฐานที่ปรากฏในปัจจุบัน เช่น วัดโคกเปี้ยว วัดท้ายยอ วัดเขาบ่อ เจดีย์ทรงพุทธคยาที่วัดแหลมพ้อ บ่อน้ำหน้า
ศาลไท้ก๋ง บ่อโรงพระ เตาเผาโบราณ เป็นต้น แม้ว่าตามหลักฐานระบุว่าชาวจีนคือคนกลุ่มแรกท่ีเข้ามาตั้งรกรากและ
มีจำนวนมากกว่ากลุ่มๆ แต่เมื่อเวลาผ่านไปความเป็นจีนค่อย ๆ ถูกกลืนหายและผสมผสานกับกลุ่มอื่น ๆ จากการ
แต่งงาน การมีปฏิสัมพันธ์ด้านต่าง ๆ จึงทำให้วัฒนธรรมจีนบนเกาะยอไม่เด่นชัดเหมือนพื้นที่อื่น ๆ ที่มีคนจีนเขา้มา
ตั้งรกราก เช่น บริเวณเมืองเก่าสงขลา ปัจจุบัน เกาะยอ มี 9 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านอ่าวทราย บ้านตีน บ้านนอก บ้าน
สวนทุเรียน บ้านท่าไทร บ้านในบ้าน บ้านป่าโหนด บ้านท้ายเสาะ และบ้านสวนใหม่ มีวัดสำคัญ 4 แห่ง คือ วัดท้าย
ยอ วัดโคกเปี้ยว ซึ่งเป็นวัดธรรมยุตนิกาย และวัดแหลมพ้อกับวัดเขาบ่อ  คนเกาะยอในปัจจุบันนับถือศาสนาพุทธ
เป็นส่วนใหญ่ สะท้อนผ่านวิถีทางด้านวัฒนธรรม ประเพณี พิธีกรรมที่สำคัญต่าง ๆ เช่น ประเพณีทำบุญเดือนสิบ 
ประเพณีชักพระ ประเพณีขึ้นเขากุฏิ ประเพณีลอยแพ ประเพณีวันว่าง เป็นต้น 

นอกจากนั้น ยังปรากฏหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของเกาะยอกับชนช้ันปกครองในบริบทต่าง ๆ  เช่น 
“พระบรมสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ได้เสด็จประพาสโดยเรือพระที่นั่งกลไฟมณีเมขลาถึง

เมืองสงขลา วันที่ 20 สิงหาคม 2402 และประทับที่สงขลาเป็นเวลา 7 วัน ทางเมืองสงขลาได้สร้างพลับพลาไว้รับ
เสด็จฯ ที่บริเวณแหลมสนอ่อน ในการเสด็จครั้งนี้ได้ไปตรวจราชการและทรงเยี่ยมราษฎร เช่น ตลาดเมืองสงขลา 
ป้อมปืนปากน้ำแหลมทราย เขาเก้าเส้ง และเกาะยอ” 
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“สมเด็จเจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช (พระอนุชาในรัชกาลที่ 5) ได้มีการ
บันทึกถึงเกาะยอไว้หนังสือชุด “ชีวิวัฒน์” 

“วันที่ 8 วันศุกร์ ขึ้น 2 ค่ำ เดือน 10 เวลาเช้า 5 โมง ลงเรือสำปั่นเก๋ง พายไปเกาะยอ เวลาเที่ยงถึงวัด
แหลมพ้อที่เกาะยอข้างตะวันออกไปดูโรงจีน ปั้นโอ่ง ปั้นอ่างฯ แล้วกลับมาพักท่ีศาลาวัด เวลาบ่าย 2 โมง เดินไปตาม
ถนนตัดใหม่ไปดูสวนจำปาดะของหลวงวิเศษภักดี (ชม  ณ สงขลา) บุตรของพระยาสุนทรานุรักษ์ (เนตร  ณ สงขลา) 
ภายหลังได้เป็นพระยาวิเชียรตีรี (ชม  ณ สงขลา) ผู้สำเร็จการเมืองสงขลา คนท่ี 8 แล้วกลับท่ีพัก วันเสาร์ที่ 9 ขึ้น 3 
ค่ำ เดือน 10 เวลาเช้า พอสว่างลงเรือเก๋งไปเกาะยอข้ึนท่ีโรงจีน ทางทิศตะวันออกของวัดแหลมพ้อ ดุเขาทำจับเจี๊ยว 
กระเบื้องจีน อิฐหน้าวัวต่าง ๆ แล้วพักเลี้ยงข้าวท่ีวัดแหลมพ้อเวลาเช้า 4 โมง ลงเรือไปคลองอู่ตะเภา” 

และ “วันท่ี 28 พฤษภาคม เวลาเช้า 5 โมงเศษ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ พระราชทานสัญญาบัตร และเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่ข้าราชการในมณฑนครศรธีรรมราช แล้วเสด็จลง
เรือพระที่น่ังกระเชียง เรือกลไฟเล็กลากจูงเข้าปากน้ำ ผ่านน่าเมืองไปถึงเกาะยอเสด็จขึ้นสะพาน ทรงพระราชดำเนิน
ไปประทับที่พลับพลาที่พระอนันตสมบัติ (เอม ณ สงขลา) น้องชายพระยาวิเชียรคีรี (ชม ณ สงขลา) เป็นแม่งานใน
การรับเสด็จฯ ประทับอยู่ครู ่หนึ่ง แล้วเสด็จไปทอดพระเนตรภูมิสถานที ่ราษฎรทำสวน ทอผ้า แล้วเสด็จไป
ทอดพระเนตรการปั้นหม้อท่ีโรงปั้นหม้อของราษฎรแห่งหนึ่ง…. เป็นต้น 

สำหรับคำว่า “เกาะยอ” น่าจะหมายถึงสถานที่ที่มีความรุ่งเรืองทางด้านวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ด้านต่าง ๆ 
ของผู้คนท่ีอาศัยอยู่ ซึ่งสะท้อนให้เห็นผ่าน เครื่องมือเครื่องใช้ อาหารการกิน วิถีการดำรงชีวิต ของชาวเกาะยอที่เป็น
ยอมรับของคนภายนอก เช่น เครื่องปั้นดินเผา ผ้าทอ อาหาร แหล่งท่องเที่ยว เป็นต้น ดังท่ีปรากฏไว้ในเอกสาร ดังนี้ 

“โรงเครื่องปั้นดินเผา หรือท่ีชาวเกาะยอ เรียกว่า โรงอ่าง เพราะทำอ่างเป็นส่วนใหญ่ที่พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เสด็จฯ มาทอดพระเนตร เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2443 (ร.ศ. 119) เจ้าของ
คนสุดท้ายก่อนเลิกกิจการคือ นายอุทัยตันจะโร (แป๊ะอุ้ย) ปัจจุบันอยู่ในความครอบครองของนายวิชิต ตันจะโร 
(หลาน) สิ่งที่โรงอ่างแห่งนี้เคยผลิตคือโอ่ง อ่าง หม้อ ไห รุงถึง (สวด) จับเจี๊ยว (กาต้มน้ำ) เป็นต้น” 

ด้วยเหตุนี้เกาะยอจึงเป็นสถานที่ที่ถือได้ว่ามีความสำคัญในบริบททางประวัติศาสตร์ชาติและท้องถิ่น เป็น
ที่ตั้งของแหล่งโบราณสถาน ศาสนสถานที่สำคัญ เป็นแหล่งที่ก่อเกิดภูมิปัญญาด้านต่าง  ๆ มีวิถีชีวิต วัฒนธรรม 
ประเพณีที่มีอัตลักษณ์และมีอิทธิพลต่อชาติและท้องถิ่นอย่างมากตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน 
 

7. ข้อเสนอแนะและการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
7.1 ได้ข้อมลูความเป็นมาทางประวตัิศาสตร์ของพื้นที่ชุมชนเกาะยอ 
7.2 ได้ข้อมลูความเป็นมาทางวัฒนธรรมของพื้นที่ชุมชนเกาะยอ 
7.3 ได้ชุดข้อมลูที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของพื้นที่ชุมชนเกาะยอ 
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