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บทคัดย่อ 

บทความเรื่องแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในอ าเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา มีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาแหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติในอ าเภอคลองหอยโข่ง และเพ่ือศึกษาถึงแนวทางที่ผลักดันให้มีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ 
ด้วยวิธีการเข้าไปสัมภาษณ์บุคคลในพ้ืนที่ที่มีส่วนส าคัญในการเป็นแรงขับเคลื่อนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในอ าเภอคลองหอย
โข่ง ผลการศึกษาพบว่า ทรัพยากรทางการท่องเที่ยวในอ าเภอคลองหอยโข่งถือได้ว่ามีสถานที่ที่น่าสนใจอยู่หลายสถานที่  
เพียงแต่ยังไม่ได้รับความนิยมมากนัก ทั้งน้ีเกิดจากปัจจัยในหลาย ๆ  ด้าน ไม่ว่าจะเป็น งบประมาณในการพัฒนาและการ
สนับสนุนจากองค์กรต่าง ๆ แต่ว่าในปัจจุบันมาน้ีอ าเภอคลองหอยโข่งได้มีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีความส าคัญต่อชาวบ้าน
เพ่ือผลักดันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่รู้จักมากขึ้น ดังน้ันจากแนวคิดน้ี จึงเป็นแรงจูงใจที่ต้องการจะน าเสนอแหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติในอ าเภอคลองหอยโข่งที่มีอยู่ เพ่ือแสดงให้เห็นว่าสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติมีความโดดเด่นและมีความน่าสนใจ
พอที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้าเที่ยวชม รวมไปจนถึงเพ่ือต้องการศึกษา หาแนวทางใดบ้างที่พอจะเป็นแนวทางผลักดันให้มี
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ๆ เพ่ือสอดรับให้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว 
เพ่ือสร้างเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของจังหวัดสงขลาแห่งใหม่ในอนาคต  
ค าส าคัญ: อ าเภอคลองหอยโข่ง, แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 
 

Abstract  
The article “natural attractions in Khlong Hoi Khong District, Songkhla Province” intended to study 

the natural attractions in Klong Hoi Khong District.  And to study ways to drive new tourist attractions.  The 
method of interviewing people in the area that is important in driving the development of tourist attractions 
in Klong Hoi Khong district.  The result of study found that tourism resources in Khlong Hoi Khong district 
can be considered as places of interest in many places.  But still not very popular.  This is due to many 
factors, such as development budget and support from various organizations.  But nowadays, Khlong Hoi 
Khong district has developed a tourist attraction that is important to the villagers to push for a better known 
tourist. So from this concept. It is an incentive to offer natural attractions in the existing Khlong Hoi Khong 
district.  To show that the natural attractions are outstanding and interesting enough to attract tourists to 
visit.  To study to.  What are the guidelines that will guide the development of new tourist attractions.  To 

                                                           
1 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรสังคมศาสตร์เพ่ือมัคคุเทศก์และการท่องเที่ยว 
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become a natural tourist attraction and popular with tourists. To create a new tourist attraction in Songkhla 
province in the future. 
Keyword: Khlong Hoi Khong District, Natural attractions.  
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1. บทน า 
การท่องเที่ยวทางธรรมชาติในปัจจุบันได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ทั้งในระดับโลกที่ก็มีแหล่งท่องเที่ยวทาง

ธรรมชาติอยู่มากมายที่มีความอุดมสมบูรณ์ เน่ืองจากแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ มีลักษณะเด่น แปลก สวยงาม มีคุณค่าต่อ
การไปพักผ่อนหย่อนใจหรือแสวงหาความรู้ นอกจากน้ันยังสามารถจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่ท าให้คนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น 

ในมิติการเป็นแหล่งท่องเที่ยวพบว่า คลองหอยโข่งเป็นพ้ืนที่ที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามไม่น้อยไปกว่า
ที่อื่น ๆ ของภาคใต้ เน่ืองจากมีป่าต้นน้ าที่เป็นต้นน้ าไหลลงสู่คลองอู่ตะเภา อันเป็นแหล่งน้ าที่น ามาผลิตน้ าประปาให้คนใน
อ าเภอหาดใหญ่และอ าเภอใกล้เคียง ถึงแม้อ าเภอคลองหอยโข่งจะมีทรัพยากรท่องเที่ยวที่อุดมสมบูรณ์และมีความส าคัญมากก็
ตาม แต่กระน้ันยังไม่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางพอให้ได้รับความสนใจจากกลุ่มนักท่องเที่ยวมากนัก เมื่อเปรียบเทียบกับการ
ท่องเที่ยวภายในอ าเภออื่น ๆ ของจังหวัดสงขลา 

โดยในอดีตประมาณ 500 กว่าปี คลองหอยโข่งเป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ แห่งหน่ึงที่ห้อมล้อมไปด้วยป่าดงดิบ ชาวบ้านด ารง
ชีพอยู่ด้วยความยากล าบาก คลองหอยโข่งในอดีตเป็นต าบลหน่ึงของอ าเภอหาดใหญ่ ปัจจุบันเป็นต าบลหน่ึงของอ าเภอคลอง
หอยโข่ง กระทรวงมหาดไทยจึงประกาศแยกให้เป็นกิ่งอ าเภอคลองหอยโข่งต้ังแต่ 1 เมษายน 2535 และต่อมาได้มีพระราช
กฤษฎีกายกฐานะเป็นอ าเภอต้ังแต่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2540 ประชากรส่วนใหญ่เป็นคนด้ังเดิมอาศัยสืบทอดมาแต่โบราณ 
สันนิษฐานได้จากสถานที่ส าคัญทางศาสนาบ่งบอกถึงประวัติศาสตร์เก่าแก่สมัยรัตนโกสินทร์  

ท าเลที่ต้ังอ าเภอคลองหอยโข่งอยู่ใกล้ชุมชนเมืองหลักคืออ าเภอหาดใหญ่ ซึ่งเป็นศูนย์กลางธุรกิจ การค้า การศึกษา
และแหล่งศึกษาขนาดใหญ่ มีผู้บริโภคเป็นจ านวนมาก จึงมีความได้เปรียบเชิงที่ต้ังที่สามารถเชื่อมต่อกับชุมชนเมือง ภายใน
อ าเภอคลองหอยโข่งมีแหล่งท่องเที่ยวหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรม วิถีชีวิต และธรรมชาติ ในส่วนแหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติในอ าเภอคลองหอยโข่งมีลักษณะทางธรรมชาติที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่น โดยอาจมีเรื่องราวทางวัฒนธรรมที่
เกี่ยวเน่ืองกับระบบนิเวศที่เกี่ยวข้อง  

ในส่วนของการศึกษาในครั้งน้ีใช้วิธีการสัมภาษณ์บุคคลในพ้ืนที่ที่มีความรู้และข้อมูลที่ผู้ศึกษาต้องการ  โดยได้
สัมภาษณ์คุณจรัญ ช่วยเอียดและคุณถาวร กองคิด ซึ่งทั้งสองท่านเป็นบุคคลในพ้ืนที่ และท่านทั้งสองยังมีส่วนช่วยในการ
สนับสนุนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของอ าเภอคลองหอยโข่ง กล่าวได้ว่าเป็นบุคคลส าคัญที่ช่วยผลักดันเรื่องการอนุรักษ์ป่าไม้
และส่งเสริมพัฒนาให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 

ดังน้ันแหล่งท่องเที่ยวของอ าเภอคลองหอยโข่ง จึงมีความน่าสนใจในการเป็นพ้ืนที่ที่เหมาะแก่การเข้าไปศึกษาถึง
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ พร้อมทั้งดูความร่วมมือของชุมชนที่มีส่วนในการรักษาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติภายในชุมชน 
อน่ึงเมื่อพ้ืนที่ของอ าเภอคลองหอยโข่งมีจุดดึงดูดในด้านแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ซึ่ งในปัจจุบันเริ่มเป็นที่รู้จักจากกลุ่ม
นักท่องเที่ยวบางส่วนที่ได้เข้าไปสัมผัสและเห็นถึงความสวยงามของพ้ืนที่ป่าธรรมชาติ  สิ่งที่จะตามมาก็คือ การพัฒนาให้
กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติของจังหวัดสงขลา อันมีส่วนช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชนในอีกทางหน่ึง 

 
2. แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ ในอ าเภอคลองหอยโข่ง 

ในส่วนของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติภายในอ าเภอคลองหอยโข่งที่มีความโดดเด่นและมีความน่าสนใจคือ สถานที่
ดังต่อไปน้ี 

2.1 น  าตกผาด าหรือป่าต้นน  าผาด า เริ่มแรกก่อนที่น้ าตกผาด าหรือป่าต้นน้ าผาด าจะเป็นที่รู้จักน้ัน ได้มีกลุ่มคนที่เรียกว่า 
“คอมมิวนิสต์” ขึ้นไปอยู่อาศัย บนเทือกเขาแห่งน้ี ซึ่งก่อนหน้าน้ันมีการต่อสู่กันระหว่างประชาชน นิสิตนักศึกษากับรัฐบาล ท า
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ให้ชาวบ้านได้หลบหนีขึ้นไปอยู่บนเขา สถานที่แห่งน้ันคือ “ภูเขาผาด า” ในสมัยก่อนป่าส่วนน้ีมีความอุดมสมบูรณ์ มีสัตว์
จ านวนมาก น้ าใสสะอาด เมื่อเกิดความความขัดแย้งระหว่างทางการกับชาวบ้าน ประชาชนจับปืนต่อสู้กับ ทหารและต ารวจ 
ท าให้สหายหรือกลุ่มคนที่เข้ามาอยู่ในพ้ืนที่ภูเขาผาด า ต้องออกมามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ ท าให้ชาวบ้านบางส่วนกระจัดกระจาย
ออกจากพ้ืนที่เทือกเขาลงมาประกอบอาชีพท ามาหากินปกติ 

หลายปีต่อมา อดีตกลุ่มคนที่ได้ลงจากพ้ืนที่ผาด ารวมกลุ่มกันเพ่ือขึ้นไปส ารวจเขาผาด าอีกครั้ง เพ่ือระลึกความหลัง 
ระหว่างเส้นทางที่ขึ้นไป ป่าไม้บางส่วนกลับถูกท าลายตลอดเส้นทางจนไปถึงเขาที่สูงที่สุดยังคงหลงเหลืออยู่บ้างเน่ืองด้วยผู้บุก
รุกที่เข้ามาท าลาย ไม่สามารถเข้าถึงได้ นอกจากน้ันยังมีนายทุนเขามาสัมปทานป่า ตัดไม้ใหญ่ออกไปจนเกือบหมด เหลือไว้
เพียงไม้ต้นเล็ก ๆ  ซึ่งการท าสัมปทานป่าครั้งน้ี ได้ใช้เครื่องจักรกลขนาดใหญ่เข้ามาในพ้ืนที่ป่า ท าให้เกิดการท าลายป่าไม้ที่
โหดร้ายเป็นอย่างยิ่งส าหรับชาวบ้าน การเข้าไปในพ้ืนป่าผาด า มีเส้นทางหลายทาง ท าให้ชาวบ้านใช้เส้นทางเหล่าน้ี บุกเข้าไป
ในพ้ืนที่ที่นายทุนมาท าสัมปทาน เหตุการณ์ครั้งน้ันจึงท าให้เกิดการก่อต้ังกลุ่มขึ้นมา เพ่ือดูแลรักษาป่า โดยเริ่มแรกจากสมาชิก
ที่เป็นสหาย “คอมมิวนิสต์” ที่เมื่อก่อนหนีเข้ามาอาศัยในบริเวณพ้ืนป่าผาด า และค่อย ๆ ขยับขยายมารวมกับพ่ีน้องชาวบ้านใน
พ้ืนที่ใกล้เคียง ซึ่งได้ให้ความร่วมมือกันอย่างเต็มที่ ในการค่อยดูแลและสกัดกั้นพวกคนที่บุกรุก พ้ืนป่าผาด า ซึ่งกลุ่มคนเหล่าน้ีก็
ต้ังขึ้นมาเป็นระยะเวลารวมทั้งสิ้น 16 ปี (นับต้ังแต่ปี 2544 - 2560 ถึงปัจจุบัน)3  

แม้จะมีการดูแลและส ารวจพ้ืนที่อยู่บ่อยครั้งแต่ก็ยังมีบุคคลเข้ามาก่อสร้างที่อยู่อาศัยอยู่บ้ าง โดยที่ล่วงล้ าเข้ามาใน
พ้ืนที่พ้ืนป่าผาด า รวมไปจนถึงปลูกไม้ผิดกฎหมายและปลูกยางพารา และมีการท าลายโดยการตัดไม้เพ่ือน าไปจ าหน่าย หรือท า
ไม้เถื่อน อีกทั้งถากป่าปล่อยให้โล่งเพ่ือเอาที่มาเป็นของตน ดังน้ันกลุ่มคนที่เรียกตัวเองว่า “สหาย” จึงต้องคอยตักคอยเตือน
บุคคลเหล่าน้ี จนท าให้ขบวนการไม้เถื่อนได้หายไปเพราะความร่ วมมือกันของชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ ามา
ปราบปราม 

 

 
รูปที่ 1 : อนุสรณ์ผู้ก่อต้ังกลุ่ม 
ที่มา : ภาพโดยนิภาภรณ์  จันทร เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2560 

 

                                                           
3 สัมภาษณ์คุณจรัญ ช่วยเอียด ชาวบ้านในพ้ืนที่ หน่ึงในผู้ดูแลสหายผาด า เมื่อ 9 กรกฎาคม 2560  
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จนกระทั้งปัจจุบันผืนป่าผาด า ได้ฟ้ืนตัวขึ้น จากการที่หลาย ๆ  ฝ่ายและรวมถึงหลายสถาบันการศึกษาที่ได้เข้ามา
สร้างกิจกรรมที่ส่งผลดีต่อผืนป่าผาด า กิจกรรมที่จัดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นปลูกป่า ท าเขื่อนสร้างฝ่ายกั้นน้ า และกิจกรรมที่มีอยู่ประจ า
คือ “ทวงคืนผืนป่าสิริกิต” ที่จัดขึ้นในทุก ๆ  วันพฤหัสดี และยังมีการผูกมิตรกับเครือข่าย ซึ่งเป็นการปฏิบัติหน้าที่อยู่ตลอด  
โดยการเข้าร่วมงานต่าง ๆ ที่มีการประชาสัมพันธ์ เขตการติดต่อของภูเขาป่าผาด าน้ัน ด้านทิศใต้สุดติดกับประเทศมาเลเซีย 
ด้านทิศตะวันตกติดกับจังหวัดสตูล เป็นภูเขาที่เป็นเทือกเดียวกันเพียงแค่สลับสับซ้อน จะมีสันปนัน้ าอยู่บนภูเขาส่วนหน่ึงก็จะ
แบ่งไปให้จังหวัดสตูล ส่วนหน่ึงแบ่งมาให้สงขลา  

ในส่วนของนักท่องเที่ยวมีเข้ามาเป็นส่วนน้อย เน่ืองจากยังไม่เป็นที่รู้จัก นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่เข้ามาเที่ยวชม  
จะเป็นนักท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และพัฒนาที่เข้ามาท ากิจกรรม ปลูกป่า สร้างฝายกั้นน้ า ส่วนนักท่องเที่ยวท้องถิ่น จะเป็น
ลักษณะการมาเดินเล่น ถ่ายรูป และพักผ่อน แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อมีนักท่องเที่ยวก็จะมีปัญหาตามมาคือ การทิ้งขยะ โดยได้
ความร่วมมือจากเหล่าชาวบ้านและกลุ่มสหายที่ยังคงท าหน้าที่ค่อยดูรักษาความสะอาดให้กับผืนป่าและส ารวจพ้ืนป่าอย่าง
สม่ าเสมอ ถึงแม้จะไม่ได้รับผลตอบแทนเป็นเงินตรา แต่ก็ได้รับความสุขและความภูมิใจที่ได้อนุรักษ์ดูแลผืนป่าผืนสุดท้ายของ
สงขลาไว้ให้ลูกหลานได้เที่ยวชมและภาคภูมิใจ 

ส่วนบริเวณที่เป็นน้ าตก ถือว่าเป็นน้ าตกจากป่าต้นน้ าที่มีความงดงามและยังไม่เป็นที่รู้จักในหมู่นักท่องเที่ยวมากนัก 
น้ าตกมี 4 ชั้น (จากการส ารวจล่าสุด) โดยชั้นแรกน้ันมีความสูงประมาณ 10 เมตร ชั้นที่ 2 มีความสูงประมาณ 15 เมตร  
โดยเป็นช่วงที่มีความสวยงาม และสามารถลงไปเล่นน้ าได้ ชั้นที่ 3 มีความสูงประมาณ 12 เมตร และชั้นสุดท้ายคือ ชั้นที่ 4 มี
ความสูงประมาณ 50 เมตร ซึ่งเป็นช่วงที่มีน้ าตกสวยที่สุด มีบริเวณกว้างเหมาะแก่การชมและการเล่นน้ า นอกจากน้ีน้ าตกผา
ด ายังเป็นแหล่งต้นน้ าที่ไหลลงสู่คลองอู่ตะเภา อันเป็นแหล่งน้ าที่น ามาผลิตน้ าประปาให้คนในอ าเภอหาดใหญ่และในอ าเภอ
ใกล้เคียงได้ใช้กันอีกด้วย ทั้งน้ียังมีโครงการที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกอย่างหน่ึงน้ันก็คือ การจัดคอนเสิร์ตที่มีชื่อว่า “มหกรรม
คอนเสิร์ตอนุรักษ์ป่าต้นน ้าผาด า” ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวและบุคคลทั่วไปเป็นอย่างมาก จะจัดขึ้นในทุก ๆ ป ี

 

 
รูปที่ 2 : บริเวณพ้ืนที่ใช้จัดงานคอนเสิร์ตอนุรักษ์ป่าผาด าทุกครั้ง 
ที่มา : ภาพโดยนิภาภรณ์  จันทร เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2560 

 
2.2 อ่างเก็บน  าคลองจ าไหร เป็นโครงการพัฒนาลุ่มน้ าคลองจ าไหร จังหวัดสงขลา เป็นหน่ึงในโครงการพระราชด าริ 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิลอดุลยเดช ได้หล่อเลี้ยงชีวิตชาวบ้านให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจนทุกวันน้ี เมื่อวันที่ 3 
ตุลาคม พ.ศ. 2527 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชด าเนินไปที่อ าเภอคลองหอยโข่ง จังหวัด
สงขลา ทรงทอดพระเนตรโครงการพัฒนาลุ่มน้ าคลองจ าไหร 
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นายสุวิช รักษ์วงษ์ หน่ึงในชาวบ้านที่มีโอกาสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กล่าวว่า “ก่อนหน้าน้ีไม่มีใครกล้าเข้ามาใน
พ้ืนที่แห่งน้ี เพราะหวาดกลัว เน่ืองจากมีการสู้รบระหว่างรัฐบาลกับผู้เห็นต่างทางการเมือง การเสด็จพระราชด าเนินในครั้งน้ัน 
ท าให้มีความมั่นใจ ลดความหวาดกลัว และกล้าเข้าไปใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ท าการเกษตร เพ่ือด ารงชีวิตหาเลี้ยงครอบครัว ให้มี
ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีอยู่ครั้งหน่ึง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย เดช ทรงพระราชด าเนินไปติดตาม
โครงการอ่างเก็บน้ าคลองหลา แต่ไม่มีก าหนดการเสด็จพระราชด าเนินไปโครงการพัฒนาลุ่มน้ าคลองจ าไหร ซึ่งอยู่ใกล้เคียงกัน 
แต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้เสด็จพระราชด าเนินไปด้วยความเป็นห่วงพสกนิกร ท าให้ชาวบ้านต่าง
ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ และจะขอเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทตราบเท่าชีวิตจะหาไม่”  

โดยโครงการพัฒนาลุ่มน้ าคลองจ าไหร เป็นโครงการพระราชด าริ เมื่อสร้างเสร็จสามารถกักเก็บน้ าหล่อเลี้ยงชีวิต
ชาวบ้านกว่า 500 ครัวเรือน ให้มีน้ ากิน มีน้ าใช้ เพ่ือใช้ในกิจกรรมการเพาะปลูกได้ถึง 8,000 ไร่ อีกทั้งยังช่วยแก้ไขปัญหา
อุทกภัยในพ้ืนที่อ าเภอคลองหอยโข่งและอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  

สภาพพ้ืนที่โดยทั่วไปในเขตโครงการมีลักษณะเป็นดินปนทราย บริเวณพ้ืนที่โครงการและพ้ืนที่ส่งน้ าเป็นที่ราบลุ่มน้ า
ระหว่างคลองจ าไหรและคลองหอยโข่ง ซึ่งตอนปลายจะไหลลงสู่คลองอู่ตะเภา บริเวณอ่างเก็บน้ าคลองจ าไหรเป็นที่ราบเชิงเขา 
มีสภาพเป็นสวนยางปนกับป่าธรรมชาติ คลองจ าไหรมีต้นก าเนิดจากน้ าตกผาด าที่ต้ังอยู่บนเทือกเขาแก้ว มีพรมแดนติดต่อ
ระหว่างอ าเภอคลองหอยโข่ง อ าเภอสะเดา อ าเภอรัตภูมิ และอ าเภอควนโดน จังหวัดสตูล คลองจ าไหรไหลผ่านต าบลคลอง
หอยโข่ง ต าบลโคกม่วง ต าบลทุ่งลาน ก่อนจะไหลลงสู่คลองอู่ตะเภาและทะเลสาบสงขลา4 

 

 
รูปที่ 3 : ทางเดินเข้าไปยังบริเวณอ่างเก็บน้ าคลองจ าไหร 
ที่มา : ภาพโดยนิภาภรณ์ จันทร  เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2560 

 
อ่างเก็บน้ าคลองจ าไหร มีส่วนส าคัญที่ช่วยให้ชาวบ้านมีน้ าไว้ใช้ส าหรับการท าเกษตรกรรมและการอุปโภคบริโภค 

ทั้งน้ีเน่ืองจากในฤดูแล้งปริมาณน้ าในบริเวณดังกล่าวจะมีจ านวนน้ าน้อย จึงท าให้ชาวบ้านประสบปัญหาในเรื่องขาดแคลนบ่อ
น้ าที่ขุดไว้ใช้ตามหมู่บ้านต่าง ๆ จะมีความลึกเฉลี่ยประมาณ 12 - 15 เมตร และมีปริมาณน้ าไม่เพียงพอ จึงไม่สามารถท าการ
เกษตรกรรมได้ ดังน้ันโครงการอ่างเก็บน้ าคลองจ าไหร ตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช ได้ช่วยแก้ไขปัญหาความแห้งแล้งของพ้ืนที่ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังสามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติให้กับชุมชนได้

                                                           
4 ข้อมูลจากโครงการพัฒนาลุ่มน้ าคลองจ าไหรและคลองหอยโข่งอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ ต.หอยโข่ง อ.คลองหอยโข่ง  

จ.สงขลา,สืบค้นเมื่อ 9 กรกฎาคม 2560, จาก http://www.rid.go.th/royalproject/index.php?option=com  
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อีกทางหน่ึง และยังสามารถส่งเสริมให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอีกแห่งของจังหวัดสงขลา เพ่ิมรองรับการมาของ
นักท่องเที่ยวที่สนใจท่องเที่ยวตามเส้นทางธรรมชาติในพ้ืนที่อ าเภอคลองหอยโข่ง  

2.3 อ่างเก็บน  าคลองหลา เป็นโครงการอ่างเก็บน้ าคลองหลาอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2527 
ให้กรมชลประทานพิจารณาวางโครงการและก่อสร้างอ่างเก็บน้ าคลองหลา เพ่ือเก็บกักน้ าในลุ่มน้ าคลองหลาช่วงที่มีน้ าไหลมาก 
เพ่ือส่งไปช่วยโครงการฝายทดน้ าคลองจ าไหรให้ได้ผลสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และยังสามารถส่งน้ าช่วยเหลือการเพาะปลูกบริเวณท้าย
อ่างเก็บน้ าคลองหลาได้เป็นจ านวนมาก  

ส่วนพ้ืนที่ได้รับผลประโยชน์จากโครงการน้ี สามารถส่งน้ าไปช่วยเหลือพ้ืนที่เพาะปลู กในพ้ืนที่ 4 ต าบล คือ  
ต.คลองหลา, ต.คลองหอยโข่ง, ต.ทุ่งลาน ต.โคกม่วง บริเวณท้ายเขื่อนเก็บกักน้ าคลองหลา พ้ืนที่ประมาณ 18,000 ไร่ ให้มีน้ า
ท าการเพาะปลูกได้ทั้งในระยะฤดูแล้งและฤดูฝน น้ าในอ่างน้ าในอ่างเก็บน้ าอีกส่วนหน่ึงสามารถส่งไปช่วยโครงการฝายทดน้ า
คลองจ าไหรได้เป็นครั้งคราว นอกจากน้ันอ่างเก็บน้ าคลองหลาแห่งน้ีเป็นอ่างเก็บน้ าที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ จะสามารถใช้เป็น
แหล่งน้ าส าหรับเพาะเลี้ยงปลาได้เป็นจ านวนมาก 

ความเหมาะสมในการสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติได้ของอ่างเก็บน้ าคลองหรา เน่ืองจากมีความ
อุดมสมบูรณ์ของพ้ืนที่ที่แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติ มีบรรยากาศเหมาะสมในการมาท่องเที่ยวเพ่ือพักผ่อนหย่อนใจ 

 

 
รูปที่ 4 : เส้นทางน้ าไหลไปยังอ่างเก็บน้ าคลองหลา 
ที่มา : ภาพโดยนิภาภรณ์ จันทร เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2560 

 
3. แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติแห่งใหม่ 

อ าเภอคลองหอยโข่งได้มีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เน่ืองด้วยเล็งเห็นถึงความส าคัญของทรัพยากรทั้งทางธรรมชาติ
และที่สร้างขึ้นเพ่ือท าให้เกิดประโยชน์ และยังมองเห็นถึงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของแหล่งท่องเที่ยวเหล่าน้ัน ถึงความเป็นมา
และความส าคัญของแหล่งท่องเที่ยว เพ่ือให้บุคคลทั่วไปรวมถึงนักเที่ยวต่างถิ่นได้เข้ามาเยี่ยมชมและศึกษา นอกจากแหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ยังมีอีกหน่ึงสถานที่ที่น่าสนใจอย่างยิ่ง ทั้งยังมีความส าคัญทางธรรมชาติ 
ศาสนา และประเพณี ที่มีมาอย่างยาวนานของคนในชุมชนใกล้เคียงที่ได้ปฏิบัติสืบกันมาคือประเพณีท าบุญขึ้นถ้ าเขาวังชิง   

ถ้ าเขาวังชิง อยู่บนเขาวังชิงในเขตพ้ืนที่ หมู่ที่ 3 อ าเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ซึ่งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
“เขาวังชิง” หรือถ้ าเขาวังชิงมีสภาพเป็นหน้าผาสูงชัน ประมาณ 50 เมตร เหนือหน้าผาเป็นพ้ืนที่ราบด้านใต้พ้ืนที่ราบมีถ้ า มี
ทางเข้าที่เชิงหน้าผาเบื้องล่าง และบนหน้าผามีช่องทางเป็นโพรงลงไปในถ้ า การขึ้นไปบนพ้ืนที่ราบเหนือตัวถ้ า ต้องเดินเวียน
อ้อมหน้าผาขึ้นไปทางด้านข้าง 
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ในสมัยก่อนทางขึ้นถ้ าเขาวังชิง มีความล าบาก เพราะต้องไต่เขาและต้องอ้อมหน้าผาขึ้นไป ก่อนจะขึ้นไปถึงบริเวณที่
ราบเหนือหน้าผา จะต้องเดินผ่านแนวป่า มีต้นไม้ใหญ่ขึ้นปกคลุม สามารถพบเห็นพวกสัตว์ป่า เช่น ค่างด า ลิงกระโดดไปมา
ขวักไขว่บนยอดไม้สูง และนกป่านานาชนิด ส่งเสียงร้อง บินโฉบผ่านไปมา แต่พอมาในปัจจุบันมาน้ี ไม่มีให้พบเห็นแล้วใน
เส้นทางก่อนถึงถ้ า เน่ืองจากป่าเปลี่ยนสภาพเป็นสวนยางพารา เมื่อขึ้นไปถึงบนพ้ืนที่ราบเหนือหน้าผา สามารถมองเห็นทิวทัศน์
ไปในทางทิศเหนือครอบคลุมพ้ืนที่อ าเภอคลองหอยโข่งทั้งหมด สามารถมองไปจนสุดสายตา 
 

 
รูปที่ 5 : วิวทิวทัศน์บนเขาวังชิง 
ที่มา : ภาพโดยนิภาภรณ์ จันทร  เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2560   
 

ปัจจุบัน บนหน้าผาและถ้ ายังคงอยู่สภาพเดิม แม้ว่าป่าไม่ได้ถูกท าลายไปมาก แต่บริเวณที่เป็นอาณาเขตของถ้ า ยังคง
ได้รับการยกเว้น และคงสภาพเดิมอยู่ แต่ทว่าสัตว์ป่า ไม่ว่าจะเป็นค่างด า ลิง นกป่านานาพันธุ์ ซึ่งในอดีตยังคงมีให้เห็นเป็น
จ านวนมาก ในปัจจุบันพบเห็นได้ยาก เพราะการการไล่ล่าของคน 

ถ้ าเขาวังชิงยังมีประเพณีที่ท ากันมาแต่ช้านานของชาวบ้านในพ้ืนที่ กล่าวคือ ในวันแรม 15 เดือน 5 ของทุกปี เรียกว่า 
“วันขึ้นถ้ า” ถือเป็นประเพณีที่ชาวบ้านจะขึ้นไป “บนถ้ า” เพ่ือ “ไหว้ทวด” และท าบุญเลี้ยงพระ เป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อ
กันมาไม่น้อยกว่าร้อยปีแล้ว ตามค าบอกเล่าของผู้สูงอายุในหมู่บ้าน ในอดีตทุกปีชาวบ้านในต าบลโคกม่วง ต าบลทุ่งลาน และ
บางส่วนในต าบลใกล้เคียงจะขึ้นไปไหว้ทวด ท าบุญ บนถ้ า ด้วยความเชื่อถือศรัทธา ถือเป็นภารกิจ ของทุกครอบครัวแต่ละปีจะ
มีคนขึ้นถ้ าประมาณ 100 - 200 คน แต่ปัจจุบันจ านวนคนที่ขึ้นถ้ าเริ่มจะลดน้อยลง เน่ืองจากเยาวชนส่วนใหญ่ ไม่ได้ขึ้นถ้ า 
เพราะมีบางส่วนศรัทธาไปไหว้ทวด แต่บางส่วนมีจุดประสงค์ขึ้นไปท่องเที่ยว เพ่ือความสนุกสนาน 

นอกจากน้ีคนในชุมชนมีความเชื่อสืบทอดกันมา ไม่น้อยกว่าร้อยปี มีความเชื่อว่า “ถ้ าเขาวังชิง” เป็นสถานที่ศักด์ิสิทธิ์ 
เป็นที่ สิงสถิตของ “ทวด” คนเฒ่า คนแก่ ได้เล่าต านานของถ้ าและทวดเขาวังชิงเอาไว้ “มีทวดหลายองค์ เป็นที่นับถือของ
ชาวบ้าน ตามความเชื่อมาจนทุกวันน้ี เช่น ทวดรัศมี หลวงพ่อทับ วัดปรางแก้ว น ามาสร้างเป็นพระ “หลวงพ่อรัศมี” ทวดตา
เล่อเท่อ เชื่อกันว่า ทวดองค์น้ี เป็นเสือสมิงที่มีความแก่กล้า สามารถกลายร่างเป็นคนได้ เวลามีวัว มีควาย หายไป หรือสัตว์
เลี้ยงเจ็บป่วย หากได้บนบานขอขมาต่อทวดตาเล่อเท่อ ให้ช่วยตามหา หรือรักษา วัวควายก็จะได้คืน ส่วนที่เจ็บป่วยก็จะหาย 
วิธีการแก้บนคือ การจุดบุหรี่ ถวายให้ตาเล่อเท่อสูบ จะเป็นบุหรี่อะไรก็แล้วแต่ผู้บนไว” ซึ่งความเชื่อเหล่าน้ียังสืบทอดตลอดมา
จนถึงปัจจุบัน 

ต านานเกี่ยวกับ “ถ้ า” และ “ทวด” เขาวังชิง คนรุ่นก่อน ๆ ได้เล่าสืบต่อกันมา คล้ายคลึงกันกับข้อมูลที่ได้จากการ
สัมภาษณ์คุณถาวร กองคิด ชาวบ้านที่อยู่ในพ้ืนที่มาแต่ก าเนิด ได้เล่าว่า “มีการท าบุญ ขึ้นถ้ า เขาวังชิงกันแล้วกลางคืนจะมี
คณะหนังตะลุง ขึ้นไปแสดงถวายทวด รุ่งขึ้น ชาวบ้านจะน าอาหาร โดยเฉพาะข้าวหลาม ขึ้นไปเลี้ยงพระและถวายทวด โดยได้
ท าหลาทวดขึ้น เพ่ือวางของที่ถวายทวด ใครที่ได้บนบาน ขออะไรเอาไว้กับทวดเขาวังชิง ก็จะขึ้นไปแก้บน” เช่น บนว่า ถ้าได้
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ตามที่ขอจะต้ัง “หัวหมู” หรือ “ไก่ปากทอง” (ไก่ต้มทั้งตัวแล้วเอาแหวนทองสวมจงอยปากไก่) ก็จะน าขึ้นไปถวาย พอเสร็จพิธี
แล้วก็เอาของที่ต้ังน้ันมาแบ่งปันกันกิน แต่ก่อนที่จะเอาต้องเอ่ยปากขอทวดก่อน โดยพูดว่า “เดนชาน ลูกหลานขอ” แล้วหยิบ
เอาได้เลย ส่วนเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับถ้ าเขาวังชิง ประเพณีท าบุญ ขึ้นถ้ าเขาวังชิง มีมาไม่ต่ ากว่า 100 ปีแน่นอน”5 

ความเหมาะสมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของ “เขาวังชิง” เน่ืองด้วยเป็นสถานที่ที่ไม่เป็นที่รู้จักกว้างขวาง มี
เพียงคนในพ้ืนที่และอ าเภอใกล้เคียงเท่าน้ันที่รู้จัก จึงเป็นเรื่องที่น่าเสียดายหากสถานที่ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติที่
สวยงาม และยังมีประเพณีวัฒนธรรมของคนในพ้ืนที่ที่มีมาอย่างยาวนานแห่งน้ี กลับไม่มีผู้ใดได้เข้าไปสัมผัสเห็นถึงความงดงาม
ของสถานที่ และมิได้ทราบถึงข้อมูลประวัติศาสตร์ความเป็นมาของเขาวังชิงที่มีความน่าสนใจเหมาะแก่การศึกษา อีกทั้ง
ลักษณะภูมิศาสตร์ของพ้ืนที่เขาวังชิง ที่มีธรรมชาติอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมาก เน่ืองจากเป็นพ้ืนที่ของภูเขา และมีสถานที่ที่
น่าสนใจคือ ถ้ า หากนักท่องเที่ยวได้ขึ้นไปเยี่ยมชมและสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์อันสวยงามได้จากบนเขาได้อย่างกว้างขวาง 
ดังน้ันเขาวังชิง หากได้รับการสนับสนุนจากทางภาครัฐหรือหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวที่เล็งเห็นถึงความโดดเด่นของสถานที่
ท่องเที่ยวแห่งน้ี และเข้ามาฟ้ืนฟูและยกระดับให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของอ าเภอคลองหอยโข่ง  โดยจะส่งผล
ประโยชน์ต่อคนในพ้ืนที่ในด้านของการส่งเสริมอาชีพต่าง ๆ  ฉะน้ันหากเขาวังชิงเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางขึ้น คาดว่าจะมี
นักท่องเที่ยวต่างถิ่น นอกเหนือจากคนในพ้ืนที่และจากอ าเภอใกล้เคียงมากขึ้น และจะท าให้คนในพ้ืนที่เกิดรายได้จากการ
ประกอบอาชีพเพ่ือคอยต้อนรับนักท่องเที่ยว ท าให้ชุมชนเกิดรายได้หมุนเวียน เมื่อเขาวังชิงได้รับความนิยมมากขึ้น หน่วยงาน
ด้านการท่องเที่ยวก็สามารถที่จะผลักดันให้แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่น้ีเป็นหน่ึงในแหล่งท่องเที่ยวที่ต้องมาสัมผัสเมื่อมาเยือน
อ าเภอคลองหอยโข่ง 

 
4. สรุป 

อ าเภอคลองหอยโข่งมีสถานะเป็นอ าเภอหน่ึงของจังหวัดสงขลา มีลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่ประกอบด้วยเป็นเทือกเขา
สูงและภูเขาสูง บริเวณที่ลาดเชิงเขา เนินเขา และคลอง ซึ่งคลองบางแห่งมีความส าคัญต่อคนในชุมชนเป็นอย่างมาก เพราะ
เป็นแหล่งน้ าที่ใช้ในการด ารงชีพ คลองหอยโข่งจึงเป็นพ้ืนที่ที่มีทรัพยากรทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ 

มีแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ อันได้แก่ น้ าตกผาด า เป็นผืนป่าต้นน้ าที่มีคุณค่าและคงความอุดมสมบูรณ์ไว้อย่างน่า
หลงใหล มีกิจกรรมมากมายให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมสนุก อีกทั้งยังมีอ่างเก็บน้ าตามโครงการพระราชด าริของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อย่างอ่างเก็บน้ าคลองจ าไหร และอ่างเก็บน้ าคลองหลา ที่เป็นอ่างเก็บเพ่ือหล่อเลี้ยงคนใน
ชุมชน มีบรรยากาศโดยรอบรายล้อมไปด้วยธรรมชาติที่สวยงาม อีกที่ที่มีประวัติมาอย่างยาวนานคือ เขาวังชิง ที่คนในหมู่ที่ 3 
ต าบลโคกม่วง อ าเภอคลองหอยโข่งภาคภูมิใจในทรัพยากรธรรมชาติที่ตนมี เป็นเทือกเขาที่ยังคงความสมบูรณ์และมีกิจกรรม
ประจ าปีให้ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวแวะเวียนมาเที่ยวชมอย่าง ท าบุญขึ้นถ้ า ที่เป็นประเพณีสืบทอดกันมาอย่างยาวนาน 

สถานการณ์ปัจจุบันแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ พยายามเข้าสู่แนวทางที่เรียกกันว่า การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ทั้งน้ีก็เพ่ือ
ต้องการให้สถานที่ท่องเที่ยวเป็นที่ยอมรับและยังคงอยู่ไปอย่างยาวนาน โดยต้องให้ชุมชน คนในชุมชนหรือคนในพ้ืนที่มีส่วน
เกี่ยวข้องในการรักษาสถานที่ท่องเที่ยว ทั้งในด้านของการอนุรักษ์ ดูแลรักษา รวมไปจนถึงระบบการจัดการต่าง ๆ ที่เอื้อต่อ
สถานที่ท่องเที่ยว ไม่ส่งผลกระทบต่อสถานที่ท่องเที่ยว ซึ่งเป็นแนวทางที่ดีหากทุกชุมชนและหน่วยงานจากภาครัฐเล็งเห็นถึง
ความส าคัญน้ี และส่งข้อมูลผ่านต่อชาวบ้านในชุมชน ในการสร้างความร่วมมือกัน เพ่ือมุ่งพัฒนาด้านการท่องเที่ยวให้มีความ
ยั่งยืน ผลที่ตามมาคือ การที่แหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีจากทั้งนักท่องเที่ยวและคนในพ้ืนที่ 

                                                           
5 สัมภาษณ์นายถาวร  กองคิด ชาวบ้านในพ้ืนที่ เมื่อ 9 กรกฎาคม 2560  
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ในส่วนของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในอ าเภอคลองหอยโข่งแห่งน้ีถึงแม้จะมีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ 
งดงาม และมากมาย แต่ก็ยังมีปัญหาที่ก่อให้เกิดความเสียหายอยู่บ้าง แต่ก็ยังมีผู้คนค่อยเข้ามาดูแลรักษา จากการร่วมมือกัน
ของคนในพ้ืนที่และหน่วยงานบางส่วนค่อยให้การสนับสนุน และผลักดันให้แหล่งท่องเที่ยวที่กล่าวมาเป็นที่รู้จักให้กว้างขึ้น 
ถึงแม้จะไม่มากแต่ก็ค่อยๆ พัฒนาเพ่ือให้เป็นที่รู้จัก อาจจะต้องใช้เวลาเป็นอย่างมากในการผลักดัน และสนับสนุนแหล่ง
ท่องเที่ยว แต่ก็คุ้มค่าที่จะเสี่ยงเพราะน้ีคือส่วนหน่ึงของทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่าเป็นอย่างมากต่อคนรุ่นหลัง 
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