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และนอกจากนี้งานด้าน
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ส่วนที่ 1
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
ชื่อตำบลตะกรบ ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 2 เดิมมีชื่อเรียกว่า บ้านดอนขรบ คำว่า ขรบ หมายถึง ต้นไม้ชนิด
หนึ่งซึ่งมีหนามทั้งต้น ผลกินได้ หรือเรียกอีกชื่อคือ ต้นตะขรบ บริเวณพื้นที่นี้ส่วนใหญ่มีต้นไม้ชนิดนี้ชุกชุม จึง
เรียกบริเวณนี้ว่า ดอนขรบ และได้ถูกเปลี่ยนเป็นบ้านดอนตะขบและต่อมาก็เพีย้ นไปเป็นบ้านตะกรบ จนถึงทุก
วันนี้
ประวัติความเป็นมา
หมู่ท่ี 1 บ้านฝ่ายพรุ มีเรื่องเล่ากันว่า มีผชู้ ายสองฝ่ายหรือสองพวก ที่ไม่ค่อยเป็นมิตรกัน ทุกปีจะมี
การพนันแข่งขันกัน และมักจะมีเรื่องราวทะเลาะวิวาทกันเสมอมา ต่อมาในปีหนึ่งก็มกี ารพนันแข่งขันกันอีก
และได้ทะเลาะกันอย่างรุนแรง จนถึงขั้นยกพวกชกต่อยกัน มีผหู้ ญิงคนหนึ่งออกอุบายจุดปะทัดขึน้ เสียงดัง ทำ
ให้ผคู้ นที่กำลังทะเลาะกันของทัง้ 2 ฝ่ายได้ยินเสียง และเข้าใจผิด คิดว่าเป็นเสียงปืนของอีกฝ่ายหนึ่ง จึงตกใจ
วิ่งหนีไปคนละทิศคนละทาง โดยมีพวกหนึ่งวิง่ ข้ามป่าพรุไปหลบซ่อนอยูอ่ ีกฝาก ทำให้ตอ่ มามีการเรียกสถานที่
ตรงนั้นว่า ฝ่ายพรุ เมือ่ มีผคู้ นตั้งบ้านเรือน จึงเรียกหมู่บา้ นนั้นว่า “บ้านฝ่ายพรุ” มาจนถึงปัจจุบันนี้
หมู่ท่ี 2 บ้านตะกรบ (กล่าวถึงแล้วในความเป็นมาของตำบลตะกรบ)
หมู่ท่ี 3 บ้านห้วยพุน (ที่มา: อบต.ตำบลตะกรบ) เล่ากันว่าคนส่วนใหญ่ที่มาอยู่ที่นี่
อพยพมาจากจังหวัดสงขลา และมีการสร้างที่ขา้ มห้วย เพื่อใช้ในการทำไร่ทำนา มีการบอกต่อและมีผคู้ นยก
พล (อพยพย้าย) เข้ามาอีกหลายคน มีการตั้งบ้านเรือน และตั้งชื่อหมู่บ้านว่า บ้านห้วยพล แต่ต่อมาก็เพีย้ น
มาเป็นบ้านห้วยพุน ซึ่งคนส่วนใหญ่ของบ้านห้วยพุน เป็นผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามหรืออีกส่วนหนึ่งเล่าว่า ครั้ง
หนึ่งได้มีการยกกองกำลังจากเมืองหลวงเพื่อไปตีเมืองนครศรีธรรมราช ขณะเดินทัพมาถึงสถานที่ตรงนี้ ผู้เป็น
นายทัพเห็นว่าสถานที่ตรงนี้เหมาะสมกับการที่จะพักพล เพราะมีห้วยน้ำพอที่ใช้อาบและกินได้ จึงหยุดทัพพัก
พล สถานทีต่ รงนี้ จึงถูกเรียกว่า ห้วยพล และเพี้ยนมาเป็น ห้วยพุน ตามสำเนียงของคนไชยา

-2หมู่ท่ี 4 บ้านสระมโนราห์ ในพืน้ ที่มหี นองน้ำขนาดใหญ่ ซึ่งในอดีตหากมีคณะมโนราห์เข้ามาทำ
การแสดงในหมู่บ้าน นักแสดงในคณะหากต้องการจะลงอาบน้ำในหนองน้ำนี้ ต้องมีการรำถวายเจ้าที่เจ้าทาง
บริเวณริมสระนีเ้ สมอ ทำให้ชาวบ้านเชื่อว่าหนองน้ำแห่งนีม้ อี าถรรพ์ จึงตัง้ ชื่อว่าสระมโนราห์
หมู่ท่ี 5 บ้านบ่อคา มีเรื่องเล่าว่า มีชายคนหนึง่ สร้างบ่อน้ำที่สวยงามมากแต่ระหว่างทีส่ ร้างยังไม่
เสร็จ ก็มีเหตุการณ์เกิดขึน้ เนือ่ งจากชายคนนี้ มีลูกสาวสองคน และลูกสาวทัง้ สองคนเกิดไปรักผู้ชายคน
เดียวกัน ในวันหนึง่ ลูกสาวทั้งสองไปอาบน้ำที่บ่อน้ำที่พอ่ ได้สร้างไว้แต่ยังไม่เสร็จ และขณะที่อาบน้ำยังไม่ทนั
เสร็จเรียบร้อยก็ได้ทราบว่าชายคนรักมาเยีย่ มที่บา้ น ทำให้ลกู สาวคนน้องได้ยินก็เลยรีบร้อนอาบน้ำ ทำให้
พลาดพลัดตกลงไปในบ่อน้ำ ฝ่ายพีส่ าวเมื่อเห็นเหตุการณ์ก็ตกใจ จึงกระโดดลงไปช่วยน้องสาว เลยทำให้ตอ้ ง
จมน้ำตายทัง้ คู่ จากเหตุการณ์ท่เี กิดขึ้นทำให้ผเู้ ป็นพ่อเสียใจมาก จนไม่สามารถสร้างบ่อน้ำนีต้ อ่ ให้เสร็จได้ และ
ปล่อยทิง้ ไว้ จึงทำให้คนเรียกพืน้ ที่บริเวณนีว้ ่า บ่อคา มาจนถึงปัจจุบัน บ้านหาดทรายแก้ว เป็นชุมชนหนึ่งที่
อยู่ใน หมู่ที่ 5 บ้านบ่อคา ซึ่งเดิมมีชื่อเรียกว่า บ้านบางผักคราด เพราะมีผักบุ้งทะเลมาก แต่ต่อมาประมาณปี
พ.ศ. 2513 ถึงปี พ.ศ. 2515 นายวินัย มณีโชติ ซึ่งเป็นนายอำเภอไชยาได้เดินทางมาพักผ่อนที่ชายหาด
บริเวณนี้ และพบเห็นหาดทรายที่สวยงามมาก เนือ่ งจากโดนมรสุมน้ำทะเลซัด ทำให้ทรายขาวสะอาด จึงได้
เปลี่ยนชื่อเรียกจาก บางผักคราดเป็นหาดทรายแก้ว จนถึงปัจจุบันนีส้ ำหรับประวัติศาสตร์ชุมชน ในพืน้ ที่
ปี พ.ศ. เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในตำบลตะกรบตั้งแต่อดีต – ปัจจุบัน
- รถ มอเตอร์ไซด์ การเดินทางสะดวกขึ้นทำให้การใช้ เกวียน ม้า และเรือ เริ่มหายไป- ปีพ.ศ. 2505
เกิดวาตภัยรุนแรง ทำให้ป่าชายเลน และนาข้าวเสียหาย ไม้ใหญ่ ล้มเสียหายจำนวนมาก เริ่มมีการกัดเซาะ
ชายฝั่ง
- ปี 2520 การทำไร่เลื่อนลอยในป่าเริ่มหายไป
- ปี 2520 มีการตัดถนนผ่านป่าสาธารณะ และมีการเข้าไปขโมย ตัดต้นไม้ เพื่อทำเครื่องมือในการ
ประกอบอาชีพประมง (ลอบ คันธง เสาหลักผูกเรือ)ทำให้ป่าสาธารณะลดลงเรื่อยๆ
2521– 2535 - ความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลนริมคลองเริ่มลดลงเนือ่ ง ชาวบ้าน
- ปี 2526 มีการขุดถนนล้อมรอบพืน้ ที่ป่าสาธารณะ แต่ยงั มีการลักลอบตัดไม้อยู่

-3- ปี 2521 น้ำทะเลหนุนขึน้ สูงกว่าปกติ เกิดการกัดเซาะของชายฝัง่ ทำให้พน้ื ที่นาข้าวได้รับความ
เสียหาย ชาวบ้านบางส่วนเริ่มเลิกทำนา และการทำนาหมดไปในปี 2523 ชาวบ้านหันมาทำประมงชายฝั่ง
เช่น อวนกุง้ และอวนปูม้าแทน
- เริ่มทำนากุ้งแบบพัฒนาในปี 2530 และได้รับความนิยมสูงสุดมีการทำกันอย่างแพร่หลายในปี
2536 ทำให้ ป่าชายเลนถูกทำลายเป็นจำนวนมาก (ประมาณ 1000 กว่าไร่)
- ชาวประมงหากินได้นอ้ ยลง เนื่องจาก มีเครื่องมือทำลายล้างจากต่างถิน่ เข้ามาหากินในพืน้ ที่มากขึน้
เช่น อวนลาก อวนรุน ประกอบกับป่าชายเลนถูกทำลายจากการทำนากุ้งทำให้ไม่มีแหล่งเพาะฟักสัตว์น้ำวัย
อ่อน
2536- 2545 - นากุ้งขยายตัวอย่างเต็มที่ ในปี 2536 และเริ่มคงตัวในปี 2540
- ปี 2541 การทำนากุง้ เริ่มประสบปัญหาโรคระบาด ทำให้การเลีย้ งกุง้ ขาดทุนและทำลดลงเรื่อย
จนหมดไปในปี 2545
- เริ่มมีกระแสการอนุรักทรัพยากรเกิดขึ้น เนื่องจากทรัพยากรลดลงอย่างเห็นได้ชัดชาวบ้านจึง
รวมตัวกับผูน้ ำชุมชน2546-ปัจจุบัน
- ปี 2546 น้ำเสียเนือ่ งจากการทำลายล้างของเรือคราดหอยลาย ทำให้หน้าดินเสียหายสัตว์แหล่ง
เพาะฟักสัตว์น้ำวัยอ่อนถูกทำลาย การหากินในทะเลไม่ได้ผล ทำให้ชาวประมงบางส่วนต้องขายเรือ และหันมา
สร้างสวนปาล์มน้ำมัน และอาชีพรับจ้างนอกพืน้ ที่มากขึน้
- ปี 2546 มีการตัง้ กลุ่มอาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ โดยกรมประมงร่วมกับองค์การ
บริหารส่วนตำบลตะกรบ เข้ามาฝึกอบรม ให้กับชาวบ้าน มีสมาชิก จำนวน 30คน หลังจากนั้นได้ทำกิจกรรม
ร่วมกับ อบต. และเจ้าหน้าที่ประมง จากศูนย์ปราบปรามชุมพร ประมงไชยา และเจ้าหน้าที่ฝา่ ยปกครองใน
พืน้ ที่ มีการเฝ้าระวัง และจับกุมเรือลากหอยได้ทงั้ หมด 14 ราย การปล่อยปลา ปล่อยกุง้ ขาวลงทะเลเนือ่ งใน
วันสำคัญต่างๆ
- ปี 2547 ทรัพยากรชายฝัง่ เริ่มฟืน้ ตัว ทำให้กลุ่มคนที่เคยประกอบอาชีพประมงหันกลับมา
ประกอบอาชีพประมงอีกครั้ง และเพิ่มจำนวนมากขึน้ เรื่อย

-4- ปี 2549 แกนนำคนสำคัญของหมู่บ้าน เสียชีวติ ทำให้ไม่มีคนสานงานต่อ ประสิทธิภาพในการเฝ้า
ระวังจึงลดน้อยลง
การจัดตั้ง
กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศจัดตัง้ องค์การบริหารส่วนตำบลตะกรบ เมื่อวันที่ 22 เดือนกุมภาพันธ์
พ.ศ. 2547
1.ด้านกายภาพ
1.1

ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล

ภาพที่ 1 แสดงแผนที่ตำบลตะกรบ

-5-

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตะกรบ ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 5 ตำบลตะกรบ

อำเภอไชยา จังหวัด

สุราษฎร์ธานีตำบลตะกรบ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอไชยา โดยอยู่ห่างจากที่ว่าการ อำเภอ
ไชยาประมาณ 12 กิโลเมตร ห่ างจากศาลากลางจังหวัดสุราษฎรธานี เป็นระยะทางประมาณ 69
กิโลเมตร ตำบลตะกรบ มีเนื้อที่รวมประมาณ 74.5 ตารางกิโลเมตร (46,562.5 ไร่) มีอาณาเขตติดต่อ
กับตำบลใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือติดต่อกับตำบลวัง อำเภอท่าชนะ
ทิศตะวันออก

ติดต่อกับอ่าวไทย

ทิศใต้

ติดต่อกับตำบลทุ่ง ,ตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา

ทิศตะวันตก

ติดต่อกับตำบลป่าเว ตำบลทุ่ง อำเภอไชยา

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะพื้นที่ของตำบลตะกรบเป็นที่ราบ เป็นที่ราบชายฝั่งทะเลมีพื้นที่ติดทะเลจำนวนสามหมู่บ้าน มี
ชายฝั่งยาว 7 กิโลเมตร มีป่าชายเลนจำนวน 300 ไร่ และเป็นที่อาศัยของนกน้ำจำนวนมาก มีทะเลและหาด
ทรายที่สวยงามมีความยาว7 กิโลเมตร เป็นหาดทรายจำนวน 5 แห่ง ได้แก่หาดทรายแก้ว ,หาดนิยม,หาด
นายอำเภอ, หาดหางโฉลง,หาดจินตรา ซึ่งประชาชนทั่วไปสามารถเข้ามาเที่ยวและผักผ่อนได้ ป่าชายเลน 50
ไร่ และมีท่สี าธารณะประโยชน์ทั้งหมดประมาณ 670 ไร่ มีลำคลองตัดผ่าน จำนวน 3สาย ด้วยกัน คือ คลอง
บางโฉลง คลองห้วยพุน คลองตะกรบ และมีป่าชายเลนที่สมบูรณ์จำนวน 300 ไร่ประกอบด้วย ไม้โกงกาง ไม้
ตะบูน ไม้ถั่ว ไม้ตาตุ่ม มีชายหาดทะเล ที่สวยงาม
1.3 ลักษณะภูมิอากาศ
ภูมิอากาศเป็นเขตร้อนชืน้ ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดผ่าน และมีฝนตกชุกตลอด
ทั้งปี ทำให้อากาศของตำบลตะกรบไม่รอ้ นมากนัก

-61.4 ลักษณะของดิน
- ลักษณะดินโดยทั่วไป เป็นดินทราย ดินพรุ อยู่ในชุดดิน
13,17p/17,41/41,14,42/43,42,32/17,17p
การใช้ท่ดี นิ
- พืน้ ที่ทงั้ หมด 25,429 ไร่

- พืน้ ที่การเกษตร 15,429 ไร่ - พืน้ ที่ทำนา 55 ไร่

- พืน้ ที่ปลูกมะพร้าว 3,247 ไร่ - พืน้ ที่ปลูกยางพารา 546 ไร่

- พืน้ ที่ป่าไม้ 78 ไร่

- พืน้ ที่ป่าชายเลน 3,257 ไร่

- พืน้ ที่ป่าพรุ 351 ไร่

- พืน้ ที่ตั้งบ้านเรือน 322 ไร่

- พืน้ ที่นาร้าง 732 ไร่

- พืน้ ที่ปลูกปาล์มน้ำมัน 11,581 ไร่

- พืน้ ที่ป่าชายหาด 974 ไร่

- พืน้ ที่นากุง้ 1,155 ไร่

-

- พืน้ ที่ว่าง 4,227 ไร่

1.5 ลักษณะของแหล่งน้ำ
แหล่งน้ำตามธรรมชาติ
- ลำน้ำ ,ลำห้วย

6 สาย ( คลองห้วยพุน,คลองบางโฉลง,คลองท่าเกตุ,คลองท่ามะเขือ ,

คลองตะกรบ,ห้วยทรายขาว)
- บึง,หนองและอื่น ๆ

6 แห่ง ( หนองนนทรี, หนองสามชั่ง,หนองปึกมัน,ห้วยทรายขาว ,บ้านนาย

อีต,หนองไม้แก่น)
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
- ฝาย

5

- บ่อน้ำตืน้

18 แห่ง (หมู่ 1=3, หมู่ 2=5,

- ประปาหมู่บ้าน

แห่ง (หมู่ 1=1, หมู่ 2=1, หมู่ 3=2, หมู่ 4=1)

11 แห่ง

หมู่ 3=5, หมู่ 4=1, หมู่ 5=4)

-71.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้
ในตำบลตะกรบมีพื้นที่ป่าชายเลน 50 ไร่ และมีที่สาธารณะประโยชน์ทั้งหมดประมาณ 670 ไร่ มี
และมีป่าชายเลนที่สมบูรณ์จำนวน 300 ไร่ประกอบด้วย ไม้โกงกาง ไม้ตะบูน ไม้ถั่ว ไม้ตาตุ่ม เป็นต้น
2. ด้านการเมือง/การปกครอง
2.1 เขตการปกครอง
การปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลตะกรบแบ่งเขตการปกครองออกเป็น1ตำบลจำนวน

5

หมู่บ้าน ดังนี้
หมู่ที่ 1 บ้านฝ่ายพรุ

หมู่ที่ 2 บ้านตะกรบ

หมู่ที่ 3 บ้านห้วยพุน

หมู่ที่ 4 บ้านสระมโนราห์

หมู่ที่ 5 บ้านบ่อคา
3. ประชากร
3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร
ประชากรทัง้ สิน้ 3,875 คน แยกเป็นชาย 1,925 คน หญิง 1,950 คน มี มีจำนวนครัวเรือน
ทั้งหมด 3,875 ครัวเรือน โดยแยกเป็นแต่ละหมู่บ้านได้ดังนี้
ประชากร
หมู่ท่ี

ครัวเรือน

ประชากร

รวม

ชาย

หญิง

1

241

309

345

654

2

342

477

473

950

3

149

242

255

497

4

215

352

348

700

5

343

545

259

1,074

รวมทั้งสิ้น

1,290

1,925

1,950

3,875

ที่มา : สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง

-84. สภาพทางสังคม
4.1 การศึกษา
- โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 3 แห่ง สังกัด สพฐ.
ลำดับ

ชื่อโรงเรียน

เปิดสอนระดับ

1

โรงเรียนบ้านตะกรบ

ป.1-ป.6

2

โรงเรียนวัดวิชิตธาราราม

ป.1-ป.6

3

โรงเรียนบ้านห้วยพุน

อ.1-ม.3

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง
ลำดับ
1
2

ชื่อโรงเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลตะกรบ
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำ
มัสยิด

สถานที่ตั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลตะกรบ
มัสยิดฮาบิดิตตอฮีรีน

- แหล่งการเรียนรู้อื่น ๆ
ลำดับ

แหล่งเรียนรู้

สถานที่ตั้ง

1

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนประจำตำบล ห้องสมุดศูนย์ 3 วัย ตำบลตะกรบ

2

ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมูบ่ ้าน

อาคารประจำหมู่บ้าน

3

ศูนย์การเรียรู้ตำบลตะกรบ

องค์การบริหารส่วนตำบลตะกรบ

-94.2 สาธารณสุข
สถานีอนามัยประจำตำบล/หมู่บ้าน

1

แห่ง มีเจ้าหน้าที่ 6 คน(ตั้งอยู่หมู่ที่ 5)

ร้ายขายยาแผนปัจจุบัน

1

แห่ง

อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ

ร้อยละ 100

4.3 อาชญากรรม
หน่วยบริการประชาชน (ตำรวจชุมชน) 1 แห่ง มีเจ้าหน้าที่ 3 คน (ตั้งอยูห่ มู่ที่ 2)

ศูนย์ อปพร. 1

แห่ง มีอาสาสมัคร 36 คน สำหรับคดีอาญาในตำบลตะกรบมีคดีอาญาที่เกิดขึน้ ในพืน้ ที่ค่อนข้างน้อย
ที่มา: ตำรวจภูธรอำเภอไชยา
4.4 ยาเสพติด
ปัญหายาเสพติดในพืน้ ที่ก็มีอยู่มั่วไปในกลุ่มวัยรุ่น น้ำกระท่อม ยาไอซ์ ยาบ้า ส่วนใหญ่ในกลุ่มวัยรุ่น
ช่วงอายุประมาณ 16 – 25 ปี
4.5 การสังคมสงเคราะห์
ข้อมูลด้านสังคมสงเคราะห์ของตำบลตะกรบ
ด้านผูส้ ูงอายุ

จำนวนทั้งสิน้ 609 ราย

ด้านคนพิการ

จำนวนทั้งสิน้ 103 ราย

ด้านผูด้ ้อยโอกาส

จำนวน 60

ด้านผู้ป่วยเอดส์

จำนวน 1 ราย

ราย

-105 . ระบบบริการพื้นฐาน
5.1 การคมนาคมขนส่ง
ตำบลตะกรบมีการคมนาคมติดต่อกับชุมชนอื่น โดยอาศัยทางหลวงจังหวัด หมายเลข – 4112 (
สายไชยา- ท่าชนะ) และทางหลวงชนบทสายฝ่ายพรุ- ไชยาท่าชนะ สายพุมเรียง- ห้วยพุน เป็นถนนสายหลัก
ในการติดต่อ และมีถนนโครงข่ายส่วนใหญ่ใช้ได้ทุกฤดูกาล แยกจากถนนสายหลัก เข้าสู่ทุกหมู่บ้านของ
ตำบลได้อย่างสะดวกการคมนาคมในเขตตำบลใช้เดินเท้า รถจักรยาน และรถจักรยานยนต์เป็นส่วนใหญ่และมี
การเดิน ทางโดยทางเรือ บ้ างแต่ ไม่ ม ากส่ วนการติ ด ต่ อ กับ ชุ ม ชนอื่ น นอกเขตตำบลใช้เดิน เท้ า รถจั กรยาน
จักรยานยนต์ หรือรถยนต์สู่ทางหลวงจังหวัด หมายเลข 4112 เพื่อต่อรถประจำทางไปยังอำเภอไชยา
หรือเดินทางต่อไปยังจุดหมายการขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตรสินค้าเกษตรส่วนใหญ่ จะใช้รถบรรทุกขนาด
เล็กขนส่งจากแหล่งผลิตในหมู่บ้านมาส่งที่แหล่งรับซือ้ ในตลาดอำเภอไชยาและอำเภอท่าชนะ
การคมนาคม
ถนนลูกรัง
ถนนลาดยาง
ถนน คสล.

24

สาย

7

สาย

16

สาย

5.2 การไฟฟ้า
การไฟฟ้าในตำบลตะกรบมีบริการไฟฟ้าเข้าสู่ทุกหมู่บ้านแล้ว
5.3 การประปา
จำนวนครัวเรือนใช้น้ำประปา 840 ครัวเรือน ประปาหมู่บ้าน 16 แห่ง
5.4 โทรศัพท์
ในตำบลตะกรบในปัจจุบันใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นส่วนใหญ่ โทรศัพท์บ้านมีเป็นบางบ้าน

-115.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์
ที่ทำการไปรษณีย์

1

แห่ง

อินเตอร์เน็ตตำบล

1

แห่ง (อบต.ตะกรบ)

6.ระบบเศรษฐกิจ
6.1การเกษตร
ตำบลตะกรบมีพน้ื ที่ทั้งหมด 25,429 ไร่ พื้นที่ทางการเกษตร 19,012 ไร่ ด้านการเกษตร
เกษตรสำคัญประกอบด้วย
o ยางพารา โดยมีพ้นื ที่เพาะปลูก 546 ไร่ จำนวน 65 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 2.87 ของพืน้ ที่
เกษตรทัง้ หมดของตำบล
o ปาล์ ม น้ ำ มั น โดยมีพื้ น ที่เพาะปลู ก 15,164 ไร่ จำนวน 817 ครัวเรือ น คิ ด เป็ น ร้อ ยละ
79.76 ของพื้นที่เกษตรทัง้ หมดของตำบล
o มะพร้าว โดยมีพ้นื ที่เพาะปลูก 3,247 ไร่ จำนวน 345 ราย คิดเป็นร้อยละ 17.07 ของ
พืน้ ที่เกษตรทัง้ หมดทั้งหมดของตำบล
o นาข้าว โดยมีพื้นที่เพาะปลูก 55 ไร่ จำนวน 14 ครัวเรือน คิดเป็ นร้อยละ 0.28 ของพื้นที่
เกษตรทัง้ หมดของตำบล
o ปศุสัตว์ (สุกร โคเนือ้ และสัตว์ปีก) คิดเป็นร้อยละ 0.8 ของพืน้ ที่เกษตรทัง้ หมดของตำบล
ประชากรในตำบลตะกรบ ประมาณร้อยละ 30 % มีอาชีพ ทางการประมงขนาดเล็กชายฝั่ง และ
เพาะเลีย้ งสัตว์น้ำ ส่วนอีก 70 % ที่เหลือทำการเพาะปลูกเป็นหลัก และจะเลีย้ งสัตว์เป็นอาชีพเสริม
6.2 ด้านการประมง
การออกอวนลอยปู การทำอวนปูแบบอวนเดินลอย ที่ชาวบ้านออกจะเป็นอวน 30 ตา ขนาดตา
อวน 3.5 ซม. สัตว์น้ำที่จับได้ จะเป็นปูม้า และกั้งตั๊กแตน (ราคาขายกิโลกรัมละ 600 บาท ) การวางอวนปู
เดินลอยนั้น ต้องอาศัยกระแสน้ำพัดพา จึงนิยมวางกันในช่วงขณะที่น้ำไหลเชี่ยว ระหว่าง 11 ค่ำ ถึง 5 ค่ำ ทั้ง
ข้างขึ้นและข้างแรม ในทางจันทรคติ เรียกว่า “น้ำใหญ่หรือน้ำเดิน” ปูม้าจะติดในช่วงน้ำไหลเชียวได้ดี เพราะ
อวนจะเดินไปได้ระยะทางมากกว่า สิ่งที่ติดมากับอวนก็มี หอยคราง, หอยหนาม, หอยหอม, เปลือกหอยใบยาง
, ซากหอยเจดีย์, หอยสกายเล็ฟ, ปูก็มีจำพวก ปูม้า, ปูดำ, ปูลาย, ปูคู้, ปูกระหรี่, ปูหมวก ฯลฯ จำพวกกั้ง กุ้ง
ก็มี กัง้ ตีนแพ, กัง้ ,ตั๊กแตน, กุง้ ลาย, กุง้ แชร์บ๊วย, กุง้ ขาว, กุง้ กุลาดำ ฯลฯ ปลา ได้แก่ ปลากระเบน, ปลาฉลาม,
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ค่ำ เป็นช่วงน้ำตาย (น้ำไม่ค่อยไหล ชาวบ้านเรียกว่าช่วงหยุดน้ำ จะมีประมาณ 3-5 วัน ชาวบ้านจะหยุดพัก
การออกอวนปลา มีบา้ งแต่เล็กน้อยในช่วงน้ำตาย โดยจะวางกันในช่วงน้ำหยุด ปลาที่วางได้จะมี
ปลาทู ปลาตะเพียนน้ำเค็ม ปลาจวด ปลาอินทรีย์ ปลากุเหรา ปลายทราย ปลาหนมโกรยอวนปลาที่หาดทราย
แก้วจะเป็นอวนวางปลาทู โดยมีขนาดตาอวนก็ประมาณ 3 - 5เซนติเมตร ในช่วงน้ำหยุด ช่วง 5-9 ค่ำ ทั้ง
ข้างขึ้นและข้างแรม จะมีเรือออกปลา เพราะกระแสน้ำเริ่มอ่อน จึงทำให้อวนปลาติดปลามาก ปลาที่ได้ เช่น
ปลากุเหลา, ปลาทู, ปลาจวด,ปลาลังโกย, ปลาโคบและ ปลาอินทรีย์ เป็นต้น อวนปลาทรายจะเป็นอวนที่มี
ขนาดตาอวน 2.2-2.8 เซนติเมตร วางในที่ดอน ซึ่งจะมีปลาทรายอาศัยอยู่มาก จึงต้องศึกษาว่าพืน้ ที่ไหนที่มี
ดอน ซึ่งชาวบ้านจะเรียกว่า “ดอนปลาทราย”
อาชีพประมงในอดีต ชาวบ้านหาดทรายแก้ว จะออกอวนลอยกุง้ โดยใช้ เรือแจว และอวนปู
(แบบเดิน) เป็นชนิดอวนเขียว ปัจจุบันใช้อวนเอ็น มีการทำโป๊ะบ้าง ที่หน้าหาดทรายแก้ว จนถึงปากคลองกิ่ว
ซึ่งติดตำบล วัง อำเภอ ท่าชนะ จังหวัด สุราษฎร์ธานี อาชีพ ส่วนใหญ่ที่ทำอยู่ก็คงแบบเดิมๆ แต่ เรือที่ใช้จะ
เป็นแบบเครือ่ งยนต์ ในปัจจุบันสำหรับการประกอบอาชีพในปัจจุบันของชุมชนหาดทรายแก้ว คือ การออกอวน
ลอยปูม้า ซึ่งจะทำในช่วงน้ำเดิน ช่วง 11 ค่ำ – 9 ค่ำ ทั้งข้างขึ้น และข้างแรม ส่วนการออกอวนปลา จะออก
ในช่วง น้ำตายประมาณ 5-10 ค่ำ มีทงั้ อวนปลาทราย และอวนปลาทู

อาชีพอืน่ ๆ ที่นอกเหนือจากการออกอวนลอยปูมา้
เป็นอาชีพที่ทำเสริมจากการออกอวนปูม้า มีบ้างเล็กน้อยในช่วงที่น้ำตาย ประมาณ 5 - 10 ค่ำ(ทั้ง
ข้างขึ้นและข้างแรม) ช่วงที่ไม่สามารถออกอวนปูม้าได้ ชาวประมงจะหารายได้จากการจับสัตว์น้ำชนิดอื่นๆ
แตกต่างกันไป ทั้งกุ้ง หอย ปู ปลา และปลาหมึก ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับฤดูกาลของสัตว์น้ำแต่ละชนิดด้วย ซึ่งจะ
กล่าวได้ต่อไปนี้
วางอวนปลาทู อวนปลาทูจะมีขนาดตาอวน ประมาณ 3-5 เซนติเมตร ในช่วงน้ำตายเป็นช่วงที่
กระแสน้ำเริ่มอ่อน การวางอวนปลาจะได้ผลดี ซึ่งนอกจากปลาทูแล้ว ยังมีปลากุเหลา, ปลาจวด,ปลาลังโกย,
ปลาโคบและ ปลาอินทรีย์ เป็นต้น
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บริเวณสันทรายที่เป็นดอน หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า “ดอนปลาทราย” ซึ่งจะมีปลาทรายอาศัยอยู่เป็นจำนวน
มาก ดังนั้นจึงต้องศึกษาบริบทพื้นที่ ว่าพืน้ ที่บริเวณไหนที่มีลักษณะเป็นสันดอนบ้าง
หาหอย จากการศึกษา พบว่า หอยในพืน้ ทีต่ ำบลตะกรบมีเป็นจำนวนมาก แต่ชาวประมงยังไม่นยิ ม
หา เนืองจากหอยบางชนิดต้องสงวนไว้ให้เป็นอาหารสำหรับปูม้า ซึ่งเป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจหลักของพืน้ ที่ และ
เป็นกฎข้อห้ามของชุมชน เรื่องการคราดหอย ดังนัน้ หอยทีช่ ุมชนสามารถหาได้คือหอยทีอ่ ยู่ในบริเวณชายฝั่ง
เช่น หอยเสียบ หอยขาว และหอยชักตีน เป็นต้น
รุนกุ้งเคย จะมีเป็นช่วงฤดูกาล แต่การุนกุง้ เคยในพืน้ ที่ตำบลตะกรบนี้แตกต่างจากพืน้ ทีอื่น คือยังใช้
วิธีการเดินรุนแบบดั้งเดิมอยู่ ซึ่งกุง้ เคยในพืน้ ที่จะมีหลายชนิดด้วยกันสิง่ ที่เห็นได้ชัดในพืน้ ที่ ตำบลตะกรบ คือ มี
ทรัพยากรอยู่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ ทั้งชนิด และปริมาณ แต่ศักยภาพในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชายฝั่ง
มีอยู่เพียงไม่ก่อี ย่าง และเครื่องมือที่ประมงชายฝัง่ ใช้ก็เป็นแบบไม่ทำลายล้าง ถ้าไม่เกิดปัญหา บุคคลภายนอก
เข้ามาใช้ประโยชน์จากทรัพยากรแบบทำลายล้าง ทรัพยากรก็จะคงอยู่คู่กับวิถีชีวติ ของประมงชายฝั่งต่อไปได้

6.3

การปศุสัตว์
o การเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ โค กระบือ สุกร เป็ด และไก่ มีการเลีย้ งทั่วไปของตำบล โดยเลีย้ งโคแบบ
ปล่อยเพือ่ ใช้บริโภค
6.4 การบริการ
o งานหัตถกรรมในครัวเรือนเป็นอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ให้อีกทางหนึง่ ได้แก่ การทำเครื่องจักร
สาน ทอผ้า การทำพวงหรีด ดอกไม้จนั การทำผ้าบาติก การทำน้ำปลา ยาหนม
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แหล่งท่องเที่ยวสำคัญทางทะเลของตำบลตะกรบ มีดังนี้
หาดนิยม ตัง้ อยูใ่ นหมู่บ้านตะกรบ

หมู่ที่สอง ตำบลตะกรบ เป็น

ลักษณะหาดตามแบบตะวันออกของอ่าวไทยกล่าวคือ เป็นหาดทราย มี
อาณาเขตติดต่อกับ หาดทรายแก้วในทางทิศเหนือ และหาดนายอำเภอทาง
ทิศใต้ทางด้านตะวันออกติดกับอ่าวไทยสามารถมองเห็นเกาะต่างได้ในวันที่
สภาพอากาศสดใส มีความยาวประมาณ 2 ถึง 3 กิโลเมตรโดยประมาณ
สภาพโดยทั่วไป เป็นหาดทราย บริเวณชายหาด ประกอบไปด้วย ต้นสน
เป็นแนวตามชายฝั่ง

ซึ่งเป็นบรรยากาศที่รมรื่นเหมาะแก่การผักผ่อนเป็น

อย่างยิ่ง ต้นสนเหล่านี้ เป็นส่วนหนึ่งทีส่ ำคัญ ที่ทำให้เกิด ชื่อ หาดนิยม ตาม
ประวัติ

ที่เล่ากันมาว่า

แต่ก่อนนัน้ ก็ไม่มีแนวของต้นสนแต่อย่างใด

จนกระทั่ง อาจารย์ นิยม เชือ้ พราหมณ์ ซึง่ เป็น ผูอ้ ำนวยการ โรงเรียน บ้าน
ตะกรบ ได้ชักชวนชาวบ้านตะกรบให้ร่วมมือกันปลูกต้นสน ในแนวชายหาด
จนในทีส่ ุดก็ได้มีแนวต้นสนดังกล่าวบริเวณหาดนิยม ถึงแม้ว่าต้นสนบางต้น
ได้มีการ ล้มตายไปบ้าง แต่ก็มีการปลูกทดแทน ทั้งตามธรรมชาติ และ
ความร่วมมือของชาวบ้าน ทำให้
ปัจจุบันนีย้ งั คงมีตน้ สนอยู่มากมาย
เรียกหาดดังกล่าวนี้

ว่า

หาดนิยม

ด้วยเหตุดังกล่าวชาวบ้านก็

เราสามารถเดินทางได้ด้วยความ

สะดวกสบายโดยทางรถยนต์ โดยใช้ทางหลวงหมายเลข 4112 บ้านห้วย
พุน ตำบลพุมเรียง โดยถนนสายนีเ้ ป็นทางเชื่อมต่อจาก ถนน สาย ท่า
ชนะ สุราษฎร์ธานี ระยะทางจาก

ตัวอำเภอไชยา 12

กิโลเมตร

นอกจากนั้นยังมีถนนเลียบชายฝั่ง ซึ่งเชื่อมต่อจากสายหลักไปถึงชายหาด
จากหาดนิยมไปยังหาด นายอำเภอและกลับเข้าสู่สายหลักอีกด้วย
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เดิมมีชื่อเรียกว่า บ้านบางผักคราด เพราะมีผักบุง้ ทะเลมาก แต่ต่อมา
ประมาณปี พ.ศ. 2513 ถึงปี พ.ศ. 2515 นายวินยั มณีโชติ ซึ่งเป็น
นายอำเภอไชยาได้เดินทางมาพักผ่อนที่ชายหาดบริเวณนี้ และพบเห็นหาด
ทรายที่สวยงามมาก เนื่องจากโดนมรสุมน้ำทะเลซัด ทำให้ทรายขาวสะอาด
จึงได้เปลี่ยนชื่อเรียกจาก บางผักคราดเป็นหาดทรายแก้ว จนถึงปัจจุบันนี้
หาดนายอำเภอ ตัง้ อยู่ในหมูบ่ ้านตะกรบ หมู่ทสี่ อง ตำบลตะกรบ
เป็นลักษณะหาดตามแบบตะวันออกของอ่าวไทยกล่าวคือ เป็นหาดทราย มี
อาณาเขตติดต่อกับ หาดนิยมในทางทิศเหนือ ทางด้านตะวันออกติดกับ
อ่าวไทยสามารถมองเห็นเกาะต่างได้ในวันทีส่ ภาพอากาศสดใส หาดมี
ความยาวประมาณ 4 กิโลเมตรโดยประมาณสภาพโดยทั่วไป เป็นหาด
ทราย คลอดแนว เป็นพื้นท่โี่ ล่ง ชื่อ หาดนายอำเภอตามประวัติท่เี ล่ากันมา
ว่า สมัยก่อนพืน้ ที่หาดนายอำเภอ เป็นพืน้ ที่ท่มี ีการรุกล้ำแย่งชิงกัน
ก่อเกิดการทะเลาะวิวาทมีเรื่องราว กันอย่างมาก ต่อมามีคณะลูกเสือ้
ชาวบ้านอำเภอไชยาได้ไปเข้าค่ายจัดกิจกรรมที่หาดนายอำเภอ ซึ่งในช่วง
เวลากลางคืนได้มีกิจกรรมรอบกองไฟและได้เชิญนายอำเภอไชยา มาเป็น
ประธานในกิจกรรมดังกล่าว และนายอำเภอได้รับรู้ถงึ ปัญหาและความ
เป็นมาเป็นไปของสถานที่แห่งนี้ ว่าเป็นพืน้ ทีส่ าธารณะไม่มเี จ้าของ
และมีการทะเลาะวิวาทย์กัน จึงได้ตั้งชื่อหาดแห่งนี้ ว่า หาดนายอำเภอ เพื่อ
ป้องกันการบุกรุกพื้นที่สาถารณะ ชาวบ้านจึงเรียก ว่าหาดนายอำเภอ
ตั้งแต่นนั้ เป็นต้นมา
6.6 อุตสาหกรรม
-ไม่มี 6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ
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การทอผ้า, การทำพวงหรีด,ดอกไม้จันทน์, การทำผ้าบาติก, การทำน้ำปลา, การเพาะเห็ดฟาง การปลูกพืชผัก
สวนครัว, กลุ่มต่างๆ มีดังนี้
กลุ่มน้ำปลา มีนางเพ็ญศรี สินรัตน์ เป็นประธานกลุ่ม ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 2 ก่อตั้งเมื่อปี 2546มี
ปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน 46 ครัวเรือน การดำเนินกิจกรรม คือสมาชิกจะมีซ้ือปลาไส้ตัน จากชาวประมงใน
พื้นที่ ไปผลิตเป็นน้ำปลา โดยจะมีการส่งขายตามร้านทั่วไป โดยมีชื่อผลิตภัณฑ์ ว่า น้ำปลาบ้านตะกรบการ
ดำเนินงานมีเพียงการผลิตน้ำปลาเพียงอย่างเดียว
กลุ่มเห็ดฟาง มีนางจรวย นาคประเสริฐ เป็นประธานกลุ่ม ตั้งอยู่ในพืน้ ที่หมู่ที่ 2 ก่อตั้งเมื่อปี2544
มี ได้รับเงินสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลตะกรบ เป็นเงินจำนวน 50,000 บาท มีสมาชิกจำนวน
14 ครัวเรือนโดยสมาชิกสามารถมากู้เงินได้โดยไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ย แต่จะหักเข้ากลุ่มคนละ 300บาทต่อปี
เมื่อครบปีจะนำเงินไปคืน อบต.และทำสัญญากู้เงินต่อหมุนเวียนแบบนีท้ ุกปี ปัจจุบันทำมา 7 ปีมีการกู้เงิน 5
ครั้ง และมีทุนหมุนเวียนเป็นของกลุ่มประมาณ 20,000 กว่าบาท ซึ่งจะปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำหมุนเวียนกันใน
กลุ่ม กิจกรรมที่ได้ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน คือการปล่อยกู้เงิน และการเพาะเห็ดฟางตามบ้าน โดยจะมีพ่อค้า
มารับซื้อตามบ้าน
กลุ่มอาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ มีนายวานิตย์ สุขอุบล เป็นประธาน ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่
5 เมื่ อ วั น ที่ 26 มิถุ น ายน 2546 มีส มาชิกเริ่ม แรก 30 คน ที่ ได้ รับ การฝึ กอบรมโดย อบต.ร่วมกับ ศู น ย์
ปราบปรามประมงทะเลชุมพร(เขต 8) ได้น ำเนิน กิจกรรมทำธนาคารปูม้าปล่อยคืนสู่ ธรรมชาติ ปั จจุบั นมี
สมาชิก 86 คน ได้ดำเนินการรับบริจาคแม่พันธุ์ปูไข่ฝานอกกระดอง ให้ละลายไข่แล้วนำแม่ปูไปขายเพื่อเป็น
สวัสดิการให้แก่สมาชิก เช่น การนำเงินกองทุนมาสร้าง ห้องน้ำสาธารณะ
กลุม่ เกษตรกร ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้านท่ามะเขือ มีนายโชคชัย ฟักทอง เป็นประธานกลุ่ม ก่อตั้งเมื่อปี
พ.ศ. 2546 ได้รับเงินสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลตะกรบ เป็นเงินจำนวน 50,000 บาท มี
สมาชิกจำนวน 7 ครัวเรือน กิจกรรมที่ดำเนินการมีการกูเ้ งินเพื่อนำไปประกอบอาชีพ เช่น เลีย้ งปลาดุก ปลูก
ผักสวนครัว เป็นต้น
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สมาชิกทั้งหมด 1,700 คน มีสมาชิกจาก 3 อำเภอ มีวงเงินหมุนเวียน 62 ล้าน ทำการทุกวัน หยุดเฉพาะวัน
เสาร์-อาทิตย์ การดำเนินการหลัก คือ ปล่อยกูใ้ ห้แก่กลุม่ สมาชิก และยังมีสวัสดิการอืน่ ๆ เช่น เงินฌาปนกิจ
เงินค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น ซึ่งถือได้วา่ แหล่งเงินทุนและหมุนเวียนทีส่ ำคัญของชาวบ้านในชุมชน
7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
7.1 การนับถือศาสนา ร้อยละของประชากรที่นับถือและจำนวนศาสนสถาน
ศาสนา

ร้ อ ย ล ะ ข อ ง
ประชากร

พุทธ

80

อิสลาม

20

วัด

มัสยิด

โบสถ์

โบราณสถาน โบราณวัตถุ

3 แห่ง
2 แห่ง

อื่นๆ

31 แห่ง

7.2 ประเพณีและงานประจำปี ประเพณีท่สี ำคัญประจำตำบลตะกรบมีดงั นี้
1.ประเพณีลอยกระทง

ประเพณีลอยกระทง เป็นประเพณีโบราณของไทย ที่เชื่อกันว่าสืบสานมาตัง้ แต่

สุโขทัยเป็นราชธานี ประชาชนในตำบลตะกรบได้มีการสืบสานประเพณีดงั กล่าว โดยมีการจัดงานประเพณีวนั
ลอยกระทงขึน้ ทุกปี เมือ่ ใดที่วนั ขึน้ 15 ค่ำ เดือน 12 มาเยือนทีไร ชาวบ้านจะมีการนำวัสดุที่หาได้ในท้องถิ่น
มาประดิษฐ์กระทงเพื่อใช้ลอยในยามค่ำคืนที่พระจันทร์เต็มดวงอย่าง รื่นเริง สนุกสนาน เป็นบรรยากาศที่
สวยงามมาก
2.ประเพณีแห่เทียนพรรษา

งานประเพณีแห่เทียนพรรษา เป็นประเพณีทางพุทธศาสนา ที่ชาวตำบลตะ

กรบ ซึ่งมีความเจริญในพุทธศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีมาเป็นเวลายาวนาน ถือเป็นงานบุญที่ยิ่งใหญ่อีก
ประเพณีหนึ่งของชาวบ้านในตำบล โดยได้กำหนดจัดงานขึน้ ในวันขึน้ 15 ค่ำเดือน 8 และแรม 1 ค่ำเดือน 8
หรือวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา โดยจัดให้มีข้นึ ทุกปี ซึ่งมีการดำเนินการร่วมกันของทุกภาคส่วนไม่วา่ จะ
เป็นชาวบ้าน นักเรียน องค์กรต่างๆ ภายในตำบล
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ประเพณีรดน้ำดำหัวถือว่าเป็นประเพณีท่ดี ีงามอีก

ประเพณีหนึ่ง ที่ชาวบ้านในตำบลตะกรบถือปฏิบตั ิสืบทอดกันมาเป็นระยะเวลาทีย่ าวนาน ซึ่งการรดน้ำดำหัว
ผู้สูงอายุ หรือญาติผใู้ หญ่ บุคคลผู้ที่ตนให้ความเคารพนับถือ แสดงถึงความนอบน้อม การรดน้ำดำหัวนั้นจะ
เป็นการขอโทษขออภัย ซึ่งกันและกัน ที่เคยล่วงเกินกันในปีที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นการล่วงเกินทางกาย ล่วงเกิน
ทางวาจาหรือว่าการล่วงเกินทางใจ ทั้งที่ตงั้ ใจหรือไม่ได้ตั้งใจ ต่อหน้าหรือว่าลับหลังก็ตาม ประเพณีรดน้ำดำ
หัว จะมี ในระหว่าง วันที่ 13 – 15 เดือนเมษายนของทุกปี หรือวันสงกรานต์นนั่ เอง บรรยากาศในวัน
ดังกล่าว เป็นไปด้วยความชุ่มชื่นด้วยการรดน้ำซึ่งกัน
4.ประเพณีลอยตาโนเน (บูชาแม่ยา่ นาง)

นับตั้งแต่โบราณกาลมนุษย์ได้อาศัยเรือและแพในการเดิน

ทางการสร้างเรือแต่ละลำนั้น ต้องเดินทางเข้าป่าไปตัดต้นไม้ใหญ่และด้วยความเชื่อว่าในป่านั้นมีรุกขเทวดา
และนางไม้สิงสถิตย์อยู่ทตี่ ้นไม้ใหญ่ ก่อนที่จะทำการโค่น ต้องทำพิธีบวงสรวงขอขมาหรือที่เรียกกันว่าพลี เมื่อ
ได้ตน้ ไม้มาสร้างเป็นลำเรือแล้วต้องทำพิธีสำคัญโดยหมอผูช้ ำนาญจะทำพิธีอญ
ั เชิญรุกขเทวดาหรือนางไม้มา
ประทับประจำที่เรือนั้นๆให้ช่วยคุมครองรักษาในการเดินเรือให้ปลอดภัยจากเหตุรา้ ยต่างๆชาวเรือจึงเรียกกัน
ว่า แม่นางยังมี ตำนานเรื่องแม่ย่านางแห่งทะเลใต้ท่กี ล่าวไว้ในคัมภีร์จตุคามศาสตร์แห่งอาณาจักรชะวากะ
กล่าวถึง นางพญาจันทรา ผู้เป็นพระมารดาของเจ้าชายรามเทพพระนางทรงมีพลังจิตรที่แกร่งกล้าสามารถ
บังคับคลื่นลมและสยบลมร้ายได้ ชาวประมงทั้งหลายจึงเคารพบูชากราบไว้มื่อจะออกทะเลก็ระลึกนึกถึงและ
กล่าวนามพระนางว่า แม่ย่านาง และนีก้ ็อีกตำนานหนึ่งเป็นความเชื่อของท้องถิ่นต่าง
5.ประเพณีงานบุญเดือนสิบ
งานบุญเดือนสิบ เป็นงานบุญงานประเพณีทส่ี ืบสานกันมาแต่โบราณกาล มีข้นึ ระหว่างวันแรม 1 ค่ำ ถึงวัน
แรม 15 ค่ำ เดือนสิบ สืบเนื่องมาจากความเชื่อพุทธศาสนาว่า ในปลายเดือนสิบของทุกปี พ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย
และ ญาติพ่นี อ้ ง ซึ่งล่วงลับไปแล้ว โดยเฉพาะผู้ที่มีบาปต้องตกระกำลำบากเป็น "เปรต" จะได้รับการปล่อยตัว
จากนรกภูมิให้มาหาลูกหลานญาติมติ รของตนในเมืองมนุษย์ จึงจัดงานทำบุญเป็นประเพณีข้นึ ในวันแรม 1 ค่ำ
ครั้งหนึ่งเป็นการต้อนรับ กับจัดในวันแรม 15 ค่ำ เดือน 10 อีกครัง้ หนึ่ง เพื่อเลีย้ งส่ง และอุทิศบุญกุศลไปให้
การจัดงานบุญทั้งสองวันนีช้ าวบ้านจะให้ความสำคัญกับวันหลังมากกว่า

ชาวตำบลตะกรบให้ความสำคัญ

กับงานบุญเดือนสิบมาก ผู้เฒ่าผู้แก่จะอบรมสัง่ สอน และ ทำตัวอย่างให้ลูกหลานเห็นเป็นที่ประจักษ์มาตั้งแต่ๆ
โดยเฉพาะคุณตา คุณยาย พ่อแม่ และญาติผใู้ หญ่ ในวันทำบุญจะชวนลูกหลานไปทำบุญหรือไปชิงเปรตที่วัด
เมื่อใกล้ถงึ วันทำบุญทุกครอบครัวจะตระเตรียมข้าวของ อุปกรณ์ต่างๆให้พร้อม ผู้ท่อี ยู่ต่างถิ่นกำเนิดจะเริ่ม
ทยอยเดินทางกลับสู่ภูมลิ ำเนาเดิมปักษ์ใต้บา้ นเรา เพื่อไปร่วมพิธีทำบุญพร้อมหน้าพร้อมตากัน นับเป็นงานรวม
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การจัดอาหารหวานคาวจะจัดอาหารที่คาดว่าบุรพชนชอบอย่างละนิดละหน่อย และ

ที่สำคัญขาดไม่ได้ คือ ขนม 5 อย่าง คือ ขนมพอง ขนมลา ขนมกง ขนมดีซำ และขนมบ้า เมื่อตัง้ อาหารสำหรับ
เปรตบนหลาเปรตเสร็จแล้ว จำนำสายสิญจน์ที่พระสงฆ์จดั ไว้เพื่อทำพิธีบังสุกุลมาผูกไว้กับหลาเปรต แผ่ส่วน
บุญกุศลแก่บุรพชน เมื่อเสร็จพิธีสงฆ์และเก็บสานสิญจน์แล้ว ผู้คนทั้งหญิงชาย เฒ่าแก่ หนุ่มสาวและเด็กๆ ก็
จะกรูกันเข้าแย่งชิงอาหารทีต่ งั้ ไว้นั้น เรียกว่า "ชิงเปรต" การชิงเปรตเป็นเรื่องสนุกสนาน ครืน้ เครง เฮฮาของ
หนุ่มสาวและเด็ก เนื่องจากมีความเชื่อว่าของที่เหลือจากการเซ่นไหว้บุรพชน ถ้าใครได้กนิ จะได้รับกุศลแรงเป็น
สิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว
6.ประเพณีเมาลิดประจำปี
งานเมาลิดเป็นงานที่จัดขึน้ ทุกปี ในชุมชนมุสลิม (บ้านห้วยพุน) หมู่ที่3 ตำบลตะกรบ วัตถุประสงค์เพื่อ
รำลึกถึงท่านศาสนฑูต มุฮัมมัด (ศ๊อลฯ) เพื่อให้เยาวชนได้ศกึ ษา การดำเนินชีวิตในแบบอย่างของท่านศาสนทูต
ซึ่งกำลังเลือนหายไปในการดำเนินชีวิตของเยาวชนมุสลิมส่วนใหญ่ในยุคนี้

การจัดงานเมาลิด หาได้มี

วัตถุประสงค์เพื่อฉลองวันเกิดของท่านนบีฯ อย่างไร แต่เป็นกิจวัตร ประเพณีนิยมหนึง่ ของมุสลิมในตำบลตะ
กรบ ผู้คน พี่น้องในชุมชนได้มโี อกาสพบปะเยีย่ มเยือน สร้างความรัก ความสามัคคีให้กับมุสลิมในพืน้ ที่ ใช่ว่า
ต่างคน ต่างอยู่ ต่างคนต่างทำ มีการเชื่อมโยงกัน จำต้องมีกจิ กรรมทางสังคมมายึดเหนีย่ ว เพื่อรักษาความเป็น
เอกภาพของสังคมมุสลิมเอาไว้ งานเมาลิดนบีของมุสลิมชาวตำบลตะกรบ ถือได้ว่าจัดกันมานาน เป็นประเพณี
และก็ยังคงสืบผ่านต่อรุ่นสู่รุ่นอีกนาน โดยมีกิจกรรม อาทิเช่น อ่านอัลกุรอาน ร่วมกัน ซอลาวาตนบี (การอ่าน
กวีสรรเสริญท่านศาสนทูต) ดุอาร่วมกัน บรรยายศาสนา กินข้าว มีการแสดงความสามารถของเยาวชน ใน
การอ่านดุอา ต่างๆ ซึ่งเป็นตัวแทนเยาวชนจากมัสยิดในชุมชน
7.วันอิดิ้ลฟิตริ-วันอิดิ้ลอัฎฮา
วันตรุษในศาสนาอิสลามมีสองตรุษคือตรุษอีดิลฟิตริกับตรุษอีดิลอัฎฮาวันอีดลิ้ ฟิรตริ อัลฟิตริ แปลว่า
สภาพเดิม เมื่อนำเอาคำว่า “อีด” มาประสม (สนธิ) กับ “อัลฟริตรฺ” จึงได้เป็นอีดลิ้ ฟิตรฺ มีความหมายว่า วันรื่น
เริงเนื่องในการครบรอบเข้าสูส่ ภาพเดิมหรือเทศกาลของการเข้าสู่สภาพเดิม คือสภาพที่ไม่ต้องอดอาหารใน
ระหว่างเดือนรอมฎอน (เดือนที่ 9 ของศักราชอิสลาม) มุสลิมจะถือศีลอดเป็นเวลา 1 เดือน ซึ่งบางคนเรียกว่า
ถือบวช ฉะนั้นวันอีดลื ฟิตริคือวันรื่นเริงที่กลับสูส่ ภาพเดิมคือไม่ตอ้ งถือบวช จึงนิยมเรียกวันนีว้ ่า “วันออกบวช”
หรือ “วันอีดเล็ก”
วันอีดลิ้ อัฎฮา อัฎฮา แปลว่า การเชือดสัตว์พลี เพื่อเป็นอาหารแก่ประชาชนและคนยากจน เมือ่ นำมารวม
กับคำว่า “อีด” จึงเป็น “อีดลิ้ อัฎฮา” ซึ่งหมายถึงวันรืน่ เริงเนื่องในการเชือดสัตว์พลีเป็นอาหารแก่ประชาชน
และคนยากจน ตรงกับวันที่ 10 ของเดือน ซุ้ลฮิจญะ อันเป็นเวลาเดียวกันกับการประกอบพิธีฮัจญ์ ณ นครมัก

-20กะฮฺของมุสลิมทั่วโลก ดังนัน้ ชาวไทยมุสลิมจึงนิยมเรียกว่า “วันออกฮัจญี” หรือวัน “อีดใหญ่”
วันสำคัญดังกล่าวถือว่าเป็นวันครอบครัวของอิสลาม ญาติพ่นี อ้ งที่อยู่หา่ งไกลจะได้มาพบกัน มีการบริจาค
ซากาต (วันอีดลิ้ ฟิตตริ) เชือดสัตว์พลี (วันอิดลิ้ อัฎฮา) ตามบ้านเรือนต่างๆจะเตรียมของอาหารต้อนรับทั้งของ
คาวหวาน ส่งเสริมให้ทุกคนแต่งกายอย่างสวยงาม นอกจากนี้ยังมีการละหมาดที่มสั ยิดร่วมกัน ไม่มีการ
แบ่งแยกชนชั้นเป็นการสร้างความสามัคคีและฟังคุฏบะฮ์(คำเทศนา) การไปเยีย่ มสุสานเพื่อรำลึกถึงความตาย
การไปเยี่ยมญาติมิตรสหาย อีกทัง้ ยังมีกิจกรรมที่สง่ เสริมความสัมพันธ์ระหว่างคนในสังคม โดยการจัด
กิจกรรมต่างๆเช่น การเลีย้ งอาหาร การอ่านอัล-กุรอาน การแข่งขันกีฬาเพื่อความสามัคคีในชุมชน
8. งานรดน้ำตาหลวงกลั่น (พระครูชยาภิวัฒน์) จัดขึ้นในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี หลวงตากลั่นเป็น
อดีตเจ้าอาวาสวัดใหม่พุมเรียง เป็นเจ้าคณะตำบลพุมเรียง และเป็นพระอุปัชฌาย์ของท่านพุทธทาส ซึ่งเกิดใน
พื้นที่บ้านหาดทรายแก้ว หลังจากมรณภาพไปแล้ว ชาวบ้านตำบลตะกรบได้สร้างรูปเหมือนเท่าองค์จริงด้วย
ปูนซีเมนต์ ต่อมาได้สร้างด้วยทองเหลืองรมดำขนาดเท่าองค์จริงเมื่อปี 2546 และมีการทำบุญสรงพระ และ
รดน้ำผู้สูงอายุ ทุกวันที่ 13 เมษายนของทุกปีที่วัดตะกรบกิจกรรมการละเล่นในช่วงเดือนห้า ได้แก่ การเล่น
สะบ้า
9. ประเพณีทำบุญลอยแพประจำปี (การทำบุญสวดหาด) จัดขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคมของทุกปี จะมี
การทำกัน 2 หมู่บ้าน คือ บ้านหาดทรายแก้ว (หมู่ที่ 5) และบ้านหาดนิยม (หมู่ที่ 2) โดยชาวบ้านจะมาทำบุญ
ร่วมกันทั้ง 2 หาด สำหรับหาดทรายแก้ว จะทำกันในวันจบปีจบเดือน (เดือน 6) ส่วนหาดนิยม ทำเดือน 6
ข้างแรม ส่วนวันที่แล้วแต่ความพร้อมของชาวบ้าน การทำบุญสวดหาด จะทำเพื่อสะเดาะเคราะห์ หรือขอขมา
ที่ได้ทำล่วงเกินแก่แม่น้ำและทะเล ในการประกอบอาชีพ และเพื่อเป็นสิริมงคลในการประกอบ
7.3 ภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น และ ภาษาถิ่น
1. นายชาญ ศรีสุวรรณ เป็นหมอสมุนไพรหมู่ที่ 2 บ้านท่ามะเขือ มีความสามารถในการ
รักษาแผลเน่าเปื่อย โรคเบาหวาน โรคเกี่ยวกับเลือด โรคไต การทำบุญตักบาตร และเงินที่ได้รับจากการ
ทำบุญจะนำไปบริจาคให้กับวัด (ปัจจุบัน เสียชีวติ แล้ว โดยให้บุตรชายเป็นผูส้ ืบสานต่อ)

-212. นางสารภี เชื้อบ่อคา อยู่บ้านเลขที่ 103 หมู่ที่ 5 มีฝมี อื ด้านงานจักสาน กระด้ง กระจาด คานหาบ
เป็นต้น
3. นายยุทธ บุหลัน

อยู่ บ้ า นเลขที่ 48 หมู่ ที่ 2 มี ค วามรู้ ด้ า นภู มิ เจ้ า ที่ และพิ ธี ก ารตั้ ง ศาลนั้ น

พราหมณ์ผู้ประกอบพิธี มาประกอบพิธีให้ เริ่มจากการตรวจดูฤกษ์ยาม ซึ่งเข้ากับวันเดือนปีเกิดของเจ้าของ
บ้าน เพื่อให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข
4. นางเกสร บุญนำเกิด อยู่บ้านเลขที่ 122 หมู่ที่ 5 มีฝมี ือด้านงานจักสาน กระด้ง กระจาด คานหาบ
5. นายสมคิด หีตแก้ ว มีความรู้ความสามารถด้านเพลงพวงมาลัย เพลงพวงมาลั ยเป็ นเพลงร้อ ง
โต้ตอบระหว่างชายและหญิง ในงานเทศกาลต่างๆ เช่น วันสงกรานต์ งานโกนจุก งานบวชนาค งานมงคลต่างๆ
6. นายนิคม หีตแกว้ อยู่บ้านเลขที่ 74 มีความรู้ด้านนวดแผนโบราณวิธีการนวดพื้นบ้านภาคใต้ ได้แก่
การเขี่ยเส้น การสะกิดเส้น การดึงเส้น การกด การดึง การบีบ การเหยียบ
7. นางบุญรอง คิดเงิน อยู่บ้านเลขที่ 28/2 หมู่ที่ 5 ฝีมือนวดแผนไทย ได้แก่ การใช้สมุนไพร การนวด
แผนโบราณการประคบสมุนไพร การอบสมุนไพร
8. นายยะเสบ บุญเสือ ผู้นำพิธีการทางศาสนา
9. นายณรงค์ เครือหงส์ อยู่บ้านเลขที่ 32 หมู่ที่ 1 ฝีมือด้าน เพลงกล่อมเด็ก ที่เป็นเพลงพืน้ บ้านโบราณ
ของเราที่มีกันมานานนมล้วนแต่มีจังหวะช้าๆ นุ่มนวล ไพเราะ แฝงด้วยคติอันงดงาม และมีความหมายลึกซึ้ง
ซึ่งเหมาะกับการขับร้องเห่กล่อมให้ลูกฟังมากกว่าเพลงสากลเป็นไหนๆ เพราะทุกครัง้ ที่ไกวเปล เห่กล่อมลูกไป
พร้อมๆกัน
10. นายสุนันท์ พรหมหิตาทร อยู่บา้ นเลขที่ 52 หมู่ที่ 1 ฝีมือด้านหมอขวัญนาคการสืบทอดภูมิ
ปัญญา ได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ ความรูด้ ้านหมอทำขวัญงานแต่ง บวชนาค และสะเดาะเคราะห์
เป็นหมอทำขวัญแต่งงาน และงานบวชนาค ประจำตำบล และตำบลใกล้เคียง และได้ถ่ายทอดพิธีกรรมสู่ขวัญ
แก่ผุ้สนใจทั่วไป
ตำบลตะกรบจะใช้ภาษาถิน่ ใต้ตะวันตกในการสือ่ สาร ซึง่ เป็นภาษาถิ่นที่ใช้ในจังหวัด
กระบี่ พังงา ระนอง

สุราษฎร์ธานีและชุมพร ใช้ในการสื่อสาร

7.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
สินค้าพืน้ เมืองในตำบล ได้แก หมวกกาบไผ่ เห็ดฟาง น้ำปลา อาหารทะเล ไม้กวาด เครื่องแกง
โรตีกรอบ จักรสาน ตับจาก ปลาเค็ม ปูม้า

-228. ทรัพยากรธรรมชาติ
8.1 น้ำ
พื้นที่ตำบลตะกรบนั้นยังมีทรัพยากรสัตว์น้ำที่ค่อนข้างสมบูรณ์ โดยบริเวณริมฝั่งยังมีสัตว์น้ำวัยอ่อน ซึ่ง
เข้ามาพักตัวจำนวนมาก ส่วนในระยะห่างจากฝั่งออกไป จะมีความหลากหลายของสัตว์น้ำที่มากขึ้นทั้งชนิด
และปริมาณ ทำให้พ้นื ที่มีศักยภาพด้านทรัพยากรที่สามารถเป็นแหล่งประกอบอาชีพให้กับชุมชนได้เป็นอย่างดี
แต่อย่างไร่ก็ตาม อาชีพที่สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้เป็นอย่างดี และเป็นที่นิยมของชุมชนนั้น ก็คือ
อาชีพวางอวนปูม้า ส่วนอาชีพหาสัตว์น้ำชนิดอื่นๆ ก็ทำในช่วงที่ไม่สามารถออกอวนปูได้ โดยทรัพยากรที่ชุมชน
ประมงชายฝั่งเข้าไปใช้ประโยชน์ และมีให้เห็นกันอยู่ทั่วไป
8.2 ป่าไม้
มีป่าสาธารณะประโยชน์ ตั้งอยู่ ม. 2 ต.ตะกรบมีพันธุ์ไม้ที่อุดมสมบูรณ์ จำนวน256 ไร่ มีพันธุ์ไม้ เช่น ไม้
เคี่ยม เสม็ด ตำเสา สักป่า ชะเมา เป็นต้น มีสัตว์อาศัยอยู่มาก เช่น กวาง หมูเถื่อน เม่น หมูดิน กระรอก นิ่ม
กระจง เป็ นต้น ชาวบ้านเข้าไปถางป่ าทำไร่เลื่อ นลอย ล่ าสั ตว์ ได้ ป่าชายเลน 50 ไร่ และมีที่ส าธารณะ
ประโยชน์ทั้งหมดประมาณ 670 มีป่าชายเลนที่สมบูรณ์จำนวน 300 ไร่ประกอบด้วย ไม้โกงกาง ไม้ตะบูน ไม้
ถั่ว ไม้ตาตุ่ม เป็นต้น
8.3 ภูเขา - ไม่มี8.4 คุณภาพทรัพยากรธรรมชาติ
ตำบลตะกรบมีทะเลและหาดทรายที่สวยงามมีความยาว 7 กิโลเมตร มีลำคลองตัดผ่านจำนวน 3
สาย ด้วยกัน คือ คลองบางโฉลง คลองห้วยพุ น คลองตะกรบ และมีป่าชายเลนที่สมบูรณ์ จำนวน300 ไร่
ประกอบด้วย ไม้โกงกาง ไม้ตะบูน ไม้ถั่ว ไม้ตาตุ่ม มีชายหาดทะเล ที่เป็นหาดทรายจำนวน 5 แห่งได้แก่ หาด
ทรายแก้ว ,หาดนิยม,หาดนายอำเภอ, หาดโฉลง, หาดจินตรา ซึ่งประชาชนทั่วไปสามารถเข้ามาเที่ยวและ
พักผ่อนได้ และมีที่สาธารณะประโยชน์ทั้งหมดประมาณ 670 ไร่ เป็นที่อาศัยของนกน้ำจำนวนมาก สำหรับ
การเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรของตำบลตะกรบ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีดังนี้ก่อน 2505 สองข้างคลอง
สายพุมเรียง – ปากกิ่ว ของตำบลตะกรบ ยาวประมาณ 11 กิโลเมตรมีป่าไม้ชายเลน เช่น ลำพู โกงกาง ถั่ว
ตะบูน ตาตุ่ม แสม ปรงทะเล เสม็ด ขึน้ อยู่อย่างหนาแน่น มีสัตว์อาศัยอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์

-239.อื่นๆ
9.1 ปัญหาด้านความขัดแย้งและการช่วยเหลือ
เกิดปัญหาการแตกความสามัคคี มีการขัดแย้งกันระหว่าง รึออวนขนาดใหญ่ กับขนาดเล็กบ่อยครั้ง
ส่วนใหญ่ จะทำความเสียหาย อวนเรือเล็ก โดยอวนรุนขนาดใหญ่ จะรุนถูกอวนปู ของชาวประมงบ่อยๆ และ
ไม่รับผิดชอบ การช่วยเหลือที่ผ่านมา ยังไม่ทันการณ์ ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อ ง พอเกิดปัญหาจะแก้ไข ต้องใช้
เวลาในการวิ่งเรือ จากปากน้ำ หลังสวน – ชุมพร เรืออวน ที่ทำผิด พ.ร.บ. ประมงก็ยกคันหนีหมด ไม่มีหน่วย
ปราบปรามอยู่ในพืน้ ที่
9.2 ปัญหาด้านเศรษฐกิจ
ไม่มีตลาดกลางในการรับซื้อสินค้า มีแต่พอ่ ค้าคนกลางในการรับซื้อผลผลิตทีไ่ ด้จากชุมชนนอกจากนี้ยงั มี
ขโมยอยู่ในหมู่บ้าน
9.3 ปัญหาด้านความเสื่อมโทรมของทรัพยากร
แหล่งทรัพยากรเสื่อมโทรม เนื่องจากการทำผิดกฎหมายด้านการประมง มีการลากหอยลาย อวนรุน ซึ่ง
ทำให้พ้นื ดินเสียระบบนิเวศน์ทำให้ผลกระทบปริมาณทรัพยากรสัตว์น้ำลดลงโดยเฉพาะสัตว์นำ้ หน้าดินส่วน
ลอบปูมา้ (ไซพับ) ก็เป็นปัญหาที่สำคัญของชุมชนประมงเพราะทำให้ปูขนาดเล็กๆติดไปด้วย ส่วนใหญ่ลอบพับ
จะมาจากนอกพืน้ ที่ ซึ่งลอบพับทำให้ทรัพยากรปูม้าลดน้อยลง จึงเกิดการต่อต้านในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติเป็นอย่างมาก ซึ่งทางหาดทรายแก้ว ส่วนในหาดทรายแก้วจะออกอวนส่วนใหญ่

-24-

บทที่ 2
การวิเคราะห์ศักยภาพและเป้าหมายการท่องเที่ยว
นโยบายการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. พัฒนาแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่มอี ยู่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว เช่น ปรับปรุงภูมิทัศน์และ
เส้นทางท่องเที่ยวให้พร้อม ตลอดถึงส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับอาชีพการเกษตรในพื้นที่ที่
มีศักยภาพตามวิถีชีวติ ชุมชน
2. ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ทั้งไม้ยืนต้น ไม้ดอก ไม้ประดับ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
ตะกรบ
3. สร้างจิตสำนึกของประชาชนให้รักและช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดย
การให้เข้ามามีส่วนร่วมในการรับผิดชอบ
4. ร่วมกันรณรงค์ในรักษาความสะอาดบริเวณแหล่งท่องเที่ยว
การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
(๑) ส่งเสริมการพั ฒ นาโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการท่องเที่ยวและเร่งรัดการปรับ ปรุง
มาตรฐานในเรื่องสิ่งอำนวยความสะดวกความปลอดภัยและสุขอนามัย
(๒) พัฒนา บูรณะ และฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ศาสนาและวัฒนธรรมเดิมที่มีอยู่
แล้ว ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่มีศั กยภาพสามารถเชื่อมโยงธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม
และวิถีชีวติ ของชุมชน
(3) ส่งเสริม สนับสนุนตลาดนักท่องเที่ยวภายในพืน้ ที่และภายในจังหวัด
(4) ส่งเสริมกิจกรรมและรูปแบบการท่องเที่ยวเพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยว
(5) ผลักดันความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้บริการนักท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพ
(6) พัฒนาด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์เพื่อยกระดับแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จัก
เป้าหมายการท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนตำบลตะกรบ
1. ตำบลตะกรบเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวเป็นแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ เป็นวิถีชีวิต
ชุมชน ที่ได้รับการพัฒนาอย่างยั่งยืน
2. ประชาชนมีแหล่งรายได้เสริมจากการส่งเสริมการท่องเที่ยว

-253. สินค้าและบริการของคนในชุมชนเป็นที่รู้จักและนิยมในหมู่นักท่องเที่ยว เป็นการสร้างงาน
และสร้างรายได้แก่ประชาชนในพื้นที่
4. ตำบลตะกรบ ได้รับการพัฒนาในด้านต่าง ๆเพื่อรองรับการท่องเที่ยวอย่างเต็มรูปแบบ
5. ทรัพยากรธรรมชาติของตำบลตะกรบ ยังคมได้รับการดูแล และรักษาจากคนในชุมชนเพื่อ
รองรับการท่องเที่ยวเป็นวิถีตามธรรมชาติตลอดไป
6.
ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา
ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชน
ชื่อปัญหา

สภาพปัญหา

1. ปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 การคมนาคมชำรุด ไม่สะดวกต่อการ

- สภาพถนนทรุดโทรมเนื่องจากภัยธรรมชาติของ

คมนาคม

พืน้ ที่ - เมื่อเกิดฝนตกหนัก หรือน้ำท่วมช่องทาง

1.2 การระบายน้ำไม่สะดวกมีผลให้น้ำท่วมขัง

ระบายน้ำ ระบายไม่ทัน

2. ปัญหาด้านแหล่งน้ำ
2.1 ขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคในช่วง
หน้าแล้ง

- เนื่องจากพืน้ ที่ตำบลตะกรบเป็นพืน้ ที่ที่ตดิ ริม
ทะเล ส่งผลให้ น้ำจืดสำหรับอุปโภคบริโภคจะมีไม่
เพียงพอ ในช่วงหน้าแล้ง

3. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ
3.1 ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ เมื่อเทียบ

- ประชาชนเกือบทุกครัวเรือนได้รับปัญหาเกือบ

กับต้นทุน

ทุกปี โดยเฉพาะยางพารา ปาล์มน้ำมัน

3.2 ปัญหาด้านรายได้ไม่เพียงพอต่อการ

- ส่วนใหญ่ประชาชนไม่ค่อยให้ความสำคัญ ใน

ประกอบอาชีพ

การอบรมเชิงวิชาการ ด้านวิชาการ ด้านเทคนิค

3.3 ประชาชนไม่ค่อยมีความรูด้ ้านวิชาการใน

ต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ในการเพิ่มรายได้และ

การผลิต

ผลผลิต

3.4 การส่งเสริมกลุ่มอาชีพมักประสบความ

- รัฐอุดหนุนกองทุนต่างๆ ให้กลุ่มอาชีพ และกลุ่ม

ล้มเหลว

เกษตรกร แต่การปฏิบัติขาดการรับผิดชอบของ

3.6 งบประมาณ บุคลากรเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว มีน้อย

กลุ่ม
- ศักยภาพในพืน้ ที่ มีแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่ง
แต่ไม่มงี บประมาณ
- สถานที่ท่องเที่ยวมีสภาพไม่ค่อยสวยงาม จึงไม่
เป็นที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว

4.ปัญหาด้านสังคม
4.1 การบริการด้านสาธารณูปการมีน้อย

- สิ่งสาธารณูปการ เช่น ตู้โทรศัพท์
สวนสาธารณะ สวนพักผ่อนมีน้อยมาก ซึ่งเป็นผล
ต่อการพัฒนาด้านบุคคล เพื่อพัฒนาด้านจิตใจ

4.2 การส่งเสริมด้านศาสนา วัฒนธรรมยังไม่

- เยาวชน ส่ ว นใหญ่ ห่ า งกิ จ กรรมด้ า นศาสนา

จริงจัง

ไม่ให้ความสำคัญหรือสืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม
ของหมู่บ้านตำบล รวมถึงภูมปิ ัญญาท้องถิ่น

5. ปัญหาด้านสาธารณสุข และอนามัย
5.1 ปัญหาโรคระบาด และโรคติดต่อ
เช่น ไข้เลือดออก

- พืน้ ที่ความเสี่ยงที่จะได้รับเชื้อหรือป่วยเป็นโรค
มาเลเรีย ไข้เลือดออก
- อุปกรณ์การป้องกันมีนอ้ ย เช่นเครื่องพ่นหมอก
ควัน มีเครื่องเดียว แต่ตอ้ งดำเนินการทั้งตำบล

6. ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

-ราษฎรร้อยละ 20 ของตำบลยังขาดจิตสำนึก

6.1 จิตสำนึก และการให้ความสำคัญ

ในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ โดยไม่คำนึงถึง

ทรัพยากรธรรมชาติ

ธรรมชาติ และปัญหาที่ตามมา
-สภาพพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนหรือประสบ

6.2 ปัญหาดินเปรี้ยว เป็นกรด-ด่าง

ปัญหา ของตำบลซึ่งมาจากการใช้ปุ๋ยเคมีมากและ
สภาพดิน

7. ปัญหาด้านการเมือง การบริหาร
7.1 บุคลากรไม่ค่อยมีความรู้ ความเข้าใจ

- สมาชิกบางส่วนยังไม่ค่อยมีความเข้าใจเกี่ยวกับ

เท่าที่ควร

การบริหาร กฎหมายระเบียบ เพราะมีการแก้ไข
ระเบียบใหม่
- ประชาชนส่วนใหญ่ของตำบล ไม่ค่อยให้

7.2 ประชาชนให้ความสำคัญในการมีส่วนร่วม ความสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินการ ประชาชนไม่
น้อย
ค่อยมีเวลา และขาดความเข้าใจที่ถูกต้องตาม
ระบอบประชาธิปไตย
- สภาพปัญหาเกี่ยวกับการจัดเก็บ ประชาชนไม่
ค่อยให้ความร่วมมือในการยื่นรายการเสียภาษี
7.3 การพัฒนาด้านรายได้ ไม่ดีเท่าที่ควร

เป็นเหตุให้การจัดเก็บ และการพัฒนารายได้ ไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร

-28ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการ
พัฒนาในอนาคตขององค์การบริหารส่วนตำบลตะกรบ(SWOT)
จุดแข็งStrength

จุดอ่อนWeakness

- พื้นที่ตำบลตะกรบมีเส้นทางหลักในการ

- ถนนในพืน้ ที่บางสายยังเป็นถนนลูกรังและมี

คมนาคมติดต่อกับพืน้ ที่ต่าง ๆ เชื่อมโยงกันใน

ความชำรุด ในช่วงฤดูฝน การสัญจรไปมาได้รับ

ระหว่างหมู่บ้านและตำบล อำเภอใกล้เคียงได้อย่าง ความลำบาก
ทั่วถึง

- ในช่วงหน้าแล้งประชาชนจะขาดแคลนน้ำในการ

- มีกลุ่มอาชีพที่สามารถผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ของ อุปโภคบริโภค
ชุมชนได้
- มีวัฒนธรรมและประเพณีพ้ืนบ้านที่สืบทอด
กันมายาวนาน

- การส่งเสริมให้บุตรหลานตระหนักถึง
ความสำคัญของการศึกษายังมีน้อย
- เด็กขาดจิตสำนึกในการสืบสานศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

โอกาส (Opportunity)
- มีหน่วยงานราชการต่าง ๆ ในพืน้ ที่เพื่อติดต่อ

อุปสรรค (Threats)
- งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาลไม่

ประสานงานและให้ความช่วยเหลือ
- ประชาชนมีโอกาสขยายการลงทุนเพื่ออาชีพ
เสริมมากขึ้นส่งผลให้รายได้ครัวเรือนเพิ่มขึน้
- ส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อม
สนับสนุน ด้านวิชาการและเงินทุน
- ผูน้ ำมีความสามารถในเชิงประสานงาน /
บูรณา การจัดการร่วมกับองค์กรอื่น ๆ ทั้งภาครัฐ

เป็นไป
ตามกฎหมายกำหนด
- นโยบายรัฐหรือผูบ้ ริหารบางครั้งไม่ส่งผล
หรือสะท้อนต่อความต้องการของประชาชนได้
- ภัยธรรมชาติบางครั้งรุนแรงเกินกว่าที่
คาดการณ์ไว้และไม่สามารถรับสถานการณ์ได้
ทันท่วงที
- ประชาชนบางส่วนมีภาระหนีส้ ินมากเกินไป

/ เอกชน
- พืน้ ฐานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของ
ท้องถิ่น

และมี ความฟุ่มเฟือยเกินฐานะความเป็นอยู่ที่
แท้จริง
- เกิดปัญหาความไม่แน่นอนทางการเมือง

- มีทรัพยากรธรรมชาติที่เอือ้ ต่อการพัฒนาเป็น

และเศรษฐกิจในระดับประเทส

แหล่งท่องเที่ยว ทำให้มีรายได้จากการท่องเที่ยว

- ประชาชนบางส่วนยังขาดจิตสำนึกในการ
รับผิดชอบร่วมกันในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

มาก

บทที่ 3
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในตำบลตะกรบ (พ.ศ.2563-2565)
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1

โครงการก่อสร้างถนน
คสล.สายคลองยสาย
หาดนิยม – หาด
นายอำเภอ หมู่ที่ 2

2

โครงการก่อสร้างถนนค เพื่อความสะดวกใน ถนน คสล.กว้าง 4
สล.สายหาดทรายแก้ว – การคมนาคม
เมตร ยาว 500
ธนาคารปูมา้ หมู่ที่ 5
เมตร

3. โครงการก่อสร้างลาน
จอดรถศูนย์บริการ
นักท่องเที่ยว

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

เพื่อมีเส้นทางใน
ถนน คสล.กว้าง 4
การคมนามคมที่
เมตร ยาว 500
สะดวกและเป็นการ เมตร
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว

เพื่อให้มีที่จอดรถ
สำหรับ
นักท่องเที่ยว และมี
ศูนย์ให้บริการ
นักท่องเที่ยว

ก่อสร้างอาคาร
จอดรถ อาคาร
ศูนย์บริการ
นักท่องเที่ยว กว้าง
6 เมตร ยาว 10
เมตร

งบประมาณที่ได้มา
2563
2564
2565
500,000 500,000 500,000

จำนวน 1 สาย

500,000

500,000

500,000

จำนวน 1 สาย

200,000

200,000

200,000

ลานจอดรถ 1
อาคารบริการ
นักท่องเที่ยว

ตัวชีว้ ัด

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ
นักท่องเทีย่ ว
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทางไปยัง
แหล่งท่องเที่ยว

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง
(แผน
ยุทธศาสตร์
อบต.)

นักท่องเที่ยว
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทางไปยัง
แหล่งท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยว
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทางไปยัง
แหล่งท่องเที่ยว

กองช่าง
(แผน
ยุทธศาสตร์
อบต.)
กองช่าง
(แผน
ยุทธศาสตร์
อบต.)

โครงการ/กิจกรรม

4

โครงการก่อสร้างห้องน้ำ
บริการนักท่องเที่ยว (หาด
นิยม , หาดนายอำเภอ)

5

โครงการพัฒนาปรับปรุง
ภูมิทัศน์บริเวณแหล่ง
ท่องเที่ยว

6

7

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

เพื่อมีห้องน้ำสำหรับ ส่งเสริมการ
บริการนักท่องเที่ยว ท่องเที่ยวเชิง
ธรรมชาติตามวิถี
ชุมชนของคนใน
ตำบล
มีแหล่งท่องเที่ยวที่ ปลูกต้นไม้ ไม้ดอก
สะอาดและสวยงาม ไม้ประดับ จัดสวน
บริเวณแหล่ง
ท่องเที่ยว

งบประมาณที่ได้มา
2563
2564
2565
100,000
-

ตัวชีว้ ัด
ห้องน้ำ จำนวน 1
ห้อง

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ
ประชาชนและ
นักท่องเที่ยว
ได้รับความ
สะดวกสบาย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สำนักปลัด
(แผน
ยุทธศาสตร์
อบต.)

17

ที่

40,000

50,000 จำนวนแหล่ง
แหล่งท่องเทียว
ท่องเที่ยวที่ได้รับการ มีภูมิทัศน์ที่
ปรับปรุง
สะอาดสวยงาม
และร่มรื่น

สำนักปลัด
(แผน
ยุทธศาสตร์
อบต.)

โครงการจัดทำเอกสาร
และป้ายประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเที่ยว

เพื่อเผยแพร่
จัดทำสื่อเอกสาร
30,000
ประชาสัมพันธ์แหล่ง ประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเที่ยวในพื้นที่
ท่องเที่ยว
ตำบล

20,000

20,000 จำนวนประชาชนที่
รู้จักแหล่งท่องเที่ยว

สำนักปลัด
(แผน
ยุทธศาสตร์
อบต.)

จัดประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเที่ยวทางสื่อต่าง ๆ
เช่น เวฟไซด์ เฟสบุ๊ค

เพื่อเผยแพร่
จัดทำสื่อเอกสาร
20,000
ประชาสัมพันธ์แหล่ง ประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเที่ยวในพื้นที่
ท่องเที่ยว
ตำบล

20,000

สำนักปลัด
(แผน
ยุทธศาสตร์
อบต.)

17

แหล่งท่องเที่ยว
ในพืน้ ที่เป็นที่
รู้จักแก่คน
ทั่วไปและ
นักท่องเที่ยว
20,000 นักท่องเที่ยวรูปจัก
แหล่งท่องเที่ยว
แหล่งท่องเทีย่ วของ ในพืน้ ที่เป็นที่
ตำบลตะกรบมากขึ้น รู้จักแก่คน
ทั่วไปและ
นักท่องเที่ยว

17

20,000

ที่
8

9

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

งบประมาณที่ได้มา

เป้าหมาย

2563

2565
10,000 ทรัพยากรธรรมชาติที่
อุดมสมบูรณ์พร้อม
รองรับการท่องเที่ยว
เชิงธรรมชาติ
30,000 จำนวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

โครงการปล่อยพันธ์สัตว์นำ้ เพื่อเพิ่มความอุดม
เพื่อการอนุรักษ์ในแหล่งน้ำ สมบูรณ์แก่
ต่าง ๆ
ทรัพยากรธรรมชาติ

ปล่อยปลาในแหล่ง
น้ำต่างๆ ในพื้นที่

โครงการจัดทำบ้านปลา –
ศาลาปู

ก่อสร้างบ้านปลาและ 30,000
ศาลาปู

30,000

ร่วมกันเก็บขยะ
10,000
บริเวณชายหาดที่เป็น
แหล่งท่องเที่ยว

10,0000 10,000 จำนวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

10 โครงการจัดกิจกรรม
รณรงค์เก็บขยะบริเวณ
ชายหาด

เพื่อเป็นที่พักหลบ
ซ่อนของปลา- ปูวัย
อ่อนเพื่อขยายพันธุ์
และปล่อยลงสู่ทะเล
ให้ทรัพยากรยั่งยืน
ต่อไป
เพื่อรณรงค์ให้
ประชาชนช่วยกัน
รักษาสิ่งแวดล้อม
ชายหาดซึ่งเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวมีความ
สะอาด และได้รับ
ความสนใจ

-

2564
10,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ระบบนิเวศและ
ทรัพยากรสัตว์
น้ำยังคงอยู่
ต่อไป
ปลา – ปูวัย
อ่อนมีสถานที่
หลบซ่อนเพื่อ
ขยายพันธ์

สำนักปลัด
(แผน
ยุทธศาสตร์
อบต.)
สำนักปลัด
(แผน
ยุทธศาสตร์
อบต.)

ชายหาดที่เป็น
แหล่งท่องเที่ยว
มีความสะอาด

สำนักปลัด
(แผน
ยุทธศาสตร์
อบต.)

