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  นโยบายในการพัฒนาบริการและส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อให้ประเทศไทยเป็น

ศูนย์กลางการท่องเที่ยวแห่งเอเชีย โดยกำหนดเป้าหมายหลักในการพัฒนาด้านสาธารณูปโภค ที่พัก 

สาธารณสุขพื้นฐาน    การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว รูปแบบการท่องเที่ยวที่หลากหลาย การเสนอ

วัฒนธรรมไทยที่เป็นเอกลักษณ์      การกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว ซึ่งเป้าหมาย

ดังกล่าวมีความจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย เพื่อส่งเสริมให้การท่องเที่ยวของไทยได้

พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ และบรรลุเป้าหมายได้ประโยชน์ด้วยกันทุกฝ่ายและมีความยั่งยืน นโยบาย

ดังกล่าวมีความสำคัญต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวทุกระดับโดยเฉพาะในระดับท้องถิ่ น ประกอบกับ

แผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้กำหนดให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ถ่ายโอนภารกิจด้านการท่องเที่ยวให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           และนอกจากนี้งานด้าน

การส่งเสริมการท่องเที่ยวยังเป็นภารกิจตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่

กฎหมายกำหนด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวควรมี

แนวทางในการดำเนินการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนและการท่องเที่ยวโดยรวมของประเทศ    

โดยยึดหลักการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยใช้เป็นแนวทางและแนว

ปฏิบัติในการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยว 

  องค์การบริหารส่วนตำบลตะกรบ เห็นว่าการจัดทำแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวองค์การ

บริหารส่วนตำบลตะกรบ เป็นสิ่งสำคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพึงกระทำ เพื่อเป็นการพัฒนาและ

ส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งต้องใช้การวางแผนอย่างเป็นระบบ 

จากนั้นก็นำแผนงานและโครงการไปสู่การปฏิบัติ โดยมีการกำกับดูแลติดตามจนบรรลุวัตถุประสงค์ที่

กำหนดไว้ จงึได้จัดทำแผนส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขึน้  
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ส่วนที่ 1ส่วนที่ 1  

 

 

             ชื่อตำบลตะกรบ ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 2 เดิมมีชื่อเรียกว่า บ้านดอนขรบ คำว่า ขรบ หมายถึง ต้นไม้ชนิด

หนึ่งซึ่งมีหนามทั้งต้น ผลกินได้ หรือเรียกอีกชื่อคือ ต้นตะขรบ บริเวณพื้นที่นี้ส่วนใหญ่มีต้นไม้ชนิดนี้ชุกชุม จึง

เรียกบรเิวณนี้ว่า ดอนขรบ และได้ถูกเปลี่ยนเป็นบ้านดอนตะขบและต่อมาก็เพีย้นไปเป็นบ้านตะกรบ จนถงึทุก

วันนี้ 

ประวัติความเป็นมา 

 หมู่ที่ 1 บ้านฝ่ายพรุ มีเรื่องเล่ากันวา่ มีผูช้ายสองฝา่ยหรอืสองพวก ที่ไม่ค่อยเป็นมติรกัน ทุกปจีะมี

การพนันแข่งขันกัน และมักจะมีเรื่องราวทะเลาะวิวาทกันเสมอมา ต่อมาในปีหนึ่งก็มกีารพนันแข่งขันกันอีก 

และได้ทะเลาะกันอย่างรุนแรง จนถงึขั้นยกพวกชกต่อยกัน มีผูห้ญิงคนหนึ่งออกอุบายจดุปะทัดขึน้เสียงดัง ทำ

ให้ผูค้นที่กำลงัทะเลาะกันของทัง้ 2 ฝา่ยไดย้ินเสยีง และเขา้ใจผิด คดิว่าเปน็เสียงปืนของอีกฝ่ายหนึ่ง จึงตกใจ

วิ่งหนีไปคนละทศิคนละทาง โดยมีพวกหนึ่งวิง่ข้ามปา่พรุไปหลบซ่อนอยูอ่ีกฝาก ทำให้ตอ่มามีการเรยีกสถานที่

ตรงนั้นวา่ ฝ่ายพร ุเมือ่มีผูค้นตั้งบ้านเรือน จงึเรียกหมู่บา้นนั้นว่า “บ้านฝ่ายพรุ” มาจนถงึปัจจุบันนี ้

 หมู่ที่ 2 บ้านตะกรบ (กล่าวถงึแล้วในความเป็นมาของตำบลตะกรบ) 

 หมู่ที่ 3 บ้านห้วยพุน (ที่มา: อบต.ตำบลตะกรบ) เล่ากันวา่คนส่วนใหญ่ที่มาอยู่ที่นี ่

อพยพมาจากจังหวัดสงขลา และมีการสรา้งที่ขา้มห้วย เพื่อใช้ในการทำไร่ทำนา มีการบอกต่อและมีผูค้นยก 

พล (อพยพย้าย) เข้ามาอีกหลายคน มีการตั้งบ้านเรือน และตั้งชื่อหมู่บ้านว่า บ้านห้วยพล แต่ต่อมาก็เพีย้น 

มาเป็นบ้านห้วยพุน ซึ่งคนส่วนใหญ่ของบ้านห้วยพุน เป็นผู้ที่นับถอืศาสนาอิสลามหรืออีกสว่นหนึ่งเล่าว่า คร้ัง

หนึ่งได้มีการยกกองกำลังจากเมืองหลวงเพื่อไปตีเมืองนครศรีธรรมราช ขณะเดินทัพมาถึงสถานที่ตรงนี้ ผู้เป็น

นายทัพเห็นว่าสถานที่ตรงนี้เหมาะสมกับการที่จะพักพล เพราะมีห้วยน้ำพอที่ใช้อาบและกนิได้ จึงหยุดทัพพัก

พล สถานทีต่รงนี ้จึงถูกเรียกว่า หว้ยพล และเพี้ยนมาเป็น ห้วยพุน ตามสำเนียงของคนไชยา 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐาน 
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 หมู่ที่ 4 บ้านสระมโนราห์  ในพืน้ที่มหีนองนำ้ขนาดใหญ่ ซึ่งในอดีตหากมีคณะมโนราหเ์ข้ามาทำ

การแสดงในหมู่บ้าน นักแสดงในคณะหากต้องการจะลงอาบน้ำในหนองนำ้นี้ ต้องมีการรำถวายเจา้ที่เจ้าทาง

บรเิวณริมสระนีเ้สมอ ทำให้ชาวบ้านเช่ือว่าหนองนำ้แห่งนีม้อีาถรรพ์ จึงตัง้ชื่อว่าสระมโนราห์ 

 หมู่ที่ 5 บ้านบ่อคา มีเรื่องเล่าว่า มีชายคนหนึง่สรา้งบ่อนำ้ที่สวยงามมากแต่ระหว่างทีส่รา้งยังไม่

เสร็จ ก็มีเหตุการณ์เกิดขึน้ เนือ่งจากชายคนนี้ มีลูกสาวสองคน และลูกสาวทัง้สองคนเกดิไปรักผู้ชายคน

เดียวกัน ในวนัหนึง่ลูกสาวทั้งสองไปอาบน้ำที่บ่อน้ำที่พอ่ไดส้รา้งไว้แต่ยังไม่เสร็จ และขณะที่อาบนำ้ยงัไม่ทนั

เสร็จเรยีบรอ้ยก็ได้ทราบว่าชายคนรักมาเยีย่มที่บา้น ทำใหล้กูสาวคนน้องได้ยินก็เลยรบีรอ้นอาบนำ้ ทำให้

พลาดพลัดตกลงไปในบอ่นำ้ ฝ่ายพีส่าวเมื่อเห็นเหตุการณ์ก็ตกใจ จึงกระโดดลงไปช่วยนอ้งสาว เลยทำให้ตอ้ง

จมน้ำตายทัง้คู่ จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ผูเ้ป็นพ่อเสียใจมาก จนไมส่ามารถสรา้งบอ่น้ำนีต้อ่ให้เสร็จได้ และ

ปล่อยทิง้ไว ้จึงทำให้คนเรียกพืน้ที่บริเวณนีว้่า บอ่คา มาจนถงึปัจจุบัน บา้นหาดทรายแก้ว เป็นชุมชนหนึ่งที่

อยู่ใน หมู่ที ่5 บา้นบอ่คา ซึ่งเดิมมีช่ือเรียกว่า บ้านบางผักคราด เพราะมีผักบุ้งทะเลมาก แต่ต่อมาประมาณปี 

พ.ศ. 2513 ถงึป ีพ.ศ. 2515 นายวนิัย มณีโชต ิซึ่งเป็นนายอำเภอไชยาได้เดนิทางมาพกัผ่อนที่ชายหาด

บรเิวณนี ้และพบเหน็หาดทรายที่สวยงามมาก เนือ่งจากโดนมรสุมน้ำทะเลซัด ทำให้ทรายขาวสะอาด จงึได้

เปลี่ยนชื่อเรียกจาก บางผักคราดเป็นหาดทรายแก้ว จนถงึปัจจุบันนีส้ำหรับประวัติศาสตร์ชุมชน ในพืน้ที ่ 

ป ีพ.ศ. เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในตำบลตะกรบตั้งแต่อดีต – ปัจจุบัน 

- รถ มอเตอร์ไซด์ การเดินทางสะดวกขึ้นทำให้การใช ้เกวียน ม้า และเรอื เร่ิมหายไป- ปีพ.ศ. 2505 

เกิดวาตภัยรุนแรง ทำให้ป่าชายเลน และนาข้าวเสียหาย ไม้ใหญ่ล้มเสียหายจำนวนมาก เริ่มมีการกัดเซาะ

ชายฝั่ง 

- ป ี2520 การทำไร่เลื่อนลอยในป่าเริ่มหายไป 

- ป ี2520 มีการตัดถนนผ่านป่าสาธารณะ และมีการเข้าไปขโมย ตัดต้นไม ้เพื่อทำเครื่องมือในการ

ประกอบอาชีพประมง (ลอบ คันธง เสาหลักผูกเรือ)ทำให้ป่าสาธารณะลดลงเรื่อยๆ 

2521– 2535 - ความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลนรมิคลองเร่ิมลดลงเนือ่ง ชาวบ้าน 

- ป ี2526 มีการขุดถนนล้อมรอบพืน้ที่ป่าสาธารณะ แต่ยงัมีการลักลอบตดัไมอ้ยู่ 
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- ป ี2521 นำ้ทะเลหนนุขึน้สูงกว่าปกติ เกิดการกัดเซาะของชายฝัง่ ทำให้พืน้ที่นาขา้วได้รับความ

เสียหาย ชาวบ้านบางส่วนเร่ิมเลิกทำนา และการทำนาหมดไปในปี 2523 ชาวบ้านหนัมาทำประมงชายฝั่ง 

เช่น อวนกุง้ และอวนปมู้าแทน 

- เร่ิมทำนากุ้งแบบพัฒนาในปี 2530 และได้รับความนยิมสูงสุดมีการทำกันอย่างแพร่หลายในปี 

2536 ทำให ้ป่าชายเลนถูกทำลายเป็นจำนวนมาก (ประมาณ 1000 กว่าไร)่ 

- ชาวประมงหากินได้นอ้ยลง เนื่องจาก มีเคร่ืองมอืทำลายล้างจากต่างถิน่เข้ามาหากินในพืน้ที่มากขึน้ 

เช่น อวนลาก อวนรุน ประกอบกับป่าชายเลนถูกทำลายจากการทำนากุ้งทำให้ไม่มีแหล่งเพาะฟักสัตวน์้ำวัย

อ่อน 

2536- 2545 - นากุ้งขยายตัวอย่างเต็มที่ ในป ี2536 และเริ่มคงตัวในปี 2540 

- ป ี2541 การทำนากุง้เร่ิมประสบปัญหาโรคระบาด ทำให้การเลีย้งกุง้ขาดทนุและทำลดลงเรื่อย 

จนหมดไปในปี 2545 

- เร่ิมมีกระแสการอนุรักทรัพยากรเกิดขึ้น เนื่องจากทรัพยากรลดลงอย่างเห็นได้ชัดชาวบ้านจึง

รวมตัวกับผูน้ำชุมชน2546-ปัจจุบัน 

- ป ี2546 น้ำเสียเนือ่งจากการทำลายล้างของเรือคราดหอยลาย ทำใหห้น้าดินเสียหายสัตว์แหล่ง

เพาะฟักสัตวน์้ำวัยอ่อนถูกทำลาย การหากนิในทะเลไม่ได้ผล ทำให้ชาวประมงบางส่วนตอ้งขายเรือ และหนัมา

สรา้งสวนปาล์มนำ้มนั และอาชีพรับจ้างนอกพืน้ที่มากขึน้ 

- ป ี2546 มีการตัง้กลุ่มอาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ โดยกรมประมงร่วมกับองค์การ

บรหิารส่วนตำบลตะกรบ เข้ามาฝึกอบรม ให้กับชาวบ้าน มสีมาชิก จำนวน 30คน หลังจากนั้นได้ทำกจิกรรม

ร่วมกับ อบต. และเจ้าหน้าที่ประมง จากศูนย์ปราบปรามชุมพร ประมงไชยา และเจ้าหนา้ที่ฝา่ยปกครองใน

พืน้ที ่มีการเฝ้าระวงั และจับกมุเรือลากหอยได้ทัง้หมด 14 ราย การปลอ่ยปลา ปลอ่ยกุง้ขาวลงทะเลเนือ่งใน

วันสำคัญตา่งๆ 

- ป ี2547 ทรัพยากรชายฝัง่เร่ิมฟืน้ตัว ทำให้กลุ่มคนที่เคยประกอบอาชีพประมงหนักลบัมา

ประกอบอาชีพประมงอีกคร้ัง และเพิ่มจำนวนมากขึน้เรื่อย 
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- ป ี2549 แกนนำคนสำคัญของหมู่บ้าน เสยีชีวติทำให้ไม่มีคนสานงานตอ่ ประสิทธภิาพในการเฝา้

ระวังจึงลดนอ้ยลง 

การจัดตั้ง 

       กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศจัดตัง้องค์การบรหิารสว่นตำบลตะกรบ เมื่อวันที ่22 เดือนกุมภาพนัธ ์  

พ.ศ. 2547 

1.ด้านกายภาพ 

1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล 

  

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 แสดงแผนที่ตำบลตะกรบ 
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        ที่ทำการองค์การบรหิารส่วนตำบลตะกรบ   ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 5    ตำบลตะกรบ     อำเภอไชยา    จังหวัด

สุราษฎร์ธานีตำบลตะกรบ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉยีงเหนือของอำเภอไชยา โดยอยู่ห่างจากที่ว่าการ อำเภอ

ไชยาประมาณ   12   กิโลเมตร ห่างจากศาลากลางจังหวัดสุราษฎรธานี   เป็นระยะทางประมาณ   69  

กิโลเมตร ตำบลตะกรบ มีเนื้อที่รวมประมาณ  74.5  ตารางกิโลเมตร (46,562.5 ไร่)  มีอาณาเขตติดต่อ

กับตำบลใกล้เคียง ดังนี้ 

   ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลวัง  อำเภอท่าชนะ 

   ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ่าวไทย 

  ทิศใต้  ติดต่อกับตำบลทุ่ง ,ตำบลพุมเรียง  อำเภอไชยา 

  ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลป่าเว  ตำบลทุ่ง อำเภอไชยา 

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 

 ลักษณะพื้นที่ของตำบลตะกรบเป็นที่ราบ เป็นที่ราบชายฝั่งทะเลมีพื้นที่ติดทะเลจำนวนสามหมู่บ้าน มี

ชายฝั่งยาว 7 กโิลเมตร มีป่าชายเลนจำนวน 300 ไร่ และเป็นที่อาศัยของนกน้ำจำนวนมาก มีทะเลและหาด

ทรายที่สวยงามมีความยาว7 กิโลเมตร เป็นหาดทรายจำนวน 5 แห่ง ได้แก่หาดทรายแก้ว ,หาดนิยม,หาด

นายอำเภอ, หาดหางโฉลง,หาดจินตรา ซึ่งประชาชนทั่วไปสามารถเข้ามาเที่ยวและผักผ่อนได้ ป่าชายเลน 50 

ไร ่และมีที่สาธารณะประโยชน์ทั้งหมดประมาณ 670 ไร ่มีลำคลองตัดผ่าน จำนวน 3สาย ด้วยกัน คอื คลอง

บางโฉลง คลองห้วยพุน คลองตะกรบ และมีป่าชายเลนที่สมบูรณ์จำนวน 300 ไร่ประกอบด้วย ไม้โกงกาง ไม้

ตะบูน ไม้ถ่ัว ไม้ตาตุ่ม มีชายหาดทะเล ที่สวยงาม 

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 

  ภมูิอากาศเป็นเขตร้อนชืน้ ได้รับอิทธิพลจากลมมรสมุตะวันออกเฉยีงเหนือพดัผ่าน และมีฝนตกชุกตลอด

ทั้งปี ทำให้อากาศของตำบลตะกรบไม่รอ้นมากนัก 
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1.4 ลักษณะของดนิ 

         - ลักษณะดินโดยทั่วไป เป็นดนิทราย ดนิพร ุอยู่ในชุดดิน

13,17p/17,41/41,14,42/43,42,32/17,17p 

การใช้ที่ดนิ 

- พืน้ที่ทัง้หมด 25,429 ไร ่  - พืน้ที่การเกษตร 15,429 ไร ่  - พืน้ที่ทำนา 55 ไร ่   -  

- พืน้ที่ปลูกมะพรา้ว 3,247 ไร ่ - พืน้ที่ปลูกยางพารา 546 ไร ่  - พืน้ที่ป่าไม ้78 ไร ่

- พืน้ที่ป่าชายเลน 3,257 ไร ่ - พืน้ที่ป่าพรุ 351 ไร ่         - พืน้ที่ตั้งบา้นเรือน 322 ไร ่

- พืน้ที่นารา้ง 732 ไร ่  - พืน้ที่ปลูกปาล์มนำ้มนั 11,581 ไร ่  

- พืน้ที่ป่าชายหาด 974 ไร ่ - พืน้ที่นากุง้ 1,155 ไร ่    - พืน้ที่ว่าง 4,227 ไร ่

1.5 ลักษณะของแหล่งน้ำ 

แหล่งน้ำตามธรรมชาติ  

- ลำน้ำ ,ลำห้วย          6 สาย   ( คลองห้วยพุน,คลองบางโฉลง,คลองท่าเกตุ,คลองท่ามะเขือ ,

คลองตะกรบ,ห้วยทรายขาว) 

           - บึง,หนองและอื่น ๆ     6  แห่ง  ( หนองนนทรี, หนองสามช่ัง,หนองปึกมัน,ห้วยทรายขาว ,บ้านนาย

อีต,หนองไม้แก่น) 

 แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น 

- ฝาย      5     แห่ง (หมู่ 1=1,    หมู่ 2=1,    หมู่ 3=2,  หมู่ 4=1) 

- บ่อน้ำตืน้    18    แห่ง (หมู่ 1=3,   หมู่ 2=5,     หมู่ 3=5, หมู่ 4=1,  หมู่ 5=4) 

 - ประปาหมู่บ้าน      11    แห่ง     
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1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้   

     ในตำบลตะกรบมีพื้นที่ป่าชายเลน 50 ไร่ และมีที่สาธารณะประโยชน์ทั้งหมดประมาณ 670 ไร่ มี 

และมีป่าชายเลนที่สมบูรณ์จำนวน 300 ไร่ประกอบด้วย ไม้โกงกาง ไม้ตะบูน ไม้ถ่ัว ไม้ตาตุ่ม เป็นต้น 

2. ด้านการเมือง/การปกครอง 

2.1 เขตการปกครอง 

          การปกครองขององคก์ารบรหิารส่วนตำบลตะกรบแบ่งเขตการปกครองออกเป็น1ตำบลจำนวน 5 

หมู่บ้าน ดงันี ้ 

หมู่ที่  1   บ้านฝ่ายพรุ    หมู่ที่  2   บ้านตะกรบ 

หมู่ที่  3   บ้านห้วยพุน              หมู่ที่  4   บ้านสระมโนราห์ 

หมู่ที่  5   บ้านบ่อคา 

3. ประชากร 

 3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร 

ประชากรทัง้สิน้  3,875  คน  แยกเป็นชาย 1,925  คน  หญิง 1,950  คน มี  มีจำนวนครัวเรือน

ทั้งหมด 3,875 ครัวเรือน  โดยแยกเป็นแต่ละหมู่บ้านได้ดังนี้ 

ประชากร 

ที่มา : สำนักบริหารการทะเบยีน กรมการปกครอง   

 

 

หมู่ที่ ครัวเรอืน 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 

รวมท้ังสิ้น 1,290 1,925 1,950 3,875 
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4. สภาพทางสังคม 

4.1 การศึกษา 

      - โรงเรยีนประถมศึกษา จำนวน 3 แห่ง สงักัด สพฐ. 

ลำดับ ชื่อโรงเรียน เปิดสอนระดับ 

1 โรงเรยีนบ้านตะกรบ ป.1-ป.6 

2 โรงเรยีนวัดวิชิตธาราราม ป.1-ป.6 

3 โรงเรียนบ้านห้วยพุน อ.1-ม.3 

      - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แหง่  

ลำดับ ชื่อโรงเรียน สถานที่ตั้ง 

1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลตะกรบ องค์การบรหิารส่วนตำบลตะกรบ 

2 
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำ

มัสยดิ 
มัสยดิฮาบดิิตตอฮีรีน 

   

  - แหล่งการเรียนรู้อื่น ๆ 

ลำดับ แหล่งเรยีนรู ้ สถานที่ตั้ง 

1 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรยีนประจำตำบล ห้องสมุดศูนย์ 3 วยั ตำบลตะกรบ 

2 ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมูบ่้าน อาคารประจำหมู่บ้าน 

3 ศูนย์การเรียรู้ตำบลตะกรบ องค์การบรหิารส่วนตำบลตะกรบ 
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4.2 สาธารณสุข 

  สถานีอนามัยประจำตำบล/หมู่บ้าน       1         แห่ง  มีเจ้าหน้าที่ 6 คน(ตั้งอยู่หมู่ที่  5) 

  รา้ยขายยาแผนปัจจุบัน   1          แห่ง 

  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ   รอ้ยละ    100                                            

4.3 อาชญากรรม 

          หน่วยบรกิารประชาชน (ตำรวจชุมชน) 1 แหง่ มีเจา้หน้าที ่3 คน (ตั้งอยูห่มู่ที ่2)     ศูนย์ อปพร. 1 

แห่ง มอีาสาสมัคร  36  คน  สำหรับคดีอาญาในตำบลตะกรบมีคดีอาญาที่เกดิขึน้ในพืน้ที่ค่อนข้างนอ้ย  

ที่มา: ตำรวจภูธรอำเภอไชยา 

4.4 ยาเสพติด 

         ปญัหายาเสพติดในพืน้ที่ก็มีอยู่มั่วไปในกลุ่มวยัรุ่น   น้ำกระท่อม  ยาไอซ์  ยาบ้า  ส่วนใหญ่ในกลุ่มวยัรุ่น

ช่วงอายุประมาณ 16 – 25  ปี  

4.5 การสังคมสงเคราะห์ 

ข้อมูลด้านสังคมสงเคราะหข์องตำบลตะกรบ  

ด้านผูสู้งอาย ุ    จำนวนทั้งสิน้  609  ราย 

ด้านคนพิการ    จำนวนทั้งสิน้  103  ราย 

ด้านผูด้้อยโอกาส   จำนวน 60  ราย 

ด้านผู้ป่วยเอดส ์   จำนวน   1  ราย 
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5 . ระบบบริการพื้นฐาน 

5.1 การคมนาคมขนส่ง 

         ตำบลตะกรบมีการคมนาคมติดต่อกับชุมชนอื่น    โดยอาศัยทางหลวงจังหวัด   หมายเลข – 4112  (  

สายไชยา- ท่าชนะ) และทางหลวงชนบทสายฝ่ายพรุ- ไชยาท่าชนะ  สายพุมเรียง- หว้ยพุน  เป็นถนนสายหลัก

ในการติดต่อ และมีถนนโครงข่ายส่วนใหญ่ใช้ได้ทุกฤดูกาล  แยกจากถนนสายหลัก    เข้าสู่ทุกหมู่บ้านของ

ตำบลได้อย่างสะดวกการคมนาคมในเขตตำบลใช้เดินเท้า รถจักรยาน และรถจักรยานยนต์เป็นส่วนใหญ่และมี

การเดินทางโดยทางเรือบ้างแต่ไม่มากส่วนการติดต่อกับชุมชนอื่นนอกเขตตำบลใช้เดินเท้า รถจักรยาน  

จักรยานยนต์ หรือรถยนต์สู่ทางหลวงจังหวัด   หมายเลข  4112   เพื่อต่อรถประจำทางไปยังอำเภอไชยา 

หรือเดินทางต่อไปยังจุดหมายการขนส่ง  ผลผลิตทางการเกษตรสินค้าเกษตรส่วนใหญ่ จะใช้รถบรรทุกขนาด

เล็กขนส่งจากแหล่งผลิตในหมู่บ้านมาส่งที่แหล่งรับซือ้ในตลาดอำเภอไชยาและอำเภอท่าชนะ 

การคมนาคม 

             ถนนลูกรัง             24             สาย                    

ถนนลาดยาง           7          สาย         

             ถนน คสล.              16             สาย      

5.2 การไฟฟา้ 

การไฟฟ้าในตำบลตะกรบมีบรกิารไฟฟ้าเข้าสู่ทุกหมู่บ้านแล้ว  

5.3 การประปา 

                   จำนวนครัวเรือนใช้น้ำประปา 840 ครัวเรือน ประปาหมู่บ้าน 16 แห่ง 

5.4 โทรศัพท ์

          ในตำบลตะกรบในปัจจุบันใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นส่วนใหญ่  โทรศัพท์บ้านมีเป็นบางบ้าน 
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5.5 ไปรษณีย์หรอืการสื่อสารหรอืการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 

ที่ทำการไปรษณีย์  1 แห่ง 

  อินเตอร์เน็ตตำบล   1  แห่ง (อบต.ตะกรบ)  

6.ระบบเศรษฐกิจ 

6.1การเกษตร 

      ตำบลตะกรบมีพืน้ที่ทั้งหมด 25,429 ไร่  พื้นที่ทางการเกษตร 19,012 ไร่ ด้านการเกษตร 

เกษตรสำคัญประกอบด้วย  

o ยางพารา โดยมีพื้นที่เพาะปลูก 546  ไร่  จำนวน 65 ครัวเรือน  คดิเป็นรอ้ยละ 2.87 ของพืน้ที่

เกษตรทัง้หมดของตำบล 

o ปาล์มน้ำมัน โดยมีพื้นที่เพาะปลูก  15,164  ไร่  จำนวน 817 ครัวเรือน   คิดเป็นร้อยละ 

79.76 ของพื้นที่เกษตรทัง้หมดของตำบล 

o   มะพร้าว   โดยมีพื้นที่เพาะปลกู 3,247  ไร่   จำนวน 345  ราย  คดิเป็นร้อยละ 17.07 ของ

พืน้ที่เกษตรทัง้หมดทั้งหมดของตำบล 

o  นาข้าว  โดยมีพื้นที่เพาะปลูก 55  ไร่  จำนวน 14  ครัวเรือน  คิดเป็นร้อยละ 0.28 ของพื้นที่

เกษตรทัง้หมดของตำบล 

o ปศุสัตว์ (สุกร โคเนือ้ และสัตว์ปีก) คดิเป็นร้อยละ 0.8 ของพืน้ที่เกษตรทัง้หมดของตำบล 

   ประชากรในตำบลตะกรบ ประมาณร้อยละ 30 % มีอาชีพทางการประมงขนาดเล็กชายฝั่ง และ

เพาะเลีย้งสัตว์น้ำ ส่วนอีก 70 % ที่เหลือทำการเพาะปลูกเป็นหลัก และจะเลีย้งสัตว์เป็นอาชีพเสรมิ  

6.2  ด้านการประมง  

 การออกอวนลอยปู การทำอวนปูแบบอวนเดินลอย ที่ชาวบ้านออกจะเป็นอวน 30 ตา ขนาดตา 

อวน 3.5 ซม. สัตว์น้ำที่จับได้ จะเป็นปูม้า และกั้งตั๊กแตน (ราคาขายกิโลกรัมละ 600 บาท ) การวางอวนปู

เดินลอยนั้น ต้องอาศัยกระแสน้ำพัดพา จึงนิยมวางกันในช่วงขณะที่น้ำไหลเช่ียว 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 กัง้ตีนแพ, กัง้,ตั๊กแตน, กุง้ลาย, กุง้แชร์บ๊วย, กุง้ขาว, กุง้กุลาดำ ฯลฯ ปลา ได้แก่ ปลากระเบน, ปลาฉลาม,  
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ปลาจวดค้อม, ปลาจะละเม็ด, ปลาหางควาย, ปลาหมึก, ปลาวาย ฯลฯส่วนในช่วง 6 ค่ำ ถึง 9 ค่ำ หรือ 10 

ค่ำ เป็นช่วงน้ำตาย (น้ำไม่ค่อยไหล ชาวบ้านเรียกว่าช่วงหยุดน้ำ จะมีประมาณ 3-5 วัน ชาวบ้านจะหยุดพัก 

 การออกอวนปลา มีบา้งแตเ่ล็กน้อยในช่วงนำ้ตาย โดยจะวางกันในช่วงน้ำหยดุ ปลาที่วางได้จะม ี

ปลาทู ปลาตะเพียนน้ำเค็ม ปลาจวด ปลาอินทรยี์ 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 จึงต้องศึกษาว่าพืน้ที่ไหนที่มี

ดอน ซึ่งชาวบ้านจะเรียกว่า “ดอนปลาทราย” 

 อาชีพประมงในอดีต ชาวบ้านหาดทรายแก้ว จะออกอวนลอยกุง้โดยใช้ เรือแจว และอวนปู 

(แบบเดิน) เป็นชนิดอวนเขียว ปัจจุบันใช้อวนเอ็น มีการทำโป๊ะบ้าง ที่หน้าหาดทรายแก้ว จนถึงปากคลองกิ่ว 

ซึ่งติดตำบล วัง อำเภอ ท่าชนะ จังหวัด สุราษฎร์ธานี อาชีพ ส่วนใหญ่ที่ทำอยู่ก็คงแบบเดิมๆ แต่ เรือที่ใช้จะ

เป็นแบบเครือ่งยนต์ ในปัจจุบันสำหรับการประกอบอาชีพในปัจจุบันของชุมชนหาดทรายแก้ว คอื การออกอวน

ลอยปูม้า ซึ่งจะทำในช่วงน้ำเดิน ช่วง 11 ค่ำ – 9 ค่ำ ทั้งข้างขึ้น และข้างแรม ส่วนการออกอวนปลา จะออก

ในช่วง น้ำตายประมาณ 5-10 ค่ำ มีทัง้อวนปลาทราย และอวนปลาทู 

อาชีพอืน่ๆ 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 ปลาอินทรยี์ เป็นต้น 
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 วางอวนปลาทราย อวนปลาทรายจะมีขนาดตาอวน ประมาณ 2.2-2.8 เซนติเมตร จะวาง

บริเวณสันทรายที่เป็นดอน หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า “ดอนปลาทราย” ซึ่งจะมีปลาทรายอาศัยอยู่เป็นจำนวน

มาก ดังนั้นจึงต้องศึกษาบรบิทพื้นที่ ว่าพืน้ที่บริเวณไหนที่มีลักษณะเป็นสันดอนบ้าง 

 หาหอย จากการศึกษา พบว่า หอยในพืน้ทีต่ำบลตะกรบมีเป็นจำนวนมาก แต่ชาวประมงยังไม่นยิม

หา เนอืงจากหอยบางชนดิตอ้งสงวนไว้ให้เป็นอาหารสำหรบัปูม้า ซึ่งเปน็สตัว์น้ำเศรษฐกจิหลักของพืน้ที่ และ

เป็นกฎข้อห้ามของชุมชน เรื่องการคราดหอย ดังนัน้ หอยทีชุ่มชนสามารถหาได้คือหอยทีอ่ยู่ในบรเิวณชายฝั่ง 

เช่น หอยเสียบ หอยขาว และหอยชักตีน เป็นตน้ 

 รุนกุ้งเคย จะมีเป็นช่วงฤดกูาล แต่การนุกุง้เคยในพืน้ที่ตำบลตะกรบนี้แตกต่างจากพืน้ทีอื่น คอืยังใช้

วิธีการเดินรุนแบบดั้งเดมิอยู่ ซึ่งกุง้เคยในพืน้ที่จะมหีลายชนิดด้วยกันสิง่ที่เห็นได้ชัดในพืน้ที่ ตำบลตะกรบ คอื มี

ทรัพยากรอยู่ค่อนขา้งอดุมสมบูรณ์ ทั้งชนิด และปริมาณ แต่ศักยภาพในการใช้ประโยชนจ์ากทรัพยากรชายฝั่ง

มีอยู่เพยีงไม่กี่อยา่ง และเครื่องมือที่ประมงชายฝัง่ใช้ก็เป็นแบบไม่ทำลายล้าง ถา้ไม่เกิดปญัหา บุคคลภายนอก

เข้ามาใช้ประโยชน์จากทรัพยากรแบบทำลายล้าง ทรัพยากรก็จะคงอยู่คู่กับวิถีชีวติของประมงชายฝั่งตอ่ไปได้ 

6.3 การปศุสัตว ์

o  การเลี้ยงสัตว ์ได้แก่ โค กระบือ สุกร เปด็ และไก ่มีการเลีย้งทั่วไปของตำบล โดยเลีย้งโคแบบ 

ปล่อยเพือ่ใช้บริโภค 

6.4  การบริการ 

o งานหตัถกรรมในครัวเรือนเปน็อาชีพที่สามารถสรา้งรายไดใ้ห้อีกทางหนึง่ ได้แก่ การทำเคร่ืองจักร

สาน ทอผ้า การทำพวงหรดี ดอกไม้จนั การทำผา้บาติก การทำน้ำปลา ยาหนม 
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6.5  การท่องเที่ยว 

แหล่งท่องเที่ยวสำคัญทางทะเลของตำบลตะกรบ มีดังนี ้

หาดนิยม ตัง้อยูใ่นหมู่บ้านตะกรบ หมู่ที่สอง ตำบลตะกรบ เป็น

ลักษณะหาดตามแบบตะวันออกของอา่วไทยกล่าวคอื เปน็หาดทราย มี

อาณาเขตติดต่อกับ หาดทรายแก้วในทางทิศเหนอื และหาดนายอำเภอทาง

ทิศใต้ทางดา้นตะวันออกติดกบัอ่าวไทยสามารถมองเห็นเกาะต่างได้ในวนัที่ 

สภาพอากาศสดใส มีความยาวประมาณ 2 ถงึ 3 กโิลเมตรโดยประมาณ 

สภาพโดยทั่วไป เป็นหาดทราย บรเิวณชายหาด ประกอบไปด้วย ต้นสน 

เป็นแนวตามชายฝั่ง ซึ่งเปน็บรรยากาศที่รมรื่นเหมาะแก่การผักผ่อนเป็น

อย่างยิ่ง ตน้สนเหลา่นี ้เปน็ส่วนหนึ่งทีส่ำคัญ ที่ทำให้เกดิ ชื่อ หาดนยิม ตาม

ประวัติ ที่เล่ากันมาว่า แต่ก่อนนัน้ก็ไม่มีแนวของต้นสนแตอ่ย่างใด 

จนกระทั่ง อาจารย ์นยิม เชือ้พราหมณ์ ซึง่เป็น ผูอ้ำนวยการ โรงเรียน บ้าน

ตะกรบ ได้ชักชวนชาวบ้านตะกรบให้ร่วมมือกันปลูกต้นสน ในแนวชายหาด 

จนในทีสุ่ดก็ได้มีแนวต้นสนดงักล่าวบรเิวณหาดนิยม ถงึแมว้่าต้นสนบางต้น

ได้มีการ ล้มตายไปบ้าง แตก่็มีการปลูกทดแทน ทั้งตามธรรมชาติ และ

ความร่วมมือของชาวบ้าน ทำให้ 

ปัจจุบันนีย้งัคงมีตน้สนอยู่มากมาย ด้วยเหตดุังกลา่วชาวบ้านก็

เรียกหาดดังกลา่วนี ้ วา่ หาดนิยม เราสามารถเดนิทางได้ด้วยความ

สะดวกสบายโดยทางรถยนต ์ โดยใช้ทางหลวงหมายเลข 4112 บ้านห้วย

พุน ตำบลพุมเรียง โดยถนนสายนีเ้ป็นทางเช่ือมต่อจาก ถนน สาย ท่า

ชนะ สุราษฎร์ธานี ระยะทางจาก ตัวอำเภอไชยา 12 กโิลเมตร 

นอกจากนั้นยังมีถนนเลยีบชายฝั่ง ซึ่งเช่ือมต่อจากสายหลักไปถงึชายหาด 

จากหาดนิยมไปยงัหาด นายอำเภอและกลับเข้าสู่สายหลักอกีด้วย 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A7&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99_%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9A&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99_%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9A&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B8%B2
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บ้านหาดทรายแกว้ เป็นชุมชนหนึ่งทีอ่ยูใ่น หมู่ที ่5 บ้านบ่อคา ซึ่ง

เดิมมีช่ือเรียกว่า บ้านบางผักคราด เพราะมีผักบุง้ทะเลมาก แต่ต่อมา

ประมาณปี พ.ศ. 2513 ถงึป ีพ.ศ. 2515 นายวินยั มณโีชติ ซึ่งเป็น

นายอำเภอไชยาได้เดินทางมาพักผ่อนที่ชายหาดบรเิวณนี้ และพบเห็นหาด

ทรายที่สวยงามมาก เนื่องจากโดนมรสุมนำ้ทะเลซดั ทำใหท้รายขาวสะอาด 

จึงได้เปลี่ยนชื่อเรียกจาก บางผักคราดเป็นหาดทรายแก้ว จนถงึปัจจุบันนี ้

หาดนายอำเภอ ตัง้อยู่ในหมูบ่้านตะกรบ หมู่ทีส่อง ตำบลตะกรบ 

เป็นลักษณะหาดตามแบบตะวันออกของอ่าวไทยกลา่วคอื เป็นหาดทราย มี

อาณาเขตติดต่อกับ หาดนิยมในทางทศิเหนอื ทางดา้นตะวนัออกตดิกับ

อ่าวไทยสามารถมองเห็นเกาะต่างได้ในวันทีส่ภาพอากาศสดใส หาดมี

ความยาวประมาณ 4  กิโลเมตรโดยประมาณสภาพโดยทั่วไป เป็นหาด

ทราย คลอดแนว เป็นพื้นท่ีโ่ลง่ ชื่อ หาดนายอำเภอตามประวัติที่เล่ากันมา

ว่า  สมยัก่อนพืน้ที่หาดนายอำเภอ เปน็พืน้ที่ที่มีการรุกลำ้แย่งชิงกัน 

ก่อเกดิการทะเลาะวิวาทมีเรื่องราว กันอย่างมาก ต่อมามีคณะลูกเสือ้

ชาวบ้านอำเภอไชยาได้ไปเขา้ค่ายจัดกจิกรรมที่หาดนายอำเภอ ซึ่งในช่วง

เวลากลางคนืได้มีกิจกรรมรอบกองไฟและได้เชิญนายอำเภอไชยา  มาเป็น

ประธานในกจิกรรมดังกล่าว และนายอำเภอได้รับรู้ถงึปัญหาและความ

เป็นมาเป็นไปของสถานที่แห่งนี ้ วา่เป็นพืน้ทีส่าธารณะไม่มเีจา้ของ  

และมีการทะเลาะวิวาทย์กัน จงึไดต้ั้งชื่อหาดแหง่นี ้ว่า หาดนายอำเภอ เพื่อ

ป้องกันการบุกรุกพื้นที่สาถารณะ ชาวบ้านจึงเรยีก วา่หาดนายอำเภอ 

ตั้งแต่นัน้เป็นตน้มา 

6.6 อุตสาหกรรม 

 -ไม่มี - 

6.7 การพาณชิย์และกลุ่มอาชีพ 
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 ในตำบลตะกรบมีการรวมกลุ่มกันเพื่อประกอบอาชีพต่างๆ ได้แก่ การทำเครื่องแกง, เครื่องจักรสาน, 

การทอผ้า, การทำพวงหรดี,ดอกไม้จันทน,์ การทำผ้าบาติก, การทำน้ำปลา, การเพาะเห็ดฟาง การปลูกพชืผัก

สวนครัว, กลุ่มต่างๆ  มีดังนี้ 

 กลุ่มน้ำปลา มีนางเพ็ญศรี สินรัตน์ เป็นประธานกลุ่ม ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 2 ก่อตั้งเมื่อปี 2546มี 

ปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน 46 ครัวเรือน การดำเนินกิจกรรม คือสมาชิกจะมีซื้อปลาไส้ตัน จากชาวประมงใน

พื้นที่ ไปผลิตเป็นน้ำปลา โดยจะมีการส่งขายตามร้านทั่วไป โดยมีชื่อผลิตภัณฑ์ ว่า น้ำปลาบ้านตะกรบการ

ดำเนินงานมีเพียงการผลิตน้ำปลาเพียงอย่างเดียว 

 กลุ่มเห็ดฟาง มีนางจรวย นาคประเสรฐิ เป็นประธานกลุ่ม ตั้งอยู่ในพืน้ที่หมู่ที่ 2 ก่อตั้งเมื่อปี2544 

มี ได้รับเงินสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลตะกรบ เป็นเงินจำนวน 50,000 บาท มีสมาชิกจำนวน 

14 ครัวเรือนโดยสมาชิกสามารถมากู้เงินได้โดยไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ย  แต่จะหักเข้ากลุ่มคนละ 300บาทต่อปี 

เมื่อครบปีจะนำเงินไปคืน อบต.และทำสัญญากู้เงินต่อหมุนเวียนแบบนีทุ้กปี ปัจจุบันทำมา 7 ปีมีการกู้เงิน 5 

ครั้ง และมีทุนหมุนเวียนเป็นของกลุ่มประมาณ 20,000 กว่าบาท ซึ่งจะปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำหมุนเวียนกันใน

กลุ่ม กิจกรรมที่ได้ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน คอืการปล่อยกู้เงิน และการเพาะเห็ดฟางตามบ้าน โดยจะมีพ่อค้า

มารับซื้อตามบ้าน 

 กลุ่มอาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ มีนายวานิตย์ สุขอุบล เป็นประธาน ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 

5 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2546 มีสมาชิกเริ่มแรก 30 คน ที่ได้รับการฝึกอบรมโดย อบต.ร่วมกับศูนย์

ปราบปรามประมงทะเลชุมพร(เขต 8) ได้นำเนินกิจกรรมทำธนาคารปูม้าปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ  ปัจจุบันมี

สมาชิก 86 คน ได้ดำเนินการรับบริจาคแม่พันธุ์ปูไข่ฝานอกกระดอง ให้ละลายไข่แล้วนำแม่ปูไปขายเพื่อเป็น

สวัสดิการให้แก่สมาชิก เช่น การนำเงินกองทุนมาสรา้ง ห้องน้ำสาธารณะ 

 กลุม่เกษตรกร ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้านท่ามะเขือ มนีายโชคชัย ฟักทอง เป็นประธานกลุ่ม ก่อตั้งเมื่อปี

พ.ศ. 2546 ได้รับเงนิสนับสนุนจากองค์การบรหิารส่วนตำบลตะกรบ เป็นเงินจำนวน 50,000 บาท มี

สมาชิกจำนวน 7 ครัวเรือน กจิกรรมที่ดำเนินการมีการกูเ้งินเพื่อนำไปประกอบอาชีพ เช่น เลีย้งปลาดุก ปลูก

ผักสวนครัว เป็นต้น 
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 กลุม่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ก่อตั้งขึน้เมื่อป ี2523 เร่ิมตน้มีสมาชิกจำนวน 30 คน ปจัจุบันมี

สมาชิกทั้งหมด 1,700 คน มีสมาชิกจาก 3 อำเภอ มีวงเงินหมนุเวียน 62 ลา้น ทำการทุกวัน หยดุเฉพาะวัน

เสาร์-อาทิตย์ การดำเนนิการหลัก คือ ปล่อยกูใ้ห้แก่กลุม่สมาชิก และยังมีสวสัดิการอืน่ๆ เช่น เงินฌาปนกจิ

เงินค่ารักษาพยาบาล เป็นตน้ ซึ่งถอืได้วา่แหลง่เงินทนุและหมุนเวียนทีส่ำคัญของชาวบ้านในชุมชน 

7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

7.1 การนับถอืศาสนา  ร้อยละของประชากรท่ีนับถือและจำนวนศาสนสถาน 

ศาสนา 
ร้ อ ย ล ะ ข อ ง

ประชากร 
วัด มัสยิด โบสถ์ โบราณสถาน โบราณวัตถุ 

พุทธ 80 3 แห่ง     

อิสลาม 20   2 แห่ง    

อื่นๆ     31 แห่ง  

     

7.2 ประเพณีและงานประจำปี ประเพณีที่สำคัญประจำตำบลตะกรบมีดงันี ้

1.ประเพณีลอยกระทง     ประเพณีลอยกระทง เป็นประเพณีโบราณของไทย ที่เชื่อกันว่าสืบสานมาตัง้แต่

สุโขทัยเปน็ราชธานี ประชาชนในตำบลตะกรบได้มีการสืบสานประเพณีดงักล่าว โดยมีการจัดงานประเพณีวนั

ลอยกระทงขึน้ทุกป ีเมือ่ใดที่วนัขึน้ 15 ค่ำ เดือน 12 มาเยอืนทีไร ชาวบา้นจะมีการนำวสัดุที่หาได้ในทอ้งถิ่น 

มาประดิษฐ์กระทงเพื่อใช้ลอยในยามค่ำคืนที่พระจันทร์เตม็ดวงอย่าง รื่นเริง สนุกสนาน เป็นบรรยากาศที่

สวยงามมาก 

2.ประเพณแีห่เทียนพรรษา     งานประเพณีแห่เทียนพรรษา เป็นประเพณีทางพุทธศาสนา ที่ชาวตำบลตะ

กรบ ซึ่งมีความเจริญในพุทธศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีมาเป็นเวลายาวนาน ถอืเป็นงานบญุที่ยิ่งใหญอ่ีก

ประเพณีหนึ่งของชาวบ้านในตำบล โดยได้กำหนดจดังานขึน้ในวันขึน้ 15 ค่ำเดือน 8 และแรม 1 ค่ำเดือน 8  

หรอืวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา โดยจดัใหม้ีขึ้นทุกป ีซึ่งมีการดำเนินการร่วมกันของทุกภาคส่วนไม่วา่จะ

เป็นชาวบ้าน นักเรยีน องค์กรต่างๆ ภายในตำบล 
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3.ประเพณีวันสงกรานต์ (รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่)     ประเพณีรดน้ำดำหัวถอืวา่เป็นประเพณีที่ดีงามอีก

ประเพณีหนึ่ง ที่ชาวบ้านในตำบลตะกรบถอืปฏิบตัิสืบทอดกนัมาเป็นระยะเวลาทีย่าวนาน ซึ่งการรดน้ำดำหัว

ผู้สูงอาย ุหรอืญาติผูใ้หญ่ บุคคลผู้ที่ตนให้ความเคารพนับถอื แสดงถงึความนอบน้อม  การรดน้ำดำหัวนั้นจะ

เป็นการขอโทษขออภัย ซึ่งกันและกัน ที่เคยล่วงเกินกันในปทีี่ผ่านมา ไม่ว่าจะเปน็การล่วงเกินทางกาย ล่วงเกิน

ทางวาจาหรอืว่าการล่วงเกินทางใจ ทั้งที่ตัง้ใจหรอืไมไ่ดต้ั้งใจ ตอ่หนา้หรอืวา่ลับหลังก็ตาม ประเพณีรดนำ้ดำ

หัว จะมี ในระหวา่ง วันที่ 13 – 15 เดอืนเมษายนของทุกป ีหรอืวันสงกรานต์นัน่เอง  บรรยากาศในวัน

ดังกล่าว เป็นไปด้วยความชุ่มชื่นด้วยการรดนำ้ซึ่งกัน 

4.ประเพณีลอยตาโนเน (บชูาแม่ยา่นาง)     นับตั้งแตโ่บราณกาลมนุษย์ได้อาศัยเรือและแพในการเดิน

ทางการสรา้งเรือแต่ละลำนั้น ต้องเดนิทางเข้าป่าไปตัดต้นไม้ใหญ่และด้วยความเช่ือวา่ในป่านั้นมีรุกขเทวดา

และนางไม้สิงสถติย์อยู่ทีต่้นไม้ใหญ ่ก่อนที่จะทำการโค่น ตอ้งทำพธิีบวงสรวงขอขมาหรอืที่เรยีกกันว่าพล ีเมื่อ

ได้ตน้ไมม้าสรา้งเป็นลำเรอืแลว้ต้องทำพธิีสำคัญโดยหมอผูช้ำนาญจะทำพิธีอญัเชิญรุกขเทวดาหรอืนางไมม้า

ประทับประจำที่เรอืนั้นๆให้ช่วยคุมครองรักษาในการเดนิเรือให้ปลอดภัยจากเหตุรา้ยต่างๆชาวเรือจึงเรียกกัน

ว่า แม่นางยังม ีตำนานเรื่องแม่ย่านางแห่งทะเลใต้ที่กล่าวไว้ในคัมภีร์จตุคามศาสตร์แห่งอาณาจักรชะวากะ 

กล่าวถงึ นางพญาจันทรา ผู้เป็นพระมารดาของเจ้าชายรามเทพพระนางทรงมีพลงัจิตรที่แกร่งกล้าสามารถ

บังคับคลื่นลมและสยบลมรา้ยได ้ชาวประมงทั้งหลายจึงเคารพบูชากราบไว้มื่อจะออกทะเลก็ระลึกนึกถงึและ

กล่าวนามพระนางว่า แมย่่านาง และนีก้็อีกตำนานหนึ่งเป็นความเช่ือของท้องถิ่นตา่ง 

  5.ประเพณีงานบญุเดือนสิบ 

    งานบุญเดือนสิบ เปน็งานบุญงานประเพณีทีส่ืบสานกันมาแต่โบราณกาล มีขึ้นระหว่างวันแรม 1 ค่ำ ถงึวนั

แรม 15 ค่ำ เดอืนสิบ สืบเนื่องมาจากความเช่ือพุทธศาสนาว่า ในปลายเดอืนสิบของทุกป ีพ่อแม ่ปู่ย่า ตายาย 

และ ญาติพี่นอ้ง ซึ่งล่วงลับไปแล้ว โดยเฉพาะผู้ที่มีบาปต้องตกระกำลำบากเป็น "เปรต" จะได้รับการปลอ่ยตัว

จากนรกภูมิใหม้าหาลูกหลานญาติมติรของตนในเมืองมนุษย์ จึงจดังานทำบุญเปน็ประเพณีขึ้นในวันแรม 1 ค่ำ 

คร้ังหนึ่งเป็นการตอ้นรับ กับจดัในวนัแรม 15 ค่ำ เดือน 10 อีกครัง้หนึ่ง เพื่อเลีย้งส่ง และอุทิศบุญกุศลไปให้ 

การจัดงานบญุทั้งสองวนันีช้าวบ้านจะให้ความสำคัญกับวันหลังมากกว่า     ชาวตำบลตะกรบให้ความสำคัญ

กับงานบุญเดอืนสิบมาก ผู้เฒ่าผู้แก่จะอบรมสัง่สอน และ ทำตัวอย่างใหลู้กหลานเหน็เป็นที่ประจักษ์มาตั้งแต่ๆ 

โดยเฉพาะคุณตา คุณยาย พอ่แม่ และญาติผูใ้หญ่ ในวันทำบุญจะชวนลูกหลานไปทำบญุหรอืไปชิงเปรตที่วัด 

เมื่อใกล้ถงึวนัทำบุญทุกครอบครัวจะตระเตรยีมข้าวของ อุปกรณ์ต่างๆให้พร้อม ผู้ที่อยู่ต่างถิ่นกำเนิดจะเริ่ม

ทยอยเดินทางกลับสู่ภูมลิำเนาเดิมปักษ์ใต้บา้นเรา เพื่อไปรว่มพิธีทำบุญพร้อมหน้าพร้อมตากัน นับเป็นงานรวม 
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ญาติที่สำคัญงานหนึง่     การจัดอาหารหวานคาวจะจัดอาหารที่คาดว่าบุรพชนชอบอย่างละนิดละหน่อย และ

ที่สำคัญขาดไมไ่ด ้คอื ขนม 5 อยา่ง คอื ขนมพอง ขนมลา ขนมกง ขนมดีซำ และขนมบ้า เมื่อตัง้อาหารสำหรับ

เปรตบนหลาเปรตเสร็จแล้ว จำนำสายสิญจน์ที่พระสงฆ์จดัไว้เพื่อทำพิธีบังสุกุลมาผูกไว้กับหลาเปรต แผ่ส่วน

บุญกุศลแก่บุรพชน เมื่อเสร็จพิธีสงฆ์และเก็บสานสญิจน์แล้ว ผู้คนทั้งหญิงชาย เฒ่าแก่ หนุ่มสาวและเด็กๆ ก็

จะกรูกันเข้าแย่งชิงอาหารทีต่ัง้ไว้นั้น เรียกว่า "ชิงเปรต" การชิงเปรตเป็นเรื่องสนุกสนาน คร้ืนเครง เฮฮาของ

หนุ่มสาวและเด็ก เนื่องจากมคีวามเช่ือว่าของที่เหลือจากการเซ่นไหว้บุรพชน ถา้ใครได้กินจะได้รับกุศลแรงเป็น

สิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว 

6.ประเพณีเมาลิดประจำป ี

     งานเมาลิดเป็นงานที่จัดขึน้ทุกป ีในชุมชนมุสลิม (บ้านหว้ยพุน) หมู่ที่3 ตำบลตะกรบ วัตถุประสงค์เพื่อ

รำลึกถงึท่านศาสนฑูต มุฮัมมดั (ศอ๊ลฯ) เพื่อให้เยาวชนไดศ้กึษา การดำเนินชวีิตในแบบอย่างของท่านศาสนทตู 

ซึ่งกำลังเลือนหายไปในการดำเนินชวีิตของเยาวชนมุสลิมสว่นใหญใ่นยุคนี้     การจัดงานเมาลดิ หาได้มี

วัตถุประสงค์เพื่อฉลองวันเกิดของท่านนบีฯ อยา่งไร แต่เป็นกจิวัตร ประเพณีนิยมหนึง่ ของมุสลิมในตำบลตะ

กรบ ผู้คน พี่น้องในชุมชนไดม้โีอกาสพบปะเยีย่มเยอืน สรา้งความรัก ความสามัคคีให้กับมุสลมิในพืน้ที่ ใช่ว่า

ต่างคน ต่างอยู่ ตา่งคนต่างทำ มีการเชื่อมโยงกัน จำต้องมกีจิกรรมทางสังคมมายดึเหนีย่ว เพื่อรักษาความเปน็

เอกภาพของสังคมมุสลิมเอาไว ้งานเมาลิดนบีของมุสลิมชาวตำบลตะกรบ ถอืได้ว่าจดักันมานาน เปน็ประเพณี 

และก็ยังคงสืบผ่านต่อรุ่นสู่รุ่นอีกนาน โดยมีกิจกรรม อาทิเช่น อ่านอัลกุรอาน ร่วมกัน ซอลาวาตนบ ี(การอ่าน

กวสีรรเสรญิท่านศาสนทตู) ดอุาร่วมกัน บรรยายศาสนา กนิข้าว มีการแสดงความสามารถของเยาวชน ใน

การอ่านดอุา ต่างๆ ซึ่งเป็นตัวแทนเยาวชนจากมสัยดิในชุมชน 

7.วันอิด้ิลฟติริ-วันอิด้ิลอฎัฮา 

     วนัตรุษในศาสนาอิสลามมีสองตรุษคือตรุษอดีิลฟติรกิับตรุษอีดิลอัฎฮาวันอีดิล้ฟิรตร ิอัลฟิตร ิแปลว่า 

สภาพเดมิ เมื่อนำเอาคำวา่ “อีด” มาประสม (สนธิ) กับ “อลัฟรติร”ฺ จึงได้เปน็อีดิล้ฟิตร ฺมีความหมายวา่ วนัรื่น

เริงเนื่องในการครบรอบเข้าสูส่ภาพเดมิหรอืเทศกาลของการเข้าสู่สภาพเดิม คอืสภาพที่ไม่ต้องอดอาหารใน

ระหว่างเดือนรอมฎอน (เดือนที่ 9 ของศักราชอิสลาม) มุสลิมจะถอืศีลอดเป็นเวลา 1 เดอืน ซึ่งบางคนเรยีกว่า

ถอืบวช ฉะนั้นวันอีดลืฟิตริคือวันรื่นเริงที่กลับสูส่ภาพเดิมคอืไม่ตอ้งถอืบวช จงึนยิมเรียกวันนีว้่า “วันออกบวช” 

หรอื “วนัอีดเล็ก” 

     วนัอดีิล้อัฎฮา อฎัฮา แปลว่า การเชือดสัตว์พล ีเพื่อเป็นอาหารแก่ประชาชนและคนยากจน เมือ่นำมารวม

กับคำว่า “อดี” จงึเป็น “อดีิล้อัฎฮา” ซึ่งหมายถงึวันรืน่เริงเนื่องในการเชือดสัตว์พลีเปน็อาหารแก่ประชาชน

และคนยากจน ตรงกับวันที่ 10 ของเดอืน ซุ้ลฮิจญะ อันเปน็เวลาเดยีวกันกับการประกอบพิธีฮัจญ์ ณ นครมัก 
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กะฮฺของมสุลมิทั่วโลก ดงันัน้ ชาวไทยมสุลมิจึงนยิมเรียกว่า “วันออกฮัจญี” หรอืวนั “อีดใหญ่” 

     วนัสำคัญดังกล่าวถอืว่าเป็นวันครอบครัวของอิสลาม ญาติพี่นอ้งที่อยู่หา่งไกลจะไดม้าพบกัน มีการบรจิาค

ซากาต (วนัอีดิล้ฟิตตร)ิ เชือดสัตว์พล ี(วันอิดิล้อัฎฮา) ตามบ้านเรือนตา่งๆจะเตรยีมของอาหารต้อนรับทั้งของ

คาวหวาน ส่งเสรมิให้ทุกคนแต่งกายอยา่งสวยงาม นอกจากนี้ยังมีการละหมาดที่มสัยดิร่วมกัน ไม่มีการ

แบ่งแยกชนช้ันเป็นการสรา้งความสามัคคีและฟังคุฏบะฮ์(คำเทศนา) การไปเยีย่มสุสานเพื่อรำลึกถงึความตาย 

การไปเยี่ยมญาตมิิตรสหาย อกีทัง้ยังมีกิจกรรมที่สง่เสรมิความสมัพันธ์ระหว่างคนในสังคม โดยการจดั

กจิกรรมต่างๆเช่น การเลีย้งอาหาร การอ่านอัล-กุรอาน การแข่งขันกฬีาเพื่อความสามคัคีในชุมชน 

 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 บ้านหาดทรายแกว้ (หมู่ที่ 5) และบ้านหาดนิยม (หมู่ที่ 2) โดยชาวบ้านจะมาทำบุญ

ร่วมกันทั้ง 2 หาด สำหรับหาดทรายแก้ว จะทำกันในวันจบปีจบเดือน (เดือน 6) ส่วนหาดนิยม ทำเดือน 6 

ข้างแรม ส่วนวันที่แล้วแต่ความพรอ้มของชาวบ้าน การทำบุญสวดหาด จะทำเพื่อสะเดาะเคราะห์ หรือขอขมา

ที่ได้ทำล่วงเกินแก่แม่น้ำและทะเล ในการประกอบอาชีพ และเพื่อเป็นสิริมงคลในการประกอบ  

7.3 ภูมิปญัญาท้องถิ่น และ ภาษาถิ่น  

1. นายชาญ ศรีสุวรรณ เปน็หมอสมนุไพรหมู่ที่ 2 บา้นทา่มะเขือ มีความสามารถในการ 

รักษาแผลเน่าเปื่อย โรคเบาหวาน โรคเก่ียวกับเลือด โรคไต การทำบุญตักบาตร และเงินที่ได้รับจากการ

ทำบุญจะนำไปบรจิาคให้กับวดั (ปัจจุบัน เสยีชีวติแล้ว โดยให้บุตรชายเป็นผูส้ืบสานตอ่) 
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2. นางสารภี  เชื้อบ่อคา  อยู่บ้านเลขที่ 103  หมู่ที ่5   มีฝมีอืด้านงานจักสาน กระดง้  กระจาด คานหาบ 

เป็นต้น 

3.  นายยุทธ   บุหลัน   อยู่บ้านเลขที่  48 หมู่ที่  2  มีความรู้ด้านภูมิ เจ้าที่  และพิธีการตั้งศาลนั้น 

พราหมณ์ผู้ประกอบพิธี มาประกอบพิธีให้ เริ่มจากการตรวจดูฤกษ์ยาม ซึ่งเข้ากับวันเดือนปีเกิดของเจ้าของ

บ้าน เพื่อให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข   

4.  นางเกสร   บุญนำเกิด  อยู่บ้านเลขที่ 122 หมู่ที ่5   มีฝมีอืดา้นงานจักสาน กระด้ง  กระจาด คานหาบ  

5.  นายสมคิด    หีตแก้ว  มีความรู้ความสามารถด้านเพลงพวงมาลัย  เพลงพวงมาลัยเป็นเพลงร้อง

โต้ตอบระหว่างชายและหญิง ในงานเทศกาลต่างๆ เช่น วันสงกรานต์ งานโกนจุก งานบวชนาค งานมงคลต่างๆ  

6. นายนิคม   หตีแกว้ 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  เครอืหงส์  อยู่บ้านเลขที่  32  หมู่ที่ 1  ฝีมือด้าน เพลงกล่อมเด็ก ที่เป็นเพลงพืน้บ้านโบราณ

ของเราที่มีกันมานานนมล้วนแต่มีจังหวะช้าๆ นุ่มนวล ไพเราะ แฝงด้วยคติอันงดงาม และมีความหมายลึกซึ้ง  

ซึ่งเหมาะกับการขับร้องเห่กล่อมให้ลูกฟังมากกว่าเพลงสากลเป็นไหนๆ เพราะทุกครัง้ที่ไกวเปล เห่กล่อมลูกไป

พรอ้มๆกนั 

10.   นายสนุันท์  พรหมหิตาทร   อยู่บา้นเลขที่ 52  หมู่ที่ 1  ฝีมือด้านหมอขวัญนาคการสืบทอดภูมิ

ปัญญา ได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ ความรูด้้านหมอทำขวัญงานแต่ง บวชนาค และสะเดาะเคราะห์  

เป็นหมอทำขวัญแต่งงาน และงานบวชนาค ประจำตำบล และตำบลใกล้เคยีง และได้ถ่ายทอดพิธีกรรมสู่ขวญั

แก่ผุ้สนใจทั่วไป 

 

  ตำบลตะกรบจะใช้ภาษาถิน่ใต้ตะวันตกในการสือ่สาร ซึง่เป็นภาษาถิ่นที่ใช้ในจงัหวดั

กระบี่  พังงา  ระนอง        สรุาษฎร์ธานีและชุมพร  ใช้ในการสื่อสาร 

7.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 

สินค้าพืน้เมืองในตำบล  ได้แก หมวกกาบไผ่   เห็ดฟาง  น้ำปลา   อาหารทะเล  ไม้กวาด  เครื่องแกง  

โรตีกรอบ  จักรสาน  ตับจาก ปลาเค็ม  ปูม้า  
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8.  ทรัพยากรธรรมชาติ 

8.1 น้ำ   

       พื้นที่ตำบลตะกรบนั้นยังมีทรัพยากรสัตว์น้ำที่ค่อนข้างสมบูรณ์ โดยบริเวณรมิฝั่งยังมีสัตว์น้ำวัยอ่อน ซึ่ง

เข้ามาพักตัวจำนวนมาก ส่วนในระยะห่างจากฝั่งออกไป จะมีความหลากหลายของสัตว์น้ำที่มากขึ้นทั้งชนิด 

และปริมาณ ทำให้พื้นที่มีศักยภาพด้านทรัพยากรที่สามารถเป็นแหล่งประกอบอาชีพให้กับชุมชนได้เป็นอย่างดี 

แต่อย่างไร่ก็ตาม อาชีพที่สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้เป็นอย่างดี  และเป็นที่นิยมของชุมชนนั้น ก็คือ

อาชีพวางอวนปูม้า ส่วนอาชีพหาสัตว์น้ำชนิดอื่นๆ ก็ทำในช่วงที่ไม่สามารถออกอวนปูได้ โดยทรัพยากรที่ชุมชน

ประมงชายฝั่งเข้าไปใช้ประโยชน์ และมีให้เห็นกันอยู่ทั่วไป 

8.2 ป่าไม้  

 มีป่าสาธารณะประโยชน์ ตั้งอยู่ ม. 2 ต.ตะกรบมีพันธุ์ไม้ที่อุดมสมบูรณ์ จำนวน256 ไร่ มีพันธุ์ไม้ เช่น ไม้

เค่ียม เสม็ด ตำเสา สักป่า ชะเมา เป็นต้น มีสัตว์อาศัยอยู่มาก เช่น กวาง หมูเถื่อน เม่น หมูดิน กระรอก นิ่ม 

กระจง เป็นต้น ชาวบ้านเข้าไปถางป่าทำไร่เลื่อนลอย ล่าสัตว์   ได้ ป่าชายเลน 50 ไร่ และมีที่สาธารณะ

ประโยชน์ทั้งหมดประมาณ 670 มีป่าชายเลนที่สมบูรณ์จำนวน 300 ไร่ประกอบด้วย ไม้โกงกาง ไม้ตะบูน ไม้

ถั่ว ไม้ตาตุ่ม เป็นต้น 

8.3 ภูเขา  -  ไม่มี-   

8.4  คุณภาพทรัพยากรธรรมชาติ 

ตำบลตะกรบมีทะเลและหาดทรายที่สวยงามมีความยาว 7 กิโลเมตร มีลำคลองตัดผ่านจำนวน 3 

สาย ด้วยกัน คือ คลองบางโฉลง คลองห้วยพุน คลองตะกรบ และมีป่าชายเลนที่สมบูรณ์จำนวน300 ไร่ 

ประกอบด้วย ไม้โกงกาง ไม้ตะบูน ไม้ถั่ว ไม้ตาตุ่ม มีชายหาดทะเล ที่เป็นหาดทรายจำนวน 5 แห่งได้แก่ หาด

ทรายแก้ว ,หาดนิยม,หาดนายอำเภอ, หาดโฉลง, หาดจินตรา ซึ่งประชาชนทั่วไปสามารถเข้ามาเที่ยวและ

พักผ่อนได้ และมีที่สาธารณะประโยชน์ทั้งหมดประมาณ 670 ไร่ เป็นที่อาศัยของนกน้ำจำนวนมาก สำหรับ

การเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรของตำบลตะกรบ ตั้งแต่อดีตจนถงึปัจจุบันมีดังนี้ก่อน 2505  สองข้างคลอง

สายพุมเรียง – ปากกิ่ว ของตำบลตะกรบ ยาวประมาณ 11 กิโลเมตรมีป่าไม้ชายเลน เช่น ลำพู โกงกาง ถั่ว 

ตะบูน ตาตุ่ม แสม ปรงทะเล เสม็ด ขึน้อยู่อย่างหนาแน่น มีสัตว์อาศัยอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์ 
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9.อื่นๆ  

9.1 ปัญหาด้านความขัดแย้งและการช่วยเหลือ 

         เกิดปัญหาการแตกความสามัคคี มีการขัดแย้งกันระหว่าง รึออวนขนาดใหญ่ กับขนาดเล็กบ่อยครั้ง 

ส่วนใหญ่ จะทำความเสียหาย อวนเรอืเล็ก โดยอวนรุนขนาดใหญ่ จะรุนถูกอวนปู ของชาวประมงบ่อยๆ และ

ไม่รับผิดชอบ การช่วยเหลือที่ผ่านมา ยังไม่ทันการณ์ ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พอเกิดปัญหาจะแก้ไข ต้องใช้

เวลาในการวิ่งเรือ จากปากน้ำ หลังสวน – ชุมพร เรืออวน ที่ทำผิด พ.ร.บ. ประมงก็ยกคันหนีหมด ไม่มีหน่วย

ปราบปรามอยู่ในพืน้ที่ 

9.2 ปัญหาด้านเศรษฐกจิ 

       ไมม่ีตลาดกลางในการรับซื้อสินคา้ มีแต่พอ่ค้าคนกลางในการรับซื้อผลผลิตทีไ่ด้จากชุมชนนอกจากนี้ยงัมี

ขโมยอยู่ในหมู่บ้าน 

9.3 ปัญหาด้านความเสื่อมโทรมของทรัพยากร 

        แหล่งทรัพยากรเสื่อมโทรม เนื่องจากการทำผิดกฎหมายด้านการประมง มีการลากหอยลาย อวนรุน ซึ่ง

ทำให้พื้นดินเสียระบบนิเวศนท์ำให้ผลกระทบปริมาณทรัพยากรสัตวน์้ำลดลงโดยเฉพาะสัตว์นำ้หน้าดนิส่วน

ลอบปูมา้ (ไซพับ) ก็เป็นปัญหาที่สำคัญของชุมชนประมงเพราะทำให้ปูขนาดเล็กๆติดไปดว้ย ส่วนใหญ่ลอบพับ

จะมาจากนอกพืน้ที ่ซึ่งลอบพบัทำให้ทรัพยากรปูม้าลดนอ้ยลง จงึเกิดการต่อต้านในการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติเป็นอย่างมาก ซึ่งทางหาดทรายแก้ว สว่นในหาดทรายแก้วจะออกอวนส่วนใหญ ่
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บทที่ 2 

การวิเคราะห์ศักยภาพและเป้าหมายการท่องเที่ยว 

นโยบายการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 1. พัฒนาแหล่งทรัพยากรธรรมชาตทิี่มอียู่ใหเ้ป็นแหล่งท่องเที่ยว เช่น ปรับปรุงภูมิทัศน์และ

เส้นทางท่องเที่ยวใหพ้ร้อม ตลอดถึงส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับอาชีพการเกษตรในพื้นที่ที่

มีศักยภาพตามวิถีชีวติชุมชน 

 2. ส่งเสริมการปลูกต้นไมท้ั้งไม้ยืนต้น ไม้ดอก ไม้ประดับ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

ตะกรบ  

 3. สร้างจิตสำนึกของประชาชนให้รักและช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมโดย

การให้เข้ามามีส่วนร่วมในการรับผดิชอบ 

 4.  ร่วมกันรณรงค์ในรักษาความสะอาดบริเวณแหล่งท่องเที่ยว 

การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 

  (๑) ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการท่องเที่ยวและเร่งรัดการปรับปรุง

มาตรฐานในเรื่องสิ่งอำนวยความสะดวกความปลอดภัยและสุขอนามัย  

(๒) พัฒนา บูรณะ และฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ศาสนาและวัฒนธรรมเดิมที่มีอยู่

แล้ว ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่มีศักยภาพสามารถเชื่อมโยงธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม

และวิถีชีวติของชุมชน 

 (3) ส่งเสริม สนับสนุนตลาดนักท่องเที่ยวภายในพืน้ที่และภายในจังหวัด 

 (4) ส่งเสริมกิจกรรมและรูปแบบการท่องเที่ยวเพื่อสรา้งคุณค่าและมูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยว 

 (5) ผลักดันความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้บริการนักท่องเที่ยวอย่างมคีุณภาพ 

(6) พัฒนาด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์เพื่อยกระดับแหล่งท่องเที่ยวใหเ้ป็นที่รู้จัก 

เป้าหมายการท่องเที่ยวขององค์การบรหิารส่วนตำบลตะกรบ 

1. ตำบลตะกรบเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวเป็นแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ เป็นวิถีชีวิต

ชุมชน ที่ได้รับการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

2. ประชาชนมีแหล่งรายได้เสริมจากการส่งเสริมการท่องเที่ยว  
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3. สินค้าและบริการของคนในชุมชนเป็นที่รู้จักและนิยมในหมู่นักท่องเที่ยว เป็นการสร้างงาน

และสร้างรายได้แก่ประชาชนในพื้นที่ 

4. ตำบลตะกรบ ได้รับการพัฒนาในด้านต่าง ๆเพื่อรองรับการท่องเที่ยวอย่างเต็มรูปแบบ  

5. ทรัพยากรธรรมชาตขิองตำบลตะกรบ ยังคมได้รับการดูแล และรักษาจากคนในชุมชนเพื่อ

รองรบัการท่องเที่ยวเป็นวิถีตามธรรมชาติตลอดไป 

6.  

ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนา 

ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชน 

ชื่อปัญหา สภาพปัญหา 

1.   ปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน 

1.1  การคมนาคมชำรุด  ไม่สะดวกต่อการ

คมนาคม 

1.2 การระบายน้ำไม่สะดวกมีผลให้น้ำท่วมขัง 

 

 

- สภาพถนนทรุดโทรมเนื่องจากภัยธรรมชาติของ

พืน้ที่ - เมื่อเกิดฝนตกหนัก หรอืน้ำท่วมช่องทาง

ระบายน้ำ  ระบายไม่ทัน 

2.   ปัญหาด้านแหล่งน้ำ 

2.1  ขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคในช่วง

หนา้แล้ง 

 

 

- เนื่องจากพืน้ที่ตำบลตะกรบเป็นพืน้ที่ที่ตดิริม

ทะเล ส่งผลให้ น้ำจดืสำหรับอุปโภคบริโภคจะมีไม่

เพียงพอ ในช่วงหนา้แล้ง 

3.   ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 

3.1  ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ เมื่อเทียบ

กับต้นทุน 

3.2  ปัญหาด้านรายได้ไม่เพียงพอต่อการ

ประกอบอาชีพ 

3.3  ประชาชนไม่ค่อยมีความรูด้้านวิชาการใน

การผลิต 

 

- ประชาชนเกือบทุกครัวเรือนได้รับปัญหาเกือบ

ทุกปี โดยเฉพาะยางพารา ปาล์มน้ำมัน  

- ส่วนใหญ่ประชาชนไม่ค่อยใหค้วามสำคัญ ใน

การอบรมเชิงวิชาการ  ด้านวิชาการ  ด้านเทคนิค

ต่างๆ  เพื่อเพิ่มพูนความรู้  ในการเพิ่มรายได้และ

ผลผลิต 



 
 

3.4  การส่งเสริมกลุ่มอาชีพมักประสบความ

ล้มเหลว 

3.6 งบประมาณ บุคลากรเพื่อส่งเสรมิการ

ท่องเที่ยว มนี้อย 

- รัฐอุดหนุนกองทุนต่างๆ ใหก้ลุ่มอาชีพ และกลุ่ม

เกษตรกร แต่การปฏิบัติขาดการรับผดิชอบของ

กลุ่ม 

- ศักยภาพในพืน้ที่ มีแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่ง              

แต่ไม่มงีบประมาณ   

- สถานที่ท่องเที่ยวมีสภาพไม่ค่อยสวยงาม  จึงไม่

เป็นที่ดึงดดูนักท่องเที่ยว 

4.ปัญหาด้านสังคม 

4.1  การบริการด้านสาธารณูปการมนี้อย 

 

 

4.2  การส่งเสริมด้านศาสนา  วัฒนธรรมยังไม่

จรงิจัง 

 

- สิ่งสาธารณูปการ  เช่น  ตู้โทรศัพท์  

สวนสาธารณะ  สวนพักผ่อนมนี้อยมาก ซึ่งเป็นผล

ต่อการพัฒนาด้านบุคคล  เพื่อพัฒนาด้านจิตใจ 

- เยาวชน  ส่วนใหญ่ห่างกิจกรรมด้านศาสนา 

ไม่ให้ความสำคัญหรือสืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม 

ของหมู่บ้านตำบล  รวมถึงภูมปิัญญาท้องถิ่น 

5.   ปัญหาด้านสาธารณสุข  และอนามัย 

5.1 ปัญหาโรคระบาด  และโรคติดต่อ 

เช่น ไข้เลือดออก  

 

- พืน้ที่ความเสี่ยงที่จะได้รับเชื้อหรอืป่วยเป็นโรค

มาเลเรยี ไข้เลือดออก    

- อุปกรณ์การป้องกันมีนอ้ย  เช่นเครื่องพ่นหมอก

ควัน  มีเครื่องเดียว  แต่ตอ้งดำเนนิการทั้งตำบล 

6.   ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

6.1  จติสำนึก  และการให้ความสำคัญ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

 

 

 

-ราษฎรร้อยละ  20  ของตำบลยังขาดจติสำนึก

ในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ  โดยไม่คำนึงถึง

ธรรมชาติ และปัญหาที่ตามมา 

 

-สภาพพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนหรอืประสบ



 
 

6.2 ปัญหาดินเปรี้ยว เป็นกรด-ด่าง 

 

 

 

ปัญหา ของตำบลซึ่งมาจากการใชปุ้๋ยเคมีมากและ

สภาพดิน 

 

7.    ปัญหาด้านการเมือง  การบริหาร 

7.1  บุคลากรไม่ค่อยมีความรู ้  ความเข้าใจ

เท่าที่ควร 

 

 

7.2 ประชาชนให้ความสำคัญในการมสี่วนร่วม

น้อย 

 

 

 

7.3  การพัฒนาด้านรายได้  ไม่ดีเท่าที่ควร 

 

- สมาชิกบางส่วนยังไม่ค่อยมีความเข้าใจเกี่ยวกับ          

การบริหาร   กฎหมายระเบียบ  เพราะมีการแก้ไข

ระเบียบใหม่ 

- ประชาชนส่วนใหญ่ของตำบล  ไม่ค่อยให้

ความสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินการ  ประชาชนไม่

ค่อยมีเวลา  และขาดความเข้าใจที่ถูกต้องตาม

ระบอบประชาธิปไตย 

- สภาพปัญหาเกี่ยวกับการจัดเก็บ  ประชาชนไม่

ค่อยให้ความร่วมมอืในการยื่นรายการเสียภาษี                     

เป็นเหตุให้การจัดเก็บ และการพัฒนารายได้  ไม่มี

ประสิทธิภาพเท่าที่ควร 
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ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการ

พัฒนาในอนาคตขององค์การบรหิารส่วนตำบลตะกรบ(SWOT) 

จุดแข็งStrength จุดอ่อนWeakness 

 

  - พื้นที่ตำบลตะกรบมีเส้นทางหลักในการ

คมนาคมติดต่อกับพืน้ที่ต่าง ๆ เชื่อมโยงกันใน

ระหว่างหมู่บ้านและตำบล อำเภอใกล้เคียงได้อย่าง

ทั่วถึง 

   - มีกลุ่มอาชีพที่สามารถผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ของ

ชุมชนได้ 

   - มวีัฒนธรรมและประเพณีพื้นบ้านที่สืบทอด

กันมายาวนาน   

 

- ถนนในพืน้ที่บางสายยังเป็นถนนลูกรังและมี

ความชำรุด ในช่วงฤดูฝน การสัญจรไปมาได้รับ

ความลำบาก 

- ในช่วงหน้าแล้งประชาชนจะขาดแคลนน้ำในการ

อุปโภคบริโภค 

- การส่งเสริมให้บุตรหลานตระหนักถึง

ความสำคัญของการศกึษายังมีน้อย 

- เด็กขาดจติสำนึกในการสืบสานศลิปวัฒนธรรม

ท้องถิ่น  

  

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threats) 

- มีหน่วยงานราชการต่าง ๆ ในพืน้ที่เพื่อติดต่อ

ประสานงานและให้ความช่วยเหลอื 

- ประชาชนมโีอกาสขยายการลงทุนเพื่ออาชีพ

เสริมมากขึ้นส่งผลให้รายได้ครัวเรือนเพิ่มขึน้ 

   - ส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพรอ้ม

สนับสนุน ดา้นวิชาการและเงนิทุน 

 -  ผูน้ำมีความสามารถในเชิงประสานงาน / 

บูรณา การจัดการร่วมกับองค์กรอื่น ๆ ทั้งภาครัฐ 

-  งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาลไม่

เป็นไป 

ตามกฎหมายกำหนด 

   -  นโยบายรัฐหรอืผูบ้ริหารบางครั้งไม่ส่งผล

หรอืสะท้อนต่อความตอ้งการของประชาชนได้ 

  -  ภัยธรรมชาติบางครั้งรุนแรงเกินกว่าที่

คาดการณ์ไว้และไม่สามารถรับสถานการณ์ได้

ทันท่วงที 

  -  ประชาชนบางส่วนมีภาระหนีส้ินมากเกินไป



 
 

/ เอกชน 

  -  พืน้ฐานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของ

ท้องถิ่น 

 -  มีทรัพยากรธรรมชาติที่เอือ้ต่อการพัฒนาเป็น

แหล่งท่องเที่ยว ทำให้มีรายได้จากการท่องเที่ยว

มาก 

 

 

 

 

และมี ความฟุ่มเฟือยเกินฐานะความเป็นอยู่ที่

แท้จรงิ 

    -  เกิดปัญหาความไม่แน่นอนทางการเมอืง

และเศรษฐกิจในระดับประเทส 

  -  ประชาชนบางส่วนยังขาดจิตสำนึกในการ

รับผิดชอบร่วมกันในการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 



 
 

บทท่ี 3 

แผนส่งเสริมการท่องเท่ียวภายในตำบลตะกรบ (พ.ศ.2563-2565)   

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ได้มา 

ตัวช้ีวัด 
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ 2563 2564 2565 

1 โครงการก่อสร้างถนน 

คสล.สายคลองยสาย

หาดนยิม – หาด

นายอำเภอ หมู่ท่ี 2 

เพื่อมีเส้นทางใน

การคมนามคมท่ี

สะดวกและเป็นการ

ส่งเสริมการ

ท่องเท่ียว 

ถนน คสล.กวา้ง 4  

เมตร ยาว 500 

เมตร 

500,000 500,000 500,000 จำนวน 1 สาย นักท่องเท่ียว

ได้รับความ

สะดวกในการ

เดินทางไปยัง

แหล่งท่องเท่ียว 

 

กองช่าง 

(แผน

ยุทธศาสตร์ 

อบต.) 

2 โครงการก่อสร้างถนนค

สล.สายหาดทรายแก้ว – 

ธนาคารปูมา้ หมู่ท่ี 5  

เพื่อความสะดวกใน

การคมนาคม 

ถนน คสล.กวา้ง 4  

เมตร ยาว 500  

เมตร 

500,000 500,000 500,000 จำนวน 1 สาย นักท่องเท่ียว

ได้รับความ

สะดวกในการ

เดินทางไปยัง

แหล่งท่องเท่ียว 

กองช่าง 

(แผน

ยุทธศาสตร์ 

อบต.) 

3. โครงการก่อสร้างลาน

จอดรถศูนย์บริการ

นักท่องเท่ียว 

เพื่อให้มีท่ีจอดรถ

สำหรับ

นักท่องเท่ียว และมี

ศูนย์ให้บริการ

นักท่องเท่ียว 

ก่อสร้างอาคาร

จอดรถ อาคาร

ศูนย์บริการ

นักท่องเท่ียว กว้าง 

6 เมตร ยาว 10 

เมตร 

200,000 200,000 200,000 ลานจอดรถ 1 

อาคารบริการ

นักท่องเท่ียว 

นักท่องเท่ียว

ได้รับความ

สะดวกในการ

เดินทางไปยัง

แหล่งท่องเท่ียว 

กองช่าง 

(แผน

ยุทธศาสตร์ 

อบต.) 



 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ได้มา 

ตัวช้ีวัด 
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ 2563 2564 2565 

4 โครงการก่อสร้างหอ้งนำ้ 

บริการนักท่องเท่ียว (หาด

นิยม , หาดนายอำเภอ)  

เพื่อมีห้องนำ้สำหรับ

บริการนักท่องเท่ียว 

ส่งเสริมการ

ท่องเท่ียวเชงิ

ธรรมชาติตามวิถี

ชุมชนของคนใน

ตำบล 

100,000 - - ห้องนำ้ จำนวน 1  

ห้อง 

ประชาชนและ

นักท่องเท่ียว

ได้รับความ

สะดวกสบาย 

 

สำนักปลัด 

(แผน

ยุทธศาสตร์ 

อบต.) 

5 โครงการพัฒนาปรับปรุง

ภูมิทัศน์บริเวณแหล่ง

ท่องเท่ียว 

มีแหล่งท่องเท่ียวท่ี

สะอาดและสวยงาม 

 

ปลูกต้นไม ้ไมด้อก 

ไมป้ระดับ จัดสวน 

บริเวณแหล่ง

ท่องเท่ียว 

20,000 40,000 50,000 จำนวนแหล่ง

ท่องเท่ียวท่ีได้รับการ

ปรับปรุง 

แหล่งท่องเทียว

มภีูมิทัศน์ท่ี

สะอาดสวยงาม

และร่มร่ืน 

สำนักปลัด 

(แผน

ยุทธศาสตร์ 

อบต.) 

6 โครงการจัดทำเอกสาร

และป้ายประชาสัมพันธ์

แหล่งท่องเท่ียว 

เพื่อเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์แหล่ง

ท่องเท่ียวในพื้นท่ี

ตำบล 

จัดทำสื่อเอกสาร

ประชาสัมพันธ์แหล่ง

ท่องเท่ียว 

30,000 20,000 20,000 จำนวนประชาชนท่ี

รู้จักแหล่งท่องเท่ียว  

แหล่งท่องเท่ียว

ในพืน้ท่ีเป็นท่ี

รู้จักแก่คน

ท่ัวไปและ

นักท่องเท่ียว 

สำนักปลัด 

(แผน

ยุทธศาสตร์ 

อบต.) 

7 จัดประชาสัมพันธ์แหล่ง

ท่องเท่ียวทางสื่อต่าง ๆ  

เช่น เวฟไซด์ เฟสบุ๊ค 

เพื่อเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์แหล่ง

ท่องเท่ียวในพื้นท่ี

ตำบล 

จัดทำสื่อเอกสาร

ประชาสัมพันธ์แหล่ง

ท่องเท่ียว 

20,000 20,000 20,000 นักท่องเท่ียวรูปจัก

แหล่งท่องเท่ียวของ

ตำบลตะกรบมากขึ้น 

แหล่งท่องเท่ียว

ในพืน้ท่ีเป็นท่ี

รู้จักแก่คน

ท่ัวไปและ

นักท่องเท่ียว 

สำนักปลัด 

(แผน

ยุทธศาสตร์ 

อบต.) 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ได้มา 

ตัวชี้วัด 
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ 2563 2564 2565 

8 โครงการปล่อยพันธ์สัตว์นำ้

เพื่อการอนุรักษ์ในแหล่งน้ำ

ต่าง ๆ  

เพื่อเพิ่มความอุดม

สมบูรณ์แก่

ทรัพยากรธรรมชาติ 

ปล่อยปลาในแหล่ง

นำ้ต่างๆ  ในพื้นท่ี 

- 10,000 10,000 ทรัพยากรธรรมชาติท่ี

อุดมสมบูรณ์พร้อม

รองรับการท่องเที่ยว

เชงิธรรมชาติ 

ระบบนเิวศและ

ทรัพยากรสัตว์

นำ้ยังคงอยู่

ต่อไป 

สำนักปลัด 

(แผน

ยุทธศาสตร์ 

อบต.) 

9 โครงการจัดทำบ้านปลา – 

ศาลาปู 

เพื่อเป็นท่ีพักหลบ

ซ่อนของปลา- ปูวัย

อ่อนเพื่อขยายพันธ์ุ

และปล่อยลงสู่ทะเล

ให้ทรัพยากรย่ังยนื

ต่อไป 

ก่อสร้างบ้านปลาและ

ศาลาปู 

30,000 30,000 30,000 จำนวนผู้เข้าร่วม

กิจกรรม 

ปลา – ปูวัย

อ่อนมสีถานท่ี

หลบซ่อนเพื่อ

ขยายพันธ์ 

สำนักปลัด 

(แผน

ยุทธศาสตร์ 

อบต.) 

10 โครงการจัดกจิกรรม

รณรงค์เก็บขยะบริเวณ

ชายหาด 

 

เพื่อรณรงค์ให้

ประชาชนช่วยกัน

รักษาสิ่งแวดล้อม 

ชายหาดซึ่งเป็นแหล่ง

ท่องเท่ียวมคีวาม

สะอาด และได้รับ

ความสนใจ 

 

ร่วมกันเก็บขยะ

บริเวณชายหาดท่ีเป็น

แหล่งท่องเท่ียว 

10,000 10,0000 10,000 จำนวนผู้เข้าร่วม

กิจกรรม 

ชายหาดท่ีเป็น

แหล่งท่องเท่ียว

มคีวามสะอาด  

สำนักปลัด 

(แผน

ยุทธศาสตร์ 

อบต.) 

 

 



 
 

 


