
บทท่ี 4 
 

ผลการศึกษา 
  

การศึกษา เรื่อง ปัญหาและความต้องการในการพัฒนาชุมชนของประชาชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ซึ่งมหาวิทยาลัยฯได้มอบหมายให้หน่วยงานระดับคณะ จ านวน 7 คณะ รับผิดชอบพื้นท่ีในจังหวัดสุราษฎร์
ธานี เพื่อให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยใช้เทคนิคการจัดเวทีประชาคม พบผลการศึกษาแยกตามความ
รับผิดชอบของหน่วยงานระดับคณะ ดังนี้ 
 
ผลการศึกษา 
 1. คณะครุศาสตร์ รับผิดชอบ 2 พื้นท่ี คือ ต าบลบางสวรรค์ อ าเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
และต าบลพรุพี อ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบผลการศึกษาดังนี้ 
  1.1 ต าบลบางสวรรค์ อ าเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

1.1.1 ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของต าบลบางสวรรค์ อ าเภอพระแสง จังหวัด      
สุราษฎร์ธานี  พบว่า ต าบลบางสวรรค์เป็นต าบลหนึ่งในเจ็ดต าบลของอ าเภอพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานี
บ้านบางสวรรค์  เดิมช่ือว่าบ้านเขาปด ซึ่งช่ือนี้ได้เรียกตามพันธุ์ไม้ชนิดหนึ่งขึ้นอยู่บริเวณภูเขามีลักษณะเป็น
ไม้ประเภทเถาวัลย์ขนาดใหญ่เท่ากับหนึ่งคนโอบชาวบ้านเรียกว่าย่านปดหรือต้นปด และเรียกภูเขานั้นว่า 
เขาปด  ปัจจุบันอยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนวัดบางสวรรค์ 

ปี 2497 ได้มีคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้เดินทางมาเย่ียมเยือนชาวบ้านและได้เปล่ียนช่ือจากบ้าน
เขาปดมาเป็น บ้านบางสวรรค์ โดยดูจากลักษณะภูมิประเทศของหมู่บ้านกล่าวคือ มีต้นน้ าจากภูเขาผุด
ออกมาเป็นล าคลองท่ีใสสะอาดและเย็น เปรียบเสมือนน้ ามนต์ศักด์ิสิทธิ์ท่ีไหลลงมาจากสวรรค์ และมีผู้คน
นับถือจึงให้ช่ือว่า“บ้านบางสวรรค์” นับจากนั้นเป็นต้นมา แต่เดิมการปกครองของบ้านบางสวรรค์ขึ้นกับ
ต าบลอิปัน ต่อมาปี 2509 ได้แยกการปกครองออกเป็นต าบลบางสวรรค์  ก านันคนแรกช่ือ  นาย
สนิท  แต่งต้ัง  ปัจจุบันแบ่งเขตการปกครองเป็น 14 หมู่บ้าน 
 สภาพท่ัวไปของชุมชนท้องถิ่น 

ต าบลบางสวรรค์  อ าเภอพระแสง  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ต้ังอยู่ทิศตะวันตกของท่ีว่าการ
อ าเภอพระแสงห่างจากท่ีว่าการอ าเภอ 26 กิโลเมตร และอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดสุราษฎร์
ธานี อยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 90 กิโลเมตร 

อาณาเขต 
   - ทิศเหนือ ติดต่อกับ อ าเภอเคียนซา 
             - ทิศใต้ ติดต่อกับ อ าเภอชัยบุรี 
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             - ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต าบลไทรโสภา อ าเภอพระแสง 
              - ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อ าเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ 

และเนื้อที่ท้ังหมดของต าบลบางสวรรค์มีเนื้อที่ท้ังหมดประมาณ 256 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 
334,841 ไร่ มีพื้นท่ีทางการเกษตรประมาณ 212,202 ไร่ แบ่งเขตการปกครองเป็น 13 หมู่บ้าน 
 สภาพเศรษฐกิจ 
  -  ร้านขายของช า จ านวน 175 ราย 
      -  ร้านซื้อ – ขายสินค้าทางการเกษตร  จ านวน 45 ราย 
      -  ร้านซ่อมเครื่องยนต์ จ านวน 16 ราย 
      -  ร้านขายอาหาร จ านวน 8 ร้าน 
      -  ร้านซ่อมเครื่องไฟฟ้า จ านวน  5 ร้าน 

อาชีพรับจ้างจ านวน 161 ครัวเรือน (เป็นครอบครัวขนาดกลาง 2–5 คน ค่าแรงขั้นต า 195 บาท/
วัน/คน) 
  หน่วยงานธุรกิจในเขต อบต. 
      -   ธนาคาร - แห่ง 
      -   โรงแรม - แห่ง 
      -   ปั้มน้ ามัน 2  แห่ง 
      -   บริษัท จิรัสย์ปาล์ม  จ ากัด 
      -   บริษัท บางสวรรค์ศิลาทอง  จ ากัด 
      -   บริษัท บางสวรรค์ น้ ามันปาล์ม จ ากัด 

 
 สภาพด้านการศึกษา 

โรงเรียนประถมศึกษา   มีจ านวน 7 แห่ง 
          (1)  โรงเรียนบ้านหมาก 
          (2)  โรงเรียนอุดมมิตรพฒันา 
          (3)  โรงเรียนปัญญาประชาอุทิศ 
          (4)  โรงเรียนบ้านคลองโหยน 
         (5)  โรงเรียนเทคนิคมีนบุรีอนุสรณ์ (ตชด.) 
          (6)  โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง 
          (7)  โรงเรียนบ้านหน้าเขา 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน  1 แห่ง 
        - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้าเขา 
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สถาบันและองค์กรทางศาสนา 
        - วัด/ส านักสงฆ ์ จ านวน  4 แห่ง 

หน่วยงานสาธารณสุข 
        - สถานีอนามัยประจ าต าบล/หมู่บ้าน  มี 2 แห่ง 
            (1)  สถานีอนามัยบ้านเกาะน้อย 
            (2)  สถานีอนามัยบ้านบางสวรรค์  
           

 สภาพด้านส่ิงแวดล้อม 
  ลักษณะภูมิประเทศ 
   ลักษณะภูมิประเทศของต าบลบางสวรรค์ เป็นพื้นท่ีราบเชิงเขามีภูเขาใหญ่น้อย
ต้ังอยู่ในหมู่ท่ี 3,4,6,8,11,12 และมีบางส่วนเป็นท่ีราบลุ่มล าคลองไหลผ่านท่ีส าคัญ คือ คลองอิปัน ไหลผ่าน
หมู่ท่ี 1,2,3,4,5,6,7  นอกจากนี้แล้วยังมีล าคลองขนาดเล็กๆ อีก 13 สาย มีอ่างเก็บน้ าคลองสวนหนัง หมู่ท่ี 
7  และอ่างเก็บน้ าบ้านบางเตา หมู่ ท่ี10เกษตรกรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ท าสวนยางพารา   ปาล์ม
น้ ามัน  สวนผลไม้ และปศุสัตว์ตามล าดับ 
  พื้นท่ีป่าไม้ 

ด้านป่าไม้จะมีท่ีสงวนของหมู่บ้านและบริเวณภูเขาหรือเทือกเขา แต่มีเกษตรกร
บุกรุกท าลายเป็นส่วนใหญ่ 
  อุณหภูม ิ

ภูมิอากาศฤดูร้อนอากาศร้อนอบอ้าวช่วงเดือนมกราคม – เมษายนโดยได้รับ
อิทธิพลลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดผ่านในเดือนกันยายน – ธันวาคม อุณหภูมิเฉล่ียประมาณ 27.5 องศา
เซลเซียส ฤดูฝน  เริ่ม ต้น ต้ังแ ต่ เดือน   พฤษภาคม  -พฤศจิกายน   ของทุกปี  ฤดูร้อน  เริ่ม ต้ังแ ต่
เดื อน    ธั น วาคม  - เมษ ายน  ของทุ กปี  อุณ หภู มิ สู ง สุ ดป ระมาณ เดือน เม ษ ายน  ขอ งทุ กปี    
อุณหภูมิต่ าสุด  ประมาณเดือน  มกราคม  ของทุกปี 

 
  1.1.2 ผลการศึกษาปัญหาและความต้องการของประชาชนต าบลบางสวรรค์ อ าเภอ
พระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี แบ่งออกเป็น 5 ด้าน พบผลการศึกษา ดังนี้ 
   1) ประเด็นปัญหาด้านเศรษฐกิจ พบว่า ประชาชนต าบลบางสวรรค์ อ าเภอพระ
แสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีปัญหาเรื่อง พืชเกษตร เช่น ยาง ปาล์ม มีราคาตกต่ า เกิดโรคพืช ขาดแรงงาน 
ปัญหาว่างงาน ค่าครองชีพสูง อุปกรณ์ทางการเกษตรมีราคาสูง ปัญหาท่ีดินท ากิน แรงงานต่างด้าว 
   สาเหตุ เกิดจาก ต้นทุนการผลิตสูง ไม่มีอาชีพเสริม 
   แนวทางแก้ไข จัดกลุ่มสหกรณ์ ปรับปรุงคุณภาพพันธุ์พืช จัดนักวิชาการให้ความรู้ 
เช่น การผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ การเล้ียงไก่ หมู ปลูกผักสวนครัวอย่างต่อเนื่อง การตลาด การจัดหาแหล่งทุน 
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เทคโนโลยีการผลิต และวัตถุดิบ ก าหนดราคาสินค้าให้เป็นไปตามความจริง การจ้างงานต้องจ้างอย่างเป็น
ธรรม 
   2) ประเด็นด้านสังคม พบว่า ประชาชนต าบลบางสวรรค์ อ าเภอพระแสง จังหวัด
สุราษฎร์ธานี มีปัญหาเรื่อง ความขัดแย้งหรือแตกแยกเนื่องจากการเมืองความไม่เข้าใจในระบอบ
ประชาธิปไตย ยาเสพติด เช่น น้ ากระท่อม การพนัน หนี้นอกระบบ การลักขโมย ปัญหาวัยรุ่นตีกัน ปัญหา
การรับรู้ข่าวสารไม่ตรงกัน เป็นต้น 
   สาเหตุ พบว่าเกิดจากการละเลยของภาครัฐและขาดการด าเนินงานท่ีต่อเนื่องของ
ภาครัฐ 
   แนวทางแก้ไข พบว่า ประชาชนต้องการให้ผู้น าชุมชนบริหารจัดการในทิศทาง
เดียวกัน จัดให้มีโครงการพัฒนาผู้น า การจัดความรู้ด้านกระบวนการประชาธิปไตย ให้สร้างโรงเรียนทาง
การเมือง จัดท าหลักสูตรผู้น าท้องถิ่น ให้ความรู้แก่ผู้ปกครองในเรื่องปัญหาวัยรุ่น  
   3) ประเด็นด้านการศึกษา พบว่า ประชาชนต าบลบางสวรรค์ อ าเภอพระแสง 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีปัญหาเรื่อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเอกชนเข้ามามีบทบาท ท าให้เป็นตัวเลือกท่ีดีกว่า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของรัฐ โรงเรียนของรัฐมีเด็กเข้าเรียนน้อย ขาดการพัฒนาการท าแผนชุมชน  มีครู 
ประจ าการสอนไม่ตรงกับสาขาวิชาท่ีส าเร็จการศึกษา ปัญหาในรายวิชาภาษาไทย คือ นักเรียนอ่านไม่ออก 
เขียนไม่ได้  ครูบางคนขาดจิตวิญญาณความเป็นครู  ชาวบ้านต้องการให้บุตรหลานได้รับการศึกษาท่ีดี แต่
โรงเรียนไม่สามารถสนองความต้องการได้เต็มท่ี  งบประมาณท่ีจัดสรรให้โรงเรียน ท าให้เกิดความเหล่ือมล้ า 
ทุนการศึกษามีน้อย 
   สาเหตุ พบว่าเกิดจาก การให้บริการของเอกชนดีกว่าของรัฐ  ขาดแคลนครู ครูไม่
เข้าสอน ขาดความทุ่มเทในด้านการสอน เนื่องด้วยภารกิจต่างๆ เช่น ท าผลงาน หรือ อบรม 
   แนวทางแก้ไข พบว่า ประชาชนต้องการให้ พัฒนาศูนย์เด็กเล็กของรัฐให้ทัดเทียม
กับเอกชน  จัดอบรมการจัดท าแผนชุมชน สร้างหลักสูตรให้กับชุมชนเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน ให้ชาวบ้านเข้า
มามีส่วนร่วมในการจัดการความรู้ หาบุคลากรทางการศึกษาให้เพียงพอ จัดนักศึกษาฝึกประสบการณ์เข้ามา
ลงในโรงเรียนอย่างท่ัวถึง ให้มหาวิทยาลัยจัดหลักสูตรอบรม โดยลงถึงพื้นท่ี มากกว่าการให้ครูเข้าไปอบรมท่ี
มหาวิทยาลัย จัดหางบประมาณเสริม หรือเสริมสร้างประสบการณ์ให้กับบุคลากรทางการศึกษาหรือ
นกัเรียนในท้องถิ่น 

4) ประเด็นด้านวัฒนธรรมประเพณี พบว่า ประชาชนต าบลบางสวรรค์ อ าเภอ
พระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีปัญหาเรื่อง ขาดความสัมพันธ์ทางสังคม  วัดยังไม่เป็นท่ีพี่งพาของชุมชน
อย่างแท้จริง  วัฒนธรรมท่ีเปล่ียนแปลงไป เช่น การแต่งกาย การเคารพผู้ใหญ่ การรับประทานอาหารท่ี
เปล่ียนไป ซี่งคนส่วนใหญ่ โดยเฉพาะวัยรุ่น ชอบเข้าเมืองเพื่อไปรับประทานอาหารตะวันตก  ขาดการ
รวบรวมประวัติศาสตร์ส าคัญของต าบลบางสวรรค์  ขาดการสานต่อภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น การท าเครื่องจัก
สาน หมอสมุนไพร 
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สาเหตุ พบว่าเกิดจาก การรับวัฒนธรรมจากชาติอื่นมากเกินไปโดยขาดความรู้
ด้านการน าไปใช้ท่ีถูกต้อง  การขาดความต่อเนื่องด้านการส่งเสริมกิจกรรมด้านวัฒนธรรมของท้องถิ่น 

แนวทางแก้ไข พบว่า ประชาชนต้องการให้ความรู้ด้านการมีส่วนร่วมระหว่าง 
บ้าน-วัด-โรงเรียน (บวร) และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม  ให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง บุตรหลาน ในด้าน
วัฒนธรรม ศีลธรรม หน้าท่ีพลเมือง  ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาให้เหมาะกับท้องถิ่น  จัดหาวิทยากรด้าน
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมมาให้ความรู้และติดตามผลการด าเนินงานของต าบล 

5) ประเด็นด้านส่ิงแวดล้อม พบว่า ประชาชนต าบลบางสวรรค์ อ าเภอพระแสง 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีปัญหาเรื่อง มลพิษทางอากาศ น้ า ท้ังจากโรงงานต่างๆ  ขยะมูลฝอยในหมู่บ้าน ฝุ่น
แดงในช่วงหน้าแล้ง การต้ืนเขินของแม่น้ า พื้นท่ีป่าสงวนในต าบลถูกท าลาย ปัญหาภัยธรรมชาติ เช่น ไฟป่า 
ความแห้งแล้ง 
   สาเหตุ พบว่าเกิดจาก โรงงานไม่รักษาสภาพแวดล้อมได้ดีเท่าท่ีควร  การจัดเก็บ
ขยะมูลฝอยของภาครัฐไม่ท่ัวถึง เจ้าหน้าท่ีป่าไม้เป็นผู้สร้างปัญหาเสียเอง  
   แนวทางแก้ไข พบว่า ประชาชนต้องการให้ จัดให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่าง
ชาวบ้านกับเจ้าของธุรกิจโรงงานในต าบลบางสวรรค์  จัดให้มีระบบการแยกขยะ การก าจัดขยะท่ีถูกต้อง จัด
โครงการธนาคารขยะในโรงเรียน ภาครัฐเข้ามาดูแลส่ิงแวดล้อมอย่างจริงจัง สร้างฝายทดน้ า 
 
 1.2 ต าบลพรุพี อ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี
  1.2.1 ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของต าบลพรุพี อ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
พบว่า เดิมเทศบาลต าบลพรุพีเป็นองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับองค์การบริหารส่วนต าบลพรุพี และ
ได้ยกระดับขึ้นเป็นเทศบาลต าบลพรุพี ภายใต้วิสัยทัศน์ “เทศบาลต าบลพรุพี เป็นเทศบาลท่ีจัดบริการ
สาธารณะได้มาตรฐาน ประชาชนเช่ือมั่นและพึงพอใจ” 

สภาพทั่วไปของชุมชนท้องถ่ิน 
ลักษณะภูมิประเทศของเทศบาลต าบลพรุพีเป็นพื้นท่ีราบลุ่มสลับกับท่ีราบและเชิงเขา 

  อาณาเขต 
   เทศบาลต าบลพรุพีต้ังอยู่ในพื้นท่ีต าบลพรุพี อ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี อยู่
ห่างจากอ าเภอบ้านนาสารโดยประมาณ 9 กิโลเมตร และมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 
            ทิศเหนือ          จด      เขตองค์การบริหารส่วนต าบลคลองปราบ 
            ทิศใต้              จด      เขตเทศบาลต าบลบ้านส้อง 
            ทิศตะวันตก      จด      เขตองค์การบริหารส่วนต าบลควนศรี 
            ทิศตะวันออก     จด      เขตองค์การบริหารส่วนต าบลเพิ่มพูนทรัพย์ 
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  ประชากร 
เทศบาลต าบลพรุพี ประกอบไปด้วย 7 หมู่บ้าน แบ่งเขตการเลือกตั้ง เป็น 2 เขต ดังนี้ 

            - เขตเลือกตั้งท่ี 1 ประกอบด้วย 
                      หมู่ท่ี  1 บ้านตลาดพรุพี              ผู้ใหญ่ประพล  หนูศรีแก้ว                    
                      หมู่ท่ี  2 บ้านทุ่งทือ                  ผู้ใหญ่ยุทธนา  อุ้ยสกุล    
                      หมู่ท่ี  5 บ้านห้วยล่วง                ก านันทรงศิลป์ ชูช่วยสุวรรณ 

- เขตเลือกตั้งท่ี 2 ประกอบด้วย 
                      หมู่ท่ี  3 บ้านอินทนินงาม ผู้ใหญ่พีระวัตร  จ านงค์จิตร                            
                      หมู่ท่ี  4 บ้านคลองหินแท่น  ผู้ใหญ่ไพโรจน์  ยงทิว                                  
                      หมู่ท่ี  6 บ้านห้วยตอ   ผู้ใหญ่นรินทร ์ สุขาทิพย์ 
                      หมู่ท่ี  7 บ้านช่องช้าง   ผู้ใหญ่สุต้าน  จันทร์พุ่ม 
  สภาพเศรษฐกิจ 
   อาชีพ  ประชากรเขตเทศบาลต าบลพรุพี    ประกอบอาชีพต่าง ๆ   ได้แก่ 
เกษตรกรรม  ค้าขาย รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ   รับจ้างท่ัวไป                              

สภาพด้านสังคม 
สถาบันและองค์กรทางศาสนา ท่ีต้ังอยู่ในเขตเทศบาลต าบลพรุพี   ได้แก่  วัดสุ

คนธาวาส    
การสาธารณสุข  เทศบาลต าบลพรุพี มีหน่วยสาธารณสุข   ได้แก่   โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลพรุพี    โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านช่องช้าง  
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ในเขตเทศบาลต าบลพรุพี   มีหน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นท่ี ได้แก่ ชุดสรบ.บ้านช่อง
ช้าง ชุดชรบ.หมู่บ้าน ชุดเฉพาะกิจก านันผู้ใหญ่บ้าน  ป้อมต ารวจชุมชน ป้อมยามหมู่บ้าน จุดติดต้ังอุปกรณ์
ดับเพลิง ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต าบลพรุพี   

ด้านสวัสดิการสังคม/สันทนาการ  เทศบาลต าบลพรุพี  ให้การสนับสนุนด้าน
สวัสดิการสังคม  และนันทนาการในพื้นท่ี  ดังนี้                                     

กองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลพรุพี กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลพรุ
พี  ศูนย์กีฬาหมู่บ้าน  ศูนย์กีฬาต าบล จ านวน 1 แห่ง  ศูนย์กู้ชีพ กู้ภัย (EMS) จ านวน 1 แห่ง  
  สภาพด้านการศึกษา 

สถาบันการศึกษาท่ีต้ังอยู่ในเขตเทศบาลต าบลพรุพี ได้แก่ โรงเรียนระดับประถม
ศึกษา จ านวน  2  โรง คือ  โรงเรียนบ้านห้วยล่วง โรงเรียนบ้านควนเนียง  โรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา จ านวน 2  โรง คือ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 12  โรงเรียนบ้านช่องช้าง  ศูนย์การเรียนรู้
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ชุมชน  จ านวน  1  แห่ง โรงเรียนอนุบาลเอกชน จ านวน  1  แห่งโรงเรียนมัธยมศึกษา  จ านวน  1  แห่ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน  2  แห่ง 
 

  สภาพด้านสิ่งแวดล้อม 
   1 เหมืองแร่ยิปซั่มและแอนด์ไฮไดรต์ จ านวน 4 แห่ง 
             2 พื้นท่ีป่า เขตพื้นท่ีหมู่ท่ี 7 (ศูนย์จุฬาภรณ์พัฒนา 8) 
         

1.2.2 ผลการศึกษาปัญหาและความต้องการของประชาชนต าบลพรุพี อ าเภอบ้านนาสาร 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี แบ่งออกเป็น 5 ด้าน พบผลการศึกษา ดังนี้ 
   1) ประเด็นปัญหาด้านเศรษฐกิจ พบว่า ประชาชนต าบลพรุพี อ าเภอบ้านนาเดิม 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีปัญหาเรื่อง ผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า  ค่าครองชีพสูงขึ้น เคมีภัณฑ์ทางการเกษตร
มีราคาแพง ต้นทุนทางการผลิตทางการเกษตรสูง ขาดการรวมกลุ่มอาชีพ ปัญหาหนี้นอกระบบ การจ้าง
แรงงานต่างด้าวมาท างาน ปัญหาการเลือกงาน ขาดอาชีพเสริม การต่อเนื่องในการพัฒนาด้านอาชีพ 
   สาเหตุ พบว่าเกิดจาก น้ ามันราคาแพง  ไม่มีแหล่งเงินทุนในการพัฒนา เกษตรกร
ขาดการพัฒนา การถูกเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลาง 
   แนวทางแก้ไข พบว่า ประชาชนต้องการให้แนะน าให้ประชาชนรู้จักการพึ่งพา
ตนเอง อาศัยหลักเศรษฐกิจพอเพียง  ประชาชนรวมกลุ่มให้เข้มแข็ง สร้างองค์ความรู้ให้กับกลุ่มอาชีพ การ
สร้างคุณค่า/เพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร การสร้างเกษตรอินทรีย์ทดแทน ส่งเสริมอาชีพเสริมให้
สอดคล้องกับชุมชน ส่งเสริมการปลูกพืชสวนครัวรั้วกินได้ ให้ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   2) ประเด็นด้านสังคม พบว่า ประชาชนต าบลพรุพี อ าเภอบ้านนาเดิม จังหวัด     
สุราษฎร์ธานี มีปัญหาเรื่อง ปัญหายาเสพติด ได้แก่ กระท่อม ยาบ้า ยาไอซ์  ปัญหาวัยรุ่น เช่น การเรียนไม่
จบ การมั่วสุม ยาเสพติด ปัญหาสุขภาพ โรคเรื้อรัง ได้แก่ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคไขมัน  
พฤติกรรมการบริโภค  ผู้สูงอายุมีมากขึ้น การพนัน การลักขโมย 
   สาเหตุ พบว่าเกิดจากพฤติกรรมการบริโภค  การขาดความตระหนักในการพัฒนา
พื้นท่ีต าบลอย่างจริงจัง การดูแลไม่ท่ัวถึง ความคิดเห็นท่ีแตกต่างในบุคคลหลายฝ่าย 
   แนวทางแก้ไข พบว่า ประชาชนต้องการให้ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
บุคคลในครอบครัว สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบ้าน วัด และโรงเรียน ให้ความรู้ด้านสุขภาพ การบริโภค 
การออกก าลังกาย นันทนาการส าหรับผู้สูงอายุ มีกฎระเบียบจัดการในชุมชน สร้างทัศนคติท่ีดีในเรื่อง
การเมืองการปกครอง จัดเวทีแลกเปล่ียนความคิดเห็น ผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับท้องถิ่น ส่งเสริมการ
จัดท าบัญชีครัวเรือน เจ้าของแรงงานต่างด้าวสร้างความเข้าใจกับคนงานในด้านต่างๆ เช่น กฎระเบียบของ
ชุมชน 
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   3) ประเด็นด้านการศึกษา พบว่า ประชาชนต าบลพรุพี อ าเภอบ้านนาเดิม 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีปัญหาเรื่อง นักเรียนไม่สนใจการเรียน  นักเรียนมีความรู้ไม่เหมาะสมกับระดับท่ีเรียน 
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศของนักเรียนยังไม่เพียงพอ ต่อความพร้อมในการเข้าเป็นประชาคมอาเซียน 
ขาดความรู้ด้านการประกอบอาชีพ การเรียนพิเศษมากขึ้นของนักเรียน การขาดโอกาสในการศึกษาหา
ความรู้เพิ่มเติมเนื่องจากฐานะครอบครัว 
   สาเหตุ พบว่าเกิดจาก นโยบายทางการศึกษาไม่ต่อเนื่อง ความแตกต่างระหว่าง
โรงเรียนของรัฐและเอกชน บุคลากรทางการศึกษาขาดความรับผิดชอบในหน้าท่ีของครู ผู้ปกครองขาด
ความรู้ท่ีจะสอนการบ้าน เทคโนโลยีไม่เพียงพอ 
   แนวทางแก้ไข พบว่า ประชาชนต้องการให้ท้องถิ่นมีบทบาทในการจัดการศึกษา 
(กระจายอ านาจ)  พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาอย่างจริงจัง สร้างระบบการศึกษาให้มีความชัดเจน 
ต่อเนื่อง  สร้างความเข้าใจในการจัดการศึกษาให้ผู้ปกครองได้เข้าใจ 

4) ประเด็นด้านวัฒนธรรมประเพณี พบว่า ประชาชนต าบลพรุพี อ าเภอบ้านนา
เดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีปัญหาเรื่อง ค่านิยมด้านการแต่งกายตามแบบวัฒนธรรมตะวันตกท่ีไม่ดี  การ
บริโภคอาหาร  การสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมในหมู่ชนรุ่นหลังขาดหายไป การไม่มีสัมมาคารวะ ขาดการ
เช่ือมโยงประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่ได้รับการสืบทอดต่อ 

สาเหตุ พบว่าเกิดจากการรับวัฒนธรรมตะวันตกมาใช้โดยขาดการพิจารณา
ไตร่ตรองถึงความเหมาะสม 

แนวทางแก้ไข พบว่า ประชาชนต้องการให้สร้างการเรียนรู้จากครอบครัว สร้าง
เครือข่ายบ้าน วัด โรงเรียน  ปลูกฝังเรื่องค่านิยมวัฒนธรรมของไทย ช้ีแนะ แยกแยะให้เห็นความแตกต่าง 
คุณค่า โทษของการน าวัฒนธรรมตะวนัตกมาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย 

5) ประเด็นด้านส่ิงแวดล้อม พบว่า ประชาชนต าบลพรุพี อ าเภอบ้านนาเดิม 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีปัญหาเรื่อง ฝุ่นละออง การระเบิดหินจากเหมืองแร่  แหล่งน้ าไม่สะอาด เป็นกรด เป็น
ด่าง สนิม ป่าต้นน้ าถูกท าลาย รถบรรทุกทุกเกินน้ าหนัก  ปัญหามลภาวะทางเสียง 

สาเหตุ พบว่าเกิดจาก การขาดความร่วมมือในการรักษาส่ิงแวดล้อม การลด
มลภาวะของโรงงาน หรือแหล่งเหมืองแร่  การขาดความรู้ในการรักษาป่าไม้  

แนวทางแก้ไข พบว่า ประชาชนต้องการให้สร้างจิตส านึกของชุมชนในการรักษา
ส่ิงแวดล้อม สร้างความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการกับชุมชน ในการรักษาส่ิงแวดล้อม หน่วยงานของรัฐ
ต้องเข้ามาดูแลอย่างจริงจัง ผู้ประกอบการควรจัดหานวัตกรรม เทคโนโลยี ท่ี เหมาะสมเพื่อรักษา
สภาพแวดล้อม 

 
 
  



 

 

44 

2. คณะนิติศาสตร์ รับผิดชอบ 2 พื้นท่ี คือ ต าบลคลองชะอุ่น อ าเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
และต าบลพรุไทย อ าเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบผลการศึกษาดังนี้ 
  2.1 ต าบลคลองชะอุ่น อ าเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
 2.1.1 ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของต าบลคลองชะอุ่น อ าเภอพนม จังหวัด      
สุราษฎร์ธานี  พบผลการศึกษาดังนี้  

1. ประวัติต าบลคลองชะอุ่น 
คลองชะอุ่นเป็นล าคลองท่ีอ านวยประโยชน์แก่เกษตรกร หมู่ท่ี 6 หมู่ท่ี 8 หมู่ท่ี 5 หมู่ท่ี 7 หมู่ท่ี 3 

และบางส่วนของหมู่ท่ี 2 หมู่ท่ี 13 และหมู่ท่ี 1 ของต าบล ต้นน้ ามาจากภูเขา กั้นระหว่างอ าเภอพนม กับ
อ าเภอ ปลายพระยาจังหวัดกระบี่และรับน้ าจากห้วยน้ าแดง ห้วยบางบ้าน คลองบางทรายนวล คลองบาง
ปริก คลอง บางสีหมุด คลองศรีสุก คลองถ้ าเลย์ คลองโสโครก คลองหัวช้าง และคลองบางหินผุ ผู้เฒ่าผู้แก่
เล่าให้ฟังว่า ก่อนจะมีอ าเภอพนมในปัจจุบันนี้ เรามีอ าเภอคลองชะอุ่นเก่ามาก่อน พร้อม กับอ าเภอท่าขนอน 
อ าเภอท่าโรงช้าง ช่วงนั้นขึ้นกับมณฑลไชยา เป็นอ าเภอขนาดใหญ่อ าเภอหนึ่งในสมัยนั้น เหตุท่ีอ าเภอคลอง
ชะอุ่นต้องเลิกร้างไปสร้างอ าเภอพนมนั้น เพราะเกิดโรคระบาด (โรคห่า) ผู้คนล้มตายเป็น อันมาก หมอไม่มี
เพียงพอท่ีจะรักษา ผู้คนท่ีเหลือก็อพยพหนีตายไปอยู่ท่ีอื่น ประกอบกับว่าขณะนั้น พืช พันธุ์ป่าไม่อุดม
สมบูรณ์ ผู้คนท่ีเหลืออยู่ประกอบอาชีพแบบชาวเขา คือท าไร่เล่ือนลอยปลูกข้าวเป็นอาหารหลัก แต่ช้างป่า
ซึ่งมีอยู่มากก็มาท าลายพืชพันธุ์ ผู้คนจึงอพยพหนีไปอยู่ท่ีอื่นหมดเป็น เหตุให้ต้องย้ายอ าเภอไปอยู่ท่ี ปาก
คลองพนม ต าบลคลองชะอุ่น (ต าบลต้นยวนในสมัยนั้น) มี 5 หมู่บ้าน ต่อมาในปี พ.ศ. 2517 แยกบ้านทับ
คริสต์ มาเป็นหมู่ท่ี 6 ในปี พ.ศ. 2526 ต าบลคลองชะอุ่นมีประชากรหนาแน่นขึ้น การปกครองของก านันไม่
ท่ัวถึง จึงขอให้ทางราชการแยกต าบลต้นยวนส่วนหนึ่งออกมาเป็นต าบลคลองชะอุ่น โดยมีก านันคนแรกคือ 
นาย ล าดวน คงเดิม จนกระท่ังปี พ.ศ. 2540 ได้เลือกตั้งนายสุธรรม จันทร์แสงกุล เป็นก านันคนต่อมา ในปี 
พ.ศ. 2543 นายไพฑูรณ์ คงเดิม ได้รับเลือกต้ังให้เป็นก านัน กระท่ังในปี พ.ศ. 2550 นายสุธรรม จันทร์แสง
กุล ได้กลับเข้ามารับต าแหน่งเป็นก านันต าบลคลองชะอุ่นจนถึงปัจจุบัน 

2. สภาพท่ัวไปของต าบลคลองชะอุ่น 
    2.1 พื้นท่ี (แสดงพื้นท่ีโดยประมาณเป็นตารางกิโลเมตรและไร่) พื้นท่ี 160 ตารางกิโลเมตร 

(100,000ไร่) 
    2.2 ลักษณะภูมิประเทศ เทศบาลต าบลคลองชะอุ่น มีลักษณะเป็นท่ีราบสูงประมาณ 80% 

พื้นท่ีท่ีเป็นภูเขาสลับซับซ้อนจะอยู่ในบริเวณทิศตะวันออกและทิศตะวันตก 
   2.3 จ านวนหมู่บ้าน 13 หมู่บ้าน คือ หมู่ท่ี 1 บ้านคลองชะอุ่น หมู่ท่ี 2 บ้านแสนสุข หมู่ท่ี 3 บ้าน

ทับคริสต์ หมู่ท่ี 4 บ้านคลองหัวช้าง หมู่ท่ี 5 บ้านบางหิน หมู่ท่ี 6 บ้านบางคราม หมู่ท่ี 7 บ้านบางเตย หมู่ท่ี 
8 บ้านบางบ้าน หมูท่ี่ 9 บ้านศรีถาวร หมู่ท่ี 10 บ้านถ้ าเล่ย์ หมู่ท่ี 11 บ้านควนพน หมู่ท่ี 12 บ้านเขาเขียว 
หมู่ท่ี 13 บ้านบางหลุด 
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3. อาณาเขต 
    3.1 ท่ีต้ังทิศเหนือ ติดต่อกับต าบลต้นยวน  
    3.2 ทิศใต้ ติดต่อกับอ าเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี ่ 
    3.3 ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ าเภอพระแสงและอ าเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
    3.4 ทิศตะวันตก ติดต่อกับต าบลพนม ต าบลพังกาญจน์และต าบลพลูเถ่ือน อ าเภอพนม จังหวัด

สุราษฎร์ธานี 
4 ประชากร จ านวนครัวเรือนและประชากร  
   4.1 จ านวนครัวเรือน 2,844 ครัวเรือน  
   4.2 จ านวนครอบครัว 3,265 ครัวเรือน 
   4.3 จ านวนประชากร 9,109 คน (ชาย 4,616 คน หญิง 4,493 คน) (ข้อมูลจากทะเบียนบ้าน

ประชากรต าบลคลองชะอุ่น ถึง มีนาคม 2553) 
5. สภาพเศรษฐกิจ 
   5.1 อาชีพ ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมควบคู่กับการรับจ้าง อาชีพเกษตรกรรม

ควบคู่กับการค้าขาย ท าสวนยางพารา และสวนผลไม้ เช่น เงาะ ทุเรียน ลางสาด ลองกอง ฯลฯ สวนปาล์ม
น้ ามัน สวนกาแฟ โดยแยกเป็น  

          (1) เกษตรกร จ านวน 4,202 ครอบครัว  
          (2) ค้าขาย จ านวน 95 ครอบครัว  
          (3) อื่นๆ จ านวน 52 ครอบครัว 
พื้นท่ีเกษตรกรรม จ านวน 98,301 ไร ่พืชผลส าคัญทางการเกษตรได้แก่  
          (1) ยางพารา จ านวน 18,338 ไร ่ 
          (2) ปาล์มน้ ามัน จ านวน 33,748 ไร ่ 
          (3) กาแฟ จ านวน 613 ไร ่ 
          (4) สวนผลไม้ จ านวน 2,020 ไร ่
   5.2 หน่วยธุรกิจในเขตเทศบาล 

- สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 2 แห่ง หมู่ 3 และ หมู่ 9,12 
- โรงแรม/ท่ีพัก   2 แห่ง 
- ปั๊มน้ ามันและก๊าซ  4 แห่ง  หมู่ 13 และ หมู่ 2 ,6,4 
- โรงงานอุตสาหกรรม  2 แห่ง  - แปรรูปไม้ยางพารา 1 แห่ง,   

- อุตสาหกรรมน้ ายาง 1 แห่ง 
- อุตสาหกรรมในครัวเรือน 5  แห่ง 
- โรงสีกาแฟ   7  แห่ง 
- โรงสีข้าว   -   แห่ง 
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- ร้านขายของช า  71 แห่ง 
- ลานเทปาล์มน้ ามัน  13 แห่ง 

 6. สภาพทางสังคม 
   6.1 การคมนาคม การคมนาคมของ อบต.คลองชะอุ่น กับอ าเภอพนม อ าเภอใกล้เคียง จังหวัดสุ

ราษฎร์ธานีและจังหวัดใกล้เคียง โดยใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินสาย 415 (สาย  สุราษฎร์ – พังงา) ซึ่งเป็น
ถนนลาดยางมาตรฐาน การติดต่อภายในหมู่บ้าน ส่วนใหญ่เป็นลูกรังและถนนดิน ระยะทาง จาก อบต.ค
ลองชะอุ่น ถึงท่ีว่าการอ าเภอพนม ประมาณ 23 กิโลเมตร ซึ่งอาจแยกเป็น 

- ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 415 เส้นทาง สุราษฎร์ธาน-ีพังงา  
- ถนนลาดยางกรมทางหลวงชนบท บ้านคลองหัวช้าง  
- ถนนลาดยางกรมทางหลวงชนบท บ้านแสนสุข  

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน 3 สาย ถนนลูกรัง จ านวน 97 สาย 
    6.3 การสาธารณสุข  

- โรงพยาบาลของรัฐ ขนาด – เตียง - แห่ง 
- สถานีอนามัยประจ าต าบล/หมู่บ้าน  1 แห่ง 
- สถานพยาบาลเอกชน 1 แห่ง 
- ร้านขายยาแผนปัจจุบัน – แห่ง 
- อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ า ร้อยละ 100 

              6.3 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
- สถานีต ารวจภูธรย่อย 1 แห่ง ได้แก่ 
- ท่ีพักสายตรวจบ้านทับคริสต์  
- สถานีดับเพลิง – แห่ง 
- ป้อม ชรบ. (ชุดรักษาความสงบประจ าหมู่บ้าน) 7 แห่ง  
- ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 1 แห่ง 

7. สภาพด้านการศึกษา 
สถานศึกษาในเขตเทศบาลต าบลคลองชะอุ่น มีดังนี้  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลต าบลคลองชะอุ่น 7 แห่ง ได้แก่ 

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ้ าเล่ย์ 
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ้ าพานทอง 
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองชะอุ่น 
4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสนสุข 
5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางหิน 
6. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอรุโณทัย 
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7. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นยวน 
โรงเรียนประถมฯ - มัธยมฯ จ านวน 6 แห่ง (เอกชน 1 แห่ง) ได้แก่ 

1. โรงเรียนบ้านคลองชะอุ่น ระดับอนุบาล-มัธยมศึกษาปีท่ี 3 (ขยายโอกาส)  
2. โรงเรียนบ้านแสนสุข ระดับอนุบาล-ประถมศึกษาปีท่ี 6  
3. โรงเรียนบ้านบางหิน ระดับอนุบาล-ประถมศึกษาปีท่ี 6  
4. โรงเรียนบ้านอรุโณทัย ระดับอนุบาล-มัธยมศึกษาปีท่ี 3 (ขยายโอกาส)  
5. โรงเรียนบ้านต้นยวน ระดับอนุบาล-ประถมศึกษาปีท่ี 6  
6. โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม ระดับอนุบาล-มัธยมศึกษาปีท่ี 3 (เอกชน)  

โรงเรียนอาชีวศึกษา - แห่ง 
โรงเรียน/สถาบันชั้นสูง  - แห่ง 
ท่ีอ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน 13 แห่ง 
8. สภาพด้านวัฒนธรรมประเพณี 
สถาบันและองค์กรทางศาสนา  
   วัด/ส านักสงฆ์/ท่ีพักสงฆ ์จ านวน 8 แห่ง ได้แก่ 

- ส านักสงฆ์ทุ่งฉาง หมู่ท่ี 5 
- ส านักสงฆ์เทพธาราราม หมู่ท่ี 6 
- วัดใหม่ต้นยวน หมู่ท่ี 7 
- ส านักสงฆ์บ้านคลองชะอุ่น หมู่ท่ี 1 
- ส านักสงฆ์บ้านแสนสุข หมู่ท่ี 2 
- ส านักสงฆ์บ้านถ้ าพานทองหมู่ท่ี 9  
- วัดถ้ าพระศรีสุก หมู่ท่ี 7 
- ส านักปฏิบัติธรรมถ้ าหินเพชร หมู่ท่ี 4 

  โบสถ ์  1 แห่ง ได้แก ่วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์์ หมู่ท่ี 3 
9. สภาพด้านส่ิงแวดล้อม 

    แหล่งน้ าธรรมชาติ  
- ล าน้ า  ล าห้วย , ล าคลอง 31 สาย ได้แก่ คลองบางทรายนวล คลองบางปริก คลองบางศรีหมุด 

คลองศรีสุก คลองถ้ าเล่ย์ คลองโสโครก คลองหัวช้าง คลองบางหินผุ คลองศก คลองชะอุ่น คลองบางคราม 
คลองยวนสาว  
      - บึง หนอง และอื่น ๆ 1 แห่ง 
      - แหล่งน้ าท่ีสร้างขึ้น  
      - ฝาย 12 แห่ง ใช้การได้ 8 แห่ง ใช้การไม่ได้ 4 แห่ง 
      - บ่อน้ าต้ืน 187 แห่ง  
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      - บ่อโยก 13 แห่ง 
      - อ่างเก็บน้ า 4 แห่ง 
      - สระน้ า 155 แห่ง  

ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นท่ี (แสดงทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู่ในเขตเทศบาล) อบต. คลองชะอุ่น มี
ป่าไม้ธรรมชาติประมาณ 2,500 ไร่ และมีถ้ ามูลค้างคาวประมาณ 4 แห่ง 

ศักยภาพของเทศบาลต าบลคลองชะอุ่น  ด้านบุคลากรรวมถึงสมาชิกสภาฯ มีความพร้อมท่ีจะ
รองรับการพัฒนา ตามโครงการและแผนงานท่ีได้วางไว้ การติดต่อในพื้นท่ีสามารถติดต่อกันได้ทุกหมู่บ้าน 
แต่ขาดรถประจ าทาง ต้องใช้รถส่วนตัวในการเดินทางเป็นส่วนใหญ่ สภาพภูมิประเทศเป็นท่ีราบสูง มีภูเขา
สลับเนินเขา ดินเป็นดินลูกรังปนกรวด ทราย พื้นท่ีป่าไม้สมบูรณ์และมีแหล่งน้ าเหมาะสมกับการจัดท าเป็น
สถานท่ีพักผ่อน และแหล่งท่องเท่ียว เช่น น้ าตกสายพิณ หมู่ท่ี 10 น้ าตกโตนบางหิน หมู่ท่ี 5 ถ้ าหินเพชร 
หมู่ท่ี 4 และอ่างเก็บน้ าบางทรายนวล หมู่ท่ี 3 บางน้ าร้อน หมู่ท่ี 1 และถ้ าลูกน้ า หมู่ท่ี 2 นอกจากนี้ยังเป็น
แหล่งปลูกปาล์มน้ ามันและยางพาราทุกหมู่บ้านและเป็นแหล่งปลูกกาแฟท่ีใหญ่ท่ีสุดของอ าเภอพนม เช่น ใน
พื้นท่ีหมู่ท่ี 4 – 7 และหมู่ท่ี 9 – 12 มีพื้นท่ีการเกษตรประมาณ 80% 

2.1.2 ผลการศึกษาปัญหาและความต้องการของประชาชนต าบลคลองชะอุ่น อ าเภอ
พนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี แบ่งออกเป็น 5 ด้าน พบผลการศึกษา ดังนี้ 
  1) ประเด็นด้านเศรษฐกิจ พบว่า ผลผลิตตกต่ า ปัญหาท่ีดินท ากิน การจัดสรรท่ีดินของรัฐ 
ปัญหาค่าครองชีพ งบประมาณภาครัฐ ไม่มีอาชีพเสริม คุณภาพพืชผลทางการเกษตร ปัญหาต้นทุนทาง
การเกษตรสูง 
  สาเหตุ พบว่าเกิดจากราคายางพารา / ปาล์ม ตกต่ า พ่อค้าคนกลางกดราคา ท่ีดินท ากิน
อยู่ในเขตคาบเกี่ยวระหว่างพื้นท่ีนิคมสหกรณ์พนม  ส่วนหนึ่งและเขตป่าสงวนส่วนหนึ่ง การก าหนดเขตป่า
สงวนทับซ้อนกับท่ีดินท ากินของประชาชน ปัญหาการออกเอกสารสิทธิในท่ีดิน ขอเอกสารสิทธิยาก เอกสาร
สิทธิไม่ตรงกับการครอบครอง ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายท่ีดิน สินค้าอุปโภคบริโภค
ราคาสูง ขาดวินัยทางการเงิน จ านวนพื้นท่ีมาก แต่ได้รับงบประมาณจากภาครัฐน้อย มีรายได้จากอาชีพ
หลักทางการเกษตรเพียงอย่างเดียว ไม่มีรายได้เสริม ไม่มีหน่วยงานมาแนะน าส่งเสริมอาชีพเสริม ขาด
ความรู้ทางวิชาการในการท าการเกษตร สภาพพื้นท่ีไม่เหมาะแก่การท าการเกษตร สภาพภูมิอากาศและ
ฤดูกาลเปล่ียนแปลงไปกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตร ราคาปุ๋ยแพง ราคายาปราบศัตรูพืชสูง ค่าแรงสูง 
ต้นทุนการขนส่งสูงขึ้น  
  แนวทางแก้ไข พบว่าประชาชนต้องการให้จัดต้ังกลุ่มสหกรณ์แก้ไขปัญหาพ่อค้าคนกลาง 
ให้รัฐให้ความช่วยเหลือในการพยุงราคา ก าหนดเขตท่ีดินป่าสงวนให้ชัดเจน ออกเอกสารสิทธิให้กับ
ประชาชนในพื้นท่ีท่ีสามารถออกเอกสารสิทธิได้ ให้ความรู้ความเข้าใจกฎหมายเกี่ยวกับท่ีดิน ให้รัฐออก
มาตรการลดค่าครองชีพ ส่งเสริมการท าบัญชีครัวเรือน ส่งเสริมให้ความรู้ในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง เพิ่ม
งบประมาณให้กับองค์กรส่วนท้องถิ่นโดยยึดถือเกณฑ์พื้นท่ีควบคู่กับเกณฑ์จ านวนประชากร จัดอบรมและ
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ส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพเสริม และหาตลาดรองรับ จัดอบรมให้ความรู้ทางวิชาการในด้านการการท า
เกษตรให้เหมาะสมกับสภาพพื้นท่ีและสภาพดินฟ้าอากาศ รัฐต้องออกมาตรการควบคุมต้นทุนการผลิตให้
เหมาะสมกับราคาพืชผลทางการเกษตร ส่งเสริมให้เกษตรกรท าปุ๋ยใช้เอง ให้ความรู้เกี่ยวกับเกษตรทฤษฎี
ใหม ่

2) ประเด็นด้านสังคม พบว่า ปัญหายาเสพติด (น้ าต้มพืชกระท่อม  ยาบ้า ฯลฯ) ปัญหา
การลักขโมยพืชผลทางการเกษตร คนต่างด้าวเข้ามาอาศัยในชุมชน การคมนาคม/ เส้นทาง/ถนนไม่สะดวก 
สาธารณูปโภค ไฟฟ้า น้ า ปัญหาการรับข้อมูลข่าวสาร ปัญหาความรักความอบอุ่นในครอบครัว ปัญหาหนี้
นอกระบบ 

สาเหตุ พบว่าเกิดจาก เจ้าพนักงานต ารวจไม่จริงจังในการปราบปราม เด็กและเยาวชนไม่มี
งานท า /ไม่เรียนหนังสือ ท าให้มีเวลาว่างในการมั่วสุม ขาดการส่งเสริมกิจกรรมยามว่าง ขาดการดูแลเอาใจ
ใส่จากครอบครัว ความยากจน ไม่มีหน่วยงานดูแลรักษาความปลอดภัยในหมู่บ้าน ประชาชนในพื้นท่ีขาด
ความสามัคคี มีคนติดยาเสพติดในพื้นท่ี ความต้องการแรงงาน ไม่มีการท าบัญชีคนต่างด้าวในพื้นท่ี การ
ส่ือสาร/ ภาษา การเข้าเมืองผิดกฎหมาย ขาดงบประมาณ พื้นท่ีในชุมชนมีขนาดใหญ่ ไฟฟ้าดับบ่อย และ 
ดับครั้งละนานๆ น้ าประปาไม่ท่ัวถึง น้ าจากแหล่งน้ าธรรมชาติไม่สามารถใช้อุปโภคบริโภคได้ ประชาชนไม่มี
การแยกแยะ วิเคราะห์ ไตร่ตรอง ส่ือท่ีรับเข้ามา ประชาชนเข้าถึงส่ือได้ง่ายและไม่มีการควบคุมดูแล (เดิม
เด็กไม่รู้จักน้ าต้มพืชกระท่อม แต่ส่ือบอกสูตร จนเด็กท าเป็น) พ่อแม่ต้องท างาน ไม่มีเวลาเอาใจใส่บุตรหลาน 
มีการเล่นการ พนัน ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย มีรายรับน้อยกว่ารายจ่าย 
  แนวทางแก้ไข พบว่า ประชาชนต้องการให้ ส่งเสริมกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดในชุมชน ให้
ความรู้เกี่ยวกับโทษและผลกระทบของยาเสพติด ให้ภาครัฐจริงจังในการปราบปราม ส่งเสริมให้คนชุมชน
เป็นหูเป็นตา ร่วมกันดูแลชุมชนของตนเอง ให้ความรู้เกี่ยวกับโทษท่ีได้รับเกี่ยวกับการกระท าความผิด สร้าง
ความเข้มแข็งให้กับชุมชน จัดท าบัญชีคนต่างด้าวท่ีเข้ามาอยู่ในชุมชน จัดอบรมให้ความรู้ทางด้านภาษาเพื่อ
คนในชุมชนสามารถส่ือสารกับคนต่างด้าวได้ รัฐเพิ่มงบประมาณในการสร้างและดูแลถนน จัดให้มีท่ีท าการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในระดับต าบล จัดระบบประปาหมู่บ้านให้ท่ัวถึง ให้ความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ป่า
ชุมชน/ป่าต้นน้ าและแหล่งน้ า จัดอบรมให้ความรู้ในเรื่องการบริโภคข้อมูลข่าวสาร ส่งเสริมความเข้มแข็งของ
สถาบันครอบครัว ให้รัฐออกเงินกู้ดอกเบี้ยต่ าและภายใต้เงื่อนไขท่ีไม่ยุ่งยาก ออกมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้
นอกระบบท่ีมีอยู่ 

3) ประเด็นด้านการศึกษา พบว่า มีปัญหาเรื่อง คุณภาพการศึกษาในท้องถิ่น อุปกรณ์/ 
เครื่องมือ /ส่ือ การเรียนการสอนน้อย ค่านิยมในการศึกษาต่อ ผู้สอนไม่เพียงพอ/ คุณภาพของครู  

สาเหตุเกิดจาก โรงเรียนในพื้นท่ีไม่ได้มาตรฐาน ครู/ อาจารย์ไม่มีคุณภาพ ผู้ปกครอบขาด
ความมั่นใจในมาตรฐานการศึกษา ขาดงบประมาณส่งเสริมจากภาครัฐ เนื่องจากงบประมาณจะคิดจาก
จ านวนนักเรียน (มีเด็กเรียนน้อย ก็มีงบน้อย) นโยบายของรัฐบาล/ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบไม่ต่อเนื่อง เรียน
จบแล้วไม่มีงานท า/ถึงมีงานท าก็ได้รับเงินเดือนน้อย ขาดการส่งเสริมจากครอบครัว ขาดการส่งเสริมจาก
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ภาครัฐ ผู้สอนไม่มีจิตวิญญาณความเป็นครู (มาแล้วไม่สอน  ไม่ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม  เบียดบังเวลา
ราชการไปใช้ในเรื่องส่วนตัว เช่น ท าสวน ขายตรง)  ผู้สอนไม่เพียงพอ ไม่ครบห้องเรียน   ครู 1 คน
รับผิดชอบหลายวิชา 

แนวทางแก้ไข พบว่า ประชาชนต้องการให้ พัฒนาโรงเรียนในชุมชนให้มีมาตรฐาน
เทียบเท่ากับโรงเรียนช้ันน าของจังหวัด/ประเทศ จัดต้ังโรงเรียนน าร่องประจ าต าบลท่ีมีมาตรฐาน พัฒนา
ส่งเสริมครูอาจารย์ให้มีคุณภาพทันกับยุคสมัยในปัจจุบัน ปลูกฝังจิตส านึกของความเป็นครูอาจารย์ รัฐจัด
งบประมาณให้เพียงพอกับความต้องการของโรงเรียนและชุมชน  จัดนโยบายของรัฐโดยก าหนดจากพื้นท่ี
เป็นหลัก ให้มีอุปกรณ์/เครื่องมือ/ส่ือการเรียนการสอนท่ีทันสมัยพร้อมกับอบรมวิธีการใช้ให้กับสถานศึกษา 
ปลูกฝังค่านิยมให้เห็นความส าคัญของการศึกษา รัฐก าหนดให้เรียนฟรีจนจบระดับปริญญาตรี รัฐต้อง
ก าหนดค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม (เงินเดือน) ส าหรับผู้ท่ีเรียนจบระดับช้ันต่างๆ จัดครูผู้สอนให้เพียงพอใน
สถานศึกษา จัดอบรมและติดตามคุณภาพของครูอาจารย์อย่างต่อเนื่อง ยกระดับครูอัตราจ้างให้ได้รับการ
บรรจุ เพิ่มค่าตอบแทนครูอาจารย์ในชนบท 

 
4) ประเด็นด้านวัฒนธรรมประเพณี พบว่า ขาดงบประมาณในการสนับสนุนส่งเสริมจาก

ภาครัฐ เยาวชนไม่สนใจและไม่ร่วมกิจกรรมทางศาสนา ขาดการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชน กับวัด  
สาเหตุเกิดจาก ขาดงบประมาณส่งเสริมจากภาครัฐ  รัฐไม่เห็นความส าคัญของวัฒนธรรม

และประเพณีท้องถิ่น ขาดการปลูกฝังและแรงจูงใจในการเข้าร่วมครอบครัว  การจัดการศึกษาไม่ให้
ความส าคัญกับประเพณีท้องถิ่นไม่ศรัทธาในกิจวัตรของสงฆ์  ภาระในการท ามาหากิน  

แนวทางแก้ไข พบว่า ประชาชนต้องการให้ จัดงบประมาณส่งเสริมทางด้านวัฒนธรรมและ
ประเพณีให้เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นนั้นๆ  จัดอบรมและส่งเสริมให้คนในชุมชนมีความเข้าใจและสนใจ
วัฒนธรรมและประเพณี ให้พระสงฆ์มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน จัดกิจกรรมท่ีมีความเช่ือมโยงระหว่าง
ชุมชนกับวัด ให้มีกิจกรรมบวชสามเณร/ภิกษุณี จัดให้มีกิจกรรมร่วมกันระหว่างพระกับคนในชุมชน 
 

5) ประเด็นด้านส่ิงแวดล้อม พบว่า มีมลพิษทางอากาศ ปัญหาขยะ ปัญหาน้ าเน่าเสีย 
ปัญหาแมลงวันเยอะ  

สาเหตุ พบว่า มีโรงงานอุตสาหกรรมในชุมชนปล่อยมลพิษ มีการเผาขยะ ไม่มีงบประมาณ
ในการจัดเก็บขยะ  ไม่มีรถเก็บขยะ ท าให้มีขยะข้างทาง  ไม่มีการแยกขยะ ขาดการปลูกฝังในเรื่องการลด
ปริมาณขยะ มีตลาดนัดหลายท่ี ผู้จัดให้มีตลาดไม่มีการจัดเก็บขยะ โรงงานปล่อยน้ าเสียลงในแหล่งน้ า
ธรรมชาติ ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการรักษาแหล่งน้ า พื้นท่ีต้นน้ าถูกท าลาย มีฟาร์มเล้ียงไก่ในพื้นท่ี
จ านวนมาก มีการจัดตลาดนัด ท าให้มีขยะเน่าเสีย มีแมลงวัน 

แนวทางแก้ไข พบว่า ให้รัฐตรวจสอบโรงงานโดยเคร่งครัด  ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบโรงงานและสามารถร้องเรียนผลกระทบท่ีเกิดขึ้นได้ง่าย จัดเวทีชุมชนเพื่อประเมินผลกระทบท่ีเกิด



 

 

51 

จากโรงงานทุกๆ 6 เดือน จัดให้มีการอบรมความรู้ในการจัดการขยะในระดับครัวเรือน ให้รัฐจัดงบประมาณ
ในการก าจัดขยะ ให้รัฐตรวจสอบโรงงานโดยเคร่งครัด จัดเวทีชุมชนเพื่อประเมินผลกระทบท่ีเกิดจากโรงงาน
ทุกๆ 6 เดือน จัดอบรมโครงการอนุรักษ์ป่าต้นน้ า/แหล่งน้ าธรรมชาติ มีมาตรการในการตรวจสอบ
สุขลักษณะของฟาร์มให้มีมาตรฐาน ให้มีความรู้แก่ผู้ประกอบการเล้ียงไก่ 

 
 2.2 ต าบลพรุไทย อ าเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
 2.2.1 ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของต าบลพรุไทย อ าเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
พบผลการศึกษาดังนี้  

ประวัติต าบลพรุไทย 
ต าบลพรุไทยเดิมช่ือต าบล พรุสยาม อยู่ในเขตการปกครองของอ าเภอท่าขนอม (ปัจจุบันเป็นอ าเภอ

คีรีรัฐนิคม) การปกครองในสมัยรัชกาลท่ี 5 ก่อนจะมีการปฏิรูประเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ท่านหมื่น
สัมฤทธิ์ เป็นผู้ดูแลในเขตต าบล เป็นคนแรก ในปี พ.ศ.2475 นายพิม ทองสัมฤทธิ์ เป็นก านันคนท่ี 2 และได้
มีการเปล่ียนช่ือต าบล อ าเภอใหม่ โดยท่านพระครูท่านหนึ่ง ซึ่งผู้เล่าจะช่ือไม่ได้ เดินทางขึ้นมาประชุมท่ีวัด
พรุศรี ท่านเป็นเจ้าคณะจังหวัด เป็นผู้ต้ังช่ือต าบลพรุไทย และอ าเภอคีรีรัฐนิคม ในสมัยนั้นได้มีการใช้เรือ
เป็นพาหนะจากเรือพาย เรือแจว เรือยนต์ ตามล าดับ 

ค าว่า "พรุสยาม" ผู้เฒ่าได้เล่าว่าท่ีราบลุ่มเป็นทุ่งนา มีแปลกแห่งหนึ่ง อยู่ในเขตหมู่ท่ี 2 เป็นท่ีพรุ (ท่ี
พรุ หมายความว่า ณ จุดท่ีเป็นพรุแห่งนี้เป็นในช่วงหน้าฝน (เป็นหยาม หรือ ฤดูกาล) จึงเรียกกันว่าพรุสยาม 
“สยาม” คือช่ือประเทศ เมื่อเปล่ียนจากเมืองสยาม เป็นไทย พรุสยาม ก็ต้องเปล่ียนมาเป็นพรุไทย จนถึง
ปัจจุบัน) 

ต าบลพรุไทย เดิมอยู่ในเขตการปกครองของอ าเภอคีรีรัฐนิคม และได้แยกจากอ าเภอคีรีรัฐนิคมเม่ือ
ปี พ.ศ.2516 โดยแยกออกมาขึ้นกับกิ่งอ าเภอบ้านตาขุน และปัจจุบันเป็นอ าเภอบ้านตาขุน ต าบลพรุไทยมี
ท้ังหมด 9 หมู่บ้าน 

ค าขวัญต าบลพรุไทย พรุไทยสวย รวยน้ าใจ มีไก่พื้นเมือง มีงานทุกเดือนสาม งดงามประเพณี 
บารมีหลวงพ่อผัน 

สภาพท่ัวไปของต าบลพรุไทย 
    มีเนื้อที่ท้ังหมดประมาณ 24.56 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 159,349 ไร่ 

สภาพท่ัวไปเป็นท่ีราบลุ่มริมแม่น้ าและเนินเขา ลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบร้อนช้ืน ดินมีความอุดมสมบูรณ์ 
เหมาะส าหรับท าการเกษตร ท าสวนยางพารา ปลูกปาล์มน้ ามัน สวนผลไม้ และพืชผักต่างๆ โดยมีแม่น้ าสาย
หลักคือคลองพุมดวง ไหลผ่านพื้นท่ีในต าบล 7 หมู่บ้าน  

อาณาเขต 
     ทิศเหนือ ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนต าบลกะเปา อ าเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์

ธานี 
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  ทิศใต้ ติดต่อกับ อบต.พะแสงและอบต.เขาวง อ าเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
     ทิศตะวันออก ติดต่อองค์การบริหารส่วนต าบลเขาวง อ าเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์

ธานี 
     ทิศตะวันตก ติดต่อกับเทศบาลต าบลบ้านเช่ียวหลาน ต าบลเขาพัง อ าเภอบ้านตาขุน 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี     
ประชากร  
จ านวนประชากรท้ังหมด 2,693 คนแยกเป็น ชาย 1,393 คน หญิง 1,300 คน ความหนาแน่นของ

ประชากรเฉล่ีย 109.64 คน/ตารางกิโลเมตร ซึ่งแยกเป็น 

หมู่ที ่ ชื่อหมู่บ้าน จ านวนครัวเรือน จ านวนประชากร ชาย หญิง 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

บ้านหาดคัน 
บ้านบนทุ่ง 
บ้านทวีสุข 
บ้านบางเน่า 
บ้านพรุศรี 
บ้านท่าพรุไทย 
บ้านคลองพิกุล 
บ้านเช่ียวขวาน 
บ้านควนทอง 

103 
161 
124 
42 
63 
101 
117 
70 
132 

322 
403 
362 
156 
214 
256 
342 
196 
442 

162 
224 
186 
73 
114 
121 
179 
102 
232 

160 
179 
176 
83 

100 
135 
163 
94 

210 

รวม 913 2,693 1,393 1,300 

ท่ีมา : ส านักงานทะเบียนราษฎร ฝ่ายทะเบียนและบัตร ท่ีว่าการอ าเภอบ้านตาขุน (ข้อมูล ณ 
กันยายน 2552) 

สภาพเศรษฐกิจ 
   อาชีพ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตรเป็นหลัก เช่น ท าสวนยางพารา สวน

ปาล์มน้ ามัน สวนผลไม้ และปลูกผัก อาชีพอื่นๆ เช่น ค้าขาย รับจ้างท่ัวไป 
   หน่วยธุรกิจในเขตเทศบาล 

ปั้มน้ ามัน จ านวน 2 แห่ง 
ลานรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร (ยางพารา, ปาล์มน้ ามัน) จ านวน 2 แห่ง 
รายได้ประชากรเฉล่ีย 23,000.- บาท/คน/ปี 

 สภาพทางสังคม 
     เส้นทางการคมนาคม การเดินทางเข้าสู่ต าบล : ใช้เส้นทางจากอ าเภอบ้านตาขุนแยกเข้า
ต าบลพรุไทยเส้นทางถนนสายต าบล ระยะทาง 6 กิโลเมตร 
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สภาพพื้นท่ีและระบบสาธารณูปโภค 
จ านวนครัวเรือนท่ีมีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 509 ครัวเรือน จ านวนบ้านท่ีมีโทรศัพท์ 5 

หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 26.00 ของจ านวนหลังคาเรือน 
  สาธารณสุข 

สถานีอนามัย จ านวน 1 แห่ง 
คลินิกรักษาโรคท่ัวไป จ านวน 2 แห่ง 

อัตราการใช้ส้วมราดน้ าในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลพรุไทย 100 เปอร์เซ็นต์ 
  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
        ท่ีพักสายตรวจ จ านวน 1 แห่ง 
        ป้อมยาม จ านวน 1 แห่ง 
สภาพด้านการศึกษา 
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน จ านวน 2 แห่ง 
     โรงเรียนประถมศึกษา จ านวน 1 แห่ง 
     โรงเรียนมัธยมศึกษา จ านวน 1 แห่ง 
     ท่ีอ่านหนังสือประจ าหมู่บ้าน จ านวน 9 แห่ง 
     ศูนย์เรียนรู้และศึกษาตามอัธยาศัย จ านวน 1 แห่ง 
สภาพด้านวัฒนธรรมประเพณี 

วัดและส านักสงฆ์ 
    วัด จ านวน 1 แห่ง 
    ส านักสงฆ์ จ านวน 1 แห่ง 

ประชากรส่วนใหญ่หรือร้อยละ 99 นับถือศาสนาพุทธ อีกร้อยละ 1 นับถือศาสนาอื่น 
วัฒนธรรม  
ไก่พื้นเมือง เล้ียงไก่พื้นเมืองโดยสมาชิกกลุ่มเล้ียงไก่พื้นเมือง มีการก่อสร้างโรงเรือน และ

ขยายพันธุ์ไก่เพื่อจ าหน่ายในหมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ และจังหวัด พร้อมจ าหน่ายท่ัวไป 
สภาพด้านส่ิงแวดล้อม 

    แหล่งน้ าธรรมชาติ  
แม่น้ าจ านวน 1 สาย 
ล าน้ า/ล าห้วยมีน้ าไหลตลอดปีจ านวน 8 สาย 
ประปาหมู่บ้านจ านวน 19 แห่ง 
ฝายน้ าล้นจ านวน 12 แห่ง 
ถังซีเมนต์จ านวน 40 ลูก 
สระน้ าจ านวน 30 แห่ง 
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2.1.2 ผลการศึกษาปัญหาและความต้องการของประชาชนต าบลพรุไทย อ าเภอบ้าน
ตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี แบ่งออกเป็น 5 ด้าน พบผลการศึกษา ดังนี้ 

1) ประเด็นด้านเศรษฐกิจ พบว่า ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า เส้นทางการขนส่ง
ผลผลิตออกจ าหน่ายนอกพื้นท่ี ไม่มีตลาดรองรับสินค้าเกษตร การออกเอกสารสิทธิ์ในท่ีดิน  

สาเหตุเกิดจาก ผลไม้ตามฤดูกาลตกต่ า พ่อค้าคนกลางกดราคา ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ
เดินทางไม่สะดวก ไม่มีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อสินค้าเกษตรในช่วงฤดูกาล ไม่มีตลาดกลางรับซื้อสินค้าใน
ชุมชน ท่ีดินบางพื้นท่ีของชุมชนเป็นทุ่งหญ้าเล้ียงสัตว์ซึ่งออกเอกสารสิทธิ์ไม่ได้  

แนวทางแก้ไข พบว่า ประชาชนต้องการให้ จัดต้ังกลุ่มสหกรณ์แก้ไขปัญหาพ่อค้าคนกลาง 
ให้รัฐให้ความช่วยเหลือในการพยุงราคา จัดสรรงบประมาณในการซ่อมบ ารุง ใช้มาตรการทางกฎหมายใน
การแก้ไขปัญหากรณีมีการบรรทุกน้ าหนักเกินอัตราท่ีกฎหมายก าหนด จัดให้มีตลาดกลางรับซื้อสินค้าเกษตร
รายย่อยในหมู่บ้าน จัดให้มีตลาดกลางรับซื้อสินค้าเกษตรระดับต าบล จัดให้มีการรวมกลุ่มเพื่อขายสินค้า จัด
อบรมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายท่ีดิน ให้รัฐก าหนดเขตพื้นท่ีทุ่งหญ้าเล้ียงสัตว์ให้
ชัดเจน ให้รัฐจัดสรรหรือออกโฉนดชุมชนในท่ีดินท่ีอยู่ในเขตทุ่งหญ้าเล้ียงสัตว์  

2) ประเด็นด้านสังคม พบว่า ปัญหายาเสพติด (น้ าต้มพืชกระท่อม  ยาบ้า ฯลฯ) การ
ว่างงานของประชาชนในชุมชน ครอบครัว คนในชุมชนด้อยการศึกษา เส้นทางคมนาคม หนี้นอกระบบ การ
พนัน/หวย  

สาเหตุเกิดจาก เจ้าพนักงานต ารวจไม่จริงจังในการปราบปราม  เด็กและเยาวชนไม่มีงาน
ท า /ไม่เรียนหนังสือ ท าให้มีเวลาว่างในการมั่วสุม ขาดการส่งเสริมกิจกรรมยามว่าง ขาดการดูแลเอาใจใส่
จากครอบครัว เยาวชนไม่ศึกษาต่อจึงไม่มีคุณวุฒิในการท างาน ไม่มีสถานท่ีในการประกอบอาชีพท่ีเพียงพอ 
เด็กและเยาวชนขาดการเอาใจใส่ดูแลอย่างใกล้ชิด ครอบครัวไม่อบอุ่น สถานศึกษาไม่เพียงพอกับชุมชนและ
ไม่มีคุณภาพ เยาวชนไม่เรียนหนังสือ ขาดการอบรมให้ความรู้ท่ีเป็นประโยชนขั้นพื้นฐานให้แก่คนในชุมชน 
รถบรรทุกน้ าหนักเกินท าให้ถนนพัง ขาดงบประมาณในการสร้าง/ซ่อมบ ารุง ภาระค่าใช้จ่ายท่ีเพิ่มขึ้นและไม่
มีแหล่งเงินทุนจากภาครัฐ ประชาชนไม่มีวินัยในการใช้จ่าย การว่างงานของคนในชุมชน ไม่มีการปราบปราม
อย่างจริงจัง มีบ่อนการพนันในหมู่บ้าน 

แนวทางแก้ไข พบว่า ประชาชนต้องการให้ ส่งเสริมกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดในชุมชน  
ให้ความรู้เกี่ยวกับโทษและผลกระทบของยาเสพติด ให้ภาครัฐจริงจังในการปราบปราม ส่งเสริมให้มีกิจกรรม
ยามว่าง/ กิจกรรมท่ีก่อให้เกิดรายได้ ส่งเสริมให้คนชุมชนเป็นหูเป็นตา ร่วมกันดูแลชุมชนของตนเองสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับชุมชน โดยอบรมให้มีอาชีพเสริม ส่งเสริมให้มีการท ากิจกรรมร่วมกันในครอบครัว จัด
อบรมให้ความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ส าหรับคนในชุมชน พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพและตอบสนองความ
ต้องการของชุมชน จัดงบประมาณในการซ่อมบ ารุง ใช้มาตรการทางกฎหมายในการแก้ไขปัญหากรณีมีการ
บรรทุกน้ าหนักเกินอัตราท่ีกฎหมายก าหนด ให้รัฐจัดหาแหล่งเงินกู้ดอกเบ้ียต่ าและเข้าถึงได้ง่าย ให้มีการ
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จัดท าบัญชีครัวเรือนเพื่อควบคุมการใช้จ่าย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรณรงค์ให้น าหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
ส่งเสริมให้มีอาชีพเสริม  แก้ปัญหาการว่างงาน ปราบปรามอย่างจริงจัง 

3) ประเด็นด้านการศึกษา พบว่า ไม่ศึกษาต่อ โรงเรียนในชุมชนไม่ตอบสนองความ
ต้องการของชุมชน ท าให้ต้องไปเรียนต่อในเมือง ครูไม่มีความเช่ียวชาญด้านการสอน  
  สาเหตุเกิดจาก ค่านิยมของเด็กและผู้ปกครอง โรงเรียนในพื้นท่ีไม่ได้มาตรฐาน ครู/ 
อาจารย์ไม่มีคุณภาพ ผู้ปกครอบขาดความเช่ือมั่นในมาตรฐานการศึกษา เป็นโรงเรียนขยายโอกาสสูงสุด
มัธยมศึกษาปีท่ี 3  พ่อแม่ผู้ปกครองมีความเช่ือว่าโรงเรียนในเมืองสอนดีกว่า  ค่านิยมของคนในชุมชน ครู
คนเดียวรับผิดชอบสอนหลายวิชา เป็นครูอัตราจ้างท่ีไม่ผ่านการอบรมวิชาชีพครู 
  แนวทางแก้ไข พบว่า พัฒนาโรงเรียนในชุมชนให้มีมาตรฐานเทียบเท่ากับโรงเรียนช้ันน า
ของจังหวัด/ประเทศ  จัดต้ังโรงเรียนน าร่องประจ าต าบลท่ีมีมาตรฐาน พัฒนาส่งเสริมครูอาจารย์ให้มี
คุณภาพทันกับยุคสมัยในปัจจุบัน ปลูกฝังจิตส านึกของความเป็นครูอาจารย์ รัฐจัดงบประมาณให้เพียงพอกับ
ความต้องการของโรงเรียนและชุมชน จัดนโยบายของรัฐโดยก าหนดจากพื้นท่ีเป็นหลัก ให้มีอุปกรณ์/
เครื่องมือ/ส่ือการเรียนการสอนท่ีทันสมัยพร้อมกับอบรมวิธีการใช้ให้กับสถานศึกษา อบรมครูอัตราจ้างให้มี
ความรู้ความเช่ียวชาญในวิชาชีพครู  

4) ประเด็นด้านวัฒนธรรมประเพณี พบว่า ประชาชนไม่นิยมเข้าวัด ขาดการมีส่วนร่วม
ระหว่างชุมชนกับวัด  

สาเหตุเกิดจาก ขาดงบประมาณส่งเสริมจากภาครัฐ   รัฐไม่เห็นความส าคัญของวัฒนธรรม
และประเพณีท้องถิ่น ไม่ศรัทธาในกิจวัตรของสงฆ์  ภาระในการท ามาหากิน ขาดการปลูกฝังและแรงจูงใจใน
การเข้าร่วมครอบครัว การจัดการศึกษาไม่ให้ความส าคัญกับประเพณีท้องถิ่น  

แนวทางแก้ไข พบว่า ประชาชนต้องการให้จัดงบประมาณส่งเสริมทางด้านวัฒนธรรมและ
ประเพณีให้เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นนั้นๆ  จัดอบรมและส่งเสริมให้คนในชุมชนมีความเข้าใจและสนใจ
วัฒนธรรมและประเพณี จัดให้มีกิจกรรมร่วมกันระหว่างพระกับคนในชุมชน ให้พระสงฆ์มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาชุมชน จัดกิจกรรมท่ีมีความเช่ือมโยงระหว่างชุมชนกับวัด 

5) ประเด็นด้านส่ิงแวดล้อม พบว่า ตล่ิงพัง ขาดแคลนน้ า การปล่อยน้ าจากเข่ือนกระทบ
ต่อการปลูกพืชผล (น้ าท่วม  น้ าแล้ง  เครื่องปั๊ม) คุณภาพน้ าในแหล่งธรรมชาติด้อยคุณภาพ ปัญหาขยะ 

สาเหตุเกิดจาก น้ ากัดเซาะ  ในฤดูน้ าหลากและการปล่อยน้ าจากเขื่อนรัชชประภา แหล่ง
น้ าต้ืนเขิน  น้ ามีคุณภาพต่ า เขื่อนปล่อยน้ าไม่เป็นเวลา เข่ือนไม่มีการประชาสัมพันธ์ช่วงเวลาในการปล่อย
น้ าให้ประชาชนทราบล่วงหน้า น้ าท่ีปล่อยมาจากเข่ือนมีคุณภาพต่ า (ไม่สามารถน ามาใช้อุปโภคบริโภคได้) 
เมื่อมาผสมกับน้ าในแหล่งธรรมชาติก็ท าให้คุณธรรมน้ าในแหล่งน้ าธรรมชาติ (คลองพุมดวง) เสียไปด้วย ไม่มี
งบประมาณในการจัดเก็บขยะ  ไม่มีรถเก็บขยะ ท าให้มีขยะข้างทาง  ไม่มีการแยกขยะ ขาดการปลูกฝังใน
เรื่องการลดปริมาณขยะ 
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แนวทางแก้ไข พบว่าประชาชนต้องการให้ ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าต้นน้ า 
และการบริหารจัดการน้ าของเข่ือน จัดท าระบบประปาโดยน าจากเข่ือนมาใช้ ต้องจัดให้มีการตกลงร่วมกัน
ระหว่างตัวแทนชุมชนและเข่ือน เขื่อนต้องมีมาตรการในการตรวจสอบคุณภาพน้ า จัดให้มีการอบรมความรู้
ในการจัดการขยะในระดับครัวเรือน  ให้รัฐจัดงบประมาณในการก าจัดขยะ 

 
3. คณะพยาบาลศาสตร์ รับผิดชอบ 2 พื้นท่ี คือ ต าบลบ้านนา อ าเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์

ธานี และต าบลท่าสะท้อน อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบผลการศึกษาดังนี้ 
  3.1 ต าบลบ้านนา อ าเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
 3.1.1 ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของต าบลบ้านนา อ าเภอบ้านนาเดิม จังหวัด      
สุราษฎร์ธานี  พบผลการศึกษาดังนี้  

ประวัติท้องถิ่น   เดิมอยู่ในความรับผิดชอบของต าบลบ้านนาใต้  และได้แบ่งส่วนราชการใหม่

เป็นเทศบาลต าบลบ้านนา 

สภาพท่ัวไปของชุมชนท้องถิ่น เป็นชุมชนกึ่งเมือง กึ่งชนบท 

อาณาเขต  ทิศเหนือ ต าบลควนสุบรรณ อ าเภอนาสาร  

                ทิศใต้  ต าบลเวียงสระ  อ าเภอเวียงสระ    

ประชากร    6,849  คน 

สภาพเศรษฐกิจ     

1.  ปัญหาขาดตลาดรองรับสินค้าการเกษตรของเกษตรกรในเขตเทศบาล และมีสินค้าเกษตรท่ี

มีคุณภาพหลายอย่าง ซึ่งเป็นผลมาจากการเกษตร แต่ยังขาดตลาดรองรับสินค้า 

2.  ปัญหาประชาชนไม่สามารถเข้าถึงเงินทุนในการประกอบอาชีพ 

3. ปัญหาการว่างงานของประชาชน 

 ช่วงนี้เป็นช่วงหยุดกรีดยาง  ท าให้พี่น้องประชาชนค่อนข้างล าบาก  ไม่ค่อยมีเงินทองใช้

ข้าวของแพง  รายได้ไม่พอกับค่าใช้จ่าย  น่าจะส่งเสริมในเรื่องอาชีพ 

สภาพทางสังคม 

ปัญหายาเสพติด  การพนัน  การลักเล็กขโมยน้อย  เพราะอาชีส่วนใหญ่ของประชาชน  จะ

กรีดยาง และค้าขาย  จะไม่ค่อยมีเวลาส่ังสอนลูกหลาน  และบางครอบครัวจะฝากบุตรหลานไว้กับ  ปู  ย่า  

ตา  ยาย  นอกจากนี้  ยังมีปัญหา  ในเรื่องผู้สูงอายุถูกทอดท้ิง  ให้อยู่คนเดียว  โดยเฉพาะปัญหา  ยาเสพติด 

จัดว่าเป็นปัญหาน าความรุนแรงมาสู่สังคมในช่วงเวลาท่ีผ่านมาอาจมีการด าเนินการอย่างจริงจัง  แต่ก็ยังมี

การแพร่ขยายในกลุ่มวัยรุ่น  นักเรียน  นักศึกษา  และประชาชนท่ัวไปซึ่งเป็นก าลังส าคัญของประเทศชาติ  
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เทศบาลตระหนักถึงปัญหานี้อย่างยิ่ง  พยายามท่ีจะต่อต้านและรณรงค์ให้ประชาชน  เยาวชนไม่ข้อง

เกี่ยวกับยาเสพติด  และเข้าถึงโทษและอันตรายของยาเสพติด  และลดความรุนแรงอย่างแน่นอน 

สภาพด้านการศึกษา 

1. ปัญหาเกี่ยวกับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลบ้านนายังจัดการศึกษาได้ไม่ดีเท่าท่ีควร  

เนื่องมาจากงบประมาณจ ากัด  โดยเฉพาะด้านอาคาร  สถานท่ีท่ีคับแคบ  ไม่เพียงพอต่อการให้บริการ 

2. เด็กในระดับช้ันประถม  และมัธยมส่วนมากจะไปเรียนนอกเขตพื้นท่ี  เช่น อ.บ้านนาสาร  

อ.เมือง  ไม่ค่อยเรียนในพื้นท่ี  เด็กท่ีเรียนในพื้นท่ีส่วนใหญ่ครอบครัวค่อนข้างล าบากหรือยากจน 

3. ปัญหาการขาดแคลนบุคลากร ในปัจจุบันเทศบาลต าบลบ้านนายังขาดแคลนบุคลากรใน

ด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านการศึกษาซึ่งเป็นส่วนส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาอนาคตของประเทศ จึงต้องเร่ง

ด าเนินการและแก้ไขให้มีจ านวนเพียงพอ 

สภาพด้านวัฒนธรรมประเพณี 

ปัญหาการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น  ปัจจุบันเยาวชนได้รับเอาวัฒนธรรม

ของต่างประเทศมาใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันเป็นจ านวนมาก  ท าให้ไม่ให้ความส าคัญกับประเพณีและ

วัฒนธรรมท้องถิ่น  จ าเป็นอย่างยิ่งต้องมีการกระตุ้นจิตส านึกความเป็นไทย  และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี

ท้องถิน่ให้คงอยู่  ซึ่งเด็กจะไม่ค่อยเคารพผู้ใหญ่  รับวัฒนธรรมตะวันตกและเลียนแบบมากขึ้น  เลียนแบบส่ือ

ต่างๆ 

สภาพด้านส่ิงแวดล้อม 

1.ปัญหาขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลเทศบาลต าบลบ้านนาก าลังขยายตัวซึ่งส่ิงท่ีตามมาคือ  

ขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากบ้านเรือนย่านการค้า  แหล่งบันเทิงเริ่มเพิ่มขึ้น  อุปกรณ์ใน

การก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลมีไม่เพียงพอ  รวมท้ังยังไม่ได้มาตรฐาน  โดยเฉพาะสถานท่ีก าจัดขยะมูล

ฝอย 

2. ปัญหาพาหนะน าโรค แมลงสาป หนู  เป็นปัญหาพาหนะน าโรคท่ีส าคัญท่ีสุดของชุมชน 

ซึ่งอาศัยอยู่ตามท่อระบายน้ าเสีย  

3.  ปญัหาการเล้ียงสัตว์ในเขตเทศบาล ส่งกล่ินเหม็นรบกวนประชาชน 

4.  ปัญหาน้ าท่วม จากระบบการระบายน้ า และภัยธรรมชาติ 
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3.1.2 ผลการศึกษาปัญหาและความต้องการของประชาชนต าบลบ้านนา อ าเภอบ้าน
นาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี แบ่งออกเป็น 5 ด้าน พบผลการศึกษา ดังนี้ 

1) ประเด็นด้านเศรษฐกิจ พบว่า สินค้าการเกษตรราคาตกต่ า  สินค้าราคาแพง(เนื้อหมู) 
การแย่งงานของคนภายนอกหมู่บ้านมาขายของในตลาดนัด รวมถึงแรงงานต่างด้าว  ขาดแหล่งเงินทุน
ส าหรับกู้ยืม ท าให้ต้องกู้นอกระบบ 

สาเหตุเกิดจาก ขาดความสนใจจากภาครัฐไม่มีการพยุงราคาสินค้า  ขาดการควบคุมราคา
สินค้า การเลือกงานของคนในชุมชน เรียนไม่จบภาคบังคับ แรงงานต่างด้าวค่าแรงต่ า ไม่มีหลักทรัพย์ค้ า
ประกัน 

แนวทางแก้ไข พบว่าประชาชนต้องการให้ จัดให้มีการรวมกลุ่มจัดการแปรรูปสินค้าเกษตร 
ผู้น าชุมชนเข้ามาตรวจสอบราคาสินค้า จัดอบรมอาชีพเสริมให้กับคนในชุมชน  ก าหนดให้คนในท้องถิ่นขาย
ของในตลาดนัด สร้างแหล่งเงินทุนในหมู่บ้าน 

 
2) ประเด็นด้านสังคม พบว่า เยาวชนติดยาเสพย์ติด ติดเกม การพนัน เยาวชนตั้งครรภ์

ก่อนวัยอันควร โจรผู้ร้ายชุกชุม  

สาเหตุเกิดจาก ขาดการดูแลเอาใจใส่จากครอบครัว  ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเยาวชน 
ใช้ส่ือในทางท่ีผิด มีร้านเกมในชุมชน ไม่มีการควบคุม เศรษฐกิจตกต่ า ประชาชนรายได้ไม่พอเพียง 

แนวทางแก้ไข พบว่าประชาชนต้องการให้ความรู้ อบรมการเล้ียงดูเยาวชนท่ีถูกต้องแก่
ผู้ปกครอง  ส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัว ร่วมกันปลูกฝังและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่เยาวชน
ท าให้คนมีรายได้เพิ่มข้ึน 

3) ประเด็นด้านการศึกษา พบว่า เยาวชนไม่จบการศึกษาภาคบังคับ ขาดทุนทรัพย์และ

โอกาสในการศึกษา มหาวิทยาลัยหยุดนานเกินไปท าให้เด็กว่าง นักเรียนย้ายไปเรียนต่างถิ่น  

สาเหตุเกิดจาก ปัญหาจากส่ิงแวดล้อม (แหล่งมั่วสุม ยาเสพย์ติด ชู้สาว) เศรษฐกิจตกต่ า 

มหาวิทยาลัยปรับเวลาการเรียนให้สอดคล้องกับสมาชิกอาเซียน คุณภาพการศึกษาไม่ได้มาตรฐานไม่เท่า

เทียมกัน  

แนวทางแก้ไข พบว่า ประชาชนต้องการให้ ความรู้ อบรมการเล้ียงดูเยาวชนท่ีถูกต้องแก่

ผู้ปกครอง ส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัว ร่วมกันปลูกฝังและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่เยาวชน 

ชุมชนสนับสนุนการศึกษาโดยมอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนท่ีเรียนดี ประพฤติดี มหาวิทยาลัยจัดสอนพิเศษ

ให้กับนักศึกษาในช่วงเวลาปิดภาคเรียน ผลิตครูท่ีมีคุณภาพ จัดสรรครูให้เพียงพอ  
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4) ประเด็นด้านวัฒนธรรมประเพณี พบว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่ได้รับการยกย่องและสาน

ต่อ เยาวชนแต่งกายไม่สุภาพ ไม่ถูกกาลเทศะ    ขาดสัมมาคารวะ ขาดการเคารพผู้ใหญ่ ความเส่ือมโทรม

ทางศาสนา 

สาเหตุเกิดจาก เยาวชนไม่เห็นความส าคัญ อิทธิพลจากต่างชาติและส่ือเทคโนโลยี 

แนวทางแก้ ไข พบว่า ประชาชนต้องการให้  ชุมชนจัดศูนย์การเรียนรู้  เกี่ยวกับ

ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ครอบครัว ผู้ปกครอง ครู ช่วยกันปลูกฝังวัฒนธรรมท่ีดีงาม  

5) ประเด็นด้านส่ิงแวดล้อม พบว่า การเพิ่มขึ้นของขยะมูลฝอย  
สาเหตุเกิดจาก การท้ิงขยะไม่มีการคัดแยก คนในชุมชนขาดระเบียบวินัย 
แนวทางแก้ไข พบว่า ประชาชนต้องการให้ มีการอบรมการคัดแยกและวิธีการท าลายขยะ

ท่ีถูกต้อง รณรงค์การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด 

  

 3.2 ต าบลท่าสะท้อน อ าเภอพนุพนิ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

3.2.1 ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของต าบลท่าสะท้อน อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์

ธานี  พบผลการศึกษาดังนี้  

พื้นท่ีเดิมของต าบลท่าสะท้อน อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  เป็นเนินดินจากการทับ

ถมของล าน้ าแยกมาจากแม่น้ าตาปี มีชาวบ้านมาอาศัย  มีการสร้างวัดในสมัยอาณาจักรศรีวิชัย ช่ือ วัดท่า

ทอน  มีการจัดต้ังเป็นต าบล พ.ศ.2525 ได้ช่ือว่าต าบลท่าสะท้อน สภาพท่ัวไปของชุมชนท้องถิ่นเป็นชุมชน

ชนบท อาณาเขตทิศเหนือ อบต.เขาหัวควาย ทิศใต้ อบต.ท่าเรือ อ าเภอบ้านนาเดิม ทิศตะวันออก เทศบาล

ต าบลวัดประดู่ ทิศตะวันตก จด อบต.ท่าข้าม ประชากร 5,408  คน สภาพเศรษฐกิจ ราษฎรประกอบอาชีพ

ปลูกพืชผัก ผลไม้ ท าการประมง ท าสวนยางพารา ปาล์มน้ ามัน สภาพทางสังคม  ยาเสพติด น้ ากระท่อม ใน

กลุ่มวัยรุ่นและวัยแรงงานสภาพด้านการศึกษาเด็กไม่สนใจเรียน  เรียนไม่จบ  สภาพด้านวัฒนธรรมประเพณี 

มีการอนุรักษ์ประเพณีเดิม โดยประชากรวัยผู้ใหญ่  แต่ยังไม่สามารถท าได้ส าเร็จ สภาพด้านส่ิงแวดล้อมเป็น

พื้นทีท้ิงขยะของต าบลใกล้เคียง  มีโรงงานระเบิดหิน ท าให้ถนนช ารุดและมีฝุ่นละอองมาก 

3.2.2 ผลการศึกษาปัญหาและความต้องการของประชาชนต าบลท่าสะท้อน อ าเภอ
พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี แบ่งออกเป็น 5 ด้าน พบผลการศึกษา ดังนี้ 

1) ประเด็นด้านเศรษฐกิจ พบว่า สินค้าการเกษตรราคาตกต่ า(ยางพารา ปาล์มน้ ามัน)  

สาเหตุเกิดจาก ขาดความสนใจจากภาครัฐไม่มีการพยุงราคาสินค้า  ผลิตแต่ไม่สามารถ
แปรรูปสร้างมูลค่าให้กับสินค้าได้ เกษตรกรผลิตพืชผลการเกษตรไม่ได้คุณภาพ การเลือกงานของคนใน
ชุมชน เรียนไม่จบภาคบังคับ แรงงานต่างด้าวค่าแรงต่ า 
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แนวทางแก้ไข พบว่า ประชาชนต้องการให้ จัดให้มีการรวมกลุ่มจัดการแปรรูปสินค้า
เกษตร (ภาครัฐสนับสนุนในเรื่องความรู้ จัดสรรงบประมาณ)  ชุมชนจัดต้ังกลุ่มสหกรณ์รับซื้อสินค้าเกษตรใน
ชุมชน โดยมีภาคประชาชนร่วมกันตรวจสอบ เจ้าหน้าท่ีเกษตรมาอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตสินค้าเกษตร
ท่ีมีคุณภาพ  จัดอบรมอาชีพเสริมให้กับคนในชุมชน  

2) ประเด็นด้านสังคม พบว่า เยาวชนติดยาเสพย์ติด  (น้ ากระท่อม) ติดเกม การพนัน  
เยาวชนตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร โจรผู้ร้ายชุกชุม 

สาเหตุเกิดจาก ขาดการดูแลเอาใจใส่จากครอบครัว ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เยาวชน
ใช้ส่ือในทางท่ีผิด มีร้านเกมในชุมชน ไม่มีการควบคุม  เศรษฐกิจตกต่ า ประชาชนรายได้ไม่พอเพียง 

แนวทางแก้ไข พบว่า ประชาชนต้องการให้ ให้ความรู้ อบรมการเล้ียงดูเยาวชนท่ีถูกต้อง
แก่ผู้ปกครอง ส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัว ร่วมกันปลูกฝังและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่
เยาวชน ผู้น าในชุมชนมีการตรวจสอบควบคุมการซื้อขายส่วนผสม (หัวเช้ือน้ ากระท่อมท่ีมีอยู่ในชุมชน) 

3) ประเด็นด้านการศึกษา พบว่า เยาวชนไม่จบการศึกษาภาคบังคับ ขาดทุนทรัพย์และ
โอกาสในการศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยหยุดนานเกินไปท าให้เด็กว่าง นักเรียนย้ายไปเรียนต่างถิ่น 

สาเหตุเกิดจาก ปัญหาจากส่ิงแวดล้อม (แหล่งมั่วสุม ยาเสพย์ติด ชู้สาว) เศรษฐกิจตกต่ า 

มหาวิทยาลัยปรับเวลาการเรียนให้สอดคล้องกับสมาชิกอาเซียน คุณภาพการศึกษาไม่ได้มาตรฐานไม่เท่า

เทียมกัน 

แนวทางแก้ไข พบว่า ประชาชนต้องการให้ ให้ความรู้ อบรมการเล้ียงดูเยาวชนท่ีถูกต้อง
แก่ผู้ปกครอง  ส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัว ร่วมกันปลูกฝังและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่
เยาวชน ชุมชนสนับสนุนการศึกษาโดยมอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนท่ีเรียนดี ประพฤติดี มหาวิทยาลัยจัด
สอนพิเศษให้กับนักศึกษาในช่วงเวลาปิดภาคเรียน ผลิตครูท่ีมีคุณภาพ จัดสรรครูให้เพียงพอ 

4) ประเด็นด้านวัฒนธรรมประเพณี พบว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่ได้รับการยกย่องและสาน
ต่อ เยาวชนแต่งกายไม่สุภาพ ไม่ถูกกาลเทศะ ขาดสัมมาคารวะ ขาดการเคารพผู้ใหญ่  ความเส่ือมโทรมทาง
ศาสนา 

สาเหตุเกิดจาก เยาวชนไม่เห็นความส าคัญ  อิทธิพลจากต่างชาติและส่ือเทคโนโลยี 
แนวทางแก้ ไข พบว่า ประชาชนต้องการให้  ชุมชนจัดศูนย์การเรียนรู้  เกี่ยวกับ 

ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ครอบครัว ผู้ปกครอง ครู ช่วยกันปลูกฝังวัฒนธรรมท่ีดีงาม 
5) ประเด็นด้านส่ิงแวดล้อม พบว่า การเพิ่มขึ้นของขยะมูลฝอย มีการท้ิงขยะจากชุมชน

ต่างถิ่น มลพิษทางอากาศ ทางเสียง จากโรงงานโม่หิน น้ าเสีย 
สาเหตุเกิดจาก การท้ิงขยะไม่มีการคัดแยก  คนในชุมชนขาดระเบียบวินัย อบต.ต้องการ

รายได้จากการเป็นแหล่งรองรับขยะ  ขาดการรับผิดชอบของโรงงาน 
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แนวทางแก้ไข พบว่า ประชาชนต้องการให้มีการอบรมการคัดแยกและวิธีการท าลายขยะท่ี
ถูกต้อง  รณรงค์การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด- ผู้น าและเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องจะต้องมีมาตรกรตรวจสอบ
โรงงานให้ได้มาตรฐาน 

ข้อมูลอื่น ๆ 

1. ปัญหาและข้อเสนอแนะ อยากให้มีการตรวจสอบควบคุมการด าเนินงานของโรงงานอย่าง

ต่อเนื่อง ท้ังด้านเสียง  ฝุ่น และ การบรรทุกน้ าหนักเกินถนนช ารุด 

2. ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม อยากให้มีร้านจ าหน่ายอาหารเพื่อสุขภาพ เพราะประชาชนเจ็บป่วย

ด้วยโรคเรื้อรังเพิ่มขึ้น 
 

4. คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับผิดชอบ 2 พื้นท่ี คือ ต าบลท่าทอง อ าเภอกาญจนดิษฐ์

จังหวัดสุราษฎร์ธานี และอ าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบผลการศึกษาดังนี้ 

  4.1ต าบลท่าทอง อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
 4.1.1 ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของต าบลท่าทอง อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัด      
สุราษฎร์ธานี  พบผลการศึกษาดังนี้  

ประวัติต าบลท่าทอง 

ดินแดนในเขตปกครองของจังหวัดสุราษฎร์ธานี นักประวัติศาสตร์และโบราณคดีได้ส ารวจ 
ขุดค้น ศึกษาจากโบราณสถานและโบราณวัตถุ ซากปรักหักพังต่างๆ ช่ือบ้านนามเมืองได้พบเมืองเก่าแก่
หลายเมือง เมืองเหล่านี้มีอายุก่อนสมัยสุโขทัย และมีอาณาเขตติดต่อกัน บางเมืองมีความเจริญรุ่งเรือง
มาแล้วระยะหนึ่ง มีการย้ายท่ีต้ังเมืองบ้าง เปล่ียนช่ือเมืองบ้าง ยุบรวมกันบ้างอันเนื่องมาจากการปกครอง 
ภัยธรรมชาติ และภัยสงครามเมืองเหล่านี้ได้แก่ เมืองไชยา เมืองเวียงสระ เมืองคีรีรัฐและเมืองท่าทอง 

เมืองท่าทองหรืออ าเภอกาญจนดิษฐ์ ในปัจจุบัน ต้ังขึ้นเมื่อใดไม่มีหลักฐานบันทึกไว้แน่นอน แต่มี
สถานท่ีท่ีสอดคล้องกับต านานและพงศาวดารอยู่หลายแห่ง ซึ่งเป็นส่ิงท่ีบ่งบอกให้เห็นว่า บริเวณเหล่านี้เคย
เป็นชุมชนระดับเมืองมาต้ังแต่สมัยศรีวิชัยเป็นอย่างน้อยในระหว่างท่ีเมืองหลวงของอาณาจักรนี้ต้ังอยู่ท่ีไชยา                
เรื่องกรุงศรีวิชัยนั้น นายธรรมทาสพานิช กล่าวในพนมทราวดีศรีวิชัยว่า จารึกกกรุงศรีวิชัยท่ีท าขึ้นใน พ.ศ. 
1318 พบท่ีไชยากรุงศรีวิชัยก็ต้องต้ังท่ีไชยาในราว พ.ศ. 1200-1350 หลังจากนั้นก็ย้ายจากไชยา ไปอยู่ท่ี
ตามพรลิงค์นครศรีธรรมราช 

            บริเวณลุ่มน้ าท่าทอง ได้รับเอาศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย จากเมืองไชยาซึ่งอยู่ฝ่ังอ่าว ตรงกันข้าม               
มาพัฒนาท้องถิ่นของตนโดยสร้างพุทธสถานส าคัญขึ้นเป็นแห่งแรก ท่ีถ้ าวัดเขาพระนิ่มชาวลุ่มน้ าท่าทองได้
สละก าลังกายก าลังทรัพย์พระพุทธรูป เป็นพระประธานเป็นพระนอนหุ้มด้วยทองค าตลอดท้ังองค์ จึง



 

 

62 

เรียกว่า พระทอง และเรียกเขานี้ว่าเขาพระทอง ถ้ าพระทอง ต่อมาได้ท าถนนจากพุทธสถานเขาเพระทอง 
ไปยังท่าน้ าชายฝ่ังคลองเพื่อให้ผู้เดินทาง ทางเรือได้จอดเรือและได้เดินทางไปยังพุทธสถานได้สะดวกขึ้น จึง
เรียกท่าน้ าตรงถนนนี้ว่าท่าเขาพระทองและเรียกบริเวณนี้ว่า บ้านท่าเขาพระทองต่อมาเรียกว่าบ้านท่าพระ
ทองและเรียกส้ันลงอีกว่าบ้านท่าทองพุทธสถานเขาพระทองเป็นส่ิงจูงใจให้ชาวลุ่มน้ าท่าทอง และบริเวณ
ใกล้เคียงเดินทางมาสักการบูชาพระทองอยู่เป็นประจ า ท าให้เจริญรุ่งเรืองมากประมาณ พ.ศ. 1340 กรุงศรี
วิชัยจึงยกบ้านท่าทองให้เป็นเมืองปกครอง บริเวณลุ่มน้ าท่าทองและท้องท่ีใกล้เคียง ขึ้นตรงต่อกรุงศรีวิชัยท่ี
ไชยา ครั้น  พ .ศ.1350 เมืองหลวงของศรีวิ ชัยย้ ายไปนครศรีธรรมราช เมืองท่าทองก็ขึ้ งตรงกับ
นครศรีธรรมราชต้ังแต่นั้นมา โบราณวัตถุอีกอย่างหนึ่งท่ีพบบริเวณลุ่มน้ าท่าทางคือ พระพิมพ์ดินดิบท่ีพบท่ี
ถ้ าเขาหลีกท่ีทุ่งเขน ส่ิงเหล่านี้ล้วนช้ีเห็นว่าบริเวณลุ่มน้ าท่าทอง เป็นชุมชนท่ีเจริญด้วยศิลปวัฒนธรรมระดับ
เมือง มาต้ังแต่ศรีวิชัยเมืองท่าทองต้ังท่ีเขาพระทองประมาณ 200 ปี 

สภาพภูมิประเทศ ลักษณะพื้นที่ต าบลท่าทอง 

สภาพพื้นท่ีเป็นท่ีราบลุ่มเหมาะสมแก่การท านาเกษตรกรรม และมีคลองท่าทองซึ่งสามารถ
ประกอบอาชีพประมงชายฝ่ังการเพาะพันธ์สัตว์น้ าพื้นท่ีส่วนใหญ่ใช้ในการปลูกปาล์มน้ ามันผลไม้ยืนต้นและ
พืชผักต่างๆ มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงสมบูรณ์ดีโดยพื้นท่ีส่วนใหญ่ประมาณ 70 %ให้ส าหรับการ
เล้ียงกุ้ง การปลูกปาล์มน้ ามันและประกอบอาชีพอื่นๆ 

อาณาเขต 

ทิศเหนือ          ติดต่อ     อ่าวบ้านดอนจังหวดสุราษฎร์ธานี 
           ทิศใต้              ติดต่อ     พื้นท่ีต าบลท่าอุแทและอ าเภอดอนสัก 
           ทิศตะวันออก     ติดต่อ     พื้นท่ีต าบลชลครามและต าบลท่าอุแท 
           ทิศตะวันตก       ติดต่อ     อ่าวบ้านดอนและต าบลพลายวาส 

เขตการปกครอง จ านวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าทองมีจ านวน 9 หมู่บ้าน พื้นท่ี
เต็มท้ัง 9 หมู่บ้าน ได้แก่ 

หมู่ท่ี 1 บ้านปากน้ าท่าทอง มีนายชัยรัตน์ ศรีสุธรรม เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ท่ี 2 บ้านท่าโพธิ์ มีนางเมตตา สุขสม เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ท่ี 3 บ้านวัดจันทร์ มีนายจรุง นพคุณ เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ท่ี 4 บ้านสะท้อน มีนายภูวดล แซ่ภู่ เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ท่ี 5 บ้านถนนใหม่ มีนายวีระพงษ์ วตะภรณ์ เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ท่ี 6 บ้านสวนหมี มีนายฐานะ เพชรมณี เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ท่ี 7 บ้านท่าเกตุ มีนายอาภรณ์ วิจักขณ์รัตนะ เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
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หมู่ท่ี 8 บ้านดอนสน มีนายสุนทร นาคแป้น เป็นก านันต าบลท่าทอง 
หมู่ท่ี 9 บ้านดอนยาง นายจักรินทร์ ฤทธี เป็นผู้ใหญ่บ้าน 

ประชากรในต าบลท่าทอง 

ต าบลท่าทองมีประชากรท้ังส้ิน 5,650 คน แยกเป็นชาย 2,824 คน หญิง 2,826 คน จ านวน
ครัวเรือน 1,994 ครัวเรือน มีความหนาแน่น 82 คนต่อ ตารางกิโลเมตร 

สภาพทางเศรษฐกิจ 

อาชีพหลัก ของประชาชน จะยึดอาชีพทางการเกษตร และประมงชายฝ่ัง โดยแยกเป็นรายหมู่บ้าน
และมีรายละเอียด ดังนี้ 

           หมู่ท่ี 1 ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมงชายฝ่ังและรับจ้าง 
           หมู่ท่ี 2 ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมงรับจ้างและท าสวน 
           หมู่ท่ี 3 ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมงรับจ้างและท าสวน 
           หมู่ท่ี 4 ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมงรับจ้างและท าสวน 
           หมู่ท่ี 5 ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมงรับจ้างและท าสวน 
           หมู่ท่ี 6 ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างและท าสวน 
           หมู่ท่ี 7 ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมงรับจ้างและท าสวน 
           หมู่ท่ี 8 ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมงรับจ้างและท าสวน 
           หมู่ท่ี 9 ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมงรับจ้างและท าสวน 

อาชีพรอง ของประชาชน ราษฎรส่วนใหญ่ จะมีพื้นท่ีของตนเองแต่ก็มีราษฎรท่ีไม่มีพื้นท่ีของ
ตนเองเป็นหลัก ส่วนมากราษฎรเหล่านี้มักจะยึดอาชีพการท าประมง และรับจ้าง เช่น การรับจ้างตัดปาล์ม 
รับจ้าง ก่อสร้าง รับจ้างถางป่า และการเล้ียงสัตว์ ตลอดจนการรับจ้างฉีดสารเคมี ในพื้นท่ีการเกษตร และ
อื่นๆ 

การพาณิชย ์ 

           สถานีบริการปั๊มน้ ามันและก๊าซ 3 แห่ง 
           ท่าเทียบเรือ 2 แห่ง 
           ร้านค้าขายปลีกน้ ามัน 25 แห่ง 
           ร้านค้าขายของท่ัวไป 45 แห่ง 
           ร้านซ่อมเครื่องยนต์ 9 แห่ง 
           ตลาดนัด 4 แห่ง 
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4.1.2 ผลการศึกษาปัญหาและความต้องการของประชาชนต าบลท่าทอง อ าเภอ    
กาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี แบ่งออกเป็น 5 ด้าน พบผลการศึกษา ดังนี้ 
  1) ด้านเศรษฐกิจ พบว่า ผลผลิตทางการเกษตรไม่ดี/การร่วมกลุ่มเกษตรปลูกผัก การถูก
กดราคาจากพ่อค้าคนกลาง ราคายางตกต่ า/ปาล์ม สัตว์ น้ าในทะเล ลดน้อยลง ท าให้ขาดรายได้ รายได้ไม่
แน่นนอน ไม่มีอาชีพเสริม คนว่างงาน  
  สาเหตุเกิดจาก ขาดการรวมกลุ่ม มีการท าลายป่าชายเลน 
  แนวทางแก้ไข พบว่าประชาชนต้องการให้ สร้างการรวมกลุ่มเพื่อต่อรองราคาการเกษตร 
สร้างกลุ่มอาชีพเสริม ด้านประมงและเกษตร ความรู้อาชีพเสริมและการอนุรักษ์ ให้ความรู้กับชาวสวน เรื่อง 
การท าปุ๋ย การจัดการด้านการตลาด 
  2) ด้านสังคม พบว่า ยาเสพติดในวัยรุ่น วัยกลางคน และผู้สูงอายุ มีการเล่นการพนัน 
ครอบครัวแตกแยก วัยรุ่นแต่งงานเร็ว มีเด็กต่างด้าวมาเรียนท าให้ย้ายสถานท่ีเรียนบ่อย ผู้สูงอายุถูกทอดท้ิง 
โรงพยาบาล สต.ให้บริการแตกต่าง อสม.ส ารวจลูกน้ า/โรคเรื้อรัง/การเย่ียมผู้ป่วยติดเตียง เด็กติดเกมส์ เด็ก
ออกจากโรงเรียนกลางคัน ขาดความรู้ในการจัดท าแผนแม่บทชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ า
ต าบลให้บริการไม่ครอบคลุมและท่ัวถึง 
  สาเหตุเกิดจาก อสม. มีภาระงานมาก ดูแลไม่ท่ัวถึง ไม่มีความรู้ และเทคนิค 
  แนวทางแก้ไข พบว่าประชาชนต้องการให้ จัดค่ายเยาวชนต้านภัยยาเสพติด จัดค่ายให้
ความรู้/อบรมกิจกรรม ค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม อบรมผู้ปกครอง เรื่อง การดูแลบุตร จัดกลุ่มท า
กิจกรรมเสริม สร้างอาชีพเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ  ให้ ผู้สูงอายุรู้ จักการช่วยเหลือตนเอง ให้ความรู้แก่
ประชาชนในการดูแลสุขอนามัย จัดกิจกรรมยามว่างส าหรับเด็กและเยาวชน เช่น วาดรูป สนับสนุนให้
ความรู้ในการจัดท าแผนชุมชน สร้างกระบวนการท างานเชิงบูรณาการ 
  3) ด้านการศึกษา พบว่า การจัดการเรียนการสอนภาษาไทย การจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ การสอนเสริมภาษาจีน เด็กนักเรียนใช้ส่ือเทคโนโลยีผิดวัตถุประสงค์ เด็กนักเรียนใช้ส่ือ
เทคโนโลยีผิดวัตถุประสงค์ การใช้ส่ือเทคโนโลยี ในการสืบค้นข้อมูล เด็กไม่สนใจอ่านหนังสือ เด็กอ่าน
หนังสือได้ช้า ขาดอาจารย์สอนวิชาการด้านนาฏศิลป์ / ดนตรี / การเกษตร 
  สาเหตุเกิดจาก เด็กอ่านหนังสือไม่ออก ขาดบุคคลกรสอนภาษาอังกฤษ  
  แนวทางแก้ไข พบว่าประชาชนต้องการให้ อบรมเทคนิคการสอนภาษาไทย การจัดอบรม
ให้ความรู้ภาษาอังกฤษ ให้ความรู้ภาษาจีน จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและพัฒนาห้องสมุด จัดกิจกรรม
ส่งเสริมภาษาอังกฤษ ให้แก่ ผู้ประกอบการและผู้น าชุมชน สร้างความร่วมมือระหว่าง มรส. กับโรงเรียน 
สร้างความร่วมมือ กับกลุ่มโรงเรียนในอ าเภอกาญจนดิษฐ์ 
  4) ด้านศิลปะ/วัฒนธรรม พบว่า ขาดการเข้าวัดท้ังผู้ใหญ่และเด็ก ความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยี ท าให้ความส าคัญของประเพณีลดลง ไม่ว่าจะเป็น งานเดือนสิบเอ็ด/งานส่งตายาย/สงกรานต์/
ลอยกระทง/จบปีจบเดือน วัดไม่ก่อให้เกิดความศรัทธา และไม่มีการจัดกิจกรรมแก่ชาวบ้าน  วัดไม่
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ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ขาดความร่วมมือ ชาวบ้านไม่เห็นความส าคัญของประเพณีต่างๆ การด าเนินคดี
เกี่ยวกับคณะสงฆ์ยังไม่เด็ดขาด ท าให้ชาวบ้านเส่ือมศรัทธา ภูมิปัญญาท้องถิ่น การแปรรูปผลิตผลทาง
การเกษตร/อาหารทะเล ขาดการศึกษาประวัติท้องถิ่นอย่างจริงจัง  
  สาเหตุเกิดจาก ไม่มีนักวิชาการ 
  แนวทางแก้ไข พบว่าประชาชนต้องการให้ การประชาสัมพันธ์ต้องมีความเข้มแข็ง ให้ผู้
อาวุโสและผู้น าชุมชนท าเป็นตัวอย่าง มีกิจกรรมสม่ าเสมอจนเคยชิน จัดให้ความรู้การตกแต่งเรือพนมพระ 
จัดค่ายวัฒนธรรมแก่เยาวชน กิจกรรมสวดสรภัญญะ เพื่อแข่งขันระดับจังหวัด จัดให้มีพระเข้ามาสอนใน
โรงเรียน พระเครือข่าย ศึกษาประวัติศาสตร์ต าบลท่าทอง จัดการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมอย่างมีส่วนร่วม 
  5) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม พบว่า มีการปล่อยน้ าเสียลงทะเล  /น้ าเสีย
จากบ่อกุ้ง ดินเค็ม ดินเสีย ดินเส่ือมคุณภาพ มีป่าชายเลนถูกท าลายท าให้ไม่มีสัตว์น้ า ส่งผลกระทบต่ออาชีพ
ประมงชายฝ่ัง อุปกรณ์ท าการประมงไม่ตรงตามกฎหมายก าหนด ส่งผลต่ออาชีพประมงชายฝ่ัง การจัดเก็บ
ขยะ/การก าจัดขยะ/การรีไซเคิลขยะ มีสุนัขจรจัด มลพิษทางอากาศ โรงงานปาล์มจากท่าอุแท ปัญหาน้ า
กร่อย น้ าเค็ม ขาดแคลนน้ า/ชลประทานไม่มีน้ า น้ าท่วม/ระบบระบายน้ า 
  สาเหตุเกิดจาก ผู้ประกอบกิจการนากุ้งปล่อยน้ านากุ้ง เกิดจากพื้นท่ีล้างนากุ้ง ใช้อุปกรณ์
ท าประมงผิดกฎหมาย ขาดการจัดการท่ีดี  
  แนวทางแก้ไข พบว่าประชาชนต้องการให้ ฟื้นฟูระบบนิเวศน์/ป่าชายเลน อนุรักษ์พันธ์
ปลากะพง/กุ้งกุลาด า/กุ้งนาง/ปูเปรี้ยว ปลูกโกงกาง/แสม รณรงค์ สร้างจิตส านึก ให้ความรู้เกี่ยวกับการ
บริหารจัดการขยะ มีผู้เช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพน้ าและดิน ให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ ป่าชายเลน 
 

เรื่องอื่นๆ 
1. การขาดความต่อเนื่องในการการท ากิจกรรม ท าให้งานท่ีดีอยู่แล้วเสียหาย 

2. ความเข้มแข็งของหน่วยงานต้องมีความต่อเนื่องและยั่งยืน 

3. ผู้น าต้องมีความเข้มแข็ง 

4. การประชาสัมพันธ์ต้องท่ัวถึงและบ่อยครั้ง 

5. การสร้างจิตส านึกท่ีดีรวมถึงการเสียสละเพื่อส่วนรวม 

6. ความสามัคคี 

 

ส่ิงท่ีมีอยู่ แล้วอยากสานต่อ 
1. มีพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ท่าทอง 

2. ต้องการให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวและเสริมสร้างรายได้แก่ชุมชน 

3. ศูนย์รวมสินค้า OTOP ของชาวบ้าน 
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4. เมืองโบราณ 

5. วัดพระนิ่ม 

6. การปล่อยปลา-ปล่อยกุ้ง ในคลองท่าทอง เพื่อขยายพันธ์ ควรท าให้ต่อเนื่อง 

7. แหล่งหอยแครง 

8. กันพื้นท่ีไว้เพื่อคนท่าทอง 
 

5.คณะวิทยาการจัดการ รับผิดชอบ 2 พื้นท่ี คือ ต าบลช้างขวา อ าเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัด         

สุราษฎร์ธานี และ ต าบลพุมเรียง อ าเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบผลการศึกษาดังนี้ 

  5.1 ต าบลช้างขวา อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
 5.1.1 ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของต าบลช้างขวา อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัด      
สุราษฎร์ธานี  พบผลการศึกษาดังนี้  
  ต าบลช้างขวาจัดว่าเป็นชุมชนพื้นท่ีท่ีเก่าแก่  ในสมัยก่อนพื้นท่ีแห่งนี้ เป็นป่าใหญ่ มี
บ้านเรือนราษฎรอาศัยอยู่โดยท่ัวไป ได้มีช้างโขลงหนึ่งเข้ามาท าลายบ้านเรือนและพืชผลของราษฎรได้รับ
ความเสียหาย โดยแยกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่ม(โขลง) หนึ่งวิ่งแยกไปทางด้านซ้ายและอีกกลุ่มหนึ่งวิ่งแยกไป
ทางขวา ต่อมาพื้นท่ีแห่งนี้ แบ่งออกเป็น 2 ต าบล โดยยึดหลักท่ีช้างป่าวิ่งไปทางซ้ายเป็นต าบลช้างซ้ายและท่ี
ช้างป่าวิ่งไปทางด้านขวา เรียกเป็นต าบลช้างขวาจนถึงปัจจุบันนี้ 
  สภาพท่ัวไปของชุมชนท้องถิ่น พื้นท่ีร้อยละ 30 ค่อนข้างราบเรียบและพื้นท่ีมีสภาพเรียก
กึ่งลูกคล่ืนลอนลาดเล็กน้อยถึงค่อนข้างลอนลาดชัน นอกจากนี้ ยังมีภูเขาเป็นหย่อม ๆ และมีคูคลองหลาย
สายกระจายอยู่ท่ัวไป คลองท่ีส าคัญเช่น คลองทับซ้อน คลองเครียง คลองกงกว้าง เป็นต้น 
  อาณาเขตทิศเหนือ ติดกับ เทศบาลต าบลกาญจนดิษฐ์ , ต าบลตะเคียนทอง อ าเภอกาญ
จนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานีทิศใต้ ติดกับ ต าบลช้างซ้าย อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี   
ทิศตะวันออก ติดกับ ต าบลช้างซ้าย อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทิศตะวันตก ติดกับ ต าบลทุ่ง
กง , ต าบลทุ่งรัง อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
  ประชากร จ านวนประชากร 9,467 คน และจ านวนหลังคาเรือน 2,370 หลังคาเรือน 
  สภาพเศรษฐกิจอาชีพหลัก ท าสวน/ท าไร่    อาชีพเสริม เล้ียงสัตว์ 
  สภาพทางสังคม 1) ถ้ าคูหา (วัดคูหา)2) วัด/ส านักสงฆ์ 6 แห่ง 3) โรงเรียนประถมศึกษา 6 
แห่ง 4) สถานีอนามัย 2 แห่ง 
  สภาพด้านการศึกษา มีการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
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  สภาพด้านวัฒนธรรมประเพณี มีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม เนื่องจากมีความ
หลากหลายในการนับถือทางศาสนาและมีประวัติศาสตร์ของชุมชนเก่าแก่ 
  สภาพด้านส่ิงแวดล้อม สภาพส่ิงแวดล้อมโดยท่ัวไปของต าบลประมาณร้อยละ 40 ของ
พื้นท่ีต าบลมีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนลาดกึ่งลูกคล่ืนลอนชัน มีความลาดชัน 2-10% ได้แก่ พื้นท่ี
ตอนกลางด้านตะวันตก ด้านตะวันออกทางตอนใต้และด้านตะวันตกทางเฉียงใต้ของต าบล นอกจานั้นยังมี
ภูเขาเป็นหย่อมๆในพื้นท่ีต าบล ได้แก่ บริเวณตอนกลางของต าบล ด้านตะวันออกเฉียงใต้ ภายในพื้นท่ีต าบล
มีคูคลองหลายสายมีต้นน้ าอยู่ท่ีภูเขาทางตะวันออกเฉียงใต้ของต าบลไหลลงสู่พื้นท่ีต่ ากว่าทางตอนเหนือของ
ต าบล โดยคูคลองเหล่านี้กระจายเป็นโครงข่ายอยู่ท่ัวในพื้นท่ีต าบล 
 

5.1.2 ผลการศึกษาปัญหาและความต้องการของประชาชนต าบลช้างขวา อ าเภอ    
กาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี แบ่งออกเป็น 5 ด้าน พบผลการศึกษา ดังนี้ 

1) ประเด็นด้านเศรษฐกิจ พบว่า รายได้ต่ า หนี้ส้ินเยอะ รายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย ผล
ผลติทางการเกษตร ราคาต่ า การว่างงานของผู้สูงอายุ การกู้เงินนอกระบบ 

สาเหตุเกิดจาก ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท าการเกษตร เช่น ท าสวนยางพารา สวน
ปาล์ม รับจ้างกรีดยาง และบางรายเล้ียงสัตว์ ประกอบกับชาวบ้านต าบลช้างขวาไม่ได้ประกอบอาชีพเสริม  
ดังนั้น เมื่อราคาพืชทางการเกษตรตกต่ า จึงท าให้รายได้ไม่มั่นคง ส่งผลให้รายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย 
และบางรายจะต้องไปกู้หนี้นอกระบบ 

แนวทางแก้ไข พบว่า ประชาชนต้องการให้ ส่งเสริมการประกอบอาชีพและน าหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต 

2) ประเด็นด้านสังคม พบว่า ค่านิยมทางสังคม : การแต่งกาย การวางตัว มารยาททาง
สังคม ความดีงาม  ส่ิงเสพติดและการพนัน : ปริมาณของผู้ติดยาเสพติด การพนันมีหลายรูปแบบ 

สาเหตุเกิดจาก ค่านิยมทางสังคม : ปัจจุบันเยาวชน มีการแต่งกายท่ีไม่เหมาะสม หรือไม่
ถูกกาลเทศะ และไม่มีความรู้ ความเข้าใจในวัฒนธรรมและประเพณีของท้องถิ่นหรือประเพณีทางศาสนา 
และหลงลืมประเพณีท่ีเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน ส่ิงเสพติดและการพนัน ในต าบลช้างขวา เยาวชนติดส่ิงเสพ
ติดและการพนันเพิ่มมากขึ้น โดยส่ิงเสพติดมีการแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็ว มีการมั่วสุมของกลุ่มวัยรุ่น 
และการพนันมีหลากหลายรูปแบบ 

แนวทางแก้ไข พบว่า ประชาชนต้องการให้ด าเนินโครงการปรับเปล่ียนค่านิยมท่ีถูกต้อง 
โดยต้องเกิดการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 

3) ประเด็นด้านการศึกษา พบว่า ขาดแคลนอุปกรณ์การศึกษา (วัสดุ อุปกรณ์ไม่เพียงพอ)  
ขาดแคลนบุคลากรทางการศึกษา ขาดแคลนทุน สนใจการศึกษาน้อยลง ท้ังเด็ก และผู้ปกครอง ย้ายการ
เรียนไปในเมือง 
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สาเหตุเกิดจาก การสนใจการศึกษาน้อยลงท้ังเด็กและผู้ปกครอง เนื่องจาก การท่ีสินค้า
ทางการเกษตรราคาต่ า ส่งผลให้ผู้ปกครองต้องหันไปรับจ้างเพื่อหารายได้เพิ่มขึ้น ท าให้ไม่มีเวลาท่ีจะดูแล
บุตร เช่น ไม่มีเวลาท่ีจะสอนการบ้าน และผู้ปกครองส่งเด็กเข้าศึกษาโรงเรียนในเมืองมากขึ้น และส่งให้เข้า
เรียนในโรงเรียนของเทศบาลน้อยลง  และเด็ก ๆ ติดเกมส์ และสังคมออนไลน์มากขึ้น ท าให้ไม่สนใจเรียน 

แนวทางแก้ไข พบว่า ประชาชนต้องการให้จัดท าโครงการสร้างการมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาท้ังระบบของชุมชน 

4) ประเด็นด้านวัฒนธรรมประเพณี พบว่า การละเลยและไม่ให้ความส าคัญกับกิจกรรม
ประเพณี และวัฒนธรรม 

สาเหตุเกิดจาก เกิดจากการเปล่ียนแปลงค่านิยมทางสังคมและการรับเอาวัฒนธรรมจาก
ภายนอก 

แนวทางแก้ไข พบว่า ประชาชนต้องการให้กิจกรรมท่ีควรส่งเสริมและอนุรักษ์ การมีส่วน
ร่วม การถ่ายทอดและสืบสารประเพณีแก่เยาวชน 

5) ประเด็นด้านส่ิงแวดล้อม พบว่า ขยะและมลพิษ ประกอบด้วย มลพิษทางการเกษตร : 
ไก่ สุกร และมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม : ยาง ปาล์ม ป่าไม้ มีการบุกรุกและท าลายป่าไม้ 

สาเหตุเกิดจาก การเล้ียงสุกร และไก่มากข้ึน ท าให้ส่งกล่ินรบกวนเพื่อบ้าน การขาดความ
รับผิดชอบของโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นท่ี  

แนวทางแก้ไข พบว่า ประชาชนต้องการให้ ประชาสัมพันธ์และเพิ่มการควบคุมและการ
บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง 
 
 5.2 ต าบลพุมเรียง อ าเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
 5.2.1 ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของต าบลพุมเรียง อ าเภอไชยา จังหวัด         
สุราษฎร์ธานี  พบผลการศึกษาดังนี้  

 ต าบลพุมเรียงเคยเป็นเมืองท่าของนคร  (ศรีโพธิ์)  ต้ังอยู่บนสันทรายใหญ่สุดของอ าเภอ   
ไชยา  มีอายุกว่าสองหมื่นปี  เคยเป็นเมืองท่าของไชยา  สมัยอาณาจักรศรีโพธิ์  หรือศรีวิชัย  เป็นเมืองท่าท่ี
ส าคัญท่ีสุดของคาบสมุทรมาลายา  คู่กับแหล่งโบราณคดีเกาะคอเขาของอ าเภอตะกั่วป่า เป็นท่ีต้ังของเมือง
ไชยา  ต้ังแต่กรุงศรีอยุธยาตอนปลาย  สมัยรัชกาลท่ี 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ก่อนท่ีจะย้ายไปท่ีบ้านดอน
และเปล่ียนจากเมืองไชยาเป็นจังหวัดสุราษฎร์ธานีจนถึงปัจจุบัน  พื้นท่ีติดชายทะเล มีสถานท่ีท่องเท่ียว ท่ี
เป็นหาดทรายบริเวณหาดแหลมโพธิ์  เคยเป็นท่ีประทับของสมเด็จพระเจ้าตากสิน  ตอนยกทับมาปราบพระ
ยานคร  และเป็นท่ีประทับของรัชกาล ท่ี 5 ตอนเสด็จประภาสหัวเมืองภาคใต้ วัดสวนโมกข์  (เก่า)  เป็น
สถานท่ีแรกท่ีท่านอาจารย์พุทธทาส ได้สร้างขึ้นก่อนท่ีจะย้ายไปยังท่ีต้ังปัจจุบัน  ในตัวตลาดมีการทอผ้า
ไหม ท่ีมีช่ือเสียงมาก คนท่ัวไปในนาม “ผ้าไหมพุมเรียง” ลวดลายดอกต่าง ๆ บนผืนผ้า เป็นท่ีแปลกตาซึ่ง
เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น  
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ส ภ าพ ท่ั ว ไป ข อ ง ชุ ม ช น ท้ อ ง ถิ่ น ต าบ ล พุ ม เรี ย ง  ห่ า ง จ า ก ท่ี ว่ า ก า รอ า เภ อ                         

ไชยา  ประมาณ 10  กิโลเมตร  ห่างจากศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ประมาณ  64  กิโลเมตร  มี
พื้นท่ี  ประมาณ  75  ตารางกิโลเมตร (รวมพื้นท่ีในทะเล) 
  อาณาเขต ทิศเหนือ เริ่มจากแนวคลองหรง  และเส้นตัดจากปากคลองหรง  (บรรจบคลอง
ใหญ่พุมเรียง)ไปทางตะวันออกจนถึงชายฝ่ังทะเลอ่าวไทย ทิศตะวันออก เริ่มจากทะเลอ่าวไทย  ไปจนถึง
ปลายแหลมซุยและพื้นท่ีทะเลอ่าวก้นทุ่งจนถึงปากคลองพุมเรียง ทิศตะวันตก เริ่มจากแนวเขตคลองท่า
เตียน  และเส้นตัดจากปากคลองตะเคียนไปจนถึงคลองหรง ทิศใต้ติดอ่าวบ้านดอนตลอดแนวจนถึงปาก
คลองท่าเตียน 
  ประชากร แยกตามเพศและอายุ ตามฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร(ณเดือนพฤษภา
คม 2548)มี จ านวนประชากรในเขตเทศบาลต าบลพุมเรียงท้ังหมด  7,490   คน  แยกเป็น เพศชาย จ านวน 
3,689  คน  เพศหญิง  จ านวน 3,832  คน มีครัวเรือนท้ังหมด   1,913   ครัวเรือน   ความหนาแน่นของ
ประชากรเฉล่ีย  227  คน/ตารางกิโลเมตร (คิดเฉพาะพื้นท่ีดิน  33  ตารางกิโลเมตร) 
  สภาพเศรษฐกิจ ลักษณะหรือประเภทของการประกอบอาชีพส่วนใหญ่ของประชาชนใน
เทศบาลต าบลพุมเรียง  ได้แก่  อาชีพประมง  เป็นประมงขนาดเล็กเพื่อออกเรือหาปู  ปลา  บริเวณชายฝ่ัง
เป็นส่วนใหญ่  ส่วนมากเป็นคนมุสลิมท่ีประกอบอาชีพนี้  และต้ังบ้านเรือนอยู่เกือบตลอดคลองพุมเรียง การ
ประมงท่ีท าอยู่เป็นอาชีพท่ีรายได้ไม่แน่นอน   เพราะปีหนึ่ง ๆ สามารถออกเรือได้ประมาณ 5-6  เดือน
เท่านั้น  อีกท้ังยังมีการเล้ียงปลาในกระชัง  หอยแครง  และกุ้งกุลาด า  อีกจ านวนหนึ่งด้วย  ผลผลิตจากการ
ประมงก่อให้เกิดการแปรรูปอาหารทะเลโดยท าเป็นโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเลเพื่อส่งออก
ก่อให้เกิดการใช้แรงงานในพื้นท่ีประมาณ  300  คน  และยังมีท่ีท าเป็นกิจการในครัวเรือนเพื่อจ าหน่ายอีก
ส่วนหนึ่งด้วยการค้า การบริการและอุตสาหกรรมมี ผู้ประกอบกิจการท้ังส้ิน   103  ราย  แยกเป็น 
1.ร้านขายของช า/ของอุปโภคบริโภคพื้นฐาน  60  ร้าน2.ร้านขายอาหาร/เครื่องด่ืม 13 ร้าน 3.ร้านขายวัสดุ
ก่อสร้าง 4 ร้าน 4.ร้านขายอุปกรณ์ไฟฟ้า/วิทยุ  2  ร้าน  
  สภาพด้านการศึกษา ในเขตพื้นท่ีต าบลพุมเรียงมีการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาล
จนถึงระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
  สภาพด้านวัฒนธรรมประเพณี..ในเขตพื้นท่ีต าบลพุมเรียงมีความหลากหลายทางด้าน
วัฒนธรรม เนื่องจากมีความหลากหลายในการนับถือทางศาสนา 
  สภาพด้านส่ิงแวดล้อม สภาพส่ิงแวดล้อมพื้นท่ีพุมเรียงเป็นชุมชนชายฝ่ังทะเลด้าน
ตะวันออกของอ าเภอไชยา  ต้ังอยู่จุดเหนือสุดของอ่าวบ้านดอน  บริเวณปากคลองพุมเรียงใหญ่  มีสภาพ
เป็นท่ีดอนจุดกึ่งกลางสูงกว่าระดับน้ าทะเลประมาณ  10  เมตร  พื้นท่ีด้านตะวันออกมีลักษณะเป็นแหลม
ทรายซึ่งเกิดจากการทับถมของสันทรายมาเป็นเวลานาน  การตั้งชุมชนในเขตเทศบาลรวมกลุ่มกันบริเวณริม
คลองพุมเรียงเป็นส่วนใหญ่   
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5.2.2 ผลการศึกษาปัญหาและความต้องการของประชาชนต าบลพุมเรียง อ าเภอไชยา 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี แบ่งออกเป็น 5 ด้าน พบผลการศึกษา ดังนี้ 
  1) ประเด็นด้านเศรษฐกิจ พบว่า ไม่ปรากฏข้อมูล 

    2) ประเด็นด้านสังคม พบว่า ค่านิยมการแข่งขันทางสังคม ปัญหายาเสพติด หลากหลาย
รูปแบบการบังคับใช้กฎหมาย ปัญหาเยาวชน ความสัมพันธ์ การดูแลครอบครัว การพนันการแตกแยกทาง
ความคิดวิถีชีวิต ฟุ่มเฟือย ไม่ประหยัด 
  สาเหตุเกิดจาก ค่านิยมของคนในสังคมเปล่ียนแปลงไป 

   แนวทางแก้ไข พบว่า ประชาชนต้องการให้ พัฒนาแกนน าชุมชน เช่นก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 

ประธานชมรมกลุ่มต่างๆ ให้มีภาวะเป็นผู้น าและการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างให้กับชาวบ้าน และมีความ

สนใจเอาใจใส่ชาวบ้าน 

3) ประเด็นด้านการศึกษา พบว่า เยาวชนอ่านหนังสือไม่ออก ผู้สอนมีความรู้ไม่ตรงกับสาย
ท่ีสอนผู้สอนใส่ใจเยาวชนน้อยลง 

สาเหตุเกิดจาก เนื่องจากเด็กไม่รู้พยัญชนะ สระ ผสมค าไม่เป็น ครูไม่ได้สอนการผสมค า
หรือแจกแจงค า ครูส่ังการบ้านทางไลน์ ท าให้ผู้ปกครองต้องซื้อโทรศัพท์ให้ลูก ภาษท่ีใช้กันในไลน์มีหลายค า
ท่ีเขียนไม่ถูกต้อง 

แนวทางแก้ไข พบว่า ประชาชนต้องการให้ ให้เวลากับลูกหลานมากขึ้น ใส่ใจและติดตาม
การเรียนของลูกหลาน อยากให้มรส.ช่วยจัดโปรแกรมครอบครัวสัมพันธ์ให้พ่อแม่ลูกและครูได้พูดคุยกัน
เกี่ยวกับปัญหาท่ีเกิดขึ้น 
    4) ประเด็นด้านวัฒนธรรมประเพณี พบว่า การไม่มีส่วนร่วมและไม่มีความสามัคคี การ
อนุรักษ์และการถ่ายทอดประเพณีวัฒนธรรม 
  สาเหตุเกิดจาก ค่านิยมของคนในสังคมแปรเปล่ียนไป เยาวชนไม่เห็นความส าคัญของ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 
  แนวทางแก้ไข พบว่า ประชาชนต้องการให้  ด าเนินโครงการท่ีให้เกิดจิตส านึกรักษ์
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

  5) ประเด็นด้านส่ิงแวดล้อม พบว่า ขยะ  อากาศเป็นพิษ อาหารมีสารพิษ ไม่มีท่ีเก็บขยะ  
เผาขยะ น้ าเสีย ป่าไม้  คนตัดป่าไม้ ชายฝ่ัง คล่ืนกัดเซาะ น้ าทะเลไม่สะอาด ยุงชุม 
   สาเหตุเกิดจาก ปัญหาเรื่องขยะ เป็นปัญหาท่ีส าคัญท่ีสุด สาเหตุเกิดจากการไม่มีจิตส านึก
ของคนในชุมชนและนักท่องเท่ียว  
   แนวทางแก้ไข พบว่า ประชาชนต้องการให้ รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกโดยใช้ถุงผ้าหรือ
ตะกร้า ถ้าจ าเป็นต้องใช้ ถุงพลาสติกก็ให้มาใช้ซ้ าอีกและแนะน าวิธีการก าจัดขยะท่ีถูกวิธี 
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6.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับผิดชอบ 1 พื้นท่ี คือ ต าบลมะขามเต้ีย อ าเภอเมือง จังหวัด         

สุราษฎร์ธานี พบผลการศึกษาดังนี้ 

  6.1 ต าบลมะขามเต้ีย อ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
 6.1.1 ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของต าบลมะขามเต้ีย อ าเภอเมือง จังหวัด      
สุราษฎร์ธานี  พบผลการศึกษาดังนี้  
  องค์การบริหารส่วนต าบลมะขามเต้ียมีพื้นท่ีรวม 20.144 ตารางกิโลเมตร หรือ 12,590.00 
ไร่ ประชากรท้ังส้ิน 4,010 คน แยกเป็น  ประชากรชาย 1,322 คน ประชากรหญิง 2,489 คน  จ านวน 
ครัวเรือน 1,158 ครัวเรือน ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 35 ปีข้ึนไป 

อาณาเขต  
 ทิศเหนือ จดเทศบาลเมืองสุราษฎร์ธานี 
 ทิศใต้  จดต าบลขุนทะเล อ าเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 ทิศตะวันออก จดต าบลทุ่งรัง อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 ทิศตะวันตก จดเทศบาลเมืองสุราษฎร์ธานี 

เขตการปกครอง 
  เดิมต าบลมะขามเต้ียมีพื้นท่ีรับผิดชอบท้ังหมด 8 หมู่บ้าน แต่ปัจจุบันได้รับผิดชอบพื้นท่ี
เพียงแค่ 4 หมู่บ้านเท่านั้น โดยตัดเขตพื้นท่ีหมู่บ้านหมู่ท่ี 1-4 หมู่ท่ี 5 บางส่วน และหมู่ท่ี 6 บางส่วน ไปอยู่
ในความรับผิดชอบของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (เทศบาลเมืองในสมัยนั้น) ท าให้ต าบลมะขามเ ต้ียเหลือ
พื้นท่ี หมู่ท่ี 5 บางส่วน หมู่ท่ี 6 บางส่วน หมู่ท่ี 7 และหมู่ท่ี 8 ซึ่งแต่เดิมนั้นเป็นสภาต าบล ต่อมาได้ยกฐานะ
เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล จึงท าให้มีการ
แยกพื้นท่ีหมู่ท่ี 7 จัดต้ังเป็นหมู่ท่ี 8 เพิ่มขึ้นมา 
 ลักษณะชุมชนจะแบ่งเป็นเขตเทศบาลและต าบลมะขามเต้ีย โดยลักษณะชุมชนเขตเทศบาลจะเป็น
ชุมชนเมือง เนื่องอยู่ใกล้อ าเภอเมือง ส่วนในเขตต าบลมะขามเต้ียจะเป็นชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท เนื่องจาก
อยู่ห่างจากอ าเภอเมือง 
 มีแรงงานพม่าเข้ามาท างานในต าบลมะขามเต้ียเป็นจ านวนมาก ท าใหก้ารดูแลเรื่องสุขภาพไม่ท่ัวถึง 
เนื่องจากแรงงานพม่าไม่มีประวัติ และบัตรประจ าตัว จึงไม่ได้รับการรักษาพยาบาล และอาจน าโรคบางชนิด
มาในหมู่บ้านด้วย 

ภูมิศาสตร์ 
  ลักษณะภูมิประเทศของต าบลมะขามเต้ียประกอบด้วยที่ราบเนินเขาและท่ีราบลุ่ม มีเขาท่า
เพชรเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ มีแหล่งน้ าธรรมชาติท่ีส าคัญคือ คลองท่าสน พื้นท่ีเกือบท้ังหมด เป็นพื้นท่ีถือ
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ครองการเกษตร ประมาณ 4,278 ไร่ พื้นท่ีท าการเกษตรประมาณ 2,808 ไร่ ฤดูกาล จะมีช่วงฤดูร้อนและ
ฤดูฝน ในช่วงนี้ฝนตกท าให้ชาวสวนไม่สามารถกรีดยางก็ท าให้ชาวสวนยางพาราขาดรายได้ระยะหนึ่ง 

วิถีชีวิตและการศึกษา อาชีพส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพการเกษตร รับจ้างท่ัวไป ค้าขาย 
และรับราชการ การศึกษาในต าบลมะขามเต้ียมีการศึกษาในระดับสูง ส่งบุตรหลานไปเรียนโรงเรียนท่าเพชร 
และโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 เมื่อมีการศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้น ก็จะส่งไปเรียนท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์
ธานีและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 

ปัญหาสุขภาพ ส่วนใหญ่คนในชุมชนต าบลมะขามเต้ียจะป่วยเป็นโรคอ้วน โรคความดัน
โลหิตสูง  โรคเบาหวาน ซึ่งจัดอยู่ในโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง สาเหตุโดยส่วนใหญ่คือขาดการออกก าลังกาย และ
พฤติกรรมการใช้ชีวิต 

 
6.1.2 ผลการศึกษาปัญหาและความต้องการของประชาชนต าบลมะขามเต้ีย อ าเภอ

เมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี แบ่งออกเป็น 5 ด้าน พบผลการศึกษา ดังนี้ 
   1) ปัญหาด้านสังคม พบว่า ยาเสพติด การลักขโมย การพนัน ปัญหาพฤติกรรม
เบ่ียงเบนโดยเลียนแบบสังคมตะวันตก   
   สาเหตุเกิดจาก เยาวชนท่ีอยู่ในและนอกระบบการศึกษา ซึ่งส่วนใหญ่ไม่มีเขต
ภูมิล าเนาอยู่ในเขตต าบลขุนทะเลและมะขามเต้ีย โดยมีการรวมกลุ่มกันการมั่วสุมในแหล่งต่างๆท้ังใน
สถานศึกษาและท่ีลับตาคน ผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจ คนในชุมชนมีรายได้ตกต่ า ผลกระทบจากปัญหา
เศรษฐกิจ คนในชุมชนมีรายได้ตกต่ า การว่างงาน  ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและระบบเครือข่าย Social 
Network ท าให้เยาวชน หรือคนในชุมชนใช้เวลาส่วนใหญ่กับโทรศัพท์ แท็บเล็ต จนไม่สนใจคนรอบข้าง  
     แนวทางการแก้ไข พบว่า ประชาชนต้องการให้ มีหอพักนักศึกษาต้ังอยู่จ านวน
มาก ผู้น าชุมชนไม่สามารถเข้าไปบริหารจัดการหอพักได้อย่างเต็มที ท าให้เกิดปัญหาการมั่วสุมของนักศึกษา 
การลักขโมย และขยะ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ควรมีการประชุมกับผู้ประกอบการเพื่อหามาตรการ
ในการแก้ปัญหา และควรมีการสร้างรายได้และปรับเปล่ียนพฤติกรรมของคนในชุมชน  มหาวิทยาลัยควรมี
นโยบายตรวจปัสสาวะให้นักศึกษาท่ีเข้าใหม่ เพื่อส ารวจการใช้สารเสพติดของนักศึกษา 
   2) ปัญหาเศรษฐกิจ พบว่า ราคาผลผลิตตกต่ า ค่าครองชีพสูง ประชาชนรายได้
ต่ า  
   สาเหตุเกิดจาก ยางพาราและปาล์มน้ ามันเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของพื้นท่ี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยเฉพาะพื้นท่ีต าบลขุนทะเล และต าบลมะขามเต้ีย จากภาวะเศรษฐกิจของประเทศ
ซึ่งอยู่ในฟื้นตัวจากผลกระทบทางการเมือง ท าให้เกิดความเหล่ือมล้ าทางรายได้ ความเป็นอยู่ของคนในและ
ชุมชน ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพจิตและสุขภาพ ประชาชนไม่มีงานท า    
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   แนวทางการแก้ไข พบว่า ประชาชนต้องการให้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์
ธานี ส่งเสริมการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ การส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจในชุมชนเพื่อสร้าง
รายได้ให้คนในชุมชน 
     3) ด้านสังคม พบว่า ปัญหาผู้สูงอายุ  ปัญหาการการศึกษาของเยาวชน   
    สาเหตุเกิดจาก เกิดจากผู้สูงอายุในชุมชนมากขึ้นและขาดการดูแลด้านสุขภาพท่ีดี  
ปัญหานี้มีความเกี่ยวโยงกับปัญหาสังคม เช่น ยาเสพติด การพนัน การทะเลาะเบาะแว้งและใช้ก าลัง
ระหว่างกลุ่มเยาวชนต่างหมู่บ้าน และการมั่วสุมในแหล่งต่างๆ 
    แนวทางการแก้ไข พบว่า ประชาชนต้องการให้ ปลูกฝังศาสนาจึงเป็นส่ิงท่ีส าคัญ
เพราะจะเป็นการกระตุ้นให้คนในชุมชนมีความรักใครและสามัคคีกันมากขึ้น และให้ความร่วมมือในการจัด
ระเบียบชุมชน ทุกฝ่ายควรให้ความร่วมมือในการแก้ปัญหา ผู้น าท้องถิ่น ท้ังผู้น าชุมชน โดยเฉพาะ
สถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นสถาบันหลักท่ีอยู่ใกล้กับชุมชนควรมีมาตรการใน
การจัดกิจกรรมนันทนาการกับชุมชน  ควรมีการจัดระเบียบช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุท่ีขาดการดูแล เนื่องจาก
ญาติ/ผู้ดูแลมีภาระหน้าท่ีต้องท างานประกอบอาชีพหารายได้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ควรเข้ามาดูแลช่วยเหลือเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และคนพิการ อย่างจริงจังและเพื่อให้ทุกคนได้เข้าถึง
ความช่วยเหลือและการบริการต่างๆท่ีเกี่ยวข้องได้สะดวกรวดเร็ว 
     4) ปัญหาด้านส่ิงแวดล้อม พบว่า การจัดการขยะในชุมชน การจัดการป้าย
ประชาสัมพันธ์ในชุมชน การจราจรในชุมชน การจัดการหอพักนักศึกษาในย่านชุมชน น้ าเพื่อการอุปโภค
และบริโภครวมถึงระบบการประปาหมู่บ้านไม่เพียงพอและท่ัวถึง การรักษาความสะอาดและดูแลรักษาถนน
และคูระบายน้ าท้ิงในชุมชน   
    สาเหตุเกิดจาก ชุมชนต าบลขุนทะเลและมะขามเต้ียมีแหล่งแหล่งการค้าขาย เช่น 
ห้างสรรพสินค้า ตลาดนัด งานเทศกาลส าคัญ ท าให้ปัญหาการจัดการขยะจัดการได้ยาก ต าบลขุนทะเลและ
ต าบลมะขามเต้ียมีย่านชุมชนและหอพักนักศึกษาจ านวนมาก ดังนั้นป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆในชุมชนจึงมี
มากตามล าดับซึ่งส่วนใหญ่ท่ีพบคือยังไม่มีการจัดระเบียบการติดประกาศอย่างถูกต้องซึ่งนอกจากจะส่งผล
กระทบต่อระบบทิวทัศน์ของชุมชนแล้วยังส่งผลกระทบต่อการจราจรในชุมชนอีกด้วย ป้ายบอกทางและไฟ
จราจรตามแยกต่างๆในชุมชนขุนทะเลและมะขามเต้ียยังน้อยไป จะเห็นว่าถนนแยกต่างๆในชุมชนซึ่งถือเป็น
เส้นทางหลักในการสัญจรไปมาของคนในชุมชนและระหว่างชุมชนยังขาดไฟจราจรและไฟฟ้าเพื่อเพิ่มความ
สว่างในการเดินทางตอนกลางคืน ท าให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ในชุมชนขุนทะเลและมะขามเต้ียมีย่านหอพัก
นักศึกษาและบ้านเช่าจ านวนมาก ท าให้บางครั้งการจัดระเบียบหอพักเป็นไปด้วยความยากล าบาก ส่งผลให้
การลักขโมยทรัพย์สินในย่านหอพักชุกชุมมากขึ้น การเพิ่มขึ้นของจ านวนประชากรท้ังสองต าบล และจาก
ภาวการณ์ใช้น้ าเพื่ออุปโภคและบริโภคท่ีมากเกินกว่าทรัพยากรท่ีมีอยู่ท าให้ไม่เพียงพอต่อการผลิตและความ
ต้องการ จึงท าให้บางหมู่บ้านในเขตพื้นท่ีต าบลขุนทะเลและต าบลมะขามเต้ียไม่มีน้ าประปาใช้  ปัญหาการ
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ดูแลรักษาความสะอาดถนนและคูระบายน้ าท้ิงในชุมชนเป็นปัญหาท่ีมีความเกี่ยวเนื่องกับการจัดการขยะใน
ชุมชน ซึ่งทางผู้น าชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือมหาวิทยาลัยควรมีแนวทางในการจัดระเบียบและ 
มาตรการแก้ไขร่วมกัน 
   แนวทางการแก้ไข พบว่า ประชาชนต้องการให้ มหาวิทยาลัย ผู้น าชุมชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ควรมีการรณรงค์และมาตรการท่ีช่วยดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
ท้องถิ่น  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ควรจัดให้มีการประชุมผู้ประกอบการหอพักเพื่อร่วมก าหนด
มาตรการดูแลนักศึกษา 
     

      5) ปัญหาด้านสุขภาพ พบว่า  โรคเรื้อรัง ความดันโลหิต และเบาหวาน สุขภาพ
ช่องปากและการทันตกรรม  การตรวจสุขภาพประจ าปีของคนในชุมชนไม่ท่ัวถึง  สุขลักษณะอนามัยด้าน
อาหารในชุมชน  บุคคลต่างด้าวเป็นตัวน าพาหะโรคติดต่อในชุมชน 
     สาเหตุเกิดจาก คนในชุมชนขุนทะเลและมะขามเต้ีย ในเบ้ืองต้นนั้นท้ังสองต าบลมี
การบูรณาการการท างานร่วมกับงานอนามัยและสาธารณสุขชุมชนตลอดจนมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์
ธานี เพื่อด าเนินการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ป่วย สุขภาพช่องปากและการทันตกรรมเป็นปัญหาท่ีส่งผล
กระทบต่อสุขภาพจิตและวิถีชีวิตของคนในชุมชนท้ังสองต าบล พบมากในวัยกลางคน – สูงอายุ จากคนใน
วัยท างานและวัยสูงอายุ เนื่องจากคนในวัยท างานต้องออกไปท างานเพื่อด ารงชีพท าให้ละเลยการไปตรวจ
สุขภาพ ส่วนในวัยสูงอายุก็ขาดผู้ดูแลไม่มีลูกหลานพาไปตรวจสุขภาพตามนัด ความเกี่ยวเนื่องกับปัญหา
เศรษฐกิจและปัญหาขยะในชุมชนซึ่งมีผลกระทบต่อการกินดีอยู่ดี เนื่องจากต าบลขุนทะเลและต าบลมะขาม
เต้ียมีย่านการค้าให้เลือกอุปโภคบริโภคมากมายท้ังแบบท่ีถูกสุขลักษณะและไม่ถูกสุขลักษณะ ดังนั้น
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังงานอนามัยต าบล ผู้น าชุมชนควรมีมาตรการในการดูแลและจัดระเบียบแหล่งการค้า
ท่ีเส่ียงต่อการบ่มเพาะเช้ือโรค อันน าไปสู่การเกิดโรคเรื้อรังต่างๆ 
     แนวทางแก้ไข พบว่า ประชาชนต้องการให้ มีการด าเนินงานควบคุมแรงงานข้าม
ชาติ หรือจัดระบบด้านสาธารณะสุขแก่แรงงานข้ามชาติ เพื่อป้องกันปัญหาสุขภาพของชุมชน มีระบบการ
ดูแลและให้ก าลังใจแก่ผู้ป่วยโรคเรื้อรังในชุมชน งานอนามัยต าบลควรเข้ามามีบทบาทในการด าเนินการดูแล
สุขภาวะของคนในต าบลอย่างท่ัวถึง 

   จากประเด็นดังกล่าวข้างต้น พบว่าประเด็นปัญหาด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ และด้านครอบครัว
เยาวชนเป็นปัญหาท่ีส าคัญเท่ากัน ต้องด าเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วนเพราะส่งผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตและ
คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนต าบลขุนทะเล เพราะปัญหาสังคมมีความเกี่ยวโยงกับปัญหาอื่นๆและเป็นส่ิงท่ี
อยู่ใกล้ตัวของคนในชุมชนมากท่ีสุด  ซึ่งผู้เข้าประชุมส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่าในประเด็นปัญหาท้ังหมดควรเริ่ม
จากการแก้ปัญหาสังคมเป็นล าดับแรกเพราะส่วนปัญหาสุขภาพและสาธารณสุขและปัญหาส่ิงแวดล้อม 
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7.วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว รับผิดชอบ 2 พื้นท่ี คือ ต าบลดอนสัก อ าเภอดอนสัก จังหวัด         

สุราษฎร์ธานี และ ต าบลพ่วงพรหมคร อ าเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบผลการศึกษาดังนี้ 

  7.1 ต าบลดอนสัก อ าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
 7.1.1 ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของต าบลดอนสัก อ าเภอดอนสัก จังหวัด      
สุราษฎร์ธานี  พบผลการศึกษาดังนี้  

   พื้นท่ีของอ าเภอดอนสัก เดิมเป็นต าบลดอนสัก และต าบลชลคราม อยู่ในเขตการปกครอง
ของอ าเภอกาญจนดิษฐ์ เนื่องจากอยู่ห่างไกลจากตัวอ าเภอกาญจนดิษฐ์ท าให้การติดต่อส่ือสารกับทาง
ราชการไม่สะดวกนานับประการ ต่อมาเมื่อวันท่ี  24  มีนาคม  2512   กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศต้ังเป็น
กิ่งอ าเภอดอนสัก  มีเขตการปกครอง 2 ต าบล คือต าบลดอนสัก และต าบลชลคราม   ให้ต้ังท่ีท าการกิ่งท่ี 
ต าบลดอนสัก  ขึ้นอยู่กับเขตการปกครองของอ าเภอกาญจนดิษฐ์  ต่อมาเมื่อวันท่ี 1  กันยายน  2512  
กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศการเปล่ียนแปลงเขตกิ่งอ าเภอดอนสักโดยโอนต าบลไชยครามจากอ าเภอ
กาญจนดิษฐ์ไปข้ึนกับกิ่งอ าเภอดอนสัก  ต่อมาเมื่อวันท่ี 16  พฤศจิกายน  2514  ประกาศพระราชกฤษฎีกา
ในราชกิจจานุเบกษา  เล่มท่ี  88  ตอนท่ี 123  ให้กิ่งอ าเภอดอนสัก  ยกฐานะเป็นอ าเภอดอนสัก  วันท่ี 20  
พฤศจิกายน  2515  ได้มีประกาศคณะปฏิวัติ ให้โอนหมู่ท่ี 7 (บ้านนางก า) ต าบลท้องเนียน  อ าเภอขนอม  จังหวัด
นครศรีธรรมราช  มาขึ้นกับอ าเภอ ดอนสัก  เป็นหมู่ท่ี 10  ต าบลดอนสัก  เมื่อวันท่ี 14 กรกฎาคม  2521  
ประกาศกระทรวงมหาดไทย ให้โอนพื้นท่ีหมู่ท่ี 1,3,7 และ 8 ของต าบลไชยคราม และหมู่ท่ี 1 ของต าบล
ดอนสักบางส่วน (บ้านดอนเสาธง)  มาต้ังเป็นต าบลปากแพรก  วันท่ี 24  มกราคม  2524  ได้มีประกาศ
กระทรวงมหาดไทยให้โอนพื้นท่ีหมู่ท่ี 7 (เกาะนกเภา) ต าบลอ่างทอง  อ าเภอเกาะสมุย  มาอยู่ในการปกครอง
ของอ าเภอดอนสัก ขึ้นเป็นหมู่ท่ี 11 

สภาพภูมิประเทศ ดอนสัก มี่ต้ังเลียบชายฝ่ังทะเลอ่าวไทยในเขตอ าเภอดอนสัก  สภาพ
พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบริมฝ่ัง สูงกว่าระดับน้ าทะเลไม่เกิน 20 เมตร มีคลองดอนสัก และคลองคราม เป็น
คลองส าคัญ ซึ่งสองข้างฝ่ังคลองเป็นท่ีลุ่มป่าชายเลน สภาพพื้นท่ีเหมาะท่ีจะพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลาง
การประมง และพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางท่าเทียบเรือขนาดใหญ่  เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวทางทะเลและ
เช่ือมโยงกับแหล่งท่องเท่ียวต่าง ๆ ในอ่าวไทย ส่วนพื้นท่ีด้านตะวันออกเป็นท่ีราบสูง และเนินเขาลูกเล็ก ๆ 
ลักษณะภูมิประเทศเช่นนี้ เหมาะแก่การท าสวน แม่น้ าทุกสายในอ าเภอดอนสัก มีความส าคัญในการ
ประกอบอาชีพ ท านา ท านากุ้ง ท าการประมง และท าสวนยางพารา มีเกาะต่าง ๆ ได้แก่ เกาะแรต เกาะนก
เภา และหมู่เกาะเชือก 

ลักษณะภูมิประเทศของอ าเภอดอนสัก แบ่งเป็น 3 โซน ดังนี้ 
ตอนใต้และตะวันออก เป็นแนวภูเขาสูงทอดตัวยาว ซึ่งอุดมไปด้วยป่าไม้และแร่

ธาตุ 
ตอนกลางและตะวันตก เป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การเพาะปลูก 
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ตอนเหนือ เป็นท่ีราบชายฝ่ังทะเล มีแนวติดต่อกัน 3 ต าบล คือ ต าบลดอนสัก  
ต าบลชลคราม และต าบลไชยคราม 

ลักษณะภูมิอากาศ อ าเภอดอนสักมีอากาศอบอุ่นตลอดปี อุณหภูมิเฉล่ียประมาณ 24.7 
องศาเซลเซียส มี 2 ฤดู คือ ฤดูฝน เริ่มต้นประมาณเดือนมิถุนายน ถึงเดือนมกราคม  ฤดูร้อน เริ่มต้น
ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนพฤษภาคม 

ดอนสัก เป็นหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ต้ังอยู่อ าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์

ธานี กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศจัดต้ังองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสักเมื่อวันท่ี 2 มีนาคม 2538 ใน

ราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 111 ตอนท่ี 53 ก. ลงวันท่ี 2 ธันวาคม 2537) ต้ังอยู่เลขท่ี 114 หมู่ท่ี 9 (บ้านห้วย

เสียด) ถนนบ้านใน-ขนอม ต าบลดอนสัก อ าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งต้ังอยู่ทางทิศใต้ห่างจาก

ท่ีว่าการอ าเภอ ประมาณ 6 กิโลเมตร มีเนื้อที่ 139 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็น 86 875 ไร่ ครอบคลุมพื้นท่ี

การปกครองเต็มพื้นท่ี จ านวน 8 หมู่บ้านและครอบคลุมพื้นท่ีเทศบาลต าบลดอนสักบางส่วน   

อ าเภอดอนสักเป็นอ าเภอหนึ่งของจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ต้ังอยู่บนฝ่ังอ่าวไทยตะวันออก 

หรืออ่าวบ้านดอน  ห่างจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีไปทางทิศตะวันออก ประมาณ  62  กิโลเมตร  และห่าง

จากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 712 กิโลเมตร ท่ีว่าการอ าเภอดอนสัก ต้ังอยู่ริมถนนสายดอนสัก-บ้าน

ในทางหลวงหมายเลข 4142  อยู่ในเขตพื้นท่ีหมู่ท่ี 5 ต าบลดอนสัก  มีพื้นท่ีประมาณ 458 ตารางกิโลเมตร

หรือประมาณ 286,250 ไร่ 

ส่วนใหญ่มาจากภาคการเกษตร และการประมง เนื่องจากสภาพพื้นท่ีอ าเภอดอนสักเป็น

พื้นท่ีราบ เหมาะแก่การเพาะปลูก ประชากรส่วนใหญ่จึงมีอาชีพท าสวนมะพร้าว สวนยางพารา สวนปาล์ม  

และสวนผลไม้ นอกจากนี้อ าเภอดอนสักยังเป็นเมืองชายทะเล มีคลองดอนสัก และคลองราม เป็นคลอง

ขนาดใหญ่เหมาะแก่การจอดพักเรือ ประชากรจึงประกอบอาชีพประมงชายฝ่ังเป็นจ านวนมาก เช่น เรืออวน

ลาก อวนลอย และอวนรุน อีกท้ังสองฝ่ังคลองยังมีสภาพเป็นท่ีลุ่มป่าชายเลน ท่ีถูกเปล่ียนสภาพเป็นแหล่ง

นากุ้ง มีประชาชนให้ความสนใจเล้ียงกุ้งกุลามากพอสมควร อาชีพท่ีนอกเหนือจากนี้ก็มีการพาณิชย์ในชุมชน 

มีท้ังร้านค้าขนาดเล็กและใหญ่ มีอาชีพรับจ้าง รวมถึงอาชีพการท าแพกุ้ง แพปลา อุตสาหกรรมอาหารทะเล

แช่แข็งและส่งออก ฯลฯ อาชีพท่ีท ารายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นท่ี และประชาชนแอบแผงอีกอาชีพหนึ่ง คือ 

การรับจ้างแกะกุ้ง แกะปู ซึ่งบางรายท าเป็นอาชีพหลัก และบางรายท าเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้ให้แก่

ประชาชนสามารถจุนเจือครอบครัวได้อย่างดีพอสมควร 
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7.1.2 ผลการศึกษาปัญหาและความต้องการของประชาชนต าบลดอนสัก อ าเภอ    
ดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี แบ่งออกเป็น 5 ด้าน พบผลการศึกษา ดังนี้ 
   1) ประเด็นด้านเศรษฐกิจ พบว่า ชาวชุมชนมีรายได้ในระดับปานกลาง ได้ไม่

เพียงพอกับรายจ่าย ท าให้เกิดปัญหาหนี้สินนอกระบบ  

   สาเหตุเกิดจาก รายจ่ายในครัวเรือนยังคงมีมากเมื่อเทียบกับรายรับท่ีได้ ขาดการ

บริหารจัดการรายรับรายจ่ายในครัวเรือนท่ีเหมาะสม ราคาผลผลิตการเกษตรตกต่ า สินค้ามีราคาแพงขึ้น  

   แนวทางแก้ไข พบว่า ประชาชนต้องการให้จัดอบรมให้ความรู้ชาวชุมชนในการท า

บัญชีครัวเรือน ให้รู้จักการวิเคราะห์รายรับรายจ่าย รู้จักตนเอง  เน้นความพอเพียง ส่งเสริมและพัฒนา

หมู่บ้านตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริม สร้าง สนับสนุนธุรกิจการท่องเท่ียว สินค้าชุมชน OTOP SML 

SME 

2) ประเด็นด้านสังคม พบว่า ปัญหาความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน โดยเฉพาะ

ปัญหายาเสพติดท่ีเข้ามาแพร่ระบาดในพื้นท่ีเพิ่มมากขึ้น เช่น น้ ากระท่อม ยาบ้า ยาไอซ์ โดยมีเยาวชนกลุ่ม

เส่ียงเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเป็นจ านวนมาก ซึ่งปัญหาดังกล่าวยังเป็นผลกระทบแบบลูกโซ่ในการเกิด

ปัญหาต่างๆในพื้นท่ี เช่น ปัญหาการลักขโมย ปัญหาอาชญากรรม เป็นต้น ปัญหาแสงสว่างในชุมชน และ

การคมนาคมขนส่ง ส่วนใหญ่ยังเป็นถนนลูกรัง มีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อขนาดใหญ่ ท าให้การสัญจรไปมาและ

การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรของประชาชนในพื้นท่ีไม่ได้รับความสะดวก 

สาเหตุเกิดจาก เยาวชนกลุ่มเส่ียง อยากรู้ อยากทดลอง ยาเสพติดงบประมาณท่ี 

อบต. ได้รับไม่เพียงพอ ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าบรรทุกน้ าหนักมากเกินไป 

แนวทางแก้ไข พบว่า ประชาชนต้องการให้ การอบรมให้ความรู้แก่เยาวชนกลุ่ม

เส่ียง และจัดต้ังกลุ่มแกนน าในการต้านยาเสพติดในโรงเรียน  จัดประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อค้นหา

ผู้เกี่ยวข้องกับปัญหายาเสพติดในพื้นท่ี 

3) ประเด็นด้านการศึกษา พบว่า ประชาชนยังไม่มีความพร้อมในการต้อนรับ

นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติอย่างเต็มท่ี 

สาเหตุเกิดจาก ชาวชุมชนยังขาดทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะ

ภาษาอังกฤษ  

แนวทางแก้ไข พบว่า ประชาชนต้องการให้ เพิ่มทักษะภาษาอังกฤษด้านการ
ท่องเท่ียวให้แก่เยาวชนและคนในชุมชน พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้อง เช่ือมโยงกับชุมชน
ส่งเสริมแหล่งท่องเท่ียวชุมชน การท่องเท่ียวเชิงเกษตร การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ โฮมสเตย์  สร้างห้องสมุด
ชุมชน 
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  4) ประเด็นด้านวัฒนธรรมประเพณี พบว่า เยาวชนไม่ทราบประวัติความเป็นมาและวิถี

ชีวิตของคนในชุมชนสมัยก่อน  

  สาเหตุเกิดจาก การจัดเก็บข้อมูลและการให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิถีชีวิตชุมชนสมัยก่อนยังไม่เป็น

ระบบ 

  แนวทางแก้ไข พบว่า ประชาชนต้องการให้ ส่งเสริมให้มีการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับวิถีชีวิต
ชุมชนสมัยก่อนอย่างเป็นระบบ จัดท าแผ่นพับ ให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติชุมชน และวิถีชีวิตชุมชนแก่เยาวชน 
คนในชุมชนและนักท่องเท่ียว 
  5) ประเด็นด้านส่ิงแวดล้อม พบว่า การเพิ่มขึ้นของขยะและส่ิงปฏิกูล ปัญหากล่ินเหม็น
จากปลาเกล็ดขาว ปัญหาการบุกรุกท าลายทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม   โดยเฉพาะป่าชายเลนคล่ืน
กัดเซาะชายฝ่ังทะเล  ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงฤดูมรสุมของทุกปี โดยจะมีคล่ืนขนาดใหญ่ พัดเข้าหาชายฝ่ัง ท าให้
ประชาชนท่ีอยู่ตลอดแนวชายฝ่ังทะเลได้รับความเดือดร้อนเป็นจ านวนมาก 
  สาเหตุเกิดจาก ชาวชุมชนยังขาดการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะและพัฒนาชุมชนของตน
อย่างจริงจัง ผู้ประกอบการประมงล้างท าความสะอาดปลาเกล็ดขาวแล้วทิ้งน้ าลงทะเล ป่าชายเลนขาดความ
อุดมสมบูรณ์ เนื่องจากการบุกรุกท าลาย เพื่อน าพื้นท่ีไปท านากุ้ง ขาดแนวกั้นคล่ืนกัดเซาะชายฝ่ัง 
  แนวทางแก้ไข พบว่า ประชาชนต้องการให้ รณรงค์คนในชุมชนให้มีการจัดการขยะ คัด

แยกขยะในครัวเรือนก่อนน าไปท้ิง ถ่ายทอดองค์ความรู้ สร้างจิตส านึกและการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ

และพัฒนาชุมชนของตน อบต. ควรด าเนินการจัดเก็บขยะ และจัดหาแหล่งท้ิงขยะ ให้ผู้น าชุมชนประสาน

ผู้ประกอบการ หาวิธีการแก้ไขปัญหา ส่งเสริมการปลูกป่าชายเลนในพื้นท่ี เพื่อคืนความอุดมสมบูรณ์ของ

ทรัพยากรธรรมชาติ จัดต้ังเครือข่ายในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในพื้นท่ี  สนับสนุน

และส่งเสริม “ชมรมคนรักษ์นางก า” ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน ก่อสร้างเข่ือนกั้นคล่ืน หรือแนวกั้นคล่ืน

ตลอดแนวชายฝ่ังทะเล 

จุดเด่นของพื้นท่ีท่ีเอื้อต่อการพัฒนา   คือ หาดนางก า ยังมีความเป็นธรรมชาติของป่าเขา วิถีชีวิต

ชาวสวนมะพร้าว วิถีชาวประมงพื้นถิ่น และเป็นจุดลงเรือท่องเท่ียวชมโลมาและเกาะแก่งใกล้ฝ่ังในพื้นท่ี

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะทะเลใต้ หาดทรายของหาดนางก าไม่ขาวมากนักมีความลาดเอียงน้อย ท าให้

สามารถเล่นน้ าได้อย่างสบาย มีของทะเลสดๆ จากเรือประมงท้องถิ่นท่ีมาขึ้นปลา บริเวณท่าเรือท่องเท่ียว 

อยู่บริเวณเชิงเขาทางใต้ของหาด “ชมรมคนรักษ์นางก า” เป็นชมรมในท้องถิ่นท่ีมีความเข้มแข็ง ทางชมรมได้

พยายามส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและแก้ปัญหาส่ิงแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมของคนชุมชน 

เพื่อให้สภาพแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และป่าชายเลนในชุมชนดีขึ้นและมีความสมบูรณ์มากขึ้น อีกท้ัง

ได้ท าการอนุรักษ์แหล่งเรียนรู้โลมาในชุมชนอีกด้วย  
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 7.2 ต าบลพ่วงพรหมคร อ าเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
 7.2.1 ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของต าบลพ่วงพรหมคร อ าเภอเคียนซา 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี  พบผลการศึกษาดังนี้  

  ต าบลพ่วงพรมคร ต้ังอยู่ในอ าเภอเคียนซา ระยะทางห่างจากอ าเภอเคียนซา
ประมาณ  16 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีประมาณ  65  กิโลเมตรพื้นท่ี ต าบลพ่วงพรมครมี
เนื้อท่ีโดยประมาณ  137,500 ไร่ (ประมาณ 220 ตารางกิโลเมตร)  พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบสลับเนิน
ดิน  ส่วนฝ่ังตะวันออกติดกับแม่น้ าตาปี เป็นท่ีราบลุ่มแม่น้ า พื้นท่ีทอดยาวจากทิศตะวันออกไปทางทิศ
ตะวันตก และมีน้ าท่วมในฤดูน้ าหลาก  สภาพเหมาะแก่การเพาะปลูกและท าการเกษตร พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็น
ท่ีราชพัสดุ  เนื้อที่ของเกษตรกรท่ีได้รับหนังสืออนุญาตให้เข้าท าประโยชน์ในเขตปฏิรูปท่ีดินรวม 3,073  ราย  
จ านวน 39,876  ไร่  3  งาน  68  ตารางวา สภาพโดยท่ัวไปส่วนใหญ่เป็นท่ีราบสลับเนินดิน  

  จากค าบอกเล่าของผู้อาวุโสได้เล่าต่อๆ กันมาหลายกระแสบ้างก็กล่าวว่าในอดีตบุคคลกลุ่มแรกท่ี

ได้เข้ามา อาศัยอยู่ในต าบลนี้มีช่ือว่า ตาพ่วง ยายพรมโดยท้ังสองเป็นคนจังหวัดนครศรีธรรมราชจึงต้ังช่ือ

สถานท่ีนี้ว่า พ่วงพรมคร บ้างก็กล่าวว่าแต่เดิมนั้นมีผู้คนอพยพมาจากหลายพื้นท่ีโดยส่วนใหญ่มาจากจังหวัด

นครศรีธรรมราชและมาอาศัยอยู่บริเวณริมลุ่มแม่น้ าตาปี(ปัจจุบันคือหมู่ท่ี 5 บ้านคลองโร)ในสมัยนั้นการ

เดินทางยากล าบากจึงต้องเดินทางโดยเรือแต่เนื่องด้วยกระแสน้ าไหลรุนแรงท าให้ต้องพ่วงเรือหลายๆล าเข้า

ด้วยกันจึงท าให้ เรียกช่ือต าบลนี้ว่าพ่วงพรมคร และยังมีอีกกระแสหนึ่ งคือในสมัยก่อนพื้น ท่ีของ  

ต าบลพ่วงพรมคร มีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมากประชาชนส่วนใหญ่ในสมัยนั้นสร้างบ้านเรือนอยู่ติดกับ

ริมแม่น้ าตาปีซึ่งบริเวณนั้นเป็นแหล่งท่ีอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก การด ารงชีวิต แต่ประสบปัญหา

ในการเดินทาง เพราะถนนหนทางในสมัยนั้นเป็นป่ารกทึบ มีสัตว์ร้ายมากมายคนส่วนใหญ่จึงนิยมเดินทาง

ด้วยเรือเป็นหลักจึงท าให้มีความผูกพันธ์กับแม่น้ าล าคลอง และแม่น้ ายังเป็นแหล่งสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน

ราษฎรในสมัยนั้นจึงมีอาชีพการหาไข่เต่า และนอกจากการหาไข่เต่าแล้วยังมีการหาน้ าผ้ึง ซึ่งราษฎรท่ี

ต้องการขายไข่เต่าหรือน้ าผ้ึงก็จะต้องเสียภาษี ในสมัยนั้นจะต้องเสียภาษีท่ีอ าเภอซึ่งในขณะนั้นต าบลพ่วง

พรมครอยู่ในเขตอ าเภอบ้านนา การเสียภาษีจะเรียกช่ือตามส่ิงนั้นๆ เช่น ถ้าขายไข่เต่าเมื่อเสียภาษีจะเรียก

ภาษีนั้นว่าภาษีไข่เต่า  ถ้าขายน้ าผ้ึงเมื่อเสียภาษีเรียกว่าภาษีน้ าผ้ึงการเก็บภาษีไข่เต่าจะเริ่มเก็บในช่วงท่ีเต่า

เริ่มวางไข่ คือประมาณมีนาคม-ปลายพฤษภาคม ซึ่งเป็นช่วงหน้าแล้งเหมาะแก่การวางไข่ของเต่า ชาวบ้าน

จะเรียกเต่านั้นว่า“เต่าแม่ท่า” ซึ่งเต่าชนิดนี้จะมีกระดองสีน้ าตาลออกแดงอ่อนๆผิวเรียบและมีขนาดใหญ่

สามารถขึ้นนั่งบนกระดองได้วิธีเก็บไข่เต่าของชาวบ้านจะเริ่มต้ังแต่รับขวัญเต่าท่ีบริเวณหาดขวัญ (ต าบล

อ รัญ ค าม ว ารี ใน ปั จ จุบั น ) จ าก นั้ น เมื่ อ ถึ ง เว ล าป ระ ม าณ  16.00 น .ข อ ง ทุ ก ๆ  วั น ช าวบ้ าน 

จะน าเชือกผูกทุ่นไป  ขึงขวางแม่น้ าเอาไว้เพื่อไม่ให้มีการสัญจรไปมาในบริเวณนั้นซึ่งการน าเชือกไปขวาง
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แม่น้ าจะท า 2 จุด คือจุดแรกท่ีหาดขวัญมีนายพรมท าหน้าท่ีเฝ้า และอีกจุดหนึ่งบริเวณหาดทางด้านต้น

แม่น้ าซึ่งเป็นพื้นท่ีระหว่างหาดท่ีมีความเหมาะสมในการวางไข่ของเต่า เมื่อชาวบ้านสัญจรไปมาเห็นเชือกท่ี

ขึงขวางแม่น้ าอยู่ก็จะรู้ว่าบริเวณดังกล่าวเป็นบริเวณท่ีเต่าวางไข่ห้ามไม่ให้ผู้ใดผ่านเข้าไปจนกว่าจะสว่าง ใน

เวลาต่อมามีผู้คนอพยพมาอาศัยอยู่บริเวณนี้มากขึ้น จึงท าให้นายพรมและชาวบ้านเดินทางไปยังอ าเภอเพื่อ

ขอจัดต้ังเป็นต าบลทางอ าเภอจึงอนุญาตให้จัดต้ังเป็นต าบล ส่วนช่ือต าบลนั้นชาวบ้านได้ใช้ช่ือส่ิงท่ีเป็น

สัญลักษณ์ของหมู่บ้านดังกล่าวจึงต้ังช่ือต าบลนี้ว่า พ่วงพรมครเพราะในสมัยนั้นมีการเก็บไข่เต่าขายโดยจะท่ี

มีการขึงเชือกขวางแม่น้ าและมีทุ่นห้อยพ่วงกันเอาไว้และมีนายพรมเฝ้าอยู่ทุกปี ในช่วงท่ีมีการเก็บไข่เต่าจึง

ได้น าค าท้ังสองมารวมกันแต่ยังไม่ไพเราะจึงเพิ่มค าว่า “คร” ลงไปเพื่อบอกลักษณะความเป็นเมืองและได้

กลายเป็นชื่อต าบลว่า “พ่วงพรมคร” ในปัจจุบันโดยในช่วงแรกๆ แบ่งการปกครองออกเป็น 7 หมู่บ้านต่อมา

เมื่อมีประชากรเพิ่มมากขึ้นได้แบ่งการปกครองซึ่งในปัจจุบันนี้ต าบลพ่วงพรมครได้แบ่งการปกครองออกเป็น 

13 หมู่บ้าน 

พื้นท่ีชุมชนพ่วงพรมครเป็นท่ีราบลุ่มติดแม่น้ าตาปีเหมาะแก่การท าการเกษตร มีบ่อถ่านหิน บ่อน้ า

ร้อนเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ มีเส้นทางคมนาคมท่ีสามารถเดินทางไปได้หลายอ าเภอ เป็นพื้นท่ีท่ีมีพืช

เศรษฐกิจจ านวนมาก เช่น ยางพารา ปาล์มน้ ามัน ประชาชนส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม  

พบว่า ชุมชนยังขาดการพัฒนาอย่างจริงจังเพื่อส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเท่ียว  การรวบกลุ่มของ

ประชาชนไม่เข้มแข็งและยั่งยืน ประชาชนในพื้นท่ีมองการพัฒนาในรูปแบบเฉพาะกลุ่มของตนเองมากกว่า

เพื่อชุมชน เส้นทางบางสายยังไม่ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมให้สามารถใช้การได้สะดวก ในฤดูฝนจะเกิดน้ า

ท่วมซ้ าซาก ท่ีดินส่วนใหญ่เป็นท่ีดินของราชพัสดุประชาชนไม่มีเอกสารสิทธิ์ขาดโอกาสในการแปลงสินทรัพย์

เป็นทุนท าให้การพัฒนาเกิดความล่าช้า  

7.2.2 ผลการศึกษาปัญหาและความต้องการของประชาชนต าบลพ่วงพรมคร อ าเภอ    
เคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี แบ่งออกเป็น 5 ด้าน พบผลการศึกษา ดังนี้ 

1) ประเด็นด้านเศรษฐกิจ พบว่า ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ า ปัญหาหนี้สินนอกระบบ

และในระบบ  

สาเหตุเกิดจาก นายทุนผูกขาดราคาผลผลิตทางการเกษตร ต้นทุนการผลิตสูง แต่ราคา

ผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า ขาดความรู้เกี่ยวกับการตลาด และการด าเนินชีวิตด้านเศรษฐกิจ  

แนวทางแก้ไข พบว่าประชาชนต้องการให้ รวมกลุ่มเกษตรกร สร้างความเข้มแข็ง เพื่อ

ต่อรองราคา หรือ ก าหนดราคาพืชผลทางการเกษตรเอง เช่น ราคายางพารา ราคาปาล์ม ส่งเสริมราคา
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สินค้าการเกษตร สนับสนุนการแก้ไขปัญหาผลผลิตทางการเกษตร ให้ความรู้ด้านการตลาดแก่คนในท้องถิ่น

อบรมส่งเสริมให้มีอาชีพเสริมรายได้รวมกลุ่มเพื่อสอนอาชีพเสริมรายได้ให้มีรายได้พอเพียง   

2) ประเด็นด้านสังคม พบว่า ปัญหาวัยรุ่นติดยาเสพติด มั่วสุมโดยเฉพาะ น้ ากระท่อม และ

ยาบ้า ปัญหาการพนัน เช่น เบอร์หุ้น ฟุตบอล ปัญหาการลักขโมย ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาครอบครัว

แตกแยก ทะเลาะเบาะแว้งเรื่องเงิน หนี้นอกระบบ  ปัญหาผู้สูงวัยไม่ได้รับการดูแล ปัญหาสุขภาพ 

สาเหตุเกิดจาก เยาวชนอยากรู้ อยากทดลอง ยาเสพติด คนในชุมชนมีปัญหาหนี้สิน จึง

หวังปลดหนี้และมีรายได้เสริมด้วยการเล่นการพนัน  

แนวทางแก้ไข พบว่าประชาชนต้องการให้ จัดอบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติด 

การพนัน โดยควรปลูกฝังต้ังแต่เด็กๆ ต้ังกลุ่มเยาวชนในชุมชน  จัดกิจกรรมรณรงค์ สร้างความเข้มแข็งใน

หมู่บ้านอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เสริมสร้างสถาบันครอบครัวให้มีความอบอุ่นและเข้มแข็ง  ส่งเสริมให้

ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาต าบล ได้เสนอแนวความคิดในการแก้ไขปัญหาในด้านต่าง ๆ 

ภาครัฐ และเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบควรให้ความส าคัญกับปัญหาท่ีเกิดขึ้นในชุมชนและควรบังคับใช้กฎหมาย 

ลงโทษเกี่ยวกับยาเสพติดและการพนันอย่างเคร่งครัด  ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชนในเขตพื้นท่ี 

3) ประเด็นด้านการศึกษา เยาวชนขาดศีลธรรมและจริยธรรม นักเรียนอ่านหนังสือไม่ออก 

เขียนหนังสือไม่ถูก แม้เยาวชนจะมีการศึกษา จบการศึกษาแต่ไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้  

สาเหตุเกิดจาก การเรียนการสอนในปัจจุบันไม่ตอบสนองความต้องการของชุมชน เด็กติด

เกม ติดคอมพิวเตอร์ ไม่สนใจเรียนและท าการบ้าน การประเมินการศึกษาในปัจจุบันจะประเมินเอกสาร

มากกว่าการปฏิบัติหน้าท่ีตามจริง ครูในปัจจุบันต้องรับผิดชอบท างานด้านเอกสารมากขึ้น ต้องเข้าร่วมการ

ประชุม/อบรม ต้องท าวิจัยเพื่อปรับต าแหน่ง ท าให้ไม่มีเวลาในการสอน หรือให้ความสนในการสอนลดลง 

แนวทางแก้ไข พบว่าประชาชนต้องการให้ พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้ทันกับสังคม

ปัจจุบัน ผู้ปกครองควรให้ความสนใจบุตรหลานมากขึ้น พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้อง 

เช่ือมโยงกับชุมชน 

4) ประเด็นด้านวัฒนธรรมประเพณี พบว่า วัฒนธรรมด้ังเดิมถูกทอดท้ิง  คนในชุมชนเข้า

ร่วมงานเทศกาลต่างๆน้อยลง เข้าวัดน้อยลง  

สาเหตุเกิดจาก คนในชุมชนให้ความส าคัญกับวัฒนธรรมประเพณีน้อยลง  ขาดการ

ประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสม สถานท่ีจัดงานไม่เหมาะสม 

แนวทางแก้ไข พบว่าประชาชนต้องการให้ ให้มีสถานท่ีให้ความรู้ส าหรับหมู่บ้าน รวบรวม

ข้อมูลและประวัติท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ อีกท้ังเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนได้ทราบ ปลูกฝัง 
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สนับสนุนและส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการรักษารวมท้ังการอนุรักษ์มรดกทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรม

และภูมิปัญญาท้องถิ่น ปรับปรุงและจัดให้มีสถานท่ีจัดกิจกรรมของคนในชุมชน  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมทาง

ศาสนา วัฒนธรรมให้ความรู้กับประชาชนในชุมชนมากขึ้นโดยผ่านส่ือต่าง ๆ ส่งเสริมแหล่งท่องเท่ียวและ

การท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม เช่น พ่อตาหานด า พ่อตาทวด   

5) ประเด็นด้านส่ิงแวดล้อม พบว่า ปัญหาป่าไม้ถูกท าลาย การเผาป่า ตัดไม้ เพื่อใช้พื้นท่ี
สร้างบ้านหรือท าการเกษตร ปัญหาขยะในชุมชนท่ีเพิ่มปริมาณขึ้น และไม่มีท่ีก าจัด แม่น้ าในล าคลองเน่าเสีย 
ปัญหาการใช้สารเคมีเพื่อท าการเกษตร 

สาเหตุเกิดจาก ประชาชนขาดความรู้ จิตส านึกและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม  ขาดการบริหารจัดการขยะ และส่ิงแวดล้อมในชุมชนอย่างถูกวิธี 

แนวทางแก้ไข พบว่าประชาชนต้องการให้จัดฝึกอบรม และจัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในชุมชน จัดโครงการปลูกป่าเพิ่มเติม ให้ความรู้ สร้างจิตส านึกและการมีส่วนร่วม
ในการจัดเก็บขยะ การก าจัดขยะมูลฝอย การคัดแยกขยะในครัวเรือนก่อนท้ิง ให้ความรู้เกี่ยวกับการท าปุ๋ย
หมักและส่งเสริมการใช้ปุ๋ยหมัก และการลดการใช้สารเคมีเพื่อก าจัดศัตรูพืช 

จุดเด่นของพื้นท่ีท่ีเอื้อต่อการพัฒนา  ได้แก่   บ่อถ่านหินศิลา หมู่ท่ี 2 บ้านควนคีรีวงค์ และการล่อง
แพแม่น้ าตาปี หมู่ท่ี 5 บ้านคลองโร สามารถส่งเสริมและพัฒนาเป็นแหล่งท่องเท่ียวได้ นอกจากนี้สภาพพื้นท่ี
โดยท่ัวไปขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นท่ีราบลุ่มแม่น้ าฝ่ังตะวันออกติดกับแม่น้ าตาปีเหมาะแก่การ
เพาะปลูก การท าการเกษตรและการประมงน้ าจืดทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม แม่น้ าตาปี บ่อถ่าน
หินศิลา สัตว์น้ า บ่อน้ าร้อน 
 

 
 


