
สภาพทัว่ไปและขอ้มลูพืน้ฐาน 
 

1. ด้านกายภาพ 
1.1 ทีต่ั้งของหมูบ่า้นหรอืชุมชนหรือต าบล 
 เทศบาลต าบลกระโสม ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ต าบลกระโสม  อ าเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา      

มีพ้ืนที่ประมาณ  1.662 ตารางกิโลเมตร ห่างจากศาลากลางจังหวัดพังงา 15 กิโลเมตร มีอาณาเขตดังนี้ 
 ด้านเหนือ จากหลักเขตท่ี 1 ซึ่งอยู่ในเส้นตั้งฉากกับทางหลวงไปต าบลถ้ า จากจุดที่ห่างจาก

ทางหลวงสายโคกกลอย-พังงา ไปทางทิศตะวันตก 550 เมตร และห่างจากฟากเหนือของทางหลวงไป
ต าบลถ้ า ไปทางทิศเหนือ 200 เมตร จากหลักเขตที่ 1 เป็นเส้นขนานจากฟากเหนือของทางหลวงไปต าบล
ถ้ าและท่าเทียบเรือไปทิศตะวันออกไประยะ 1,500 เมตร ซึ่งเป็นหลักเขตท่ี 2 

 ด้านตะวันออก  จากหลักเขตที่ 2 เป็นเส้นตรงไปทางตะวันตกเฉียงใต้ถึงคลองกระโสมฝั่ง
ตะวันตก  ตรงที่บรรจบกับคลองสายัณห์ ซึ่งเป็นหลักเขตที่ 3 

 ด้านใต้  จากหลักเขตที่ 3 เลียบตามฝั่งตะวันตกของคลองกระโสม ไปทางทิศตะวันตก
เฉียงเหนือเป็นระยะ 550 เมตร ซึ่งเป็นหลักเขตท่ี 4 

 ด้านตะวันตก  จากหลักเขตท่ี 4 เป็นเส้นตรงไปทางทิศเหนือจนบรรจบกับหลักเขตท่ี 1 

 
1.2 ลกัษณะภมูิประเทศ 
 กระโสมมีสภาพเป็นชุมชนขนาดเล็ก ตั้งอยู่บนที่ราบ ราบลุ่มและเนินควน โดยมีเส้นทาง

หลวงแผ่นดินหมายเลข 4  ผ่านกลาง   ในแนวเหนือ - ใต้ มีคลองถ้ าไหลผ่านทางด้านตะวันตก พ้ืนที่ส่วนนี้
เป็นป่าจากและป่าโกงกาง ด้านใต้และด้านตะวันตกเป็นคลองกระโสมซึ่งมีความลาดเอียงไปทางด้าน
ตะวันออกและด้านตะวันตก 

 
1.3 ลกัษณะภมูิอากาศ 
 เทศบาลต าบลกระโสม มีสภาพภูมิอากาศแบบมรสุมเมืองร้อน เนื่องจากได้รับอิทธิพลของ

ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ มี 2 ฤดู คือ 
 - ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่ ธันวาคม ไปถึงเดือน พฤษภาคม โดยในช่วงนี้ชายฝั่งทะเลด้าน

ตะวันตกของภาคใต้ได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ มีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 27.5 องศา
เซลเซียส 

 - ฤดูฝน  เริ่มตั้งแต่เดือน มิถุนายน  ไปถึงเดือน พฤศจิกายน ซึ่งเป็นช่วงที่ลมมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้พัดผ่าน เป็นมวลอากาศที่มีความชื้นสูง ท าให้ฝนตกชุก อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 27.3 องศา
เซลเซียส 

จากการที่มีภูมิอากาศแบบมรสุมเมืองร้อน อุณหภูมิในแต่ละฤดูจึงไม่แตกต่างกันมากนัก
คืออยู่ระหว่าง 29- 34 องศาเซลเซียส 

1.4  ลักษณะของดิน 
ลักษณะของดิน ประกอบไปด้วย ดินเค็มชายฝั่งทะเล ดินเหมาะสมแก่การเพาะปลูก   
 
 



1.5 ลักษณะของแหล่งน้ า 
แหล่งน้ าธรรมชาติที่ไหลผ่านแนวพ้ืนที่ เขตเทศบาล มี 2 สาย ได้แก่ คลองถ้ า และ

คลองกระโสม  
1.6  ลักษณะของไม้และป่าไม้ 

ลักษณะของไม้จะเป็นป่าจาก ป่าไม้โกงกาง ป่าละเมาะ สวนปาล์มน้ ามัน และสวน
ยางพารา  

 
2. ด้านการเมือง/การปกครอง  

2.1 เขตการปกครอง  
เทศบาลต าบลกระโสม อ าเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา มีจ านวนหมู่บ้านอยู่ในเขตการ

ปกครอง  2  หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1 บางส่วน และหมู่ที่ 3  โดยแบ่งเขตการปกครอง เป็น 2 ชุมชน ซึ่ง ได้
จัดตั้งเป็นชุมชน เมื่อวันที่  13 มิถุนายน 2544 การแบ่งเขตชุมชน  มีดังนี ้

ชมุชนตลาดเหนือ 
หมู่ที่  1 บางส่วน ต าบลกระโสม อ าเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา เขตเทศบาลต าบลกระ

โสม  เริ่มตั้งแต่ถนนเพชรเกษม (บายพาส) เข้าซอยเทศบาล 4 (ซอยล าวะ) ฝั่งซ้าย  จนถึงซอย เทศบาล   
4/1 ฝั่งซ้ายทั้งหมด ถึงซอยเทศบาล 3 (ซอยท่าเรือสุระกุล) ฝั่งซ้ายทั้งหมด สิ้นสุดที่ท่าเรือสุระกุล ขนาด
พ้ืนที่ประมาณ 0.816 ตร.กม. 

ชุมชนตลาดใต้ 
หมู่ที่  1 บางส่วน และหมู่ที่ 3 ต าบลกระโสม อ าเภอตะกั่ วทุ่ง จังหวัดพังงา เขต

เทศบาลต าบลกระโสม เริ่มตั้งแต่ถนนเพชรเกษม (บายพาส) เข้าซอยเทศบาล 4 (ซอยล าวะ) จนถึงซอย 
เทศบาล 4/1 ฝั่งขวาทั้งหมด ถึงซอยเทศบาล 3 (ซอยท่าเรือสุระกุล) ฝั่งขวาทั้งหมด สิ้นสุดที่ท่าเรือสุระกุล 
(พ้ืนที่นอกเหนือจากพ้ืนที่ชุมชนตลาดเหนือ) ขนาดพ้ืนที่ประมาณ  0.846 ตร.กม. 

 
 

2.2 การเลอืกตั้ง 
  การแบ่งเขตเลือกตั้งเทศบาลต าบลกระโสม แบ่งเป็น 2 เขตเลือกตั้ง ดังนี้ 

เขตเลือกตั้งที่  1   ชุมชนตลาดเหนือ 
เขตเลือกตั้งที่  2   ชุมชนตลาดใต้ 
ในภาพรวมประชาชนในเขตพ้ืนที่มีความสนใจเกี่ยวกับการเมืองและการเลือกตั้ง

ค่อนข้างสูง สังเกตได้จากการไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีต าบลกระโสม  เมื่อ
วันที่ 14 กรกฎาคม 2556 จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  1,422 คน จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 1,095 คน 
คิดเป็น  ร้อยละ 77.00  

 
3. ประชากร 

3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
จ านวนประชากรของงานทะเบียนราษฎร ส านักปลัดเทศบาลต าบลกระโสม                    

ในแต่ละปีมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยจากการเปรียบเทียบข้อมูล 3 ปีย้อนหลัง มีดังนี้ 
ตารางรายละเอยีดสถติิจ านวนประชากร เทศบาลต าบลกระโสม 



พ.ศ. หมูท่ี ่
จ านวนประชากร (คน) จ านวน  

(หลงัคาเรือน) ชาย หญิง รวม 
2557 หมู่ที่ 1 671 722 1,393 540 

 หมู่ที่ 3 189 232 421 137 
รวม 860 954 1,814 677 

2558 หมู่ที่ 1 655 719 1,374 567 
 หมู่ที่ 3 186 232 418 137 

รวม 841 951 1,792 704 
2559 หมู่ที่ 1 659 728 1,387 567 

 หมู่ที่ 3 178 221 399 137 
รวม 837 949 1786 704 

 
3.2 ชว่งอายแุละจ านวนประชากร (ประจ าป ี2560) 

ล าดับ
ที ่

ชว่งอาย ุ(ป)ี 
จ านวน 

รวม 
ชาย หญิง 

1 0-10  88 65 153 
2 11-20  102 95 197 
3 21-30 103 123 226 
4 31-40 120 120 240 
5 41-50 123 152 275 
6 51-60 136 153 289 
7 61 ปีขึ้นไป 164 237 401 
 รวม 836 945 1,781 

4. สภาพทางสังคม 
4.1 การศึกษา 

  ในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลกระโสมมีสถานศึกษา  2  แห่ง ดังนี้  
1. โรงเรียนบ้านกระโสม (ผดุงนิคมวิทยา) สังกัด ส านักงาน สพฐ. มีจ านวน

นักเรียนจ าแนกตามระดับการศึกษาตามตาราง ซึ่งจากการเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี ดังนี้ 

ระดบัชัน้ 
จ านวนเดก็ (คน) 

ชาย หญิง รวม 
ปีการศกึษา 2557    
อนุบาล 1 15 8 23 
อนุบาล 2 22 12 34 
ป.1 11 10 21 
ป.2 12 3 15 
ป.3 10 13 23 
ป.4 6 12 18 



ป.5 10 5 15 
ป.6 13 10 23 

รวม 99 73 172 
ปีการศกึษา 2558    
อนุบาล 1 14 9 23 
อนุบาล 2 17 11 28 
ป.1 18 6 24 
ป.2 8 10 18 
ป.3 14 2 16 
ป.4 10 13 23 
ป.5 3 11 14 
ป.6 8 6 14 

รวม 92 68 160 
ปีการศกึษา 2559    
อนุบาล 1 13 18 31 
อนุบาล 2 11 12 23 
ป.1 20 9 29 
ป.2 16 6 22 
ป.3 9 8 17 
ป.4 13 3 16 
ป.5 9 12 21 
ป.6 2 11 13 

รวม 93 79 172 
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนวัดมาตุคุณาราม (ถ่ายโอนจากกรมศาสนา)      

มีจ านวนนักเรียนเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี ดังนี้  
 

ระดบัชัน้ 
จ านวนเดก็ (คน) 

ชาย หญิง รวม 
ปีการศกึษา 2557    
อนุบาล 3 ปี 19 21 40 
อนุบาล 4 ปี 7 13 20 

รวม 26 34 60 
ปีการศกึษา 2558    
อนุบาล 3 ปี 22 22 44 
อนุบาล 3 ปี 11 9 20 

รวม 33 31 64 
ปีการศกึษา 2559    



อนุบาล 3 ปี 18 14 32 
อนุบาล 3 ปี 10 11 21 

 28 25 53 
 

4.2. สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
1. ในเขตเทศบาลต าบลกระโสมมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลกระโสม มีส านักงาน

สาธารณสุขอ าเภอตะกั่วทุ่ง และมีหน่วยกู้ภัยวัดเก่าเจริญธรรม 
2. การก าจัดขยะและสิ่งปฏิกูล เทศบาลต าบลกระโสม มีบริการเก็บขนขยะโดยจะน าขยะไป

ทิ้งที่ส่วนพัฒนาสิ่งแวดล้อม ที่ 11 เทศบาลเมืองพังงา ต าบลตากแดด อ าเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 
เนื่องจากเขตพ้ืนที่เทศบาลไม่มีที่ทิ้งและก าจัดขยะ  

4.3. อาชญากรรม 
ในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลกระโสม มีการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด โดยติดตั้งบริเวณ

ชุมชนและแยกต่าง ๆ จ านวน 22 จุด เพ่ือป้องกันการก่ออาชญากรรมในเขตพ้ืนที่และเพ่ือความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และมีงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.)  โดยมีแผนป้องกันสาธารณภัย” รองรับกรณีเกิด อัคคีภัย วาตภัย ตลอดจนภัยอ่ืนอันมี
ที่มาจากสาธารณะ ไม่ว่าจะเกิดจากธรรมชาติ  หรือมีผู้กระท าให้ เกิดขึ้น  ซึ่งก่อให้ เกิดอันตรายแก่
ชีวิต ร่างกายของประชาชน หรือความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชน หรือ ของรัฐ 

4.4. ยาเสพติด  
พ้ืนที่เทศบาลต าบลกระโสม ประชากรส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพ รับจ้าง รับราชการ และ

ค้าขาย ประชาชนที่อาศัยเป็นระบบเครือญาติ  ประกอบกับพ้ืนที่อยู่ใกล้กับสถานีต ารวจภูธรตะก่ัวทุ่ง ปัญหา
ยาเสพติดจึงมีเพียงเล็กน้อย 

4.5  การสังคมสงเคราะห์ 
เทศบาลต าบลกระโสมได้ด าเนินการด้านสังคมสังเคราะห์ ดังนี้ 
๑. ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์   
๒. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
๓. ประสานการท าบัตรผู้พิการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
5. ระบบบริการพื้นฐาน 

5.1 การคมนาคมขนส่ง 
เทศบาลต าบลกระโสม มีเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ผ่านตรงกลางในแนวเหนือ 

– ใต้   มีถนนในเขตเทศบาลดังนี้ 

ล าดับ
ที ่

ถนน จาก - ถึง 
ประเภทงาน ความกวา้ง 

ความ
ยาว 

หมายเหต ุ

 
ม. 

ตลอด
สาย ม. 

1 ถนนเทศบาล 1 เพชรเกษม - ท่าเรือ ถ.คสล. 6 308   
2 ถนนเทศบาล  1/ 1 ท.1 - หลัง ร.ร. ถ.คสล. 4 284   
3 ถนนเทศบาล  1/2 ท.1/1 -  สุดซอย ถ.คสล. 5 217   
4 ถนนเทศบาล  1/3 ท.1/1 - ท.1 ถ.คสล. 6 151   
5 ถนนเทศบาล  1/3 ท.1/1 - ท.1 ถ.คสล. 8 61   
6 ถนนเทศบาล  1/4 ท.1/3 - สุดซอย ถ.คสล. 5 89   
7 ถนนเทศบาล  2 เพชรเกษม  -  ท.4/1 ถ.คสล. 5 108   
8 ถนนเทศบาล  3 เพชรเกษม - ท่าเรือ ถ.คสล. 7 782   
9 ถนนเทศบาล   4 ท.4 - เพชรเกษม ถ.คสล. 6 200   

10 ถนนเทศบาล   4/1 ท.4/1 ถ.คสล. 6 400   
11 ถนนเทศบาล   4/2 ท.4 - ท.2 ถ.คสล. 5 125   
12 ถนนเทศบาล 4/3 ท.1-ท.4 ถ.คสล. 6 400   
13 ถนนเทศบาล  6 เพชรเกษม - ท.10 ถ.คสล. 4 80   
14 ถนนเทศบาล  7 เพชรเกษม - สุดซอย ลูกรัง 5 50   
15 ถนนเทศบาล  8 เพชรเกษม - ท.10 ถ.คสล. 5 100   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ล าดับ
ที ่

ถนน จาก - ถึง 

ประเภท
งาน ความกวา้ง 

ความ
ยาว หมาย

เหต ุ

 
ม. 

ตลอด
สาย ม. 

16 ถนนเทศบาล  10 เพชรเกษม - ท่าแป๊ะเจี๊ยบ ถ.คสล. 5 600   
17 ถนนสุขศิริสัมพันธ์ แยก ท.3 - ท่าสายัณห์ ถ.คสล. 4 170   
18 ถนนลูกรังหลังพังงามารีน ท.10  -  สุดซอย ลูกรัง 4 110   

19 
ถนนโครงการสุดซอย 
1/2 เชื่อม 1/3 ท.1/1  - ท.1/3 คอนกรีต 6 150   

20 ถนนโครงการ 1 สุระกุล - ท่าใหม่ ถ.คสล. 6 810   
21 ถนนโครงการ 2 ท่าใหม่ - เพชรเกษม ถ.คสล. 6 500   
22 ถนนเพชรเกษม หน้า รร. - หัวสะพาน แอสฟัลติก 8 1150   

 
5.2 การไฟฟ้า 

รับผิดชอบและด าเนินการโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพังงา จ าหน่ายกระแสไฟฟ้า
ให้แก่ทุกบ้านในเขตเทศบาลต าบลกระโสม ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน แต่การให้บริการไฟฟ้าแสงสว่าง
ตามถนนยังไม่เพียงพอเท่าท่ีควร 

5.3 การประปา 
ปัจจุบันเทศบาลต าบลกระโสม มีการประปาเป็นของตนเอง โดยซื้อน้ าดิบจากสระเก็บ

น้ าขุมเทวดา ต าบลถ้ า ให้บริการภายในเขตเทศบาลและใกล้เคียง 
5.4 โทรศัพท์ 

ในเขตเทศบาลต าบลกระโสม มีการใช้บริการด้านโทรศัพท์ จากบริษัท ทีโอที จ ากัด 
มหาชน และบริการโทรศัพท์มือถือจากค่ายต่างๆ เต็มพ้ืนที่ 

5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์  
เทศบาลต าบลกระโสมตั้งอยู่ใกล้ไปรษณีย์ตะกั่วทุ่ง มีการสื่อสารและการขนส่งที่

สะดวก และมีเครื่องมืออุปกรณ์ส าหรับใช้ในการด าเนินงานเกี่ยวกับกิจการต่าง ๆ   ของเทศบาลและเพ่ือ
ประโยชน์ของคนในชุมชน  ดังนี้  รถดับเพลิง รถบรรทุกน้ า รถบรรทุกอเนกประสงค์ รถดูดสิ่งปฏิกูล  
รถบรรทุกขยะ  รถกระเช้า รถจักรยานยนต์ รถยนต์ส่วนกลาง รถพ่วงลากจูงเรือยาว เวที เต้นท์  เก้าอ้ี     
พัดลมไอน้ า โพรเดียม คูลเลอร์น้ า เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 

 



6. ระบบเศรษฐกิจ 
6.1 การเกษตร 

พ้ืนที่เทศบาลต าบลกระโสม  มีพ้ืนที่ทางการเกษตร ประมาณ 101.03 ไร่ คิดเป็นร้อย
ละ 16.16 ของพ้ืนที่เทศบาลต าบลกระโสม ซึ่งกระจายตัวอยู่รอบนอกของชุมชน พืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ คือ 
ยางพารา ปาล์มน้ ามัน และมะพร้าว 

 
6.2 การประมง 

พ้ืนที่ส่วนใหญ่ของเทศบาลต าบลกระโสม เป็นพ้ืนที่ชายฝั่งทะเล ฝั่งอันดามัน ถือได้ว่า
เป็นเทศบาลที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางด้านทรัพยากรทางทะเล  เช่น กุ้ง  หอย ปูปลา ประชาชนบางส่วนจึง
มีการท าประมงชายฝั่ง  

 
6.3 การบริการ 

  พ้ืนที่ในเขตเทศบาลมีขนาดเล็ก โครงสร้างทางเศรษฐกิจของเทศบาลจึงขึ้นอยู่กับการค้า
และการบริการเป็นหลัก  ประกอบกับเป็นที่ตั้งของสถานที่ราชการระดับอ าเภอ สถาบันการเงินและมีท่า
เทียบเรือสุระกุลเป็นท่าเทียบเรือที่มีชื่อเสียงของจังหวัดพังงา ลักษณะการค้าและการบริการของชุมชนจึง
เป็นการค้าและการบริการขั้นพ้ืนฐานที่จ าเป็น ได้แก่ ร้านค้าปลีกประเภทขายของช าและของใช้เบ็ดเตล็ด 
ร้านขายอาหารและเครื่องดื่ม ร้าน เสริมสวย  บริการเรือน าเที่ยวและอ่ืน ๆ 

 
6.4 การท่องเที่ยว 

  ลักษณะการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลต าบลกระโสม ไม่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญ มี
เพียงท่าเรือสุระกุล ที่ให้บริการนักท่องเที่ยวที่เที่ยวชมอ่าวพังงา โดยมีผู้ประกอบการธุรกิจ เรือน าเที่ยว
ให้บริการในลักษณะของการเช่าเหมาล า โดยมีเส้นทางการเดินเรือเริ่มจากท่าเทียบเรือสุระกุลถึงเขาตาปู 
โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 3 ชั่วโมง/เที่ยว   และในพ้ืนที่ยังมีป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์  มีคุณค่าควรแก่การ
อนุรักษ์ไว้  เหมาะที่จะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์  และใช้เป็นสถานที่ส าหรับศึกษาระบบ
นิเวศน์ทางทะเล  และในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลกระโสม  มีสถานที่เหมาะแก่การส่งเสริมการท่องเที่ยว เช่น 
วัดมาตุคุณารามซึ่งเป็นโบราณสถานที่มีความร่มรื่นและความสวยงามของธรรมชาติ, สถานที่ปฏิบัติธรรมวัด
มาตุคุณาราม (วัดเก่าเจริญธรรม) มีป่าไทรขนาดใหญ่ที่สวยงาม, ต้นอัมฤทธิ์ขนาดใหญ่ตั้งอยู่ในเขตเมืองเก่า  

 
6.5 อุตสาหกรรม 

ในพ้ืนที่เทศบาล มีอุตสาหกรรมการบริการ เช่น ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์  โรงซ่อม
เรือ ร้านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า และปั้มน้ ามัน  ประเภทอุตสาหกรรมครัวเรือนมีการท าใบจากยาสูบ เป็นต้น 

 
6.6 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 

ลักษณะการค้าและการพาณิชย์ เป็นการค้าขั้นพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับประชากรที่
อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ ได้แก่ ร้านค้าปลีกประเภทขายของช า และของใช้เบ็ตเตล็ด ร้านขายอาหารและเครื่องดื่ม 
ร้านเสริมสวย บริการเรือน าเที่ยว และเนื่องจากเป็นชุมชนกึ่งเมืองจึงไม่มีกลุ่มอาชีพในพ้ืนที่ 

 
 



6.7 แรงงาน 
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ คือ รับจ้าง รับราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ค้าขาย  

 
7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 

7.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.2 ข้อมูลด้านการเกษตร 

ชุมชนตลาดใต้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ชุมชนตลาดเหนือ 
 
 
 
 
 
 
 
7.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
 
 
 
 
 
 
7.4 ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค) 
 
 
 
 
 
 
 
7.5 ข้อมูลความต้องการแหล่งน้ าเพื่ออุปโภค บริโภค 

 
 
 

 



8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
8.1 การนับถือศาสนา 

จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐาน ประจ าปี พ.ศ.2558 พบว่าประชากรส่วนใหญ่นับถือ
ศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ 97.28  โดยมีศาสนสถาน จ านวน 2 แห่ง  คือ วัดมาตุคุณาราม และสถานที่
ปฏิบัติธรรม (วัดเก่าเจริญธรรม) ใช้เป็นศูนย์กลางในการประกอบพิธีทางศาสนา ความสัมพันธ์ของประชากร
ในเขตเทศบาลจะเป็นแบบเครือญาติ 

 
8.2 ประเพณีและงานประจ าปี 

มีวัตนธรรมและขนมธรรมเนียมประเพณีท่ีสืบต่อกันมา อันได้แก่ท าบุญในวันส าคัญทาง
ศาสนา เช่น วันสารทเดือนสิบ เป็นประเพณีท าบุญเพ่ืออุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว ทุกปี
เมื่อถึงวันสารทเดือนสิบ (แรม 15 ค่ า เดือน 10) ชาวบ้านในชุมชนจะรวมญาติพ่ีน้องไปวัดเพ่ือร่วมกัน
ท าบุญอุทิศส่วนกุศล น าอาหารคาวหวาน ไปถวายพระ ฟังธรรมเทศนา และถวายภัตตาหารเพลแด่
พระภิกษุ จากนั้นก็จะน าอาหารส่วนหนึ่งใส่กระทงเปรตน าไปตั้งในสถานที่ที่ทางวัดจัดเตรียมไว้ให้เพ่ือเป็น
การเซ่นไหว้วิญญาณ จากนั้นจะน าอาหารส่วนหนึ่งไปแจกชาวไทยใหม่ (ชาวเล) และยังมีเทศกาลงาน
ประเพณีท่ีส าคัญประจ าปีของท้องถิ่น เช่น  

-  ประเพณีการถือศีลกินเจ  เป็นประเพณีเก่าแก่ของชาวไทยเชื้อสายจีน ในระหว่าง 1 – 
9 ค่ า เดือน 11 จะถือศีลกินเจ หยุดกินเนื้อสัตว์ทุกชนิดเพื่อละเว้นจากการกระท าบาป 

-  ประเพณีลอยกระทง  วันลอยกระทงของทุกปีจะตรงกับวันขึ้น 15 ค่ า เดือน 12 ตาม
ปฏิทินจันทรคติไทย ซึ่งอยู่ในช่วงฤดูน้ าหลาก มีน้ าขึ้นเต็มฝั่งสาเหตุที่มีประเพณีลอยกระทงขึ้นนั้น เกิดจาก
ความเชื่อหลายๆ ประการของแต่ละท้องที่ เพ่ือแสดงความส านึกถึงบุญคุณของแม่น้ าที่ให้เราได้อาศัยน้ ากิน 
น้ าใช้ ตลอดจนเป็นการขอขมาต่อพระแม่คงคา  

-  ประเพณีการแข่งขันเรือยาว การแข่งขันเรือยาวสมัยโบราณจัดเป็นประเพณีหลวงและ
เป็นการเสี่ยงทายซึ่งมักจัดกันในเดือน 11 เพราะในเดือน 11 นั้น น้ าเหนือไหล่บ่าท่วมเต็มคลอง การจัด
แข่งขันเรือยาวมีจุดหมายเพื่อประสานความสามัคคีและการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของชาวไทยให้คงอยู่ 

-  ประเพณีชักพระและสวดตลาด จะท ากันในวันแรม 1 ค่ า เดือน 11 ซึ่งเป็นประเพณี
ท าบุญในวันออกพรรษา อันเป็นการแสดงออกถึงความพร้อมเพรียง สามัคคีพร้อมใจกันในการท าบุญ      
ท าทาน 

-  ประเพณีวันเข้าพรรษา วันเข้าพรรษา เป็นวันส าคัญทางศาสนาวันหนึ่ง ที่พระสงฆ์
อธิษฐานว่าจะพักประจ าอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่ง ตลอดจนช่วงฤดูฝนที่มีก าหนดเป็นระยะ 3 เดือน ตามที่พระ
ธรรมวินัยบัญญัติไว้ โดยไม่ไปค้างแรมที่อ่ืน แม้การเข้าพรรษาจะเป็นเรื่องของพระภิกษุแต่พุทธศาสนิกชนก็
ถือเป็นโอกาสดีที่จะได้ท าบุญรักษาศีลและช าระจิตใจให้ผ่องใส 

-  ประเพณีวันสงกรานต์ วันสงกรานต์ ถือเป็นประเพณีวันขึ้นปีใหม่ของไทยมาแต่โบราณ 
เป็นธรรมเนียมปฏิบัติมาอย่างชัดเจน สืบทอดต่อกันมาจนกลายเป็นวัฒนธรรมประจ าชาติ สงกรานต์เป็น
ประเพณีที่แสดงถึงความงดงาม อ่อนโยน เอ้ืออาทร และเต็มไปด้วยบรรยากาศของความกตัญญู ความ
สนุกสนาน ความอบอุ่น และการให้เกียรติ ครบรพซึ่งกันและกัน สะท้อนให้เป็นถึงความเป็นไทย โดยใช้น้ า
เป็นสื่อ การก าหนดวันสงกรานต์ ตกอยู่ใน ระหว่างวันที่ 13,14,15 เมษายน ซึ่งทั้ง 3 วันจะมีชื่อเรียก
เฉพาะดังนี ้

 



วันที่ 13 เมษายน เรียกว่า มหาสงกรานต์ 
วันที่ 14 เมษายน เรียกว่า วันเนา 
วันที่ 15 เมษายน เรียกว่า วันเถลิงศก 

 
8.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 

อาชีพหนึ่งที่มีอยู่ในพ้ืนที่  คือการท าใบจากยาสูบซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น  และเป็น
อาชีพที่มีมายาวนาน เป็นอาชีพและสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน และมีภาษาถ่ินเป็นของตนเอง 

 
8.4 สิ้นค้าพื้นเมือง และของที่ระลึก 

จากสภาพพ้ืนที่ติดพ้ืนที่ป่าชายเลน อันประกอบไปด้วยป่าจาก และป่าโกงกางและ
ประชาชนได้มีการตัดจากมาท าเป็นอาชีพ มีการน าส่วนที่เหลือจากใบจากมาท าเป็น “กันหม้อ” หรือที่รอง
หม้อเป็นสินค้าพ้ืนเมืองชนิดหนึ่ง และสินค้าจักรสานอื่นๆ น ามาวางขายเป็นของที่ระลึก  

 
9. ทรัพยากรธรรมชาติ 

9.1 น้ า 
แหล่งน้ าธรรมชาติที่ไหลผ่านแนวพ้ืนที่เขตเทศบาล มี 2 สาย ได้แก่ คลองถ้ า และ

คลองกระโสม  
 

9.2 ป่าไม้  
ลักษณะของไม้จะเป็นป่าจาก ป่าไม้โกงกาง ป่าละเมาะ สวนปาล์มน้ ามัน และสวน

ยางพารา  
 

9.3 ภูเขา 
พ้ืนที่มีลักษณะเป็นเนิน และพ้ืนที่ราบ ไม่มีลักษณะเป็นภูเขา  
 

9.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
    ทรัพยากรทางธรรมชาติ เช่น ป่าลายเลน และสัตว์น้ าต่างๆ ยังคงมีความอุดมสมบูรณ์  


