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การศึกษาเรื่องการพัฒนาชุมชนบึงขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ใช้ระเบียบวิธี
วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้รูปแบบการวิจัยสนาม (Feld Research) โดย ลงพื้นท่ี
เพื ่อสำรวจข้อมูล ณ ชุมชนบึงขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยเครื ่องมือท่ีใช้ใน
การศึกษาคือ การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม(Non - Participant Observation) และติดต่อขอหนังสือ
ราชการจากทางโครงการสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
เพื่อติดต่อขออนุญาตผู้นำชุมชนในการลงพื้นที่เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามโดยผู้ศึกษาใช้วิธกีาร
สัมภาษณ์เชิงเจาะลึก ( in-depth interview) ประชากรกลุ่มเป้าหมายโดยการสุ ่มตัวอย่างแบบ
เฉพาะเจาะจงในการสัมภาษณ์ประชากรกลุ่มเป้าหมายจำนวน 8 คน โดยแบ่งกลุ่มเป้าหมายดังนี้ (1) 
ผู้นำชุมชน และคณะกรรมการชุมชน จำนวน 3 คน  (2) ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในชุมชนบึงขุนทะเล
จำนวน 5 คน  และเลือกพื้นท่ีของชุมชนบึงขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เก็บข้อมูลโดย
การสัมภาษณ์เชิงลึก และวิเคราะห์ข้อมูลโดยพรรณนา 

คำสำคัญ : การพัฒนาชุมชนบึงขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 
1บทความเรียงจากการศึกษาอิสระเรื่อง “การพัฒนาชุมชนบึงขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี”  
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ผลการศึกษาพบว่า การพัฒนาชุมชนบึงขุนทะเล การพัฒนาด้านโครงสร้ างพื้นฐานที่ได้
มาตรฐาน ทั้งสาธารณูปโภคและ สาธารณูปการ จึงเป็นประเด็นที่สําคัญในการพัฒนาให้ประชาชน
ได้รับบริการสาธารณะอย่างทั่วถึง ครอบคลุมพื้นที ่ เพื ่อรองรับการขยายตัวของประชากรและ
เศรษฐกิจ ในอนาคตบึงขุนทะเล จะเป็นเมือง ที่มีการคมนาคมสะดวกได้มาตรฐานทั้งถนนสา ยหลัก
และสายรอง มีการขยายเขตไฟฟ้าครัวเรือนและเขต ไฟฟ้าสาธารณะครอบคลุมพื้นที ่ ขยายเขต
จําหน่ายนํ้าประปาให้ประชาชนสามารถรับบริการได้ทุกครัวเรือน มีแหล่งน้ำท่ีสามารถใช้ประโยชน์ได้ 
รวมไปถึงการวางผังเมืองที่ดีสามารถควบคุมดูแลได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ด้านงบประมาณในก าร
พัฒนาสนับสนุนยังไม่เพียงพอต่อการพัฒนาชุมชนบึงขุนทะเลการพัฒนาส่วนด้านการส่งเสริมอาชีพ
ให้กับคนในชุมชน ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมไม่สะดวก ต้องการถนนที่มีพื้นผิวจราจราท่ี
ได้รับมาตรฐาน ถนนลาดยาง และถนนหินคลุกชำรุด มีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อในถนนบางสายของ
ชุมชน ด้านการให้ความร่วมมือของคนในชุมชน ชุมชนบึงขุนทะเลเป็นชุมชนเมืองจึงทำให้ประชาชน
ส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่ในชุมชน จะทำงานประจำกันเป็นส่วนใหญ่ ทำให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนา
บางส่วนไม่ได้รับความร่วมมือจากคนกลุ่มนี้ ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน ขาด
การให้ความรู ้แก่เด็กและเยาวชนเกี ่ยวกับการอนุรักษณ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ขาดงบประมาณในการสนับสนุนด้านนี้ แนวทางในการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะในการ
พัฒนาชุมชนบึงขุนทะเล ควรมีการเพิ่มงบประมาณ สนับสนุนงบประมาณจากทางภาครัฐในการ
พัฒนาชุมชนบึงขุนทะเล ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคม มีการของบจากหน่วยงานภายนอก 
ได้แก่ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ ่น , องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธาณี แต่การ
ดำเนินงานยังไม่ครอบคลุมทั้งชุมชน เนื่องจากมีข้อจำกัดด้านงบประมาณ ซึ่งเทศบาลจะดำเนินการ
ตามความจำเป็นเร่งด่วน และขอสนับสนุนไปยังหน่วยงานภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง ด้านการขาดแคลนน้ำ
อุปโภค บริโภค และใช้ในการเกษตร การแก้ไขปัญหาเทศบาลได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาการขาดแคลน
น้ำอย่างเร่งด่วนโดยการบรรทุกน้ำไปใส่หอถังของหมุ่บ้านให้เพียวพอแก่ความต้องการของคนในชุมชน 
สำหรับการเกษตรจะมีการสำรวจ และขุดลอกแหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อกักเก็บไว้ใช้ในการเกษตร ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เกิดจากครัวเรือนไม่ได้คัดแยกขยะก่อนนำมาทิ้ง รณรงค์ให้
ประชาชนคัดแยกขยะก่อนทิ้ง เพื่อลดปริมาณขยะที่จัดเก็บ รวมไปถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนกำ
จักขยะที่ทางเทศบาลไม่ได้เก็บ เช่น กิ่งไม้ ซากปูน อิฐจากการก่อสร้าง และปรับปรุงระบบการจัดเก็บ
ให้มีประสิทะธิภาพจะช่วยลดปราวณขยะและลดค่าใช่จ่ายในการจัดเก็บ ควรมีการแก้ไขด้าน
การจราจรในพื้นที่ชุมชนบึงขุนทะเล ให้มีความสะดวกในการเดินทางชุมชนโดยไม่ต้องใช้เวลาอยู่บน



ท้องถนนนานเกินไป  มีการขอเจ้าหน้าท่ีจราจรมาควบคุมการจราจรทุกวันในช่วงตอนเช้าและตอนเยน็ 
มีการกำหนดการจอดรถการกำหนดเวลาวันคู่และวันค่ี กำหนดเส้นขาวแดง,ขาวเหลืองท่ีชัดเจน 

 

บทน า 

“บึงขุนทะเล” เป็นแหล่งน้ำจืดท่ีคล้ายทะเลสาปขนาดใหญ่ท่ีสุดของจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีเนื้อ
ที่ประมาณ 1,270 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 3 ตำบลของอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี คือ ตำบลมะขามเต้ีย 
ตำบลขุนทะเล และตำบลวัดประดู่ โดย “ขุนทะเล” สันนิษฐานว่ามาจากชื่อของพญาจระเข้ ชื่อพ่อขุน
ทะเล ผู้คอยดูแลรักษาความสงบสุขในบึง ต้ังอยู่ห่างจากตัวเมืองไปทางทิศใต้ประมาณ 7 กิโลเมตร บึง
ขุนทะเลจัดเป็นระบบนิเวศแบบระบบเปิด(open system) รับน้ำจากคลองสาขาที่อยู่ทางด้านทิศใต้ 
ได้แก่คลองชะไก่ คลองท่าแร่ คลองท่ากรวดและคลองบ้านใหม่ ส่วนทางระบายน้ำออกจากบึงมีคลอง 
2คลอง คือ คลองมะขามเต้ียและคลองท่ากูบไหลลงสู่แม่น้ำตาปีทางด้านทิศเหนือของบึง ระบบน้ำบึง
ขุนทะเลได้รับอิทธิพลของน้ำทะเลที่ขึ้นลงและรุกล้ำเข้ามาถึงในเขตบึงโดยเฉพาะช่วงฤดูแล้งเป็นครั้ง
คราว ก่อให้เกิดการแลกเปลี ่ยนถ่ายเทมวลสารระหว่างกันขึ ้นอีกลักษณะหนึ ่ง บึงขุนทะ เลมี
ความสำคัญทั้งในเชิงนิเวศวิทยาและสภาวะเศรษฐกิจสังคมของจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นที่อยู่อาศัย
ของนกน้ำชนิดท่ีสำคัญ เช่น นกเป็ดน้ำ นกชันและนกชนิดอื่นๆ อีกเป็นจำนวนมากเป็นแหล่งท่ีมีปลา
น้ำจืดชุกชุม มีทัศนียภาพที่สวยงามประชาชนที่อยู่อาศัยอยู่โดยรอบใช้น้ำจากบึงและคลองสาขาเพื่อ
การเพาะปลูก อุปโภค และเลี้ยงสัตว์ ตลอดจนประกอบอาชีพด้วยการจับหาสัตว์น้ำเป็นรายได้ความ
เชื ่อมโยงของระบบนิเวศบึงขุนทะเลกับระบบอื่นทำให้มีโอกาสสูงที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน
องค์ประกอบต่างๆ ของบึง เช่น สภาพตินเขินจากตะกอนดินท่ีน้ำพัดพาเข้ามาสู่บึง การตายทับถมของ
พืชสัตว์ในบึง การถ่ายเทของเสียลงสู่บึง ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพของน้ำในบึงอันเป็นองค์ประกอบหลักที่
สำคัญที่สุดของระบบนิเวศนี้ จนอาจก่อความเสียหายย้อนกลับ(adverse effect) ต่อการดำรงชีพของ
ประชาชนท่ีเกี่ยวข้องในท่ีสุด ปัจจุบันบึงขุนทะเลมีแนวโน้มท่ีจะต้ืนเขิน แปรสภาพไป สืบเนื่องมาจาก
การแพร่ระบาดของวัชพืชน้ำ เช่น ผักตบชวา ต้นกง สาหร่าย เป็นต้น พืชเหล่านี้เจริญเติบโตอย่าง
รวดเร็วปละปกคลุมพื้นท่ีผิวน้ำส่วนใหญ่ของบึง อยู่อย่างหนาแน่นตามขอบบึง 

 

 



วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อศึกษาพัฒนาการเชิงพื้นท่ีชุมชนบึงขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
2. เพื่อศึกษาการสร้างความร่วมมือพร้อมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาชุมชนบึงขนุทะเล  

อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
3. เพื่อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาชุมชนบึงขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 

ขอบเขตของการศึกษาวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้มุ่งศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาชุมชนบึงขุนทะเล ในพื้นที่ บึงขุน
ทะเลมีเนื้อที่ประมาณ 1,270 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 3 ตำบลของอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี คือ ตำบล
มะขามเต้ีย ตำบลขุนทะเล และตำบลวัดประดู่  

   1. ขอบเขตพื้นท่ี พื้นท่ีในการศึกษา คือ บึงขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัด สุราษฎร์ธานี 

   2. ขอบเขตด้านระยะเวลา ช่วงเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 

   3. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง    

ผู้ศึกษาแบ่งประชาชากรและกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม 

   1. ผู้นำชุมชน 3 คน 

   2. กลุ่มชาวบ้านจำนวน 5 คน 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 ระเบียบวิธีวิจัยสามารถแยกประเด็นการศึกษาได้ดังนี้ (1) วิธีวิจัย (2) การออกแบบวิธีวิจัย (3) 
ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย (4) เครื่องมือในการเก็บข้อมูล (5) การเก็บรวบรวมข้อมูล (6) การวิเคราะห์
ข้อมูล 

 

 

 



วิธีวิจัย 

วิธีวิจัยการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเรื่องการพัฒนาชุมชนบึงขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-
Dept Interview)  ประชากรกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนบึงขุนทะเล อำเภอเมือง 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยจำแนกกลุ่มตัวอย่างเป็นหนึ่งกลุ่มคือผู้นำชุมชนจำนวน 3 คน และชาวบา้น
จำนวน 5 คน 

 

การออกแบบวิธีวิจัย 

การวิจัยครั้งนี ้เป็นการดำเนินการเพื่อตอบคำถามการวิจัยว่าการพัฒนาชุมชนบึงขุนทะเล 
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานีทำได้อย่างไร โดยได้จัดกลุ่มตัวแปรของการดำเนินการวิจัยครั้งนี้
ออกเป็นสองกลุ่ม ซึ่งประกอบด้วย (1)ผู้นำชุมชน 3 คน (2)กลุ่มชาวบ้านจำนวน 5 คน โดยศึกษาการ
พัฒนาเชิงพื้นที่ชุมชนบึงขุนทะเลในรูปแบบของการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนควรเป็นอย่างไร ที่จะ
นำไปสู่การสร้างความยั่งยืนให้กับพื้นท่ีชุมชนบึงขุนทะเลอย่างไร 

 

เครื่องมือในการเก็บข้อมูล 

ผู้วิจัยได้ใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือ เพื่อใช้ในการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างในชุมชน ที่เป็น
ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ซึ่งเป็นการสัมภาษณ์เพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัย ในเรื่องการ
พัฒนาชุมชนบึงขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี การสร้างความร่วมมือหระหว่างชุมชน 
พร้อมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาชุมชน และเสนอแนะแนวทางในการพัฒนา โดยใช้กล้อง
ถ่ายภาพเครื่องบันทึกเสียงเป็นเครื่องมือช่วยในการสัมภาษณ์ 

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยได้ดำเนินการเก็บข้อมูล โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Dept Interview)  จากผู้นำชุมชน
และประชาชนในพื้นท่ี ผู้ศึกษาได้เร่ิมสัมภาษณ์ต้ังแต่วันท่ี 30 กันยายน - 4 ตุลาคม พ.ศ.2563 โดยมี
ข้ันตอนการเก็บข้อมูล ดังนี้ 



1. ติดต่อประสานงานกลุ่มตัวอย่างท่ีเลือกไว้ เพื่อขออนุญาตให้ความอนุเคราะห์การสัมภาษณ์ 

2. สำรวจพื้นท่ีและนัดหมายกลุ่มตัวอย่าง วัน เวลา สถานท่ี และอำนวยความสะดวกอื่น ๆ 

3. จัดสัมภาษณ์เพื่อพูดคุยในประเด็นต่าง ๆ ในเรื่องที่ต้องการศึกษา ขออนุญาตบันทึกภาพ
และเสียงสัมภาษณ์ตามแบบสัมภาษณ์ 

4. นำผลสัมภาษณ์ที่ได้มาตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์ในประเด็นต่างๆ ที่ได้ต้ัง
วัตถุประสงค์ไว้ หากพบข้อพกพร่องว่าประเด็นไหนไม่ชัดเจนหรือตกหล่นต้องลงไปสัมภาษณ์อีก
จนกว่าจะได้ประเด็นหรือผลการศึกษาท่ีครบถ้วนตามต้องการ 

5. ผู้วิจัยสรุปข้อมูลท่ีได้จากการศึกษา 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนบึงขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็น
การนำเสนอข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ของกลุ่มตัวอย่าง มาจัดหมวดหมู่แล้วทำการวิเคราะห์ โดย
การวิเคราะห์ผลการวิจัยและนำเสนอผลงานวิจัยแบบอธิบายและพรรณนา 

 

ผลการศึกษา 

ประเด็นท่ี 1 พัฒนาการเชิงพื้นท่ีชุมชนบึงขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี  

ฝ่ายผู้นำชุมชนบึงขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี พื้นที่บึงขุนทะเลได้มีการพัฒนาการเชิง
พื้นท่ี ด้านโครงสร้างพื้นฐานในชุมชน มีการพัฒนานาเส้นทางคมนาคมขนส่งท่ีสะดวกในพื้นท่ีเชื่อมต่อ
ระหว่างซอยต่างๆในชุมชน ก่อสร้างซ่อมแซมและปรับปรุงสภาพพื้นผิวจราจรให้มีสภาพการใช้งานได้ดี 
พัฒนาสาธารณูปโภคที่ตอบสนองประโยชน์สุขของประชาชน  ปรับปรุงพัฒนาดูแลแหล่งน้ำในชุมชน
สำหรับการเกษตร และการอุปโภคบริโภค มีการพัฒนาเส้นทางจักรยานแปรผันเป็นการท่องเที่ยวบึง
ขุนทะเล โดยการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที ่ยวทางธรรมชาติและสวนสาธารณะในชุมชน เพิ่ม
สวนสาธารณะพื้นที่สีเขียว เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนใน
ชุมชนและภายนอกชุมนุม 



ฝ่ายชาวบ้านในชุมชนบึงขุนทะเล จำนวน 5 คน พื้นท่ีชุมชนบึงขุนทะเล ได้รับการปรับปรุงและ
พัฒนาอยู่ตลอดจากผู้นำชุมชน ในด้านโครงสร้างพื้นฐานถนนหนทางได้พัฒนาซ่อมแซม และผู้นำ
ชุมชนยังได้พัฒนาชุมชนบึงขุนทะเลให้เป็นสวนสาธารณะใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจให้กับคนใน
ชุมชน มีการพัฒนาส่งเสริมด้านสุขอนามัย โดยมีเครื่องออกกำลังกายให้กับชุมชนบึงขุนทะเล ผู้นำมี
ความใส่ใจในสุขภาพของชาวบ้านในชุมชน  

จะเห็นได้ว่า การพัฒนาด้านโครงสร้างพื ้นฐานที ่ได้มาตรฐาน ทั ้งสาธารณูปโภคและ 
สาธารณูปการ จึงเป็นประเด็นที่สําคัญในการพัฒนาให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณะอย่างทั่วถึง 
ครอบคลุมพื้นที่ เพื่อรองรับการขยายตัวของประชากรและเศรษฐกิจ ในอนาคตบึงขุนทะเล จะเป็น
เมือง ท่ีมีการคมนาคมสะดวกได้มาตรฐานท้ังถนนสายหลักและสายรอง มีการขยายเขตไฟฟ้าครัวเรือน
และเขต ไฟฟ้าธารณะครอบคลุมพื้นท่ี ขยายเขตจําหน่ายนํ้าประปาให้ประชาชนสามารถรับบริการได้
ทุกครัวเรือน มีแหล่งน้ำท่ีสามารถใช้ประโยชน์ได้ รวมไปถึงการวางผังเมืองท่ีดีสามารถควบคุมดูแลได้
อย่างมี ประสิทธิภาพ 

ประเด็นท่ี 2 ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาชุมชนบึงขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี  

ฝ่ายผู้นำชุมชน ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาชุมชนบึงขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี คือ 
ด้านงบประมาณในการพัฒนาสนับสนุนยังไม่เพียงพอต่อการพัฒนาชุมชนบึงขุนทะเลการพัฒนาส่วน
ด้านการส่งเสริมอาชีพให้กับคนในชุมชน เพราะ ชุมชนบึงขุนทะเลจะมีโครงการสร้างอาชีพให้กับ
ชาวบ้าน ปีละ 2 โครงการ โดยมีงบประมาณให้กับโครงการละ 2 แสนบาท ซึ่งไม่เพียงพอต่อจำนวน
คนในชุมชนท่ีอาศัยและอยากเข้าร่วมโครงการ ทำให้โครงการไม่ท่ัวถึงต่อประชาชนในชุมชน จึงอยาก
ได้งบประมาณเพิ่ม เพราะอยากให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากโครงการต่างๆเต็มที่ เพื่อที่จะให้
ประชาชนมีรายได้ในการประกอบอาชีพท่ีใช้วัสดุภายในชุมชนท่ีมีอยู่  

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมไม่สะดวก ต้องการถนนท่ีมีพื้นผิวจราจราที่ได้รับมาตรฐาน 
ถนนลาดยาง และถนนหินคลุกชำรุด มีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อในถนนบางสายของชุมชน ต้องการให้
ดำเนินการปรับปรุงและก่อสร้างใหม่ การขาดแคลนแหล่งน้ำอุปโภคบริโถค และที่ใช้ในการเกษตร 
ในช่วงฤดูแล้งปริมาณการใช้น้ำเพิ่มสูงข้ึน ทำให้ดินในน้ำไม่มีเพียงพอในการทำประปาหมู่บ้าน คลอง
ต้ืนเขินไม่สามารถกักเก็บน้ำได้ 

ด้านการให้ความร่วมมือของคนในชุมชน ชุมชนบึงขุนทะเลเป็นชุมชนเมืองจึงทำให้ประชาชน
ส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่ในชุมชน จะทำงานประจำกันเป็นส่วนใหญ่ ทำให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนา



บางส่วนไม่ได้รับความร่วมมือจากคนกลุ่มนี้ บางครั้งต้องอาศัยวันสำคัญในการพัฒนาชุมชน หรือทำ
กิจกรรมต่างเพื่อท่ีจะทำให้คนในชุมชนมีความร่วมมือกันมากข้ึน  

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอยมีปริมาณมากและตกค้าง ครัวเรือนไม่ได้
คัดแยกขยะก่อนน้ำมาทิ้ง ปริมาณเพิ่มขึนจากประชากรแฝงที่อาศัยอยุ่ในพื้นที่ทำให้ขยะมูลฝอยท่ี
เทศบาลต้องทำลายจัดเก็บในแต่ละวันมีปริมาณมากข้ึน  

ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ขาดการให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน
เกี ่ยวกับการอนุรักษณ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ ่น ขาดงบประมาณในการ
สนับสนุนด้านนี้ ไม่มีการรวบรวมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ินและให้ความรู้แก่เด็ก 
และเยาวชนเพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

ฝ่ายชาวบ้าน ปัญหาที่ชาวบ้านได้รับ คือ การจราจรติดขัดในพื้นที่บึงขุนทะเล เนื่องจากพื้นท่ี
บึงขุนทะเลที่ประชาชนอาศัยอยู่จำนวนมาก ทำให้เกิดการจราจรติดขัดมากในช่วงเช้าและช่วงเย็น 
เพราะเป็นช่วงในการไปทำงานและการไปโรงเรียนของคนในชุมชน และมีทางเข้าออกชุมชนทางเดียว
ทำให้ปัญหานี้กระทบต่อชาวบ้านในชุมชน เพราะต้องใช้เวลานานในการออกจากชุมชน  

ด้านการส่งเสริมสุขภาพของคนในชุมชน คือ การมีกิจกรรมออกกำลังกาย การเต้นแอโรบิค 
ตอนเย็นในชุมชน เพราะก่อนหน้านี้มีโครงการในด้านนี้มีงบประมาณในการดำเนินโครงการตอนแรก 
แต่ไม่ได้ติดตามผลของโครงการท่ีทำ ไม่ได้ทำการซ่อมแซ่มอุปกรณ์ในการดำเนินออกกำลังการไม่ว่าจะ
เป็นทางด้านเครื่องเสียงหรือการจ้างครูในการสอนเต้น ปัญหานี้ทำใหคนในชุมชนท่ีต้องการออกกำลัง
ต้องใช้เงินส่วนตัวของตนเองมาใช้ในการทำกิจกรรม ใครท่ีเป็นเต้นก็จะเก็บเงินคนละ 10 บาทต่อวันใน
การดำเนินกิจกรรม ภาครัฐควรติดตามผลของโครงการที่ได้จัดทำขึ้นตั้งแต่แรก ไม่ใช่แค่จัดโครงการ
ข้ึนมาและไม่ติดตามผลและส่งเสริมต่อยอดโครงการ ชาวบ้านไม่ควรจ่ายเงินเพื่อดำเนินกิจกรรม และ
ควรได้รีบผลประโยชน์ในด้านนี้  

ประเด็นท่ี 3 แนวทางในการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะในการพัฒนาชุมชนบึงขุนทะเล อ.เมือง จ. สุ
ราษฎร์ธานี  

ฝ่ายผู้นำชุมชนบึงขุนทะเล อ.เมือง จ. สุราษฎร์ธานี คือ ควรมีการเพิ่มงบประมาณ สนับสนุน
งบประมาณจากทางภาครัฐในการพัฒนาชุมชนบึงขุนทะเล ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคม 
มีการของบจากหน่วยงานภายนอก ได้แก่ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน , องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสุราษฎร์ธาณี แต่การดำเนินงานยังไม่ครอบคลุมท้ังชุมชน เนื่องจากมีข้อจำกัดด้านงบประมาณ 



ซึ่งเทศบาลจะดำเนินการตามความจำเป็นเร่งด่วน และขอสนับสนุนไปยังหน่วยงานภายนอกท่ี
เกี่ยวข้อง ด้านการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค และใช้ในการเกษตร การแก้ไขปัญหาเทศบาลได้
ดำเนินการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอย่างเร่งด่วนโดยการบรรทุกน้ำไปใส่หอถังของหมุ่บ้านให้เพีย
วพอแก่ความต้องการของคนในชุมชน สำหรับการเกษตรจะมีการสำรวจ และขุดลอกแหล่งน้ำ
ธรรมชาติ เพื่อกักเก็บไว้ใช้ในการเกษตร 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เกิดจากครัวเรือนไม่ได้คัดแยกขยะก่อนนำมาท้ิง 
รณรงค์ให้ประชาชนคัดแยกขยะก่อนทิ้ง เพื่อลดปริมาณขยะที่จัดเก็บ รวมไปถึงประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนกำจักขยะที่ทางเทศบาลไม่ได้เก็บ เช่น กิ่งไม้ ซากปูน อิฐจากการก่อสร้าง และปรับปรุง
ระบบการจัดเก็บให้มีประสิทะธิภาพจะช่วยลดปราวณขยะและลดค่าใช่จ่ายในการจัดเก็บ 

ฝ่ายชาวบ้าน ชุมชนบึงขุนทะเล อ.เมือง จ. สุราษฎร์ธานี คือ ควรมีการแก้ไขด้านการจราจรใน
พื้นที่ชุมชนบึงขุนทะเล ให้มีความสะดวกในการเดินทางชุมชนโดยไม่ต้องใช้เวลาอยู่บนท้องถนนนาน
เกินไป  มีการขอเจ้าหน้าท่ีจราจรมาควบคุมการจราจรทุกวันในช่วงตอนเช้าและตอนเย็น มีการ
กำหนดการจอดรถการกำหนดเวลาวันคู่และวันค่ี กำหนดเส้นขาวแดง ขาวเหลืองท่ีชัดเจน  

 

การอภิปรายผล 

 การพัฒนาชุมชนบึงขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี การที่ชุมชนบึงขุนทะเลมีการพัฒนาใน
ด้านต่าง ๆ  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานท่ีได้มาตรฐาน ท้ังสาธารณูปโภคและ สาธารณูปการ จึง
เป็นประเด็นท่ีสําคัญในการพัฒนาให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณะอย่างทั่วถึง ครอบคลุมพื้นท่ี เพื่อ
รองรับการขยายตัวของประชากรและเศรษฐกิจ ในอนาคตบึงขุนทะเล จะเป็นเมือง ที่มีการคมนาคม
สะดวกได้มาตรฐานทั้งถนนสายหลักและสายรอง มีการขยายเขตไฟฟ้าครัวเรือนและเขต ไฟฟ้า
สาธารณะครอบคลุมพื้นท่ี ขยายเขตจําหน่ายนํ้าประปาให้ประชาชนสามารถรับบริการได้ทุกครัวเรือน 
มีแหล่งน้ำที ่สามารถใช้ประโยชน์ได้ รวมไปถึงการวางผังเมืองที่ดีสามารถควบคุมดูแลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ด้านงบประมาณในการพัฒนาสนับสนุนยังไม่เพียงพอต่อการพัฒนาชุมชนบึงขุนทะเล
การพัฒนาส่วนด้านการส่งเสริมอาชพีให้กับคนในชมุชน ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมไม่สะดวก 
ต้องการถนนท่ีมีพื้นผิวจราจราที่ได้รับมาตรฐาน ถนนลาดยาง และถนนหินคลุกชำรุด มีสภาพเป็นหลุม
เป็นบ่อในถนนบางสายของชุมชน ด้านการให้ความร่วมมือของคนในชุมชน ชุมชนบึงขุนทะเลเป็น
ชุมชนเมืองจึงทำให้ประชาชนส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่ในชุมชน จะทำงานประจำกันเป็นส่วนใหญ่ ทำให้



เกิดความร่วมมือในการพัฒนาบางส่วนไม่ได้รับความร่วมมือจากคนกลุ่มนี ้ ด้านศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ ่น ขาดการให้ความรู ้แก่เด็กและเยาวชนเกี ่ยวกับการอนุรักษณ์
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ขาดงบประมาณในการสนับสนุนด้านนี้ แนวทางใน
การแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะในการพัฒนาชุมชนบึงขุนทะเล ควรมีการเพิ่มงบประมาณ สนับสนุน
งบประมาณจากทางภาครัฐในการพัฒนาชุมชนบึงขุนทะเล ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคม 
มีการของบจากหน่วยงานภายนอก ได้แก่ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน , องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสุราษฎร์ธาณี แต่การดำเนินงานยังไม่ครอบคลุมท้ังชุมชน เนื่องจากมีข้อจำกัดด้านงบประมาณ 
ซึ่งเทศบาลจะดำเนินการตามความจำเป็นเร่งด่วน และขอสนับสนุนไปยังหน่วยงานภายนอกท่ี
เกี่ยวข้อง ด้านการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค และใช้ในการเกษตร การแก้ไขปัญหาเทศบาลได้
ดำเนินการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอย่างเร่งด่วนโดยการบรรทุกน้ำไปใส่หอถังของหมุ่บ้านให้เพีย
วพอแก่ความต้องการของคนในชุมชน สำหรับการเกษตรจะมีการสำรวจ และขุดลอกแหล่งน้ำ
ธรรมชาติ เพื่อกักเก็บไว้ใช้ในการเกษตร ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เกิดจากครัวเรือน
ไม่ได้คัดแยกขยะก่อนนำมาทิ้ง รณรงค์ให้ประชาชนคัดแยกขยะก่อนทิ้ง เพื่อลดปริมาณขยะที่จัดเก็บ 
รวมไปถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนกำจักขยะที่ทางเทศบาลไม่ได้เก็บ เช่น กิ่งไม้ ซากปูน อิฐจากการ
ก่อสร้าง และปรับปรุงระบบการจัดเก็บให้มีประสิทะธิภาพจะช่วยลดปริมาณขยะและลดค่าใช่จ่ายใน
การจัดเก็บ ควรมีการแก้ไขด้านการจราจรในพื้นท่ีชุมชนบึงขุนทะเล ให้มีความสะดวกในการเดินทาง
ชุมชนโดยไม่ต้องใช้เวลาอยู่บนท้องถนนนานเกินไป  มีการขอเจ้าหน้าท่ีจราจรมาควบคุมการจราจรทุก
วันในช่วงตอนเช้าและตอนเย็น มีการกำหนดการจอดรถการกำหนดเวลาวันคู่และวันคี่ กำหนดเส้น
ขาวแดง ขาวเหลืองท่ีชัดเจน  

 

ข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาครั้งนี้ การพัฒนาชุมชนบึงขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ผู้นำควรเน้นในเร่ือง
การแก้ไขปัญหาจากที่ชาวบ้านได้มีการร้องเรียนต่างๆ เพื่อท่ีจะพัฒนาชุมชนให้มีความสะดวกสบาย มี
มาตรฐาน ในเร่ืองท่ีเป็นปัญหาอยู่ควรให้ความสำคัญและเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหา  

 

 

 



ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป 

1. หากผู้วิจัยท่านอื่นมีระยะเวลาในการทำวิจัยมากพอก็อยากจะแนะนำให้ศึกษาในเรื่องของ
การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน  

2. หากผู้ใดสนใจที่จะทำวิจัยที่ชุมชนบึงขุนทะเลอยากให้ศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของคนใน
ชุมชน วิจัยเชิงปริมาณ 
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