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ชุมชนมะขามชุม 

 
ประวัติชุมชน 
  เดิมชุมชนนี้มีต้นมะขามเป็นจ านวนมาก จึงเรียกชุมชนนี้ว่า บ้านมะขามชุม ต่อมาจ านวน
ประชากรเพ่ิมมากข้ึน  จึงได้จัดตั้งเป็นชุมชนขึ้นเมื่อ  ปี พ.ศ.2529   โดยเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประชากร
ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ     และรองลงมา คือ ศาสนาอิสลาม ประธานชุมชน คือ 

1. นายเชิญ   สุวัตถี    เป็นประธานชุมชนคนแรก 
2. นายธวชัชัย   ทับทิมทอง 
3. นายสุนทร  สิงห์สวัสดิ ์

  4. นายวิภาค  เลิศไกร 
  5. นายปิยะ   การพนักงาน   เป็นประธานคณะกรรมการชุมชนคนปัจจุบัน 

แกนน าจัดท าแผนชุมชน 
  1. นายปิยะ การพนักงาน ประธานคณะกรรมการชุมชน 
  2. นายสมบูรณ์ เมฆแก้ว  รองประธานคณะกรรมการชุมชน 
  3. นางมณทิพย์ เมฆแก้ว  เหรัญญิก 
                     4. นายประสิทธิ์   วงศ์วรชาติ      ประชาสัมพันธ์ 
  5. นางสาวสุพัตรา   เหมือนแท้ กรรมการฝ่ายสาธารณสุข 
  6. นางจริยา นิลพฤกษ์ กรรมการฝ่ายสาธารณสุข 
  7. นางจ าเนียร นิลพฤกษ์ กรรมการฝ่ายกิจกรรมสตรี 
  8. นายสมมาตร สุขนิยม    กรรมการฝ่ายกิจกรรมเยาวชน 
  9. นายเขียว อุดร  กรรมการ 
  10. นายเถกิง เสาวพันธ์ กรรมการ 
  11. นายทรงเกียรติ   สิงหพงศ์    กรรมการ 
  12. นายดับ ทองปาน กรรมการ 
  13. นางบุญยืน วัดศรี  กรรมการ 
  14. นางพรพินธุ์  สระแดง กรรมการ 
  15. นายพูนศักดิ์  สุขพาสารี เลขานุการ 
 
 

อาณาเขต   ตั้งอยู่ ต. ท่าวัง 
 ทิศเหนือ ติดต่อ  สนามกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ทิศใต้  ติดต่อ  ชุมชนป่าโล่ง (ซอยสิทธิศักดิ์) 
ทิศตะวันออก ติดต่อ  ถนนราชด าเนิน 
ทิศตะวันตก ติดต่อ  คลองเตย 

จ านวนประชากร   ข้อมูล จ.ป.ฐ. ปี 2554 
จ านวนครัวเรือน   168  ครัวเรือน  
จ านวนประชากร   176  คน ชาย  92  คน  หญิง 84  คน 
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ลักษณะทางเศรษฐกิจ 
1.    ลักษณะอาชีพทั่วไปในชุมชน 

1. ค้าขาย 
2. รับจ้างทั่วไป 
3. ธุรกิจส่วนตัว 
4. รับราชการ 

2. องค์กรต่างๆในชุมชน 
1. คณะกรรมการชุมชน     13    คน 
2. สมาชิกกลุ่มแม่บ้าน     44    คน 
3. อสม.           2    คน 
4. คณะกรรมการกองทุนชุมชนเมือง  15    คน 
5. คณะกรรมการกลุ่ม สสจ.                   5   คน 

3. รายได้เฉลี่ยของประชากร   23,000  บาท / คน / ปี 
4. ความต้องการของชุมชนด้านการส่งเสริมอาชีพ 

1. ค้าขาย ( เพาะถั่วงอก ) 
2. ท าขนมลูกชุบ 

5.   ลักษณะของการส่งเสริมอาชีพ 
1. อบรมด้านการตลาด 

สถานที่ส าคัญของชุมชน 
1. โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ 
2. โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา 
3. สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ’84 (ทุ่งท่าลาด)  
4. สนามกีฬากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช 

แหล่งข้อมูลข่าวสารของชุมชน  เสียงตามสายประจ าชุมชน 

สาธารณสุข 
1. กลุ่ม อสม. 
2. หน่วยงานที่ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

โครงสร้างพ้ืนฐานของชุมชน 
    1.   ถนน /ซอย  13  สาย 

1. ถนนมะขามชุม   มีลักษณะเป็นถนนแอสฟัลท์   กว้าง 4 เมตร ยาว 400 เมตร  มี
ทางระบายน้ า รางระบายน้ า ขนาด 60 ซม. สภาพถนน – รางระบายน้ า ปัจจุบัน
ใช้การได้ดี  

2. ซอยวัดมะขามชุมพัฒนา 1   มีลักษณะเป็นถนนคอนกรีต   กว้าง 2.5 เมตร ยาว 
20 เมตร  มีทางระบายน้ า  เป็นรางระบายน้ า ขนาด 40 ซม.สภาพถนนปัจจุบันใช้
การได้ดี รางระบายน้ าอุดตันใช้การไม่ได้ 
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3. ซอยมะขามชุมพัฒนา 2    มีลักษณะเป็นถนนคอนกรีต   กว้าง 3 เมตร  ยาว 70 
เมตร  มีทางระบายน้ า เป็นรางระบายน้ า ขนาด 50 ซม.  สภาพปัจจุบันใช้การได้ดี 
รางระบายน้ าอุดตันใช้การไม่ได้ 

4. ซอยมะขามชุมพัฒนา  3    มีลักษณะเป็นถนนคอนกรีต   กว้าง  2.5 เมตร  ยาว 
30 เมตร  มีทางระบายน้ า   เป็นรางระบายน้ า ขนาด 40 ซม. สภาพถนน-ราง
ระบายน้ าปัจจุบันใช้การได้ดี  

5. ถนนมะขามชุมพัฒนา  4     มีลักษณะเป็นถนนคอนกรีต  กว้าง  1.5  เมตร ยาว 
70  เมตร  มีทางระบายน้ า เป็นรางระบายน้ า ขนาด 40 ซม.   สภาพถนนปัจจุบัน
ใช้การได้ดี รางระบายน้ า อุดตันใช้การไม่ได้ 

6. ซอยมะขามชุมพัฒนา  5      มีลักษณะเป็นถนนคอนกรีต   กว้าง  3   เมตร ยาว 
300 เมตร  มีทางระบายน้ า เป็นรางระบายน้ า ขนาด 40 ซม.สภาพถนน - ราง
ระบายน้ าปัจจุบันใช้การได้ดี   

7. ซอยมะขามชุมพัฒนา  6   มีลักษณะเป็นถนนแอสฟัลท์     กว้าง   4   เมตร ยาว 
100 เมตร  มีทางระบายน้ า  สภาพถนน ปัจจุบันควรปรบัปรุง รางระบายน้ ามีน้ า
ขัง อุดตันใช้การไม่ได้ 

8. ถนนหลังสนามกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช  มีลักษณะเป็นถนนแอสฟัลท์ กว้าง 4 
เมตร ยาว 800 เมตร  ไม่มีทางระบายน้ า สภาพถนนปัจจุบันค่อนข้างช ารุด  

 
9. ถนนราษฎร์บ ารุง มีลักษณะเป็นถนนแอสฟัลท์ กว้าง 4 เมตร ยาว 400 เมตร  มี

ทางระบายน้ า รางระบายน้ าขนาด 60  ซม.สภาพถนน – รางระบายน้ า ปัจจุบันใช้
การได้ดี  

10. ถนนสุธรรมวิถี มีลักษณะเป็นถนนคอนกรีต  กว้าง  3  เมตร   ยาว 200 เมตร  มี
ทางระบายน้ า เป็นรางระบายน้ า ขนาด 40 ซม.  สภาพถนน – รางระบายน้ า 
ปัจจุบันใช้การได้ดี  

11. ซอยมั่นคง มีลักษณะเป็นถนนดินกว้าง 1 เมตร ยาว 70  เมตร  ไม่มีทางระบายน้ า 
สภาพถนนปัจจุบันควรปรับปรุง  

12. ซอยทรัพย์สมบูรณ์ มีลักษณะเป็นถนนคอนกรีต กว้าง 3 เมตร ยาว 150 เมตร  มี
ทางระบายน้ า เป็นรางระบายน้ าขนาด 50  ซม. สภาพถนน – รางระบายน้ า 
ปัจจุบันใช้การได้ดี  

13. ถนนสิทธิศักดิ์ มีลักษณะเป็นถนนคอนกรีต  กว้าง  3  เมตร  ยาว  200  เมตร  มี
ทางระบายน้ า   เป็นรางระบายน้ า     ขนาด 50 ซม.   สภาพถนน   ปัจจุบันใช้
การได้ดี รางระบายน้ ามีน้ าขังใช้การไม่ได้ ควรปรับปรุง 

2.   ประปา   มีใช้ไม่ครบทุกครัวเรือน (ส่วนใหญ่ใช้บ่อน้ า )  
  3.   ไฟฟ้า    มีใช้ครบทุกครัวเรือน 

 
 

 
 


