คํานํา
จังหวัดสุราษฎรธานี ตั้งอยูบริเวณพื้นที่ตอนกลางภาคใตของประเทศไทย เปนเมืองเกาแก
ตั้งแต ส มั ย กอ นประวัติ ศ าสตร มี ค วามสํ า คั ญ ทั้ งทางด านเศรษฐกิ จ สั ง คม การเมื อง ศาสนา และ
วัฒนธรรมประเพณีมากที่สุดเมืองหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน จากสภาพ
ภูมิศาสตรที่อุดมสมบูรณและชัยภูมิที่เหมาะสม สงผลใหสุราษฎรธานีมีความเจริญรุงเรืองสูงสุดแหงหนึ่ง
ในภูมิภาค และบนเสนทางแหงการพัฒนาสูความเจริญรุงเรืองมั่งคั่งดังกลาว จังหวัดสุราษฎรธานีมี
สวนเกี่ยวของกับพระบารมีแหงบูรพมหากษัตริย ที่มีบทบาทยิ่งตอสุราษฎรธานี แมแตชื่อ “สุราษฎรธานี”
ก็ไดรับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 6 ทรงพระราชทานนามใหซึ่ง
แปลว า “เมื อ งแห ง คนดี ” ด า นศาสนาและประเพณี วั ฒ นธรรม มี เอกลั ก ษณ เฉพาะของตนเอง
มี ผลิ ตภั ณ ฑ ชุ มชนที่ เป นภู มิ ป ญ ญาท องถิ่ นที่ หลากหลาย รวมทั้ งมี แหล งท องเที่ ยวทางธรรมชาติ ที่
สวยงาม โบราณสถานและแหลงทองเที่ยวทางทะเลชั้นนําระดับโลก
หนังสือ “สุราษฎรธานี 2553” จัดทําขึ้นมีวัตถุประสงคเพื่อรวบรวมขอมูลดานประวัติศาสตร
ภูมิ ศาสตร เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การศึกษา ศาสนา วัฒ นธรรม ประเพณี ทิศทางการพั ฒ นา
จังหวัด และขอมูลสถิติที่สําคัญในดานตาง ๆ รวมทั้งปญหาสําคัญของจังหวัด และโครงการสําคัญของ
รัฐบาลในระดับภาค มาบรรจุไวในหนังสือเลมนี้อยางเปนหมวดหมู เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธและ
เปนขอมูลใหกับสวนราชการ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชนและผูสนใจทั่วไปไดใชประโยชน
ในสวนที่เกี่ยวของตอไป
การจั ด ทํ า หนั ง สื อ นี้ สํ า เร็จ ลุ ล ว งไปด ว ยดี ทุ ก ประการ โดยได รับ ความร ว มมื อ ในการ
สนับสนุนขอมูลจากหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน หนวยงานรัฐวิสาหกิจ และองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นอยางดียิ่ง จังหวัดสุราษฎรธานีจึงขอขอบคุณทุกภาคสวนที่เกี่ยวของไว ณ โอกาสนี้ และ
หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความรวมมือดวยดีในโอกาสตอไป และขอเชิญชวนทุกทานมาเยี่ยมเยือน
ทองเที่ยว “สุราษฎรธานี เมืองคนดี” ดวยการตอนรับที่อบอุนและทั่วถึง
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วิสัยทัศน
“ สุราษฎรธานี เปนศูนยกลางการเกษตรครบวงจร ผูนําการทองเที่ยว
เชิงคุณภาพที่ยั่งยืนในภูมิภาค เปนเมืองนาอยู และเปนแหลงศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณธรรม ”
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด 5 ประเด็น
การเปนศูนยกลางการเกษตรที่มีคุณภาพครบวงจร
 การเปนผูนําการทองเที่ยวเชิงคุณภาพที่ยั่งยืนในภูมิภาค
การเปนจุดเชื่อมโยงเสนทางคมนาคมบริเวณภาคใตตอนบน
สุราษฎรธานีเมืองคนดี มีสังคม สิ่งแวดลอม มั่นคง และการบริหารจัดการที่ดี
การเปนแหลงการศึกษาและพัฒนาคุณธรรม

คําขวัญประจําจังหวัดสุราษฎรธานี
เมืองรอยเกาะ
เงาะอรอย
หอยใหญ
ไขแดง
แหลงธรรมะ
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คําขวัญประจําอําเภอ
อําเภอเวียงสระ
“ ชุมชนเมืองโบราณ สืบสานศรีวิชัย ตลาดใหญการคา
ยางพาราชั้นดี มากมีไมผล ผูคนมีน้ําใจ ”
อําเภอทาชนะ
“ หอยขาวอรอยดี คันธุลีทุเรียนเด็ด
หาดสําเร็จเที่ยวสบาย ทากระจายผาไหมงาม
เลื่องลือนามระกําหวาน ไหวอังคารพุทธทาส
ชมธรรมชาติเขาประสงค
ลืมไมลง........ทาชนะ ”
อําเภอกาญจนดิษฐ
“ หอยใหญนางรม ชมวิทยาลัยฝกลิง มากยิ่งกุงกุลาดํา
งามล้ําพระไสยาสน พระพุทธบาทควรผดุง
รุงเรืองเมืองทาทอง ”
อําเภอเมืองสุราษฎรธานี
“เมืองหาบกหกน้ํานามตาป
พระธาตุศรีฯ วัดธรรมเกาะลําพู
ตลาดน้ําศูนยราชการสะพานใหญ
หลวงพอพัฒนพุทธิคุณบึงขุนทะเล”
อําเภอบานนาสาร
เงาะโรงเรียนชื่อเฟอง รวยเหมืองแร แทน้ําผึ้ง นาทึ่งปลาเม็งยํา
เลิศล้ําถ้ําผา เพลินตาน้ําตกสวย งดงามดวยอุทยาน
อําเภอบานนาเดิม
ยางพาราเขียวขจี รสดีผลไม หลากหลายพระดี
ศักดิ์ศรีเมืองเกา เขาพลูน้ําแรรอน พักผอนแองหวยใหญ
อําเภอวิภาวดี
"ธรรมชาติงามยิ่ง เมืองแมหญิงกลาหาญ
มีอุทยานแกงกรุง น้ําตกสูงวิภาวดี มหานทีคลองยัน
ศูนยพระราชทานศิลปาชีพ"

3
อําเภอทาฉาง
ฟารมหอยแครง แหลงกุงกุลาดํา แหพระน้ําประจําป
ประเพณีแขงเรือ ลนเหลือนาขาว มะพราวหมากพลู
งามหรูธารน้ํารอน อนุสรณพอทานแมน
หมื่นแสนตาลโตนด ของโปรดเคยกุง
อําเภอพุนพิน
เมืองแมน้ําสองสาย องคนารายณล้ําคา
เจาพระยาทาขาม ถิ่นงามสราญรมย
อุดมอัญมณีศรีวิชัย เกรียงไกรสะพานจุล
อําเภอพระแสง
แทรกเตอรพระราชทาน มีตํานานทานหญิง งามจริงบางสวรรค
ปาลมน้ํามันชั้นดี ธารตาปสัมพันธ มหัศจรรยสระแกว
อําเภอพนม
“ บัวผุดสวย รวยเขาเสียบหมอก ”
อําเภอเกาะสมุย
พระใหญเกาะฟาน อุทยานกลางทะเล
เจดียล้ําคา ตายายเปนหิน
ดินแดนมะพราว กาวสูสากล
อําเภอเกาะพะงัน
“ เกาะพะงันพระจันทรสวย สายน้ําใส หาดทรายขาว
ปะการังแพรว เพ็ชรกลางอาว เมืองคนดี ”
อําเภอคีรีรัฐนิคม
เมืองเกาเขาราหู สายน้ําคูพุมดวงคลองยัน
โบราณสถานสําคัญถ้ําสิงขร
มีบอน้ํารอนคลองน้ําใส
บารมียิ่งใหญหลวงพอเชื่อม
อําเภอเคียนซา
“ บอถานหิน ถิ่นนกน้ํา งามทุงทอง สองตาป ไมดีจันทรกะพอ ”

4
อําเภอดอนสัก
“ เขาชะโงกเดนสงา แหลงประมงล้ําคา
เทียบทาเฟอรรี่ น้ําตกสวยวิภาวดี
บารมีหลวงพอจอย ”
อําเภอไชยา
“ พระบรมธาตุคูเมือง รุงเรืองพุทธศาสน
พุทธทาสปราชญโลก สวนโมกขพลาราม
ลือนามศรีวิชัย ผาไหมพุมเรียง
ทะเลเคียงหาดทราย แหลงซื้อขายไขเค็ม ”
อําเภอชัยบุรี
“ เมืองชายแดน แผนดินปาลม งามถ้ําหอม แวดลอมคุณธรรม ”
อําเภอบานตาขุน
“ภูเขาสูง เขื่อนสวย รวยผลไม ไรอาชญากรรม คุณธรรมล้ําเลิศ
ตนกําเนิดเสาหลักเมือง”

5
ตราประจําจังหวัดสุราษฎรธานี
หมายถึ ง พระบรมธาตุ ไชยา กล าวกั น วา พระบรมธาตุ ไชยา
เป นที่ บรรจุพระบรมสารีริก ธาตุ ข อง พระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ า
ซึ่ ง เป น ปู ช นี ย สถานสํ า คั ญ ที่ สุ ด ของจั ง หวั ด เป น ที่ เ คารพ
สักการะบูชาของชาวจังหวัดสุราษฎรธานี

ธงประจําจังหวัดสุราษฎรธานี
ธงประจํ า จั ง หวั ด สุ ราษฎร ธ านี มี 2 แถบสี คื อ แ ถ บ บ น
สีแสด แถบลางสีเหลือง และมีตราประจําจังหวัด
(รูปเจดียพระบรมธาตุไชยา)
กลางผืนธง

ดอกไมประจําจังหวัดสุราษฎรธานี
ดอกบัวผุด

ตนไมประจําจังหวัดสุราษฎรธานี
ตนเคี่ยม เปนไมยืนตน ซึ่งเจริญเติบโตในที่รอนชื้น มีมากใน
จังหวัดสุราษฎรธานี

6

ประวัติเมืองสุราษฎรธานี
จังหวัดสุราษฎรธานี เปนเมืองเกาแกตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตร ชนพื้นเมือง ไดแก
เซมัง และมาลายูดั้งเดิม ชนพื้นเมืองเหลานี้อาศัยอยูในเขตลุมน้ําหลวง และรอบบริเวณอาวบานดอน
กอนที่ชาวอินเดียจะเขามาตั้งถิ่นฐานเผยแพรวัฒนธรรม ดังปรากฏหลักฐานในชุมชนโบราณที่อําเภอ
ทาชนะ และอําเภอไชยา มีหลักฐานวาในพุทธศตวรรษที่ 13 บริเวณนี้เปนศูนยกลางของอาณาจักร
ศรีวิชัย เมื่ออาณาจักรนี้เสื่อมลง จึงแยกออกเปน 3 เมือง คือ เมืองไชยา เมืองทาทอง และเมืองคีรรี ฐั
ขึ้นตรงตอเมืองนครศรีธรรมราช ตอมาในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวโปรดฯ ให
ย า ยเมื อ งท า ทองมาตั้ ง ที่ บ า นดอน (ตั ว เมื อ งป จ จุ บั น ) และยกฐานะเป น เมื อ งจั ต วา ขึ้ น ตรงต อ
กรุงเทพมหานคร พระราชทานนามวา เมืองกาญจนดิษฐ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว ไดปรับปรุงระบบบริหารราชการแผนดิน ใหจัดตั้งมณฑลขึ้นโดยไดโปรดเกลาฯ ใหรวม
เมืองไชยา กาญจนดิษฐ หลังสวน และชุมพร เปนมณฑล เรียกวา มณฑลชุมพร เมื่อ พ.ศ.2441
และตั้ ง ศาลาว า การมณฑลที่ เมื อ งชุ ม พร ต อ มาเมื่ อ ป พ.ศ. 2458 ในรั ช สมั ย พระบาทสมเด็ จ
พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ไดโปรดเกลาฯ ใหยายศาลาวาการมณฑลชุมพรมาตั้งที่ บานดอน พรอมทั้ง
พระราชทานนามใหใหมวา “ เมืองสุราษฎรธานี ” เนื่องจากพระองคทรงเห็นวาราษฎรมีกิริยา
มารยาทเรียบรอย ตั้งมั่นในศีลธรรมและหลักพระพุทธศาสนา พรอมกันนี้ไดพระราชทานเปลี่ยนชื่อ
แมน้ําสายหลักของเมืองพุทธศาสนา พรอมกันนี้ไดพระราชทานเปลี่ยนชื่อ แมน้ําสายหลักของเมือง
ซึ่งราษฎรเรียกวา แมน้ําบานดอนบาง แมน้ําหลวงบาง และแมน้ําทาขามบางเปน “แมน้ําตาป”
เนื่องจากแมน้ํานี้เปนลุมน้ําสายใหญ มีน้ําตลอดป และใหญกวาแมน้ําสายใดในเขตมณฑลปกษใต
พื้นที่ลุมน้ําเปนพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ มีราษฎรตั้งบานเรือนประกอบการเพาะปลูกและการคาขาย
จํ า นวนมาก นั บ ได ว า เป น แม น้ํ า สายสํ า คั ญ สายหนึ่ งในราชอาณาจั ก รสยาม จึ ง ได โปรดเกล า ฯ
พระราชทานนามของแมน้ําใหมใหสอดคลองกับขอเท็จจริงสืบไป
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บทที่ 1
สภาพทั่วไป
ลักษณะทางกายภาพ
จังหวัดสุราษฎรธานีตั้งอยูบนฝงตะวันออกของภาคใต หางจากกรุงเทพฯโดยทางรถยนต
ประมาณ 645 กิโลเมตรมีเนื้อที่ประมาณ 13,079.61 ตารางกิโลเมตร หรือ 8,174,758.61 ไร มีเนื้อที่
มากเป น อั น ดั บ 6 ของประเทศ และมี พื้ น ที่ ม ากที่ สุ ด ในภาคใต ฝ ง ทะเลด า นอ า วไทยในจั ง หวั ด
สุราษฎรธานี มีความยาวประมาณ 156 กิโลเมตร มีเกาะขนาดใหญ ไดแก เกาะสมุย เนื้อที่ 227.25
ตารางกิโลเมตร เกาะพะงัน มีเนื้อที่ 194.2 ตารางกิโลเมตร นอกจากนี้ยังมีหมูเกาะอางทอง และเกาะบริวาร
42 เกาะ เกาะสมุ ย เป น เกาะที่ ใหญ ที่ สุ ด ในจั ง หวั ด ห า งจากฝ ง ทะเลประมาณ 20 กิ โลเมตร และ
หางจากศาลากลางจังหวัดประมาณ 80 กิโลเมตร
ทิศเหนือ
ติดตอกับจังหวัดชุมพรและอาวไทย
ทิศใต
ติดตอกับจังหวัดนครศรีธรรมราชและกระบี่
ทิศตะวันตก
ติดตอกับจังหวัดพังงาและระนอง
ทิศตะวันออก ติดตอกับอาวไทยและจังหวัดนครศรีธรรมราช

ลักษณะภูมิประเทศ
จังหวัดสุราษฎรธานี มีลักษณะภูมิประเทศเปนภูเขาประมาณ 49 % ของพื้นที่จังหวัด มี
เทือกเขาสูงทอดยาวตามแนวเหนือใตของพื้นที่จังหวัด ลักษณะภูมิประเทศดังกลาว กอใหเกิดลุมน้ํานอยใหญ
รวม 14 ลุมน้ํา ลุมน้ําที่สําคัญ ไดแก ลุมน้ําตาป พุมดวง ทาทอง ทากระจาย ไชยา ทาฉาง เปนตน
แมน้ํ าลําคลองในจังหวัดทุกสายไหลลงสูอาวไทยดานทิศตะวันออก สําหรับลักษณะภูมิ ประเทศของ
จังหวัดสุราษฎรธานี สรุปไดดังนี้
1. ภูมิประเทศเปนที่ราบสูง ภูเขาสลับซับซอน ไดแก พื้นที่ในเขตอําเภอคีรีรัฐนิคม
พระแสง พนม ทาฉาง ไชยา ทาชนะ เวียงสระ ชัยบุรี และ อําเภอวิภาวดี
2. ภูมิประเทศเปนที่ราบชายฝงทะเล ไดแก พื้นที่อําเภอเมืองและพุนพิน
3. ภูมิประเทศเปนที่ราบสูงดานตะวันออก ไดแก พื้นที่อําเภอดอนสัก กาญจนดิษฐ
เวียงสระ และบานนาสาร
4. ภูมิประเทศที่เปนที่ราบสูงตอนกลางสวนใหญอยูในอําเภอเมือง พุนพิน เคียนซา
พระแสง พนม บานนาเดิม ทาชนะ ทาฉาง และไชยา
5. ลักษณะภูมิประเทศเปนเกาะในอาวไทย ไดแก พื้นที่อําเภอเกาะสมุย เกาะพะงัน
หมูเกาะอางทอง และเกาะบริวาร รวม 42 เกาะ
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ลักษณะภูมิอากาศ
พื้นที่ของจังหวัดไดรับอิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดผานอาวไทย และ
มรสุมตะวันตกเฉียงใตจากมหาสมุทรอินเดีย จึงมีชวงฤดูฝนยาวนานระหวางเดือนพฤษภาคมถึง
มกราคม
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บทที่ 2
ขอมูลดานสังคม
2.1 การปกครองและประชากร
จังหวัดสุราษฎรธานีมีพื้นที่ 13,079.61 ตารางกิโลเมตร มากเปนอันดับ 6 ของประเทศ
และมากที่สุดในภาคใต
การปกครองแบงเปน
- 19 อําเภอ ประกอบดวย อําเภอเมืองสุราษฎรธานี กาญจนดิษฐ เกาะสมุย ไชยา คีรีรัฐนิคม
ทาฉาง บานนาสาร พุนพิน ทาชนะ พระแสง พนม เวียงสระ ดอนสัก เคียนซา บานตาขุน เกาะพะงัน
บานนาเดิม ชัยบุรี และวิภาวดี
- 128 ตําบล
- 1,074 หมูบาน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 138 แหง ประกอบดวย
- องคการบริหารสวนจังหวัด 1 แหง
- เทศบาลนคร 1 แหง
- เทศบาลเมือง 3 แหง
- เทศบาลตําบล 26 แหง
- องคการบริหารสวนตําบล 107 แหง
จํานวนประชากรและบาน ณ เดือน กันยายน 2552
ชาย
หญิง
รวม
จํานวนบาน
ลําดับที่
อําเภอ
(คน)
(คน)
(คน)
(ครัวเรือน)
1
เมืองสุราษฎรธานี
81,784
89,988
171,771
77,065
2
กาญจนดิษฐ
49,458
49,883
98,341
33,063
3
เกาะสมุย
26,092
27,461
53,553
37,187
4
ไชยา
23,804
24,806
48,737
16,723
5
คีรีรัฐนิคม
20,977
20,820
41,797
13,833
6
ทาฉาง
16,128
16,124
32,252
10,458
7
บานนาสาร
34,245
34,908
69,153
21,363
8
พุนพิน
45,048
45,211
90,259
33,800
9
ทาชนะ
26,370
25,893
52,263
18,675
10 พระแสง
32,371
32,001
64,372
20,524
11 พนม
18,094
17,511
35,705
11,399

10
ลําดับที่
12
13
14
15
16
17
18
19

อําเภอ
เวียงสระ
ดอนสัก
เคียนซา
บานตาขุน
เกาะพะงัน
บานนาเดิม
ชัยบุรี
วิภาวดี
รวม

ชาย
(คน)
29,252
17,904
22,964
7,577
7,238
11,218
12,943
7,350
491,043

หญิง
(คน)
30,108
18,079
22,447
7,419
7,193
11,501
12,536
6,693
500,587

รวม
(คน)
59,360
35,983
45,4118
14,996
14,431
22,719
25,497
14,048
991,630

จํานวนบาน
(ครัวเรือน)
20,166
12,412
15,086
5,903
10,280
7,123
8,496
5,265
378,848

อัตราความหนาแนนของประชากร 70 คน ตอ 1 ตารางกิโลเมตร
จํานวนบาน 378,848 ครัวเรือน (ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2552)
ประชากรแฝง ประมาณ 250,000 – 300,000 คน เนื่องจากจังหวัดสุราษฎรธานีเปน
จังหวัดที่มีการเจริญเติบโตอยางรวดเร็วในทุกดาน เศรษฐกิจมีความมั่นคง ประชากรมีรายไดคอนขาง
สูง ทําใหมีการจางงานเพิ่มขึ้นในธุรกิจและสถานประกอบการตาง ๆ มาก จึงทําใหมีประชากรจากพืน้ ที่
จังหวัดตาง ๆ ทั้งภาคอีสาน และภาคใต อพยพมาทํางานในพื้นที่จัง หวัด สุราษฎรธ านีจํา นวนมาก
แตไ มไ ดย า ยทะเบีย นบา นมาใหถ ูก ตอ งโดยเฉพาะอยา งยิ ่ง ในพื ้น ที ่เทศบาลนครสุ ราษฎร ธ านี
เทศบาลเมืองเกาะสมุย และอําเภอเกาะพะงัน ซึ่งจังหวัดและอําเภอตาง ๆ ไดรณรงคประชาสัมพันธให
ผูที่เขามาอาศัยอยูในพื้นที่จังหวัดสุราษฎรธานีไดยายทะเบียนเขามาอยูในพื้นที่ใหถูกตองตามกฎหมาย
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2.2 การศึกษา
จังหวัดสุราษฎรธานี มีสถานศึกษาทั้งสิ้น 659 แหง มีครู/อาจารย 10,220 คน มีนักเรียน
นักศึกษา 216,009 คน อัตราสวนครู/อาจารย ตอนักเรียน นักศึกษา เปน 1 : 21.13 โดยสามารถแยก
ตามประเภทได ดังนี้
สังกัด
สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สนง.คณะกรรมการการศึกษาเอกชน
กรมอาชีวศึกษา
สนง.การศึกษาทองถิ่น
กรมตํารวจ(ต.ช.ด.)
สถาบันอุดมศึกษา
สํานักงานพุทธศาสนาแหงชาติ
สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
รวม

จํานวน
สถานศึกษา
541
75
7
21
4
6
4
1
659

จํานวน
ผูสอน
6,774
1,809
372
552
38
589
26
60
10,220

จํานวน
อัตราสวน
นักเรียน/
ครู :นักเรียน
นักศึกษา
128,869
1:19
43,165
1:24
9,846
1:26
11,134
1:20
587
1:15
21,620
1:37
189
1:70
599
1:10
216,009
2:21.13

ที่มา : สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1
นอกจากนี้ ยังมีสถานศึกษาในระดับอื่น ดังนี้
1. ระบบการศึกษานอกโรงเรียน คือ ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนมีสถานศึกษาทุกอําเภอ
2. สถาบันเปดสอนระดับปริญญาโท คือ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎรธานี สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร(นิดา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เขตการศึกษาสุราษฎรธานี
มหาวิทยาลัยรามคําแหงและมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ศูนยวิทยบริการจังหวัดสุราษฎรธานี
มหาวิทยาลัยขอนแกน และมหามุฏราชวิทยาลัย(วัดธรรมบูชา)
3. สถาบันเปดสอนวิชาชีพ คือ สถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาค 11 สุราษฎรธานี วิทยาลัย
สารพัดชางสุราษฎรธานี และวิทยาลัยการอาชีพไชยา
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2.3 สาธารณสุข
บุคลากรสาธารณสุข
ปจจุบันจังหวัดสุราษฎรธานี มีบุคลากรสาธารณสุขทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน ดังนี้
1. ภาครัฐ
แพทย
จํานวน
236 คน
ทันตแพทย
จํานวน
60 คน
เภสัชกร
จํานวน
142 คน
พยาบาลวิชาชีพ
จํานวน
1,979 คน
พยาบาลเทคนิค
จํานวน
127 คน
2. ภาครัฐวิสาหกิจ
แพทย
จํานวน
- คน
ทันตแพทย
จํานวน
- คน
เภสัชกร
จํานวน
- คน
พยาบาลวิชาชีพ
จํานวน
2 คน
พยาบาลเทคนิค
จํานวน
2 คน
3. ภาคเอกชน ( รพ.เอกชน )
แพทย
จํานวน
42 คน
ทันตแพทย
จํานวน
7 คน
เภสัชกร
จํานวน
15 คน
พยาบาลวิชาชีพ
จํานวน
136 คน
พยาบาลเทคนิค
จํานวน
1 คน
ผดุงครรภ
จํานวน
7 คน
จนท./ ผูชวยพยาบาล
จํานวน
263 คน
• อัตราสวนบุคลากรสาธารณสุข (ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน) : ประชากร เปน
ดังนี้
แพทย
จํานวน
278 คน คิดเปนอัตรา 1 : 3,558
ทันตแพทย
จํานวน
67 คน คิดเปนอัตรา 1 : 14,765
เภสัชกร
จํานวน
157 คน คิดเปนอัตรา 1 : 6,301
พยาบาลวิชาชีพ
จํานวน
2,116 คน คิดเปนอัตรา 1 : 468
z
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สถานบริการสาธารณสุข
ปจจุบันจังหวัดสุราษฎรธานี มีสถานบริการสาธารณสุขทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชนดังนี้
1. ภาครัฐ
โรงพยาบาลศูนย ขนาด
800 เตียง
จํานวน 1 แหง
โรงพยาบาลทั่วไป ขนาด
160 เตียง
จํานวน 1 แหง
โรงพยาบาลชุมชน ขนาด
90 เตียง
จํานวน 1 แหง
โรงพยาบาลชุมชน ขนาด
60 เตียง
จํานวน 4 แหง
โรงพยาบาลชุมชน ขนาด
30
เตียง
จํานวน 12 แหง
โรงพยาบาลชุมชน ขนาด
10
เตียง
จํานวน 1 แหง
โรงพยาบาลสังกัดกรมสงเสริมสุขภาพจิต ขนาด 1,300 เตียง จํานวน 1 แหง
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม - ขนาด
30 เตียง จํานวน 2 แหง
- ขนาด 50 เตียง จํานวน 1 แหง
สถานีอนามัยขนาดใหญ
จํานวน 17 แหง
สถานีอนามัยทั่วไป
จํานวน 149 แหง
ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาล
จํานวน 4 แหง
ศูนยมะเร็งสุราษฎรธานี ขนาด 80 เตียง
จํานวน 1 แหง
2. ภาครัฐวิสาหกิจ
สถานพยาบาลเขื่อนรัชชประภา
จํานวน 1 แหง
สถานพยาบาลการไฟฟา
จํานวน 1 แหง
3. ภาคเอกชน
โรงพยาบาล
คลินิกแพทย เฉพาะทาง/ทั่วไป
คลินิกทันตกรรม
คลินิกกายภาพบําบัด
คลินิกการพยาบาลและผดุงครรภ
สถานพยาบาลแผนโบราณ
เทคนิคการแพทย
รานขายยา
- แผนปจจุบันที่มีเภสัชกร
- แผนปจจุบันบรรจุเสร็จ
- แผนปจจุบันบรรจุเสร็จสําหรับสัตว
- แผนโบราณ

จํานวน 7/409 แหง/เตียง
จํานวน 156 แหง
จํานวน 59 แหง
จํานวน 1 แหง
จํานวน 208 แหง
จํานวน 6 แหง
จํานวน 6 แหง
จํานวน 309 แหง
จํานวน 246 แหง
จํานวน 58 แหง
จํานวน 6 แหง
จํานวน 44 แหง
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ปญหาสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎรธานี ป พ.ศ. 2552
ป จจุ บั นสภาพสั งคม เศรษฐกิ จ และสิ่ งแวดล อม มี การเปลี่ ยนแปลงที่ ส งผลกระทบต อ
สุขภาพประชาชนหลายรูปแบบ ทั้งผลกระทบแบบเฉียบพลัน และ แบบเรื้อรัง ซึ่งทําใหเกิดความเสี่ยงทางสุข
ภาพทั้งในรูปแบบเดิม และรูปแบบใหม ผูรับผิดชอบจําเปนตองจัดสรรทรัพยากรใหเพียงพอ เพื่อบรรเทา
ยับยั้ง รักษา ฟนฟู และใหความชวยเหลือ แตในการปฏิบัติงานจริงการลดผลกระทบดังกลาวใหประสบ
ความสําเร็จ จําเปนตองมีการเรียนรู และพัฒนาอยางตอเนื่อง ดังนั้นหนวยงาน และผูรับผิดชอบ ตองปรับ
ทิศทาง และ นโยบายใหเอื้ออํานวยตอการดําเนินงาน ในสวนของจังหวัดสุราษฎรธานี ไดมีการวิเคราะห
ปญหาสุขภาพที่สําคัญ จากสาเหตุการปวยของผูปวยนอก สาเหตุการตาย และ โรคติดตอที่ตองเฝาระวัง
ที่มีอัตราปวยตายสูง โดยเรียงตามลําดับปญหา ที่สําคัญ 10 อันดับแรกดังตอไปนี้
1. โรคระบบไหลเวียนเลือด
เนื่องจากขอมูลสภาพปญหาทางดานสาธารณสุข ปจจุบันพบวา โรคระบบไหลเวียน
เลือดมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งปญหาที่เกิดขึ้นเกิดจากพฤติกรรมการบริโภค และการตรวจคัดกรองโรค
และคนหาปจจัยเสี่ยง เมื่อเกิดขึ้นแลวจะทําใหเกิดความพิการ เชน เปนอัมพาต และถึงแกชีวิตได
ขนาดของปญหา
มีรายงานการปวยสูงเปนอันดับ 1 ของสาเหตุการปวยของผูปวยนอกทั้งหมด จํานวน
269,099 ราย คิดเปนอัตราปวย 27,202.74 ตอแสนประชากรและมีแนวโนมสูงขึ้น
ความรายแรงของปญหา
มี รายงานผู ปวยตาย จํานวน 416 ราย คิ ดเปน อัตราตาย 42.05 ต อแสนประชากร
ซึ่งเปนสาเหตุการตายสูงสุด ของสาเหตุการตายทั้งหมด และสวนหนึ่งเกิดการพิการ และเปนอัมพาต
หลงเหลืออยู
ความยากงายในการแกไขปญหา
เนื่องจากโรคระบบไหลเวียนเลือดแกไขไดยาก ดวยวิธีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ
ประชาชน เชน พฤติกรรมการออกกําลังกาย และการบริโภคอาหาร ซึ่งจะตองมีการประชาสัมพันธ
รณรงค และใหสุขศึกษาแกประชาชนอยางทั่วถึง ในเรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดังกลาว
ความตระหนักของชุมชน
เนื่องจากผูปวยโรคระบบไหลเวียนเลือดเมื่อเกิดโรคแลว สวนใหญไมสามารถรักษา
หายขาด และยังอาจจะทําใหเสียชีวิตได จึงทําใหประชาชนมีความวิตกกังวล
2. โรคติดเชื้อและปรสิต
เนื่องจากอัตราปวยดวยโรคติดเชื้อและปรสิต สูงเปนอันดับ 5 ของสาเหตุการปวยของ
ผูปวยนอก สงผลทําใหมีการใชงบประมาณในการซื้อยาปฏิชีวนะคอนขางสูง เมื่อเปรียบเทียบกับยาชนิดอื่น
ขนาดของปญหา คิดเปนอัตราปวย 13,379.83 ตอแสนประชากร ซึ่งสูงเปนอันดับ 5
ของสาเหตุการปวยของผูปวยนอกในป 2552
ความรายแรงของปญหา มีผูปวยที่เสียชีวิตดวยโรคนี้ จํานวน 410 ราย คิดเปน
อัตราตาย 41.45 ตอแสนประชากร ซึ่งอัตราตายสูงเปนอันดับ 2 รองจากระบบไหลเวียนเลือด
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ความยากงายในการแกไขปญ หา เพราะปจจุบันประชาชนมีความรู มีการดูแล
พฤติกรรมสุขภาพที่ถูกตอง โดยมีสื่อทางโทรทัศนทําใหประชาชนมีความรูในการปฏิบัติตัวเพื่อลดภาวะ
เสี่ยงตอการเกิดโรคติดตอทุกชนิด
ความตระหนักของชุมชน เนื่องจากประชาชนยังไมคอยใหความสนใจเทาที่ควร
โดยมีความคิดวาโรคนี้เมื่อเปนสามารถรักษาใหหายไดจึงมีความวิตกกังวลนอย
3. เนื้องอกรวมมะเร็ง
มีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นจาก ป 2551 ทั้งนี้อาจจะเนื่องจากสภาพปญหาสังคม สภาพ
แวดลอมการบริโภคอาหาร ซึ่งสงผลกระทบตอการดําเนินชีวิตของประชาชน
ขนาดของปญหา มีอัตราปวย มีรายงานการปวย จํานวน 13,840 ราย คิดเปน
อัตราปวย 1,399.06 ตอแสนประชากร โดยมีอัตราปวยสูงเปนอันดับ 8 ของสาเหตุการปวยของผูปวย
นอกทั้งหมด
ความรายแรงของปญหา ในป 2552 ผูปวยเสียชีวิตจํานวน 336 ราย คิดเปน
อัตราตาย 33.97 ตอแสนประชากร ซึ่งสูงเปนอันดับ 3 ของสาเหตุการตายทั้งหมด
ความยากงายในการแกไขปญหา เปนปญหาที่ตองใชเวลาในการแกปญหา
โดยตองอาศัยความรวมมือของทุกภาคสวน
ความตระหนั ก ของชุ ม ชน เนื่ อ งจากเพราะว า ผู ป ว ยส ว นใหญ มี อั ต ราเสี ย ชี วิ ต
คอนขางสูง
4. โรคเอดส และ ติดเชื้อ HIV
สถานการณโรคเอดส ในระยะ 10 ป ที่ผานมา พบวา ประเทศไทยประสบกับปญหา
การแพรระบาดของโรคเอดส ซึ่งสงผลกรทบตอสุขภาพและสังคมอยางตอเนื่อง จังหวัดสุราษฎรธานีก็
เชนเดียวกัน
ขนาดของปญหา มีรายงานปวยดวยโรคเอดส รวม ผูที่ติดเชื้อ HIV สะสม
จนถึงป 2552 มีจํานวน จํานวน 6,693 ราย คิดเปนอัตราปวย 676.58 ตอแสนประชากร
ความรายแรงของปญหา อาการของโรคนี้รุนแรง ผูที่ติดเชื้อแลวเสียชีวิตทุกราย
และ ปญหาที่เกิดขึ้น สงผลกระทบตอปญหาครอบครัว , สังคม และ เศรษฐกิจ เปน อยางมาก
ความยากงายในการแกไขปญหา เกิดจากพฤติกรรมสวนบุคคล และสิ่งแวดลอม การ
แกไขปญหา จะตองสรางกระแสคานิยมทางสังคมระดับประเทศ และ การเผยแพรความรูในดานตางๆ
ความตระหนักของชุมชน ผูที่ติดเชื้อ ทําใหเสียชีวิตทุกราย รวมทั้ง มีผลกระทบตอ
ครอบครัว และ สังคม
5. ติดยาหรือ สารเสพติด
ปญหาการแพรระบาดของยาเสพติด นับวาเปนวงจรปญหาที่สําคัญที่สุดเนื่องจากสง
ผลกระทบโดยตรงตอคุณภาพชีวิตของประชาชน และปญหาการแพรระบาดมีแนวโนมสูงขึ้น วิธกี ารเสพมี
ความหลากหลายซับซอนยิ่งขึ้นกวาเดิม และยากที่จะตรวจสอบ ติดตาม และดูแลอยางทั่วถึง รัฐบาลได
ถือเปนปญหาเรงดวนของชาติที่ตองแกไข
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ขนาดของปญหา จํานวนผูที่ติดยาและสารเสพติด ป 2552 มีจํานวน 1,431 ราย
คิดเปนอัตราการ ติดยาหรือสารเสพติด 144.66 ตอแสนประชากร
ความรายแรงของปญหา เพราะการติดหรือสารเสพติด บางรายทําใหเสียชีวิตและ
สงผลกระทบตอปญหาครอบครัว สังคม และ เศรษฐกิจ เปน อยางมาก
ความยากงายในการแกไขปญหา เพราะเกิดจากปญหาครอบครัว ชุมชน สังคม
และสิ่งแวดลอม การแกไขปญหา จะตองสรางกระแสคานิยมทางสังคมระดับประเทศ เพื่อผนึกกําลัง
และความรวมมือในการปฏิบัติจากทุกภาคสวนในสังคม
ความตระหนักของชุมชน ผูที่ติดยาหรือสารเสพติด ทําใหเสียชีวิต คิดคุก และมีผล
กระทบตอครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
6. โรคเกี่ยวกับตอมไรทอและโภชนาการ
เนื่องจากตอมไรทอ ทําหนาที่ใหสารเคมีที่จะไปเสริมสรางความเจริญของรางกาย
และวุฒิภาวะ ฮอรโมนจากตอมไรทอสวนมากจะทําหนาที่เกี่ยวกับการเผาผลาญอาหารในรางกาย
ควบคุมอัตราของปฏิกริยาเคมีในเซลล แตเนื่องจากสภาพปจจุบัน ประชาชนสวนใหญตองเรงรีบใน
การทํางานแขงกับเวลา สงผลใหประชาชนมีพฤติกรรมการบริโภคที่ไมถูกตอง นอกจากนี้ การที่ตอมไรทอ
ทํางานมากกวา หรือ นอยกวาปกติ ทําใหเกิดความผิดปกติของรางกาย ทําใหเกิดภาวะแทรกซอน มี
ความ พิการ ทําใหเสียชีวิตได และมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น
ขนาดของปญหา อัตราปวยสูงเปนอันดับ 4 มีรายงานปวย จํานวน 203,528 ราย
คิดเปนอัตราปวย 20,574.28 ตอแสนประชากร
ความรายแรงของปญหา อาการของโรคนี้ไมรุนแรง และเสียชีวิตทันที ถาไดมีการดูแล
พฤติกรรมการบริโภค การออกกําลัง และ อยูในความดูแลของแพทย พยาบาล และเจาหนาที่สาธารณสุข
ความยากงายในการแกไขปญหา เกิดจาก พฤติกรรมสวนบุคคล หากทุกคนมีการ
ดูแลพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกตอง มีความรูความเขาใจในโรคนี้ที่ถูกตอง อัตราการเกิดโรคก็จะลดลง
ความตระหนักของชุมชน เพราะประชาชนไมคอยใหความสนใจเกี่ยวกับโรคเทาที่ควร
7. อุบัติเหตุจากจราจร
เนื่องจากขอมูลสภาพปญหาทางดานสาธารณสุข ปจจุบันพบวาอุบัติเหตุจากจราจรมี
แนวโนม เพิ่ ม สูงขึ้น เมื่อเกิดขึ้น แลวจะทําใหเกิดความบาดเจ็บหลายระดับ ตั้ งแตบาดเจ็บเล็กน อย
พิการ และถึงแกชีวิตได การแกไขปญหาดานอุบัติเหตุจากจราจรนี้ตองแกที่ตัวบุคคล สภาพแวดลอม
อุบัติเหตุจากจราจร สวนใหญจะเกิดขึ้นในภาวะที่ไมคาดคิดและเกิดขึ้นทันทีทันใด แตถาประชาชนมี
จิตสํานึกในตนเอง และปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่สังคมจัดวางไว เชน นโยบายของรัฐบาลใน
โครงการเปดไฟใสหมวก เมาไมขับ โอกาสในการเกิดอุบัติเหตุที่จะลดจํานวนลง
ขนาดของป ญ หา มี รายงานการป ว ย จํ า นวน 19,675 ราย คิ ด เป น อั ต ราป ว ย
1,988.91 ตอแสนประชากร
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ความรายแรงของปญ หา เนื่องจากมีผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน ป 2552 สูงถึง
จํา นวน 183 รายคิ ดเป น อั ต ราตาย 18.50 ต อแสนประชากร และผูที่ ได รับ อุ บั ติเหตุ น อกจากจะมี
อันตรายถึงแกชีวิตแลว ยังอาจจะทําให เกิดความพิการหลงเหลืออยู
ความยากงายในการแกไขปญหา เนื่องจากอุบัติเหตุเปนสิ่งที่แกไขไดยาก ควรจัด
ใหมีประชาสัมพันธ รณรงค และใหสุขศึกษาแกประชาชนอยางทั่วถึง ในเรื่องมาตรการความปลอดภัย
ในการขับขี่ยานยนต และกฎจราจร
ความตระหนักของชุมชน เนื่องจากผูที่ไดรับอุบัติเหตุนอกจากจะสูญเสียทรัพยสิน
แลวยังอาจมีอันตรายถึงชีวิตได จึงทําใหประชาชนมีความวิตกกังวลและเนื่องจากในพื้นที่มีเสนทาง
การคมนาคมที่สะดวก มีถนนตัดผานทุกหมูบาน ทําใหมีโอกาสเสี่ยงสูง ตอการประสบอุบัติเหตุ
8. โรคระบบยอยอาหารรวมโรคในชองปาก
แนวโนมของผูปวยนอกจากสาเหตุโรคระบบยอยอาหารรวมโรคในชองปากเพิ่มสูงขึ้น
เนื่ อ งจากสภาพป จ จุ บั น มี พ ฤติ ก รรมการบริ โภคที่ ไม ถู ก ต อ ง เช น รั บ ประทานอาหารไม ต รงเวลา
รับประทานอาหารไมครบมื้อ หรือรับประทานอาหารรสชาติจัด
ขนาดของปญหา เพราะมีรายงานการปวย จํานวน 231,455 ราย คิดเปนอัตรา
ปวย 23,397.37 ตอแสนประชากร
ความรายแรงของปญหา เพราะในปที่ผานมาไมมีรายงานผูปวยเสียชีวิตดวยโรคนี้
สวนใหญอาการไมรุนแรง และ ถาไดรับการรักษาที่ถูกตอง รับประทานยาตามแพทยสั่ง หรือมีพฤติกรรม
การบริโภคอาหารที่ถูกตอง อาการก็จะดีขึ้น
ความยากงายในการแกไขปญหา เพราะระบบการยอยอาหาร เกิดจากพฤติกรรม
สวนบุคคล คือ ขาดความใสใจเรื่องพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกตอง และ ตรงเวลา
ความตระหนักของชุมชน เพราะระบบยอยอาหารเปนความเจ็บปวยสวนบุคคล
ประชาชนไมคอยใหความสนใจเกี่ยวกับโรคเนื่องจากคิดวาไมเปนอันตรายถึงแกชีวิต
9. ไขเลือดออก
เนื่ องจากโรคไขเลื อดออกยังคงเป น ป ญ หาสาธารณสุ ขที่ สําคัญ ของประเทศ และ
ของจังหวัดสุราษฎรธานี มีการระบาดหมุนเวียนในพื้นที่ ตางๆ และ มีการระบาดซ้ําซากในบางพื้นที่
รวมทั้ง เปนโรคติดตอที่นําโดยแมลง สามารถแพรระบาดไดงาย และ รวดเร็ว ซึ่งในแตละป ตองใช
ทรัพยากร คือ กําลังคน และ งบประมาณเปนจํานวนมากในการควบคุม และปองกันโรคดังกลาว
ขนาดของปญหา ในป 2552 มีรายงานการปวย จํานวน 1,071 ราย คิดเปน
อัตราปวย 108.27 ตอแสนประชากร
ความรายแรงของปญหา สวนมากเปนแลวอาการมักรุนแรง ไมมียารักษาโดยเฉพาะ
ซึ่งตองรักษาตามอาการของผูปวย และ อาจทําใหผูปวยเสียชีวิตได โดยในป 2552 มีรายงานผูปวย
เสียชีวิต จํานวน 1 ราย คิดเปนอัตราตาย 0.10 ตอแสนประชากร
ความยากงายในการแกไขปญหา เปนโรคที่เกิดจากพฤติกรรมสวนบุคคล การควบคุม
ปองกันโรคจะประสบผลสําเร็จได หากประชาชน ชุมชน และ สังคมใหความรวมมือ
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ความตระหนั ก ของชุ ม ชน ป จ จุ บั น ประชาชนให ค วามสนใจ และตระหนั ก ถึ ง
อันตรายของโรค
10. โรคระบบสืบพันธรวมปสสาวะ
เนื่องจากมีรายงานการปวย สูงเปนอันดับ 8 จากสาเหตุการ และ บางโรคในกลุมนี้
นําไปสูการติดเชื้อ HIV ซึ่งทําใหเกิดปญหาครอบครัว และ ปญหาสังคมตามมา
ขนาดของปญหา ในป 2551 มีรายงานการปวย จํานวน 55,104 ราย สูงเปน
อันดับ 6 ของรายงานการปวยทั้งหมด คิดเปนอัตราปวย 5,570.36 ตอแสนประชากร
ความรายแรงของปญหา ในป 2552 ไมมีรายงานผูปวยตายดวยโรคนี้
ความยากงายในการแกไขปญหา ประชาชนสวนหนึ่งยังมีความละอาย ตอเจาหนาที่
ในการเขารับการตรวจรักษา ดังนั้นจึงควรมีการใหสุขศึกษาประชาสัมพันธ ใหประชาชนเขาใจ ในการ
ปฏิบัติตัว เพื่อลดภาวะเสี่ยงตอการเกิดโรค การปองกัน อาการของโรค และ การรักษา
ความตระหนักของชุมชน ประชาชนสวนหนึ่งใหความสนใจเกี่ยวกับการเกิดโรคโดย
เชื้อวาโรคนี้สามารถปองกันได แตยังมีความวิตกกังวลวาอาจจะนําไปสูการติดเชื้อ HIV

2.4 ศาสนาและวัฒนธรรม
ศาสนาพุทธ 303 วัด (มหานิกาย 292 วัด ธรรมยุติ 11 วัด (วัดราง 124 วัด ที่ดิน 1,774 ไร
- งาน 29 ตารางวา)
- เจาคณะภาค 16
ไดแก พระเทพสุธี วัดไตรธรรมาราม
- รองเจาคณะภาค 16-17-18(ธ)
ไดแก พระเทพวราจารณ วัดธรรมบูชา
- เจาคณะจังหวัดสุราษฎรธานี
ไดแก พระเทพพิพัฒนาภรณ วัดทาไทร
- เจาคณะจังหวัดสุราษฎรธานี(ธ)
ไดแก พระราชไพศาลมุนี วัดโมกขธรรมาราม
ศาสนาอิสลาม 40 มัสยิด
- ประธานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด ไดแก นายเขตรัฐ เทพรัตน
ศาสนาคริสต โบสถคริสต 22 แหง (โรมันคาทอลิก 4 แหง โปรแตสแตนท 18 แหง)
- มุขนายกสังฆมณฑลสุราษฎรธานี ไดแก ยอเซฟประธาน ศรีดารุณศิลป
- ประธานคริสเตียนกลางจังหวัดสุราษฎรธานี ไดแก ศาสนาจารยวิชาญ เพชรประดิษฐกุล
- เจาอาวาสอาสนวิหารราฟาแอลสุราษฎรธานี ไดแก บาทหลวงอัครเดช ทับปง
ขอมูลดานศาสนาและวัฒนธรรม
- ศูนยปฏิบัติธรรม 3 ศูนย (วัดพัฒนาราม,วัดศานติ-ไมตรี, สวนโมกขพลาราม)
- ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย 7 แหง (อ.พนม 2 แหง , อ.ไชยา, อ.เกาะสมุย,
อ.วิภาวดี, อ.ชัยบุรี, อ.ทาชนะ)
- โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ/ธรรมบาลี 4 โรงเรียน
- หองเรียนมหาวิทยาลัยสงฆ 2 แหง
- ศูนยอบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจํามัสยิด 24 ศูนย
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- พิพิธภัณฑสถานแหงชาติไชยา
1 แหง
- ศูนยวัฒนธรรมจังหวัด
1 แหง
- ศูนยวัฒนธรรมอําเภอ
1 แหง
- สภาวัฒนธรรมจังหวัด
1 แหง
- สภาวัฒนธรรมอําเภอ
19 แหง
- สภาวัฒนธรรมตําบล
128 แหง
- โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน 19 แหง
โบราณสถาน 14 แหง
1. พระธาตุศรีสุราษฎร ตําบลมะขามเตี้ย อําเภอเมืองสุราษฎรธานี
2. วัดเขาพระนิ่ม ตําบลทาทอง อําเภอกาญจนดิษฐ
3. เจดียวัดแหลมสอ วัดแหลมสอ ตําบลหนาเมือง อําเภอเกาะสมุย
4. เจดียวัดถ้ําสิงขร ตําบลถ้ําสิงขร อําเภอคีรีรัฐนิคม
5. แหลงโบราณคดีวัดเวียง และเจดียวัดหลง ตําบลพุมเวียง อําเภอไชยา
6. อุโบสถวัดโพธาราม วัดสมุหนิมิต ตําบลพุมเรียง อําเภอไชยา
7. วัดพระบรมธาตุไชยา ตําบลเวียง อําเภอไชยา
8. เจดียวัดแกว อุโบสถวัดปาลิไลย วัดเขาน้ํารอน และแหลงโบราณคดี ตําบลเลม็ด
อําเภอไชยา
9. พระพุทธรูปวัดถ้ําใหญเขาประสงค วัดถ้ําใหญเขาประสงค ตําบลวัง อําเภอทาชนะ
10. วัดเขาพระอานนท อุโบสถและเจดีย วัดเขาอานนท ตําบลศรีวิชัย อําเภอพุนพิน
11. แหลงโบราณสถานเมืองเวียงสระ วัดเวียงสระ ตําบลเวียงสระ อําเภอเวียงสระ
12. ถ้ําคูหา ตําบลชางขวา อําเภอกาญจนดิษฐ
13. วัดน้ํารอบ ตําบลน้ํารอบ อําเภอพุนพิน
14. วัดควนทาแร ตําบลทรัพยทวี อําเภอบานนาเดิม
การนับถือศาสนา
จากประชากร จํานวน 983,486 คน แยกการนับถือศาสนาได ดังนี้
- นับถือศาสนาพุทธ ประมาณ 965,983 คน คิดเปนรอยละ 98.22
- นับถือศาสนาอิสลาม ประมาณ 14,254 คน คิดเปนรอยละ 1.45
- นับถือศาสนาคริสตและอื่นๆ ประมาณ 3,249 คน คิดเปนรอยละ 0.33
ผลิตภัณฑเดนขอจังหวัด
หอยนางรม ไขเค็มไชยา ผาทอพุมเรียง ผลิตภัณฑจากกระจูด น้ํามันสุขภาพจากมะพราว
เงาะโรงเรียน ปูสดทะเล กาละแมสมุย ผลิตภัณฑจากกะลามะพราว และอาหารทะเลแปรรูป
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ประเพณี/การละเลน
- ประเพณีชักพระทอดผาปาและแขงเรือขาว จัดในวันออกพรรษา(แรม 1 ค่ํา เดือน 11)
- ประเพณีลอยกระทง (ขึ้น 15 ค่ํา เดือน 12)
- วันสารทเดือนสิบ(รับสงตายาย)
- การทําขวัญขาว
- การละเลน/มหรสพ เชน มโนราห หนังตะลุง ลิเกปา การละเลนสะบา มกมวย ชนควาย
จํานวนรานเกมส รานคาราโอเกะ และโรงภาพยนตร (ขอมูล ณ 23 พฤศจิกายน 2552)
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

อําเภอ
เมืองสุราษฎรธานี
พุนพิน
กาญจนดิษฐ
ดอนสัก
เกาะสมุย
เกาะพะงัน
ทาฉาง
ไชยา
ทาชนะ
คีรีรัฐนิคม
พนม
บานตาขุน
บานนาเดิม
บานนาสาร
เคียนซา
เวียงสระ
พระแสง
ชัยบุรี
วิภาวดี
รวม

จํานวนรานเกม
85
37
42
15
37
38
13
5
20
4
15
5
8
31
10
9
26
7
4
411

จํานวนรานคาราโอเกะ
11
16
21
8
30
11
6
7
15
3
8
4
9
28
6
11
20
25
2
241

โรงภาพยนตร
4
4
8
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2.5 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
จังหวัดสุราษฎรธานีมีคดีอาญาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ป 2552 จํานวน 2,748 คดี ป 2552 (ต.ค.
52- ก.พ.53) จํานวน 1,103 คดี โดยกลุมคดีที่มีมากที่สุดคือ คดีประทุษรายตอทรัพยคิดเปนรอยละ
76.6 จากการจับกุม
ตารางแสดงผลอัตราคดี : ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ปงบประมาณ 2552 และปงบประมาณ 2553 (ต.ค.52-ก.พ.53)
ผลการดําเนินการ
ประเภทคดี
กลุมที่ 1 คดีอุฉกรรจและ
สะเทือนขวัญ
กลุมที่ 2 คดีประทุษรายตอชีวิต
และรางกาย
กลุมที่ 3 คดีประทุษรายตอทรัพย
รวม

ปงบประมาณ 2552

ปงบประมาณ 2553

เกิด

จับ

%การจับ

เกิด

จับ

%การจับ

272

181

66.54

123

72

58.54

1,022

689

67.42

427

268

62.76

1,454
2,748

641
1,511

44.09
55

553
1,103

273
613

49.37
76.6

สถิติการจับกุมคดีอาญา
จํานวนคดีอาญากลุม 1,2 และ 3 ในรอบ 1 ป งบประมาณ ( 1 ต.ค.51 – ก.ย.52) เกิดขึ้น ดังนี้
( 1 ) คดีกลุมที่ 1 ( คดีอุกฉกรรจและสะเทือนขวัญ ) เกิด 272 คดี จับกุม 181 คดี คิดเปนรอย
ละ 66.54 จากการจับกุม
( 2 ) คดี ก ลุ ม ที่ 2 ( คดี ป ระทุ ษ ร า ยต อ ชี วิ ต ร า งกาย เพศ ) เกิ ด 1,022 คดี จั บ กุ ม 689 คดี
คิดเปนรอยละ 67.42 จากการจับกุม
( 3 ) คดีกลุมที่ 3 ( คดีประทุษรายตอทรัพย ) เกิด 1,4545 คดี จับกุม 641 คดี คิดเปนรอยละ
44.09 จากการจับกุม
แผนการปองกันและปราบปรามอาชญากรรม
1. ดานการปองกันอาชญากรรม
1.1 การวางระบบสายตรวจในการปองกันอาชญากรรมเชิงรุก ไดแก จัดระบบสายตรวจ
ใหครอบคลุมทุกพื้นที่ พัฒนาศักยภาพของสายตรวจ สรางจิตวิญญาณความเปนตํารวจมืออาชีพ พัฒนา
ปรับปรุงระบบฐานขอมูลท องถิ่ น พั ฒนาปรับปรุงอุปกรณ เครื่องมือ ยานพาหนะ ปรับปรุงระบบการ
รับแจงความและการไปถึงสถานที่เกิดเหตุไดอยางรวดเร็ว , ระดับสถานีตํารวจใหจัดทําแผนปองกันและ
ปราบปราม ใหสอดคลองเหมาะสมกับสภาพปญหาของแตละพื้นที่
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1.2 ด านการแสวงหาความรวมมื อจากประชาชนในพื้ น ที่ ได แก จัด ตั้ งตู ยามตํ ารวจ
จัดตั้งอาสาสมัครเพื่อชวยเหลือตํารวจดูแลพื้นที่ รณรงคใหทุกภาคสวนในพื้นที่เห็นความสําคัญในการ
กําหนดสภาพแวดลอม ตัดหรือลดโอกาสของคนรายในการกระทําผิด หัวหนาสถานีตํารวจ ขอความ
รวมมือไปยังรานทองในพื้นที่ ใหติดตั้งกลองวีดีโอวงจรปด 2 จุด สงเสริมสนับสนุนใหมีการนําเอา
แนวทางยุติธรรมสมานฉันทของกระทรวงยุติดธรรมมาใช
1.3 การดําเนินงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ ไดแก พัฒนาการใชสื่อประชาสัมพันธทุก
รูปแบบสงเสริมใหสวนทองถิ่นและภาคเอกชนเขามามีสวนรวม สนับสนุน สงเสริม ใหชุมชน/สังคม
มีความเขมแข็งในการปองกันอาชญากรรมเชิงรุก สงเสริมสนับสนุน ใหมีการจัดตั้งกลุมองคกรหรือ
เครือขายอาสาสมัครในการปองกันอาชญากรรม จัดทําแผน/โครงการ หรือกิจกรรมที่สอดคลองกับ
แนวความคิดในการปลูกฝงจิตสํานึกในการแกไขปญหาอาชญากรรม
2. ดานการปราบปรามอาชญากรรม
2.1 งานปราบปรามอาชญากรรมพื้นฐานทั่วไป เชน ระดมกวาดลางจับกุมคดีคางเกา,
พัฒนา/เพิ่มศักยภาพการทํางานของฝายสืบสวนทุกดานที่สําคัญ คือ การนําเอาวิทยาศาสตรมาใช
เปนหลัก,สงเสริมใหมีการจัดตั้งทิมวิเคราะหคลี่คลายคดีแบบบูรณาการ ประสานความรวมมือกับหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ ในการปราบปรามผูกระทําผิด เขมงวดในการตรวจคนอาวุธปน ใบอนุญาตการมี และใช
อาวุธปนอยางจริงจัง ฯลฯ
2.2 งานปราบปรามยาเสพติด เชน สืบสวน ปราบปราม จับกุม อยางจริงจังและตอเนื่อง
และใหความสําคัญกับการดําเนินการตามแนวทางหรือมาตรการที่รัฐบาลกําหนด
2.3 งานการจั ด ระเบี ย บสั ง คม เช น การปราบปราม จั บ กุ ม และการควบคุ ม แหล ง
อบายมุข ที่ผิดกฎหมาย รวมทั้งสื่อลามก อนาจาร ตองดําเนินการอยางเด็ดขาด ,ตองกําจัดขาราชการ
ตํารวจ ที่เขาไปมีสวนเกี่ยวของกับผลประโยชนที่มิชอบจากแหลงอบายมุขที่ผิดกฎหมาย และใหความ
สําคัญกับการปองปรามและการปองกันเปนหลัก
3. ดานการพัฒนาบุคลากรในสายงานปองกันและปราบปรามอาชญากรรม
3.1 จัดอบรมพัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ตํารวจอยางสม่ําเสมอ
3.2 เพิ่มขวัญและกําลังใจใหกับผูปฏิบัติงานในเรื่องสิทธิกําลังพลใหมากที่สุด
ตํารวจภูธรจังหวัดสุราษฎรธานี ไดกําชับการปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับสถานบริการ การ
ระดมกวาดลางอาชญากรรมในพื้นที่รับผิดชอบ เปาหมาย ไดแก อาวุธปน อาวุธสงคราม วัตถุระเบิด
มือปนรับจาง ผูมีอิทธิพลที่กระทําผิดกฎหมาย คดีอุกฉกรรจ และสะเทือนขวัญ คดีประทุษรายตอทรัพย
โดยเฉพาะคดี ลั กทรัพย ในเคหสถาน การโจรกรรมรถยนต รถจั กรยานยนต คดี ค างเก าตามหมายจั บ
คดียาเสพติด อบายมุขทุกประเภท และสถานบริการ ซึ่งไดมีคําสั่ง หนังสือ และวิทยุสั่งการให สภ.ใน
สังกัด และหนวยงานที่เกี่ยวของไปดําเนินการตามแผนดังกลาวอยางเครงครัดและตอเนื่อง
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บทที่ 3
ขอมูลดานเศรษฐกิจ
3.1 ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะการคลัง
1. โครงสรางเศรษฐกิจ
โครงสรางเศรษฐกิจหลักของจังหวัดสุราษฎรธานี 5 อันดับแรก พิจารณาจากผลิตภัณฑมวลรวม
(GPP) ป 2551 ไดแก สาขาเกษตรกรรมสัดสวนรอยละ 36.86 สาขาอุตสาหกรรมสัดสวนรอยละ 14.56
สาขาการขายสงขายปลีกสัดสวนรอยละ 9.81 สาขาโรงแรมและภัตตาคารสัดสวนรอยละ 9.01 สาขา
การขนสงสัดสวนรอยละ 5.09 ของผลิตภัณ ฑ มวลรวมจังหวัดราษฎรธานี เมื่อพิจารณาเศรษฐกิจของ
จังหวัด ตั้งแตป 2544 – 2551 จะเห็นไดวาโครงสรางเศรษฐกิจหลักยังคงเปน 5 สาขาหลักขางตน ซึ่งสัดสวน
ไมเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ
โครงสรางเศรษฐกิจจังหวัดสุราษฎรธานี

สัดสวนการเปลี่ยนแปลงโครงสรางเศรษฐกิจจังหวัดสุราษฎรธานี
ตั้งแตป 2544- 2551

ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
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2. ขอมูลผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดสุราษฎรธานี
ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดสุราษฎรธานี ป 2551 ณ ราคาประจําป มีมูลคา 131,475 ลานบาท
รายไดเฉลี่ยตอหัวประชากร 133,248 บาท/คน/ป หากพิจารณา ณ ราคาคงที่ ป 2551 ขยายตัวรอยละ
2.69
หนวย : ลานบาท

สาขาการผลิต

มูลคาเพิ่ม
ณ ราคาประจําป
2550

อัตรา
ขยายตัว
(%)
2551

มูลคาเพิ่ม
ณ ราคาคงที่

2551

2550

2551

44,506

52,440

17,239

18,917

9.73

40,444

48,461

14,715

16,531

12.34

4,062

3,980

2,524

2,386

- 5.46

ภาคนอกเกษตร

76,691

79,034

34,591

34,305

- 0.83

สาขาเหมืองแรและยอยหิน

600

506

634

584

- 7.79

19,945

19,146

7,206

6,544

- 9.19

สาขาไฟฟา ประปา และโรงแยกกาซ

2,399

2,401

1,769

1,878

6.11

สาขากอสราง

4,675

5,164

1,880

1,869

- 0.58

สาขาการขายสง การขายปลีก ฯ

11,540

12,896

5,593

5,652

1.06

สาขาโรงแรมและภัตตาคาร

11,257

11,844

4,724

4,795

1.50

สาขาการขนสง ฯ

6,437

6,692

4,709

4,977

5.70

สาขาตัวกลางทางการเงิน

3,382

3,624

1,627

1,645

1.11

สาขาบริการดานอสังหาริมทรัพย ฯ

3,407

3,349

2,229

2,253

1.08

สาขาการบริหารราชการฯ

4,345

4,434

1,383

1,336

- 3.38

สาขาการศึกษา

5,203

5,220

1,568

1,478

- 5.78

สาขาการบริการดานสุขภาพและสังคม

2,759

3,032

907

953

5.02

731

718

359

339

- 5.49

11

11

4

4

-

ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด

121,197

131,475

51,830

53,222

2.69

รายไดเฉลี่ยตอหัวประชากร(บาท)

124,417

133,248

974

987

ภาคเกษตร
สาขาเกษตรกรรม การลาสัตว และการปาไม
สาขาประมง

สาขาอุตสาหกรรม

สาขาการใหบริการดานฯ
สาขาลูกจางในครัวเรือนสวนบุคคล

จํานวนประชากร(พันคน)
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3. สรุปภาวะเศรษฐกิจจังหวัดสุราษฎรธานี ป 2552
เศรษฐกิจจังหวัดสุราษฎรธานี ป 2552 คาดวาจะหดตัวอยูที่รอยละ 2.35 ( โดยมีชวงคาดการณอยู
ที่รอยละ - 2.82 ถึง - 1.19 ) จากที่ขยายตัว รอยละ 2.69 ในป 2551 เปนผลจากการหดตัวของ 5 สาขา
หลักที่สําคัญ ไดแก สาขาเกษตรกรรม หดตัว รอยละ 0.97 สาขาอุตสาหกรรม หดตัวรอยละ 2.81 สาขา
การขายสงขายปลีก หดตัวรอยละ 2.10 สาขาโรงแรมและภัตตาคาร หดตัวรอยละ 6.10 และสาขาการขน
สง หดตัวรอยละ 4.88 จากปจจัยลบที่สําคัญ ไดแก เศรษฐกิจโลกที่หดตัว และสถานการณความขัดแยง
ทางการเมืองในประเทศ สงผลใหเศรษฐกิจในชวง 3 ไตรมาสแรกหดตัว แตกลับมาขยายตัวเปนบวกใน
ไตรมาสสุดทายจากการฟนตัวของเศรษฐกิจประเทศคูคาที่สําคัญ
ตารางเครื่องชี้เศรษฐกิจแยกตามสาขาการผลิตหลัก ของจังหวัดสุราษฎรธานี ป 2552
สาขาการผลิต
1. เกษตรกรรม
2. อุตสาหกรรม
3. การขายสงขายปลีก
4. โรงแรมและภัตตาคาร
5. การขนสง
GPP จังหวัดสุราษฎรธานี (ประมาณการ)

สัดสวนที่ปรับน้ําหนักจาก
GPP 2551
48.93
19.33
13.02
11.96
6.76
100.00

อัตราการขยายตัว
(ประมาณการ)
-0.97
-2.81
-2.10
-6.10
-4.88
-2.35

4. แนวโนมเศรษฐกิจจังหวัดสุราษฎรธานี ป 2553
เศรษฐกิจจังหวัดสุราษฎรธานี ป 2553 คาดวาจะขยายตัวอยูที่ รอยละ 3.41 ( โดยมีชวง
คาดการณอยูที่รอยละ 3.10 – 3.73 ) จากที่หดตัวรอยละ 2.35 ในป 2552 เปนผลจากการขยายตัว ของ
5 สาขาหลักที่สําคัญ ไดแก สาขาเกษตรกรรม ขยายตัวรอยละ 2.99 สาขาอุตสาหกรรม ขยายตัวรอยละ
3.12 สาขาการขายสงขายปลีก ขยายตัวรอยละ 3.49 สาขาโรงแรมและภัตตาคาร ขยายตัวรอยละ 4.19
และสาขาการขนสง ขยายตัวรอยละ 5.18 จากปจจัยบวกที่สําคัญ ไดแก ราคาสินคาเกษตรทั้งยางพารา
และปาลมน้ํามันยังอยูในระดับสูง สงผลใหรายไดเกษตรกรอยูในเกณฑดีที่มีผลบวกตอการบริโภคภาคเอก
ชน และนโยบายการคลังที่กระตุนเศรษฐกิจตอเนื่องจากปลายป 2552 ภายใตโครงการลงทุนตามแผน
ปฏิบัติการไทยเขมแข็งซึ่งชวยดึงใหการลงทุนภาคเอกชนดีขึ้น ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจโลกที่กําลังฟนตัว
สงผลใหภาคการทองเที่ยวปรับตัวดีขึ้น
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ตารางคาดการณเศรษฐกิจตามสาขาการผลิตหลัก ของจังหวัดสุราษฎรธานี ป 2553
สัดสวนที่ปรับน้ําหนักจาก
อัตราการขยายตัว
สาขาการผลิต
GPP 2551
(ประมาณการ)
1. เกษตรกรรม
48.93
2.99
2. อุตสาหกรรม
19.33
3.12
3. การขายสงขายปลีก
13.02
3.49
4. โรงแรมและภัตตาคาร
11.96
4.19
5. ขนสง
6.76
5.18
GPP จังหวัดสุราษฎรธานี (ประมาณการ)
100.00
3.41
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สถานการณดานการคลังจังหวัดสุราษฎรธานี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 จังหวัดสุราษฎรธานี มีรายไดนําสงคลังรวมทั้งสิ้น 3,153.332 ลานบาท
ต่ํากวาปที่แลวรอยละ 7.73 เปนผลมาจาก สรรพากรพื้นที่สุราษฎรธานี1,2 และธนารักษพื้นที่สุราษฎรธานี
จัดเก็บรายไดลดลงจากปที่แลว โดยภาษีที่จัดเก็บไดลดลงที่สําคัญไดแก เงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินได
นิติบุคคล ภาษีธุรกิจเฉพาะ
สําหรับ การเบิ กจ ายงบประมาณ จังหวัดสุราษฎรธานีมี การเบิ กจายเงิน งบประมาณทั้งสิ้น
12,811.662 ล านบาท สู งกวาป ที่ แลวรอ ยละ 5.79 เป น การเบิ ก จายงบประมาณป ป จจุบั น 12,204.930
ล า นบาท เพิ่ ม ขึ้ น จากป ที่ แ ล ว ร อ ยละ 5.85 คิ ด เป น อั ต ราการเบิ ก จ า ยร อ ยละ 95.91 ของวงเงิ น
งบประมาณ โดยเบิกจายในลักษณะรายจายประจํา 8,708.440 ลานบาท และรายจายลงทุน 3,496.490
ลานบาท สําหรับรายจายลงทุนมีการเบิกจาย คิดเปนรอยละ 81.15 ของวงเงินงบประมาณ และเปนการ
เบิกจายรายจายปกอน 606.732 ลานบาท สูงกวาปที่แลวรอยละ 4.68
ฐานะการคลังจังหวัดสุราษฎรธานีของปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ขาดดุล 9,785.694 ลานบาท
(ปที่แลว 8,546.877 ลานบาท) ประกอบดวยดุลเงินงบประมาณขาดดุล 9,658.330 ลานบาท เนื่องจากราย
ไดนําสงคลังมีจํานวน 3,153.332 ในขณะที่มีการเบิกจายเงินจากคลังทั้งสิ้น 12,811.662 สวนดุลเงินนอก
งบประมาณขาดดุล 127.364 ลานบาท
ตารางแสดงฐานะการคลังจังหวัดสุราษฎรธานี
ปงบประมาณ พ.ศ. 2552
รายการ
รายไดนําสงคลัง

ป 2552

ป 2551

เปรียบเทียบ
จํานวนเงิน รอยละ

3,153.332

3,417.456

-264.124

-7.73

12,811.662

12,110.377

701.285

5.79

-งบประมาณปปจจุบัน

12,204.930

11,530.760

674.170

5.85

-รายจายประจํา

8,708.440

8,308.150

400.290

4.82

-รายจายลงทุน

3,496.490

3,222.610

273.880

8.50

ดุลเงินงบประมาณ

-9,658.330

-8,692.921

-965.409

11.11

รายไดเงินนอกงบประมาณ

1,550.810

1,656.664

-105.854

-6.39

รายจายเงินนอกงบประมาณ

1,678.174

1,510.620

167.554

11.09

-127.364

146.044

-273.408

-187.21

-9,785.694

-8,546.877

-1,238.817

14.49

รายจาย

ดุลเงินนอกงบประมาณ
ดุลเงินสด

ที่มา: สํานักงานคลังจังหวัดสุราษฎรธานี
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3.2 ภาวะการคาและการลงทุน
ภาวะการคาการลงทุนจังหวัดสุราษฎรธานี ป 2550 – ปจจุบัน
1. ดัชนีราคาผูบริโภค (CPI)
- ภาวะเงินเฟอจังหวัดสุราษฎรธานี ป 2550 สูงขึ้นจากป 2549 รอยละ 2.4 โดยปจจัยที่ทํา
ใหเงินเฟอเพิ่มขึ้นมาจาการเพิ่มขึ้นของสินคาประเภทอาหารสด (เนื้อสัตว ผักสด ผลไม)
น้ํามันเชื้อเพลิง แกสหุงตม และคาโดยสารสาธารณะ
- ภาวะเงินเฟอเดือนมกราคม 2551 เทากับ 1.0
- ภาวะเงินเฟอเดือนกุมภาพันธ 2551 เทากับ 1.5
สถิติดัชนีราคาผูบริโภค จังหวัดสุราษฎรธานี (ป 2545 เปนปฐาน = 100 )

CPI
135
130
125
120
115
51

50

50

50

50

50

เดือน
50

ม.ค. 50 = 124.2
ก.พ. 50 = 123.8
มี.ค. 50 = 152.2
เม.ย. 50 = 126.5
พ.ค. 50 = 127.4
มิ.ย. 50 = 126.6
ก.ค. 50 = 126
ส.ค. 50 = 125.2
ก.ย. 50 = 126.6
ต.ค. 50 = 127.8
พ.ย. 50 = 129.4
ธ.ค. 50 = 129.7
ม.ค. 51 = 131
ก.พ. 51 = 132.9

2. การสงออก- นําเขา
ป 2550 การส ง ออกสิ น ค า ผ า นด า นศุ ล กากรบ า นดอนจั ง หวั ด สุ ร าษฎรธ านี มี มู ล ค า รวม
13,762 ลานบาท การนําเขาสินคามีมูลคารวม 587 ลานบาท สินคาสงออกที่สําคัญ ไดแก ยางแผน แร
ยิ บ ซั่ ม น้ํ า มั น ปาล ม อาหารทะเลสดแช แ ข็ ง ไม ย างพารา ส ว นสิ น ค า ที่ นํ า เข า ที่ สํ า คั ญ ได แ ก
แกซแอมโมเนียเหลว และยางมะตอย
สถิติสินคาสงออกผานดานศุลกากรบานดอนจังหวัดสุราษฎรธานี ป 2550
สินคา
มูลคา (ลานบาท)
ปริมาณ (พันตัน)
ยางแผน
2,200
32
น้ํามันปาลม
1,900
100
แรยิปซั่ม
1,200
2,600
อาหารทะเล
2,800
12
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3. ภาวะราคาสินคาเกษตร
- ยางพารา ป 2550 ราคายางแผนดิบคุณภาพชั้น 3 เฉลี่ย กิโลกรัมละ 71.00 บาท ลดลง
จากป 2549 รอยละ 2.12 เนื่องจากเงินบาทแข็งคาประกอบกับเศรษฐกิจสหรัฐชะลอตัว และ
ในสวนของปริมาณยางในประเทศเพิ่มสูงขึ้นสงผลใหผูสงออกชะลอการรับซื้อ
- ปาลมน้ํามัน ระดับราคาเพิ่มขึ้น โดยผลปาลมทะลายมาตรฐาน ราคาเฉลี่ย กิโลกรัมละ 4.07
บาท เพิ่มขึ้นจากป 2549 รอยละ 58 (ป 2549 เฉลี่ยกิโลกรัมละ 2.50 บาท) เนื่องจากความ
ตองการน้ํามันปาลมของตลาดตางประเทศเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
- กุง ระดับราคาลดลง โดยกุงขาวขนาด 50 ตัว/กิโลกรัม ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 120 บาท
ลดลงจากป 2549 รอยละ 19.46 เนื่องจากปริมาณผลผลิตออกสูตลาดเพิ่มขึ้นประกอบกับ
ผลผลิตสวนใหญไมใชขนาดที่ตลาดตางประเทศตองการ ทั้งนี้ ในป 2550 กระทรวงพาณิชยได
ใหความชวยเหลือเกษตรกรโดยจัดใหมีโครงการรับจํานํากุงขาวแวนนาไม โดยมีเกษตรกรนํา
กุงเขาโครงการรับจํานํา 282 ตัน (จากเปาหมายทั้งประเทศ 10,000 ตัน)
- ผลไม ระดับราคาผลไมโดยเฉลี่ยของป 2550 ลดลงจากป 2549 โดยที่เงาะราคาเฉลี่ย
กิโลกรัมละ 7 บาท มังคุดราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 12 บาท ทุเรียนราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 15 บาท
ละลองกองราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 22 บาท
สถิติราคาสินคาเกษตรหลักของจังหวัดสุราษฎรธานี ป 2548-2550
ราคา/บาท
180
150

150

149

120

120

90
60
30
0

53.71

72.08

70.55

กุงขาว
3
ป 2548

2.57
ป 2549

4.07
ป 2550

ป

ยาง
ปาลม

4. ภาวะการลงทุนจังหวัดสุราษฎรธานี
การจดทะเบียนนิติบุคคล
การจดทะเบี ยนจั ดตั้ งนิ ติ บุ คคลในจั งหวั ดสุ ราษฎร ธานี ป 2550 มี จํ านวน 986 ราย ทุ นจด
ทะเบียนรวม 1,970 ลานบาท ลดลงจากป 2549 รอยละ 101 และ 58.8 ตามลําดับ ขณะที่จดทะเบียน
เลิกกิจการ 241 ราย พื้นที่การจดทะเบียนนิติบุคคลรอยละ 70 อยูในอ.เกาะสมุย รองลงมาเปน อ.เมือง
และ อ.เกาะพะงัน สวนใหญเปนการจัดตั้งธุรกิจประเภทอสังหาริมทรัพย เชน โรงแรม ที่อยูอาศัย
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สถิติการจดทะเบียนนิติบุคคล จังหวัดสุราษฎรธานี
2549
2550
จํานวนผูจดทะเบียน (ราย)
1,987
986
ทุนจดทะเบียน (ลานบาท)
3,129
1,970

เปลี่ยนแปลง (%)
- 58.8%
-101 %

การสงเสริมการลงทุนของ BOI
ป 2551 โครงการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนในจังหวัดสุราษฎรธานี มีจํานวน 19 โครงการ
ลดจากป 2550 รอยละ 13 เงินลงทุน 5,543 ลานบาท ลดลงจากป 2550 รอยละ 14.9
โครงการที่ไดรับการสงเสริม สวนใหญ ไดแก กิจการประเภทอุตสาหกรรมเกษตร เชน ผลิต
ไบโอดีเซล , น้ํายางขน , ไมยางแปรรูป
สถิติการสงเสริมการลงทุนของ BOI ในจังหวัดสุราษฎรธานี

จํานวนโครงการ(ราย)
เงินลงทุน(ลานบาท)

2550
11
6,514

2551
19
5,543

เปลี่ยนแปลง (%)
-13.6 %
-14.9 %

5. วิเคราะหภาวะการคาการลงทุนจังหวัดสุราษฎรธานี / ปญหา /การแกไข
ภาวะการคาการลงทุน
การคาการลงทุนของจังหวัดสุราษฎรธานีในป 2550 อยูในภาวะชะลอตัวตามภาวะเศรษฐกิจ
ของประเทศ และปญ หาราคาน้ํามันเชื้อเพลิงปรับตัวสูงขึ้น โดยตัวชี้วัดที่สําคัญ ไดแก การจดทะเบียน
นิติบุ คคลในจังหวัดมี อัตราลดลง ขณะที่การใชจายเพื่อการบริโภคลดลงเช น กัน จากตั วชี้วัดด านการ
จดทะเบียนรถกระบะและรถจักรยานยนตที่ลดลงปญหาภาวะราคาสินคา
สินคาเกษตร
ป 2550 ผลผลิตสินคาเกษตรสวนใหญราคาตกต่ํา เนื่องจากผลผลิตออกสูตลาดเปนจํานวนมาก
โดยเฉพาะผลไม (เงาะ มังคุด ทุเรียน ) ขณะที่ปาลมมีราคาตกต่ําในชวงเดือนมีนาคม – เมษายน ซึ่งมี
ผลผลิตออกมากกวากําลังการผลิตของโรงงาน
สินคาอุปโภคบริโภค
จากภาวะราคาน้ํามันเชื้อเพลิงปรับตัวสูงขึ้น สงผลใหสินคาอุปโภคบริโภคหลายประเภทมีการ
ปรับราคาสูงขึ้นจากป 2550 ตอเนื่องถึง ป 2551 เนื่องจากตนทุนการผลิตและการขนสงสินคาสูงขึ้น
การแกไขปญหาราคาสินคาแพง
กระทรวงพาณิชยไดขอความรวมมือผูผลิตสินคาอุปโภคบริโภค จํานวน 60 รายการใหลด
ราคาสินคาลง ไดแก สินคาประเภทนมผง ผงซักฟอก สบู แชมพู ครีมนวมผม ยาสีฟน แปรงสีฟน
แปงโรยตัว น้ํายาลางจาน
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สําหรับปญหาเนื้อสุกรมีราคาแพง กระทรวงพาณิชยมีนโยบายแกไขปญหาดังกลาว โดยให
สํานักงานพาณิชยจังหวัดและสํานักงานการคาภายในจังหวัดทั่วประเทศ ดําเนินการจัดจําหนายเนื้อสุกร
ราคาถูก(หมูพาณิชย) ซึ่งสํานักงานพาณิชยจังหวัดและสํานักงานการคาภายในจังหวัดสุราษฎรธานีไดจัด
จุดจําหนายเนื้อสุกรในราคา 98 บาท/กก. ณ บริเวณทางเขาสวนสาธารณะศรีตาป ตั้ งแตเวลา 7.0012.00 น. วันจันทร – ศุกร (ยกเวนวันพระ) โดยเริ่มจําหนายตั้งแตวันที่ 12 มีนาคม 2551

3.3 ดานการเกษตรกรรม การประมง การปศุสัตวและการสหกรณ
1. สถานการณการผลิตภาคการเกษตร
การผลิตและรายได
ผลผลิตมวลรวมภาคการเกษตรจังหวัดสุราษฎรธานีเทากับ 40,846 ลานบาท คิดเปนสัดสวน
รอยละ 33.85 ของผลผลิตมวลรวมทั้งจังหวัดโดยแยกเปน
- การกสิ ก รรม,ปศุ สั ต ว แ ละป า ไม 36,065 ล า นบาท คิ ด เป น สั ด ส ว นรอ ยละ 88.29 ของ
ผลผลิตมวลรวมภาคเกษตร
- การประมง 4,781 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ11.71 ของผลผลิตมวลรวมภาคเกษตร
- รายไดประชากรตอหัว ป 2549 เฉลี่ยเทากับ 114,753 บาท
- สถานการณในภาพรวม จังหวัดสุราษฎรธานีมีพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ซึ่งเนนทางดานการ
เกษตรกรรมมีความพรอมดานวัตถุดิบทางการเกษตร ผลผลิตทางการเกษตรที่สําคัญ
สามารถใชเปนวัตถุดิบปอนใหกับภาคอุตสาหกรรมไดอยางตอเนื่อง
2. สถานการณดานพืช
1) ยางพารา
จังหวัดสุราษฎรธานี เปนจังหวัดที่มีพื้นที่ปลูกยางพารามากที่สุดของประเทศไทย มีพื้นที่
เพาะปลูกในป 2549 ประมาณ 1.8 ลานไร มีผลผลิตรวม 468,085 ตัน คิดเปนมูลคา 29,707 ลานบาท
จากผลผลิตจํานวนดังกลาว ทําใหเกิดอุตสาหกรรมตอเนื่องมีการใชยางพาราเปนวัตถุดิบในการผลิต ไดแก
อุตสาหกรรมถุงมือยาง อุตสาหกรรมถุงยางอนามัยอุตสาหกรรมยางรัดของ อุตสาหกรรมฟองน้ํายาง
อุตสาหกรรมแถบยางยืด และอุตสาหกรรมไมยางพารามีโรงงานอุตสาหกรรมยางพารา 57 โรง โรงงาน
อุตสาหกรรมไมยางพารา 82 โรง
ประเด็นปญหา
- ตนทุนการผลิตสูง ปุยเคมีราคาสูง
- มีการบุกรุกที่สาธารณะเพื่อขยายพื้นที่ปลูกยางพารา โดยไมไดคํานึงถึงสภาพความ
เหมาะสมของพื้นที่
แนวโนม/แนวทางแกไข
- สงเสริมการใชปุยผสมและปุยอินทรียที่ผลิตไดในทองถิ่น
- ใหคําแนะนําใหความรูเรื่องการใชพื้นที่ใหเหมาะสมกับพืช
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2) ปาลมน้ํามัน
ปาลมน้ํามันเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญ มีพื้นที่เพาะปลูก 762,534 ไร มากเปนอันดับ 2
ของประเทศรองจากจังหวัดกระบี่ ในป 2549 มีพื้นที่ใหผลผลิต 657,853 ไร ผลผลิต1,726,864 ตัน
คิดเปนมูลคา 4,179 ลานบาท สามารถประกอบการอุตสาหกรรมตอเนื่องไดเชน อุตสาหกรรมน้ํามัน
ปาลม มีโรงงานอุตสาหกรรมปาลมน้ํามัน จํานวน 17 โรง
ประเด็นปญหา
- ตนทุนการผลิตสูง
‐ คุณภาพผลผลิตมีผลกระทบตอเปอรเซ็นตน้ํามัน
แนวโนม/แนวทางแกไข
- สงเสริมการใชปุยเคมีรวมกับปุยอินทรีย
- ใหความรูในเรื่องการจัดการผลผลิตและการตัดทลายปาลมที่มีผลสุกตามความตองการ
ของโรงงาน (เปอรเซ็นตน้ํามันตองไดน้ํามันที่ 13,15 และ 17 เปอรเซ็นต)
3) ไมผล
จังหวัดสุราษฎรธานีมีผลไมเศรษฐกิจ 4 ชนิด คือ เงาะ ทุเรียน มังคุด ลองกอง มีผล
ผลิตและมูลคาดังนี้
- เงาะ พื้นที่ปลูก 50,761 ไร ผลผลิต 22,783 ตัน มูลคา 410,168,312 บาท
- ทุเรียน พื้นที่ปลูก 51,272 ไร ผลผลิต38,816 ตัน มูลคา 559,732,344 บาท
- มังคุด พื้นที่ปลูก 19,485 ไร ผลผลิต 7,955 ตัน มูลคา 118,688,600 บาท
- ลองกอง พื้นที่ปลูก 28,735 ไร ผลผลิต 11,627 ตัน มูลคา 274,973,347 บาท
ประเด็นปญหา
ในชวงฤดูกาลที่ผลผลิตออกสูตลาดพรอมกันเปนจํานวนมากเกษตรกรจะขายผลผลิตไดใน
ราคาต่ํากวาทุน
แนวโนม/แนวทางแกไข
ในป 2551 จังหวัดสุราษฎรธานี ได เตรียมการแกไขปญหาเรื่องไมผลแลว
3. สถานการณดานประมง
จังหวัดสุราษฎรธานีมีพื้นที่และสภาพภูมิประเทศเอื้ออํานวยตอการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําทะเล
บริเวณชายฝง ปจจุบันมีการเพาะเลี้ยงเพิ่มขึ้นเปนลําดับ ที่สําคัญ ไดแก กุงและสัตวน้ําอื่นๆ เชน หอย
นางรม หอยแครง ปลาเก า ปลากะพงขาว ซึ่งมี การเพาะเลี้ย งในพื้ น ที่ อําเภอชายฝ งทะเล คื อ ไชยา
ท า ชนะ เมื อ ง กาญจนดิ ษ ฐ พุ น พิ น ดอนสั ก เกาะสมุ ย และเกาะพะงั น ซึ่ ง ในป 2549 มี ผ ลผลิ ต รวม
162,108 ตัน มูลคา 4,781 ลานบาท
ประเด็นปญหา
- ปจจัยการผลิตน้ํามันราคาแพง
- ราคาสินคาสัตวน้ําตกต่ํา ไมสูงตามราคาปจจัยการผลิต
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- การใชเครื่องมือผิดประเภท คาเงินบาทแข็งขึ้นทําใหผูประกอบการตองกดราคารับซื้อสิน
คาสัตวน้ํา
- การบุกรุกพื้นที่ในทะเลเพื่อเลี้ยงหอยโดยไมไดรับการอนุญาต
แนวโนม/แนวทางแกไข
- รัฐควรเขาไปจัดการเรื่องของตนทุนการผลิตพื้นที่สูงขึ้น เชน อาหารกุง ปลา น้ํามันมวง/เขียว
- การบังคับใชกฎหมายโดยเครงครัด
- การจัดสรรพื้นที่เลี้ยงหอยใหเทาเทียมกัน
4. สถานการณดานปศุสัตว
สัตวเลี้ยงที่สําคัญประกอบดวย สุกร โคเนื้อ และสัตวปกปริมาณการเลี้ยงสัตวในจังหวัด
สุราษฎรธานี ยังมีผูประกอบการลงทุนไมมากนัก เนื่องจากเกษตรกรสวนใหญจะประกอบอาชีพทําสวน
ซึ่งมีรายไดคอนขางสูงเพราะมีความเสี่ยงนอยประกอบกับปจจุบันตนทุนการเลี้ยงสัตวสูงดวยจึงมีผูสนใจ
หันมาเลี้ยงสัตวนอย
ดานสุกร มีฟารมเอกชนรายใหญ 3 ฟารม คือ บริษัทซีพี, เบทาโกร และภาคใตคาสัตว
ปริมาณการผลิ ต ในจังหวัด สุกรขุน 13,500 ตัว/เดือน ซึ่งยังไมเพี ยงพอตอการบริโภค (18,500 ตัว/
เดือน) โดยตองนําเขาจากพัทลุงและตรังเกษตรกรรายยอยสวนใหญเลิกเลี้ยง ฟารมสุกรยังไมเพิ่มปริมาณ
สุกร เนื่องจากตนทุนการผลิตสูงและเรื่องความเชื่อมั่นนโยบายการชําแหละสุกร
ประเด็นปญหา
- ตนทุนการผลิตสูง
‐
นโยบายเรื่องการชําแหละสุกร
แนวโนม/แนวทางแกไข
สงเสริมรายยอยเลี้ยงหลังบานใชเศษอาหาร/วัสดุเหลือใชจากการเกษตร
ดานโค ปริมาณโคที่เลี้ยงในจังหวัด จํานวน 78,450 ตัว ปริมาณการผลิตแนวโนมลดลง
เนื่องจากราคาโคมีชีวิตลดลง ตนทุน อาหารสูง พื้นที่การเลี้ยงลดลง ในอีก 1-2 ป ขางหนา ลูกโคเพศผู
สําหรับขุน จะหายากและมีราคาแพง แผนการพัฒนาการเลี้ยงโค เนนที่เกษตรกรรายยอยโดยเลี้ยงสัตว
ผสมผสานกับแปลงพืชสวน
ประเด็นปญหา
- ตนทุนอาหารสูง
‐
ราคาโคมีชีวิตลดลง
แนวโนม/แนวทางแกไข
สงเสริมรายยอยเลี้ยงในสวนพืชสวนและที่รกรางวางเปลา
ด า นสั ต ว ป ก ปริม าณการเลี้ ย งสั ต ว ป ก ในจั ง หวั ด (ไก ,เป ด ,นกกระทา) 2,119,720 ตั ว
มีฟารมเลี้ยงไกรายใหญที่เลี้ยงเกิน 3,000 ตัว จํานวน 173 ฟารม เกษตรกรสวนใหญจะเลี้ยงเปนรายยอย
เพื่อบริโภคในครัวเรือน แตยังไมเพียงพอในการบริโภคทั้งจังหวัด จึงจําเปนตองนําเขาเพือ่ การบริโภคเดือนละ
250,000 ตัว
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ประเด็นปญหา
- ตนทุนการผลิตสูง
- ความไมแนนอนเรื่องโรคระบาดไขหวัดนก
แนวโนม/แนวทางแกไข
- สงเสริมรายยอย
- สรางความมั่นใจเรื่องโรคระบาด
5. สถานการณดานสหกรณ
สหกรณภาคการเกษตร
สหกรณนอกภาคเกษตร
‐ จํานวน 86 สหกรณ
‐ จํานวน 44 สหกรณ
‐ จํานวนสมาชิก 92,188 คน
- จํานวนสมาชิก 50,339 คน
- ทุนดําเนินงาน 253,274,970 บาท
- ทุนดําเนินงาน 3,383,859,920 บาท
กลุมเกษตรกร
ธุรกิจของสหกรณไดแก
- จํานวน 71 กลุม
‐ ธุรกิจสินเชื่อ (รับฝากเงิน,ใหกูยืมเงิน)
- จํานวนสมาชิก 8,426 คน
‐ ธุรกิจรวบรวม
- ธุรกิจแปรรูป
‐ ธุรกิจจัดหาสินคามาจําหนาย
ประเด็นปญหา
- ขาดเงินทุน
- ขาดองคความรู
- สมาชิกขาดความเขาใจ /ขาดศรัทธาตอสหกรณ/กลุมเกษตรกร
แนวโนม/แนวทางแกไข
- ใหความรูในอุดมการณ/การบริหารจัดการ
- ระดมทุนในสหกรณ/กลุมเกษตรกร
- สรางความศรัทธา/ความโปรงใส

3.4 การอุตสาหกรรมและแรธาตุ
ภาคอุตสาหกรรม
จังหวัดสุราษฎรธานีมีโรงงานอุตสาหกรรมเปนจํานวน 890 โรงงาน เปนโรงงาน จําพวกที่ 1
จํ า น วน 32 โรง จํ า พ วก ที่ 2 จํ า น วน 132 โรง จํ า พ วก ที่ 3 จํ า น วน 726 โรง มี เงิ น ล งทุ น
212,773,967,865 บาท มี ก ารจ า งงาน 28,669 คน มี อุ ต สาหกรรมที่ สํ า คั ญ เป น อุ ต สาหกรรมที่
ตอเนื่องจากการเกษตร ประกอบดวย
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- โรงงานสกัดน้ํามันปาลม
- โรงงานเกี่ยวกับยางพารา
- ยางแผนรมควัน
- น้ํายางขน
- ยางแทง TTR , STR

จํานวน

19

โรง

จํานวน
จํานวน
จํานวน

โรง
โรง
โรง

- ผลิตภัณฑยาง

จํานวน

37
10
11
3

โรง

7
51
23
40
12

โรง
โรง
โรง
โรง
โรง

- โรงงานเกี่ยวกับไมยางพารา
- ผลิต Particle Board , MDF จํานวน
- แปรรูปไมยางพารา
จํานวน
- อัดน้ํายาและอบไมยางพารา
จํานวน
- ชิ้นสวนเฟอรนิเจอร
จํานวน
- อาหารทะเลแชแข็งและอาหารกระปอง
จํานวน

นอกจากนั้นเปนอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการกอสราง และอุตสาหกรรมบริการอื่น ๆ
จํานวนโรงงานที่ขออนุญาต ป 2552 เปรียบเทียบกับป 2551

จํานวนโรงงานที่ขออนุญาต
เงินลงทุน
คนงาน

2551

2552

55
262,458,000
704

43
468,599,000
431

เพิ่ม / -ลด
%
-21.81
43.99
-63.34

การลงทุนใน ป 2552 ในจังหวัดสุราษฎรธานีต่ํากวาป 2551 มาก เนื่องจากใน ป 2551 มีการ
ลงทุนในอุตสาหกรรมที่สําคัญ เชน ปาลมน้ํามัน และแผนไมอัด ซึ่งมีคาการลงทุนสูง แตในป 2550 นั้น การ
ลงทุนทางดานปาลมน้ํามันไดชลอตัว เนื่องจากปริมาณวัตถุดิบ(ผลปาลมสด) ไมเพียงพอกับปริมาณการ
ผลิตของโรงงานที่มีอยูทั้งหมด
สําหรับแนวโนมการลงทุนในจังหวัดสุราษฎรธานีคาดวาจะขยายตัวตอเนื่องและไมต่ํากวาป
2550 และอุตสาหกรรมที่ตอเนื่องจากการเกษตรเกี่ยวกับโรงงานน้ํายางขนและปาลมน้ํามัน เนื่องจาก
สภาพพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎรธานีมีศักยภาพมาก ภายในจังหวัดมีวัตถุดิบมารองรับในการผลิตตาง ๆ ได
จึงเปน ที่น าลงทุน ประกอบกับโรงงานสกัดน้ํามั น ปาลม ก็มี แนวโนม ผูสนใจจะลงทุน เพราะทางจังหวัด
สุราษฎรธานีไดมีการสนับสนุน เรื่องการผลิต Bio diesel จากน้ํามันปาลม โดยมีปริมาณโรงงานพื้นที่
ปลูกปาลม และคลังน้ํามัน ตลอดจนทาเรือขนถายสินคาระบบ Logistics ที่เอื้ออํานวย ดานการแกไข
ปญหาสิ่งแวดลอมโดยการนําน้ําเสียจากโรงงานปาลมมาผลิต Bio gas เพื่อผลิตกระแสไฟฟา
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สวนของเสียอื่น เชน ทะลายปาลม ก็นํามาผลิต Bio mass เพื่อเปนเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟา เชนกัน
ทั้งนี้มีหลายโรงงานที่เริ่มดําเนินการแลวสําหรับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับไมยางพารามีการชลอตัว เนื่องจาก
วัตถุดิบมีราคาสูง แตราคาจําหนายไมสามารถปรับเพิ่มได จึงสงผลตออุตสาหกรรมไมยางพาราหลาย
โรงงานลดกําลังการผลิต
โครงการที่ไดรับอนุมัติการสงเสริมการลงทุนป 2552
จังหวัดสุราษฎรธานีไดมีโครงการที่ไดรับอนุมัติจํานวน 12 โครงการ เงินลงทุน 5,543 ลานบาท
มีการจางงานคนไทย 972 คน ไดแก กิจการเรือเฟอรรี่, กิจการผลิตเนยขาวและเนยเหลือง ,กิจการขนถาย
สินคาสําหรับเรือเดินทะเล(2 โครงการ), กิจการผลิตน้ํายางขน (2 โครงการ), ยางแทง ,กิจการธุรกิจรับจาง
บริหารระบบธุรกิจ ,เครื่องรีดยาง, น้ํามันปาลมดิบ(5 โครงการ), ไบโอดีเซล (2 โครงการ), ผลิตวัสดุปลูกพืช
จากขุยมะพราว , อูตอเรือ และเฟอรนิเจอรจากไมยางพารา
ภาคเหมืองแร
- ประทานบัตรทั้งหมด
47
แปลง
- ประทานบัตรเหมืองแรที่เปดการทําเหมืองแร
38
แปลง
- โรงโมหิน
8
โรง
จํานวนคาภาคหลวงที่จัดเก็บได 138,797,966.33 บาท ( ปงบประมาณ 2552 )
แรที่สําคัญ
- ยิปซั่มและแอนไฮไดรต
27
แปลง
- ยิปซั่ม
4
แปลง
- โดโลไมด
4
แปลง
- หินอุตสาหกรรมหรือหินปูน
7
แปลง
- โดโลไมดและหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน
5
แปลง
แรสงออกที่สําคัญ
ยิปซั่ม ยิปซั่มและแอนไฮไดรต โดโลไมด
สงออกไปยังประเทศ
มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม ญี่ ปุน ไตหวัน ฟลิปปนส บังคลาเทศ สิงคโปร อินเดีย
ศรีลังกา จีน แทนทาเนีย แอฟริกา และเกาหลี และมีผูสนใจลงทุนทําผลิตภัณฑยิปซั่มแทนการผลิตเพื่อสง
ออกเปนแรดิบ เปนไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ควบคุมโควตาการสงออก และไดทําเปนผลิตภัณฑสําเร็จ
รูปแทน เปนการเพิ่มมูลคาแรและเพิ่มรายไดใหกับประเทศ
การขออาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร มี 15 คําขอ ที่สําคัญ มีดังนี้
- คําขออาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร แบไรต/เหล็ก จํานวน 3 แปลง เนื้อที่ประมาณ 2,773 ไร
อยูในเขตอําเภอกาญจนดิษฐ
- คําขออาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร ยิปซั่มแอนไฮไดรต จํานวน 8 แปลง เนื้อที่ประมาณ
548 ไร อยูในเขตอําเภอกาญจนดิษฐ บานนาสาร
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- คําขออาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร แบไรต จํานวน 1 แปลง เนื่อที่ประมาณ 322 ไร อยูใน
เขตอําเภอกาญจนดิษฐ
การขออาชญาบัตรพิเศษ มี 2 คําขอที่สําคัญ มีดังนี้
- คําขออาชญาบัตรพิเศษเพื่อสํารวจแร ทองคํา จํานวน 2 แปลง มีเนื้อที่ประมาณ 19,506 ไร
อยูในเขตอําเภอเวียงสระ
ผลิตภัณฑชุมชน
จังหวัดสุราษฎรธานีไดผานการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนจนถึงปจจุบันแลว จํานวน
174 ราย โดยแบงประเภทหลัก ๆ ดังนี้
- ประเภทอาหาร เชน ไขเค็ม ขนมกาละแม ขาวหลาม น้ําพริกตาง ๆ
- ประเภทเครื่องดื่น เชน ไวนผลไม ไวนสมุนไพร สุรากลั่นชุมชน
- ประเภทผาและเครื่องแตงกาย เชน ผาทอ ผาไหม ผาบาติก
- ประเภทของใชและเครื่องประดับ เชน ผลิตภัณ ฑ กระจูด ไมกวาดดอกหญ า ผลิตภัณ ฑ
กะลามะพราว
- ประเภทสมุ น ไพรที่ ไ ม ใ ช อ าหารและยา เช น น้ํ า มั น มะพร า วสํ า หรั บ สปา ขมิ้ น ผง
ลูกประคบและน้ําผึ้ง

3.5 ผลิตภัณฑ OTOP
โครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) มีกลุม / ผูประกอบการทั้งสิ้น 336 กลุม /
ราย มีผลิตภัณฑแตละประเภทรวม 535 ผลิตภัณฑ
- ยอดจําหนาย ป 2549 จํานวน 1,399 ลานบาท
- ยอดจําหนาย ป 2550 เปนเงิน 1,678 ลานบาท
ผลิตภัณฑเดนของจังหวด 10 รายการ คือ หอยนางรม ไขเค็มไชยา ผาทอพุมเรียง ผลิตภัณฑ
จากกระจูด น้ํามันสุขภาพจากมะพราว เงาะโรงเรียน ปูสดทะเล กาละแมสมุย ผลิตภัณฑจากกะลา
มะพราวและอาหารทะเลแปรรูป
การดําเนินงานหมูบานทองเที่ยว OTOP (OVC) ไดรับการพัฒนาเปนหมูบานตนแบบ
จํานวน 3 หมูบาน คือ บานหวยลึก หมูที่ 6 ตําบลทาสะทอน อําเภอพุนพิน บานลาง หมูที่ 2 ตําบลพุมเรียง
อําเภอไชยา และบานปากดาน หมูที่ 6 ตําบลเลม็ด อําเภอไชยา
การจําหนายสินคา OTOP จังหวัดไดจัดงานสงเสริมการขาย OTOP ในระดับจังหวัดมา
ตั้งแตป 2545 – ปจจุบัน และไดนําสินคาไปแสดง (Road Show) ตลอดจนจําหนายในตลาดนอกพื้นที่
อยางสม่ําเสมอ
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3.6 แรงงานและประกันสังคม
1. ขอมูลทั่วไป ณ กันยายน 2552
• ประชากร
• เปนผูอยูในกําลังแรงงาน
• คิดเปน
• เปนผูมีงานทํา
• คิดเปน
• ผูวางงาน
• คิดเปน

981,630
553,445
55.8 %
548,675
99.13%
4,770
0.86%

2. ขอมูลดานการจัดสวัสดิการและการคุมครองแรงงาน
2.1 อัตราคาจางขั้นต่ํา
2.2 จํานวนสถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียนประกันสังคม
2.3 จํานวนลูกจางที่ไดรับสวัสดิการจากการประกันสังคม
2.4 จํานวนเงินกองทุนประกันสังคมที่จังหวัดจัดเก็บได
กรณีสงเคราะหบุตรและชราภาพ
- จํานวนเงินสมทบที่จัดเก็บได
- จายประโยชนทดแทน
Ó กรณีเจ็บปวย
Ó กรณีคลอดบุตร
Ó กรณีทุพพลภาพ
Ó กรณีตาย
Ó กรณีสงเคราะหบุตร
Ó กรณีชราภาพ
Ó กรณีวางงาน
3.6 จํานวนเงินกองทุนเงินทดแทนที่จังหวัดจัดเก็บได
- จํานวนนายจาง
- จํานวนลูกจาง
- รับชําระเงินสมทบ
- จายเงินทดแทน 1,842 ราย

คน
คน
ของประชากร
คน
ของผูอยูในกําลังแรงงาน
คน
ของผูอยูในกําลังแรงงาน

159 บาท/คน/วัน
5,963 แหง
93,941 คน

543 ลานบาท
จํานวนทดแทน(ราย) จํานวนเงิน(บาท)
20,281
10,461,229
3,651
50,311,924
36
446,200
153
6,828,844
4,637
63,306,850
742
12,204,935
5,800
37,663,114
4,973 แหง
75,919 คน
15,616,881 บาท
12,203,995 บาท
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3. แรงงานตางดาว
สถานการณการควบคุมแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองจังหวัดสุราษฎรธานี ป 2551
มีดังนี้
3.1 ความตองการใชแรงงานตางดาวในจังหวัดสุราษฎรธานี ในป 2551
นายจาง/เจาของสถานประกอบการ แจงความตองการจางแรงงานตางดาวตั้งแต ป 2551
ตองการแรงงานแรงงานตางดาว
จํานวน
65,898
คน
สัญชาติพมา
จํานวน
57,351
คน
สัญชาติลาว
จํานวน
7,743
คน
สัญชาติกัมพูชา
จํานวน
804
คน
ประเภทกิจการที่มีความตองการมาก 6 อันดับ ไดแก
สวนยางพารา สวนปาลมน้ํามัน จํานวน
30,664
คน
กรรมกรทั่วไป
จํานวน
17,133
คน
กอสราง
จํานวน
11,453
คน
โรงงานการผลิต
จํานวน
3,855
คน
ประมงทะเลตอเนื่อง
จํานวน
4,254
คน
รับใชในบาน
จํานวน
1,257
คน
การขอใบอนุญาตทํางาน
นายจาง/เจาของสถานประกอบการ ยื่นขอใบอนุญาตทํางานใหแกแรงงานตาง
ดาวในป 2551 จํานวน 8,780 ราย
แรงงานตางดาว
จํานวน
32,859
คน
สัญชาติพมา
จํานวน
32,201
คน
สัญชาติลาว
จํานวน
633
คน
สัญชาติกัมพูชา
จํานวน
25
คน
ประเภทกิจการที่ยื่นขอมาก 3 อันดับ ไดแก
1. สวนยางพารา สวนปาลมน้ํามัน
จํานวน 23,502 คน
2. กรรมกรทั่วไป
จํานวน 5,763 คน
3. กอสราง
จํานวน 1,729 คน
3.2 การออกใบอนุญาตทํางานใหแกแรงงานตางดาว ป 2551
นายจางเจาของกิจการมาขอใชแรงงาน 8,780 ราย ออกใบอนุญาตทํางาน 32,859 คน
(พมา 32,201 คน ลาว 633 คน กัมพูชา 25 คน)
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4. ดานการพัฒนาฝมือแรงงาน
ผลการดํ าเนิ นงานพั ฒนาฝ มื อแรงงานของสถาบั นพั ฒนาฝมื อแรงงานภาค 11 สุ ราษฎรธานี
(ตุลาคม – กุมภาพันธ 2551) ป 2551 เปาหมาย 15,010 คน ผลงาน 7,304 คน
ผลผลิ ต ที่ 1 แรงงานมี ฝ มื อ เพื่ อ เพิ่ ม โอกาสในการประกอบอาชี พ เป า หมาย 1,150 คน
ผลงาน 928 คน มีงานทํา 788 คน
ผลผลิตที่ 2 แรงงานใหมมีฝมือและศักยภาพควบคูนิสัยอุตสาหกรรม เปาหมาย 348 คน
ผลงาน 93 คน (อยูในระหวางการฝก)
ผลผลิตที่ 3 แรงงานมีฝมือและศักยภาพรองรับการแขงขันภาคบริการอุตสาหกรรม เปาหมาย
12,962 คน ผลงาน 5,789 คน มีงานทํา 5,003 คน
ผลผลิตที่ 4 แรงงานมีฝมือและศักยภาพรองรับการแขงขันดานบริการจัดการขนสงสินคาและ
บริการ เปาหมาย 80 คน ผลงาน 33 คน มีงานทํา 30 คน
ผลผลิตที่ 5 แรงงานมีฝมือและศักยภาพรองรับการแขงขันภาคบริการ
กิจกรรม พัฒนายกระดับและศักยภาพแรงงานกลุมทองเที่ยวและบริการ เปาหมาย 470 คน ผลงาน
461 คน มีงานทํา 450 คน
บทวิเคราะหดานแรงงาน
จังหวัดสุราษฎรธานี มีผูอยูในกําลังแรงงาน 55.8% ของประชากร (ขอมูล ณ กันยายน 2552 )และใน
จํานวนนี้ เปนผูมีงานทํา 99.13% สําหรับอัตราการวางงานของจังหวัดสุราษฎรธานี มีเพียง 0.86% เทานั้น
เนื่องจากเปนจังหวัดที่ภาคเกษตรนําเขาอุตสาหกรรม
ดานการจัดสวัสดิการใหกับลูกจาง มีสถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียนประกันสังคม 5,963 แหง
มีลูกจางที่เขาระบบมีสวัสดิการเรื่องเจ็บปวย ทุพลภาพ ตาย คลอด สงเคราะหบุตร ชราภาพ และวางงาน
จํานวน 93,941 คน สําหรับการปฏิบัติของนายจางตามกฎหมายคุมครองแรงงาน เชน เรื่องอัตราคาจางขึ้น
ต่ําการทํางานในวันหยุดไมมีการขัดแยงหรือขอพิพาทใด ๆ สําหรับองคกรดานแรงงานยังไมการจัดตั้งใน
จังหวัด
เรื่องผลกระทบจากคาเงินบาท ในสวนของนายจางที่ขึ้นทะเบียนประกันสังคมมีการแจงเลิก
กิจการและหยุดกิจการชั่วคราวจํานวน 600 กวาแหง ซึ่งไมไดเกิดจากคาเงินบาทแตสวนมากเปนนายจางที่
มีผูประกอบการเปนชาวตางชาติ ซึ่งเดินทางกลับประเทศ สําหรับนายจางทั่ว ๆ ไป ยังไมมีแนวโนมที่จะลด
จํานวนพนักงาน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงาน มีการใหความรูเรื่องการปองกันโรคเอดส การเขาไปจัดตั้ง
ชมรม to be Number one เปนตน สําหรับการพัฒนาอาชีพจังหวัดสุราษฎรธานี มีศูนยฝกอาชีพ
ระดับภาค มีการดําเนินการเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพใหกับแรงงานใหมและแรงงานที่ตองการยก
ระดับ ซึ่งมีทั้งดานบริการอุตสาหกรรม ดานบริการจัดการขนสงสินคาและบริการ ดานการทองเที่ยว โดยใน
ป 2551 ไดตั้งเปาหมายที่จะดําเนินการใหได 15,000 กวาราย
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สําหรับการจางงาน การขาดแคลนแรงงานไทย ในสถานประกอบการประเภทการผลิต เชน
ประมง และกิจการตอเนื่องจากประมง ยางพารา ยังคงมีอยางตอเนื่องเพราะสภาพทั่วไปของประชาชนที่
พอมีฐานะสามารถสงบุตรหลานใหเรียนชั้นสูงๆ ได มักจะสงใหบุตรหลานเรียนสูงๆ ไวกอน เปนคานิยม
อย า งหนึ่ งถึ งแม จ ะจบแล วไม มี งานทํ า ก็ ได ส ว นใหญ ส งให เรีย นต อถึ งระดั บ ปริญ ญาตรี ทํ าให ส ถาน
ประกอบการประเภทเกี่ยวกับการผลิต ที่ตองการพนักงานในระดับการศึกษาไมสูงมากนักขาดแคลนผูใช
แรงงาน เนื่องจากในสมัยกอนผูใชแรงงานสวนใหญ มาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และในปจจุบันรัฐ
บาลสงเสริมใหมีการปลูกยางพาราในภาคตะวันตะวันออกเฉียงเหนือไดทําใหผูใชแรงงานนิยมกลับบานเดิม
ไปประกอบอาชีพของตนเองกันมากขึ้น ประกอบกับผูที่อยูในกําลังแรงงานที่เปนคนพื้นที่ไมนิยมทํางานต่ํา
กวาระดับ และไมยอมทํางานที่สกปรก หรืองานหนักทําใหเจาของสถานประกอบการตองการใชแรงงาน
ตางดาวเขาเมืองผิดกฎหมายสัญชาติ พมา ลาว และกัมพูชามากขึ้น เพราะแรงงานตางดาวมีความขยัน
และไมเกี่ยงเรื่องอัตราคาจางเหมือนแรงานคนไทย แตมีขอจํากัดของนายจาง/เจาของสถานประกอบการที่
ใชแรงงานตางดาวบางประการที่บางสถานประกอบการไมสามารถจางแรงงานตางดาวได (ขอจํากัดของ
กิจการบางประเภทที่หากใชแรงงานตางดาวผลิตประเทศคูคาจะไมซื้อสินคานั้น
ปญหาทางดานแรงงานทั่วๆไปไดรับการแกไขในระดับจังหวัดไดสําเร็จทุกปญหา ที่มีปญหา
ขณะนี้เรื่องปญหาแรงงานตางดาวซึ่งเปนเรื่องที่ รัฐบาลไดแกปญหาการขาดแคลนแรงงานโดยอนุญาตให
แรงงานตางดาวเขาเมืองผิดกฎหมายเขามาทํางานในประเภทกิจการที่ขาดแคลนแรงงานได ก็ไมสามารถ
ควบคุมได อยางจริงจัง ประกอบกับเจาหนาที่ที่เกี่ยวของมีหลายสวนไมสามารถควบคุมได ทําใหจาํ นวนแรง
งานตางดาวเขาเมืองผิดกฎหมายเพิ่มจํานวนมากขึ้น และสภาพพื้นที่ของจังหวัดเองมีความหลากหลาย
เชนพื้นที่เปนปา ภูเขา และเกาะทําใหแรงงานตางดาวลักลอบเขามาไดสะดวก อีกทั้งเมื่อมีการตออายุใบ
อนุญาตทํางานของแรงงานตางดาวตามนโยบายของรัฐบาล ขั้นตอนการดําเนินการก็มีการเปลี่ยนแปลงตลอด
และการดําเนินการแบบรีบเรงที่นโยบายออกมากระชั้นชิด ทําใหผูรับผิดชอบดําเนินการไดแบบไมทันเวลา อีก
ทั้งการประชาสัมพันธไมทั่วถึง ทําใหแรงงานตางดาวบางสวนขาดโอกาสในการตอใบอนุญาตทํางาน
ถึง แมรัฐ บาลไดแ กไ ขปญ หาแรงงานตา งดา วเขา เมือ งผิด กฎหมายแตค นตา งดา วที่
เขา เมื อ งแบบถู ก ต อ งตามกฎหมายก็สรางป ญ หาให เชน กัน ได แก ป ญ หาการไม ป ฏิ บั ติให ถู ก ต อ งตาม
กฎหมาย ในการประกอบธุรกิจตางๆ เชน รานอาหาร รานอินเตอรเน็ต รานรถเชา รานขายทัวร ขาย
หองพัก ซึ่งเปนกิจการที่คนไทยสามารถทําได เปนการแยงงานคนไทยทํา การหลบเลี่ยงภาษี ที่มีการสม
คบกับสํานักงานบัญชีหรือสํานักงานกฎหมายที่หาชองวางของกฎหมายไทยทําบัญชีที่ไมตรงกับรายไดที่แท
จริงเปนตน
แนวโนมในอนาคต (1)จํานวนแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมือง จะมีจํานวนสูงขึ้น เนื่องจาก
แรงงานสวนใหญ เขามาเปนครอบครัว และอยูในวัยเจริญพันธุ แตละครอบครัวมีลูกหลายคน รัฐบาลไมมี
มาตรการจํากัดจํานวนการมีบุตรหรือการเพิ่มประชาชน และไมมีมาตรการในการวางแผนครอบครัว (2)บุตรของ
แรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองจะมีปญหาเรื่องสัญชาติ เชื้อชาติ ตอไปจะมีปญหาสังคมตามมา เนื่องจาก
การไมไดรับการศึกษา และการดูแลรักษาสุขภาพอนามัย ซึ่งเด็กเหลานี้จะพูดภาษาไทย ภาษาเดิมของพอแม
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จะพูดไมได (3)ปญหาอาชญากรรมขามชาติ ซึ่งเกิดจากบุคคลหรือกลุมบุคคลที่แฝงตัวเขามาในรูปแบบของ
แรงงานตางดาว (4) ปญหาอัตราการจางแรงงานคนไทย หากมีการจางแรงงานตางดาวตอไปเรื่อยๆจะทํา
ใหอัตราคาจางขั้นต่ําไมสามารถขยายตัวสูงขึ้นได เนื่องจากแรงงานตางดาว พอใจในการทํางานตามอัตรา
คาจาง ขั้นต่ําและนายจางพอใจจางแรงงานตางดาวเนื่องจากมีความขยัน ไมลาบอย(แรงงานไทย ลาปวย
ลากิจ) ทําใหประเทศไทยไมขาดแคลนแรงงานระดับกรรมกรแตเปนแรงงานตางดาว สวนการขาดแคลนแรง
งานสามารถกระตุนนายจาง/เจาของสถานประกอบการใหเพิ่มอัตราคาจางขั้นต่ํา และปรับสวัสดิการของ
ผูใชแรงงานใหดีขึ้นได
3.7 สถานการณการทองเที่ยว
ในป 2550 สถานการณการทองเที่ยวของ จ.สุราษฎรธานี มีอัตราการขยายตัวอยูในระดับดี มี
จํ านวนผู เยี่ ยมเยื อน 2,579,621 คน เพิ่ ม ขึ้ น จากป ก อนร อยละ 6.50 จํ าแนกเป น ชาวไทย 1,221,359 คน
ชาวตางประเทศ 1,358,262 คน สงผลใหเกิดรายได หมุนเวียนจากการทองเที่ยวของ จังหวัดสุราษฎรธานี จํานวน
21,901.19 ลานบาท มีจํานวนหองพัก 25,420 หอง
แผนดินใหญจังหวัดสุราษฎรธานี
มีจํานวนผูเยี่ยมเยือนที่เดินทางเขามาทั้งสิ้น 1,025,417 คน เพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 13.71
เปนชาวไทย 997,556 คน และชาวตางประเทศ 27,861 คน ผูเยี่ยมเยือนรอยละ 97.3 เปน คนไทย สวน
ใหญเปนกลุมครอบครัว ประชุม สัมมนา
อ. เกาะสมุย
มีจํานวนผูเยี่ยมเยือนที่เดินทางเขามาทั้งสิ้น 1,059,642 คน จําแนกเปนชาวไทย 160,877 คน
และชาวตางประเทศ 898,765 คน ผูเยี่ยมเยือนรอยละ 84.8 เปนชาวตางประเทศ มีระยะพํานักเฉลี่ย 4.48 วัน
มีจํานวนหองพัก 14,405 หอง กลุมผูเยี่ยมเยือนชาวตางประเทศไดแก เยอรมัน อังกฤษ กลุมสแกนดิเนเวีย
และรัสเซีย
อ.เกาะพะงัน
มีจํานวนผูเยี่ยมเยือนที่เดินทางเขามาทั้งสิ้น 334,229 คน จําแนกเปนชาวไทย 41,981 คน
และชาวตางประเทศ 292,248 คน จํานวนผูเยี่ยมเยือนรอยละ 87.4 เปนผูเยี่ยมเยือนชาวตางประเทศ มี
ระยะเวลาพํานักเฉลี่ย 7.23 วัน กลุมนักทองเที่ยวสวนใหญ ไดแก เยอรมนี อังกฤษ สวิสเซอรแลนด สวีเดน และ
ฝรั่งเศส
ฟูลมูนปารตี้ ที่จัดขึ้นบริเวณหาดริ้นนอก เกาะพะงันทุกวันขึ้น 15 ค่ําของทุกเดือน (หากตรงกับ
วันสําคัญทางศาสนา เลื่อนออกไป 1 วัน) มีจํานวนนักทองเที่ยวรวมกิจกรรมครั้งละมากกวา 20,000 คน กิจกรรม
หลักกินดื่ม และเตนรํา ตลอดคืน
เกาะเตา อ.เกาะพะงัน
มีจํานวนผูเยี่ยมเยือนที่เดินทางเขามาทั้งสิ้น 160,333 คน เพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 2.10 เปน
ชาวไทย 20,945 คน และชาวตางประเทศ 139,388 คน จํานวนผูเยี่ยมเยือนรอยละ 86.9 เปนผูเยี่ยมเยือนชาว
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จํานวนผูเยี่ยมเยือน/ป
จังหวัดสุราษฎรธานี
ผูเยี่ยมเยือน
- ชาวไทย
- ชาวตางชาติ
จํานวนหองพัก
อําเภอเมืองสุราษฎรธานี
จํานวนผูเยี่ยมเยือนรวม
- ชาวไทย
- ชาวตางชาติ
จํานวนหองพัก
อําเภอเกาะสมุย
จํานวนผูเยี่ยมเยือนรวม
- ชาวไทย
- ชาวตางชาติ
จํานวนหองพัก
อําเภอเกาะพะงัน
จํานวนผูเยี่ยมเยือน
- ชาวไทย
- ชาวตางชาติ
จํานวนหองพัก
เกาะเตา อ.เกาะพะงัน
จํานวนผูเยี่ยมเยือน
- ชาวไทย
- ชาวตางชาติ
จํานวนหองพัก

ป 2550

ป 2549

อัตราการ
เปลี่ยนแปลง

2,579,621
1,221,359
1,358,262
25,420

2,422,066
1,086,367
1,335,699
23,825

+ 6.50
+ 12.43
+ 1.69
+ 6.69

1,025,417
997,556
27,861
2,750

901,787
867,547
34,240
2,459

+ 13.71
+ 14.99
- 18.63
+11.83

1,059,642
160,877
898,765
14,405

1,030,623
158,312
872,311
13,290

+ 2.82
+ 1.62
+ 3.03
+ 8.39

334,229
41,981
292,248
5,575

332,624
42,541
290,110
5,655

+ 0.48
- 1.25
+ 0.74
+ 1.80

160,333
20,945
139,388
2,508

157,032
17,994
139,038
2,354

+ 2.10
+16.40
+ 0.25
+ 6.54
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การดําเนินงานดานการตลาด
ตลาดในประเทศ : กลุมเปาหมาย คือ เยาวชน ครอบครัว สงเสริมการเรียนรูวิถีชีวิต
ชุมชน การอนุรักษสิ่งแวดลอม
ตลาดตางประเทศ : รักษาตลาดเดิมไดแก เยอรมัน อังกฤษ กลุมสแกนดิเนเวีย ตลาดใหม
กลุมยุโรปตะวันออก รัสเซีย และญี่ปุน
แนวโนมตลาดการทองเที่ยว : นักทองเที่ยวชาวตางประเทศ ยังนิยมเดินทางมาทองเที่ยว
และพักผอนตามหาดทราย ชายทะเล เปนหลัก ซึ่งมีแนวโนมที่มีจํานวนเพิ่มขึ้นอยางชา ๆ แตมีวันพักเฉลี่ย
ลดลง เนื่ องจากฝ งทะเลอัน ดามั น เริ่ม ฟ น ตั วกลับ สูส ภาวะปกติ แล ว การเดิ น ทาสูแหล งท องเที่ ยวต าง ๆ
สะดวกมากขึ้น การรับรูขอมูลขาวสารรวดเร็ว นักทองเที่ยวเลือกจุดหมายปลายทางไดงายขึ้น
ปญหาอุปสรรคการทองเที่ยวในจังหวัดสุราษฎรธานี
แหลงทองเที่ยวหลักของจังหวัดคือ เกาะสมุย และเกาะบริวาร ซึ่งกําลังประสบปญหาความ
เสื่อมโทรม และสภาพแวดลอม ทําใหนักทองเที่ยวมีระยะเวลาพํานักเฉลี่ยลดลง นอกจากนี้ยังมีปญหาการ
บริหารจัดการระบบขนสงนักทองเที่ยวกระจายไปตามแหลงทองเที่ยว
ขอมูลดานการบิน
ปจจุบันทาอากาศยานสุราษฎรธานี มีเที่ยวบินพาณิชยมาทําการบิน ดังนี้
1. เที่ยวบินภายในประเทศ
- บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ทําการบินวันละ 2 เที่ยวบิน
1. เที่ยวบินแรก มาถึงเวลา 10.30 น. และออกในเวลา 11.30 น.
2. เที่ยวบินที่สอง มาถึงเวลา 18.30 น. และออกในเวลา 19.10 น.
- บริษัท ไทยแอรเอเชีย จํากัด ทําการบินวันละ 2 เที่ยวบิน
1. เที่ยวบินแรก มาถึงเวลา 15.35 น. และออกในเวลา 16.05 น.
2. เที่ยวบินที่สอง มาถึงเวลา 19.35 น. และออกในเวลา 20.00 น.
- บริษัท สายการบินนกแอร จํากัด ทําการบินวันละ 2 เที่ยวบิน
1. เที่ยวบินแรก มาถึงเวลา 08.10 น. และออกในเวลา 08.40 น.
2. เที่ยวบินที่สอง มาถึงเวลา 20.00 น. และออกในเวลา 20.30 น.
2. เที่ยวบินระหวางประเทศ
- สายการบิน China Southern ทําการบิน 2 เที่ยวตอสัปดาห ทุก ๆ วันพฤหัสบดีและ
วันอาทิตย
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ปริมาณการขนสงทางอากาศ ณ ทาอากาศยานสุราษฎรธานี เปนดังนี้
ปงบประมาณ 2552 (ตุลาคม 2551-กันยายน 2552)
1. มีเที่ยวบินแบบประจําภายในประเทศ ขึ้น/ลง จํานวน2,558 เที่ยว ผูโดยสาร 328,385 คน
และสินคา 1,435,747 กิโลกรัม
2. มีเที่ยวบินระหวางประเทศ ขึ้น/ลง จํานวน 75 เที่ยว ผูโดยสาร 13,412 คน
3. มีเที่ยวบินอื่น ๆ ขึ้น/ลง จํานวน 2,652 เที่ยว ผูโดยสาร 2,495 คน
โดยสรุปในปงบประมาณ 2552 ทาอากาศยานสุราษฎรธานีมีปริมาณเที่ยวบิน ขึ้น/ลง รวม
ทั้งสิ้น 5,285 เที่ยว ผูโดยสาร 344,292 คน และสินคา 1,435,474 กิโลกรัม
ปงบประมาณ 2553 (1 ตุลาคม 2552-31 มกราคม 2553)
1. มีเที่ยวบินแบบประจําภายในประเทศ ขึ้น/ลง จํานวน 1,382 เที่ยว ผูโดยสาร 148,432 คน
และสินคา 338,149 กิโลกรัม
2. มีเที่ยวบินระหวางประเทศ ขึ้น/ลง จํานวน 79 เที่ยว ผูโดยสาร 9,074 คน
3. เที่ยวบินอื่น ๆ ขึ้น/ลง จํานวน 749 เที่ยว ผูโดยสาร 329 คน
โดยสรุปตั้งแต 1 ตุลาคม 2552 ถึง 31 มกราคม 2553 ทาอากาศยานสุราษฎรธานีมีปริมาณ
เที่ยวบิน ขึ้น/ลง รวมทั้งสิ้น 2,210 เที่ยว ผูโดยสาร 157,835 คน และสินคา 338,149 กิโลกรัม
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บทที่ 4
ขอมูลดานการเมือง
4.1 การเลือกตั้ง ส.ส.
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2550 ผูมีสิทธิเลือกตั้ง
670,263 คน (นอกเขตจั ง หวั ด มาใช สิ ท ธิ ฯ จํ า นวน 18,238 คน ในเขตจั ง หวั ด มาใช สิ ท ธิ ฯ จํ า นวน
502,359 คน) คิดเปนรอยละ 77.67 ของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง มีการเลือกตั้งซอมแทนตําแหนงวาง
กรณีนายสุเทพ เทือกสุบรรณ ลาออก ในเขตเลือกตั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2552 ผูไดรับการเลือก
ตั้ง คือ นายธานี เทือกสุบรรณ แบงการเลือกตั้งออกเปน 2 เขต มีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวน
6 คน ดังนี้
- เขตเลือกตั้งที่ 1 มีจํานวน 3 คน ไดแก
(1) นายชุมพล กาญจนะ
พรรคประชาธิปตย
(2) นายประพนธ นิลวัชรมณี พรรคประชาธิปตย
(3) นายธานี เทือกสุบรรณ พรรคประชาธิปตย
- เขตเลือกตั้งที่ 2 มีจํานวน 3 คน ไดแก
(1) นายเชน เทือกสุบรรรณ พรรคประชาธิปตย
(2) นายสินิตย เลิศไกร
พรรคประชาธิปตย
(3) นางนิภา พริ้งศุลกะ
พรรคประชาธิปตย

4.2 การเลือกตั้ง ส.ว.
การเลื อกตั้ งสมาชิ กวุ ฒิ สภา เมื่ อวันที่ 3 มี นาคม 2551 ผู มี สิ ทธิเลื อกตั้ งจํ านวน 687,090 คน
มาใชสิทธิเลือกตั้งจํานวน 404,066 คน (นอกเขตจังหวัดมาใชสิทธิฯ 7,501 คน ในเขตจังหวัดมาใช
สิทธิฯ 396,565 คน) คิดเปนรอยละ 58.81 ของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง ซึ่งผลการเลือกตั้งปรากฏวา
พล.ต.ท.มาโนช ไกรวงศ ไดรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภาของจังหวัดสุราษฎรธานี

4.3 การเลือกตั้งในระดับทองถิ่น

สรุปขอมูลการเลือกตั้งในระดับทองถิ่น ดังนี้
1. ขอมูลครบวาระขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดสุราษฎรธานี จํานวน 138 แหง
และจะตองจัดใหมีการเลือกตั้งภายใน 45 วัน ดังนี้
ป 2550 มีการเลือกตั้ง จํานวน 12 แหง 4 ครั้ง
เทศบาลนคร
1 แหง
1 ครั้ง (เทศบาลนครสุราษฎรธานี)
เทศบาลตําบล
1 แหง
1 ครั้ง
องคการบริหารสวนตําบล
10 แหง
2 ครั้ง
ป 2551 มีการเลือกตั้ง จํานวน 36 แหง
12 ครั้ง
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องคการบริหารสวนจังหวัด
1 แหง
1 ครั้ง
เทศบาลเมือง
1 แหง
1 ครั้ง (เทศบาลเมืองนาสาร)
เทศบาลตําบล
14 แหง
7 ครั้ง
องคการบริหารสวนตําบล
20 แหง
4 ครั้ง
ป 2552 มีการเลือกตั้ง จํานวน 89 แหง 9 ครั้ง
เทศบาลเมือง
1 แหง
1 ครั้ง (เทศบาลเมืองทาขาม)
เทศบาลตําบล
5 แหง
5 ครั้ง
องคการบริหารสวนตําบล
83 แหง
3 ครั้ง
ป 2553 มีการเลือกตั้ง จํานวน 3 แหง
3 ครั้ง
เทศบาลตําบล
1 แหง
1 ครั้ง
องคการบริหารสวนตําบล
2 แหง
2 ครั้ง
2. ขอมูลการเลือกตั้งระดับทองถิ่นที่ผานมา (มกราคม 2551 – ปจจุบัน)
2.1 ขอมูลทั่วไป
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่ครบวาระในป 2551 และจัดใหมีการเลือกตั้งเรียบรอย
แลว มีจํานวน 10 แหง ไดแก
ลําดับ
ที่

อปท.

อําเภอ

วันเลือกตั้ง

ผ.ถ./ส.ถ.
นายก
ส.ถ. เขต 1
ส.ถ. เขต 2
นายก
ส.ถ. เขต 1
ส.ถ. เขต 2
นายก
ส.ถ. เขต 1
ส.ถ. เขต 2
นายก
ส.ถ. เขต 1
ส.ถ. เขต 2

1

ทต.ตลาดไชยา ไชยา

9 มีนาคม
2551

2

ทต.ทาชนะ

ทาชนะ

9 มีนาคม
2551

3

ทต.ทาฉาง

ทาฉาง

9 มีนาคม
2551

4

ทต.พนม

พนม

9 มีนาคม
2551

ผูมีสิทธิ
เลือกตั้ง
(คน)
3,960
1,919
2,030
2,229
945
1,284
3,691
1,887
1,804
3,409
1,669
1,733

ผูมาใชสิทธิเลือกตั้ง
จํานวน
รอยละ
(คน)
2,766
69.85
1,332
69.41
1,430
70.44
1,712
76.81
751
79.47
961
74.84
2,677
72.53
1,336
70.80
1,338
74.17
2,870
84.19
1,402
84.00
1,462
84.36
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ลําดับ
ที่

อปท.

อําเภอ

วันเลือกตั้ง

5

ทต.เคียนซา

เคียนซา

12 เมษายน
2551

6

7

8

9

10

ผ.ถ./ส.ถ.

นายก
ส.ถ. เขต 1
ส.ถ. เขต 2
ทต.ยานดิน พระแสง 4 พฤษภาคม นายก
แดง
2551
ส.ถ. เขต 1
ส.ถ. เขต 2
ทต.บานตาขุน บานตาขุน 25 พฤษภาคม นายก
2551
ส.ถ. เขต 1
ส.ถ. เขต 2
ทต.ดอนสัก ดอนสัก
21 มิถุนายน นายก
2551
ส.ถ. เขต 1
ส.ถ. เขต 2
ทม.นาสาร
บานนาสาร 11 พฤษภาคม นายก
2551
ส.ถ. เขต 1
ส.ถ. เขต 2
ส.ถ.เขต 3
อบจ.สฎ.
จังหวัด
20 เมษายน นายก
สฎ.
2551
ส.อบจ.

ผูมีสิทธิ
เลือกตั้ง
(คน)
1,210
622
583
1,613
891
717
1,278
682
596
7,785
3,869
3,889
14,002
4,823
4,585
4,515
662,778
662,875

ผูมาใชสิทธิเลือกตั้ง
จํานวน
รอยละ
(คน)
1,014
83.80
515
82.80
495
84.91
1,359
84.25
760
85.30
597
83.26
1,085
84.90
586
85.92
498
83.56
5,213
66.96
2,606
67.36
2,590
66.60
10,614 75.80
3,606
74.77
3,526
76.90
3,426
75.88
355,017 53.57
354,326 53.45

2.2 ปญหาอุปสรรคที่เกิดจากการเลือกตั้งในระดับทองถิ่น และแนวทางแกไข
สํานักงานทองถิ่นจังหวัดสุราษฎรธานี ไดประสานขอมูลกับ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําจังหวัดสุราษฎรธานี พบปญหาอุปสรรคในการดําเนินการเลือกตั้งระดับทองถิ่น ดังนี้
2.2.1 การสรรหา กกต.อปท. (5 คน)
ปญหา
ไมคอยมีผูสมัคร หรือไดคนที่ไมหลากหลาย ขาดความรูความ
สามารถดานการจัดการเลือกตั้ง
แนวทางแกไข กกต.อปท. ควรเปนบุคคลที่มาจากฝายปกครอง ตํารวจ
ขาราชการที่อยูในพื้นที่ และองคกรเอกชน เปนหลัก
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2.2.2 การแบงเขตเลือกตั้ง
ปญหา 1) เขต อปท. หลายแหงมีแนวเขตไมชัดเจน
2) การใชจํานวนประชากรเปนเกณฑโดยเอาจํานวนประชากรในทะเบียน
บานกลางทุกสํานักทะเบียนมารวมคํานวณดวย ทําใหไมเหมาะสม
แนวทางแกไข ควรตัดยอดประชากรในทะเบียนบานกลางออก เหลือแต
จํานวนประชากรจริง
2.2.3 การกําหนดหนวยเลือกตั้ง
ปญหา ใชเกณฑประมาณ 800 คน/หนวยเลือกตั้ง เปนจํานวนที่มากเกินไป
แนวทางแกไข ควรไมเกิน 600 คน/หนวยเลือกตั้ง
2.2.4 บัญชีรายชื่อ ผูมีสิทธิเลือกตั้ง
ปญหา
รูปแบบ ขนาด แบบพิมพ และสดมภที่ใชกรอกขอมูลไมเหมาะสม
ไมมีเสนบรรทัด ทําใหเกิดการผิดพลาดในการกรอกขอมูลไดงาย
แนวทางแกไข 1) ควรปรับสดมภโดยเอาชอง “สถานที่ออกบัตร” ออกไป เพราะ
มีชองหมายเหตุอยูแลว
2) ควรมีเสนบรรทัด หรือขีดกรอบชองขอมูลใหชัดเจน
ปญหา
การปดประกาศมากเกินไป ทําใหตองทําหลายชุด สิ้นเปลือง และ
ทําใหขาดความชัดเจนในชุดสําเนา
แนวทางแกไข ควรตัดชุดที่ติดประกาศที่ศาลากลางจังหวัด หรือ กกต.จังหวัด
ออกไป หรือตัดชุดใดชุดหนึ่ง เพราะไมคอยมีประชาชนมาดู
หรือมาดูนอยมาก
ปญหา
บัญชีผูมีสิทธิเลือกตั้ง ยังมีปญหาเรื่องรายชื่อตกหลน ซ้ําซอน หรือมี
ชื่อบุคคลที่ไมมีสิทธิเลือกตั้งปรากฏอยู
แนวทางแกไข ควรปรับปรุงใหมีระบบการปดประกาศ และตรวจสอบทาง
Internet ได
2.2.5 บัตรเลือกตั้ง วัสดุอุปกรณ
ปญหา
ตองไปขอรับดวยตนเอง สรางความยุงยากไมสะดวกแกการเดินทาง
ของผูมารับ และสิ้นเปลืองคาใชจาย
แนวทางแกไข ควรกําหนดใหบริษัทไปรษณียไทย จํากัด จัดสง โดยเก็บ
คาธรรมเนียมเชนเดียวกับบัตรเลือกตั้ง ส.ส./ส.ว. จะทําใหสะดวก
และประหยัดคาใชจายไดมากขึ้น
ปญหา
หีบบัตรเลือกตั้งและคูหา ไมเพียงพอ ตองไปขอยืมจากที่อื่น
แนวทางแกไข ควรให อปท. จัดหาไวประจําสํานักงานของตัวเอง
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2.2.6 กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง/กรรมการนับคะแนน
ปญหา
1) กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง 7 คน นอยเกินไปไมเหมาะสม
กับภารกิจ
2) การนับคะแนนใหนับรวมที่เขตสรางความยุงยาก เสียเวลา สราง
ความแตกแยก ระหวางเจาหนาที่
แนวทางแกไข 1) กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง ควรมีจํานวน 9 - 10 คน
เชนเดียวกับการเลือกตั้ง ส.ส./ส.ว.
2) ควรนับคะแนนที่หนวยเลือกตั้งไดเลย โดยใชกรรมการประจํา
หนวยทําหนาที่
3) ยกเลิกผูอํานวยการประจําหนวยเลือกตั้ง ใหนับรวมเปน
กรรมการประจําหนวยเลือกตั้งเลย
2.2.7 เอกสารแบบพิมพตาง ๆ
ปญหา
มีจํานวนและแบบตาง ๆ มากเกินไป รหัสก็ไมเหมือนกันกับของ
ส.ส./ ส.ว. สรางความสับสนแกผูปฏิบัติ
แนวทางแกไข ควรลดแบบและใชรหัสใหเหมือนกันในการเลือกตั้งทุกระดับ
2.2.8 การประชาสัมพันธ
ปญหา
การประชาสัมพันธมีนอยมาก ราษฎรจะไมคอยรู โดยเฉพาะ กกต.
เกือบไมใหความสําคัญเลย
แนวทางแกไข 1) กกต.กลาง ควรจะมีสปอตโฆษณา เปนประจําตอเนื่อง เพื่อ
กระตุนจิตสํานึกใหประชาชนตระหนักถึงความสําคัญของ
การเลือกตั้งระดับทองถิ่น
2) อปท. ตองประชาสัมพันธ ใหมากขึ้น

บทที่ 5
ขอมูลดานอื่น ๆ
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5.1 ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ดานทรัพยากรปาไม
จังหวัดสุราษฎรธานีมีเนื้อที่ทั้งหมดจํานวน 8,174,758.61 ไร มีพื้นที่ปาซึ่งกําหนดเปนปา
สงวนแหงชาติ จํานวน 26 ปา เนื้อที่ 3,643,588.00 ไร และมีพื้นที่ปาอนุรักษซึ่งสวนใหญทับซอนกับ
พื้นที่ปาสงวนแหงชาติ คือ อุทยานแหงชาติ จํานวน 6 แหง พื้นที่เตรียมการประกาศเปนอุทยานแหง
ชาติ จํานวน 2 แหง เขตรักษาพันธุสัตวปาจํานวน 4 แหง เขตหามลาสัตวปา จํานวน 2 แหง
จากการแปลภาพถายทางอากาศเมื่อป พ.ศ. 2550 พื้นที่ปาของจังหวัดสุราษฎรธานี ในป
พ.ศ. 2549 มีเนื้อที่ปาคงเหลือ จํานวน 2,301,174.06 ไร คิดเปน 28.15 เปอรเซ็นต ของเนื้อที่จังหวัด
ผลการดําเนินการตรวจปองกันและปราบปรามการบุกรุกทําลายทรัพยากรปาไม
ชุดเฉพาะกิจปองกันและปราบปรามจังหวัดสุราษฎรธานี ฉก.ทาเพชร ไดตรวจพบการกระทํา
ผิดกฎหมายวาดวยปาไม รวม 398 คดี ดังนี้
1. คดีบุกรุกพื้นที่ปา 270 คดี พื้นที่ปาถูกบุกรุก รวมเนื้อที่ 4,279-3-48 ไร จับกุมตัวผูกระทํา
ผิดได 97 คน
2. คดี ไม ห วงห า ม 93 คดี ตรวจยึ ด ไม ก ระยาเลย จํ า นวน 533 ต น 724 ท อ น ปริ ม าตร
2,079.00 ลบ.ม. ไมแปรรูป จํานวน 2,404 แผน 24 เหลี่ยม ปริมาตร 86.00 ลบ.ม. จับกุมผูกระทําผิดได 23 คน
3. คดีสัตวปา 31 คดี จับกุมตัวผูกระทําผิดได 34 คน
4. คดีของปา 4 คดี จับกุมผูกระทําผิดได 4 คน
สภาพปญหา/สาเหตุการเกิดปญหา
1. การขยายพื้นที่ทําการเกษตรเขาไปบุกรุกพื้นที่ปาไมเพื่อตองการที่ดิน
2. ราคาที่ดินมีราคาสูง เปนเหตุจูงใจใหมีราษฎรบุกรุกพื้นที่ปาไม เพื่อขายใหกับนายทุน
3. ขาดการมีสวนรวมระหวางหนวย-งานที่รับผิดชอบพื้นที่กับหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
4. กฎหมายที่บังคับใชในปจจุบันมีโทษนอย ทําใหผูกระทําผิดไมเกรง
5. เจาหนาที่ปฏิบัติงานมีไมเพียงพอ งบประมาณมีจํากัดขาดยานพาหนะ
6. ราษฎรขาดจิตสํานึกในการดูแลรักษาทรัพยากรปาไม และมีสวนรวมในการดูแลรักษา
ทรัพยากรปาไมนอย
7. การปรับเปลี่ยนโครงสรางของหนวยงานดานปาไมไมแลวเสร็จงาย
8. เจาหนาที่ปาไมหรือเจาหนาที่ของรัฐหนวยงานอื่น ๆ มีสวนรวมในการกระทําผิด บุกรุก
ยึดถือครอบครองพื้นที่ปาเสียเอง
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1. มาตรการปองกันและปราบปรามการบุกรุกทําลายทรัพยากรปาไม
1) จัดตั้งชุดเฉพาะกิจปองกันและปราบปรามการบุกรุกทําลายทรัพยากรปาไม โดยสนธิ
กําลังจากเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ เพื่อดําเนินการตรวจปราบปรามในพื้นที่ลอแหลม และพื้นที่ที่มีการบุกรุก
จํานวนมากโดยออกดําเนินการเดือนละ 15 วัน
2) กําหนดความรับผิดชอบของเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ ถาหากพบการกระทําผิดขึ้นในพื้นที่
รับผิดชอบ จะตองมีสวนรับผิดชอบดวย เชน หากหมูบานใดมีการบุกรุกทําลายปาไมเกิน 5 ไร ตอราย
กํานัน และผูใหญบานเจาของพื้นที่จะตองถูกตั้งกรรมการสอบสวน หรือหากพื้นที่ปาไมในความรับผิด
ชอบของหน ว ยงานป า ไม ใดถู ก บุ ก รุ ก เกิ น 25 ไรต อ ราย เจ า หน า ที่ ผู รับ ผิ ด ชอบพื้ น ที่ จ ะต อ งถู ก ตั้ ง
กรรมการ
3) พื้นที่ปาที่ถูกบุกรุกทําลาย และถูกจับกุมดําเนินคดี ใหพนักงานเจาหนาที่ผูมีอํานาจ
ตามมาตรา 25 แหง พ.ร.บ. ปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 หรือมาตรา 22 แหง พ.ร.บ. อุทยานแหงชาติ
พ.ศ. 2504 รื้อถอนสิ่งปลูกสราง หรือผลอาสินแลวแตกรณี
2. มาตรการฟนฟูสภาพ ดําเนินการปลูกฟนฟูพื้นที่ปาไมที่ถูกบุกรุกทุกแปลง และปลูกตนไม
ในพื้นที่ตางๆ เชน สถานที่ราชการ สองขางทาง รอบอางเก็บน้ํา ที่สาธารณะประโยชนตางๆ
3. มาตรการสรางจิตสํานึกในการดูแลรักษาทรัพยากรปาไม ทําการประชาสัมพันธเรื่องที่
เกี่ยวกับการปองกัน ดูแล และรักษาทรัพยากรปาไมในทุกรูปแบบ การจัดกิจกรรมตางๆ
ดานทรัพยากรน้ําและแหลงน้ํา
น้ําผิวดิน
จังหวัดสุราษฎรธานีมีแหลงน้ําธรรมชาติที่สําคัญคือ แมน้ําตาป คลองพุมดวง คลองแสง
และมีแหลงน้ําผิวดินอื่นๆ เชน
- คลอง
474 สาย
- ฝายน้ําลน 430 แหง
- อางเก็บน้ํา 42 แหง
- เขื่อน
1 แหง
ปญหา
1. มีการบุกรุกพื้นที่ตนน้ํา กลางน้ํา และทายน้ํา เพื่อการขยายพื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ
เชนปาลมน้ํามัน ยางพารา เปนตน ทําใหเกิดผลกระทบไดแก เกิดการชะลางพังทลายของดิน เกิด
ตะกอนทําใหแหลงน้ําตื้นเขิน ขาดน้ําในหนาแลง มีน้ําปา/น้ําทวมเฉียบพลัน
2. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํายังไมมีประสิทธิภาพทําใหเกิดภาวการณขาดแคลนน้ํา
อุปโภค บริโภคในฤดูแลง
3. คุณภาพน้ําในแหลงน้ําไมดี จากการปนเปอนน้ําทิ้งจากชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม
การทําเกษตรกรรม และการขาดจิตสํานึกในการอนุรักษแหลงน้ํา ทําใหสงผลกระทบตอการใช
ประโยชน การใชตนทุนสูงในการบําบัด และผลกระทบตอสุขภาพ
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แนวทางการแกไขปญหา
1. การเพิ่ ม ประสิ ท ธิภ าพการจัด เก็ บ น้ํ า เช น การสรา งฝาย (Check Dam) อ างเก็ บ น้ํ า
ระบบประปา การบริหารจัดการแหลงน้ําขนาดกลาง และเล็ก เปนตน
2. การปองกันน้ําทวม เชนการทําแกมลิง การสรางระบบเตือนภัยในพื้นที่เสียงภัย เปนตน
3. การกําหนดการใชที่ดินเหมาะสม การทําหมุดหลักเขตล้ําน้ําสาธารณะเพื่อปองกันการบุกรุก
4. การอนุ รัก ษ ท รัพ ยากรน้ํ า เชิ งบู รณาการ เช น การศึ กษาวางแผนแม บทกํ าหนดพื้ นที่
ขุ ดลอกลํ าน้ํ าและแก มลิ ง การศึ ก ษาออกแบบรายละเอี ย ดและก อ สรางระบบบํ า บั ด น้ํ า เสี ย ในเขต
เทศบาล การมีสวนรวมของทุกภาคสวน การบังคับใชกฎหมาย เปนตน
5. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําแบบยั่งยืน เชน การพัฒนาระบบขอมูลเครือขายสาร
สนเทศ การเพิ่มความ สามารถของบุคลากรในการประยุกต ใชขอมูลรีโมทเซนซิ่งและสารสนเทศ
ภูมิศาสตรในการวางแผนและบริหารจัดการทรัพยากรน้ําเปนตน
น้ําใตดิน
จังหวัดสุราษฎรธานีมีการเจาะบอบาดาลเปนจํานวนมาก สําหรับใชในการอุปโภค บริโภค
เกษตรกรรม ธุรกิจ โรงงานอุตสาหกรรม บริการ และการคาขายน้ําบาดาล โดยเฉพาะพื้นที่อําเภอ
เกาะสมุย ในป พ.ศ. 2549 มีจํานวนบอบาดาลเอกชน 2,087 บอ แยกเปน
- ประเภทอุปโภคบริโภค 1,532 บอ
- ประเภทธุรกิจอุตสาหกรรม 140 บอ
- ประเภทธุรกิจการคา
58 บอ
- ประเภทธุรกิจบริการ 249 บอ
- ประเภทเกษตรกรรม 108 บอ
ปญหา
ทรัพยากรน้ําบาดาลของจังหวัดสุราษฎรธานี ยังไมอยูในขั้นที่เปนภาวะวิกฤต แตพบวามี
ปญหาดานทรัพยากรน้ําบาดาลดังนี้
1. คุณภาพน้ําบาดาลบางแหงไมสามารถนํามาใชในการอุปโภค-บริโภคได เนื่องจากมี
การปนเปอนของฟูออไรดในปริมาณสูงในพื้นที่ 13 อําเภอ ไดแก อ.กาญจนดิษฐ อ.ไชยา อ.คีรีรัฐนิคม
อ.เคียนซา อ.ชัยบุรี อ.ทาฉาง อ.ทาชนะ อ.บานตาขุน อ.เวียงสระ อ.บานนาสาร อ.พระแสง อ.พุนพิน
อ.บานนาเดิม
2. มีการลักลอบเจาะบอบาดาลโดยไมไดขออนุญาต
3. ขาดการบํารุงรักษาบอบาดาลเดิม ทําใหมีการเปดพื้นที่ใหมเพื่อทําการขุดเจาะใหม
4. ผูรับจางเจาะบอบาดาลบางรายขาดมาตรฐานในการขุดเจาะ
5. ในพื้น ที่ เกาะสมุ ย มี การเปลี่ยนมือเจาของบอยและสวนใหญ ไมสามารถตรวจสอบ
ขอมูลได เนื่องจากบางแหงเปนของชาวตางชาติและไมไดอยูประจําในพื้นที่หรือขายใหผูอื่นครอบครอง
ทําใหมีปญหาตอการจัดเก็บคาใชนํา้ บาดาล
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ขอมูลเชิงลึก
พื้นที่ที่มีการขออนุญาตเจาะบอบาดาลมากที่สุดคืออําเภอเกาะสมุย เพราะประสบกับ
ปญหาการขาดแคลนน้ํา ทั้งในภาคของธุรกิจ โรงแรมรีสอรท ตลอดจนการใชน้ําอุปโภคบริโภคภายในครัวเรือน
การแกไขปญหา
เห็นควรจัดตั้งหนวยงานยอยประจําอําเภอเกาะสมุย เพื่อใหบริการกับผูประกอบกิจการ
น้ําบาดาล และการตรวจสอบติดตามไดรวดเร็วยิ่งขึ้น
ดานขยะ คุณภาพน้ํา อากาศและเสียง
1. ขยะ
จังหวัดสุราษฎรธานีมีปริมาณขยะมูลฝอยรวม 681.3 ตันตอวัน ในเขตเทศบาลประมาณ
วันละ 340 ตัน โดยสามารถจัดเก็บขยะไดประมาณวันละ 545.04 ตัน หรือประมาณรอยละ 80 ของ
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น โดยสวนใหญปริมาณขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลสามารถดําเนินการเก็บรวบรวม
ไดเฉลี่ยรอยละ 75-100 (สนง.สิ่งแวดลอมภาคที่ 14,2549)
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีระบบกําจัดขยะที่ถูกหลักสุขาภิบาลมีเพียงแหงเดียว คือ
เทศบาลตําบลเกาะสมุย ใชระบบเตาเผา
สภาพปญหา
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีปญ หาในดานการขาดแคลนพื้ น ที่ในการกําจัดขยะ เกิด
ปญหาตกคาง และไมมีระบบบําบัดขยะที่ถูกหลักสุขาภิบาล
สาเหตุการเกิดปญหา
เนื่องจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นยังไมมีการบริหารจัดการขยะอยางครบวงจร เชน
การลด แยกขยะ การมีสวนรวมจากชุมชน เปนตน
ขอมูลเชิงลึก
1. จากการเปรียบเทียบขอมูลปริมาณขยะของเทศบาลหลัก 6 เทศบาลในระหวางในป
พ.ศ.2543 พ.ศ.2546 และ พ.ศ.2548 พบวา เทศบาลที่มีแนวโน มปริมาณขยะเพิ่ มขึ้น คือ เทศบาล
ตําบลเกาะสมุย เทศบาลเมืองนาสาร เทศบาลตําบลทาฉาง เทศบาลที่มีแนวโนมปริมาณขยะลดลง
ไดแก เทศบาลเมืองทาขาม เทศบาลตําบลเวียงสระ และเทศบาลตําบลดอนสักมี สวนเทศบาลนคร
สุราษฎรธานี มีปริมาณขยะลดลงแลวคงที่
2. เสริมสรางการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการลดการคัดแยกขยะ การนําขยะกลับ
มาใชใหม
3. เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะ เชน พัฒนาศูนยจัดการขยะรวม การแบง
โซนพื้นที่ในการจัดการขยะ ใหภาคเอกชนรวมดําเนินการ เปนตน
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2. คุณภาพน้ําผิวดิน (แมน้ําตาป–พุมดวง)
จังหวัดสุราษฎรธานีอยูในเขตลุมน้ําขนาดใหญ 3 ลุมน้ํา คือ
 ลุมน้ําตาป มีแมน้ําตาปเปนแมน้ําสายหลักมีความยาวประมาณ 230 กิโลเมตร
 ลุมน้ําพุมดวง มีคลองพุมดวงเปนลําน้ําสายหลักความยาวประมาณ 84 กิโลเมตร
 ลุมน้ําภาคใตฝงตะวันออกตอนบน ไดแก คลองสายตาง ๆ ซึ่งมักเกิดขึ้นและสิ้นสุดใน
อําเภอทาชนะ ทาฉาง ไชยา กาญจนดิษฐ และดอนสัก
สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 14 ไดติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําของแมน้ําตาป-พุมดวง
มีจุดตรวจสอบคุณภาพน้ํา จํานวน 11 สถานี แบงเปน
- แมน้ําตาป มีจุดตรวจคุณภาพน้ํา 4 สถานี
- แมน้ําพุมดวงมีจุดตรวจคุณภาพน้ํา 4 สถานี
- แมน้ําตาป-พุมดวงบรรจบกัน 2 มีจุดตรวจคุณภาพน้ํา 3 สถานี
สภาพปญหา
1. คุณภาพน้ําในแมน้ําตาป-พุมดวง พ.ศ.2550 สวนใหญอยูในเกณฑคุณภาพน้ําพอใช
รอยละ 56.4 อยูในเกณฑคุณภาพดี รอยละ 21.8 และอยูในเกณฑคุณภาพน้ําเสื่อมโทรม และเสื่อมโทรม
มาก รอยละ 24 โดยบริเวณที่มีคุณภาพน้ําเสื่อมโทรมถึงเสื่อมโทรมมาก ไดแกบริเวณที่น้ําไหลผานชุมชน
เมือง และบริเวณที่มีการไหลเวียนน้ํานอย
2. เมื่อป พ.ศ.2549 มีเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับปญหาคุณภาพ น้ําเสีย ปลาตาย จํานวน 10
เรื่อง พ.ศ.2550 จํานวน 12 เรื่อง
สาเหตุของการเกิดปญหา
1. ปญหาคุณภาพน้ําสวนใหญจะเปนน้ําเสียชุมชนโดย เฉพาะชุมชนเมือง
2. ปญหาการลักลอบปลอยน้ําเสียของโรงงานอุตสาหกรรม
3. ปญหาน้ําเสียจากสารเคมีภาคการเกษตร
4. ปญหาการปลอยน้ําเสียของนากุง ทําใหความหลากหลายทางชีวภาพของคลอง
ตาง ๆ ลดลง
ขอมูลเชิงลึก
จากการเปรียบเทียบขอมูลคุณภาพน้ําแมน้ําตาป-พุมดวง ตั้งแตป พ.ศ.2545 -2549 พบ
วาคุณภาพน้ํามีแนวโนมที่จะมีคุณภาพดีขึ้น แตพบวาแหลงชุมชนหนาแนนมีคุณภาพน้ําเสื่อมโทรมถึง
เสื่อมโทรมมากเพิ่ ม ขึ้น ซึ่งอาจจะเกิดจากสาเหตุหลายประการ เชน การปนเป อนจากแหลงชุม ชน
โรงงานอุตสาหกรรม แหลงเกษตรกรรม เปนตน
ทั้งนี้บริเวณสถานีตรวจวัดที่มีแนวโนมจะมีปญหาคุณภาพน้ําที่ตองเพิ่มการเฝาระวังและ
หาทางแกไขปญหา ไดแกสถานีทาเรือบานดอน อ.เมืองฯ จ.สุราษฎรธานี สถานีคลองพะแสง เทศบาล
ตําบลเขาพัง อ.บาน ตาขุน จ.สุราษฎรธานี
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แนวทางการแกไขปญหา
1. ประสานความรวมมือหนวยงานที่เกี่ยวของในการกํากับดูแลไมใหมีการปลอยน้าํ เสียลง
สูแหลงน้ํา เชน สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด องคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนตน
2. การเฝาระวังคุณภาพน้ําจากภาคสวนตาง ๆ เชน เครือขายเฝาระวังคุณภาพน้ํา สํานักงาน
สิ่งแวดลอมภาคที่ 14 เปนตน
3. การสรางจิตสํานึกใหแกทุกภาคสวนในการดูแลรักษาแหลงน้ํา
3. คุณภาพน้ําทะเล
จังหวัดสุราษฎรธานี มีแหลงทองเที่ยวทางทะเลหลายพื้นที่ไดแก เกาะสมุย เกาะพะงัน
เกาะเตา และหมูเกาะอางทอง นอกจากนี้ยังเปนแหลงเพาะพันธุสัตวน้ํา แหลงทําประมงชายฝง แหลง
ประมงฟารมหอยแครง หอยนางรม เปนตน
สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 14 ดําเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําทะเลบริเวณชายหาด
ทองเที่ยว เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเตา และหมูเกาะอยางทอง จํานวน 19 หาด 30 สถานี โดยดําเนินการ
ชวงฤดูกาลทองเที่ยว 2 ครั้งตอป
สภาพปญหา
คุณภาพน้ําทะเลชายหาดทองเที่ยว บริเวณเกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเตา ในป พ.ศ.
2550 สวนใหญอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําทะเลชายฝง เพื่อการวายน้ํา (รอยละ 90) โดยหาดที่
มีปริมาณ โคลิฟอรมแบคทีเรียทั้งหมดเกินเกณฑมาตรฐานไดแกบริเวณหาดแมน้ํา หาดเฉวง และหาด
ละไม
ส ว นหมู เกาะอ า งทองได ทํ า การติ ด ตามตรวจสอบคุ ณ ภาพน้ํ า ในป พ.ศ.2549 พบว า
คุณภาพน้ําอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําทะเลชายฝง เพื่อการวายน้ํา รอยละ 100
สาเหตุของปญหา
ป ญ หาคุ ณ ภาพน้ํ า ส ว นใหญ มี ส าเหตุ จ ากน้ํ า เสี ย ชุ ม ชนโดยเฉพาะชุ ม ชนที่ เป น แหล ง
ทองเที่ยวหนาแนน
ขอมูลเชิงลึก
จากการเปรียบเทียบขอมูลคุณภาพน้ําทะเลเกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเตา ในป พ.ศ.
2548-2550 พบวาสวนใหญอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําทะเลชายฝง เพื่อการวายน้ํา และพบวา
บริเวณหาดเฉวง เปนบริเวณที่มีปริมาณแบคทีเรียเกินเกณฑมาตรฐานมาโดยตลอด ทั้งนี้เนื่องจากเปน
บริเวณที่อยูใกลกับปากคลองที่มีน้ําทิ้งจากชุมชน
แนวทางการแกไขปญหา
1. ใหมีการเฝาระวังคุณภาพน้ํา สรางเครือขาย และรณรงคใหผูประกอบการรวมกันดูแล
รักษาชายหาดและทะเล
2. ใหมีการเฝาระวังและติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําทะเลทุกป โดยสํานักงานสิ่งแวดลอม
ภาคที่ 14
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3. รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของโดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่ ผลักดันให
ผูประกอบการ จัดทําระบบบําบัดน้ําเสียเบื้องตนโดยเฉพาะกิจการประเภทโรงแรม ที่พัก และกิจการ
ประเภท รานอาหาร หรือตอทอน้ําทิ้งเขาทอรวบรวมน้ําเสียที่มีอยูไมใหมีการปลอยน้ําเสียออกสูทะเล
โดยตรง
4. คุณภาพอากาศ
สภาพภูมิอากาศโดยสวนใหญของจังหวัดสุราษฏรธานี มีสภาพอากาศแบบมรสุมเขตรอน
อยูภายใตอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตมาจากมหาสมุทรอินเดียคือ ระหวางเดือนพฤษภาคม
ถึงเดือนตุลาคม และลมมรสุมตะวันออก เฉียงเหนือที่พัดผานอาวไทยในชวงเดือนพฤศจิกายน ถึง
เดือนมกราคม อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปประมาณ 26.3 องศาเซลเซียส (25.0-27.9) ความชื้นสัมพัทธ โดย
เฉลี่ยตลอดปประมาณ 83% โดยสภาพภูมิอากาศของจังหวัดมี 2 ฤดูกาล คือฤดูรอน และ ฤดูฝน
กรมควบคุมมลพิษ ไดทําการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศอัตโนมัติโดยทั่วไปใน
บรรยากาศ จํานวน 1 สถานี ณ บริเวณที่วาการอําเภอเมือง จ.สุราษฎรธานี ตั้งแตป พ.ศ.2545 และ
ไดดําเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากยาน-พาหนะ ในพื้นที่บริเวณเขตเมือง เปนประจําทุกป ตั้ง
แตป พ.ศ.2548
คุณภาพอากาศโดยทั่วไปในบรรยากาศ
สภาพปญหา
จากการตรวจวัดคุณ ภาพอากาศ ไมมีดั ชนีที่เกิน เกณฑ ม าตรฐานคุ ณ ภาพอากาศ แต
ปญหาคุณภาพอากาศสวนใหญมากจากขอมูลการรองเรียน โดยเฉพาะเรื่องกลิ่นจากการประกอบการ
ไดแก โรงงานผลิตยางพารา ฟารมเลี้ยงหมู ฟารมเลี้ยงเปด ไก ฝุนควันจากจากเผาขยะ และโรงงานที่
ใชเชื้อเพลิงประเภทฟนเปนวัตถุดิบในการดําเนินการ โรงงานไมแปรรูป
จากขอมูลเรื่องรองเรียน พบวาในป พ.ศ.2549 มีเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับคุณภาพอากาศ
จํานวน 12 เรื่อง พ.ศ.2550 จํานวน 12 เรื่อง
สาเหตุของปญหา
โดยสวนใหญผูประกอบการไมคอยใสใจในการจัดการ ทําใหเกิดกลิ่น ฝุน ควัน สงผลตอ
สภาพแวดลอมภายนอก
คุณภาพอากาศจากยานพาหนะ
สภาพปญหา
คุณ ภาพอากาศจากยานพาหนะ ไดแกรถยนตเบนซิน รถยนตดีเซลรถจักรยานยนต
พบมีดัชนีที่เกินเกณฑมาตรฐาน ไดแก กาซคารบอนมอนนอกไซด กาซไฮโครคารบอน ปริมาณควัน
ขาว ปริมาณควันดํา โดยสวนใหญสาเหตุนาจะมาจากสภาพของรถที่นํามาใชมีสภาพเกาลงทําให
การปลอยกาซตางเกินคามาตรฐานเพิ่มมากขึ้น สงผลตอสภาพแวดลอมภายนอก
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ขอมูลเชิงลึก
คุณภาพอากาศโดยทั่วไปในบรรยากาศ
จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ปพ.ศ.2547-2550 พบวาคุณภาพอากาศไดแกการ
ตรวจวัดกาซ กาซซัลเฟอร ไดออกไซด (SO2) กาซไนโตรเจนไดออกไซด (NO2) กาซคารบอนมอนอกไซด
(CO) กาซโอโซน (O3) ฝุนขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน (PM10) อยูในเกณฑมาตรฐาน
คุณภาพอากาศจากยานพาหนะ
จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ป พ.ศ.2548-2549
1. รถยนตเบนซิน มีคาของกาซคารบอนมอนนอกไซด เกินเกณฑมาตรฐานเพิ่มขึ้น จาก
รอยละ 42.86 เป น รอยละ 51.02 และก าซไฮโดรคารบอนเกินเกณฑ มาตรฐานเพิ่ ม ขึ้น จากรอยละ
55.10 เปนรอยละ 73.47
2. รถจักรยานยนต 2 จังหวะ มีคากาซไฮโดรคารบอนเกินเกณฑมาตรฐานเพิ่มขึ้น จาก
รอยละ 37.50 เปนรอยละ 42.86
3. รถยนตดีเซล มีปริมาณควันดําเกินเกณฑมาตรฐานลดลง
แนวทางการแกไขปญหา
1. รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการเขาไปตรวจสอบ และ ใหผูประกอบการแกไข
ปญหาที่เกิดขึ้น และบังคับใชกฎหมายอยางจริงจัง เพื่อแกปญหา
2. ใหมีการเฝาระวังคุณอากาศ เพื่อหาแนวทางปองกันไมใหคุณภาพอากาศโดยทั่วไป
เกินเกณฑมาตรฐานที่กําหนด
3. ใหหนวยงานที่เกี่ยวของทําการเฝาระวัง ควบคุม และตรวจจับยานพาหนะที่ปลอยกาซ
ควันขาว ควันดํา เกินคามาตรฐาน และหามใชจนกวาจะปรับปรุงแกไขจนแลวเสร็จ
5. เสียง
กรมควบคุ ม มลพิ ษ ได ทําการตรวจวัด เสีย งโดยทั่ วไปริม เสน ทางจราจร ณ ที่ วา การ
อําเภอเมืองสุราษฎรธานี เมื่อป พ.ศ.2538-2544 และในป พ.ศ.2548 ไดทําการตรวจวัดเสียงจาก
ยานพาหนะใชงาน ในเขตเมือง ณ บริเวณหนาศาลากลางจังหวัดสุราษฎร-ธานี หนาสถานีขนสง
จังหวัดสุราษฎร-ธานี หนาหางเทสโกโลตัส หนาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
สภาพปญหา
เสียงจากการจราจรจากการตรวจวัด รถยนตเบนซิน รถยนตดีเซลรถจักรยานยนต ยังมี
คาที่เกินมาตรฐาน และรถที่มีเสียงเกินคามาตรฐานโดยสวนใหญคือรถบรรทุก นอกจากนี้ยังมีปญหา
จากเรื่องรองเรียนบางเล็กนอย
สาเหตุของปญหา
โดยสวนใหญผูใชรถ จะไมคอยใสใจและดูแลสภาพรถจึงทําให สงผลตอสภาพแวดลอม
ภายนอก
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ขอมูลเชิงลึก
ระดับเสียงโดยริมเสนทางจราจร
ผลการตรวจวัดระดับเสียงริมเสนทางจราจร ตั้งป พ.ศ.2538-2544 พบวาระดับเสียงเฉลี่ย
สูงสุดอยูที่ ระดับ 61.27 เดซิเบลเอ ซึ่ง ไมเกินคามาตรฐานคุณภาพเสียงโดยทั่วไป ที่ 70 เดซิเบลเอ
ระดับเสียงจากยานพาหนะใชงาน
ผลการตรวจวัด ระดั บ เสี ย งจากยานพาหนะใชงาน ตั้ งแตป พ .ศ.2538-2549 ไดทํ า การ
ตรวจวัดจากรถยนตเบนซิน รถจักรยานยนต รถยนตดีเซล ระยะหางจากปลายทอไอเสีย ที่ระยะ 0.5
เมตร พบวา รถทุกประเภทมีระดับเสียงที่เกินคามาตรฐาน ที่ 100 เดซิเบลเอ และมีแนวโนมที่จะเพิ่มขึ้น
แนวทางการแกไขปญหา
1. ใหหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการ ตรวจ- สอบ และบังคับใชกฎหมายอยางจริงจัง เพือ่
แกปญหา
2. ใหมีการเฝาระวังระดับเสียง ไมใหเกินเกณฑมาตรฐานที่กําหนด เพื่อไมสงผลรบกวน

5.2 แหลงน้ําเพื่อการเกษตร
ทรัพยากรน้ํา
น้ําเปนทรัพยากรธรรมชาติที่ประชาชนคนไทยมีความผูกพันอยางลึกซึ้งกวาชนเผาอื่นๆ
ทั้งนี้เพราะน้ํานอกจากจะเปนสวนประกอบของรางกายและเปนสิ่งจําเปนตอการดํารงชีวิตแลว น้ํายัง
เปนสวนหนึ่งของขนบธรรมเนียมประเพณี โดยอาจพูดไดวาชีวิตคนไทยผูกพันกับน้ําตั้งแตเกิดจนตาย
เชน การตัดผมไฟเด็กแลวนําไปลอยน้ํา การทําบุญกรวดน้ํา ประเพณีลอยกระทง สงกรานต และการ
รดน้ําผูเสียชีวิต เปนตน ในอดีตประเทศไทย ไดชื่อวาเปนอูขาวอูน้ํา แตปจจุบันคําวาอูน้ําตองเปลี่ยน
หรือลบทิ้ง เพราะน้ําไดกลายเปนทรัพยากรที่ขาดแคลน ตัวอยางเชน ในป 2544 ซึ่งปญหาการขาด
แคลนน้ําจะรุนแรงขึ้น หากเราไมสามารถจะปรับเปลี่ยนการบริหารและการจัดการทรัพยากรน้ําของเรา
ภัยรายแรงที่จะตามมาก็คือ ประเทศไทยจะไมสามารถรักษาระดับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ในปจจุบัน อันหมายถึงผลกระทบตอรายไดและความอยูดีกินดีของประชาชนคนไทยตอไปได ทั้งนี้
เพราะในอนาคตสงครามที่เอาชนะดวยอาวุธคงจะเกิดไดยาก แตความอยูรอดและการพัฒนาของแต
ละประเทศจะขึ้นอยูกับการแขงขันทางเศรษฐกิจ การแขงขันทางเศรษฐกิจขึ้นอยูกับความสามารถใน
การแขงขันกันคาขาย ประเทศใดสามารถคาขายไดดีกวาก็จะนําความร่ํารวยมาสูประเทศและประชาชน
การคาขายนั้นจําเปนตองผลิตสินคาเพื่อขาย น้ําเปนปจจัยสําคัญในขบวนการผลิตสินคา เชน การ
เพาะปลูก การอุตสาหกรรม การทองเที่ยว เปนตน ดังนั้นน้ํานอกจากจําเปนตอการดํารงชีวิตแลว ยัง
เปนทรัพยากรที่สําคัญยิ่งในขบวนการผลิตสินคา ซึ่งมีผลโดยตรงตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ

60
สถานภาพทรัพยากรน้ํา
จังหวัดสุราษฎรธานีมีเนื้อที่ประมาณ 13,079.61 ตารางกิโลเมตร หรือ 8,174,758.61 ไร
เป น พื้ น ที่การเกษตรประมาณ 3,979,854.90 ไร คิ ดเป น 48.68% ของพื้ น ที่ ทั้งหมด พื ชเศรษฐกิ จที่
สําคัญของจังหวัดที่มีการเพาะปลูกมาก ไดแก ยางพารา ปาลมน้ํามัน มะพราว เงาะ ทุเรียน กาแฟ
เปน ตน พื้ นที่ของจังหวัดสุราษฎรธานีตั้งอยูในเขต 3 ลุม น้ํา คือลุม น้ําตาป (มีอ.ชัยบุรี, อ.พระแสง,
อ.บานนาเดิม, อ.บานนาสาร, อ.เวียงสระ, อ.เคียนซา, อ.พนม, อ.พุนพิน, อ.บานตาขุน, อ.คีรีรัฐนิคม ,
อ.วิภาวดี และ อ.เมืองสุราษฎรธานี) ลุมน้ําภาคใตฝงตะวันออก(มี อ.ทาชนะ, อ.ทาฉาง, อ.ไชยา,
อ.กาญจนดิษฐ, อ.ดอนสัก, อ.เกาะสมุย และ อ.เกาะพะงัน) และลุมน้ําภาคใตฝงตะวันตก(บางสวน)
ปริ ม าณฝนเฉลี่ ย ประมาณ 1,600 มม.ต อ ป แต ป ริ ม าณฝนที่ ต กนี้ บางส ว นจะระเหยกลั บ ไปใน
บรรยากาศบางสวนถูกพืชดูดไปใช บางสวนไหลลงสูทะเล และสวนใหญจะซึมลงสูใตดิน
จากการพัฒนาทรัพยากรน้ําในอดีตจนถึงปจจุบัน กรมชลประทานไดดําเนินการพัฒนา
แหลงน้ําทั้งในลุมน้ําตาป และลุมน้ําภาคใตฝงตะวันออก และลุมน้ําภาคใตฝงตะวันตก มีการกอสราง
ทั้งโครงการชลประทานขนาดขนาดใหญ ขนาดกลางและขนาดเล็ก โครงการขุดลอกหนองน้ําและ
คลองธรรมชาติ งานศูนยบริการเกษตรกรเคลื่อนที่ สระเก็บน้ําในไรนา โครงการสูบน้ําดวยไฟฟา
จํานวน 2,372 โครงการ สามารถเก็บกักน้ําไดประมาณ 29.23 ลาน ลบ.ม.ชวยเหลือพื้นที่ชลประทาน
ได 363,644 ไร
ยุทธศาสตรการพัฒนาแหลงน้ําและจัดการน้ําของโครงการชลประทานสุราษฎรธานี
1. แผนการจัดการน้ําเพื่ออุปโภค-บริโภค เลี้ยงสัตว ประปาหมูบาน
2. แผนจัดการน้ําเพื่อการเกษตร
3. แผนจัดการน้ําเพื่ออุตสาหกรรม
4. แผนจัดการน้ําเพื่อบรรเทาอุทกภัย
5. แผนจัดการน้ําเพื่อการทองเที่ยว
ปญหาการขาดแคลนน้ํา
ปญหาการขาดแคลนน้ํา เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางดานสังคมและเศรษฐกิจของ
ประเทศ ปญหาหลักๆมีดังนี้
การเติบโตของประชากร การเพิ่มของประชากรทําใหมีความตองการใชน้ํามากขึ้น ทั้งใน
ดานอุปโภค-บริโภคและการเกษตร ความตองการใชน้ําจะเพิ่มขึ้นตลอดเวลาตราบเทาที่ประชากรเพิ่ม
ขึ้นทุกปเชนกัน
การขยายตัวทางเศรษฐกิจที่คอนขางรวดเร็ว อันสืบเนื่องจากการพัฒนาทางอุตสาหกรรม
ความตองการใชน้ําของโรงงานตางๆไดเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว การที่เศรษฐกิจของประเทศดีขึ้นยังมีสวน
ทําใหพฤติกรรมการใชน้ําของคนในเขตเมืองปรับเปลี่ยนไปในทางฟุมเฟอยขึ้น เชน คนในเมืองจะใชน้ํา
มากกวาคนในเขตอื่น เพราะมีการใชน้ําในดานอื่นๆนอกจากที่จําเปนตอการดํารงชีวิต เชน น้ําเพื่อลาง
รถยนต น้ําเพื่อรดสนามหญาและแปลงดอกไม ใชเครื่องสุขภัณฑที่ใชน้ํามาก เปนตน
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ความเสื่อมโทรมของสภาวะสิ่งแวดลอม เริ่มดวยปาไมถูกทําลายไปทําใหพื้นผิวดินขาด
ฟองน้ําธรรมชาติ ซึ่งทําหนาที่อางเก็บน้ําธรรมชาติ น้ําฝนตกลงมาไหลลงทะเลหมด ไมมีไวใชในฤดูแลง
ซ้ํายังทําใหเกิดปญหาน้ําทวมฉับพลัน ตอมาก็คือการทิ้งน้ําเสียลงในแหลงน้ําธรรมชาติ ทําใหน้ําในลํา
คลองเนาเสียไมสามารถนํามาใชประโยชนได นอกจากนั้นยังตองระบายน้ําจากเขื่อนเพื่อไลน้ําเสีย
เหลานี้
การใชน้ํ าอยางไม มีป ระสิ ท ธิภาพ เกษตรกรซึ่งเป น ผูใชน้ํารายใหญ ยั งใชน้ําอยางไม มี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากสาเหตุสองประการคือ ขาดระบบและอุปกรณการสงน้ําที่ประหยัดและทันสมัย
และขาดความรูในการใชน้ําที่ถูกหลักวิชาการ ในขณะเดียวกันประชาชนในเมืองก็มีการใชน้ําอยาง
ฟุมเฟอยไรประสิทธิภาพดังไดกลาวมาแลว
การเจริญเติบโตทางการทองเที่ยว จังหวัดสุราษฎรธานี มีแหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียง
ทั่วโลก เชน เกาะสมุย เกาะพะงัน ซึ่งแตละปมีนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศเดินทางมา
เที่ยวกันเปนจํานวนมาก มีการใชน้ําสําหรับการอุปโภค-บริโภค เปนจํานวนมาก
โดยสรุปจะเห็นวาปญหาที่กลาวมาทั้งหมดเกิดจากผลการกระทําของคนทั้งนั้น คนหรือ
พวกเราเปนผูสรางปญหาขึ้น ธรรมชาติมิไดเปนตัวปญหา ดังนั้นการที่จะแกไขปญหาจึงขึ้นอยูกับคน
ขึ้นอยูกับการจัดระบบการบริหารและจัดการทรัพยากรน้ําอยางมีประสิทธิภาพ
แนวทางแกไขปญหา
แนวทางในการพัฒนาทรัพยากรน้ําเพื่อใหการพัฒนาจังหวัดดําเนินการตอไปได คงตอง
เนนในหลักการพัฒนาแบบยั่งยืน ซึ่งหมายถึงการจัดการและการบริหารอยางมีประสิทธิภาพ คงตอง
ยอมรับกันในขั้นนี้วาการบริหารทรัพยากรน้ําของประเทศที่ผานมาประสบความสําเร็จในระดับหนึ่ง
แตจากการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว คูกับการขยายตังทางเศรษฐกิจของประเทศ ระบบการจัดการและ
การบริหารเริ่มมีปญหาและขอบกพรองที่จําเปนตองเรงแกไข เพื่อใหสามารถตอบสนองการพัฒนาใน
อนาคต
ทบทวนนโยบายและแผนการพัฒนาทรัพยากรน้ําทุกระดับ เพื่อจะไดกําหนดนโยบายและ
แผนที่เหมาะสมตอไป ภาคการใชน้ําเพื่อการเกษตร ภาคการใชน้ําเพื่อการอุปโภค-บริโภค ภาคการใช
น้ําเพื่อการอุตสาหกรรม เปนตน มีการแบงสรรน้ํา มีการเก็บคาน้ํา ในสวนของแผนตองยึดถือแผน
ลุมน้ําในการพิจารณากําหนดแผนยอยหรือโครงการ ตองมีการศึกษาศักยภาพของลุมน้ําทุกลุมน้ําและ
กําหนดแผนการจัดสรรน้ําใหแกภาคตางๆใหเหมาะสม จากนั้นจึงกําหนดความสําคัญกอนหลังของ
โครงการตางๆใหสอดคลองกัน
ปรับ ปรุงโครงสรางองคกรที่เกี่ยวของกับ การพั ฒ นาทรัพ ยากรน้ํา ซึ่งขณะนี้ยังไมเสร็จ
ทําใหเกิดปญหาความซ้ําซอนของภาระหนาที่และพื้นที่ปฏิบัติ อีกทั้งยุงยากในการประสานงาน
ทบทวนบรรดากฏหมายที่เกี่ยวกับเรื่องน้ําที่อยูภายใตการดูแลของหนวยงานตางๆเพื่อ
ปรับปรุงใหสอดคลองกัน และใหมีแนวทางการบังคับใชที่มีประสิทธิภาพและเปนธรรม
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ประชาสัมพันธใหประชาชนเขาใจถึงสถานะภาพของการพัฒนาทรัพยากรน้ําของประเทศ
พรอมกับสงเสริมสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในขบวนการตัดสินใจและรวมมือในการประหยัดน้ํา
โดยสรุป การพัฒนาแหลงน้ํายังมีความจําเปนจะตองดําเนินการตอไป แตจะตอง
มีการบริห ารจัดการน้ําให เกิดประโยชนสูงสุด โดยการใหผูใชน้ําทุกภาคมีสวนรวมในการ
กําหนดวิธีการใชน้ํา

5.3 การใชดิน ปญหาการบุกรุกและการออกเอกสารสิทธิ
1. ที่ดินที่นํามาปฏิรูปที่ดิน
เปนที่ดินของรัฐประเภทตางๆ ที่มีราษฎรครอบครองทําประโยชน / อยูอาศัย และหนวยงาน
ซึ่ งรับ ผิ ด ชอบดู แ ลพื้ น ที่ ได ส งมอบให ก ระทรวงเกษตรและสหกรณ นํ า ไปตราพระราชกฤษฎี ก า
กําหนดเปนเขตปฏิรูปที่ดิน
ในท อ งที่ จั ง หวั ด สุ ราษฎรธ านี มี พื้ น ที่ ดํ า เนิ น การปฏิ รูป ที่ ดิ น ประมาณ 1.91 ล า นไร
ประกอบดวยที่ดินของรัฐ 4 ประเภท ไดแก
1.1 ที่สาธารณประโยชนที่ราษฎรเลิกใชประโยชนรวมกัน
1.2 ที่ราชพัสดุ
1.3 ที่จําแนกออกจากเขตปาไมถาวร
1.4 ที่ดินในเขตปาสงวนแหงชาติที่เสื่อมสภาพ
ผลการจัดที่ดิน : การออกหนังสืออนุญาตใหเขาทําประโยชนในเขตปฏิรูปที่ดิน
ใหแกเกษตรกร
ตั้งแตป 2532 – ปจจุบัน ไดดําเนินการสํารวจรังวัด สอบสวนสิทธิ์ เจรจากระจาย
สิทธิการถือครอง และจัดที่ดินทํากินใหแกเกษตรกร (มอบหนังสืออนุญาตใหเขาทําประโยชนในเขต
ปฏิรูปที่ดิน : ส.ป.ก.4-01 ) ในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน 70 ตําบล 16 อําเภอ มีเกษตรกรที่ไดรับสิทธิเขา
ทํ า ประโยชน แ ล ว จํ า นวน 56,486 ครอบครั ว รวมเนื้ อ ที่ ทั้ ง หมดประมาณ 1,010,041 ไร (ราย
ละเอียดตามตารางที่แนบ)
แผนงานจัดที่ดินทํากินและมอบสิทธิการเขาทําประโยชนแกเกษตรกรในเขต
ปฏิรูปที่ดินปงบประมาณ 2551
ในปงบประมาณ 2551 มีแผนงานสํารวจรังวัด สอบสวนสิทธิ์ เจรจากระจายสิทธิ
และมอบหนังสืออนุญาตใหเขาทําประโยชนในเขตปฏิรูปที่ดินแกเกษตรกรในพื้นที่แปลงตกคาง เปาหมาย
มอบสิทธิการเขาทําประโยชนในที่ดินแกเกษตรกรจํานวน 3,039 ราย รวมเนื้อที่ประมาณ 45,368 ไร
ในพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน 70 ตําบล 16 อําเภอ (ยกเวนอําเภอเกาะสมุย , เกาะพะงัน ,วิภาวดี )
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2. การออกเอกสารสิทธิของสํานักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎรธานี
(1) ขอมูลทั่วไป
1.1 จํานวนเอกสารสิทธิทั้งจังหวัด 519,534 แปลง 2,399,290 – 0 – 66.4 ไร
แยกเปน
โฉนดที่ดิน
332,111
แปลง 1,280,873 – 3 – 01.3 ไร
นส.3
42,210
แปลง
193,687 – 1 – 55.3 ไร
นส.3 ก
119,276
แปลง
826,277 – 0 – 82.8 ไร
ใบจอง
563
แปลง
7,052 – 0 – 72
ไร
สค.1
25,374
แปลง
91,399 – 2 – 55
ไร
ที่ดินไมมีเอกสารสิทธิ
–
แปลง
–
ไร
เฉพาะอําเภอเกาะสมุย
โฉนดที่ดิน
36,922
แปลง
60,337 – 0 – 11
ไร
นส.3
2,203
แปลง
7,821 – 2 – 44
ไร
นส.3 ก
12,758
แปลง
29, 972 – 0 – 53 ไร
ใบจอง
–
แปลง
–
ไร
สค.1
5,196
แปลง
8,520 – 2 – 0
ไร
ที่ดินไมมีเอกสารสิทธิ 380
แปลง
570 – 3 – 0
ไร
เฉพาะอําเภอเกาะพะงัน
โฉนดที่ดิน
5,040
แปลง
11,078 – 0 – 58.7 ไร
นส.3
568
แปลง
2,482 – 3 – 69
ไร
นส.3 ก
3,053
แปลง
14, 566 – 2 – 92 ไร
ใบจอง
–
แปลง
–
ไร
สค.1
133
แปลง
–
ไร
ที่ดินไมมีเอกสารสิทธิ –
แปลง
–
ไร
1.2 ที่สาธารณประโยชน
มี นสล.
1,001
แปลง
102,598 – 1 – 91.6 ไร
ไมมี นสล.
225
แปลง
572,433 – 3 – 84.9 ไร
(2) การปฏิบัติตามนโยบาย
2.1 การแกไขปญหาสังคม และความยากจน
- ปงบประมาณ 2548 นําที่ดินสาธารณะ “ปาเขาหนาแดง” อําเภอพนม นํามาจัด
ออกหนังสืออนุญาตตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการอนุญาตใหประชาชนใชประโยชนใน
ที่ดินของรัฐ พ.ศ.2547 จํานวน 193 แปลง 619 – 3 – 87 ไร แจกแลว 133 แปลง 301 – 3 –
09 ไร เหลือ 60 แปลง 318 – 0 – 78 ไร
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- ป งบประมาณ 2549 นํ าที่ สาธารณะ “ตลาดบ านใน” อํ าเภอดอนสัก ทํ า การ
รังวัดเพื่อออกใบอนุญาต จํานวน 198 แปลง 38 – 2 – 84 ไร เขารวมโครงการ 45 ราย 54 แปลง
2.2 นโยบายแปลงสินทรัพยเปนทุน (เดินสํารวจ)
- ปงบประมาณ 2549 เดินสํารวจออกโฉนด 11,023 แปลง 73,492 – 3 – 02 ไร
- ปงบประมาณ 2550 เดินสํารวจออกโฉนด 8,018 แปลง 40,104 – 0 – 05 ไร
- ปงบประมาณ 2551 (ก.พ.)51 เดินสํารวจออกโฉนด 3,299 แปลง 25,001 – 2 – 40 ไร
งานในความรับผิดชอบของสํานักงานธนารักษพื้นที่สุราษฎรธานี
ปกครองดูแลที่ราชพัสดุ จํานวน 1,016 แปลง เนื้อที่ประมาณ 1,009,935 – 5 - 94.02 ไร
โดยแยกการใชประโยชนดังนี้
1. สวนราชการใชประโยชน จํานวน 1,011 ราย
- ที่ดิน
เนื้อที่ประมาณ
989,106 – 2 - 84.22 ไร
- อาคาร
จํานวน
7,790
หลัง
2. จัดใหเชา จํานวน 4,834 ราย
- ที่ดิน
เนื้อที่ประมาณ
20,829 – 3 - 09.8
ไร
- อาคาร
จํานวน
458
หลัง

5.4 การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
1. สถานการณปญหายาเสพติดในภาพรวม
บางพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎรธานี ยังคงมีการผลิตกัญชาเพื่อเสพ เชน อําเภอเมือง,อําเภอ
ชัยบุรี,อําเภอพนม และอําเภอไชยา การคาและการแพรระบาดยังคงมีอยูเกือบทุกอําเภอ เชน อําเภอ
เมือง อําเภอเกาะสมุย อําเภอเกาะพะงัน อําเภอเวียงสระ และอําเภอพระแสง แตเปนไปในลักษณะ
รายยอย ไมมีกลุมนักคารายใหญหรือรายสําคัญ จากขอมูลเฝาระวังพบวา ยาบายังคงเปนตัวยาแพร
ระบาดหลัก รองลงมาไดแก กัญชาแหง และพืชกระทอม อายุเฉลี่ยของผูเกี่ยวของสวนใหญมีอยูใน
กลุมอายุระหวาง 16-35 ป ราคาจําหนาย ยาบา เม็ดละ 320-450 บาท กัญชาหอละ 180-260 บาท
2. การปฏิบัติการตามยุทธศาสตร 5 รั้วปองกัน เพื่อแกไขปญหายาเสพติด
2.1 การเสริมสรางการมีสวนรวมของหมูบาน/ชุมชน ประชาสังคมปองกันยาเสพติด
ดําเนินการในพื้นที่เปาหมาย ดังนี้
1) หมูบาน/ชุมชน ตนแบบอําเภอละ 1 แหง
จํานวน 19 หมูบาน
2) หมูบาน/ชุมชน สีขาว ตําบลละ 1 แหง
จํานวน 131 หมูบาน
3) การแกไขปญหาหมูบาน/ชุมชนที่ปรากฏขาวสารยาเสพติด จํานวน 380 หมูบาน/
ชุมชน
4) พัฒนาศักยภาพหมูบานกองทุนแมของแผนดินเดิม
จํานวน 88 หมูบาน
5) จัดตั้งหมูบานกองทุนแมของแผนดินใหม
จํานวน 40 หมูบาน
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2.2 การจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ ดําเนินการจัดตั้งสถานประกอบการสีขาว
(รอยละ 50 ) ดังนี้
1) สถานบริการสีขาว
จํานวน 19 แหง
2) สถานประกอบการสีขาว
จํานวน 18 แหง
3) หอพัก/บานเชาสีขาว
จํานวน 29 แหง
4) รานเกมส/อินเตอรเน็ตสีขาว
จํานวน 11 แหง
2.3 โรงเรียนปองกันยาเสพติดดําเนินการในพื้นที่เปาหมาย ดังนี้
1) โรงเรียนสีขาวตนแบบ
(1) เขตพื้นที่การศึกษาละ 1 แหง
จํานวน 3 แหง
(2) สังกัดอาชีวศึกษา
จํานวน 1 แหง
(3) สถานศึกษาเอกชน
จํานวน 1 แหง
2) โรงเรียนสีขาว
จํานวน 90 แหง
3) จัดตั้งศูนยเพื่อใจวัยรุนในสถานศึกษา
จํานวน 35 แหง
4) ครูอาสา/ครูกัลญาณมิตร
จํานวน 75 แหง
5) อบรมนักเรียนแกนนํา
จํานวน 600 คน
6) จัดคายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนกลุมเสี่ยง
จํานวน 3 รุน/388 คน
7) จัดคายพัฒนาจิตใจนักเรียนและครอบครัว
จํานวน 1 รุน/70 ครอบครัว
2.4 โครงการครอบครัวสีขาว ครอบครัวเขมแข็ง
1) จัดตั้งศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน(ศพค.)
จํานวน 71 แหง
2) หมูบาน/ชุมชน สีขาว ตําบลละ 1 หมูบาน
จํานวน 131 หมูบาน/ชุมขน
3) ตําบลสีขาว อําเภอละ 1 ตําบล
จํานวน 19 ตําบล
4) การดําเนินการตอครอบครัวที่มีผูมีพฤติการณ
จํานวน 1,262 ครอบครัว
(ครอบครัวที่ 1)
5) การดําเนินการตอครอบครัวกลุมเสี่ยง (ครอบครัวที่ 2) จํานวน 13,616 ครอบครัว
6) การดําเนินการตอครอบครัวทั่วไป(ครอบครัวที่ 3)
จํานวน 32,004 ครอบครัว
7) ประกาศเจตนารมณเปนครอบครัวสีขาว
จํานวน 550 ครอบครัว
2.5 ปราบปรามยาเสติดรายสําคัญและลดความเดือดรอนของประชาชน ผลการ
ดําเนินงาน ดังนี้
1) นักคารายสําคัญ
จํานวน 20 ราย/41 คน
2) นักคารายยอย
จํานวน 693 ราย /1,072 คน
3) นักคาตามหมายจับ
จํานวน 47 ราย / 47 คน
4) เจาหนาที่ของรัฐ
จํานวน 4 ราย / 4 คน
5) ตรวจสอบทรัพยสิน / ยึดทรัพย
จํานวน 36 ราย
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6) ของกลาง
จํานวน 17,162,032058
6.1 ยาบา
จํานวน 106,172 เม็ด
6.2 กัญชา
จํานวน 365,273.30 กรัม
6.3 ยาไอซ
จํานวน 351 กรัม
รวมจับกุมผูกระทําผิดคดียาเสพติดทุกขอหา จํานวน 3,407 ราย ผูตองหา 4,160 คน
2.6 บํ า บั ด รั ก ษาและฟ น ฟู ส มรรถภาพผู ติ ด /ผู เสพ ยาเสพติ ด แบบบู ร ณาการ
ผลการดําเนินการ ดังนี้
1. การจัดคายบําบัดดวยวิธีชุมชนบําบัด
จํานวน 817 ราย
2. การบําบัดระบบสมัครใจ
จํานวน 630 ราย
3. การบําบัดระบบบังคับบําบัด
จํานวน 726 ราย
4. การบําบัดระบบตองโทษบําบัด
จํานวน 326 ราย
5. การติดตามชวยเหลือผูผานการบําบัด
จํานวน 640 ราย
สถิติการจับกุมคดียาเสพติดรวมทุกขอหา หวงระหวางเดือนตุลาคม 2551 – กันยายน 2552
ผลิต

หวงระยะเวลา
ต.ค.51-ก.ย.52

ราย
307

คน
775

จําหนาย
ราย
158

คน
197

ครอบครอง
เพื่อจําหนาย
ราย คน
460 624

ครอบครอง
ราย คน ราย
1833 2042 970

เสพ

รวม

คน ราย คน
1034 3728 4672

ปริมาณของกลางยาเสพติดหวงเดือนตุลาคม 2551- กันยายน 2552
ประเภทยาเสพติด
น้ําหนักของกลาง
ประเภทยาเสพติด
น้ําหนักของกลาง
ยาบา
133,944 เม็ด
สารระเหย
116 หลอด
กัญชาสด
252,124.70 กรัม ยาอี
38.50 เม็ด
กัญชาแหง
116,382.80 กรัม โคเคน
27.10 กรัม
เฮโรอีน
35.40 กรัม
เห็ดขี้ควาย
7,474 กรัม
ยาไอซ
416.20 กรัม
พืชกระทอม
26,635 ใบ ,1,149.60 กก.,569.80 ลิตร,250 ซีซี
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5.5 การจัดระเบียบสังคม
จังหวัดสุราษฎรธานี มีสถานบริการสถานประกอบการที่เปนพื้นที่เสี่ยง จํานวน 1,073 แหง
แยกเปน
2.1 สถานบริการ/สถานบันเทิง
จํานวน 144 แหง
2.1.1 สถานบริการที่จดทะเบียนถูกตอง ณ วันที่ 30 มค. 51 มีจํานวน 87 แหง ดังนี้
- ประเภท 3 (1) ไดแก สถานที่ที่มีการเตนรําหรือรําวง จํานวน 4 แหง
- ประเภท 3 (4) ก ไดแก สถานที่ที่มีอาหาร สุรา โดยมีดนตรี จํานวน 55 แหง
- ประเภท 3 (4) ไดแก สถานที่ที่มีอุปกรณการรองเพลงประกอบ จํานวน 9 แหง
- ประเภท 3 (4) ค ไดแก สถานที่ที่ยินยอมใหมีการเตน เชน เตนบริเวณโตะ
จํานวน 18 แหง
- ประเภท 3 (5) ไดแก สถานที่ที่มีอาหาร สุรา โดยจัดใหมีการแสดงดนตรี
ปดหลัง 24.00 น. จํานวน 4 แหง
2.1.2 สถานประกอบการที่มีลักษณะคลายสถานบริการ จํานวน 57 แหง
2.2 โรงแรม
จํานวน 331 แหง
2.3 นวดแผนโบราณ
จํานวน 26 แหง
2.4 รานคาราโอเกะ
จํานวน 63 แหง
2.5 รานเกมส
จํานวน 411 แหง
2.6 โตะสนุกเกอร
จํานวน 57 แหง
2.7 พื้นที่เสี่ยง/รานคาแอบแฟง
จํานวน 41 แหง
2.8 หอพัก จดทะเบียน
จํานวน 129 แหง
- หอพักชาย
23
แหง
- หอพัก
94
แหง
1. มาตรการในการจัดระเบียบสังคมของจังหวัด
1.1 การดําเนินงานดานการปองกัน
1.1.1 ดําเนินการประชุมชี้แจงนโยบายและมาตรการในการจัดระเบียบสังคมใหทุก
สวนราชการดําเนินการและถือปฏิบัติ
1.1.2 ดําเนินการใหสถานประกอบการ/สถานบริการรวมกลุมกันจัดตั้งชมรม เพื่อ
จะไดมีการควบคุมการดําเนินธุรกิจใหอยูในกรอบของกฎหมายเบื้องตน
1.1.3 ดําเนินการจัดทําประกาศ/มอบรางวัลใหกับสถานบริการ/สถานประกอบการ
ที่ประกอบธุรกิจอยูในระเบียบกฎหมาย และชวยเหลือสังคม
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1.1.4 ประสานความรวมมือจากทุกสวนราชการเพื่อบูรณาการในการจัดระเบียบ
สังคมในพื้นที่จังหวัดสุราษฎรธานี รวมกันทุกหนวยงาน โดยการ
- จัดทําแผนปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ
- ออกคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานฝายอํานวยการ
- มอบหมายผูรับผิดชอบใหดูแลพื้นที่เสี่ยงเปนการเฉพาะ
1.2 มาตรการดานการปราบปราม
- จัดชุดปฏิบัติการระดับจังหวัด และระดับอําเภอ
- ใหแตละหนวยงานจัดชุดปฏิบัติการเฉพาะหนวย(ปฏิบัติในกรณีเรงดวน)
- ใหทุกอําเภอจัดชุดปฏิบัติการในระดับอําเภอออกตรวจสถานบริการ
อยางนอยสัปดาหละ 2 ครั้ง สําหรับ อ.เมือง อ.เกาะสมุย อ.เกาะพะงัน ใหดําเนินการตรวจทุกวัน
2. มาตรการเพิ่มความเขมขน และจัดระเบียบสังคมในกลุมตาง ๆ
1. การแกไขปญหาแกงรถจักรยานยนต ตํารวจภูธรจังหวัดสุราษฎรธานี ไดสั่งการกําชับ
ทุก สภ.ใหถือปฏิบัติ เทาที่ไดรับรายงานไมมีการกระทําในลักษณะความผิดดังกลาวในพื้นที่ โดยได
ดําเนินการรวม 3 มาตรการ คือ
1.1 มาตรการปองกัน เปนการสืบสวนหาขาว ตรวจสอบ และดําเนินการ
1.2 มาตรการปราบปราม เมื่อไดขอมูลการกระทําผิดแนชัด ระดมกําลัง จนท.ตร.ทุก
ฝายเขาปดลอม ตรวจคน
1.3 มาตรการดานกฎหมาย ให พงส. ดําเนินคดีกับผูตองหา
2. การเขมงวดกวดขันบอนการพนัน สถานบริการที่เปดเกินเวลาหรือที่ผิดกฎหมาย แหลง
ยาเสพติด ผูมีอิทธิพล และปองกันปราบปรามแหลงอบายมุขที่ผิดกฎหมาย หาก สภ. ในสังกัดปลอย
ปละละเลย จะพิจารณาทัณฑทางวินัยอยางเฉียบขาดทันที
3. การเรงรัดแกไขปญหายาเสพติดและปราบปรามผูมีอิทธิพล โดยใชมาตรการทาง
กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ตัดชองหาเงินทุจริตของผูมีอิทธิพลทุก ๆ ดาน ไมวาจะเปนการคา
มนุษย การเปนเจามือการพนัน การตัดไมทําลายปา โดยระดมกวาดลางประจําทุกเดือน
3.1 จับกุมตาม พ.ร.บ.การพนัน ได 9 ราย ผูตองหา 20 คน
3.2 จับกุมตาม พ.ร.บ.อาวุธปน ได 4 ราย ผูตองหา 4 คน
3.3 จับกุมตาม พ.ร.บ.ปาสงวน ได 1 ราย ผูตองหา 4 คน
3.4 จับกุมตาม พ.ร.บ.ยาเสพติด ได 11 ราย ผูตองหา 11 คน
4. การกวดขันสถานบริการที่มีการเปดเกินเวลา เสียงดัง และยังมีเด็กอายุต่ํากวา 18 ป
เขาไปมั่วสุม ผลการปฏิบัติมีดังนี้ ( ตุลาคม 2550 – กุมภาพันธ 2551 )
4.1 เปดสถานบริการเกินเวลาที่กฎหมายกําหนด จํานวน 4 ราย ผูตองหา 4 คน
4.2 เปดสถานบริการโดยไมไดรับอนุญาตหรือไมแจงการตั้ง จํานวน 2 ราย ผูตองหา 2 คน
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4.3 ฉายหรือใหบริการซึ่งเทปหรือวัสดุโทรทัศน จํานวน 12 ราย ผูตองหา 12 คน
4.4 ละเมิดลิขสิทธิ์ จํานวน 17 ราย ผูตองหา 17 คน
4.5 จําหนายสุราโดยไมไดรับอนุญาต จํานวน 4 ราย ผูตองหา 4 คน
3. แนวทางการดําเนินงานตามนโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
3.1 ตามที่ รัฐ มนตรีว า การกระทรวงมหาดไทย ได กํ า หนดกรอบนโยบายให ก ระทรวง
มหาดไทยดําเนินการตามพันธกิจเรงดวน 5 ประการ โดยใหหนวยงานที่รับผิดชอบดําเนินการใหเห็น
ผลในการปฏิบัติภายใน 90 วัน จังหวัดสุราษฎรธานี โดยผูวาราชการจังหวัดสุราษฎรธานี ไดลงนามใน
ทึกขอตกลง (MOU) การนํานโยบายและพันธกิจเรงดวน 5 ประการไปปฏิบัติในระดับพื้นที่กับ หัวหนา
สวนราชการระดับจังหวัด นายอําเภอ ทุกอําเภอ และ ผูกํากับการสถานีตํารวจ ทุก สถานีตํารวจภูธร
3.2 จังหวัดสุราษฎรธานี ไดจัดตั้งศูนยปฏิบัติการจังหวัดสุราษฎรธานี (ศปก.จ.สฎ.) เพื่อ
ดํ า เนิ น การขั บ เคลื่ อ นนโยบายของรัฐ มนตรีว า การกระทรวงมหาดไทย โดยมี ผู ว า ราชการจั งหวั ด
สุราษฎรธานี เปนผูอํานวยการศูนย และสวนราชการที่เกี่ยวของเปนคณะกรรมการ เพื่อทําหนาที่ใน
การขับเคลื่อนนโยบายนําไปสูการปฏิบัติที่ชัดเจน เปนไปตามเปาหมาย และหวงเวลาที่กําหนด และมี
การแตงตั้งเจาหนาที่เพื่อรับผิดชอบประจําศูนย ฯ เพื่อทําหนาที่ดานอํานวยการ และธุรการที่ชัดเจน
3.3 การดําเนินการกับรานคาของเกา ในป 2551 มีรานค าของเกา (โบราณวัตถุ เพชร
พลอยฯ รถยนต อื่น ๆ ) จํานวน 121 ราน สําหรับปญ หารับซื้อของเกาประเภทสายไฟฟา หรือเศษ
เหล็ก ทุกอําเภอไดรายงานวา ไดออกตรวจสอบรานคาดังกลาวแลว ยังไมพบการกระทําผิดแตอยางใด
มีอําเภอดอนสักเพียงอําเภอเดียวที่รายงานวามีปญ
 หาการขโมยหมอแปลงและสายไฟฟา
บทวิเคราะห
จากสถานการณและมาตรการดานตาง ๆ สรุปไดวายังคงเปนปญหาเฉพาะในเขต
ชุมชนเมือง และสถานที่ทองเที่ยว สําหรับพื้นที่อื่น อยูในเกณฑที่สามารถควบคุมได สําหรับดานการ
จัดระเบียบสังคม แนวโนมสามารถควบคุมไดเนื่องจากไดเขมงวด กวดขัน และประชาสัมพันธใหเปนที่
รับทราบและเขาใจในกลุมเสี่ยงตาง ๆ อยางตอเนื่อง รวมทั้งการสํารวจขอมูล รวบรวมขอมูล สถานที่
เสี่ยง พื้นที่เสี่ยง และมอบหมายใหเจาหนาที่ตรวจตราทุกพื้นที่เปนประจําทุกวัน ตลอดถึงการทําความ
เขาใจและขอความรวมมือผูประกอบการใหดําเนินการตามกฏหมายอยางเครงครัด จึงเชื่อวาปญหา
ยาเสพติด และดานจัดระเบียบสังคมมีแนวโนมลดลงและเปนไปในแนวทางที่ดี

5.6 การแกไขปญหาความยากจน
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎรธานี ไดดําเนินการแกไขปญหาความยากจน ดังนี้
1. การแกไขปญหาความยากจน จากการสํารวจขอมูลครัวเรือนยากจนตามเกณฑ
จปฐ. ป 2551 จํานวน ทั้งสิ้น 1,647 ครัวเรือน ซึ่งเปนครัวเรือนเปาหมายในการปฏิบัติการแกจนแบบ
เขาถึงทุกครัวเรือนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และจะตองลดจํานวนครัวเรือนยากจนตามนโยบาย
เรงดวนของกระทรวงมหาดไทยใหได รอยละ 50
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2. การพัฒนาระบบทุนในชุมชน
- กลุมออมทรัพ ยเพื่อการผลิต มีการจัดตั้งและบริหารจัดการ โดยคนในชุมชน มี
จํานวนทั้งสิ้น 755 กลุม มีเงินสัจจะสะสม จํานวน 920,262,850บาท มีสมาชิกทั้งสิ้น 108,582 คน
และกําลังพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถเพื่อยกระดับเปนสถาบันการเงินชุมชนในระดับหมูบานตําบล
- กองทุนตามโครงการแกไขปญหาความยากจน ( กข.คจ.) เปนกองทุนทีไ่ ดรบั การ
จัดสรรจากราชการ จํานวน 484 กองทุน ๆ ละ 280,000 บาท รวมเปนเงิน 135,520,000 บาท แตจาก
การบริหารจัดการของชุมชน ทําใหปจจุบันมีเงินทุนตามโครงการนี้จํานวนทั้งสิ้น 145,445,900 บาท
เป น เงิน ให ค รัวเรือ นยากจนเป าหมายยืม (ครัวเรือ นที่ มี รายไดต่ํ า กวาเกณฑ จปฐ.) เป น ทุ น ในการ
ประกอบอาชีพ

5.7 การปองกันอุบัติเหตุ อุบัติภัย และภัยแลง
การปองกันและแกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนน
1. สถานการณ
จังหวัดสุราษฎรธานี เปนจังหวัดทางผานไปสูจังหวัดอื่นทางภาคใต โดยมีเสนทางสาย
หลักคือ ทางหลวงแผนดินหมายเลข 41, 44 และ 401 รวมความยาวไมนอยกวา 457 กิโลเมตร เปน
ศูนยกลางการคมนาคมขนสงทางบก ทางน้ํา และทางอากาศ ยังมีสถานที่ทองเที่ยวระดับนานาชาติ
ขอมูลสถิตการเกิดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดสุราษฎรธานีปที่ผานมา

ป
พ.ศ.

รวมคดีอุบัติเหตุทาง
ถนน
คาเฉลี่ย
ตลอดป ตอเดือน

ผูบาดเจ็บ

ผูเสียชีวิต

เฉลี่ยตอ ตลอดป เฉลี่ยตอ หมายเหตุ
(คน)
เดือน
เดือน
(คน)
(คน)
2548
3,381
282
10,591
883
112
9
ม.ค.-ธ.ค.
2549
3,957
330
17,049
1,421
242
20
ม.ค.-ธ.ค.
2550
3,444
287
4,096
341
191
16
ม.ค.-ธ.ค.
การเกิดอุบัติเหตุทางถนนสวนใหญผูบาดเจ็บและเสียชีวิตเปนวัยรุนและวัยทํางาน ยาน
พาหนะสวนใหญเปนรถจักรยานยนต มีพฤติกรรมเสี่ยง ขับรถเร็ว ไมสวมหมวกนิรภัย เมาสุรา ตัดหนา
กระชันชิด ขับยอนศร
2. การปองกันและลดอุบัติเหตุจากการจราจรทางถนน
2.1 จังหวัดสุราษฎรธานี ไดดําเนินการรณรงคปองกันและแกไขปญหาอุบัติเหตุจราจร
ทางถนนอยางตอเนื่องตามแผนปองกันและแกไขปญหาอุบัติเหตุจราจรทางถนนจังหวัดสุราษฎรธานี
โดยดําเนินการตามนโยบายรัฐบาลที่ผูอํานวยการศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนนมอบหมาย
ใหผูวาราชการจังหวัดดําเนินการตามมาตรการปองกันและแกไขปญหาอุบัติเหตุจราจรทางถนน ให
ตลอดป
(คน)
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ครอบคลุมในยุทธศาสตร 5 ดาน ประกอบดวย ยุทธศาสตรการบังคับใชกฎหมาย ยุทธศาสตรดาน
วิศวกรรมจราจร ยุทธศาสตรใหความรูประชาสัมพันธและการมีสวนรวม ยุทธศาสตรการบริการดาน
การแพทยฉุกเฉิน โดยความรวมมือจากทุกภาคสวนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในลักษณะบูรณาการ
สรางเครือขายของหนวยงานตาง ๆ
2.2 มุงเนนใหเกิดการปฏิบัติในพื้นที่ควบคุมการจราจร 6 แหง ไดแก สถานศึกษา สถานที่
ราชการ/รัฐวิสาหกิจ โรงงาน/สถานประกอบการ ตลาดและชุมชน คิวรถมอเตอรไซดรับจาง ถนน
เขา-ออกในจังหวัดและถนนสายหลัก
2.3 มุงเนนการรณรงคอยางตอเนื่องและยั่งยืนในการจัดระเบียบจราจร และเครงครัดใน
การบังคับใชกฎหมาย ในดานคน ดานยานพาหนะ และดานถนน
3. แนวทางการแกไข
3.1 ไดสั่งการตํารวจภูธรจังหวัดดําเนินการตามมาตรการบังคับใชกฎหมาย 3ม 2ข 1ร
อยางเครงครัด ตอเนื่อง
3.2 ใหหนวยงานที่รับผิดชอบถนนทั้งสายหลัก สายรอง สายยอย สํารวจจุดเสี่ยง/จุด
อันตราย ที่อาจเปนสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุเพื่อเปนขอมูลนําไปปรับปรุงแกไขตอไป
3.3 เรงรัดการฝกอบรมทีมหนึ่ งตําบลหนึ่งทีมกูชีพ กูภัย OTOS ใหครอบคลุมพื้ นที่ทุก
ตําบล เพื่อใหการชวยเหลือผูประสบอุบัติเหตุไดรวดเร็ว ทันเหตุการณ และถูกหลักวิชาการ
3.4 ได ข ยายผลการปฏิ บั ติ ล งสู อ งค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น โดยจั ด โครงการประชุ ม
เครือขายการปองกันและและแกไขปญหาอุบัติเหตุจราจรระดับตําบลนํารอง
การเตรียมความพรอมรับสถานการณอุทกภัย วาตภัย ดินถลม
1. สถานการณเฉพาะ
เนื่องจากมีภูเขาสูงทางทิศตะวันตกและทิศใต ซึ่งเปนตนน้ําของแมน้ําตาป และแมน้ํา
พุมดวง ประกอบกับการไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต( จากมหาสมุทรอินเดีย ) และ
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ (ทะเลจีนใตและอาวไทย) ทําใหเกิดอุทกภัยใน 3 ลักษณะ
1.1 ดินถลมและน้ําปาไหลหลาก ในพื้นที่อําเภอเกาะสมุย บานนาสาร พนม กาญจนดิษฐ
คีรีรัฐนิคม เวียงสระ ทาชนะ ดอนสัก ไชยา และอําเภอวิภาวดี รวม 10 อําเภอ 26 ตําบล 83 หมูบาน
1.2 น้ํ า ล น ตลิ่ ง ริม ฝ ง แม น้ํ า ตาป แ ละพุ ม ดวง ในพื้ น ที่ อํ า เภอชั ย บุ รี พระแสง เคี ย นซา
พุนพิน คีรีรัฐนิคม และอําเภอบานตาขุน รวม 6 อําเภอ
1.3 น้ําทวมขังในที่ลุมในพื้นที่เมืองสุราษฎรธานี อําเภอพุนพิน และอําเภอเคียนซา รวม
3 อําเภอ
2. การเตรียมความพรอมและการแกไขปญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถลม ของ
จังหวัด
2.1 จัดทํ าแผนเฉพาะกิ จป องกันและแกไขป ญหาอุทกภั ย วาตภั ย และดิ นถล ม ระดับจังหวัด
อําเภอ
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2.2 จัดตั้งศูนยอํานวยการเฉพาะกิจปองกันและแกไขปญหาอุทกภัย วาตภัย ดินถลม
2.3 ดําเนินการฝกซอมแผนในการอพยพประชาชนจากพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย วาตภัย และดิน
ถลม ระดับจังหวัด จํานวน 2 ครั้ง และระดับอําเภอทั้ง 19 อําเภอ
2.4 ติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ําฝน 94 เครื่อง ในพื้นที่เสี่ยงภัย 83 หมูบาน เพื่อแจงเตือน
และอพยพประชาชนและไซเรนแบบมือหมุน จํานวน 12 เครื่อง
2.5 การแจงเตือนภัยผานระบบ SMS จํานวน 500 หมายเลข ประกอบดวยผูบริหารของ
จังหวัด หัวหนาสวนราชการ นายอําเภอ ผูนําองคกรปกครองสวนทองถิ่น และมิสเตอรเตือนภัย
2.6 ฝกอบรม “มิสเตอรเตือนภัย” เพื่อทําหนาที่แจงเตือนประชาสัมพันธและอพยพประชาชน
ในพื้นที่เสี่ยงภัยหมูบานละ 2 คน รวม 166 คน
2.7 ฝกอบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) จังหวัดสุราษฎรธานี ณ วันที่ 30
กรกฎาคม 2551 ไดจํานวน 19,605 คน คิดเปน 2.06 % ของจํานวนประชากร
2.8 ฝ ก อบรมที ม หนึ่ งตํ า บลหนึ่ งที ม กู ชี พ กู ภั ย OTOS จั ง หวั ด สุ ราษฎร ธ านี ณ วั น ที่ 15
สิงหาคม 2551 ได 67 องคกรปกครองสวนทองถิ่น รวม 715 คน 12 เทศบาล 55 องคการบริหาร
สวนตําบล คิดเปนรอยละ 48.55 ของเปาหมายป 2551
2.9 ฝกอบรมโครงการเสริมสรางศักยภาพของชุมชน โดยชุมชนมีสวนรวมในการวางแผน
ตัดสินใจ และบริหารจัดการภัยพิบัติ โดยใชทรัพยากรและบุคลากรของชุมชน ชวยเหลือคนในชุมชนเองได
2.10 ไดแตงตั้งคณะกรรมการบริหารเครื่องจักรสาธารณภัย กลุมพื้นที่ (Zoning) เพื่อประสาน
การปฏิบัติรวมกันกับพื้นที่อื่น และหนวยงานที่เกี่ยวของดานสาธารณภัย สามารถปฏิบัติงานไดอยางรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพสูงสุด
2.11 ใหทุกภาคสวนเตรียมความพรอมดานบุคลากร อุปกรณ เครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช
ในการกูภัย พรอมทั้งระบบการสื่อสารหลักและสื่อสารรอง และสิ่งของสํารองจาย ใหพรอมและพอเพียง
2.12 ไดมอบหมายใหหนวยทหารในพื้นที่ สวนราชการประจําจังหวัด และองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นรับผิดชอบพื้นที่ในการปฏิบัติการสนับสนุนชวยเหลือผูประสบภัยอุทกภัย วาตภัย และดินถลม
2.13 ในกรณี เกิ ดภั ย ผูวาราชการจังหวัด สุราษฎรธานี ได จัดสรรเงิน ทดรองราชการตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2546 ใน
อํานาจของผูวาราชการจังหวัด (50 ลานบาท) ใหนายอําเภอ ละ 1 ลานบาท เพื่อชวยเหลือผูประสบภัย
การเตรียมการปองกันและแกไขปญหาภัยแลง ป 2551
1. สถานการณ
จั ง หวั ด สุ ราษฎร ธ านี เป น จั ง หวั ด ที่ ป ระสบป ญ หาความแห ง แล ง ทุ ก ป ระหว า งเดื อ น
มีนาคม-มิถุนายน เนื่องจากเกิดภาวะฝนทิ้งชวงทําใหขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภค น้ําเพื่อการเกษตร
- จังหวัดสุราษฎรธานี มี พื้ น ที่ คาดวาจะประสบภั ยแลงในป 2551 รวม 18 อําเภอ 115
ตําบล 673 หมูบาน
- ปริมาณน้ําในเขื่อนรัชชประภาปจจุบันมี 4,621 ลาน ลบม. คิดเปน 81.95 % (ของ
ปริมาณเก็บกักน้ําในเขื่อนเทากับ 5,639 ลาน ลบม.) อยูในภาวะปกติ
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2. การเตรียมการปองกันและแกไขปญหาภัยแลงป 2551
2.1 จัดทําแผนเฉพาะกิจปองกันและแกไขปญหาความแหงแลงของจังหวัดสุราษฎรธานี
พรอมตั้งศูนยอํานวยการเฉพาะกิจ ณ สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎรธานี
ศาลากลางจังหวัด หมายเลขโทรศัพท 0-7727-5550 โทรสาร 0-7727-5551 สปทม. 65033
2.2 ใหอําเภอ / องคกรปกครองสวนทองถิ่น จัดทําแผนเฉพาะกิจปองกันและแกไขปญหา
ภัยแลงระดับอําเภอ/องคกรปกครองสวนทองถิ่น พรอมจัดตั้งศูนยอํานวยการเฉพาะกิจ ณ ที่วาการ
อําเภอ/องคกรปกครองสวนทองถิ่น
2.3 จัดเตรียมกําลังคน สํารวจวัสดุ อุปกรณ รถยนตบรรทุกน้ํา เครื่องสูบน้ํา เครื่องมือ
เครื่องใชในการบรรเทาความเดือดรอนจากภัยแลงใหพรอมใชการไดทันที และไดจัดทําคําสั่งแบงพื้นที่
การชวยเหลือใหหนวยงานรับผิดชอบเขาไปชวยเหลือเปนโซนอยางชัดเจน
2.4 สํารวจตรวจสอบแหลงน้ํา รวมทั้งภาชนะเก็บกักน้ําใหอยูในสภาพที่ใชการไดอยาง
เพียงพอ
2.5 ดําเนินการขุดลอก คู คลอง แหลงน้ําสาธารณะ เพื่อใหสามารถเก็บกักน้ําในหมูบานและ
ตําบลไดมากขึ้น
2.6 รณรงคและสงเสริมใหประชาชน มีสวนรวมในการจัดหาภาชนะเก็บกักน้ําและใชน้ํา
เพื่อการอุปโภคและบริโภคอยางประหยัด รวมทั้งทําความเขาใจและแนะนําใหเกษตรกรปลูกพืชที่ใช
น้ํานอยหรือพืชชนิดอื่นทดแทนในชวงฤดูแลง
2.7 แจงองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหความสําคัญในการดูแลรักษาแหลงน้ําสาธารณะ
คู คลอง หนอง บึง และภาชนะเก็บกักน้ําอื่น ๆ เพื่อใหมีน้ําในการอุปโภคและบริโภคในตลอดฤดูแลง
ตลอดจนจัดทําโครงการพัฒนาแหลงน้ําสาธารณะใหอยูในสภาพสมบูรณ
2.8 ประชุมหนวยงานที่เกี่ยวของ/ ผูนําเกษตรกร ชาวสวนผลไม ประเมินความตองการ
ฝนหลวง และไดขอยุติวามีความตองการชวงเดือนมีนาคม เปนตนไป พรอมขอรับการสนับสนุนการ
ปฏิบัติฝนหลวงจากสํานักฝนหลวงและการบินเกษตร ซึ่งปจจุบันสํานักฝนหลวงและการบินเกษตรไดจัด
ตั้งหนวยปฏิบัติการฝนหลวงที่จังหวัดสุราษฎรธานี ตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม 2551 เพื่อปฏิบัติการทํา
ฝนหลวงชวยเหลือจังหวัดสุราษฎรธานี และจังหวัดใกลเคียง
2.9 ในกรณี เกิ ด ภั ย ผู ว า ราชการจังหวัด สุ ราษฎรธ านี ได จั ดสรรเงินทดรองราชการตาม
ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.
2546 ในอํานาจของผูวาราชการจังหวัด (50 ลานบาท) ใหนายอําเภอ ละ 1 ลานบาท เพื่อชวยเหลือ
ผูประสบภัย
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การเตรียมการชวยเหลือผูประสบภัยทางทะเล
1. สถานการณ
จังหวัดสุราษฎรธานีเปนจังหวัดที่มีพื้นที่ติดชายทะเล มีเกาะมากกวา 100 เกาะ เปน
แหลงทองเที่ยวสําคัญของจังหวัด แตละปมีนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศเดินทางมา
ทองเที่ยวจํานวนมาก การเดินทางทองเที่ยวดังกลาวตองอาศัยเรือไปยังเกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเตา
นอกจากนี้ยังเปนแหลงประมงสําคัญของอาวไทย
2. การเตรียมความพรอม
2.1 ไดมีการจัดฝกซอมแผนการชวยเหลือผูประสบภัยทางทะเล เพื่อใหหนวยงานรับผิดชอบมี
การบูรณาการควบคุม สั่งการระหวางงาน และมีเจาหนาที่ปฏิบัติงานไดรวดเร็วและทันตอเหตุการณ
2.2 จัด เจาหน าที่ เฝ าระวัง ติ ด ตามสภาพอากาศจากกรมอุตุ นิย มวิท ยาอยางใกลชิด
ตลอด 24 ชั่วโมง พรอมแจงเตือนทางสื่อตาง ๆ ใหชาวเรือ และประชาชนที่อาศัยอยูริมชายฝงทะเล
ทราบทุกระยะ
2.3 ไดสั่งการหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการ ดังนี้
1) เขมงวด/กวดขัน การปฏิบัติงานของเจาหนาที่บริเวณทาเทียบเรือและแหลงทองเที่ยว
ตาง ๆ ในพื้นที่รับผิดชอบ ชวงปกติ และเพิ่มความเขมในการปฏิบัติในชวงเทศกาลสําคัญ
2) การบังคับใชกฎหมายอยางเขมงวดในการควบคุมผูประกอบการธุรกิจทางเรือ
ทาเทียบเรือใหปฏิบัติตามกฎหมาย โดยการตรวจสอบ ตรวจตรา เกี่ยวกับอุปกรณ เสื้อชูชีพ วาใน
เรือโดยสารแตละลํามีเพียงพอกับจํานวนผูโดยสาร เรือมีความพรอมใชงานตลอดจนการบรรทุกคน
โดยสารหรือสิ่งของ ไมเกินกวาจํานวนที่ไดกําหนดไวในใบอนุญาตใชเรือ
3) ประชาสัมพันธ ปองกัน ดูแลและคุมครอง ใหคําแนะนําที่เปนประโยชนแกนัก
ทองเที่ ย วเกี่ยวกับ สวัสดิภ าพและความปลอดภัยในการทองเที่ ย ว และอํานวยความสะดวกตาม
อํานาจหนาที่
2.4 จัดเตรียมชุดเฝาระวังและคอยรับแจงอุบัติเหตุทางน้ํา รวมทั้งการใหความชวยเหลือ
ผูประสบเหตุไดทันที
2.5 ขอความรวมมือผูประกอบการธุรกิจทางเรือ/ทาเทียบเรือในการจัดเก็บขอมูล ประวัติ
ของผูโดยสาร ลงเรือ เพื่อสะดวกในการชวยเหลือ ติดตามประสานงานหากเกิดอุบัติภัยทางน้ําขึ้น
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5.8 การรองเรียน/รองทุกข
การรองเรียน/รองทุกข
1.ขอมูลการดําเนินการในเชิงสถิติตัวเลข

จํานวนเรื่องรองเรียน / รองทุกข
ป
ป 2551
ป 2552
รวม

จํานวน

กําลังดําเนิน

แกไขยุติ

คิดเปน (%)

324

4

282

87%

524

133

391

74%

848

175

673

79%

จํานวนเรื่องรองเรียน / รองทุกขแยกตามประเภท
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ประเภท
แจงเบาะแสการกระทําผิด
ปญหาความเดือดรอน
กลาวโทษเจาหนาที่ของรัฐ
ปญหาที่ดิน
ขอความชวยเหลือ
อื่นๆ ขอขอมูล ปรึกษา ชมเชย
รวม

ป 2550
18
43
126
55
75

ป 2551
50
113
158
77
115

รวม
68
156
284
132
790

ยุติ
56
124
218
99
158

คิดเปน (%)

7

11

18

18

100%

324

524

848

673

79%

82%
79%
76%
75%
83%

จํานวนเรื่องรองเรียน / รองทุกขแยกตามชองทางการรองเรียน
ชองทางการรองเรียน
จากกระทรวงมหาดไทย
จากสํานักงานผูตรวจการแผนดินของรัฐ
จากสํานักนายกรัฐมนตรี
จากสํานักราชเลขาธิการ
จากศูนยขอมูลภาครัฐเพื่อประชาชน
จากเว็บไซต ระฆังฯ นายก (รวมอินเตอรเน็ต)
จดหมายถึงผูวาราชการจังหวัด (รวมตูนายก)
รองดวยตนเอง
จากหนวยงานอื่นๆ
รวม

ป 2551
26
10
13
10
0
0
170
83
12
324

ป 2552
27
7
9
12
138
3
271
46
11
524

รวม
53
17
22
22
138
3
441
129
23
848

ยุติ
44
15
18
17
113
2
340
102
22
673

คิดเปน (%)

2. การวิเคราะหขอมูลในเชิงสถิติตัวเลข และรายงานผลความสําเร็จในการดําเนินการ

83%
88%
81%
77%
81%
67%
77%
79%
95%
79%
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ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 – 2552 จังหวัดสุราษฎรธานี มีเรื่องรองเรียน / รองทุกขทงั้ สิน้
จํานวน 848 เรื่อง แกไขยุติ จํานวน 673 เรื่อง คิดเปนรอยละ 79.37 กําลังดําเนินการ จํานวน 175
เรื่อง คิดเปนรอยละ 20.63 ซึ่งหากจําแนกเรื่องรองเรียนตามประเภท ทุกประเภทสามารถแกไขปญหาได
เกินกวารอยละ 79 โดยประเภทที่สามารถแกไขปญหาไดมากกวารอยละ 80 มีอยูถึง 3 ประเภท คือ
1. ประเภทอื่นๆ (ขอขอมูล ปรึกษา ชมเชย) คิดเปนรอยละ 100
2. ประเภทปญหาขอความชวยเหลือ คิดเปนรอยละ 83
3. ประเภทปญหาแจงเบาะแสการกระทําผิด คิดเปนรอยละ 82
จากการประมวลผลในเชิงตัวเลขขางตนพอที่จะสื่อสารถึงความสําเร็จในการแกไขปญหา
ใหแกพี่นองประชาชนในพื้น ที่ของจังหวัดไดในระดับหนึ่ง แตอยางไรก็ตามแมวาตัวเลขทางสถิติ
ของความสําเร็จในการแกไขปญหาจะสูงเพียงใด แตหากประชาชนยังคงไดรับความเดือดรอน ตัวเลขก็
เปนเพียงขอมูลอยางหนึ่งเทานั้น และไมสามารถที่จะนํามากลาวอางได แตจากภาพรวมและสถาน
การณของจังหวัดที่ผานมาสามารถที่จะกลาวไดวาขอมูลตัวเลขในเชิงตัวเลขของจังหวัดเปนขอมูลที่
คอนขางชัดเจน เพราะไมปรากฏปญหาความวุนวายในดานตางๆ ของจังหวัดใหเห็นมากมายนัก โดย
ปญหาที่พอจะมีอยูบาง สวนใหญจะเปนปญหาเกี่ยวกับที่ดินทํากิน ซึ่งทางจังหวัดก็ไดดําเนินการไป
อยา งถูก ต องตามระบบแล ว แตเ นื่อ งจากจัง หวัดสุราษฎรธ านี เปน จั ง หวั ดที่มีพื้ น ที่จํา นวนมาก
จึงมี ผู ที่ ไปกระตุ น ให ป ระชาชนเขา ไปจั บ จองที ่ด ิน โดยไมถ ูก ตอ งตามกฎหมายอยู จํา นวนหนึ ่ง
สวนในกรณีอื่นๆ ทางจังหวัดไดใหหนวยงานที่เกี่ยวของวิเคราะหถึงสาเหตุที่ปญหายังดําเนินการ
ไมแลวเสร็จ พรอมทั้งหาขอบกพรองและแนวทางในการดําเนินการอยางสม่ําเสมออยูตลอดเวลา
3. แนวทางในการแกไขปญหา
จากการตรวจสอบของทางจังหวัด เรื่องรองเรียนที่ยังไมสมารถดําเนินการแกไขปญหา
ใหสําเร็จลุลวงในบางประเด็นเกิดจากไมไดมีการกระตุนการดําเนินการอยางตอเนื่อง และไมได มีการ
บูรณาการเพื่อแกไขปญหารวมกัน จังหวัดจึงไดดําเนินการ ดังนี้
3.1 เรงรัดหนวยงานผูรับผิดชอบที่คางดําเนินการในที่ประชุมประจําเดือนเปนประจํา ทุกเดือน
3.2 มีการนําเรื่องรองเรียนในพื้นที่อําเภอตางๆ เรงรัดใหหนวยงานผูรับผิดชอบในพื้นที่
ดําเนินการในโครงการจังหวัดสุราษฎรธานีเคลื่อนที่
3.3 ศูนยดํารงธรรมจังหวัดสุราษฎรธานี มีการประชุมเพื่อรับทราบถึงปญหา / อุปสรรค
ของเรื่องที่คางดําเนินการของหนวยงานตางๆ เพื่อจะไดหาแนวทางในการแกไขปญหารวมกันเปน
ประจําทุกเดือน
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5.9 โครงสรางพื้นฐาน
1. การคมนาคมขนสง
1.1 ทางรถยนต การเดินทางระหวางจังหวัดสุราษฎรธานี กับกรุงเทพมหานคร และ
จังหวัดใกลเคียง มีความสะดวก มีเสนทางที่สําคัญ คือ ทางหลวงแผนดินหมายเลข 41 แยกจากถนน
เพชรเกษมที่จังหวัดชุมพร เขาสูจังหวัดสุราษฎรธานี ตอไปยังจังหวัดนครศรีธรรมราช และสงขลา แยก
เขาสูตัวเมืองสุราษฎรธานีที่อําเภอพุนพิน โดยใชถนนสาย 401
1.2 ทางรถไฟ รถไฟสายใตทุ กขบวนผานสถานีสุ ราษฎรธานี ในเขตอําเภอพุ น พิ น
ระยะทางกรุงเทพฯ –สุราษฎรธานี ประมาณ 650 กิ โลเมตร (สถานี รถไฟสุ ราษฎรธานี อยูห างจาก
อําเภอเมืองสุราษฎรธานี 14 กิโลเมตร)
1.3 ทางน้ํา การคมนาคมทางน้ําในจังหวัดสุราษฎรธานี มีการคมนาคมขนสงทางน้ํา
มี เรือโดยสารวิ่งรับส งในแม น้ําตาปและมี การคมนาคมขนสงสิน คาทางทะเล จากกรุงเทพฯ มายัง
จังหวัดสุราษฎรธานี และระหวาอําเภอเมืองกับอําเภอเกาะสมุย และเกาะพะงัน นอกจากนี้ มีการ
คมนาคมทางน้ําโดยเรือเฟอรรี่ ซึ่งเปนเรือโดยสารขามฟากขนาดใหญ ระหวางฝงอําเภอดอนสัก-เกาะสมุยเกาะพะงัน-เกาะเตา
1.4 ทางอากาศ จั ง หวั ด สุ ร าษฎร ธ านี มี ส นามบิ น พาณิ ช ย 2 แห ง เป น สนามบิ น
ศุลกากร ซึ่งสามารถพัฒนาใหมีความพรอมทุกดาน เพื่อรองรับการเปนสนามบินนานาชาติในอนาคต
คือ ทาอากาศยานสุราษฎรธานี อยูที่อําเภอพุนพิน และทาอากาศยานเกาะสมุย ซึ่งใหบริการเที่ยวบิน
ทั้งในและตางประเทศ
2. สาธารณูปโภค
2.1 การไปรษณียโทรเลข ปจจุบันมีสํานักงานไปรษณียโทรเลขในทุกอําเภอของ
จังหวัดสุราษฎรธานี สามารถใหบริการไดทุกตําบล
2.2 โทรศัพท จังหวัดสุราษฎรธานีมีสํานักงานบริการโทรศัพท 8 แหง ชุมสาย 84
ชุมสาย มีจํานวนเลขหมายโทรศัพททั้งหมด 93,005 เลขหมาย
2.3 ไฟฟา มีแหลงผลิตกระแสไฟฟา คือ
1) โรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนรัชชประภา ตั้งอยูที่อําเภอบานตาขุน สรางกั้นคลองแสง
ตัวเขื่อนสูง 90 เมตร สันเขื่อนยาว 761 เมตร อางเก็บน้ํามีความจุ 5,640 ลาน ลบ.ม. มีเครื่องกําเนิด
ไฟฟาขนาด 80 เมกกะวัตต จํานวน 3 เครื่อง สามารถผลิตพลังงานไฟฟาเฉลี่ย ปละ 544 ลานกิโลวัตต
2) โรงไฟฟาพลังความรอนสุราษฎรธานี ตั้งอยูที่อําเภอพุนพิน เปนโรงไฟฟาพลัง
กังหันแกส จํานวน 2 เครื่อง สามารถผลิตพลังงานไฟฟา เฉลี่ยปละ 356.24 ลานกิโลวัตต
2.4 ประปา จังหวัดสุราษฎรธานี มีสํานักงานประปา 6 แหง คือ สํานักงานประปาสุราษฎรธานี บานนาสาร บานตาขุน กาญจนดิษฐ ไชยา และเกาะสมุย รวมกําลังผลิตที่ใชงาน
107,832 ลบ.ม./วัน

78

บทที่ 6
ทิศทางการพัฒนาจังหวัดสุราษฎรธานี
วิสัยทัศน
สุราษฎรธานี มีศักยภาพที่สําคัญ คือ มีฐานเศรษฐกิจที่หลากหลายเปนศูนยกลางการคมนาคม
ของภาคใตตอนบน เปนฐานการทองเที่ยวทางทะเลชั้นนําระดับโลก มีฐานทรัพยากรที่จะเพิ่มศักยภาพใน
การพัฒนาเปนศูนยกลางอุตสาหกรรมและดานพลังงานของประเทศจึงกําหนดทิศทางการพัฒนาจังหวัดภาย
ใตวิสัยทัศนที่วา “สุราษฎรธานีเปนศูนยกลางการเกษตรครบวงจร ผูนําการทองเที่ยวเชิงคุณภาพที่
ยั่งยืนในภูมิภาค เปนเมืองนาอยูและเปนแหลงการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณธรรม” โดยมีประเด็น
ยุทธศาสตร 5 ดาน เปนกรอบการดําเนินงาน เพื่อดําเนินการผลักดันจังหวัดสูการบรรลุเปาหมาย ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร
1. การเปนศูนยกลางการเกษตรที่มีคุณภาพครบวงจร
2. การเปนผูนําการทองเที่ยวเชิงคุณภาพที่ยั่งยืนในภูมิภาค
3. การเปนจุดเชื่อมโยงเสนทางคมนาคมบริเวณภาคใตตอนบน
4. สุราษฎรธานีเมืองคนดี มีสังคม สิ่งแวดลอม มั่นคง และการบริหารจัดการที่ดี
5. การเปนแหลงการศึกษาและพัฒนาคุณธรรม
การพัฒนาตามทิศทางยุทธศาสตรจังหวัด
ในการดําเนินการสูเปาหมายจังหวัดไดยึดถือตามนโยบายและแผนบริหารราชการแผนดิน
ของรัฐบาล และนําแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชทั้งในระดับครัวเรือน ชุมชนหมูบานการ
เสริมสรางสังคมอยูดีมีสุข โดยเนนการพึ่งตนเอง ดูแลสังคมภายใตแผนชุมชน / หมูบาน โดยมุงเนนการ
พัฒนาตามศักยภาพและความตองการของพื้นที่ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาไปในทิศทางที่เหมาะสมอยาง
ตอเนื่อง และเปนรูปธรรม มีเปาหมายการดําเนินงาน ดังนี้
1. ดานการเกษตร ผลผลิตที่สําคัญ ไดแก
(1) ยางพารา พื้นที่ปลูกประมาณ 2 ลานไร มากที่สุดในประเทศมีผลผลิตมากกวา 4 แสน
ตันตอป คิดเปนมูลคา 32,458 ลานบาท ในป 2550 จึงมุงเนนการผลิตยางคุณภาพและพัฒนาตลาด
กลางยางพารา ใหเชื่อมโยงเครือขายตลาด เพื่อรักษาเสถียรภาพดานราคา จูงใจเกษตรกรในการพัฒนา
คุณภาพ
(2) ปาลมน้ํามัน พื้นที่เพาะปลูกประมาณ 832,285 ไร มากเปนอันดับสองรองจากกระบี่
และมีแนวโนมขยายตัวทวีเพิ่มขึ้น ในอนาคตมุงเนนการพัฒนาเปนระบบครบวงจร จากการพัฒนาที่ดิน
เกษตรอินทรีย การเพาะและขยายพันธกลาพันธุดี เพิ่มเปอรเซ็นตน้ํามัน การขยายพื้นที่ปลูกอยางเหมาะ
สม และใหความสําคัญ ในการสงเสริมเปนพืชทดแทนพลังงานการพัฒนา และใชประโยชน ในรูปแบบ
ตางๆ ทั้งการผลิตสินคา ไบโอดีเซล ระดับชุมชน และสงเสริมการผลิตพลังงาน ชีวมวล
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(3) ผลไม ที่มีชื่อเสียงของจังหวัด อาทิ เงาะโรงเรียน มังคุด ทุเรียน ลองกอง มุงพัฒนาคุณ
ภาพไมผลตามมาตรฐาน GAP เพื่อเพิ่ม มูลคา การกระจายสินคาออกสูตลาดในวงกวางทั้งภายในและ
ตางประเทศ และสงเสริมดานการตลาดโดยการรวมกลุมเครือขายสหกรณ
(4) การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง มีอาวบานดอนเปนพื้นที่เพาะเลี้ยง ที่สําคัญในอาวไทย ได
แก กุงทะเล หอยนางรม หอยแครง กวา 50,000 ไร คิดเปนมูลคากวา 8,000ลานบาทตอป เนนการ
พัฒนาสัตวน้ําเชิงคุณภาพ เพื่อสรางมูลคาการแปรรูปเพื่อสงออก และสงเสริมเปนอาชีพทางเลือก
2. ดานอุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตร ยางพารา ปาลมน้ํามัน อาหารทะเล มุงเนนเขต
อุตสาหกรรมภายใตระบบผังเมืองเพื่อจัดการสิ่งแวดลอม การเพิ่มขีดความสามารถของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม ของกลุมอุตสาหกรรม แปรรูปไมยางพารา และปาลมน้ํามัน รวมทั้งการสงเสริมการรวมกลุม
อุตสาหกรรมยางพาราและปาลมน้ํามัน (Cluster) เพื่อการเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน
3. ดานการทองเที่ยว มีศักยภาพโดดเดน เปนที่รูจักในระดับนานาชาติ มุงเนนการพัฒนาและ
การบริหารจัดการการทองเที่ยวอยางเปนระบบเพื่อการทองเที่ยวคุณภาพที่ดี โดย
- จัดระเบียบมาตรฐานบริการ ความปลอดภัย และการ จัดการสิ่งแวดลอมในพื้นที่ทองเที่ยว
เกาะสมุย ปริมณฑล และ ตัวเมือง เนนเมืองสะอาด สวยงาม การจราจร
- พัฒนาระบบบริการขนสงทางบก ทางอากาศและทางน้ําเพื่อเชื่อมโยงการทองเที่ยวทาง
ทะเล และบนบก ไดแก ในบาง แมน้ําตาป เขื่อนรัชชประภา อุทยานแหงชาติเขาสก
- สงเสริมและประชาสัมพันธตลาดการทองเที่ยวระดับกลุม จังหวัดระดับจังหวัด และระดับ
นานาชาติ และเผยแพร Samui Total Wellness Island
- พัฒนาบุคลากรบริการดานการทองเที่ยวและจัดศูนยบริการนักทองเที่ยวครบวงจร (One
Stop Service)
4. ดานการเปนจุดเชื่อมโยงเสนทางคมนาคมบริเวณภาคใตตอนบน มุงขยายระบบการขน
สงทางน้ํา บริเวณปากแมน้ําตาปซึ่งมีการพัฒนาทาเรือสินคา ของรัฐและเอกชน พัฒนารองน้ําชายฝงเชื่อม
โยงเครือขายการขนสงทางรถไฟ ที่สถานีทุงโพธิ์ อ.พุนพิน และทางรถยนต เพื่อลดตนทุนการขนสง
5. การพัฒนาคุณภาพชีวิต คน และสังคม
ประเด็นปญ หาสัง คม เปน เรื่อ งสํา คัญ ที่สุด ที่จะใหสังคมอยูเย็นเปนสุข มุงเนนการพัฒนา
คน คุณธรรม ไดนําวาระ “สุราษฎรธานี เมืองคนดี” แปลงไปสูการปฏิบัติใหชัดเจนขึ้น ควบคูกับการ
พัฒนาดานการศึกษา วัฒนธรรม และการจัดระเบียบสังคม
- การศึกษา มีเปาหมายสงเสริมใหเปนศูนยกลางการศึกษา ทั้งของรัฐ และของเอกชน โดยใช
ฐานสถาบันการศึกษาที่มีอยู พัฒนาความหลากหลาย ทั้งหลักสูตรปกติ หลักสูตรพิเศษตางๆ (สอง
ภาษา,เฉพาะทาง) รวมถึงสถาบันระดับนานาชาติ
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- วัฒนธรรมประเพณี สงเสริมแหลงเรียนรูดานวัฒนธรรม อันเปนเอกลักษณ เฉพาะถิ่น โดย
เฉพาะวัฒนธรรมศรีวิชัย ประเพณีชักพระ – ทอดผาปา รวมทั้งสวนโมกข แหลงศึกษาธรรมระดับนานา
ชาติ เพื่อเชื่อมโยงเปาหมายการทองเที่ยวคุณภาพ
- การจัดระเบียบสังคมและชุมชน เพื่อปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ลดความรุนแรง
และปญหาของเด็กและเยาวชนอยางจริงจังการเขาดูแลผูดอยโอกาสกลุมตางๆ อยางทั่วถึง และรวมถึง
การใชกฎหมายผังเมืองใหสอดคลองกับวิถีชุมชนและการพัฒนาพื้นที่ในอนาคต
6. การดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
มุงเนนการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทุกประเภทใหสามารถใช
ประโยชนเชิงพัฒนา ทั้งในแหลงทองเที่ยวและสิ่งแวดลอมในชุมชนเมือง โดยการจัดการขยะ รวมศูน ย
จัดระเบียบเมืองใหสะอาด สวยงาม โดยใหชุมชน / ทองถิ่น มีสวนรวมในการดูและและแกไขปญหา
กําหนดแผนปฏิบัติที่ชัดเจน
7. การมีสวนรวมของภาคีพัฒนา
ในกระบวนการพัฒนาดังกลาว ไดกําหนดจากการมีสวนรวมของทุกภาคสวน เพื่อกําหนด
ทิศทางกรอบการดําเนินงานและเปาหมายรวมกัน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขันและแกไขปญหา ใน
ทุกเวที “สุราษฎรธานี เมืองคนดี”
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บทที่ 7
ปญหาสําคัญของจังหวัด
7.1 การบุกรุกพื้นที่ปา
จังหวัดสุราษฎรธานีมีเนื้อที่ทั้งหมด 8,174,758.61 ไร มีเนื้อที่ปาซึ่งกําหนดเปนปาสงวนแหงชาติ
จํานวน 26 ปา เนื้อที่ 3,643,588.00 ไร รายละเอียดตามผนวก ก. และมีพื้นที่ปาอนุรักษ ซึ่งสวนใหญทับ
ซอนกับพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ คือ อุทยานแหงชาติ จํานวน 6 แหง พื้นที่ปาเตรียมการจัดตั้งอุทยานแหง
ชาติ จํานวน 2 แหง เขตรักษาพันธุสัตวปา จํานวน 4 แหง เขตหามลาสัตวปา จํานวน 2 แหง ราย
ละเอียดตามผนวก ข และพื้นที่ปา ป 2549 มีเนื้อที่ปาคงเหลือ จํานวน 2,301,174.06 ไร คิดเปน 28.15
เปอรเซ็นต ของเนื้อที่จังหวัด (ขอมูลภาพดาวเทียม Land sat – 5 TM มาตราสวน 1: 50,000 สํานักงาน
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ป 2549) และจากการเปรียบเทียบขอมูลพื้นที่ปาไม
เปรียบเทียบตั้งแตป 2547-2549 ของจังหวัดสุราษฎรธานี สัดสวนการบุกรุกทําลายปาในป 2548
คิดเปน 0.96 % และในป 2549 คิดเปน 0.56 % จะเห็นวาสัดสวนการบุกรุกทําลายปาลดลง 0.40 %
หรือคิดเปนเนื้อที่ลดลง 9,510.31 ไร และสถิตคดีการบุกรุกทําลายปา ป 2549 ถึง ป 2550 ตรวจพบการ
กระทําผิดรวม 448 คดี
สาเหตุที่ทําใหพื้นที่ปาของจังหวัดลดลงเปนอยางมากเปนดังนี้
1) เกิดจากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
2) ปจจัยดานการเพิ่มของประชากรทําใหประชากรมีความตองการที่ดินเพื่อทํากิน
และอยูอาศัยเพิ่มขึ้น
3) ปจจัยดานเศรษฐกิจมีการขยายตัวทางดานเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้นทําใหประชาชน
บุกรุกพื้นที่ปาเพื่อขยายที่ดินทํากิน
4) ปจจัยดานการบุกรุกตัดไมทําลายปาของนายทุนหรือผูมีอิทธิพล
5) ราคาที่ดินมีราคาสูง เปนเหตุจูงใจใหมีราษฎรบุกรุกพื้นที่ปาไม เพื่อขายใหกับ
นายทุน
6) เจาหนาที่ปาไมหรือเจาหนาที่ของรัฐหนวยงานอื่น ๆ มีสวนรวมในการกระทําผิด
บุกรุก ยึดถือ ครอบครองพื้นที่ปาเสียเอง
7) กฎหมายที่บังคับใชในปจจุบันมีโทษนอย ทําใหผูกระทําผิดไมเกรงกลัว
8) เจาหนาที่ปฏิบัติงานมีไมเพียงพอ งบประมาณมีจํากัดขาดยานพาหนะ และยังขาด
การมีสวนรวมระหวางหนวยงานที่รับผิดชอบพื้นที่กับหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
9) ราษฎรขาดจิตสํานึกในการดูแลรักษา และมีสวนรวมในการดูแลรักษาทรัพยากร
ปาไมนอย
10) การปรับเปลี่ยนโครงสรางของหนวยงานดานปาไมไมแลวเสร็จงาย
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แนวทางและมาตรการในการแกไขปญหาการบุกรุกพื้นที่ปาของจังหวัด ดังนี้
1. มาตรการปองกันและปราบปรามการบุกรุกทําลายทรัพยากรปาไม
1) จัดตั้งชุดเฉพาะกิจปองกันและปราบปรามการบุกรุกทําลายทรัพยากรปาไม โดยสนธิกาํ ลัง
จากเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ เพื่อดําเนินการตรวจปราบปรามในพื้นที่ลอแหลมและพื้นที่ที่มีการบุกรุกจํานวน
มากโดยออกดําเนินการเดือนละ 15 วัน
2) กําหนดความรับผิดชอบของเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ ถาหากพบการกระทําผิดขึ้นในพื้นที่
รับผิดชอบ จะตองมีสวนรับผิดชอบดวย เชน หากหมูบานใดมีการบุกรุกทําลายปาไมเกิน 5 ไร ตอราย
กํานัน และผูใหญบานเจาของพื้นที่จะตองถูกตั้งกรรมการสอบสวน หรือหากพื้นที่ปาไมในความรับผิด
ชอบของหนวยงานปาไมใดถูกบุกรุกเกิน 25 ไรตอราย เจาหนาที่ผูรับผิดชอบพื้นที่จะตองถูกตั้งกรรมการ
3) พื้นที่ปาที่ถูกบุกรุกทําลาย และถูกจับกุมดําเนินคดี ใหพนักงานเจาหนาที่ผูมีอํานาจตาม
มาตรา 25 แหง พ.ร.บ. ปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 หรือมาตรา 22 แหง พ.ร.บ. อุทยานแหงชาติ พ.ศ.
2504 รื้อถอนสิ่งปลูกสราง หรือผลอาสินแลวแตกรณี
2. มาตรการฟ น ฟู ส ภาพ ดําเนินการปลูกฟน ฟูพื้ น ที่ปาไมที่ถูกบุกรุกทุกแปลง และปลูก
ตนไมในพื้นที่ตางๆ เชน สถานที่ราชการ สองขางทาง รอบอางเก็บน้ํา ที่สาธารณะประโยชนตางๆ
3. มาตรการสรางจิตสํานึกในการดูแลรักษาทรัพยากรปาไม ทําการประชาสัมพันธเรื่อง
ที่เกี่ยวกับการปองกัน ดูแล และรักษาทรัพยากรปาไมในทุกรูปแบบ การจัดกิจกรรมตาง ๆ

7.2 ปญหาราคาสินคาทาการเกษตร
การแกไขปญหาราคาผลผลิตตกต่ํา
ไมผล
จังหวัดสุราษฎรธานีมีพื้นที่ที่มีศักยภาพเปนแหลงผลิตไมผลมีชื่อเสียงโดยเฉพาะเงาะโรงเรียน
บานนาสาร นอกจากนั้ นยังเป น แหลงผลิตทุเรียน มังคุด ลองกอง ซึ่งเปน ไม ผลผลิตที่ทํารายไดสู
จังหวัดไมนอย คือ
เงาะ พื้นที่ปลูก 50,761 ไร ผลผลิต 22,783 ตัน มูลคา 410,168,312 บาท
ทุเรียน พื้นที่ปลูก 51,272 ไร ผลผลิต 38,816 ตัน มูลคา 559,732,344 บาท
มังคุด พื้นที่ปลูก 19,458 ไร ผลผลิต 7,955 ตัน มูลคา 118,688,600 บาท
ลองกอง พื้นที่ปลูก 28,735 ไร ผลผลิต 11,627 ตัน มูลคา 274,973,347 บาท
ประเด็นปญหา
ในชวงฤดูกาลที่ผลผลิตออกสูตลาดพรอมกันมาก ๆ ชวงเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม เกษตรกร
จะขายผลผลิตไดในราคาที่ต่ํากวาทุน
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แนวโนม/แนวทางแกไข
จังหวัดสุราษฎรธานี ไดเตรียมความพรอมในการแกไขปญหาราคาผลผลิตตกต่ํา ดังนี้
1. การกระจายผลผลิตออกนอกแหลงผลิตมอบหมายใหสหกรณจังหวัดรวมกับสหกรณการ
เกษตรตาง ๆ ในจังหวัด , ธกส. จังหวัดดําเนินการจัดซื้อผลผลิตที่มีคุณภาพดีสงขายตามหางสรรพ
สินคาตาง ๆ ทั่วประเทศ ซึ่งดําเนินการไดปละไมนอยกวา 10 %ของผลผลิต
2. ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดตั้งงบประมาณ ในการรับซื้อและกระจายออกนอกแหลง
ผลิต หรือแปรรูปกรณีเกิดปญหาราคาตกต่ํา โดยตั้งงบประมาณไวจัดซื้อประมาณ 5 - 10 % ของผลผลิตใน
พื้นที่
3. จัดกิจกรรมเผยแพรประชาสัมพันธ / จัดแสดงและจําหนายสินคาในแหลงทองเที่ยว
4. การเจรจาแลกเปลี่ยนสินคาระหวางจังหวัด/ภูมิภาค

7.3 ปญหาขาดแคลนน้ําในพื้นที่เกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเตา
เกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเตา จังหวัดสุราษฎรธานี ตั้งอยูในทะเลฝงตะวันออกของ
คาบสมุทรอินโดจีน มีทรัพยากรธรรมชาติบนบก ทะเล และชายหาดที่สวยงาม จึงเปนแหลงทองเที่ยว
หนึ่งที่สําคัญของประเทศไทยและมีชื่อเสียงระดับนานาชาติ ดังนั้นในแตละป เกาะสมุย เกาะพะงัน และ
เกาะเตา ไดดึงดูดนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศเปนจํานวนมาก สรางรายไดใหแกประชาชน
ในทองถิ่นและประเทศอยางตอเนื่อง โดยทํารายไดเขาประเทศประมาณ 10,000 ลานบาทตอป
ในปจจุบัน แมวาเกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเตา มีความเจริญกาวหนาหลายๆดาน มี
สาธารณูปโภคตางๆที่อํานวยประโยชนตอคุณภาพชีวิตของประชาชนในทองถิ่นและตอภาคธุรกิจการ
ทองเที่ยว แตก็ยังคงมีอุปสรรคตอการพัฒนา โดยเฉพาะการขาดแคลนน้ําดิบเพื่อการอุปโภค-บริโภค
การทองเที่ยวและการเกษตร การพัฒ นาแหลงน้ําบนเกาะสมุย เกาะเตา และเกาะพะงัน ไมสามารถ
ดําเนินการใหทันกับความตองการใชน้ําของพื้นที่เพราะมีขอจํากัดคอนขางมาก เชน ขอจํากัดดานการใช
ที่ดิน สังคม และสิ่งแวดลอม ดังนั้นปญหาการการขาดแคลนน้ําจึงเปนปญหาเรื้อรังมาจนกระทั่งทุกวันนี้
และหากไมมีการแกไขอยางเรงดวน ปญหาดังกลาวก็จะกระทบตอธุรกิจการทองเที่ยว และตอสภาพ
เศรษฐกิจและสังคมของทองถิ่นและของประเทศในที่สุด
กรมชลประทานจึงเสนอโครงการพัฒนาแหลงน้ําสนับสนุนการทองเที่ยวบนเกาะสมุย เกาะ
พะงัน และเกาะเตา จังหวัดสุราษฎรธานี เพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนาแหลงน้ําที่เหมาะสม ทั้งทาง
ดานวิศวกรรม เศรษฐกิจ-สังคม และสิ่งแวดลอม โดยแผนพัฒนานั้นจะตองมีความยั่งยืนและสอดคลอง
กับสภาพทองถิ่น ซึ่งเปนแหลงทองเที่ยวธรรมชาติที่สําคัญของประเทศ

84
การบรรเทาอุทกภัย เกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเตา
1.1 อุทกภัยและสาเหตุ
จากสภาพภูมิประเทศของเกาะสมุย เกาะพะงันและเกาะเตา เปนภูเขาสูงบริเวณตอน
กลางของเกาะ โดยพื้นที่จะลาดลาดลงจากบริเวณกลางเกาะลงสูที่ราบชายฝงทะเล ดวยลักษณะกายภาพ
ทางธรรมชาติของเกาะทั้งสาม โอกาสที่จะเกิดน้ําทวมขังอยางรุนแรงดังเชนภาคเหนือ ภาคกลางหรือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้น เปนไปคอนขางยาก เนื่องจากสภาพลุมน้ําที่แตกตางกัน ดังนี้
1. เนื่องจากสภาพภูมิประเทศเปนเทือกเขาสลับซับซอน พื้นที่ลุมน้ําจึงถูกแบงเปนลุมน้ํา
ขนาดเล็ก และแตละลุมน้ําประกอบดวยคลองธรรมชาติสายหลักที่มีความยาวคอนขางสั้น
2. คลองธรรมชาติสายหลักของแตละลุมน้ํามีความลาดชันคอนขางสูง ดังนั้นหากเกิด
อุทกภัยแลว น้ําหลากจากพื้นที่ลุมน้ําจะเกิดขึ้นเร็วและไหลออกจากลุมน้ําลงสูทะเลไดเร็ว ความลาดชัน
ของลําน้ําสายหลัก
3. เนื่องจากพื้นที่แตละลุมน้ํามีขนาดเล็ก ดังนั้น น้ําหลากจากพื้นที่ลุมน้ําจึงมีอัตราที่ต่ํา
ตามลงไปดวย
ดวยขอจํากัดทางกายภาพของพื้นที่ สภาพอุทกภัยบนเกาะสมุย เกาะพะงันและเกาะเตา
จึงไมนาจะเกิดความรุนแรงและนาจะเกิดขึ้นในชวงระยะเวลาสั้นๆ ซึ่งแตกตางจากพื้นที่อุทกภัยในภาค
อื่นๆ ของประเทศ ซึ่งมีระยะเวลานาน
จากการสอบถามประชาชนในพื้นที่ ไมพบวาในป 2518 และป 2531 นั้น เกิดความเสียหาย
จากอุทกภัย อีกทั้งไมพบขอมูลจากหนวยงานราชการที่เกี่ยวของถึงความเสียหายเนื่องจากอุทกภัยในป
ทั้งสองดังกลาว ดวยสาเหตุของความเสียหายเนื่องจากอุทกภัยของเกาะสมุยจึงอาจสามารถสรุปไดดังนี้
1.ดวยสภาพภูมิประเทศของเกาะสมุย ประกอบกับขอมูลฝนที่ผานมาในชวง 38 ป
นาจะกลาวไดวาธรรมชาติไมใชสาเหตุหลักที่สําคัญที่ทําใหเกิดความเสียหายเนื่องจากอุทกภัย
2.ความเสียหายจากอุทกภัยที่เกิดในปจจุบัน จึงนาจะเกิดจากการกระทําของมนุษย ไม
วาจะเปนการบุกรุกทางน้ําธรรมชาติ และ/หรือ การสรางสาธารณูปโภคกีดขวางทางระบายน้ํา ทําให
ปริมาณน้ําหลากไมสามารถระบายลงทะเลอยางรวดเร็ว และทําความเสียหายใหแกอาคารสิ่งกอสราง
และสาธารณูปโภคตางๆ
3.การมีระบบระบายน้ําที่ไมเพียงพอโดยเฉพาะในชุมชน
สําหรับพื้นที่เกาะพะงันและเกาะเตานั้น ปญหาอุทกภัยยังไมใชปญหาที่สําคัญของพื้นที่
แตก็ตองระมัดระวังไมใหการพัฒนาใดๆที่จะดําเนินการในอนาคตกอใหเกิดปญหาดังเชนที่เกิดบนเกาะสมุย
1.2 พื้นที่อุทกภัย
เกาะสมุยและเกาะพะงันมีปริมาณฝนคอนขางมาก และปริมาณฝนที่กอใหเกิดปญหา
อุทกภัยแมวาจะไมใชปจจัยสําคัญดังที่ไดกลาวไวขางตน ปริมาณฝนในชวงดังกลาว เกิดจากหยอม
ความกดอากาศต่ํากําลังแรงปกคลุมบริเวณภาคใตตอนกลางและตอนลางทําใหเกิดฝนตกชุกหนาแนน
และมีฝนหนักถึงหนักมาก ในชวงวันดังกลาว มีปริมาณฝนมากอยางฉับพลัน จากปริมาณฝนในชวง
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เวลาดังกลาว ทําใหเกิดน้ําทวมขังในบางพื้นที่ โดยพื้นที่ที่ไดรับความเสียหายสูงสุด คือ พื้นที่เกาะสมุย
สวนพื้นที่อื่นๆไมไดรับความเสียหายเพียงแตกอใหเกิดความไมสะดวกบางในบางพื้นที่ ซึ่งสามารถสรุป
เหตุการณไดดังนี้
เกาะสมุย บริเวณที่มีน้ําทวมขังคอนขางกวางขวาง ไดแก ตําบลมะเร็ต บริเวณอาว
ละไม เนื่องจากลําน้ําถูกบุกรุก และมีถนนและสิ่งกอสรางขวางกั้นทางระบายน้ํา สวนพื้นที่อื่นๆจะเปน
ลักษณะน้ําทวมขังตามแนวถนน
เกาะพะงัน บริเวณที่มีน้ําทวมขังมีลักษณะเชนเดียวกับเกาะสมุย โดยตามแนวถนน
และลําน้ําเปนการทวมขังในระยะเวลาสั้นๆ ไมกอใหเกิดความเสียหายใดๆ แตกอใหเกิดความไมสะดวก
บางในการเดินทาง
เกาะเตา บริเวณน้ําทวมขังจะเปนบริเวณพื้นที่ตามแนวถนน เปนการทวมขังระยะสั้นๆ
และไมกอใหเกิดความเสียหายใดๆ แตกอใหเกิดความไมสะดวกบางในการเดินทางเชนเดียวกับที่เกิดขึ้น
บนเกาะพะงัน
1.3 แนวทางบรรเทาอุทกภัย
ปญหาอุทกภัยในพื้นที่เกาะสมุย เกาะพะงันและเกาะเตา นั้น ปญหาหลักนาไมใชเกิด
จากธรรมชาติ ซึ่งเปนปจจัยที่ไมสามารถแกไขได แตเกิดจากกิจกรรมตางๆของมนุษย ซึ่งกอใหเกิด
อุปสรรคตอการระบายน้ํา ดังนั้นแนวทางบรรเทาปญหาอุทกภัย จึงไมใชปญหารุนแรงจนกระทั่งแกไขไม
ได โดยมาตรการบรรเทาที่ควรพิจารณาดังนี้
มาตรการไมใชสิ่งกอสราง
1.ควบคุมการใชที่ดินในพื้นที่ลุมน้ําไมใหเปลี่ยนแปลงในทางเสื่อมลง ซึ่งจะสงผลให
ปริมาณน้ําหลากมี่อัตราเพิ่มสูงขึ้น เชน การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปาหรือพื้นที่ไมผล/ไมยืนตน เปนชุมชน
หรือสิ่งกอสราง
2.สงเสริมใหมีการอนุรักษดิน โดยการบํารุงรักษาปาใหคงสภาพหรือดียิ่งขึ้นกวาที่เปน
อยูในปจจุบัน และการสนับสนุนใหเกษตรกรปลูกพืชแซในสวนผลไม/ไมยืนตน การอนุรกั ษดินจะชวย
บรรเทาการกัดเซาะหนาดิน และลดปริมาณตะกอน ซึ่งเปนอุปสรรคตอการระบายน้ํา
3.เคลื่อนยายกอนหินขนาดใหญที่วางขวางลําน้ําธรรมชาติ ออกจากลําน้ํา เพื่อเพิ่มประ
สิทธิภาพในการระบายน้ําจากลําน้ําลงสูทะเล
4.มีการขุดลอกสันทรายตรงบริเวณจุดออกทะเลของลําน้ําธรรมชาติอยางสม่ําเสมอ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ําจากลําน้ําลงสูทะเล
5.ควบคุมการกอสรางอาคารและสาธารณูปโภคตางๆไมใหบุกรุกหรือเปลี่ยนแปลงทาง
น้ําธรรมชาติ เชน หามถมหรือปดลําน้ําธรรมชาติ และหามบุกรุกเขตลําน้ํา เปนตน
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มาตรการใชสิ่งกอสราง
1.ออกแบบทางระบายน้ําหลัก และอาคารระบายน้ําบริเวณจุดออกทะเลใหสามารถ
ระบายน้ํารองรับน้ําไดอยางเหมาะสม อยางนอยที่รอบปการเกิดซ้ํา 25 ป เชน ชองเปดสะพาน และทอ
ลอดถนน
2.ปรับปรุงระบบระบายน้ําตามแนวถนนใหมีประสิทธิภาพ และเพิ่มเติมระบบระบาย
น้ําตามแนวถนนใหครอบคลุมทุกพื้นที่ ซึ่งควรมีการประสานงานระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ ระหวาง
องคกรปกครองสวนทองถิ่นและกรมทางหลวง
เพื่อความแนชัดของขอบเขตความรับผิดชอบในการ
พัฒนาระบบระบายน้ํา
3.การกอสรางอางเก็บน้ํา ซึ่งมีวัตถุประสงคหลักในการบรรเทาการขาดแคลนน้ํานั้น จะ
สามารถลดปริมาณน้ําหลากในบริเวณพื้นที่ทายอางอยางมีนัยสําคัญ โดยปริมาณน้ําหลากสวนหนึ่งจะ
ถูกเก็บกักในอางเก็บน้ํา

7.4 ปญหาคุณภาพน้ําและขยะมูลฝอย
1. คุณภาพน้ํา
คุณภาพน้ําผิวดิน (แมน้ําตาป–พุมดวง)
ผลจากการติดตามตรวจสอบและเปรียบเทียบขอมูลคุณภาพน้ําแมน้ําตาป-พุมดวง ตั้งแตป
พ.ศ.2545 -2549 พบวาคุณภาพน้ํามีแนวโนมที่จะมีคุณภาพดีขึ้น คือมีคุณภาพน้ําพอใชรอยละ 64 70
90 และ 91 ตามลําดับ แตพบวาในป พ.ศ.2550 สวนใหญอยูในเกณฑคุณภาพน้ําพอใช รอยละ 74 อยู
ในเกณฑคุณภาพดี รอยละ 24 และอยูในเกณฑคุณภาพน้ําเสื่อมโทรม และเสื่อมโทรมมาก รอยละ 24
โดยบริเวณที่มีคุณภาพน้ําเสื่อมโทรมถึงเสื่อมโทรมมาก ไดแกบริเวณที่น้ําไหลผานชุมชนเมืองหนาแนน
และบริเวณที่มีการไหลเวียนน้ํานอย ซึ่งอาจจะเกิดจากสาเหตุหลายประการ เชนการปนเปอนจากแหลง
ชุมชน โรงงานอุตสาหกรม แหลงเกษตรกรรม เปนตน
ทั้งนี้บริเวณสถานีตรวจวัดที่มีแนวโนมจะมีปญหาคุณภาพน้ําที่ตองเพิ่มการเฝาระวังและหา
ทางแกไขปญ หา ไดแกสถานีทาเรือบานดอน อ.เมืองฯ จ.สุราษฎรธานี สถานีคลองพะแสง เทศบาล
ตําบลเขาพัง อ.บานตาขุน จ.สุราษฎร-ธานี
โดยสาเหตุของการเกิดปญหาไดแก
1. ปญหาคุณภาพน้ําสวนใหญจะเปนน้ําเสียชุมชนโดย เฉพาะชุมชนเมือง
2. ปญหาการลักลอบปลอยน้ําเสียของโรงงานอุตสาหกรรม
3. ปญหาน้ําเสียจากสารเคมีภาคการเกษตร
4. ปญหาการปลอยน้ําเสียของนากุง ทําใหความหลากหลายทางชีวภาพของคลองตาง ๆ
ลดลง
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แนวทางการแกไขปญหา ดังนี้
1. ประสานความรวมมือหนวยงานที่เกี่ยวของในการกํากับดูแลไมใหมีการปลอยน้ําเสียลง
สูแหลงน้ํา เชน สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด องคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนตน
2. การเฝาระวังคุณภาพน้ําจากภาคสวนตาง ๆ เชน เครือขายเฝาระวังคุณภาพน้ํา สํานักงาน
สิ่งแวดลอมภาคที่ 14 เปนตน
3. การสรางจิตสํานึกใหแกทุกภาคสวนในการดูแลรักษาแหลงน้ํา
คุณภาพน้ําทะเล
ผลจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําทะเลบริเวณชายหาดทองเที่ยวเกาะสมุย เกาะพะงัน
เกาะเตา และหมูเกาะอางทอง จํานวน 19 หาด 30 สถานี ตั้งแตป พ.ศ.2548 -2550 พบวาคุณภาพน้ํา
สวนใหญอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําทะเลชายฝง เพื่อการวายน้ํา แตบริเวณหาดแมน้ํา หาดเฉวง
และหาดละไม เปนบริเวณที่มีปริมาณแบคทีเรียเกินเกณฑมาตรฐาน โดยเฉพาะบริเวณหาดเฉวงเปน
บริเวณที่มีปริมาณแบคทีเรียเกินเกณฑมาตรฐาน มาโดยตลอด ทั้งนี้เนื่องจากเปนบริเวณที่อยูใกลกับ
ปากคลองที่มีน้ําทิ้งจากชุมชน
โดยสาเหตุของปญหา สวนใหญมีสาเหตุจากน้ําเสียชุมชนโดยเฉพาะชุมชนที่เปนแหลงทองเที่ยว
หนาแนน ซึ่งมีแนวทางการแกไขปญหา ดังนี้
1. ใหมีการเฝาระวังคุณภาพน้ํา สรางเครือขาย และรณรงคใหผูประกอบการรวมกันดูแล
รักษาชายหาดและทะเล
2. ใหมีการเฝาระวังและติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําทะเลทุกป โดยสํานักงานสิ่งแวดลอม
ภาคที่ 14
3. รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของโดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่ ผลักดันให
ผูประกอบการ จัดทําระบบบําบัดน้ําเสียเบื้องตนโดยเฉพาะกิจการประเภทโรงแรม ที่พัก และกิจการ
ประเภท รานอาหาร หรือตอทอน้ําทิ้งเขาทอรวบรวมน้ําเสียที่มีอยูไมใหมีการปลอยน้ําเสียออกสูทะเล
โดยตรง
2. ขยะมูลฝอย
จังหวัดสุราษฎรธานีมีปริมาณขยะมูลฝอยรวม 681.3 ตันตอวัน ในเขตเทศบาลประมาณวัน
ละ 340 ตั น โดยสามารถจั ด เก็ บ ขยะได ป ระมาณวั น ละ 545.04 ตั น หรื อ ประมาณรอ ยละ 80 ของ
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น โดยสวนใหญปริมาณขยะ มูลฝอยในเขตเทศบาลสามารถดําเนินการเก็บรวบ
รวมได เฉลี่ ย รอยละ 75-100 (สนง.สิ่ งแวดลอ มภาคที่ 14,2549) เนื่ องจากป ญ หาที่ เกิด ขึ้น คื อองคก ร
ปกครองสวนทองถิ่นสวนใหญมีปญหาการขาดแคลนพื้นที่ในการกําจัดขยะ ทําใหเกิดปญหาขยะตกคาง
และไมมีระบบบําบัดขยะที่ถูกหลักสุขาภิบาลองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีระบบกําจัดขยะที่ถูกหลัก
สุขาภิบาลมีเพียงแหงเดียว คือเทศบาลตําบลเกาะสมุย ใชระบบเตาเผา
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และจากการเปรียบเทียบขอมูลปริมาณขยะของเทศบาลหลัก 6 เทศบาลในระหวางในป
พ.ศ.2543 พ.ศ.2546 และ พ.ศ.2548 พบวา เทศบาลที่มีแนวโนมปริมาณขยะเพิ่ ม ขึ้น คือ เทศบาล
ตําบลเกาะสมุย เทศบาลเมืองนาสาร เทศบาลตําบล ทาฉาง เทศบาลที่มีแนวโนมปริมาณขยะลดลง
ได แก เทศบาลเมื อ งท า ข า ม เทศบาลตํ า บลเวี ย งสระ และเทศบาลตํ า บลดอนสั ก ส ว นเทศบาลนคร
สุราษฎรธานี มีปริมาณขยะลดลงแลวคงที่
โดยสาเหตุการเกิดปญหาคือองคกรปกครองสวนทองถิ่นยังไมมีการบริหารจัดการขยะอยาง
ครบวงจร เชน การลด แยกขยะ การมีสวนรวมจากชุมชน เปนตน ดังนั้ นควรมีแนวทางในการแกไข
ปญหาคือ
1. เสริมสรางการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการลดการคัดแยกขยะ การนําขยะกลับมา
ใชใหม
2. เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะ เชน พัฒนาศูนยจัดการขยะรวม การแบง
โซนพื้นที่ในการจัดการขยะ ใหภาคเอกชนรวมดําเนินการ เปนตน
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บทที่ 8
โครงการสําคัญของจังหวัด
8.1โครงการธนาคารตนไม “เฉลิมพระเกียรติแมของแผนดิน แมทั้งประเทศ
ปลูกตนไมถวาย 77 แสนตน”
1. หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องจากที่สมเด็จพระนางเจาฯพระบรมราชินีนาถ ไดมีพระราชเสาวนียใหประชาชน
ในทุกภาคสวน ไดตระหนักและเห็นความ สําคัญของ ปาไมและแหลงตนน้ํา โดยชวยกันดูแล รักษา
และฟนฟูทรัพยากรปาไมและสิ่งแวดลอม เนื่องจากประเทศไทยไมมีแหลงน้ําขนาดใหญ และปาไมคือ
แหลงน้ําของประเทศมาอยางตอเนื่อง โดยรัฐบาลไดนอมนําพระราชเสาวนียของสมเด็จพระนางเจาฯ
พระบรมราชินีนาถ มาดําเนินการและรณรงคใหทุกภาคสวนไดรวมกัน ปองกันและรักษาพื้นที่ปาไมที่มี
อยูของประเทศ รวมทั้งเรงฟนฟูและเพิ่มจํานวนพื้นที่ปาไมมาโดยตลอด
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อฟนฟูและเพิ่มพื้นที่ปาไมใหมีความอุดมสมบูรณ เพิ่มพื้นที่สีเขียวและตนไมใน
ทองถิ่น ชุมชน สนองพระราชเสาวนียดานการฟนฟูและรักษาทรัพยากรปาไมและสิ่งแวดลอม
2.2 เพื่อใหประชาชนทุกหมูเหลาทั่วประเทศ โดยเฉพาะกลุมสตรีไดรวมปลูกตนไม จํานวน
77 แสนต น เพื่ อ เฉลิ ม พระเกี ย รติ เนื่ อ งในโอกาสมหามงคลเฉลิ ม พระชนมพรรษา 77 พรรษา 12
สิงหาคม 2552
2.3 เพื่อรณรงคปลูกจิตสํานึกและสรางความตระหนักใหประชาชน ทุกหมูเหลา ไดมีสวนรวม
ในการฟนฟู อนุรักษและบํารุงรักษาทรัพยากรปาไมและสิ่งแวดลอม
3. เปาหมาย
อปท. ในพื้ นที่จังหวัดสุราษฎรธานีรวมปลูกตนไมตามโครงการธนาคารตน ไม จํานวน
280 สาขาๆ ละ 5,000 ตน อําเภอ จัดตั้งธนาคารตนไม อําเภอละ 1 สาขา จํานวน 19 สาขา รวมเปน
299 สาขา สาขาละ 5,000 ตน รวม 1,495,000 ตน ดังนี้
3.1 เทศบาลนคร 1 แหงๆ ละ 5 สาขา
3.2 เทศบาลเมือง 3 แหงๆ ละ 3 สาขา
3.3 เทศบาลตําบล 24 แหงๆ ละ 2 สาขา
3.4 องคการบริหารสวนตําบล 109 แหงๆ ละ 2 สาขา
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4. แนวทางการดําเนินการ
4.1 พื้นที่การปลูกตนไม
1) ใหมีการสํารวจพื้นที่สําหรับรองรับการปลูกตนไมตามโครงการ
2) จัดทําแผนผังเพื่อจําแนกแปลงและขนาดพื้นที่สําหรับ ปลูกตนไมใหเหมาะสมกับชนิด
ของพันธุไมและพื้นที่ เชน ที่สาธารณะ สถานที่ราชการ สถานที่ทํางาน ที่อยูอาศัย ฯลฯ มิใหเกิดการ
ซ้ําซอนกับพื้นที่ที่เคยปลูกไวเดิม
4.2 การจัดเตรียมกลาพันธุไม
1) กําหนดชนิดและประเภทพันธุกลาไมใหเหมาะสมกับภูมิอากาศ ภูมิประเทศและ
ความตองการของทองถิ่นและชุมชน เชนตนไมประจําถิ่น หรือไมประจําจังหวัด ไมมงคล ไมอนุรักษ
หรือไมอเนกประสงค ฯลฯ
2) การจัดเตรียมกลาไมและแหลงที่มา ใหเนนการมีสวนรวมของชุมชนและประชาชนในพื้น
ที่ โดยเฉพาะกลุมสตรีและนักเรียน โดยให อปท. สนับสนุนงบประมาณพรอมสงเสริมใหชุมชนและเยาวชน
ไดมีสวนรวมในการจัดเตรียมกลาไมเพื่อเปนการสรางและกระจายรายได
4.3 การปลูกและบํารุงรักษา
1) กลุมเปาหมายผูปลูกตนไม เนนกลุมมวลชนสุภาพสตรี และกลุมแมบาน โดยขอความ
รวมมือและสนับสนุนจากทุกภาคสวน ทุกเพศ ทุกวัย
- ประชาชนปลูกในพื้นที่ของตนเอง
- ประชาชนรวมกันปลูกในพื้นที่สาธารณะ
2) การดูแล บํารุงรักษาตนไมภายหลังการปลูกใหดําเนินการอยางตอเนื่อง รวมทั้งจัดทํา
ปายชื่อแสดงชื่อหนวยงานและหรือผูรับผิดชอบใหชัดเจน
3) จัดทําแผนผังจําแนกแปลงและขนาดเนื้อที่ สําหรับมอบหมายผูรับผิดชอบการปลูก
และการดูแล บํารุงรักษาตนไม
4.4 ใหจังหวัด/กรุงเทพมหานครเริ่มดําเนินกิจกรรมรวมพลังปลูกตนไมพรอมกันทั่วประเทศในวันที่
12 สิงหาคม 2552
4.5 ใหจัดทําแผนดําเนินงานรองรับการดําเนิน “โครงการเฉลิมพระเกียรติแมของแผนดิน แมทั้ง
ประเทศปลูกตนไมถวาย 77 แสนตน” ใหครอบคลุมแนวทางดังกลาว โดยใหมีการติดตามประเมินผล
การดําเนินโครงการฯ และรายงานผลอยางตอเนื่อง
5. ระยะเวลาการดําเนินการ
เริ่มดําเนินการตั้งแตวันที่ 12 สิงหาคม 2552 ถึงวันที่ 12 สิงหาคม 2553
6. งบประมาณ
6.1 งบประมาณสนับสนุนจาก อปท. สาขาละ 100,000 บาท
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7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
7.1 เพิ่มพื้นที่ปาไม พื้นที่สีเขียว และจํานวนตนไมในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ
7.2 ประชาชนทุกหมูเหลาไดรวมปลูกและดูแลรักษาตนไม รวมทั้งมีจิตสํานึกและความรูสึกเปน
เจาของ ตลอดจนรูสึกรักและหวงแหนทรัพยากรปาไมของชาติ
7.3 เสริมสรางกระบวนการมีสวนรวมดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรวมทั้ง
บรรเทาสภาวะโลกรอนของภาครัฐ ชุมชน และประชาชนทองถิ่น
เพื่อใหโครงการธนาคารตนไม “เฉลิมพระเกียรติแมของแผนดิน แมทั้ งประเทศปลูกตนไม
ถวาย 77แสนตน” บรรลุผลตามวัตถุประสงค จึงเกิดแนวคิดในการบูรณาการโครงการดังกลาวกับโครงการ
ธนาคารตนไมซึ่งมีการขับเคลื่อนโครงการดังกลาวในแนวทางที่สอดคลองกัน
ที่มาของโครงการธนาคารตนไม
ธนาคารตนไม (Tree Bank) มีแนวคิดพื้นฐานในการผสมผสาน/บูรณาการการปลูกตนไม
ใชหนี้กับการประเมินคาตนไมเปนทรัพยฝากธนาคารไดเหมือนเงินตรา โดยมีแนวทางเพื่อแกปญหา
ความยากจนของชนบท และสรางความมั่นคงมั่งคั่งใหคนในชาติ บนพื้นฐานการออม และการจัดที่ดิน
ทํากิน ใหประชาชนมีแผนดินทํากินเปนของตน รักษาแผนดินทํากินของตนได หนี้สินที่เปนตัวกัดกรอน
ความกาวหนาผาสุก จะถูกปลดเปลื้องดวยตนไมที่ปลูกในแผนดิน
การจัดตั้งธนาคารตนไม
เริ่มจากการจัดเวทีสรางความเขาใจเรียกวา “เวทีปลูกไมในใจคน” การจัดเวทีนี้เปนการดําเนิน
ตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ครั้งหนึ่งเคยตรัสไววา “พนักงานปาไมตองปลูกตน
ไมในใจคนเสียกอน แลวประชาชนจะเอาตนไมไปปลูกในแผนดิน” เวทีนี้เปนการสรางความรู ความเขาใจ
ใหถูกทิศทาง และเปนไปในแนวทางเดียวกัน มีเงื่อนไขความสัมพันธของผูปลูก-กลุมองคกรและเปาหมาย
ที่ชัดเจนตามแนวคิดและหลักการ โดยเนนการปลูกเพื่อวัตถุประสงคที่หลากหลายมิใชเพื่อเปนเพียงแคเงิน
โดยอาศัยความโลภหรือรูปแบบการปลูกในเชิงเดี่ยวเพื่อตองการใหไดเงินอยางงายและเร็ว ตลอดจนเปน
การระดมความรู ความคิด สรางกระบวนการ ขอตกลงและเปนการประชาสัมพันธแนวทางตอประชาชน
พันธุไมชนิดใดบางที่ธนาคารตนไมกําหนด
แนวทางของธนาคารตนไม มุงจะรับรองตนไมที่ใชเนื้อไมไดในอนาคต และเปนไมมีคาโดย
เปนไมในพื้นถิ่นหรือไมถิ่นอื่น แตไมทําลาย สิ่งแวดลอมแตละจังหวัดใหตกลงกันวาจะรับไมชนิดใด ซึ่งอาจ
แตกตางกันได และไมโตเร็วที่ชวยเกื้อกูลระบบนิเวศได เนนกระบวนการปลูกที่ใหเกิดความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ไมสงเสริมตามกระแสที่กอใหเกิดการหลงกลวาชาวบานใหดําเนินการอยางมีเงื่อนไข เชน ตะกู
ยักษ เหตุในการยกเวนพันธุไมบางชนิดดังกลาวมีหลักคิดคือ ตองการความหลากหลาย, พันธุไมไมแพง,
ไมทําลายสิ่งแวดลอมและมิใชตนไมที่มีกระบวนการทางการคาของภาคเอกชนที่สมบูรณแบบแลว เชน
ยางพารา และกฤษณา
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ตัวอยางชนิดพันธุไมตามโครงการธนาคารตนไม
1. จําปาทอง
16. เนียง
2. ตะเคียนทอง
17. สะตอ
3. ยาง
18. เหรียง
4. ยูง
19. เสียดชอ
5. สัก
20. กันเกรา
6. ประดู
21. มันหมู
7. หลุมพอ
22. พญาไม
8. เทพทาโร
23. เคี่ยม
9. มะฮอกกานี
24. กระบาก
10. เพาโลเนีย
25. ทุงฟา
26. ทัง
11. โดแหลม
27. ราชพฤกษ
12. ตะเคียนทราย
28. สมอไทย
13. กระทอน
29. พะยอม
14. กระถินเทพา
30. ทํามัง
15. อินทนิล
หลักการคํานวณมูลคาตนไมและประสิทธิภาพ
ป
ปที่ 1
ปที่ 2
ปที่ 3
ปที่ 4
ปที่ 5
ปที่ 6
ปที่ 7
ปที่ 8
ปที่ 9
ปที่ 10
10 ปขึ้นไป

มูลคาที่ตั้ง

มูลคาคิดตามประสิทธิภาพ

100
200
300
400
500
600
700
800
900
1,000
1,000 หรือตามมูลคาจริง

40%
40%
50%
50%
60%
60%
70%
70%
80%
80%
80-90%
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ตัวอยางธนาคารตนไมในจังหวัดสุราษฎรธานี
ชื่อสาขา

ชื่อกรรมการ

อําเภอ

โทรศัพท

เปาหมาย
จํานวนสมาชิก จํานวนตนไม
199
100,000

ทาขนอน

นายธีรวัฒน ไพพลอย

คีรีรัฐนิคม

087-8896293

ดอนสัก

นางกริสนันท จักขุรัตน

ดอนสัก

086-1043143

100

20,000

ชองชาง

นายพินิจ สนทมิโน

บานนาสาร 089-5911225
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9,000

กรูด
ถ้ําสิงขร
คลองยัน

นายวิรัตน ทองคํา
นายถาวร อินทชาติ
นางรัตนศรี วิเชียร

พุนพิน
คีรีรัฐนิคม
วิภาวดี

50
50
60

5,000
5,000
12,000

077-401037
089-5915591
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8.2 โครงการนํารองการบริการจัดการที่ดินสาธารณประโยชนตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง
ตลอดระยะเวลาที่ผานมา การเรียกรองที่ดินทํากินและที่ดินเพื่ออยูอาศัยเปนของตนเอง
ของราษฎรตอภาครัฐในจังหวัดสุราษฎรธานี นับวันจะมีความรุนแรง มีความตอเนื่อง และปริมาณของ
สมาชิกกลุมผูเรียกรองจะเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเปนตัวบอชี้ถึงความเดือดรอนของราษฎรอยางแทจริง
เพื่อเปนการบรรเทาความเดือดรอนของราษฎรในจังหวัดสุราษฎรธานี ผูวาราชการจังหวัด
สุ ร าษฎร ธ านี ได ข ออนุ ญ าตใช พื้ น ที่ ใ นเขตป า สงวนแห ง ชาติ ในความดู แ ลของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่งเดิมบริษัทปาลมทอง จํากัด ไดเชาพื้นที่ดังกลาวปลูกปาลมน้ํา
มันและไดหมดอายุสัญญาเชา จํานวน 492 ไร มาเพื่อทําการจัดสรรใหกับราษฎรที่เดือดรอน ที่ไมมีที่
ดินทํากินและที่อยูอาศัยเปนของตนเอง รายละ 2 ไร นํารองในเบื้องตน จํานวน 100 ครัวเรือน
สภาพปญหา/ความตองการ
สภาพพื้นที่ปจจุบันเปนสวนปาลมน้ํามันที่หมดสภาพ และปาละเมาะเต็มพื้นที่ ลักษณะ
ดินเปนดินกรดจัด กอนการคัดเลือกราษฎรผูเดือดรอนเขาไปอยูในพื้นที่ ภาครัฐตองจัดระบบโครงสราง
พื้นบาน เชน ประปา ไฟฟา ถนน ระบบสาธารณูปโภคตาง ๆ ที่จําเปน และปรับปรุงดินใหสามารถเพาะ
ปลูกได พรอมทั้งสงเสริมการพัฒนาอาชีพและการเรียนรูใหราษฎร โดยจัดตั้งและพัฒนาศูนยเรียนรู
ดานอาชีพสาขาตาง ๆ ตามความจําเปน ใหราษฎรที่จะเขาไปอยูอาศัยและตั้งถิ่นฐานตอไป
ความเรงดวน
การจัดสรรที่ดินทํากินและที่อยูอาศัยใหกับราษฎรที่ยากจน ที่ไมมีที่ดินและที่อยูอาศัยเปน
ของตนเอง ตามโครงการนํารองการบริหารจัดการที่ดินสาธารณประโยชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอ
เพียง จะเปนการบรรเทาความเดือดรอนใหกับราษฎรไดเปนอยางดี ทําใหราษฎรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ซึ่งถือเปนบทบาทหลักของภาครัฐ หากไมดําเนินการหรือจัดการใหเปนระบบจะเปนปญหาระยะยาวให
กับทั้งราษฎรและภาครัฐ เกิดปญหาดานสังคม เกิดการรวมตัวเพื่อเรียกรองที่ดินทํากินและการบุกรุก
พื้นที่ของรัฐโดยไมมีที่สิ้นสุด
งบประมาณ 25,720,000 บาท ป ง บประมาณ 2554 ดํ า เนิ น การโดยสํ า นั ก งาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดสุราษฎรธานี
วัตถุประสงคของโครงการ
1. เพื่อจัดสรรที่ดิน เพื่อบรรเทาความเดือดรอนใหราษฎรผูไมมีที่ดินทํากินและที่อยูอาศัย
เปนของตนเอง
2. เพื่อสรางความพรอมของพื้นที่ ดานโครงสรางพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค และการสง
เสริมพัฒนาอาชีพใหกับราษฎร ที่ไดรับการคัดเลือกเขาไปอยูในพื้นที่

95
3. เพื่อเปนพื้นที่ตนแบบในการจัดสรรที่ดินของรัฐใหกับราษฎร เพื่อเปนที่ดินทํากินและที่
อยูอาศัย
ผูมีสวนไดสวนเสีย โดยจัดใหผูที่ไมมีที่ดินทํากินและที่อยูอาศัยเปนของตนเอง ที่ไดรับการ
คัดเลือกเขาไปอยูในพื้นที่
แนวทางการดําเนินงาน
1. รังวัดที่ดิน
2. จัดรูปแปลงที่ดิน-ผัง (การแบงแปลงและหลักเขต)
3. ปรับพื้นที่
4. จัดสรางโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค
5. จัดตั้งและพัฒนาศูนยเรียนรูดานอาชีพสาขาตาง ๆ
6. กําหนดหลักเกณฑการคัดเลือกราษฎรเปาหมาย
7. คัดเลือกราษฎรเปาหมาย
8. จัดหลักสูตรอบรมเตรียมความพรอมการเปนเกษตรกรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
แกราษฎรเปาหมาย
9. จัดแปลงปลูกปาชุมชน

