คํานํา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งอยู่บริเวณพื้นที่ตอนกลางภาคใต้ของประเทศไทย เป็นเมืองเก่าแก่ตั้ง
แต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ มีความสําคัญทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ศาสนา และวัฒนธรรม
ประเพณีมากที่สุดเมืองหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จากสภาพภูมิศาสตร์ที่
อุดมสมบูรณ์และชัยภูมิที่เหมาะสม ส่งผลให้สุราษฎร์ธานีมีความเจริญรุ่งเรืองสูงสุดแห่งหนึ่งในภูมิภาค และ
บนเส้น ทางแห่ งการพั ฒ นาสู่ค วามเจริญ รุ่งเรืองมั่ งคั่งดั งกล่าว จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี มี ส่ วนเกี่ ยวข้องกั บ
พระบารมีแห่งบูรพมหากษัตริย์ ที่มีบทบาทยิ่งต่อสุราษฎร์ธานี แม้แต่ชื่อ “สุราษฎร์ธานี” ก็ได้รับพระมหา
กรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงพระราชทานนามให้ซึ่ง แปลว่า
“เมืองแห่งคนดี” ด้านศาสนาและประเพณีวัฒนธรรม มีเอกลักษณ์เฉพาะของตนเอง มีผลิตภัณฑ์ชุมชนที่
เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลาย รวมทั้งมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม โบราณสถานและ
แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลชั้นนําระดับโลก
หนังสือ “สุราษฎร์ธานี 2554” จัดทําขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลด้านประวัติศาสตร์
ภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ทิศทางการพัฒนาจังหวัด
และข้อมูลสถิติที่สําคัญในด้านต่าง ๆ รวมทั้งปัญหาสําคัญของจังหวัด และโครงการสําคัญของรัฐบาลใน
ระดับภาค มาบรรจุไว้ในหนังสือเล่มนี้อย่างเป็นหมวดหมู่ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และเป็นข้อมูลให้กับ
ส่วนราชการ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชนและผู้สนใจทั่วไปได้ใช้ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป
การจัดทําหนังสือนี้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดีทุกประการ โดยได้รับความร่วมมือในการสนับสนุน
ข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อย่างดียิ่ง จังหวัดสุราษฎร์ธานีจึงขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องไว้ ณ โอกาสนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
จะได้รับความร่วมมือด้วยดีในโอกาสต่อไป และขอเชิญชวนทุกท่านมาเยี่ยมเยือน “สุราษฎร์ธานี เมืองคนดี”
ด้วยการต้อนรับที่อบอุ่นและทั่วถึง
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วิสัยทัศน์
“ สุราษฎร์ธานี เป็นเมืองแห่งคนดีที่น่าอยู่ ศูนย์กลางการเกษตรครบ
วงจร และผู้นําการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในภูมิภาค”
พันธกิจ(Missions)
พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจ(ด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
และการท่องเที่ยว)
พัฒนาสังคม คุณธรรมและคุณภาพชีวิตของประชาชน
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน
บริหารจัดการภาครัฐตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด(Strategic issues)
การสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ(ด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องและการท่องเที่ยว)อย่างมีเสถียรภาพ
การพัฒนาคนให้เป็นคนดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีและบ้านเมืองให้น่าอยู่
การสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
การบริหารจัดการจังหวัดแบบบูรณาการและกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

คําขวัญประจําจังหวัดสุราษฎร์ธานี
เมืองร้อยเกาะ
เงาะอร่อย
หอยใหญ่
ไข่แดง
แหล่งธรรมะ

๒
คําขวัญประจําอําเภอ
อําเภอเวียงสระ
“ ชุมชนเมืองโบราณ สืบสานศรีวิชัย ตลาดใหญ่การค้า
ยางพาราชั้นดี มากมีไม้ผล ผู้คนมีน้ําใจ ”
อําเภอท่าชนะ
“ หอยขาวอร่อยดี คันธุลีทุเรียนเด็ด
หาดสําเร็จเที่ยวสบาย ท่ากระจายผ้าไหมงาม
เลื่องลือนามระกําหวาน ไหว้อังคารพุทธทาส
ชมธรรมชาติเขาประสงค์
ลืมไม่ลง........ท่าชนะ ”
อําเภอกาญจนดิษฐ์
“ หอยใหญ่นางรม ชมวิทยาลัยฝึกลิง มากยิ่งกุ้งกุลาดํา
งามล้ําพระไสยาสน์ พระพุทธบาทควรผดุง
รุ่งเรืองเมืองท่าทอง ”
อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
“เมืองห้าบกหกน้ํานามตาปี
พระธาตุศรีฯ วัดธรรมเกาะลําพู
ตลาดน้ําศูนย์ราชการสะพานใหญ่
หลวงพ่อพัฒน์พุทธิคุณบึงขุนทะเล”
อําเภอบ้านนาสาร
“เงาะโรงเรียนชื่อเฟื่อง รวยเหมืองแร่ แท้น้ําผึ้ง น่าทึ่งปลาเม็งยํา
เลิศล้ําถ้ําผา เพลินตาน้ําตกสวย งดงามด้วยอุทยาน”
อําเภอบ้านนาเดิม
“ยางพาราเขียวขจี รสดีผลไม้ หลากหลายพระดี
ศักดิ์ศรีเมืองเก่า เขาพลูน้ําแร่ร้อน พักผ่อนแอ่งห้วยใหญ่”
อําเภอวิภาวดี
"ธรรมชาติงามยิ่ง เมืองแม่หญิงกล้าหาญ
มีอุทยานแก่งกรุง น้ําตกสูงวิภาวดี มหานทีคลองยัน
ศูนย์พระราชทานศิลปาชีพ"

๓
อําเภอท่าฉาง
“ฟาร์มหอยแครง แหล่งกุ้งกุลาดํา แห่พระน้ําประจําปี
ประเพณีแข่งเรือ ล้นเหลือนาข้าว มะพร้าวหมากพลู
งามหรูธารน้ําร้อน อนุสรณ์พ่อท่านแมน
หมื่นแสนตาลโตนด ของโปรดเคยกุ้ง”
อําเภอพุนพิน
“เมืองแม่น้ําสองสาย องค์นารายณ์ล้ําค่า
เจ้าพระยาท่าข้าม ถิ่นงามสราญรมย์
อุดมอัญมณีศรีวิชัย เกรียงไกรสะพานจุล”
อําเภอพระแสง
“แทรกเตอร์พระราชทาน มีตํานานท่านหญิง งามจริงบางสวรรค์
ปาล์มน้ํามันชั้นดี ธารตาปีสัมพันธ์ มหัศจรรย์สระแก้ว”
อําเภอพนม
“ บัวผุดสวย รวยเขาเสียบหมอก ”
อําเภอเกาะสมุย
“พระใหญ่เกาะฟาน อุทยานกลางทะเล
เจดีย์ล้ําค่า ตายายเป็นหิน
ดินแดนมะพร้าว ก้าวสู่สากล”
อําเภอเกาะพะงัน
“ เกาะพะงันพระจันทร์สวย สายน้ําใส หาดทรายขาว
ปะการังแพรว เพ็ชรกลางอ่าว เมืองคนดี ”
อําเภอคีรีรัฐนิคม
“เมืองเก่าเขาราหู สายน้ําคู่พุมดวงคลองยัน
โบราณสถานสําคัญถ้ําสิงขร
มีบ่อน้ําร้อนคลองน้ําใส
บารมียิ่งใหญ่หลวงพ่อเชื่อม”
อําเภอเคียนซา
“ บ่อถ่านหิน ถิ่นนกน้ํา งามทุ่งทอง ส่องตาปี ไม้ดีจันทร์กะพ้อ ”
อําเภอดอนสัก
“ เขาชะโงกเด่นสง่า แหล่งประมงล้ําค่า
เทียบท่าเฟอร์รี่ น้ําตกสวยวิภาวดี
บารมีหลวงพ่อจ้อย ”

๔
อําเภอไชยา
“ พระบรมธาตุคู่เมือง รุ่งเรืองพุทธศาสน์
พุทธทาสปราชญ์โลก สวนโมกขพลาราม
ลือนามศรีวิชัย ผ้าไหมพุมเรียง
ทะเลเคียงหาดทราย แหล่งซื้อขายไข่เค็ม ”
อําเภอชัยบุรี
“ เมืองชายแดน แผ่นดินปาล์ม งามถ้ําหอม แวดล้อมคุณธรรม ”
อําเภอบ้านตาขุน
“ภูเขาสูง เขื่อนสวย รวยผลไม้ ไร้อาชญากรรม คุณธรรมล้ําเลิศ
ต้นกําเนิดเสาหลักเมือง”

๕
ตราประจําจังหวัดสุราษฎร์ธานี
หมายถึง พระบรมธาตุไชยา กล่าวกันว่า พระบรมธาตุไชยา เป็นที่
บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งเป็นปูชนีย
สถานสําคัญ ที่สุด ของจังหวัด เป็ น ที่ เคารพสักการะบู ชาของชาว
จังหวัดสุราษฎร์ธานี และพุทธศาสนิกชนทั่วไป

ธงประจําจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ธงป ระจํ าจั งห วั ด สุ ราษ ฎ ร์ ธานี มี 2 แ ถ บ สี คื อ แ ถ บ บ น
สีแสด แถบล่างสีเหลือง และมีตราประจําจังหวัด
(รูปเจดีย์พระบรมธาตุไชยา)
กลางผืนธง

ดอกไม้ประจําจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ดอกบัวผุด ชื่อสามัญ Sapria Himalayana
ชื่อวิทยาศาสตร์ Sapria Himalayana Griff

ต้นไม้ประจําจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ต้นเคี่ยม เป็นไม้ยืนต้น เจริญเติบโตในที่ร้อนชื้น มีมากในจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี

๖
ประวัติเมืองสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นเมืองเก่าแก่ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ชนพื้นเมือง ได้แก่
เซมัง และมาลายูดั้งเดิม ชนพื้นเมืองเหล่านี้อาศัยอยู่ในเขตลุ่มน้ําหลวง และรอบบริเวณอ่าวบ้ านดอน
ก่อนที่ชาวอินเดียจะเข้ามาตั้งถิ่นฐานเผยแพร่วัฒนธรรม ดังปรากฏหลักฐานในชุมชนโบราณที่อําเภอ
ท่าชนะ และอําเภอไชยา มีหลักฐานว่าในพุทธศตวรรษที่ 13 บริเวณนี้เป็นศูนย์กลางของอาณาจักร
ศรีวิชัย เมื่ออาณาจักรนี้เสื่อมลง จึงแยกออกเป็น 3 เมือง คือ เมืองไชยา เมืองท่าทอง และเมืองคีรีรัฐ
ขึ้นตรงต่อเมืองนครศรีธรรมราช ต่อมาในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดฯ ให้
ย้ า ยเมื อ งท่ า ทองมาตั้ ง ที่ บ้ า นดอน (ตั ว เมื อ งปั จ จุ บั น ) และยกฐานะเป็ น เมื อ งจั ต วา ขึ้ น ตรงต่ อ
กรุงเทพมหานคร พระราชทานนามว่า เมืองกาญจนดิษฐ์ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้า
อยู่หัว ได้ปรับปรุงระบบบริหารราชการแผ่นดิน ให้จัดตั้งมณฑลขึ้นโดยได้โปรดเกล้าฯ ให้รวมเมืองไชยา
กาญจนดิษฐ์ หลังสวน และชุมพร เป็นมณฑล เรียกว่า มณฑลชุมพร เมื่อ พ.ศ.2441 และตั้งศาลา
ว่าการมณฑลที่เมืองชุมพร ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2458 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ได้โปรดเกล้าฯ ให้ย้ายศาลาว่าการมณฑลชุมพรมาตั้งที่ บ้านดอน พร้อมทั้งพระราชทานนามให้ใหม่ว่า
“ เมื อ งสุ ร าษฎร์ ธ านี ” เนื่ อ งจากพระองค์ ท รงเห็ น ว่ าราษฎรมี กิ ริ ย ามารยาทเรีย บร้ อ ย ตั้ งมั่ น ใน
ศีลธรรมและหลักพระพุทธศาสนา พร้อมกันนี้ได้พระราชทานเปลี่ยนชื่อแม่น้ําสายหลักของเมืองพุทธ
ศาสนา พร้อมกันนี้ได้พระราชทานเปลี่ยนชื่อ แม่น้ําสายหลักของเมือง ซึ่งราษฎรเรียกว่า แม่น้ําบ้านดอน
บ้าง แม่น้ําหลวงบ้าง และแม่น้ําท่าข้ามบ้างเป็น “แม่น้ําตาปี” เนื่องจากแม่น้ํานี้เป็นลุ่มน้ําสายใหญ่
มี น้ํ า ตลอดปี และใหญ่ ก ว่ าแม่ น้ํ าสายใดในเขตมณฑลปั ก ษ์ ใต้ พื้ น ที่ ลุ่ ม น้ํ าเป็ น พื้ น ที่ ที่ อุ ด มสมบู ร ณ์
มีราษฎรตั้งบ้านเรือนประกอบการเพาะปลูกและการค้าขายจํานวนมาก นับได้ว่าเป็นแม่น้ําสายสําคัญ
สายหนึ่งในราชอาณาจักรสยาม จึงได้โปรดเกล้าฯ พระราชทานนามของแม่น้ําใหม่ให้ส อดคล้องกับ
ข้อเท็จจริงสืบไป

๗

บทที่ 1
สภาพทั่วไป
ลักษณะทางกายภาพ
จังหวัดสุราษฎร์ธานีตั้งอยู่บนฝั่งตะวันออกของภาคใต้ ห่ างจากกรุงเทพฯโดยทางรถยนต์
ประมาณ 645 กิโลเมตรมีเนื้อที่ประมาณ 13,079.61 ตารางกิโลเมตร หรือ 8,174,758.61 ไร่ มี
เนื้อที่มากเป็นอันดับ 6 ของประเทศ และมีพื้นที่มากที่สุดในภาคใต้ ฝั่งทะเลด้านอ่าวไทยในจังหวัด
สุราษฎร์ธานี มีความยาวประมาณ 156 กิโลเมตร มีเกาะขนาดใหญ่ ได้แก่ เกาะสมุย เนื้อที่ 227.25
ตารางกิโลเมตร เกาะพะงัน มีเนื้อที่ 194.2 ตารางกิโลเมตร นอกจากนี้ยังมีหมู่เกาะอ่างทอง และเกาะบริวาร
42 เกาะ เกาะสมุ ย เป็ น เกาะที่ ใหญ่ ที่ สุ ด ในจั ง หวั ด ห่ า งจากฝั่ ง ทะเลประมาณ 20 กิ โลเมตร และ
ห่างจากศาลากลางจังหวัดประมาณ 80 กิโลเมตร
ทิศเหนือ
ติดต่อกับจังหวัดชุมพรและอ่าวไทย
ทิศใต้
ติดต่อกับจังหวัดนครศรีธรรมราชและกระบี่
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับจังหวัดพังงาและระนอง
ทิศตะวันออก
ติดต่อกับอ่าวไทยและจังหวัดนครศรีธรรมราช

ลักษณะภูมิประเทศ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาประมาณ 49 % ของพื้นที่จังหวัด มี
เทือกเขาสูงทอดยาวตามแนวเหนือใต้ของพื้นที่จังหวัด ลักษณะภูมิประเทศดังกล่าว ก่อให้เกิดลุ่มน้ําน้อยใหญ่ รวม
14 ลุ่มน้ํา ลุ่มน้ําที่สําคัญ ได้แก่ ลุ่มน้ําตาปี พุมดวง ท่าทอง ท่ากระจาย ไชยา ท่าฉาง เป็นต้น แม่น้ําลําคลอง
ในจังหวัดทุกสายไหลลงสู่อ่าวไทยด้านทิศตะวันออก สําหรับลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สรุปได้ดังนี้
1. ภูมิประเทศเป็นที่ราบสูง ภูเขาสลับซับซ้อน ได้แก่ พื้นที่ในเขตอําเภอคีรีรัฐนิคม
พระแสง พนม ท่าฉาง ไชยา ท่าชนะ เวียงสระ ชัยบุรี และ อําเภอวิภาวดี
2. ภูมิประเทศเป็นที่ราบชายฝั่งทะเล ได้แก่ พื้นที่อาํ เภอเมืองและพุนพิน
3. ภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงด้านตะวันออก ได้แก่ พื้นที่อําเภอดอนสัก กาญจนดิษฐ์
เวียงสระ และบ้านนาสาร
4. ภูมิประเทศที่เป็นที่ราบสูงตอนกลางส่วนใหญ่อยู่ในอําเภอเมือง พุนพิน เคียนซา
พระแสง พนม บ้านนาเดิม ท่าชนะ ท่าฉาง และไชยา
5. ลักษณะภูมิประเทศเป็นเกาะในอ่าวไทย ได้แก่ พื้นที่อําเภอเกาะสมุย เกาะพะงัน
หมู่เกาะอ่างทอง และเกาะบริวาร รวม 42 เกาะ

๘

ลักษณะภูมิอากาศ
เนื่องจากทําเลที่ตั้งอยู่ระหว่างสองฝั่งมหาสมุทรจึงได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
ซึ่งเกิดบริเวณทะเลอันดามันบ้างเป็นครั้งคราว เนื่องจากมีแนวเทือกเขาตะนาวศรี เทือกเขาภูเก็ต และ
เทือกเขานครศรีธรรมราช แถบบริเวณจังหวัดระนอง จังหวัดชุมพร จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต และ
จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นแนวช่วยลดอิทธิพลของลมมรสุมดังกล่าว จังหวัดสุราษฎร์ธานีจะได้รับอิทธิพล
จากลมมรสุม ตะวันออกเฉียงเหนือเป็นส่วนใหญ่ มรสุม ตะวันออกเฉี ยงเหนือปกติจะมีแหล่งกําเนิ ด
บริเวณทะเลจีนใต้และอ่าวไทย ทําให้จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียง
เหนือที่พัดผ่านอ่าวไทยและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จากมหาสมุทรอินเดีย จึงมีช่วงฤดูฝนยาวนาน
ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมกราคม

แหล่งน้ําธรรมชาติ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีลุ่มน้ําใหญ่น้อยรวม 14 ลุ่มน้ํา แต่ละลุ่มน้ํามีแม่น้ํา และร่องหลายสาย
ทุกสายล้วนไหลลงสู่อ่าวไทย แม่น้ําในสุราษฎร์ธานี ตัดขวางคาบสมุทรออกสู่ทะเลด้านตะวันออก ใน
อดีตอาศัยเครือข่าย แม่น้ําเดินทางติดต่อถึงกัน และติดต่อกับเมืองชายฝั่งแม่น้ําที่มีลักษณะทางอุทก
วิท ยาที่ สําคัญ ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี คือ แม่น้ําตาปี แม่น้ําพุมดวง ซึ่งเป็น เส้นเลื อดใหญ่ ของชาว
จังหวัด
สุราษฎร์ธานี แม่น้ําที่สําคัญของจังหวัดมี 2 สาย คือ
- แม่น้ําตาปี เกิดจากเทือกเขานครศรีธรรมราช ไหลผ่าน อ.ชัยบุรี อ.พระแสง อ.เวียงสระ
อ.เคียนซา อ.บ้านนาสาร อ.บ้านนาเดิม อ.พุนพิน และไหลลงสู่อ่าวไทยที่ อ.เมือง มีความยาวประมาณ
230 กิโลเมตร ปริมาณน้ําเฉลี่ย 5,900 ล้าน ลบ.ม.ต่อปี
- แม่น้ําพุมดวง เกิดจากคลองแสง คลองสก และคลองยันไหลผ่าน อ.บ้านตาขุน อ.คีรีรัฐ
นิคม และ อ.ท่าฉาง บรรจบกับแม่น้ําตาปีที่ อ.พุนพิน ยาวประมาณ 80 กิโลเมตร ปริมาณน้ําเฉลี่ย
6,600 ล้าน ลบ.ม.ต่อปี

๙

บทที่ 2
ข้อมูลด้านสังคม
2.1 ประชากร
จั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธ านี มี ป ระชากรจํ า นวน 1,001,396 คน ชาย 495,278 คน หญิ ง
506,124 คน (ข้อมูล 10 ก.พ.2554) อําเภอที่มีประชากรมากที่สุด คือ อําเภอเมือง รองลงมาอําเภอ
กาญจนดิษฐ์ และอําเภอพุนพิน ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยประกอบอาชีพทางด้านการ
เกษตรเป็นหลัก โดยใช้พื้นที่ในการเกษตรประมาณร้อยละ 45 ของพื้นที่ทั้งหมด นอกจากนี้ยังประกอบ
อาชีพทางด้านปศุสัตว์ ประมง อุตสาหกรรม และการทําเหมืองแร่

2.2 การปกครอง
1) การปกครองท้องที่ แบ่งการปกครองเป็น 19 อําเภอ 128 ตําบล 1,074 หมู่บ้าน
2) โครงสร้างบริหารราชการส่วนภูมิภาค และส่วนกลาง แบ่งเป็น
2.1) หน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาค มีทั้งหมด 34 หน่วยงาน
2.2) หน่วยงานราชการบริหารส่วนกลางมี 125 หน่วยงาน
2.3) หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงอื่น ๆ จํานวน 23 หน่วยงาน
2.4) หน่วยงานอิสระของรัฐ 2 หน่วยงาน
3) การปกครองท้องถิ่น มีหน่วยการปกครอง 3 รูปแบบ คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1
แห่ง เทศบาล 30 แห่ง (เทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลเมือง 3 แห่ง เทศบาลตําบล 26 แห่ง องค์การ
บริหารส่วนตําบล 107 แห่ง ดังนี้
จํานวนตําบล หมู่บ้าน เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตําบลในแต่ละอําเภอ
จํานวน(แห่ง)
จํานวนบ้าน
พื้นที่
ห่างจาก
อําเภอ
จังหวัด(กม.) ตําบล หมู่บ้าน เทศบาล อบต. หลังคาเรือน
(ตร.กม.)
เมือง
231.317
1
9
59
3
7
78,951
พุนพิน
1,201.163
12
16
98
1
16
34,550
บ้านนาสาร
835.060
41
10
65
1
10
21,775
กาญจนดิษฐ์
873.539
18
13
117
3
11
33,727
ดอนสัก
458.000
61
4
41
1
4
12,648
เกาะสมุย
227.250
84
7
39
1
0
38,396
เกาะพะงัน
193.000
100
3
17
1
3
10,888
ไชยา
1,004.634
68
9
54
2
7
17,138
ท่าชนะ
683.086
78
6
81
1
6
19,088
คีรีรัฐนิคม
1,347.370
55
8
85
1
8
14,221
บ้านตาขุน
1,300.000
71
4
29
2
3
6,030
พนม
703.223
80
6
56
2
4
11,701
ท่าฉาง
1,160.426
37
6
46
1
6
10,919
บ้านนาเดิม
206.000
50
4
30
1
4
7,295
เคียนซา
580.000
61
5
51
1
5
15,464

๑๐
อําเภอ
เวียงสระ
พระแสง
ชัยบุรี
วิภาวดี

พื้นที่
(ตร.กม.)
433.587
1,328.062
430.000
543.530

จํานวน(แห่ง)
ห่างจาก
จังหวัด(กม.) ตําบล หมู่บ้าน เทศบาล
65
5
64
4
68
7
74
2
112
4
37
0
70
2
31
0
ที่มา : ที่ทําการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานี

จํานวนบ้าน
หลังคาเรือน
20,657
21,079
8,696
5,487

อบต.
2
7
4
2

จํานวนประชากรจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ณ ธันวาคม 2553
อําเภอ
เมืองสุราษฎร์ธานี
กาญจนดิษฐ์
ดอนสัก
เกาะพะงัน
ไชยา
ท่าชนะ
คีรีรัฐนิคม
บ้านตาขุน
พนม
ท่าฉาง
บ้านนาสาร
บ้านนาเดิม
เคียนซา
เวียงสระ
พระแสง
พุนพิน
ชัยบุรี
วิภาวดี
เกาะสมุย
รวม

ชาย
21,388
49,888
17,980
7,603
24,159
26,612
21,267
7,646
18,437
16,323
34,312
11,324
23,330
29,414
32,920
45,396
13,060
7,564
26,602
464,825

ที่มา : สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง

หญิง
23,218
50,505
18,145
7,539
25,039
26,124
21,194
7,567
17,901
16,286
35,183
11,606
22,790
30,396
32,516
45,652
12,723
6,972
28,072
505,558

รวม
44,606
100,393
26,125
15,142
49,198
52,736
42,461
15,213
26,338
32,609
69,495
22,930
46,120
59,810
65,436
91,048
25,783
14,536
54,674
1,000,383

๑๑

2.3 การศึกษา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีสถานศึกษาทั้งสิ้น 659 แห่ง มีครู/อาจารย์ 10,220 คน มีนักเรียน
นักศึกษา 216,009 คน อัตราส่วนครู/อาจารย์ ต่อนักเรียน นักศึกษา เป็น 1 : 21.13 โดยสามารถแยก
ตามประเภทได้ ดังนี้
สังกัด
สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สนง.คณะกรรมการการศึกษาเอกชน
กรมอาชีวศึกษา
สนง.การศึกษาท้องถิ่น
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
สถาบันอุดมศึกษา
สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
รวม

จํานวน
สถานศึกษา
541
75
7
21
4
6
4
1
659

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

จํานวน
อัตราส่วน
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 : สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
นอกจากนี้ ยังมีสถานศึกษาในระดับอื่น ดังนี้
1. ระบบการศึกษานอกโรงเรียน คือ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนมีสถานศึกษาทุกอําเภอ
2. สถาบันเปิดสอนระดับปริญญาโท คือ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราม
คําแหงและมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศูนย์วิทยบริการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหา
มกุฎราชวิทยาลัย(วัดธรรมบูชา)
3. สถาบันเปิดสอนวิชาชีพ คือ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 11 สุราษฎร์ธานี วิทยาลัย
สารพัดช่างสุราษฎร์ธานี และวิทยาลัยการอาชีพไชยา และวิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ

๑๒

2.4 สาธารณสุข
z

บุคลากรสาธารณสุข
ปัจจุบันจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีบุคลากรสาธารณสุขทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน ดังนี้
1. ภาครัฐ
แพทย์
จํานวน
236 คน
ทันตแพทย์
จํานวน
60 คน
เภสัชกร
จํานวน
142 คน
พยาบาลวิชาชีพ
จํานวน
1,979 คน
พยาบาลเทคนิค
จํานวน
127 คน
2. ภาครัฐวิสาหกิจ
แพทย์
จํานวน
- คน
ทันตแพทย์
จํานวน
- คน
เภสัชกร
จํานวน
- คน
พยาบาลวิชาชีพ
จํานวน
2 คน
พยาบาลเทคนิค
จํานวน
2 คน
3. ภาคเอกชน ( รพ.เอกชน )
แพทย์
จํานวน
42 คน
ทันตแพทย์
จํานวน
7 คน
เภสัชกร
จํานวน
15 คน
พยาบาลวิชาชีพ
จํานวน
135 คน
พยาบาลเทคนิค
จํานวน
4 คน
ผดุงครรภ์
จํานวน
10 คน
จนท./ ผู้ช่วยพยาบาล
จํานวน
274 คน

• อัตราส่วนบุคลากรสาธารณสุข (ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน) : ประชากร เป็นดังนี้
แพทย์
จํานวน
278
คน คิดเป็นอัตรา 1 : 3,558
ทันตแพทย์
จํานวน
67
คน คิดเป็นอัตรา 1 : 14,765
เภสัชกร
จํานวน
157
คน คิดเป็นอัตรา 1 : 6,301
พยาบาลวิชาชีพ
จํานวน
2,116
คน คิดเป็นอัตรา 1 : 468
z

สถานบริการสาธารณสุข
ปัจจุบันจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีสถานบริการสาธารณสุขทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชนดังนี้
1. ภาครัฐ
โรงพยาบาลศูนย์ ขนาด
800 เตียง
จํานวน 1 แห่ง
โรงพยาบาลทั่วไป ขนาด
160 เตียง
จํานวน 1 แห่ง
โรงพยาบาลชุมชน ขนาด
90 เตียง
จํานวน 1 แห่ง
โรงพยาบาลชุมชน ขนาด
60 เตียง
จํานวน 4 แห่ง
โรงพยาบาลชุมชน ขนาด
30 เตียง
จํานวน 12 แห่ง
โรงพยาบาลชุมชน ขนาด
10 เตียง
จํานวน 1 แห่ง
โรงพยาบาลสังกัดกรมส่งเสริมสุขภาพจิต ขนาด 1,300 เตียง จํานวน 1 แห่ง

๑๓
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม - ขนาด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล
สถานีอนามัยทั่วไป
ศูนย์สุขภาพชุมชน
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล
ศูนย์มะเร็งสุราษฎร์ธานี ขนาด 80 เตียง
2. ภาครัฐวิสาหกิจ
สถานพยาบาลเขื่อนรัชชประภา
สถานพยาบาลการไฟฟ้า

30 เตียง จํานวน 2
จํานวน 38
จํานวน 126
จํานวน 4
จํานวน 4
จํานวน 1

แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง

จํานวน 1 แห่ง
จํานวน 1 แห่ง

3. ภาคเอกชน
โรงพยาบาล
เตียง
ทาง/ทั่วไป
คลินิกทันตกรรม
คลินิกกายภาพบําบัด
คลินิกการพยาบาลและผดุงครรภ์
สถานพยาบาลแผนโบราณ
เทคนิคการแพทย์
ร้านขายยา
- แผนปัจจุบันที่มีเภสัชกร
- แผนปัจจุบันบรรจุเสร็จ
- แผนปัจจุบันบรรจุเสร็จสําหรับสัตว์
- แผนโบราณ

จํานวน 7/409 แห่ง/
คลินิกแพทย์ เฉพาะ
จํานวน 156 แห่ง
จํานวน 59 แห่ง
จํานวน 1 แห่ง
จํานวน 208 แห่ง
จํานวน 6 แห่ง
จํานวน 6 แห่ง
จํานวน 309 แห่ง
จํานวน 246 แห่ง
จํานวน 58 แห่ง
จํานวน
6 แห่ง
จํานวน 44 แห่ง

งานบริการสาธารณสุข
ตาราง จํานวนและอัตราผู้มารับบริการในสถานบริการของรัฐ จ.สุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ 2550 –
2552
รายการ
1. ผู้รับบริการแผนกผู้ป่วยนอก
(ร้อยละของประชากร)
2. ผู้ป่วยรับการรักษาแผนก
ผู้ป่วยนอก(ร้อยละของ
ประชากร)
3. ผู้ป่วยรับการรักษาแผนก
ผู้ป่วยใน(ร้อยละของ
ประชากร)
4. ส่งผู้ป่วยไปรักษาต่อภายใน
จังหวัด(ร้อยละของผู้ป่วยนอก)
5. ส่งผู้ป่วยไปรักษาต่อต่าง
จังหวัด(ร้อยละของผู้ป่วยนอก)

2550
จํานวน
อัตรา
(คน)
1,421,509 146.77

2551
2552
จํานวน
จํานวน
อัตรา
อัตรา
(คน)
(คน)
1,473,458 150.87 1,648,198 166.61

1,115,250 115.15

1,098,251

112.45 1,221,651

123.49

148,888

15.37

139,310

14.26

151,661

15.33

52,237

4.68

53,931

4.91

57,935

4.74

3,664

0.32

4,629

0.42

5,267

0.43

ที่มา : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

๑๔
ข้อสังเกต : จะเห็นได้ว่าจํานวนผู้มารับบริการแผนกผู้ป่วยนอกทั้งหมดและผู้ป่วยรับการรักษาแผนกผู้ป่วยนอก
มีจํานวนมากกว่าประชากรของจังหวัด(ทะเบียนราษฎร) ทั้งนี้ เนื่องจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นที่ตั้งของ
โรงพยาบาลศูนย์(รพ.สุราษฎร์ธานี) ทํ าให้ประชากรจากจังหวัดใกล้เคียงมารับบริการ รวมทั้ งแรงงาน
ต่างชาติที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวด้วย
สาเหตุการตาย
ตาราง จํานวนและอัตรา(ต่อแสนประชากร) สาเหตุการตาย จ.สุราษฎร์ธานี พ.ศ.2550-2552
2550
2551
2552
สาเหตุการตาย
จํานวน
จํานวน
จํานวน
อัตรา
อัตรา
อัตรา
(คน)
(คน)
(คน)
1. โรคระบบไหลเวียนเลือด
630 65.04 494 50.58 518 52.36
2. เนื้องอก(รวมมะเร็ง)
489 50.49 412 42.18 423 42.76
3. โรคติดเชื้อและปรสิต
433 44.70 405 41.46 479 48.42
4. โรคระบบหายใจ
371 38.30 310 31.74 317 32.04
5. สาเหตุภายนอกอื่นๆ อุบัติเหตุอื่น ๆ
300 30.97 317 32.45 296 29.92
6. อุบัติเหตุจากขนส่ง
269 27.77 269 27.54 233 23.55
7. โรคระบบประสาท
201 20.75 205 20.98 245 24.76
8. โรคระบบสืบพันธุ์ร่วมปัสสาวะ
104 10.73 109 11.16
88
8.89
9. โรคระบบย่อยอาหารรวมโรคในช่องปาก
81
8.36
125 12.79
84
8.49
10. โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ
71
7.33
87
8.91
25
2.52
- ชราภาพ
1,017 105.00 848 86.82 851 86.02
- การเป็นลมและล้มฟุบ
128 13.21 108 11.06 101 10.20
- ไข้ไม่ทราบสาเหตุ
2
0.20
0
0
1
0.10
ที่มา : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สรุปสถานการณ์
โรคระบบไหลเวียนเลือด : ในช่วงปีที่ผ่านมา อัตราผู้ป่วยตายด้วยระบบไหลเวียนเลือดต่ํากว่า 90
ต่อแสนประชากร คือ 65.04,50.58 และ 52.36 ตามลําดับ
เนื้องอกรวมมะเร็ง : ในช่วงปีที่ผ่านมา อัตราผู้ป่วยตายด้วยโรคมะเร็งรวมเนื้องอก สูงกว่า 40 ต่อ
แสนประชากร คือ 50.49,42.18 และ 42.76 ตามลําดับ
อุบัติเหตุ : ในช่วงปีที่ผ่านมา อัตราผู้ป่วยตายด้วยอุบัติเหตุ สูงกว่า 50 ต่อแสนประชากร คือ
58.74, 60.00 และ 53.48 ตามลําดับ

๑๕
สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอก
ตาราง จํานวนและอัตราสาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอก(ต่อแสนประชากร) จ.สุราษฎร์ธานี พ.ศ.
2550-2552
2550

2551

2552

สาเหตุการป่วย

จํานวน
(คน)

อัตรา

จํานวน
(คน)

อัตรา

จํานวน
(คน)

อัตรา

1. โรคระบบหายใจ
2. โรคระบบไหลเวียนเลือด
3. โรคระบบย่อยอาหารรวม
โรคในช่องปาก
4. โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ
โภชนาการ
5. โรคระบบกล้ามเนื้อรวม
โครงร่างและเนื้อยึดเสริม
6. โรคติดเชื้อและปรสิต
7. ภาวะแปรปรวนทางจิต
และพฤติกรรม
8. โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้
ผิวหนัง
9. โรคระบบสืบพันธุ์ร่วม
ปัสสาวะ
10. โรคตารวมส่วนประกอบ
ของตา
- อาการ อาการแสดงและสิ่ง
ผิดปกติฯ
- สาเหตุจากภายนอกอื่นๆ
- อุบัติเหตุจากการขนส่งและ
ผลที่ตามมา

416,084
226,851
223,615

42,961.38
23,088.63
23,422.75

468,724
326,758
266,809

47,992.59
33,456.71
27,317.54

529,804
325,081
278,712

53,556.94
32,861.85
28,174.49

159,973

16,517.48

228.856

23,432.53

246,362

24,904.29

155,197

16,024.35

188,126

19,262.19

249,463

25,217.76

107,038
80,607

11,051.85
8,322.81

113,170
102,510

11,587.46
10,495.98

155,411
93,689

15,710.22
9,744.11

77,639

8,016.35

83,913

8,591.84

92,952

9,369.35

50,478

5,211.93

64,434

6,597.38

65,714

6,642.91

39,011

4,027.95

43.565

4,460.61

55,987

5,659.62

223,068

23,032.15

261,144

26,769.22

324,357

32,788.67

89,722
24,057

9,263.94
2,483.92

95484
25,754

9,76.59
2,636.94

99,892
24,029

10,097.90
2,429.04

ที่มา : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

๑๖
สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยใน
ตาราง จํานวนและอัตราสาเหตุการป่วยของผู้ป่วยใน(ต่อแสนประชากร) จ.สุราษฎร์ธานี พ.ศ.25502552
2550

2551

2552

สาเหตุการป่วย

จํานวน
(คน)

อัตรา

จํานวน
(คน)

อัตรา

จํานวน
(คน)

อัตรา

1. โรคระบบย่อยอาหารอื่นๆ
2. โรคติดเชื้ออื่นๆของลําไส้
3. โรคติดเชื้อและปรสิตอื่นๆ
4. โรคติดเชื้อเฉียบพลันและ
โรคอื่นๆของทางเดิน
หายใจส่วนบน
5. การบาดเจ็บด้วยอุบัติเหตุ
จากสาเหตุภายนอกอื่นๆ
และผลที่ตามมา
6. โรคทางเดินหายใจ
ส่วนล่างเรื้อรัง
7. ผู้ขับขี่จักรยานยนต์ได้รับ
บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
8. ความผิดปกติเกี่ยวกับ
ระบบสืบพันธุ์ร่วมปัสสาวะ
9. ปอดอักเสบ
10. โรคไส้ติ่งอักเสบ
- ภาวะแทรกของการตั้ง
ครรภ์ฯ
- อาการและอาการแสดงผิด
ปกติฯ
- การคลอดบุตรคนเดียวโดย
วิธีธรรมชาติ
- อุบัติเหตุจากการขนส่งอื่นๆ
ผลที่ตามมา
- คนเดินเท้าและคน
ขี่จักรยานได้รับบาดเจ็บ
จากอุบัติเหตุการขนส่ง

10,300
9,455
4,883
6,903

1,063.49
976.24
504.17
712.74

9,106
7,938
5,826
5,542

932.36
812.77
596.52
567.44

9,114
8,196
7,821
4,730

921.31
828.51
790.61
478.14

4,519

466.59

5,432

556.18

5,389

544.76

4,119

425.29

4,843

495.87

5,113

516.86

3,810

393.38

4,162

426.14

3,782

382.31

3,702

382.23

4,082

417.95

4,196

424.16

3,557
1,550
11,561

367.26
160.04
1,193.69

4,311
2,156
14,185

441.40
220.75
1,452.40

4,206
2,347
16,687

425.17
237.25
1,686.85

15,409
8,019

11,591.00
827.97

12,771
9,498

1,307.62
972.49

13,528
9,955

1,367.52
1,006.33

669

69.07

717

73.41

724

73.18

315

32.52

314

32.15

3224

32.75

ที่มา : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

๑๗
สถานการณ์โรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ระหว่างปี 2550-2552 จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ที่มา
รง.506 งานระบาดวิทยา)
ตาราง จํานวนและอัตราป่วย(ต่อแสนประชากร) ด้วยโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังปี พ.ศ.2550-2552
2550
สาเหตุ

2551
2552
จํานวน
จํานวน
อัตรา
อัตราป่วย
ป่วย
ป่วย
ป่วย
20,414 2,090.19 26,112 2,736.32
3,491 357.44 3,121 327.05
408
41.78
743
77.86
1,258 128.81
795
83.31
606
62.05
434
45.48
1,071 109.66 1,185 124.18
552
56.52
367
38.46
565
57.85
708
74.19
473
48.43
552
57.84
352
36.04
418
43.80

จํานวน
อัตราป่วย
ป่วย
1. อุจจาระร่วง
19,863 2,007.92
2. ปอดบวม
3,018
305.08
3. ไข้หวัดใหญ่
2,876
290.73
4. อีสุกอีใส
1,504
152.04
5. ตาแดง
1,410
142.53
6. ไข้เลือดออก
671
67.83
7. มาลาเรีย
544
54.99
8. กามโรคทุกชนิด
468
47.31
9. อาหารเป็นพิษ
441
44.58
10 วัณโรคปอด
350
35.38
ที่มา : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
จํานวนผู้ป่วยด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่ 1 มกราคม
– 31 ธันวาคม 2552 ได้รับรายงานผู้ด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา(รง.506) 48,031 ราย
จากศูนย์ระบาดวิทยาอําเภอ โดยเปรียบเทียบกับข้อมูลย้อนหลัง ปี พ.ศ.2550 และ 2551 พบว่าโรคที่มี
อัตราป่วยสูง 5 อันดับแรก ซึ่งใกล้เคียงกับ 2 ปี ที่ผ่าน ได้แก่ โรคอุจจาระร่วง จํานวน 19,863 ราย คิด
เป็นอัตราป่วย 2,07.92 ต่อแสนประชากร, ปอดบวมจํานวน 3,018 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 305,08
ต่อแสนประชากร, ไข้หวัดใหญ่ จํานวน 2,876 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 290.73 ต่อแสน,อีสุกอีใส มีราย
งานผู้ป่วยจํานวน 1,504 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 152.04 ต่อแสนประชากร, ประชากรและตาแดง มี
รายงานการป่วย จํานวน 1,410 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 142.53 ต่อแสนประชากร

2.5 ศาสนาและวัฒนธรรม
ศาสนาพุทธ 311 วัด (มหานิกาย 299วัด ธรรมยุติ 12วัด (วัดร้าง 124 วัด ที่ดิน 1,774 ไร่
- งาน 29 ตารางวา)
- เจ้าคณะภาค 16
ได้แก่ พระเทพสุธี วัดไตรธรรมาราม
- รองเจ้าคณะภาค 16-17-18(ธ)
ได้แก่ พระเทพวราจารณ์ วัดธรรมบูชา
- เจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ได้แก่ พระเทพพิพัฒนาภรณ์ วัดท่าไทร
- เจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี(ธ)
ได้แก่ พระราชไพศาลมุนี วัดโมกขพลาราม
ศาสนาอิสลาม 42 มัสยิด
- ประธานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด ได้แก่ นายเขตรัฐ เทพรัตน์
ศาสนาคริสต์ โบสถ์คริสต์ 22 แห่ง (โรมันคาทอลิก 4 แห่ง โปรแตสแตนท์ 18 แห่ง)
- มุขนายกสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี ได้แก่ ยอเซฟประธาน ศรีดารุณศิลป์
- ประธานคริสเตียนกลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แก่ ศาสนาจารย์วิชาญ เพชรประดิษฐ์กุล
- เจ้าอาวาสอาสนวิหารราฟาแอลสุราษฎร์ธานี ได้แก่ บาทหลวงอัครเดช ทับปิง

๑๘
ข้อมูลด้านศาสนาและวัฒนธรรม
- ศูนย์ปฏิบัติธรรม 3 ศูนย์ (วัดพัฒนาราม,วัดศานติ-ไมตรี, สวนโมกขพลาราม)
- ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 8 แห่ง (อ.พนม 2 แห่ง ,อ.เมืองสุราษฎร์ธานี,
อ.ไชยา, อ.เกาะสมุย, อ.วิภาวดี, อ.ชัยบุรี, อ.ท่าชนะ)
- โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ/ธรรมบาลี 4 โรงเรียน
1. โรงเรียนแสงธรรมพิทยาคม, 2. โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดกรวด,
3. โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยาวิทยา, 4. โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดนาสาร
- ห้องเรียนมหาวิทยาลัยสงฆ์ 2 แห่ง
1. มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ห้องเรียนสุราษฎร์ธานี
2. มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ศูนย์การศึกษาสุราษฎร์ธานี
- ศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจํามัสยิด 24 ศูนย์
- พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติไชยา
1 แห่ง
- ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัด
1 แห่ง
- ศูนย์วัฒนธรรมอําเภอ
1 แห่ง
- สภาวัฒนธรรมจังหวัด
1 แห่ง
- สภาวัฒนธรรมอําเภอ
19 แห่ง
- สภาวัฒนธรรมตําบล
121 แห่ง
- โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน 19 แห่ง
โบราณสถาน 14 แห่ง
1. พระธาตุศรีสุราษฎร์ ตําบลมะขามเตี้ย อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
2. วัดเขาพระนิ่ม ตําบลท่าทอง อําเภอกาญจนดิษฐ์
3. เจดีย์วัดแหลมสอ วัดแหลมสอ ตําบลหน้าเมือง อําเภอเกาะสมุย
4. เจดีย์วัดถ้ําสิงขร ตําบลถ้ําสิงขร อําเภอคีรีรัฐนิคม
5. แหล่งโบราณคดีวัดเวียง และเจดีย์วัดหลง ตําบลพุมเวียง อําเภอไชยา
6. อุโบสถวัดโพธาราม วัดสมุหนิมิต ตําบลพุมเรียง อําเภอไชยา
7. วัดพระบรมธาตุไชยา ตําบลเวียง อําเภอไชยา
8. เจดีย์วัดแก้ว อุโบสถวัดปาลิไลย์ วัดเขาน้ําร้อน และแหล่งโบราณคดี ตําบลเลม็ด
อําเภอไชยา
9. พระพุทธรูปวัดถ้ําใหญ่เขาประสงค์ วัดถ้ําใหญ่เขาประสงค์ ตําบลวัง อําเภอท่าชนะ
10. วัดเขาพระอานนท์ อุโบสถและเจดีย์ วัดเขาอานนท์ ตําบลศรีวิชัย อําเภอพุนพิน
11. แหล่งโบราณสถานเมืองเวียงสระ วัดเวียงสระ ตําบลเวียงสระ อําเภอเวียงสระ
12. ถ้ําคูหา ตําบลช้างขวา อําเภอกาญจนดิษฐ์
13. วัดน้ํารอบ ตําบลน้ํารอบ อําเภอพุนพิน
14. วัดควนท่าแร่ ตําบลทรัพย์ทวี อําเภอบ้านนาเดิม
การนับถือศาสนา (ข้อมูล ณ 16 ธ.ค.53)
จากประชากร จํานวน 995,728 คน แยกการนับถือศาสนาได้ ดังนี้
- นับถือศาสนาพุทธ ประมาณ 976,168 คน คิดเป็นร้อยละ 98.03
- นับถือศาสนาอิสลาม ประมาณ 16,149 คน คิดเป็นร้อยละ 1.62
- นับถือศาสนาคริสต์และอื่นๆ 3,411 คน คิดเป็นร้อยละ 0.35

๑๙
ผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัด
หอยนางรม ไข่เค็มไชยา ผ้าทอพุมเรียง ผลิตภัณฑ์จากกระจูด น้ํามันสุขภาพจากมะพร้าว
เงาะโรงเรียน ปูสดทะเล กาละแมสมุย ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว และอาหารทะเลแปรรูป
ประเพณี/การละเล่น
- ประเพณีชักพระทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาว จัดในวันออกพรรษา(แรม 1 ค่ํา เดือน 11)
- ประเพณีลอยกระทง (ขึ้น 15 ค่ํา เดือน 12)
- ประเพณีวันสงกรานต์
- วันสารทเดือนสิบ(รับส่งตายาย)
- การทําขวัญข้าว (พิธีกรรมที่ระลึกถึงคุณของแม่โพสพเทพแห่งข้าว)
- การละเล่น/มหรสพ เช่น มโนราห์ หนังตะลุง ลิเกป่า การละเล่นสะบ้า ชกมวย ชนควาย
ข้อมูลร้านเกมส์ /อินเตอร์เน็ต/ เช่า/ แลกเปลี่ยน
ตาม พ.ร.บ.ภาพยนต์และวีดิทัศน์
(ข้อมูล ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2553)
ที่

อําเภอ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

เมืองสุราษฎร์ธานี
กาญจนดิษฐ์
พุนพิน
บ้านนาสาร
ไชยา
คีรีรัฐนิคม
ดอนสัก
เคียนซา
พระแสง
ท่าฉาง
ท่าชนะ
เวียงสระ
บ้านตาขุน
บ้านนาเดิม
พนม
ชัยบุรี
เกาะสมุย
เกาะพะงัน
วิภาวดี
รวม

ร้านเกมส์
ร้านคาราโอเกะ
การเล่น
(แห่ง)
(แห่ง)
76
33
30
26
10
4
35
11
6
9
22
9
13
15
13
32
27
5
371

18
15
23
4
23
1
8
3
2
13
7
18
10
6
26
10
13
4
200

ร้านให้เช่า
แลกเปลี่ยน
หรือจําหน่าย
ภาพยนต์(แห่ง)
103
2
10
7
1
7
10
14
3
4
7
4
3
1
62
15
3
248

ร้านให้เช่า
แลกเปลี่ยน
หรือจําหน่าย
วีดิทัศน์(แห่ง)
2

2

โรงภาพยนต์
(แห่ง)

หมายเหตุ

9

รวมร้านเซเว่น

3

รวมร้านเซเว่น

12

๒๐

2.6 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีคดีอาญาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ปี 2552 จํานวน 2,748 คดี ปี 2552 (ต.ค.
52- ก.พ.53) จํานวน 1,103 คดี โดยกลุ่มคดีที่มีมากที่สุดคือ คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์คิดเป็นร้อยละ
76.6 จากการจับกุม
ตารางแสดงผลอัตราคดี : ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ปีงบประมาณ 2552 และปีงบประมาณ 2553 (ต.ค.52-ก.ย.53)
ปีงบประมาณ 2552
เกิด
จับ %การจับ

ปีงบประมาณ 2553
เกิด
จับ %การจับ

272

181

66.54

242

144

59.50

กลุ่มที่ 2 คดีประทุษร้ายต่อชีวิต
และร่างกาย

1,022

689

67.42

883

586

66.36

กลุ่มที่ 3 คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์
รวม

1,454
2,748

641
1,511

44.09
55

ผลการดําเนินการ
ประเภทคดี
กลุ่มที่ 1 คดีอุฉกรรจ์และ
สะเทือนขวัญ

1,379 701
2,504 1,431

50.83
57.15

สถิติการจับกุมคดีอาญา
จํานวนคดีอาญากลุ่ม 1,2 และ 3 ในรอบ 1 ปี งบประมาณ ( 1 ต.ค.52 – ก.ย.53) เกิดขึ้น ดังนี้
( 1 ) คดีกลุ่มที่ 1 ( คดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ ) เกิด 242 คดี จับกุม 144 คดี คิดเป็นร้อยละ
59.50จากการจับกุม
( 2 ) คดี ก ลุ่ ม ที่ 2 ( คดี ป ระทุ ษ ร้ า ยต่ อ ชี วิ ต ร่ า งกาย เพศ ) เกิ ด 883 คดี จั บ กุ ม 586 คดี
คิดเป็นร้อยละ 66.36 จากการจับกุม
( 3 ) คดีกลุ่มที่ 3 ( คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ ) เกิด 1,379 คดี จับกุม 701 คดี คิดเป็นร้อยละ
50.83 จากการจับกุม
แผนการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
1. ด้านการป้องกันอาชญากรรม
1.1 การวางระบบสายตรวจในการป้องกันอาชญากรรมเชิงรุก ได้แก่ จัดระบบสายตรวจให้
ครอบคลุมทุกพื้นที่ พัฒนาศักยภาพของสายตรวจ สร้างจิตวิญญาณความเป็นตํารวจมืออาชีพ พัฒนาปรับปรุง
ระบบฐานข้อมูลท้องถิ่น พัฒนาปรับปรุงอุปกรณ์ เครื่องมือ ยานพาหนะ ปรับปรุงระบบการรับแจ้งความและ
การไปถึงสถานที่เกิดเหตุได้อย่างรวดเร็ว , ระดับสถานีตํารวจให้จัดทําแผนป้องกันและปราบปราม ให้สอดคล้อง
เหมาะสมกับสภาพปัญหาของแต่ละพื้นที่
1.2 ด้ า นการแสวงหาความร่ ว มมื อ จากประชาชนในพื้ น ที่ ได้ แ ก่ จั ด ตั้ ง ตู้ ย ามตํ า รวจ
จัดตั้ งอาสาสมัครเพื่ อช่วยเหลือตํ ารวจดูแลพื้นที่ รณรงค์ ให้ทุกภาคส่วนในพื้ นที่เห็นความสําคัญในการ
กําหนดสภาพแวดล้อม ตัดหรือลดโอกาสของคนร้ายในการกระทําผิด หัวหน้าสถานีตํารวจ ขอความร่วม
มือไปยังร้านทองในพื้นที่ ให้ติดตั้งกล้องวีดีโอวงจรปิด 2 จุด ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการนําเอาแนวทาง
ยุติธรรมสมานฉันท์ของกระทรวงยุติดธรรมมาใช้
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1.3 การดําเนินงานชุ มชนและมวลชนสัมพั นธ์ ได้แก่ พั ฒนาการใช้สื่ อประชาสัมพั นธ์ทุ ก
รูป แบบส่ งเสริม ให้ ส่ วนท้ องถิ่ นและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม สนั บ สนุน ส่งเสริม ให้ชุม ชน/สังคม
มีความเข้มแข็งในการป้องกันอาชญากรรมเชิงรุก ส่งเสริมสนับสนุน ให้มีการจัดตั้งกลุ่มองค์กรหรือเครือข่าย
อาสาสมัครในการป้องกันอาชญากรรม จัดทําแผน/โครงการ หรือกิจกรรมที่สอดคล้องกับ แนวความคิด
ในการปลูกฝังจิตสํานึกในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม
2. ด้านการปราบปรามอาชญากรรม
2.1 งานปราบปรามอาชญากรรมพื้นฐานทั่วไป เช่น ระดมกวาดล้างจับกุมคดีค้างเก่า,
พั ฒ นา/เพิ่ ม ศั กยภาพการทํ างานของฝ่ ายสืบ สวนทุ ก ด้านที่ สําคัญ คือ การนํ าเอาวิท ยาศาสตร์ม าใช้
เป็นหลัก,ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งทีมวิเคราะห์คลี่คลายคดีแบบบูรณาการ ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ในการปราบปรามผู้กระทําผิด เข้มงวดในการตรวจค้นอาวุธปืน ใบอนุญาตการมี และใช้อาวุธ
ปืนอย่างจริงจัง ฯลฯ
2.2 งานปราบปรามยาเสพติด เช่น สืบสวน ปราบปราม จับกุม อย่างจริงจังและต่อเนื่อง
และให้ความสําคัญกับการดําเนินการตามแนวทางหรือมาตรการที่รัฐบาลกําหนด
2.3 งานการจั ด ระเบี ย บสั งคม เช่ น การปราบปราม จั บ กุ ม และการควบคุ ม แหล่ ง
อบายมุข ที่ผิดกฎหมาย รวมทั้งสื่อลามก อนาจาร ต้องดําเนินการอย่างเด็ดขาด ,ต้องกําจัดข้าราชการ
ตํารวจ ที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ที่มิชอบจากแหล่งอบายมุขที่ผิดกฎหมาย และให้ความ
สําคัญกับการป้องปรามและการป้องกันเป็นหลัก
3. ด้านการพัฒนาบุคลากรในสายงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
3.1 จัดอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ตํารวจอย่างสม่ําเสมอ
3.2 เพิ่มขวัญและกําลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานในเรื่องสิทธิกําลังพลให้มากที่สุด
ตํารวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้กําชับการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับสถานบริการ การ
ระดมกวาดล้างอาชญากรรมในพื้นที่รับผิดชอบ เป้าหมาย ได้แก่ อาวุธปืน อาวุธสงคราม วัตถุระเบิด
มือปืนรับจ้าง ผู้มีอิทธิพลที่กระทําผิดกฎหมาย คดีอุกฉกรรจ์ และสะเทือนขวัญ คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ โดย
เฉพาะคดีลักทรัพย์ในเคหสถาน การโจรกรรมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ คดีค้างเก่าตามหมายจับ คดียาเสพติด
อบายมุขทุกประเภท และสถานบริการ ซึ่งได้มีคําสั่ง หนังสือ และวิทยุสั่งการให้ สภ.ในสังกัด และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องไปดําเนินการตามแผนดังกล่าวอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง
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บทที่ 3
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
3.1 สถานการณ์เศรษฐกิจจังหวัดสุราษฎร์ธานี
1. โครงสร้างเศรษฐกิจ
โครงสร้างเศรษฐกิจหลักของจังหวัดสุราษฎร์ธานี 5 อันดับแรก พิจารณาจากผลิตภัณฑ์มวลรวม
(GPP) ปี 2552ได้แก่ สาขาเกษตรกรรมสัดส่วนร้อยละ 35.35 สาขาอุตสาหกรรมสัดส่วนร้อยละ 14.02
สาขาการขายส่งขายปลีกสัดส่วนร้อยละ 8.66 สาขาโรงแรมและภัตตาคารสัดส่วนร้อยละ 9.91 สาขา การ
ขนส่งสัดส่วนร้อยละ 5.37 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อพิจารณาเศรษฐกิจของจังหวัด ตั้ง
แต่ปี 2544 – 2552 จะเห็นได้ว่าโครงสร้างเศรษฐกิจหลักยังคงเป็น 5 สาขาหลักข้างต้น ซึ่งสัดส่วนไม่เปลี่ยน
แปลงอย่างมีนัยสําคัญ
โครงสร้างเศรษฐกิจจังหวัดสุราษฎร์ธานี
อื่น ๆ
26.68%

เกษตรกรรม
35.35%

การขนส่ง
5.37%

อุตสาหกรรม
14.02%

โรงแรม
และ
ภัตตาคาร

การขายส่งขายปลีก
8.66%

สัดส่วนการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ตั้งแต่ปี 2544- 2552
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2. ข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2552 ณ ราคาประจําปี มีมูลค่า 125,726 ล้านบาท
รายได้เฉลี่ยต่อหัวประชากร 125,912 บาท/คน/ปี หากพิจารณา ณ ราคาคงที่ ปี 2552 ขยายตัวร้อยละ
-2.73

หน่วย : ล้านบาท

สาขาการผลิต

มูลค่าเพิ่ม
ณ ราคาประจําปี
2551

อัตรา
ขยายตัว
(%)
2552

มูลค่าเพิ่ม
ณ ราคาคงที่

2552

2551

2552

52,440

48,885

18,917

17,952

-5.10

48,461
3,980

44,446
4,439

16,531
2,386

15,531
2,420

-6.05
1.42

79,034

76,842

34,305

33,820

-1.41

506
19,146
2,401
5,164
12,896
11,844
6,692
3,624
3,349
4,434
5,220
3,032
718

572
17,628
2,616
4,820
10,890
12,463
6,757
3,767
3,330
4,454
5,660
3,242
631

584
6,544
1,878
1,869
5,652
4,795
4,977
1,645
2,253
1,336
1,478
953
339

576
6,259
1,978
1,897
4,988
5,073
4,4880
1,711
2,260
1,319
1,567
1,009
299

-1.47
-4.35
5.34
1.50
-11.74
5.80
-1.96
4.01
0.34
-1.26
6.08
5.94
-11.79

11

11

4

4

0.00

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด

131,475

125,726

53,222

51,771

-2.73

รายได้เฉลี่ยต่อหัวประชากร(บาท)

133,248

125,912

987

125,912

ภาคเกษตร
สาขาเกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้
สาขาประมง
ภาคนอกเกษตร
สาขาเหมืองแร่และย่อยหิน
สาขาอุตสาหกรรม
สาขาไฟฟ้า ประปา และโรงแยกก๊าซ
สาขาก่อสร้าง
สาขาการขายส่ง การขายปลีก ฯ
สาขาโรงแรมและภัตตาคาร
สาขาการขนส่ง ฯ
สาขาตัวกลางทางการเงิน
สาขาบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ ฯ
สาขาการบริหารราชการฯ
สาขาการศึกษา
สาขาการบริการด้านสุขภาพและสังคม
สาขาการให้บริการด้านฯ
สาขาลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล

จํานวนประชากร(พันคน)

๒๕
3. สรุปภาวะเศรษฐกิจจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2553
เศรษฐกิจจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2553 คาดว่าจะมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นมาขยายตัวที่ร้อยละ 5.60 (โดย
มีช่วงคาดการณ์อยู่ที่ร้อยละ 5.10-6.10) จากที่หดตัวร้อยละ 2.73 ในปี 2552 โดยมีปัจจัยสนับสนุนการขยายตัว
ของเศรษฐกิจไทยในครึ่งปีแรก การฟื้นตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าที่สําคัญ ประกอบกับราคาสินค้าเกษตรในตลาด
โลกปรับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะราคายางพาราและปาล์มน้ํามัน ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจหลัก ส่งผลให้เกษตรกรใน
ภาคการเกษตรมีรายได้มากขึ้น คาดว่าภาคการเกษตรจะกลับมาขยายตัวร้อยละ 5.93 ขณะที่การบริโภคภาคเอกชน
แม้ว่าจะได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมืองในไตรมาสที่ 2 แต่คาดว่าจะยังคงขยายตัว เนื่องจาก
การจ้ างงานที่ ปรับตั วดี ขึ้ น โดยคาดว่าจะขยายตั วร้อยละ 3.49 ภาคการท่ องเที่ ยวคาดว่าจะฟื้ นตั ว และกลับมา
ขยายตัวร้อยละ 5.18 ในช่วงปลายปี เป็นผลจากมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจากภาครัฐและเอกชนใน
จังหวัดอย่างต่อเนื่องตลอดปี
ตารางเครื่องชี้เศรษฐกิจแยกตามสาขาการผลิตหลัก ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2553
สัดส่วนที่ปรับน้ําหนักจาก
อัตราการขยายตัว
สาขาการผลิต
GPP 2552
(ประมาณการ)
1. เกษตรกรรม
48.21
5.93
2. อุตสาหกรรม
19.12
6.28
3. การขายส่งขายปลีก
11.81
3.49
4. โรงแรมและภัตตาคาร
13.52
5.18
5. การขนส่ง
7.33
5.81
GPP จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ประมาณการ)
100.00
5.60
4. แนวโน้มเศรษฐกิจจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2554
เศรษฐกิ จ จั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ธ านี ปี 2554 คาดว่ า จะขยายตั ว อยู่ ที่ ร้ อ ยละ 4.08 โดยมี ช่ ว ง
คาดการณ์อยู่ที่ร้อยละ 3.58 – 4.58 ) จากที่ขยายตัวร้อยละ 5.60 ในปี 2553 เป็นผลจากการขยายตัว
ของ 5 สาขาหลักที่สํ าคัญ ได้แก่ สาขาเกษตรกรรม ขยายตั วร้อยละ 3.32 สาขาอุตสาหกรรม ขยายตั ว
ร้อยละ 5.15 สาขาการขายส่งขายปลีก ขยายตัวร้อยละ 4.02 สาขาโรงแรมและภัตตาคาร ขยายตัวร้อยละ
4.38 และสาขาการขนส่ง ขยายตัวร้อยละ 5.81 แม้ว่าในภาพรวมเศรษฐกิจจะปรับลดลงจากปีที่ผ่านมา
เนื่องจากได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในช่วงปลายปี ปี 2553 ส่งผลให้ผลผลิตสินค้าเกษตรออกสู่ตลาดลดลง
แต่ยังคงมีปัจจัยบวกที่สําคัญ ได้แก่ เศรษฐกิจโลกที่มีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับราคาสินค้า
เกษตรทั้งยางพาราและปาล์มน้ํามันที่ยังอยู่ในระดับสูง ที่ทําให้เศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดยังคงขยายตัว
ตารางคาดการณ์เศรษฐกิจตามสาขาการผลิตหลัก ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2554
สัดส่วนที่ปรับน้ําหนักจาก
อัตราการขยายตัว
สาขาการผลิต
GPP 2552
(ประมาณการ)
1. เกษตรกรรม
48.21
3.32
2. อุตสาหกรรม
19.12
5.15
3. การขายส่งขายปลีก
11.81
4.02
4. โรงแรมและภัตตาคาร
13.52
4.38
5. ขนส่ง
7.33
5.81
GPP จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ประมาณการ)
100.00
4.08
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สถานการณ์ด้านการคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2553
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีรายได้นําส่งคลังรวมทั้งสิ้น 3,398.10 ล้านบาท
สูงกว่าปีที่แล้วร้อยละ 7.76 เป็นผลมาจาก ธนารักษ์พื้นที่ สรรพสามิตพื้นที่ และสรรพากรพื้นที่ จัดเก็บภาษีได้
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 11.92 33.84 และ 61.81 ตามลําดับ ในขณะที่ส่วนราชการอื่น และด่านศุลกากร จัดเก็บ
รายได้ลดลงร้อยละ 11.07 และ 9.89 ตามลําดับ
สํ า หรั บ การเบิ ก จ่ า ยงบประมาณ จั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธ านี มี ก ารเบิ ก จ่ า ยเงิ น งบประมาณทั้ ง สิ้ น
12,264.78 ล้านบาท ต่ํ ากว่าปี ที่แ ล้วร้อยละ 4.27 เป็ นการเบิ กจ่ายงบประมาณปี ปั จจุบั น 11,332.62
ล้านบาท ต่ํากว่าปีที่แล้วร้อยละ 7.15 คิดเป็นอัตราการเบิกจ่ายร้อยละ 95.18 ของวงเงินงบประมาณ โดย
เบิกจ่ายในลักษณะรายจ่ายประจํา 9,115.87 ล้านบาท และรายจ่ายลงทุน 2,216.75 ล้านบาท ในขณะที่
การเบิกจ่ายรายจ่ายปีก่อน 932.16 ล้านบาท และรายจ่ายลงทุน 2,216.75 ล้านบาท ในขณะที่การเบิกจ่าย
รายจ่ายปีก่อน 932.16 ล้านบาท สูงกว่าปีที่แล้วร้อยละ 53.64
นอกเหนือจากเงินงบประมาณแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ยังมีรายจ่ายลงทุนตามโครงการ
ไทยเข้มแข็งซึ่งเป็นโครงการเงินกู้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ที่ได้เบิกเงินทั้งสิ้น 2,297.09 ล้านบาท
ฐานะการคลังของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ขาดดุล 11,273.15 ล้านบาท
(ปีที่แล้วขาดดุล 9,785.694 ล้านบาท) ประกอบด้วยดุลเงินงบประมาณขาดดุล 11,164.77 ล้านบาท เนือ่ ง
จากรายได้นําส่งคลังมีจํานวน 3,398.095 ในขณะที่มีการเบิกจ่ายเงินจากคลังทั้งสิ้น 14,561.87 ส่วนดุล
เงินนอกงบประมาณขาดดุล 108.381 ล้านบาท

ตารางแสดงฐานะการคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ พ.ศ.2553
รายการ

เปรียบเทียบ
จํานวนเงิน ร้อยละ

ปี 2553

ปี 2552

3,398.095

3,153.332

244.76

7.76

12,264.776

12,811.662

-546.89

-4.27

11,332.620

12,204.930

-872.31

-7.15

-รายจ่ายประจํา

9,115.870

8,708.440

407.43

4.68

-รายจ่ายลงทุน

2,216.750

3,496.490

-1,279.74

-36.60

932.156

606.732

325.424

53.64

ดุลเงินงบประมาณ

-8,866.68

-9658.33

791.65

-8.20

รายได้เงินนอกงบประมาณ

3,030.284

1,550.810

1,479.47

95.40

รายจ่ายเงินนอกงบประมาณ

3,138.665

1,678.174

1,460.49

87.03

-108.381

-127.36

18.98

-14.90

-8,975.063

-9,785.694

810.63

-8.28

รายได้นําส่งคลัง
รายจ่าย
-งบประมาณปีปัจจุบัน

-งบประมาณปีก่อน

ดุลเงินนอกงบประมาณ
ดุลเงินสด

ที่มา: สํานักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี
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3.2 ภาวะการค้าและการลงทุน
1. ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดสุราษฎร์ธานี
เดือนธันวาคม 2553 และปี 2553
สํานักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับสํานักดัชนีเศรษฐกิจการค้าและจังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายงานการเคลื่ อนไหวดัช นี ราคาผู้ บ ริโภคของจังหวัดสุ ราษฎร์ธานี (Consumer Price Index : CPI) เดื อ น
ธันวาคม 2553
การประมวลผลดัชนีราคาผู้บริโภคของประเทศ(ใช้ปี 2550 เป็นปีฐาน) ประกอบด้วยรายการ สิน
ค้าและบริการที่คํานวณจํานวน 417 รายการ และจังหวัดสุราษฎร์ธานี จํานวน 245 รายการ ครอบคลุม
หมวดอาหารและเครื่องดื่ม เครื่องนุ่งห่ม เคหะสถาน การตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล ยานพาหนะ การ
ขนส่ง และการสื่อสาร การบันเทิง การอ่านและการศึกษา ฯลฯ และเมื่อนํามาคํานวณดัชนีราคาผู้บริโภคสรุป
ดังนี้
1. ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศไทยเดือนธันวาคม 2553 ปี 2550 ดัชนีราคาผู้บริโภค
ทั่วไปของประเทศไทยเท่ากับ 100 และเดือนธันวาคม 2553 เท่ากับ 108.92 (เดือนพฤศจิกายน 2553
คือ 108.75) สูงขึ้นร้อยละ 0.16 ถ้าเที ยบกับ เดือนธันวาคม 2552 สูงขึ้น ร้อยละ 3.0 เฉลี่ยทั้งปี 2553
เทียบกับปี 2552 สูงขึ้นร้อยละ 3.3
2. ดั ช นี ร าคาผู้ บ ริ โภคของจั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธ านี เดื อ นธั น วาคม 2553 ปี 2550 ดั ช นี ร าคา
ผู้บริโภคของจังหวัดสุราษฎร์ธานี เท่ากับ 100 และเดือนธันวาคม 2553 เท่ากับ 116.0 (เดือนพฤศจิกายน
2553 คือ 115.9)
2.1 การเปลี่ ย นแปลงดัชนีราคาผู้บ ริโภคจังหวัดสุ ราษฎร์ธานี เดือ นธันวาคม 2553 เมื่ อ
เทียบกับ - เดือนพฤศจิกายน 2553 สูงขึ้นร้อยละ 0.1 - เดือนธันวาคม 2552 สูงขึ้นร้อยละ 4.6 - เฉลี่ย
ทั้งปี 2553 เทียบกับปี 2552 สูงขึ้นร้อยละ 5.6
3. ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเดือนธันวาคม 2553 เทียบกับเดือนพฤศจิกายน
2553 สูงขึ้นร้อยละ 0.1 (เดือนพฤศจิกายน 2553 ดัชนีราคาสูงขึ้นร้อยละ 0.3) สาเหตุสําคัญมาจาก ดัชนี
หมวดอื่น ๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่มสูงขึ้นร้อยละ 0.6 ในขณะที่ดัชนีหมวดอาหารและเครื่องดื่มลดลงร้อยละ
0.2
3.1 ดัชนีราคาสินค้าหมวดอาหารและเครื่องดื่มลดลงร้อยละ 0.2 (เดือนพฤศจิกายน 2553
สูงขึ้นร้อยละ 0.3 สาเหตุสําคัญเป็นผลจากการลดลงของหมวดผักและผลไม้ร้อยละ 2.8 สําหรับสินค้าที่ราคา
ปรับตัวสูงขึ้น ได้แก่ ข้าวร้อยละ 0.1 (ข้าวสารเจ้า ข้าวสารเหนียว) เนื้อสัตว์ เป็ด ไก่ และสัตว์น้ํา ร้อยละ 1.1
(กระดูกซี่โครงหมู ไก่สด ปลานิล ปลาจาระเม็ด ปลาแดง กุ้งขาว ปลาหมึกกล้วย หอยแครง) ความต้องการ
บริโภคมีมากขึ้น เนื่องจากเข้าสู่เทศกาลท่องเที่ยว สัตว์น้ําแปรรูป(กุ้งแห้ง) ไข่ และผลิตภัณฑ์นมร้อยละ 0.8 (ไข่
ไก่ร้อยละ 2.4) เป็นผลจากอากาศที่แปรปรวนส่งผลต่อสุขภาพแม่ไก่ ทําให้ผลผลิตน้อยลง ผักสดและผลไม้(ถั่ว
ฝักยาว ขิง หัวหอมแดง กระเทียม มะละกอสุก มะม่วง แตงโม) เป็นช่วงปลายฤดูกาลของผลไม้บางชนิด ผลไม้
กระป๋องร้อยละ 1.4 เครื่องประกอบอาหารร้อยละ 1.8 (น้ําตาลทราย น้ําตาลมะพร้าว และขนมหวาน) เครื่อง
ปรุงอาหารร้อยละ 2.7 น้ํามันและไขมันร้อยละ 6.1 (น้ํามันพืช มะพร้าวผลแห้งขูด) เครื่องดื่มรสช็อคโกแลต
ร้อยละ 0.7
3.2 ดั ช นี ร าคาสิ น ค้ า หมวดอื่ น ๆ ไม่ ใ ช่ อ าหารและเครื่ อ งดื่ ม สู ง ขึ้ น ร้ อ ยละ 0.6 (เดื อ น
พฤศจิก ายน 2553 สูงขึ้น ร้อยละ 0.4) สาเหตุสํ าคัญ เป็ น ผลกระทบจากราคาขายปลี กน้ํ ามั น เชื้ อเพลิงใน
ประเทศ โดยเฉลี่ยปรับสูงขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าร้อยละ 3.3 ตามภาวะราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกที่
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ปรับตัวสูงขึ้น เครื่องใช้เบ็ดเตล็ดในบ้านร้อยละ 13.3(จานชาม) หมวดยานพาหนะร้อยละ 2.1 สําหรับสินค้าที่
ปรับตัวลดลง ได้แก่ หมวดเคหะสถานร้อยละ 0.5 ค่าน้ําประปาร้อยละ 12.5 เป็นผลจากการประปาส่วนภูมิ
ภาคได้ ป รับ ลดอั ตราน้ํ าประปาลงร้อ ยละ 50 เพื่ อ ช่วยเหลื อ ผู้ป ระสบอุ ท กภั ย ในพื้ น ที่ น้ํ าท่ วม ตั้ งแต่ เดื อ น
ธันวาคม 2553 ถึง มกราคม 2554 สิ่งที่เกี่ยวกับทําความสะอาดร้อยละ 1.1 (ผงซักฟอก)
4. ถ้าพิจารณาเทียบกับเดือนธันวาคม 2552 ดัชนีราคาสูงขึ้นร้อยละ 4.6 ปัจจัยสําคัญเป็นการ
สูงขึ้นของดัชนีหมวดอาหารและเครื่องดื่มร้อยละ 7.7 แก่หมวดข้าว แป้ง และผลิตภัณฑ์จากแป้งร้อยละ 5.1
เนื้อสัตว์ เป็ด ไก่ และสัตว์น้ํา ร้อยละ 5.1 ไข่และผลิตภัณฑ์นมร้อยละ 3.3 ผัก และผลไม้ร้อยละ 18.4 เครื่อง
ประกอบอาหารร้อยละ 9.6 อาหารบริโภคนอกบ้านร้อยละ 3.5 หมวดอื่น ๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่มสูงขึ้น
ร้อยละ 1.6 สาเหตุสําคัญเป็นการสูงขึ้นของหมวด เคหะสถานร้อยละ 0.4 หมวดการตรวจรักษาและบริการ
ส่วนบุคคล ร้อยละ 0.1 หมวดพาหนะการขนส่ง และการสื่อสาร ร้อยละ 3.3 หมวดการบันเทิงการอ่าน การ
ศึกษาและการศาสนา ร้อยละ 0.3 สําหรับดัชนีหมวดอื่น ๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่มที่ปรับตัวลดลงได้แก่
หมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้าร้อยละ 0.8 หมวดยาสูบและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ร้อยละ 0.2
5. ถ้าพิจารณาดัชนีเฉลี่ยทั้งปี 2553 เทียบกับปี 2552 สูงขึ้นร้อยละ 5.6 สาเหตุสําคัญมาจาก
การสูงขึ้นของดัชนีหมวดอาหารและเครื่องดื่มร้อยละ 8.4 ได้แก่ หมวดข้าว แป้ง และผลิตภัณฑ์จากแป้งร้อยละ
11.5 เนื้อสัตว์ เป็ด ไก่ และสัตว์น้ําร้อยละ 4.3 ไข่และผลิตภัณฑ์นมร้อยละ 2.6 ผักและผลไม้ร้อยละ 22.9
อาหารบริโภคนอกบ้านร้อยละ 1.0 เครื่องประกอบอาหารร้อยละ 3.6 หมวดอื่น ๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม
สูงขึ้นร้อยละ 2.8 ได้แก่ หมวดเคหะสถานร้อยละ 0.8 หมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคลร้อยละ 0.2
หมวดพาหนะการขนส่ งและการสื่ อสารร้อ ยละ 6.3 หมวดยาสู บ และเครื่องดื่ ม มี แ อลกอฮอล์ร้อ ยละ 4.7
สําหรับดัชนีหมวดอื่น ๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่มที่ปรับตัวลดลงได้แก่ หมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้าร้อยละ
1.3 และหมวดการบันเทิง การอ่านการศึกษา และศาสนา ร้อยละ 8.5
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ดัชนีราคาผู้บริโภคจังหวัดสุราษฎร์ธานี
เดือนธันวาคม ปี 2553
(2550=100)
หมวด
รวมทุกรายการ
หมวดอาหารและเครื่องดื่ม
ข้าว แป้ง และผลิตภัณฑ์จาก
แป้ง
เนื้อสัตว์ เป็ด ไก่ และสัตว์น้ํา
ไข่และผลิตภัณฑ์นม
ผักและผลไม้
เครื่องประกอบอาหาร
เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์
อาหารบริโภค-ในบ้าน
อาหารบริโภค-นอกบ้าน
หมวดอื่น ๆ ไม่ใช่อาหารและ
เครื่องดื่ม
หมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า
หมวดเคหะสถาน
หมวดการตรวจรักษาและ
บริการส่วนบุคคล
หมวดพาหนะ การขนส่ง และ
การสื่อสาร
หมวดการบันเทิงการอ่าน และ
การศึกษา
หมวดยาสูบและเครื่องดื่มมี
แอลกอฮอล์
ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน
กลุ่มอาหารสดและพลังงาน
- อาหารสด
- พลังงาน

สัดส่วน
น้ําหนัก
ปีฐาน

ดัชนี
ธ.ค.53

พ.ย.53

อัตราการเปลี่ยนแปลง

ม.ค.53ม.ค.- ธ.ค.53/ ธ.ค.53/ ธ.ค.53ธ.ค. 52
ธ.ค. 53 พ.ย.53 ธ.ค. 52 ม.ค.52ธ.ค.52

100.00 116.0 115.9 110.9 114.6
41.99 131.1 131.4 121.7 128.7
5.53 148.4 148.2 141.2 147.9

0.1
-0.2
0.1

4.6
7.7
5.1

5.6
8.4
11.5

124.5
113.9
145.6
115.2
109.6
115.1
116.6
102.9

1.1
0.8
-2.8
1.8
0.0
0.0
0.0
0.6

5.1
3.3
18.4
9.6
-0.5
1.3
3.5
1.6

4.3
2.6
22.9
3.6
-0.7
0.7
1.0
2.8

4.05 97.0 97.0 97.8 97.7
20.55 95.2 95.7 94.8 95.5
5.60 102.0 102.0 101.9 102.0

0.0
-0.5
0.0

-0.8
0.4
0.1

-1.3
0.8
0.2

20.52 112.4 110.7 108.8 110.4

1.5

3.3

6.3

77.8

0.0

0.3

-8.5

3.69 118.6 118.6 118.8 118.7

0.0

-0.2

4.7

-0.1
0.3
-0.5
2.7

1.3
8.4
9.4
5.6

0.6
11.5
11.7
11.0

11.31
2.57
7.69
3.06
1.53
4.12
6.17
58.01

3.59

63.08
36.92
27.11
9.82

127.4
115.5
147.6
121.8
109.3
116.2
119.7
103.6

77.9

105.3
129.5
137.0
112.0

ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน คือ ดัชนีราคาผู้บริโภคชุดทั่วไป
ที่หักรายการสินค้ากลุ่มอาหารสดและสินค้ากลุ่มพลังงาน

126.0
114.6
151.8
119.6
109.3
116.2
119.7
103.0

77.9

105.4
129.1
137.7
109.1

121.2
111.8
124.7
111.1
109.8
114.7
115.6
102.0

77.7

104.0
119.5
125.2
106.1

104.7
127.1
135.0
108.7

สํานักดัชนีเศรษฐกิจการค้า
สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
กระทรวงพาณิชย์
กุมภาพันธ์ 2554
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2. การส่งออก- นําเข้า
ปี 2553 การส่ ง ออกสิ น ค้ า ผ่ า นด่ า นศุ ล กากรบ้ า นดอนจั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธ านี มี มู ล ค่ า รวม
4,024,851,547 บาท การนําเข้าสินค้ามีมูลค่ารวม1,718,970,000 บาท สินค้าส่งออกที่สําคัญ ได้แก่
แร่ยิบซั่ม น้ํามันเมล็ดในปาล์มดิบ แร่แอนไฮไดรต์ แร่แบไรต์ และเรือใช้สําหรับขนส่งผู้โดยสาร น้ํามันปาล์ม
ส่วนสินค้าที่นําเข้าที่สําคัญได้แก่ น้ํามันหล่อลื่น ถ่านหิน เรือพร้อมอุปกรณ์ แก๊สแอมโมเนียเหลว
สถิติสินค้านําเข้าผ่านด่านศุลกากรบ้านดอนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2553
ลําดับที่
ชนิดสินค้า
ปริมาณ(ก.ก.)
มูลค่า(บาท)
1
ยางมะตอย
48,617,563.00 816,300,727.93
2
น้ํามันหล่อลื่น(ใช้ในหลุมขุดเจาะ)
6,542,975.00 315,312,973.70
3
ถ่านหิน
102,422,000.00 227,981,240.26
4
เรือพร้อมอุปกรณ์
3,255,000.00 180,839,886.01
5
แก๊สแอมโมเนียเหลว
13,711,510.00 178,367,548.16
6
อื่น ๆ
19.58
167,624.56
รวม
174,549,067.58 1,718,970,000.62
สถิติสินค้าส่งออกผ่านด่านศุลกากรบ้านดอน ปีงบประมาณ 2553
ลําดับที่
ชนิดสินค้า
ปริมาณ(ก.ก.)
1
แร่ยิบซั่ม
2,944,373,000.00
2
น้ํามันเมล็ดในปาล์มดิบ
38,800,000.00
3
น้ํามันปาล์มดิบ
44,880,000.00
4
แร่แอนไฮไดรต์
367,960,000.00
5
แร่แบไรต์
25,500,000.00
6
เรือ(ใช้สําหรับขนส่งผู้โดยสาร)
155,000.00
รวม
3,421,668,000.00
ที่มา : ด่านศุลกากรบ้านดอน

มูลค่า(บาท)
1,551,869,151.99
1,130,037,121.33
1,051,378,007.76
193,383,270.34
55,042,716.50
43,141,280.00
4,024,851,557.92

3. ภาวะราคาสินค้าเกษตร
ยางพารา เดือนมกราคม 2554 โดยภาพรวมด้านเกษตรยังคงขยายตัว เป็นผลมาจากราคาผล
ผลิตยางพาราปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผลผลิตเดือนตุลาคม 2553 ปริมาณ 51,319.2 ตัน หดตัวร้อยละ
6.1 เมื่ อเที ย บกับ ช่ วงเดี ยวกั นของปี ที่ แ ล้ว เนื่ องจากมีฝ นตกหนั กและเกิ ดภาวะน้ํ าท่ วมในช่ วงปลายเดือ น
เกษตรกรกรีดยางได้น้อย ปริมาณผลผลิตยางพาราออกสู่ตลาดลดลง แต่ยังมีปัจจัยบวกที่ราคายางพาราปรับสูง
ขึ้น ขณะที่ราคายางพารา ณ 31 ธันวาคม 2553 อยู่ที่กิโลกรัมละ 135 บาท
ปาล์มน้ํามัน เดือนมกราคม 2554 ราคาเฉลี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ 8 บาทเศษ ผลผลิตเดือนตุลาคม
2553 มีปริมาณปาล์มทะลาย 75,637.4 ตัน หดตัวร้อยละ 36.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว
เกษตรกรประสบปัญหาเก็บเกี่ยวไม่สะดวก เป็นผลจากมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ ประกอบกับต้นปาล์มน้ํามันมี
อายุมาก ได้รับผลกระทบจากฝนทิ้งช่วง ต้นปีทําให้ผลผลิตที่เกษตรกรเก็บเกี่ยวได้ลดลง ราคาปาล์มทะลาย
เฉลี่ย ณ เดือนธันวาคม 2553 อยู่ที่กิโลกรัมละ 7.05 บาท
กุ้ง ระดับราคาสูงขึ้นเล็กน้อย โดยราคากุ้งขาวขนาด 50 ตัว/กิโลกรัม ราคาหน้าโรงงานกิโลกรัม
ละ 138 บาท (สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย 30 กรกฎาคม 2553)ในเดือนตุลาคม 2553 ปริมาณกุ้งขาว
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หดตัวร้อยละ 16 เนื่องจากมีปัญหาโรคขี้ขาวระบาดอย่างต่อเนื่อง เป็นผลจากภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว ทําให้เชื้อโรคเติบโตได้ดี และกุ้งปรับตัวไม่ได้ ส่งผลผลิตสู่ตลาดลดลง แต่ยังคงมีปัจจัยบวกด้านราคาที่
ปรับสูงขึ้น หรือขยายตัวร้อยละ 21.7 ปัจจุบันมีปัญหาการส่งออกกุ้ง เนื่องจากสหภาพยุโรปกีดกันกุ้งนําเข้า
จากประเทศต่ า ง ๆ ในเอเชี ย รวมถึ ง ไทย ที่ ใช้ ย าปฏิ ชี ว นะที่ มี ส าร Chloramphenicol และสารดั งกล่ า ว
หลงเหลืออยู่ในตัวกุ้ง
4. ภาวะการลงทุนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
การจดทะเบียนนิติบุคคล
การจดทะเบี ย นจั ด ตั้ งนิ ติ บุ ค คลในจั งหวัด สุ ร าษฎร์ธานี ปี 2553 มี จํ านวน 880 ราย ทุ น จด
ทะเบียนรวม 2,442 ล้านบาท จํานวนผู้จดทะเบียนลดลงจากปี 2552 เล็กน้อยคือ ร้อยละ –0.68 ขณะที่จด
ทะเบียนเพิ่มขึ้น 11.56 ในขณะที่จดทะเบียน เลิกกิจการ 254 ราย พื้นที่การจดทะเบียนนิติบุคคลร้อยละ
60 อยู่ ใน อ.เกาะสมุ ย รองลงมาเป็ น อ.เมื อ ง และ อ.เกาะพะงัน ส่ วนใหญ่ เป็ น การจั ด ตั้ งธุ ร กิ จ ประเภท
อสังหาริมทรัพย์ เช่น โรงแรม ที่อยู่อาศัย ซื้อขายบ้านและที่ดิน
สถิติการจดทะเบียนนิติบุคคล จังหวัดสุราษฎร์ธานี
2552
2553
เปลี่ยนแปลง(%)
จํานวนผู้จดทะเบียน(ราย)
886
880
-0.68
ทุนจดทะเบียน(ล้านบาท)
2,189
2,442
11.56
ข้อมูล ณ 30 พฤศจิกายน 2553
การส่งเสริมการลงทุนของ BOI
ปี 2553 (มกราคม – พฤศจิกายน) โครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
มีจํานวน 30 โครงการ เพิ่มขึ้นจากปี 2552 ร้อยละ 150 เงินลงทุน 5,399 ล้านบาท การจ้างงาน 2,176
คน จากปี 2552 ร้อยละ 34
โครงการที่ได้รับการส่งเสริมส่วนใหญ่ได้แก่ กิจการประเภทอุตสาหกรรม และผลิตผลทางการ
เกษตร เช่น กิจการผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาติ กิจการผลิตหรือถนอมอาหารจากสัตว์ กิจการผลิตน้ํามันหรือ
ไขมันจากพืชและสัตว์ กิจการทําเหมืองแร่ กิจการผลิตเครื่องมือแพทย์ กิจการผลิตเครื่องเรือนหรือชิ้นส่วน
กิจการผลิตภัณฑ์พลาสติก กิจการผลิตพลังงานไฟฟ้า การท่องเที่ยว
สถิติการส่งเสริมการลงทุน BOI ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
2552
จํานวนโครงการ(ราย
12
เงินลงทุน(ล้านบาท)
3,874
การจ้างงานไทย(คน)
1,623

2553
30
5,399
2,176

เปลี่ยนแปลง(%)
150
39.36
34

5. การวิเคราะห์ภาวะการค้าการลงทุนจังหวัดสุราษฎร์ธานี /ปัญหา / การแก้ไข
ภาวะการส่งเสริมการลงทุนของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2553
จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพต่อการลงทุน ทั้งภาคอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว
บริการ ซึ่งมีทรัพยากรที่มีความสําคัญต่อการผลิตและบริการอีกทั้งเป็นจังหวัดที่มีการคมนาคมสะดวกทั้งทางน้ํา
ทางบก ซึ่งเป็นปัจจัยที่เอื้อและสนับสนุนให้เกิดการลงทุน แต่อย่างไรก็ตามปัญหาที่มีผลต่อการลงทุน โดย
เฉพาะอย่างยิ่งจากปัญหาแรงงานที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
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สําหรับภาวะการส่งเสริมการลงทุนตั้งแต่เดือน มกราคม – พฤศจิกายน ปี 2553 มีการขยายตัว
อย่างต่อเนื่องสูงกว่าปี 2552 ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากมาตรการเร่งรัดส่งเสริมการลงทุนของรัฐบาล และศักย
ภาพที่มีความเหมาะสมกับการลงทุน อุตสาหกรรมส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมเกษตรและผลิตผลทางการเกษตร
โดยเฉพาะยางพาราและปาล์มน้ํามัน อุตสาหกรรมเบา, อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ กระดาษ พลาสติก กิจการ
บริการและสาธารณูปโภค โดยคาดว่าการลงทุนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2553 จะมีโครงการลงทุนที่ได้รับ
อนุมัติการส่งเสริม การลงทุน เงินลงทุนไม่ต่ํากว่า 5,500 ล้านบาท
สินค้าเกษตร
ปี 2553 ผลผลิตสินค้าเกษตรส่วนใหญ่ราคาตกต่ํา เนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดเป็นจํานวนมาก
โดยเฉพาะผลไม้ (เงาะ มังคุด ทุเรียน) ขณะที่ปาล์มและยางพารา มีราคาสูงขึ้น ในช่วงเดือนปลายปี เนื่องจาก
จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ถูกน้ําท่วมในหลายอําเภอ ทําให้ผลปาล์มน้ํามันเน่าเสีย ผลผลิตที่เกษตรกรเก็บเกี่ยวได้
ลดลงและยางพาราที่ถูกน้ําท่วม ส่งผลให้คุณภาพของยางพาราลดลง
สินค้าอุปโภคบริโภค
จากภาวะราคาน้ํามันเชื้อเพลิงปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลให้สินค้าอุปโภคบริโภคหลายประเภทมีการปรับ
ราคาสูงขึ้นจากปี 2553 ต่อเนื่องถึงปี 2554 เนื่องจากต้นทุนการผลิตและการขนส่งสินค้าสูงขึ้น

3.3 ด้านการเกษตรกรรม การประมง การปศุสัตว์และการสหกรณ์
1. สถานการณ์การผลิตภาคการเกษตร
การผลิตและรายได้
ผลผลิตมวลรวมภาคการเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานีปี 2552 เท่ากับ 48,885 ล้านบาท คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 38.88 ของผลผลิตมวลรวมทั้งจังหวัดโดยแยกเป็น
- การกสิกรรม,ปศุสัตว์และป่าไม้ 44,446 ล้านบาท คิ ดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 890.92 ของ
ผลผลิตมวลรวมภาคเกษตร
- การประมง 44,439ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9.08 ของผลผลิตมวลรวมภาคเกษตร
- รายได้ประชากรต่อหัว ปี 25,452 เฉลี่ยเท่ากับ 125,912 บาท
- สถานการณ์ในภาพรวม จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ซึ่งเน้นทางด้านการ
เกษตรกรรมมีความพร้อมด้านวัตถุดิบทางการเกษตร ผลผลิตทางการเกษตรที่สําคัญสามารถ
ใช้เป็นวัตถุดิบป้อนให้กับภาคอุตสาหกรรมได้อย่างต่อเนื่อง
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ข้อมูลศักยภาพจังหวัดสุราษฎร์ธานี
1. ภาคเศรษฐกิจ
ข้อมูล GPP ภาคใต้ (ราคาปัจจุบัน)
หน่วย : ล้านบาท
ภาค/กลุ่มจังหวัด/
2548
2549
2550
2551
จังหวัด
ประเทศ
7,092,893 7,850,193 8,529,836 9,075,493
อัตราการขยายตัว
9.3
10.7
8.7
6.4
ภาคใต้
706,399
800,872
836,498
902,853
อัตราการขยายตัว
8.6
13.4
4.4
7.9
ชุมพร
36,814
41,150
45,080
52,337
สุราษฎร์ธานี
99,971
118,223
121,197
131,475
นครศรีธรรมราช
106,135
116,189
119,434
129,724
พัทลุง
26,618
31,745
33,255
35,614
ที่มา : สํานักบัญชีประชาชาติ สศช.(ประมวลผลโดย : สํานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้)

2552
9,050,715
-0.3
886,503
-1.8
52,957
125,726
135,500
32,926

2. ภาคการเกษตร
2.1 พืชเศรษฐกิจหลักที่สําคัญของจังหวัด ประกอบด้วย
ยางพารา
มีปริมาณเนื้อที่ ผลผลิตและผลิตต่อไร่ จําแนกเป็นรายปี ตั้งแต่ปี 2550-2552
ปี
เนื้อที่ยืนต้น(ไร่)
เนื้อที่ให้ผล(ไร่)
ผลผลิต(ตัน)
ผลผลิตต่อไร่(กก.)
2550
1,830,161
1,551,660
1,551,660
254
2551
1,871,907
1,674,267
428,184
256
2552
1,900,561
1,685,886
419,786
249
2553
1,713,613
421,549
246
ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(สถิติการเกษตรของประเทศไทยปี 2553)
ปาล์มน้ํามัน
ปี
เนื้อที่ยืนต้น(ไร่)
เนื้อที่ให้ผล(ไร่)
ผลผลิต(ตัน)
ผลผลิตต่อไร่(กก.)
2550
832,285
719,527
1,770,157
2,460
2551
915,255
752,749
2,429,963
3,228
2552
976,424
829,360
2,146,384
2,588
2553
911,705
2,306,614
2,530
ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(สถิติการเกษตรของประเทศไทยปี 2553)

๓๔
2.2 ไม้ผลเศรษฐกิจที่สําคัญของจังหวัด
มี ข้ อ มู ล ปริ ม าณเนื้ อ ที่ ผลผลิ ต จั งหวั ด และผลผลิ ต ต่ อ ไร่ จํ า แนกเป็ น รายปี ตั้ งแต่ ปี
2550-2552 และข้อมูลพยากรณ์สถานการณ์ ปี 2553 ดังนี้
ปี
เนื้อที่ยืนต้น(ไร่)
เนื้อที่ให้ผล(ไร่)
ผลผลิต(ตัน)
ผลผลิตต่อไร่ (กก.)
เงาะ
2550
832,285
719,527
1,770,157
2,460
2551
915,255
752,749
2,429,963
3,228
2552
976,424
829,360
2,146,384
2,588
2553
911,705
2,306,614
2,530
ทุเรียน
2550
46,142
36,665
38,498
1,050
2551
44,932
37,401
37,513
1,003
2552
37,778
30,772
5,299
736
2553
36,436
30,926
32,101
1,038
มังคุด
2550
20,171
13,400
12,382
924
2551
19,575
14,405
5,157
358
2552
17,057
13,181
8,634
655
2553
14,932
12,348
6,557
531
ลองกอง
2550
26,899
16,709
15,640
936
2551
25,086
18,382
6,434
350
2552
23,512
18,607
7,294
392
2553
ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(สถิติการเกษตรของประเทศไทยปี 2553)
2.3 ประมง
ด้านการประมงทะเล
จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีอาณาเขตติดต่อกับฝั่งทะเลตะวันออก เป็นระยะทางชายฝั่ง
ยาว 156 กม. มี พื้ น ที่ ติ ดชายฝั่ งทะเลยาว จํ านวน 9 อําเภอ คื อ อําเภอเมื อง อํ าเภอท่ าชนะ อําเภอไชยา
อําเภอท่าฉาง อําเภอพุนพิน อําเภอกาญจนดิษฐ์ อําเภอดอนสัก อําเภอเกาะสมุย และอําเภอเกาะพะงัน
สํานักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้จัดทําข้อมูลด้านการประมงรายงานว่า มี
ปริ ม าณการจั บ สั ต ว์ น้ํ า ในปี 2550 จํ า นวน 25,032.5 ตั น คิ ด เป็ น มู ล ค่ า 1,577.0475 ล้ า นบาท และ
จําแนกเป็นด้าน ๆ ดังนี้
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง ประกอบด้วย
- มีพื้นที่ประกาศที่อนุญาตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จํานวน 5
อําเภอ จํานวน 10 แปลง รวมพื้นที่ 45,789 ไร่ ประกอบด้วย
1. อําเภอกาญจนดิษฐ์ จํานวน 2 แปลง รวมพื้นที่ 21,675 ไร่
2. อําเภอไชยา
จํานวน 3 แปลง รวมพื้นที่ 4,905 ไร่
3. อําเภอท่าฉาง
จํานวน 1 แปลง รวมพื้นที่ 10,300 ไร่

๓๕
4. อําเภอดอนสัก จํานวน 2 แปลง รวมพื้นที่
8,509 ไร่
5. อําเภอเกาะสมุย จํานวน 2 แปลง รวมพื้นที่
400 ไร่
- มีพื้นที่แปลงเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา แปลงเลี้ยงหอยแครง หอยนางรม และการเลี้ยงปลา
ในกระชัง จํานวน 5 อําเภอ มีพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําทั้งหมด จํานวน 1,319 แปลง พื้นที่ 80,247.37 ไร่
- พื้นที่การเพาะเลี้ยงหอย จํานวน 5 อําเภอ (อําเภอกาญจนดิษ ฐ์ อําเภอท่าฉาง
อํ าเภอไชยา อํ าเภอดอนสั ก อํ าเภอเมื อ ง) รวม 1,083 แปลง จํ านวน 80,139.91 ไร่ จํ าแนกเป็ น พื้ น ที่
อนุ ญ าต 7 แปลง 45,164 ไร่ ในที่ อ นุ ญ าต 777 แปลง 26,932.67 ไร่ นอกพื้ น ที่ อ นุ ญ าต 303 แปลง
53,207.24 ไร่
- พื้นที่การเพาะเลี้ยงปลาในกระชัง จํานวน 3 อําเภอ (อําเภอกาญจนดิษฐ์ อําเภอไชยา
อําเภอดอนสัก และอําเภอเมือง) รวมจํานวน 236 ราย 107.46 ไร่ แยกเป็น พื้นที่อนุญาต 66 ราย จํานวน
84.57 ไร่ พื้นที่สาธารณะประโยชน์ 170 ราย จํานวน 22.88 ไร่
- พื้นที่การเลี้ยงกุ้งทะเล ในปี พ.ศ.2552 (ข้อมูล ณ วันที่ 12 มกราคม 2552) มี
เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล จํานวน 970 ฟาร์ม จํานวน 3,400 บ่อ มีพื้นที่เลี้ยง 16,704 ไร่ และได้รับการรับ
รองมาตรฐาน GAP และมาตรฐาน CoC จํานวนทั้งสิ้น 671 ฟาร์ม แยกเป็น GAP จํานวน 636 ฟาร์ม และ
ฟาร์ม CoC จํานวน 35 ฟาร์ม
ปริมาณสัตว์น้ําท่าขึ้นปลา แบ่งออกเป็น 2 ประเภท
ปี 2550
ปี 2551
ปี 2552
ประเภท
ผลผลิต
มูลค่า
ผลผลิต
มูลค่า
ผลผลิต
มูลค่า
(ตัน)
(ล้านบาท)
(ตัน)
(ล้านบาท)
(ตัน)
(ล้านบาท)
การประมงทะเล 15,032.01 775.47 16,095.58 711.25 18,326.01 727.08
พาณิชย์(น้ําลึก)
การประมงทะเล 45,508.31 699.85 47,295.91 1,289.69 47,647.77 1,085.99
พื้นบ้าน(ชายฝั่ง)
รวม
60,540.32 1,475.32 63,391.49 2,000.94 65,973.78 1,813.07
ที่มา : สํานักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ข้อมูลเดือนพฤศจิกายน 2553)
2.4 ปาล์มน้ํามัน
ปาล์มน้ํามันเป็นพืชเศรษฐกิจที่สําคัญ มีพื้นที่เพาะปลูก 752,749 ไร่ มากเป็นอันดับ 2
ของประเทศรองจากจังหวัดกระบี่ ในปี 2551 มีพื้นที่ให้ผลผลิต 657,853 ไร่ ผลผลิต 2360,997 ตัน
คิดเป็นมูลค่า 11,403.616 ล้านบาท สามารถประกอบการอุตสาหกรรมต่อเนื่องได้เช่น อุตสาหกรรมน้ํา
มันปาล์ม มีโรงงานอุตสาหกรรมปาล์มน้ํามัน จํานวน 17 โรง
ประเด็นปัญหา
- ต้นทุนการผลิตสูง
- คุณภาพผลผลิตมีผลกระทบต่อเปอร์เซ็นต์น้ํามัน
แนวโน้ม/แนวทางแก้ไข
- ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์
- ให้ความรู้ในเรื่องการจัดการผลผลิตและการตัดทลายปาล์มที่มีผลสุกตามความต้องการของ
โรงงาน (เปอร์เซ็นต์น้ํามันต้องได้น้ํามันที่ 13,15 และ 17 เปอร์เซ็นต์)
2.5 ไม้ผล
จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีผลไม้เศรษฐกิจ 4 ชนิด คือ เงาะ ทุเรียน มังคุด ลองกอง มีผล
ผลิตและมูลค่าดังนี้
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- เงาะ พื้นที่ปลูก 50,761 ไร่ ผลผลิต 22,783 ตัน มูลค่า 410,168,312 บาท
- ทุเรียน พื้นที่ปลูก 51,272 ไร่ ผลผลิต38,816 ตัน มูลค่า 559,732,344 บาท
- มังคุด พื้นที่ปลูก 19,485 ไร่ ผลผลิต 7,955 ตัน มูลค่า 118,688,600 บาท
- ลองกอง พื้นที่ปลูก 28,735 ไร่ ผลผลิต 11,627 ตัน มูลค่า 274,973,347 บาท
ประเด็นปัญหา
ในช่วงฤดูกาลที่ผลผลิตออกสู่ตลาดพร้อมกันเป็นจํานวนมากเกษตรกรจะขายผลผลิตได้ใน
ราคาต่ํากว่าทุน
แนวโน้ม/แนวทางแก้ไข
ในปี 2553 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ เตรียมการแก้ไขปัญหาเรื่องไม้ผลแล้ว
3. สถานการณ์ด้านประมง
จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีพื้นที่และสภาพภูมิประเทศเอื้ออํานวยต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําทะเลบริเวณ
ชายฝั่ง ปัจจุบันมีการเพาะเลี้ยงเพิ่มขึ้นเป็นลําดับ ที่สําคัญ ได้แก่ กุ้งและสัตว์น้ําอื่นๆ เช่น หอยนางรม หอย
แครง ปลาเก๋า ปลากะพงขาว ซึ่งมีการเพาะเลี้ยงในพื้นที่อําเภอชายฝั่งทะเล คือ ไชยา ท่าชนะ เมืองกาญจน
ดิษฐ์ พุนพิน ดอนสัก เกาะสมุย และเกาะพะงัน ซึ่งในปี 2549 มีผลผลิตรวม 162,108 ตัน มูลค่า 4,781
ล้านบาท
ประเด็นปัญหา
- ปัจจัยการผลิตน้ํามันราคาแพง
- ราคาสินค้าสัตว์น้ําตกต่ํา ไม่สูงตามราคาปัจจัยการผลิต
- การใช้เครื่องมือผิดประเภท ค่าเงินบาทแข็งขึ้นทําให้ผู้ประกอบการต้องกดราคารับซื้อสินค้า
สัตว์น้ํา
- การบุกรุกพื้นที่ในทะเลเพื่อเลี้ยงหอยโดยไม่ได้รับการอนุญาต
แนวโน้ม/แนวทางแก้ไข
- รัฐควรเข้าไปจัดการเรื่องของต้นทุนการผลิตพื้นที่สูงขึ้น เช่น อาหารกุ้ง ปลา น้ํามันม่วง/เขียว
- การบังคับใช้กฎหมายโดยเคร่งครัด
- การจัดสรรพื้นที่เลี้ยงหอยให้เท่าเทียมกัน
4. สถานการณ์ด้านปศุสัตว์
สั ต ว์ เลี้ ย งที่ สํ าคั ญ ประกอบด้ ว ย สุ ก ร โคเนื้ อ และสั ต ว์ ปี ก ปริม าณการเลี้ ย งสั ต ว์ ในจั งหวั ด
สุราษฎร์ธานี ยังมีผู้ประกอบการลงทุนไม่มากนัก เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพทําสวน ซึ่งมี
รายได้ค่อนข้างสูงเพราะมีความเสี่ยงน้อยประกอบกับปัจจุบันต้นทุนการเลี้ยงสัตว์สูงด้วยจึงมีผู้สนใจ หันมา
เลี้ยงสัตว์น้อย
ด้ า นสุ ก ร มี ฟ าร์ม เอกชนรายใหญ่ 3 ฟาร์ม คื อ บริษั ท ซี พี , เบทาโกร และภาคใต้ ค้ าสั ต ว์
ปริมาณการผลิ ตในจังหวัด สุกรขุน 13,500 ตัว/เดือน ซึ่งยังไม่เพียงพอต่อการบริโภค (18,500 ตัว/
เดือน) โดยต้องนําเข้าจากพัทลุงและตรังเกษตรกรรายย่อยส่วนใหญ่เลิกเลี้ยง ฟาร์มสุกรยังไม่เพิ่มปริมาณสุกร
เนื่องจากต้นทุนการผลิตสูงและเรื่องความเชื่อมั่นนโยบายการชําแหละสุกร
ประเด็นปัญหา
- ต้นทุนการผลิตสูง
นโยบายเรื่องการชําแหละสุกร
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แนวโน้ม/แนวทางแก้ไข
ส่งเสริมรายย่อยเลี้ยงหลังบ้านใช้เศษอาหาร/วัสดุเหลือใช้จากการเกษตร
ด้านโค ปริมาณโคที่เลี้ยงในจังหวัด จํานวน 78,450 ตัว ปริมาณการผลิตแนวโน้มลดลง
เนื่องจากราคาโคมีชีวิตลดลง ต้นทุน อาหารสูง พื้นที่การเลี้ยงลดลง ในอีก 1-2 ปี ข้างหน้า ลูกโคเพศผู้
สําหรับขุน จะหายากและมีราคาแพง แผนการพัฒนาการเลี้ยงโค เน้นที่เกษตรกรรายย่อยโดยเลี้ยงสัตว์ผสม
ผสานกับแปลงพืชสวน
ประเด็นปัญหา
- ต้นทุนอาหารสูง
ราคาโคมีชีวิตลดลง
แนวโน้ม/แนวทางแก้ไข
ส่งเสริมรายย่อยเลี้ยงในสวนพืชสวนและที่รกร้างว่างเปล่า
ด้านสัตว์ปีก ปริมาณการเลี้ยงสัตว์ปีกในจังหวัด (ไก่,เป็ด ,นกกระทา) 2,119,720 ตัว มีฟาร์ม
เลี้ยงไก่รายใหญ่ที่เลี้ยงเกิน 3,000 ตัว จํานวน 173 ฟาร์ม เกษตรกรส่วนใหญ่จะเลี้ยงเป็นรายย่อย เพื่อ
บริโภคในครัวเรือน แต่ ยังไม่ เพี ยงพอในการบริโภคทั้ งจังหวัด จึงจําเป็ นต้องนํ าเข้าเพื่ อการบริโภคเดื อนละ
250,000 ตัว
ประเด็นปัญหา
- ต้นทุนการผลิตสูง
- ความไม่แน่นอนเรื่องโรคระบาดไข้หวัดนก
แนวโน้ม/แนวทางแก้ไข
- ส่งเสริมรายย่อย
- สร้างความมั่นใจเรื่องโรคระบาด
5. ข้อมูลสหกรณ์
ข้อมูลสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2553
ประเภทสหกรณ์
สหกรณ์ภาคการเกษตร
สหกรณ์การเกษตร
สหกรณ์ประมง
สหกรณ์นิคม
รวม
สหกรณ์นอกภาคเกษตร
สหกรณ์ออมทรัพย์
สหกรณ์ร้านค้า
สหกรณ์บริการ
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
รวม

ดําเนินธุรกิจ
(แห่ง)

หยุดดําเนินงาน
(แห่ง)

เลิก
(แห่ง)

รวมทั้งหมด
(แห่ง)

จํานวนสมาชิก
(คน)

80
2
4
86

7
0
0
7

24
1
0
25

111
3
4
118

82,696
1,263
12,529
96,488

259,524,854.00
11,387,450.00
37,990,890.00
308,903,094.00

12
1
17
19
49
135

0
0
0
0
0
7

1
0
1
0
2
27

13
1
18
19
51
169

22,566
1,895
14,647
16,148
55,256
151,744

4,622,416,880.00
3,340,700.00
199,164,970.00
374,797,190.00
5,199,719,740.00
5,508,622,934.00

ที่มา : สํานักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ทุนเรือนหุ้น
(บาท)

๓๘
ข้อมูลกลุ่มเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2553
ประเภทกลุ่มสหกรณ์
กลุ่มเกษตรกรทํานา
กลุ่มเกษตรกรทําสวน
กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์
กลุ่มเกษตรกรทําไร่
กลุ่มเกษตรกรทําประมง
รวม

ดําเนินธุรกิจ
(แห่ง)
3
39
12
1
2
57

หยุดดําเนินงาน
(แห่ง)
2
9
1
2
0
14

เลิก
(แห่ง)
8
20
4
2
2
36

รวมทั้งหมด
(แห่ง)
13
68
17
5
4
107

จํานวนสมาชิก
(คน)
920
5,407
692
232
125
7,376

ทุนเรือนหุ้น
(บาท)
494,500.00
11,968,248.00
885,200.00
33,679.00
91,800.00
13,473,427.00

ที่มา : สํานักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประเด็นปัญหา
- ขาดเงินทุน
- ขาดองค์ความรู้
- สมาชิกขาดความเข้าใจ /ขาดศรัทธาต่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
แนวโน้ม/แนวทางแก้ไข
- ให้ความรู้ในอุดมการณ์/การบริหารจัดการ
- ระดมทุนในสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
- สร้างความศรัทธา/ความโปร่งใส

3.4 การอุตสาหกรรมและแร่
ภาคอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมที่สําคัญของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แก่ อุตสาหกรรมยางพารา, อุตสาหกรรมแปรรูปไม้
ยางพาราและผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่แข็ง, อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน Bio gas, Bio mass
- โรงสีข้าวทั้งหมด 9 โรง ปัจจุบันหยุดดําเนินการ
- โรงงานขนาดเล็ก(เงินลงทุนไม่เกิน 10 ล้านบาท)มีโรงงาน 670 โรง เงินลงทุน
1,492,176,040 บาท มีการจ้างงาน 6,487 คน
- โรงงานขนาดกลาง (เงินลงทุนมากกว่า 10 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 100 ล้านบาท) มีโรงงาน
157 โรง เงินลงทุน 5,268,898,695 บาท มีการจ้างงาน 10,345 คน
- โรงงานขนาดใหญ่ (มากกว่า 100 ล้าน) มีโรงงาน 67 โรง เงินลงทุน 207,842,374,370
บาท มีการจ้างงาน จํานวน 13,300 คน
อุตสาหกรรมเหมืองแร่ รายงาน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2553 มีเหมืองแร่ที่เปิดทําการ 38
เหมือง หยุดดําเนินการ 3 เหมือง และเตรียมการขอเปิดดําเนินการ 4 เหมือง รวมทั้งหมด 45 เหมือง มีการ
ผลิตแร่
ยิปซั่ม
จํานวน
6,523,675.00 เมตริกตัน
แอนไฮไดรต์
จํานวน
618,660.00 เมตริกตัน
โดโลไมท์
จํานวน
2,236,383.00 เมตริกตัน
หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมการก่อสร้าง)
จํานวน
1,281,558.00 เมตริกตัน
มูลค่ารวม 3,657,270,586.00 บาท
ที่มา : สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี

๓๙
โครงการที่ได้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนปี 2553
จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มีโครงการที่ได้รับอนุมัติจํานวน 30 โครงการ เงินลงทุน 5,399 ล้านบาท มี
การจ้างงานคนไทย 2,176 คน ได้แก่ กิจการผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ กิจการผลิตหรือถนอมอาหารจากสัตว์ กิจ
การผลิตน้ํามันหรือไขมันจากพืชและสัตว์ กิจการเรือเฟอร์รี่, กิจการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล กิจการผลิต
ภัณฑ์ไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ กิจการผลิตถังพลาสติก ถุงพลาสติก กิจการผลิตภัณฑ์เครื่องเรือน กิจการผลิตถุง
มือสําหรับตรวจโรคจากน้ํายางธรรมชาติและน้ํายางสังเคราะห์ น้ํายางข้น( 2 โครงการ) ผลิตสัตว์น้ําแช่แข็ง
ผลิตภัณฑ์น้ํามันเมล็ดในปาล์ม กิจการผลิตปุ๋ยชีวภาพหรือสารปรับปรุงดิน กิจการเหมืองแร่ หรือแต่งแร่ กิจการ
สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ กิจการขนส่งมวลชน
ภาคเหมืองแร่
- ประทานบัตรทั้งหมด
47
แปลง
- ประทานบัตรเหมืองแร่ที่เปิดการทําเหมืองแร่
38
แปลง
- โรงโม่หิน
8
โรง
จํานวนค่าภาคหลวงที่จัดเก็บได้ 138,797,966.33 บาท ( ปีงบประมาณ 2552 )
แร่ที่สําคัญ
- ยิปซั่มและแอนไฮไดรต์
27
แปลง
- ยิปซั่ม
4
แปลง
- โดโลไมท์
4
แปลง
- หินอุตสาหกรรมหรือหินปูน
7
แปลง
- โดโลไมด์และหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน
5
แปลง
แร่ส่งออกที่สําคัญ
ยิปซั่ม ยิปซั่มและแอนไฮไดรต์ โดโลไมท์
ส่งออกไปยังประเทศ
มาเลเซี ย อิ น โดนี เซี ย เวีย ดนาม ญี่ ปุ่ น ไต้ ห วัน ฟิ ลิ ป ปิ น ส์ บั งคลาเทศ สิ งค์ โปร์ อิ น เดี ย
ศรีลังกา จีน แทนทาเนีย แอฟริกา และเกาหลี และมีผู้สนใจลงทุนทําผลิตภัณฑ์ยิปซั่มแทนการผลิตเพื่อส่งออก
เป็นแร่ดิบ เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ควบคุมโควต้าการส่งออก และได้ทําเป็นผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปแทน
เป็นการเพิ่มมูลค่าแร่และเพิ่มรายได้ให้กับประเทศ
การขออาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่ มี 15 คําขอ ที่สําคัญ มีดังนี้
- คําขออาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่ แบไรต์/เหล็ก จํานวน 3 แปลง เนื้อที่ประมาณ 2,773 ไร่
อยู่ในเขตอําเภอกาญจนดิษฐ์
- คําขออาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่ ยิปซั่มแอนไฮไดรต์ จํานวน 8 แปลง เนื้อที่ประมาณ
548 ไร่ อยู่ในเขตอําเภอกาญจนดิษฐ์ บ้านนาสาร
- คําขออาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่ แบไรต์ จํานวน 1 แปลง เนื่อที่ประมาณ 322 ไร่ อยู่ใน
เขตอําเภอกาญจนดิษฐ์
การขออาชญาบัตรพิเศษ มี 2 คําขอที่สําคัญ มีดังนี้
- คําขออาชญาบัตรพิเศษเพื่อสํารวจแร่ ทองคํา จํานวน 2 แปลง มีเนื้อที่ประมาณ 19,506 ไร่
อยู่ในเขตอําเภอเวียงสระ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ผ่านการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจนถึงปัจจุบันแล้ว แบ่งประเภท
หลัก ๆ ดังนี้

๔๐
-

ประเภทอาหาร เช่น ไข่เค็ม ขนมกาละแม ข้าวหลาม น้ําพริกต่าง ๆ
ประเภทเครื่องดื่ม เช่น ไวน์ผลไม้ ไวน์สมุนไพร สุรากลั่นชุมชน
ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย เช่น ผ้าทอ ผ้าไหม ผ้าบาติก
ประเภทของใช้และเครื่องประดับ เช่น ผลิตภัณฑ์กระจูด ไม้กวาดดอกหญ้า ผลิตภัณฑ์กะลา

มะพร้าว
- ประเภทสมุ น ไพรที่ ไ ม่ ใ ช่ อ าหารและยา เช่ น น้ํ า มั น มะพร้ า วสํ า หรั บ สปา ขมิ้ น ผง
ลูกประคบและน้ําผึ้ง

3.5 ผลิตภัณฑ์ OTOP
โครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) มีกลุ่ม / ผู้ประกอบการทั้งสิ้น 336 กลุ่ม / ราย มี
ผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทรวม 535 ผลิตภัณฑ์
- ยอดจําหน่าย ปี 2550 จํานวน 1,681,356,500 บาท
- ยอดจําหน่าย ปี 2551 จํานวน 1,557,706,000 บาท
- ยอดจําหน่าย ปี 2552 จํานวน 1,063,191,000 บาท
- ยอดจําหน่าย ปี 2553 จํานวน 1,233,192,400 บาท
ผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวด 10 รายการ คือ หอยนางรม ไข่เค็มไชยา ผ้าทอพุมเรียง ผลิตภัณฑ์จาก
กระจูด น้ํามันสุขภาพจากมะพร้าว เงาะโรงเรียน ปูสดทะเล กาละแมสมุย ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าวและ
อาหารทะเลแปรรูป
การดําเนินงานหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP (OVC) ได้รับการพัฒนาเป็นหมู่บ้านต้นแบบจํานวน 3
หมู่บ้าน คือ บ้านห้วยลึก หมู่ที่ 6 ตําบลท่าสะท้อน อําเภอพุนพิน บ้านล่าง หมู่ที่ 2 ตําบลพุมเรียง อําเภอไชยา
และบ้านปากด่าน หมูที่ 6 ตําบลเลม็ด อําเภอไชยา
การจําหน่ายสินค้า OTOP จังหวัดได้จัดงานส่งเสริมการขาย OTOP ในระดับจังหวัดมาตั้งแต่ปี
2545 – ปัจจุบัน และได้นําสินค้าไปแสดง (Road Show) ตลอดจนจําหน่ายในตลาดนอกพื้นที่อย่างสม่ําเสมอ

3.6 แรงงานและประกันสังคม
1. ข้อมูลทั่วไป ณ มิถุนายน 2553
• ประชากร
• เป็นผู้อยู่ในกําลังแรงงาน
• คิดเป็น
• เป็นผู้มีงานทํา
• คิดเป็น
• ผู้ว่างงาน
• คิดเป็น

986,785
563,473
57.10%
561,119
57.92%
2,354
0.24%

คน
คน
ของประชากร
คน
ของผู้อยู่ในกําลังแรงงาน
คน
ของผู้อยู่ในกําลังแรงงาน

๔๑
2. ข้อมูลด้านการจัดสวัสดิการและการคุ้มครองแรงงาน
2.1 อัตราค่าจ้างขั้นต่ํา
2.2 จํานวนสถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียนประกันสังคม
2.3 จํานวนลูกจ้างที่ได้รับสวัสดิการจากการประกันสังคม
2.4 จํานวนเงินกองทุนประกันสังคมที่จังหวัดจัดเก็บได้
กรณีสงเคราะห์บุตรและชราภาพ
- จํานวนเงินสมทบที่จัดเก็บได้
- จ่ายประโยชน์ทดแทน
Ó กรณีเจ็บป่วย/อุบัติเหตุ
Ó กรณีคลอดบุตร
Ó กรณีทุพพลภาพ
Ó กรณีตาย
Ó กรณีสงเคราะห์บุตร
Ó กรณีชราภาพ
Ó กรณีว่างงาน

172 บาท/คน/วัน
5,963 แห่ง
93,689 คน
678,536,894 บาท
จํานวนทดแทน(ราย) จํานวนเงิน(บาท)
5,271
16,079,240
3,721
71,338,031
38
1,511,547
166
8,708,911
14,982
14,982
928
22,766,475
1,172
36,917,830

การรับ- จ่ายเงินกองทุนเงินทดแทน
จํานวน(บาท)
12,867,730.10
14,063,117.60

การรับเงินสมทบ
การจ่ายค่าทดแทน
กรณีเจ็บป่วย
- ค่ารักษา
- ขาดรายได้
กรณีสูญเสียอวัยวะ
กรณีทุพลพลภาพ
กรณีตาย
- ค่าทําศพ
- เงินทดแทน
ค่าฟื้นฟู
ที่มา : สํานักงานประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ร้อยละ
100

4,916,421.75
1,536,774.00
2,508,265.00
705,612.60

34.96
10.93
17.84
5.07

723,176.50
3,672,867.75
-

5.14
26.12
-

3. แรงงานต่างด้าว
สถานการณ์การควบคุมแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2553 มีดังนี้
3.1 ความต้องการใช้แรงงานต่างด้าวในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในปี 2553
(พฤศจิกายน 2553)
นายจ้าง/เจ้าของสถานประกอบการ แจ้งความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวตั้งแต่ ปี 2551
ต้องการแรงงานแรงงานต่างด้าว
จํานวน
66,853
คน
สัญชาติพม่า
จํานวน
58,231
คน
สัญชาติลาว
จํานวน
818
คน
สัญชาติกัมพูชา
จํานวน
804
คน

๔๒
ประเภทกิจการที่มีความต้องการมาก 3 อันดับ ได้แก่
1. สวนยางพารา สวนปาล์มน้ํามัน
จํานวน
30,664 คน
2. ก่อสร้าง
จํานวน
11,453 คน
3. กิจการอื่น ๆ
จํานวน
17,133 คน
การขอใบอนุญาตทํางาน
นายจ้าง/เจ้าของสถานประกอบการ ยื่นขอใบอนุญาตทํางานให้แก่แรงงานต่างด้าวใน
ปี 2553 จํานวน 10,004 ราย(ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2553)
แรงงานต่างด้าว
จํานวน
53,947
คน
สัญชาติพม่า
จํานวน
50,492
คน
สัญชาติลาว
จํานวน
3,223
คน
สัญชาติกัมพูชา
จํานวน
232
คน
ประเภทกิจการที่ยื่นขอมาก 3 อันดับ ได้แก่
1. เกษตรและปศุสัตว์
จํานวน 33,020 คน
2. ก่อสร้าง
จํานวน
6,527 คน
3. กิจการต่อเนื่องจากการเกษตร
จํานวน
4,526 คน
1. การพัฒนาฝีมือแรงงานให้กลุ่มเป้าหมายทั่วไป เช่น ผู้ถูกเลิกจ้าง ว่างงาน นักเรียน นักศึกษา
กลุ่มผู้สูงอายุ ฯลฯ เป้าหมาย 1,903 คน ผลงาน 2,678 คน คิดเป็นร้อยละ 140.73
2. การพัฒนาฝีมือแรงงานให้กับแรงงานในสถานประกอบการ แรงงานที่มีงานทําอยู่แล้วให้มีพื้น
ความรู้ ความสามารถและทั กษะเพิ่ม เติม เพื่ อให้ส ามารถปฏิ บัติงานได้อย่ างมีประสิท ธิภาพมากขึ้น มี การ
ทดสอบความรู้ความสามารถตามมาตรฐาน และส่งเสริมให้สถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 100 คน ขึ้นไป
มีการฝึกอบรมให้กับลูกจ้าง เป้าหมาย 13,187 คน ผลงาน 32,132 คน คิดเป็นร้อยละ 243.66
ปีงบประมาณ พ.ศ.2554
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 11 สุราษฎร์ธานี (ตุลาคม 2553-กันยายน 2554) มีเป้าหมาย
การพัฒนาฝีมือแรงงาน จํานวน 14,931 คน ดังนี้
1. การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เป้าหมาย 1,336 คน
2. การฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน เพิ่มศักยภาพในการทํางานสูงขึ้น ทันต่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย เป็น
การฝึกอบรมระยะสั้น เป้าหมาย 3,036 คน
3. การฝึกเตรียมเข้าทํางาน เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับเยาวชน และแรงงานใหม่ก่อนเข้าสู่
ตลาดแรงงาน เป้าหมาย 314 คน
4. การพัฒนากําลังแรงงานรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน เป้าหมาย 240 คน
5. การส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบการพัฒนาฝีมือแรงงานตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการ
พัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 โดยให้สถานประกอบการที่มีพนักงานตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป ดําเนินการฝึก
อบรมพนักงานให้ได้ร้อยละ 50 ของจํานวนพนักงานที่มีอยู่ ไม่น้อยกว่าคนละ 6 ชั่วโมง เป้าหมาย 9,000 คน
6. การพัฒนาฝีมือแรงงานกลุ่มทั่วไป เช่น ผู้ถูกเลิกจ้าง ว่างงาน นักเรียน นักศึกษา ผู้ผ่านการ
บําบัดยาเสพติด กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้พิการ เป้าหมาย 1,005 คน
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4. ด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2553
ผลการดํ าเนิ นงานพั ฒ นาฝี มื อแรงงานของสถาบั นพั ฒ นาฝี มื อแรงงานภาค 11 สุ ราษฎร์ ธานี
(ตุลาคม 2552– กุมภาพันธ์ 2553) ปี 2551 เป้าหมาย 15,090 คน ผลการดําเนินงาน 34,810 คน
คิดเป็นร้อยละ 230.68
บทวิเคราะห์ด้านแรงงาน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีผู้อยู่ในกําลังแรงงาน 55.8% ของประชากร (ข้อมูล ณ กันยายน 2552) และใน
จํานวนนี้ เป็นผู้มีงานทํา 99.13% สําหรับอัตราการว่างงานของจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีเพียง 0.86% เท่านั้น
เนื่องจากเป็นจังหวัดที่ภาคเกษตรนําเข้าอุตสาหกรรม
ด้านการจัดสวัสดิการให้กับลูกจ้าง มีสถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียนประกันสังคม 5,963 แห่ง
มีลูกจ้างที่เข้าระบบมีสวัสดิการเรื่องเจ็บป่วย อุบัติเหตุ ทุพลภาพ ตาย คลอด สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และว่าง
งาน จํานวน 26,278 คน สําหรับการปฏิบัติของนายจ้างตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน เช่น เรื่องอัตราค่าจ้าง
ขึ้นต่ําการทํางานในวันหยุดไม่มีการขัดแย้งหรือข้อพิพากใด ๆ สําหรับองค์กรด้านแรงงานยังไม่การจัดตั้งใน
จังหวัด
สําหรับ การจ้างงาน การขาดแคลนแรงงานไทย ในสถานประกอบการประเภทการผลิต เช่น
ประมง และกิจการต่อเนื่องจากประมง ยางพารา ยังคงมีอย่างต่อเนื่องเพราะสภาพทั่วไปของประชาชนที่พอมี
ฐานะสามารถส่งบุตรหลานให้เรียนชั้นสูงๆ ได้ มักจะส่งให้บุตรหลานเรียนสูงๆ ไว้ก่อน เป็นค่านิยมอย่างหนึ่งถึงแม้
จะจบแล้วไม่มีงานทํา ส่วนใหญ่ส่งให้เรียนต่อถึงระดับปริญญาตรี ทําให้สถานประกอบการประเภทเกี่ยวกับการ
ผลิต ที่ต้องการพนักงานในระดับการศึกษาไม่สูงมากนักขาดแคลนผู้ใช้แรงงาน เนื่องจากในสมัยก่อนผู้ใช้แรง
งานส่วนใหญ่ มาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และในปัจจุบันรัฐบาลส่งเสริมให้มีการปลูกยางพาราในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือได้ทําให้ผู้ใช้แรงงานนิยมกลับบ้านเกิดไปประกอบอาชีพของตนเองกันมากขึ้น ประกอบกับ
ผู้ที่อยู่ในกําลังแรงงานที่เป็นคนพื้นที่ไม่นิยมทํางานต่ํากว่าระดับ และไม่ยอมทํางานที่สกปรก หรืองานหนักทํา
ให้เจ้าของสถานประกอบการต้องการใช้แรงงานต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมายสัญชาติ พม่า ลาว และกัมพูชา
มากขึ้น เพราะแรงงานต่างด้าวมีความขยัน และไม่เกี่ยงเรื่องอัตราค่าจ้างเหมือนแรงงานคนไทย แต่มีข้อจํากัด
ของนายจ้าง/เจ้าของสถานประกอบการที่ใช้แรงงานต่างด้าวที่บางสถานประกอบการไม่สามารถจ้างแรงงาน
ต่างด้าวได้ (ข้อจํากัดของ กิจการบางประเภทที่หากใช้แรงงานต่างด้าวผลิตประเทศคู่ค้าจะไม่ซื้อสินค้า
ปัญหาทางด้านแรงงานทั่วๆไปได้รับการแก้ไขในระดับจังหวัดได้สําเร็จทุกปัญหา ที่มีปัญหาขณะนี้
เรื่องปัญหาแรงงานต่างด้าวซึ่งเป็นเรื่องที่ รัฐบาลได้แก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานโดยอนุญาตให้แรงงานต่าง
ด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมายเข้ามาทํางานในประเภทกิจการที่ขาดแคลนแรงงานได้ ก็ไม่สามารถควบคุมได้ อย่าง
จริงจัง ประกอบกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีหลายส่วนไม่สามารถควบคุมได้ ทําให้จํานวนแรงงานต่างด้าวเข้า
เมื องผิดกฎหมายเพิ่ ม จํานวนมากขึ้น และสภาพพื้ นที่ ของจังหวัดเองมีความหลากหลายเช่น พื้นที่เป็ นป่ า
ภูเขา และเกาะทําให้แรงงานต่างด้าวลักลอบเข้ามาได้สะดวก อีกทั้งเมื่อมีการต่ออายุใบอนุญาตทํางานของแรง
งานต่างด้าวตามนโยบายของรัฐบาล ขั้นตอนการดําเนินการก็มีการเปลี่ยนแปลงตลอด และการดําเนินการแบบรีบ
เร่งที่นโยบายออกมากระชั้นชิด ทําให้ผู้รับผิดชอบดําเนินการได้แบบไม่ทันเวลา อีกทั้งการประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง
ทําให้แรงงานต่างด้าวบางส่วนขาดโอกาสในการต่อใบอนุญาตทํางาน
ถึง แม้ร ัฐ บาลได้แ ก้ไ ขปัญ หาแรงงานต่า งด้า วเข้า เมือ งผิด กฎหมายแต่ค นต่า งด้า วที่
เข้า เมืองแบบถูกต้องตามกฎหมายก็สร้างปัญหาให้เช่นกัน ได้แก่ปัญหาการไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย
ในการประกอบธุรกิจต่างๆ เช่น ร้านอาหาร ร้านอินเตอร์เน็ต ร้านรถเช่า ร้านขายทัวร์ ขายห้องพัก ซึ่ง
เป็นกิจการที่คนไทยสามารถทําได้ เป็นการแย่งงานคนไทยทํา การหลบเลี่ยงภาษี ที่มีการสมคบกับสํานักงาน
บัญชีหรือสํานักงานกฎหมายที่หาช่องว่างของกฎหมายไทยทําบัญชีที่ไม่ตรงกับรายได้ที่แท้จริงเป็นต้น
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แนวโน้มในอนาคต (1)จํานวนแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง จะมีจํานวนสูงขึ้น เนื่องจากแรง
งานส่วนใหญ่เข้ามาเป็นครอบครัว และอยู่ในวัยเจริญพันธุ์ แต่ละครอบครัวมีลูกหลายคน รัฐบาลไม่มีมาตรการ
จํากัดจํานวนการมีบุตรหรือการเพิ่มประชาชน และไม่มีมาตรการในการวางแผนครอบครัว (2)บุตรของแรงงาน
ต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองจะมีปัญหาเรื่องสัญชาติ เชื้อชาติ ต่อไปจะมีปัญหาสังคมตามมา เนื่องจากการไม่ได้รับ
การศึ กษา และการดู แลรักษาสุขภาพอนามั ย ซึ่งเด็กเหล่ านี้ จะพู ดภาษาไทย ภาษาเดิ มของพ่ อแม่ จะพู ดไม่ ได้
(3)ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ ซึ่งเกิดจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่แฝงตัวเข้ามาในรูปแบบของแรงงานต่างด้าว
(4) ปัญหาอัตราการจ้างแรงงานคนไทย หากมีการจ้างแรงงานต่างด้าวต่อไปเรื่อยๆจะทําให้อัตราค่าจ้างขั้นต่ํา
ไม่สามารถขยายตัวสูงขึ้นได้ เนื่องจากแรงงานต่างด้าว พอใจในการทํางานตามอัตราค่าจ้าง ขั้นต่ําและนายจ้าง
พอใจจ้างแรงงานต่างด้าวเนื่องจากมีความขยัน ไม่ลาบ่อย(แรงงานไทย ลาป่วย ลากิจ) ทําให้ประเทศไทยไม่
ขาดแคลนแรงงานระดับกรรมกรแต่เป็นแรงงานต่างด้าว ส่วนการขาดแคลนแรงงานสามารถกระตุ้นนายจ้าง/
เจ้าของสถานประกอบการให้เพิ่มอัตราค่าจ้างขั้นต่ํา และปรับสวัสดิการของผู้ใช้แรงงานให้ดีขึ้นได้

3.7 สถานการณ์การท่องเที่ยว
ในปี 2552 สถานการณ์ การท่องเที่ยวของ จ.สุราษฎร์ธานี มีอัตราการขยายตัวอยู่ในระดับดี มี
จํานวนผู้เยี่ยมเยือน 2,403,094 คน ส่งผลให้เกิดรายได้ หมุนเวียนจากการท่องเที่ยวของจังหวัดสุราษฎร์ธานี
จํานวน 35,919.59 ล้านบาท มีจํานวนห้องพักประมาณ 26,000 ห้อง แยกตามสถานที่ต่าง ๆ ดังนี้
จํานวนผู้มาเยี่ยมเยือน ปี 2552
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ม.ค.-มี.ค.
เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย. ต.ค.-ธ.ค.
รวมทั้งปี
อําเภอเมือง
316,352
308,578 198,905 193,539 1,017,374
อําเภอเกาะสมุย
275,997
280,949 213,831 140,817
911,594
อําเภอเกาะพะงัน
103,984
75,176 77,519 57,568
314,247
เกาะเต่า
55,201
64,106 27,651 12,921
159,879
รวม
751,534
728,809 517,906 405,845 2,403,094
รายได้จากการท่องเที่ยว ปี 2552
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ม.ค.-มี.ค.
เม.ย.-มิ.ย.
ก.ค.-ก.ย.
ต.ค.-ธ.ค.
รวมทั้งปี
อําเภอเมือง
1,034.02 1,977.57 1,300.79 981.30 5,293.68
อําเภอเกาะสมุย
6,664.80 6,897.08 7,107.12 2,361.89 23,030.89
อําเภอเกาะพะงัน
700.47 1,150.37 1,066.34 717.88 3,635.06
เกาะเต่า
860.12 1,926.02
922.90 250.92 3,959.96
รวม
9,259.41 11,951.04 10,397.15 4,311.99 35,919.59
จํานวนโรงแรมในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ม.ค.-ก.ย.
ปี 2553
ปี 2552
รวม
อําเภอเมือง
21
23
44
อําเภอเกาะสมุย
252
238
490
อําเภอเกาะพะงัน
363
425
788
เกาะเต่า
145
134
279
รวม
781
820
1,601
ที่มา : สํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี

๔๕
การดําเนินงานด้านการตลาด
ตลาดในประเทศ : กลุ่มเป้าหมาย คือ เยาวชน ครอบครัว ส่งเสริมการเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน การ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ตลาดต่างประเทศ : รักษาตลาดเดิมได้แก่ เยอรมัน อังกฤษ กลุ่มสแกนดิเนเวีย ตลาดใหม่ กลุ่ม
ยุโรปตะวันออก รัสเซีย และญี่ปุ่น
แนวโน้มตลาดการท่องเที่ยว : นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ ยังนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวและพัก
ผ่อนตามหาดทราย ชายทะเล เป็นหลัก ซึ่งมีแนวโน้มที่มีจํานวนเพิ่มขึ้นอย่างช้า ๆ แต่มีวันพักเฉลี่ยลดลง เนื่อง
จากฝั่งทะเลอันดามันเริ่มฟื้นตัวกลับสู่สภาวะปกติแล้ว การเดินทางสู่แหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ สะดวกมากขึ้น การ
รับรู้ข้อมูลข่าวสารรวดเร็ว นักท่องเที่ยวเลือกจุดหมายปลายทางได้ง่ายขึ้น
ปัญหาอุปสรรคการท่องเที่ยวในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แหล่งท่องเที่ยวหลักของจังหวัดคือ เกาะสมุย และเกาะบริวาร ซึ่งกําลังประสบปัญหาความเสื่อม
โทรม และสภาพแวดล้อม ทําให้นักท่องเที่ยวมีระยะเวลาพักเฉลี่ยลดลง นอกจากนี้ยังมีปัญหาการบริหารจัด
การระบบขนส่งนักท่องเที่ยวกระจายไปตามแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูลด้านการบิน
ปัจจุบันท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี มีเที่ยวบินพาณิชย์มาทําการบิน ดังนี้
1. เที่ยวบินภายในประเทศ
- บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ทําการบินวันละ 2 เที่ยวบิน
1. เที่ยวบินแรก มาถึงเวลา 11.05 น. และออกในเวลา 11.45 น.
2. เที่ยวบินที่สอง มาถึงเวลา 18.45 น. และออกในเวลา 19.25 น.
สายการบินไทย 077-441137
- บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จํากัด ทําการบินวันละ 2 เที่ยวบิน
1. เที่ยวบินแรกมาถึงเวลา 08.15 น. และออกในเวลา 08.45 น.
2. เที่ยวบินที่สองมาถึงเวลา 15.35 น. และออกในเวลา 16.05 น.
สายการบินไทยแอร์เอเชีย 077-441196
- บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด ทําการบินวันละ 2 เที่ยวบิน
1. เที่ยวบินแรก มาถึงเวลา 08.10 น. และออกในเวลา 08.40 น.
2. เที่ยวบินที่สอง มาถึงเวลา 12.50 น. และออกในเวลา 13.20 น.
3. เที่ยวบินที่สามมาถึงเวลา 20.00 น. และออกในเวลา 20.30 น.
สายการบินนกแอร์ 077-441275-6
ปริมาณการขนส่งทางอากาศ ณ ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี เป็นดังนี้
ปีงบประมาณ 2552 (ตุลาคม 2551-กันยายน 2552)
1. มีเที่ยวบินแบบประจําภายในประเทศ ขึ้น/ลง จํานวน2,558 เที่ยว ผู้โดยสาร 328,385 คน
และสินค้า 1,435,747 กิโลกรัม
2. มีเที่ยวบินระหว่างประเทศ ขึ้น/ลง จํานวน 75 เที่ยว ผู้โดยสาร 13,412 คน
3. มีเที่ยวบินอื่น ๆ ขึ้น/ลง จํานวน 2,652 เที่ยว ผู้โดยสาร 2,495 คน
โดยสรุปในปีงบประมาณ 2552 ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานีมีปริมาณเที่ยวบิน ขึ้น/ลง รวม
ทั้งสิ้น 5,285 เที่ยว ผู้โดยสาร 344,292 คน และสินค้า 1,435,474 กิโลกรัม

๔๖
ปีงบประมาณ 2553 (ตุลาคม 2552-กันยายน 2553)
1. มีเที่ยวบินแบบประจําภายในประเทศ ขึ้น/ลง จํานวน 4,230 เที่ยว ผู้โดยสาร 489,434คน
และสินค้า 1,148,743 กิโลกรัม
2. มีเที่ยวบินระหว่างประเทศ ขึ้น/ลง จํานวน 79 เที่ยว ผู้โดยสาร 9,074 คน
3. เที่ยวบินอื่น ๆ ขึ้น/ลง จํานวน 2,247 เที่ยว ผู้โดยสาร 2,115 คน
โดยสรุปตั้งแต่ ตุลาคม 2552 ถึง กันยายน 2553 ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานีมีปริมาณเที่ยวบิน
ขึ้น/ลง รวมทั้งสิ้น 6,556 เที่ยว ผู้โดยสาร 500,623 คน และสินค้า 1,148,743 กิโลกรัม

๔๗

บทที่ 4
ข้อมูลด้านการเมือง
4.1 การเลือกตั้ง ส.ส.
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2550 ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
670,263 คน (นอกเขตจั งหวั ดมาใช้ สิท ธิฯ จํานวน 18,238 คน ในเขตจังหวั ดมาใช้ สิท ธิฯ จํานวน
502,359 คน) คิดเป็นร้อยละ 77.67 ของจํานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง มีการเลือกตั้งซ่อมแทนตําแหน่งว่าง
กรณี นายสุเทพ เทื อกสุบรรณ ลาออก ในเขตเลือกตั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2552 ผู้ได้รับการ
เลือกตั้ง คือ นายธานี เทือกสุบรรณ แบ่งการเลือกตั้งออกเป็น 2 เขต มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจํานวน
6 คน ดังนี้
- เขตเลือกตั้งที่ 1 มีจํานวน 3 คน ได้แก่
(1) นายสุเทพ เทือกสุบรรณ พรรคประชาธิปัตย์
(2) นายประพนธ์ นิลวัชรมณี พรรคประชาธิปัตย์
(3) นายธานี เทือกสุบรรณ
พรรคประชาธิปัตย์
- เขตเลือกตั้งที่ 2 มีจํานวน 3 คน ได้แก่
(1) นายเชน เทือกสุบรรรณ พรรคประชาธิปัตย์
(2) นายสินิตย์ เลิศไกร
พรรคประชาธิปัตย์
(3) นางนิภา พริ้งศุลกะ
พรรคประชาธิปัตย์

๔๘
ผลการเลือกตั้ง ส.ส.เขตเลือกตั้งที่ 1 แทนตําแหน่งที่ว่างและการใช้สิทธิเลือกตั้ง
เลือกตั้งวันที่ 30 ตุลาคม 2553
จํานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ตามบั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู้ มี
สิทธิ(คน)
จํานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ที่มาแสดงตน(คน)
จํ า นวนบั ต รเลื อ กตั้ ง ที่
ได้รับ จัดสรร(ฉบับ)
จํ า นวนบั ต รเลื อ กตั้ ง ที่
ใช้(บัตร)
บัตรดี (ฉบับ)
บัตรเสีย (ฉบับ)
บั ต รที่ ไ ม่ ป ระสงค์ ล ง
คะแนน(ฉบับ)
จํ า นวนบั ต รเลื อ กตั้ ง
ที่เหลือ(ฉบับ)
หมายเลข 1
นายวรวุฒิ วิชัยดิษฐ์
พรรคเพื่อไทย
หมายเลข 2
นายสุเทพ
เทือกสุบรรณ
พรรคประชาธิปัตย์
เปอร์ เ ซ็ น ต์ ก ารมาใช้
สิทธิ เลือกตั้ง(ร้อยละ)
เป อ ร์ เ ซ็ น ต์ บั ต รเสี ย
(ร้อยละ)
เป อ ร์ เซ็ น ต์ บั ต ร ไม่
ป ระส งค์ ล งค ะแ น น
(ร้อยละ)

รวมทั้ง
เมืองฯ
หมด
35,693 117,671

185,955

เกาะ
พะงัน
11,403

25,303

กาญจน
ดิษฐ์
72,177

บ้าน
เวียงสระ
นาสาร
50,409 35,219

เกาะสมุย

ดอนสัก

38,511

55,221

5,850

18,349

14,333

43,218

30,033 18,951

372,500 125,150

11,875

41,000

26,875

76,600

53,650 37,350

185,955

55,221

5,850

18,349

14,333

43,218

30,033 18,951

171,414
2,481
12,060

49,625
785
4,808

5,395
73
382

16,581
314
1,454

13,514
170
649

40,900
492
1,826

27,901 17,495
399
248
1,733 1,208

186,545

69,929

6,025

22,651

12,542

33,382

23,617 18,399

21,956

6,291

658

2,579

1,547

4,184

149,458

43,337

4,737

14,002

11,967

36,716

53.03

46.93

51.30

47.65

56.65

59.88

59.58

53.81

1.33

1.42

1.25

1.71

1.19

1.14

1.33

1.31

6.49

8.71

6.53

7.92

4.53

4.23

5.77

6.37

4,128

2,479

13,683 15,016

หมายเหตุ เลือกตั้งแทนนายชุมพล กาญจนะ เนื่องจากศาลฎีกาแผนคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทาง
การเมืองลงโทษตัดสิทธิทางการเมือง 5 ปี

๔๙

4.2 การเลือกตั้ง ส.ว.
การเลื อกตั้งสมาชิกวุฒิ สภา เมื่ อวันที่ 3 มีนาคม 2551 ผู้มีสิ ทธิเลือกตั้งจํานวน 687,090 คน
มาใช้สิทธิเลือกตั้งจํานวน 404,066 คน (นอกเขตจังหวัดมาใช้สิทธิฯ 7,501 คน ในเขตจังหวัดมาใช้
สิทธิฯ 396,565 คน) คิดเป็นร้อยละ 58.81 ของจํานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ซึ่งผลการเลือกตั้งปรากฏว่า
พล.ต.ท.มาโนช ไกรวงศ์ ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาของจังหวัดสุราษฎร์ธานี

4.3 การเลือกตั้งในระดับท้องถิ่น
สรุปข้อมูลการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่น ดังนี้
1. ข้อมูลครบวาระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในปี 2554
จํานวน 13 แห่ง ดังนี้
ข้อมูลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ปี พ.ศ.2554 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันครบวาระ/ จํานวนเขต
ที่
ชื่อ อปท.
หมายเหตุ
พ้นจากตําแหน่ง เลือกตั้ง
1 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
4 ส.ค.2554
4
2 เทศบาลตําบลเกาะพะงัน
10 ส.ค.2554
2
3 องค์การบริหารส่วนตําบลไชยคราม
10 ส.ค.2554
5
เฉพาะ นายก อบต.
4 องค์การบริหารส่วนตําบลมะขามเตี้ย
6 ต.ค.2554
4
เฉพาะ ส.อบต.
5 องค์การบริหารส่วนตําบลกรูด
6 ต.ค.2554
10
6 องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะพะงัน
6 ต.ค.2554
6
เฉพาะ ส.อบต.
7 องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านใต้
6 ต.ค.2554
5
8 องค์การบริหารส่วนตําบลดอนสัก
6 ต.ค.2554
9
9 องค์การบริหารส่วนตําบลปากแพรก
6 ต.ค.2554
16
10 องค์การบริหารส่วนตําบลเขาหัวควาย 6 ต.ค.2554
4
11 องค์การบริหารส่วนตําบลท่าโรงช้าง
6 ต.ค.2554
5
12 องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านยาง
10 พ.ย.2554
11
13 เทศบาลตําบลช้างซ้าย
16 พ.ย.2554
2
ปี 2552 มีการเลือกตั้ง จํานวน 9 แห่ง 9 ครั้ง
เทศบาลเมือง 1 แห่ง 1 ครั้ง(เทศบาลเมืองท่าข้าม)
เทศบาลตําบล 5 แห่ง 5 ครั้ง
องค์การบริหารส่วนตําบล 83 แห่ง 3 ครั้ง
ปี 2553 มีการเลือกตั้ง 3 แห่ง 3 ครั้ง
เทศบาลตําบล 1 แห่ง 1 ครั้ง
องค์การบริหารส่วนตําบล 2 แห่ง 2 ครั้ง
ปี 2554 มีการเลือกตั้ง จํานวน 13 แห่ง 13 ครั้ง เทศบาลนคร 1 แห่ง 1 ครั้ง เทศบาลตําบล 2 แห่ง 2 ครั้ง องค์การบริหารส่วนตําบล 10 แห่ง 10 ครั้ง
2. ข้อมูลการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นที่ผ่านมา (มกราคม 2551 – ปัจจุบัน)
2.1 ข้อมูลทั่วไป

๕๐
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ครบวาระในปี 2551 และจัดให้มีการเลือกตั้งเรียบร้อย
แล้ว มีจํานวน 10 แห่ง ได้แก่
ลําดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

อปท.

อําเภอ

ทต.ตลาดไชยา ไชยา

วันเลือกตั้ง
9 มีนาคม
2551

ผ.ถ./ส.ถ.

นายก
ส.ถ. เขต 1
ส.ถ. เขต 2
ทต.ท่าชนะ
ท่าชนะ
9 มีนาคม นายก
2551
ส.ถ. เขต 1
ส.ถ. เขต 2
ทต.ท่าฉาง
ท่าฉาง
9 มีนาคม นายก
2551
ส.ถ. เขต 1
ส.ถ. เขต 2
ทต.พนม
พนม
9 มีนาคม นายก
2551
ส.ถ. เขต 1
ส.ถ. เขต 2
ทต.เคียนซา เคียนซา
12 เมษายน นายก
2551
ส.ถ. เขต 1
ส.ถ. เขต 2
ทต.ย่านดิน
พระแสง 4 พฤษภาคม นายก
แดง
2551
ส.ถ. เขต 1
ส.ถ. เขต 2
ทต.บ้านตาขุน บ้านตาขุน 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
บ้านนาสาร 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.

ผู้มีสิทธิ
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
เลือกตั้ง
จํานวน
ร้อยละ
(คน)
(คน)
3,960
2,766 69.85
1,919
1,332 69.41
2,030
1,430 70.44
2,229
1,712 76.81
945
751
79.47
1,284
961
74.84
3,691
2,677 72.53
1,887
1,336 70.80
1,804
1,338 74.17
3,409
2,870 84.19
1,669
1,402 84.00
1,733
1,462 84.36
1,210
1,014 83.80
622
515
82.80
583
495
84.91
1,613
1,359 84.25
891
760
85.30
717
597
83.26
1,278
1,085 84.90
682
586
85.92
596
498
83.56
7,785
5,213 66.96
3,869
2,606 67.36
3,889
2,590 66.60
14,002 10,614 75.80
4,823
3,606 74.77
4,585
3,526 76.90
4,515
3,426 75.88
662,778 355,017 53.57
662,875 354,326 53.45

2.2 ปัญหาอุปสรรคที่เกิดจากการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่น และแนวทางแก้ไข
สํานักงานท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ประสานข้อมูลกับ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบปัญหาอุปสรรคในการดําเนินการเลือกตั้งระดับท้องถิ่น ดังนี้
2.2.1 การสรรหา กกต.อปท. (5 คน)
ปัญหา
ไม่ค่อยมีผู้สมัคร หรือได้คนที่ไม่หลากหลาย ขาดความรู้ความ
สามารถด้านการจัดการเลือกตั้ง
แนวทางแก้ไข กกต.อปท. ควรเป็นบุคคลที่มาจากฝ่ายปกครอง ตํารวจ
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ข้าราชการที่อยู่ในพื้นที่ และองค์กรเอกชน เป็นหลัก
2.2.2 การแบ่งเขตเลือกตั้ง
ปัญหา 1) เขต อปท. หลายแห่งมีแนวเขตไม่ชัดเจน
2) การใช้จํานวนประชากรเป็นเกณฑ์โดยเอาจํานวนประชากรในทะเบียน
บ้านกลางทุกสํานักทะเบียนมารวมคํานวณด้วย ทําให้ไม่เหมาะสม
แนวทางแก้ไข ควรตัดยอดประชากรในทะเบียนบ้านกลางออก เหลือแต่
จํานวนประชากรจริง
2.2.3 การกําหนดหน่วยเลือกตั้ง
ปัญหา ใช้เกณฑ์ประมาณ 800 คน/หน่วยเลือกตั้ง เป็นจํานวนที่มากเกินไป
แนวทางแก้ไข ควรไม่เกิน 600 คน/หน่วยเลือกตั้ง
2.2.4 บัญชีรายชื่อ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ปัญหา
รูปแบบ ขนาด แบบพิมพ์ และสดมภ์ที่ใช้กรอกข้อมูลไม่เหมาะสม
ไม่มีเส้นบรรทัด ทําให้เกิดการผิดพลาดในการกรอกข้อมูลได้ง่าย
แนวทางแก้ไข 1) ควรปรับสดมภ์โดยเอาช่อง “สถานที่ออกบัตร” ออกไป เพราะ
มีช่องหมายเหตุอยู่แล้ว
2) ควรมีเส้นบรรทัด หรือขีดกรอบช่องข้อมูลให้ชัดเจน
ปัญหา
การปิดประกาศมากเกินไป ทําให้ต้องทําหลายชุด สิ้นเปลือง และ
ทําให้ขาดความชัดเจนในชุดสําเนา
แนวทางแก้ไข ควรตัดชุดที่ติดประกาศที่ศาลากลางจังหวัด หรือ กกต.จังหวัดออกไป
หรือตัดชุดใดชุดหนึ่ง เพราะไม่ค่อยมีประชาชนมาดู หรือมาดูน้อยมาก
ปัญหา
บัญชีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ยังมีปัญหาเรื่องรายชื่อตกหล่น ซ้ําซ้อน หรือมี
ชื่อบุคคลที่ไม่มีสิทธิเลือกตั้งปรากฏอยู่
แนวทางแก้ไข ควรปรับปรุงให้มีระบบการปิดประกาศ และตรวจสอบทาง
Internet ได้
2.2.5 บัตรเลือกตั้ง วัสดุอุปกรณ์
ปัญหา
ต้องไปขอรับด้วยตนเอง สร้างความยุ่งยากไม่สะดวกแก่การเดินทาง
ของผู้มารับ และสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย
แนวทางแก้ไข ควรกําหนดให้บริษัทไปรษณีย์ไทย จํากัด จัดส่ง โดยเก็บ
ค่าธรรมเนียมเช่นเดียวกับบัตรเลือกตั้ง ส.ส./ส.ว. จะทําให้สะดวก
และประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากขึ้น
ปัญหา
หีบบัตรเลือกตั้งและคูหา ไม่เพียงพอ ต้องไปขอยืมจากที่อื่น
แนวทางแก้ไข ควรให้ อปท. จัดหาไว้ประจําสํานักงานของตัวเอง
2.2.6 กรรมการประจําหน่วยเลือกตั้ง/กรรมการนับคะแนน
ปัญหา
1) กรรมการประจําหน่วยเลือกตั้ง 7 คน น้อยเกินไปไม่เหมาะสม
กับภารกิจ
2) การนับคะแนนให้นับรวมที่เขตสร้างความยุ่งยาก เสียเวลา สร้าง
ความแตกแยก ระหว่างเจ้าหน้าที่
แนวทางแก้ไข 1) กรรมการประจําหน่วยเลือกตั้ง ควรมีจํานวน 9 - 10 คน
เช่นเดียวกับการเลือกตั้ง ส.ส./ส.ว.
2) ควรนับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งได้เลย โดยใช้กรรมการประจํา
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หน่วยทําหน้าที่
3) ยกเลิกผู้อํานวยการประจําหน่วยเลือกตั้ง ให้นับรวมเป็น
กรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งเลย
2.2.7 เอกสารแบบพิมพ์ต่าง ๆ
ปัญหา
มีจํานวนและแบบต่าง ๆ มากเกินไป รหัสก็ไม่เหมือนกันกับของ
ส.ส./ ส.ว. สร้างความสับสนแก่ผู้ปฏิบัติ
แนวทางแก้ไข ควรลดแบบและใช้รหัสให้เหมือนกันในการเลือกตั้งทุกระดับ
2.2.8 การประชาสัมพันธ์
ปัญหา
การประชาสัมพันธ์มีน้อยมาก ราษฎรจะไม่ค่อยรู้ โดยเฉพาะ กกต.
เกือบไม่ให้ความสําคัญเลย
แนวทางแก้ไข 1) กกต.กลาง ควรจะมีสปอตโฆษณา เป็นประจําต่อเนื่อง เพื่อ
กระตุ้นจิตสํานึกให้ประชาชนตระหนักถึงความสําคัญของ
การเลือกตั้งระดับท้องถิ่น
2) อปท. ต้องประชาสัมพันธ์ ให้มากขึ้น
การสร้างการเมืองสมานฉันท์ในระดับประเทศ
การที่จะทําให้การเมืองสมานฉันท์เกิดขึ้นทั้งประเทศได้มีเรื่องสองสามเรื่องที่เราทุกคนจะต้อง
ตระหนักและช่วยกันคิด ช่วยกันทํา นั่นคือ
ทําให้มีชุมชนเข้มแข็งเต็มพื้นที่ พยายามให้มีชุมชนเข้มแข็งเต็มพื้นที่ เพื่อไปต้านทานหรือ
จํากัด “ธนาธิปไตย” ถ้าชุมชนเข้มแข็งเงินก็ซื้อไม่ได้ เขาเป็นตัวเขาเอง เศรษฐกิจเขาพอเพียง ไม่ขึ้นกับเงิน
เขามีเกียรติ เขามีศักดิ์ศรี คุณซื้อเขาไม่ได้ เพราะฉะนั้น การที่จะทําให้ “ธนาธิปไตย” ลดลงได้ ต้องให้
ชุมชนเข้มแข็ง ถ้าจะสร้างการเมืองสมานฉันท์แล้ว ชุมชนเข้มแข็งต้องเต็มพื้นที่ทั้งในชนบทและในเมือง
ต้องหาทางควบคุม “ธนาธิปไตย” ต้องหาทางควบคุม “ธนาธิปไตย” จะแก้ไขรัฐธรรมนูญ
จะสร้างกฎกติกาสร้างอะไรก็ต้องทํา รัฐธรรมนูญปัจจุบันมีช่องโหว่อะไร ที่จริงเขาก็พยายามจะสร้าง แต่ว่า
เงินขนาดใหญ่เข้ามายึดกุมอํานาจทางการเมืองได้ ก็ต้องมาดูกันตรงนี้ ว่าจะต้องสร้างกฎ ประชาธิปไตย
อะไร องค์กรอิสระ ทําอย่างไรจึงจะแทรกแซงไม่ได้
การเมืองภาคประชาชนจะต้องเข้มแข็ง การเมืองภาคประชาชนจะต้องเข้มแข็ง รัฐธรรม
นู ญ ฉบั บ ปั จ จุ บั น เป็ น รั ฐ ธรรมนู ญ ที่ คิ ด ถึ ง การเมื อ งภาคพลเมื อ งมาตั้ ง แต่ ต้ น คณะกรรมการพั ฒ นา
ประชาธิปไตย ได้คิดกรอบของการปฏิรูปการเมืองกันขึ้น รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันได้บัญญัติเกี่ยวกับการ
เมืองภาคพลเมืองไว้เยอะมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องศักดิ์ศรีของพลเมือง เรื่องสิทธิชุมชน เรื่องการรวมตัวของ
คนเป็นเรื่องถูกต้องตามรัฐธรรมนูญมาตรา 76 นอกจากนี้ ยังระบุอย่างชัดเจนด้วยว่า ต่อไปนี้ รัฐต้องส่ง
เสริมการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ และรัฐต้องส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐทุกระดับ อาจกล่าวได้ว่า ถ้าไม่มีการเมือง
ภาคประชาชนเสียแล้ว ต่อให้การเมืองของนักการเมืองดีเท่าไร ก็ไม่มีวันทําให้ถูกต้องได้ โดยธรรมชาติของ
คนที่มาเป็นนักการเมือง โดยธรรมชาติของกลไกที่จะเอาชนะเลือกตั้ง ทําให้เขาต้องผิด ไม่มีวันจะถูกต้อง
ไปได้ถ้าปราศจากการเข้ามาตรวจสอบ กํากับดูแลของการเมืองภาคประชาชน เพราะฉะนั้น การที่จะเกิด
การเมืองสมานฉันท์ขึ้นได้ ต้องมีการเมืองภาคประชาชนที่เข้มแข็ง
ที่มา : วารสาร กกต.สุราษฎร์ธานี ประจําเดือนมกราคม 2554
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บทที่ 5
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การใช้ที่ดิน แหล่งน้ํา และการดําเนินการ
ตามนโยบายรัฐบาล

5.1พยากรป่
ด้านทรั
ด้านทรั
าไม้พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีเนื้อที่ทั้งหมดจํานวน 8,174,758.61 ไร่ มีพื้นที่ป่าซึ่งกําหนดเป็นป่า
สงวนแห่งชาติ จํานวน 26 ป่า เนื้อที่ 3,641,700.00 ไร่ ในพื้นที่ส่วนนี้กรมป่าไม้ได้ส่งมอบพื้นที่ที่เป็น
พื้นที่ป่าเพื่อเศรษฐกิจ (Zone E) และพื้นที่ป่าที่เหมาะสมต่อการเกษตร (Zone A) ให้ ส.ป.ก. นําไปปฏิรูปที่
ดินจํานวน 2,034,733.75 ไร่ ทําให้ปัจจุบันยังคงเป็นป่าสงวนแห่งชาติ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรม
ป่าไม้ จํานวน 1,606,966.25 ไร่ และมีพื้นที่ส่วนนี้บางส่วนยังเป็นอุทยานแห่งชาติ จํานวน 6 แห่ง พื้น
ที่ป่าเตรียมการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ จํานวน 2 แห่ง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าจํานวน 4 แห่ง เขต
ห้ามล่าสัตว์ป่า จํานวน 2 แห่ง
จากการแปลภาพถ่ายทางอากาศเมื่อปี พ.ศ. 2551 พื้นที่ป่าของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในปี
พ.ศ. 2552มีเนื้อที่ป่าคงเหลือ 3,893.85 ตร.กม. หรือจํานวน 2,433,656.25 ไร่ คิดเป็น 30.20
เปอร์เซ็นต์ ของเนื้อที่จังหวัด
ผลการดําเนินการตรวจป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทําลายทรัพยากรป่าไม้ ของหน่วยที่
รับผิดชอบในพื้นที่สังกัดกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช และชุดเฉพาะกิจป้องกันและ
ปราบปรามจังหวัดสุราษฎร์ธานี ฉก.ท่าเพชร ได้ตรวจพบการกระทําผิดกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2553 รวมทั้งหมด จํานวน 439 คดี จับกุมตัวผู้กระทําผิดได้ 121 คน มีรายละเอียด
ดังนี้
1. คดี บุ กรุ ก พื้ น ที่ ป่ า 320 คดี พื้ น ที่ ป่ าถู กบุ ก รุ ก รวมเนื้ อ ที่ 3,602-1-36 ไร่ จั บ กุ ม ตั ว
ผู้กระทําผิดได้ 121 คน
2. คดี ไม้ หวงห้ าม 95 คดี ตรวจยึ ดไม้ กระยาเลย จํ านวน 627 ท่ อน ปริ มาตร 694.145
ลบ.ม. ไม้แปรรูป จํานวน 4,280 แผ่น ปริมาตร 155.083 ลบ.ม. จับกุมผู้กระทําผิดได้ 47 คน
3. คดีสัตว์ป่า 23 คดี จับกุมตัวผู้กระทําผิดได้ 32 คน
4. คดีของป่า 1 คดี จับกุมผู้กระทําผิดได้ 1 คน
สภาพปัญหา/สาเหตุการเกิดปัญหา
1. การเพิ่มของประชากรทําให้ประชากรมีความต้องการที่ดินเพื่อทํากินและอยู่อาศัยเพิ่มขึ้น
2. ปัจจัยด้านเศรษฐกิจมีการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น ทําให้ประชาชนบุกรุก
พื้นที่ป่าเพื่อขยายที่ดินทํากิน
3. การบุกรุกตัดไม้ทําลายป่าของนายทุนหรือผู้มีอิทธิพล เพื่อต้องการครอบครองที่ดิน
4. ที่ดินมีราคาสูง เป็นเหตุจูงใจให้มีราษฎรบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ เพื่อขายให้กับนายทุน
5. มีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําผิดหรือมีส่วนร่วมในการบุกรุก ยึดถือ ครอบครองพื้นที่ป่าเสียเอง
6. กฎหมายที่บังคับใช้ในปัจจุบันมีโทษน้อย ทําให้ผู้กระทําผิดไม่เกรงกลัว
7. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่เพียงพอ งบประมาณมีจํากัด ขาดยานพาหนะ และยังขาดการมี
ส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบพื้นที่กับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
8. ราษฎรขาดจิ ต สํ านึ ก ในการป้ อ งกั น และดู แ ลรัก ษา และมี ส่ วนร่วมในการดู แ ลรัก ษา
ทรัพยากรป่าไม้น้อย

๕๔
1. มาตรการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทําลายทรัพยากรป่าไม้
1) จัดตั้งชุดเฉพาะกิจป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทําลายทรัพยากรป่าไม้ โดยสนธิกําลัง
จากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อดําเนินการตรวจปราบปรามในพื้นที่ล่อแหลม และพื้นที่ที่มีการบุกรุกจํานวน
มากอย่างต่อเนื่อง
2) กําหนดความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ถ้าหากพบการกระทําผิดขึ้นในพื้นที่รับ
ผิดชอบ จะต้องมีส่วนรับผิดชอบด้วย
2.1 หากหมู่บ้านใดมีการบุกรุกทําลายป่าไม้เกิน 5 ไร่ ต่อราย โดยกํานัน และผู้ใหญ่บ้าน
ไม่ทราบเรื่อง หรือไม่ได้แจ้งข้อมูลเบื้องต้นให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ ถือว่าบกพร่องต่อหน้าที่ จงใจ
หรือปล่อยปละละเลยและไม่ปฏิบัติตามนโยบายของจังหวัด ปลัดอําเภอผู้รับผิดชอบประจําตําบล กํานัน
และผู้ใหญ่บ้านเจ้าของพื้นที่จะต้องถูกคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย
2.2 หากพื้นที่ป่าไม้ในความรับผิดชอบของหน่วยงานป่าไม้ถูกบุกรุกเกิน 15 ไร่ต่อราย
โดยผู้รับผิดชอบของหน่วยงานนั้นไม่ทราบ ถือว่าบกพร่องต่อหน้าที่ เป็นการจงใจหรือปล่อยปละละเลย
และไม่ปฏิบัติตามนโยบายของจังหวัด เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบพื้นที่จะต้องถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ทางวินัย
2.3 ถ้ ามี ก ารบุ ก รุก ตั ด ไม้ ทํ าลายป่ าในเขตรับ ผิ ด ชอบของเขตอนุ รั ก ษ์ ป่ าเขตใด โดย
หัวหน้าชุดเขตรับผิดชอบมิได้มีการกวดขันจับกุม ปล่อยให้ทางจังหวัดหรืออําเภอทําการจับกุม หัวหน้าชุด
เขตนั้นจะต้องรับผิดชอบ ถูกตั้งคณะกรรรมการสอบสวน หย่อนประสิทธิภาพ บกพร่องต่อหน้าที่ด้วย
3) พื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกทําลาย และถูกจับกุมดําเนินคดี ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจตาม
มาตรา 25 แห่ง พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 หรือมาตรา 22 แห่ง พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาติ
พ.ศ. 2504 รื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง หรือผลอาสินแล้วแต่กรณี
2. มาตรการฟื้นฟูสภาพ ดําเนินการปลูกฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ที่ถูกบุกรุกทุกแปลง และปลูกต้นไม้ใน
พื้นที่ต่างๆ เช่น สถานที่ราชการ สองข้างทาง รอบอ่างเก็บน้ํา ที่สาธารณะประโยชน์ต่างๆ
3. มาตรการสร้างจิตสํานึกในการดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้ ทําการประชาสัมพันธ์เรื่องที่เกี่ยวกับ
การป้องกัน ดูแล และรักษาทรัพยากรป่าไม้ในทุกรูปแบบ ให้ทุกองค์กรได้ทราบและให้ความร่วมมือ รวม
ถึงการจัดกิจกรรมรูปแบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ด้านทรัพยากรน้ําและแหล่งน้ํา
น้ําผิวดิน
จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีแหล่งน้ําธรรมชาติที่สําคัญคือ แม่น้ําตาปี คลองพุมดวง คลองแสง และ
มีแหล่งน้ําผิวดินอื่นๆ เช่น
- คลอง
474 สาย
- ฝายน้ําล้น 430 แห่ง
- อ่างเก็บน้ํา 42 แห่ง
- เขื่อน
1 แห่ง
ปัญหา
1. มีการบุกรุกพื้นที่ต้นน้ํา กลางน้ํา และท้ายน้ํา เพื่อการขยายพื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ
เช่นปาล์มน้ํามัน ยางพารา เป็นต้น ทําให้เกิดผลกระทบได้แก่ เกิดการชะล้างพังทลายของดิน เกิดตะกอน
ทําให้แหล่งน้ําตื้นเขิน ขาดน้ําในหน้าแล้ง มีน้ําป่า/น้ําท่วมเฉียบพลัน
2. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํายังไม่มีประสิทธิภาพทําให้เกิดภาวการณ์ ขาดแคลนน้ํา
อุปโภค บริโภคในฤดูแล้ง

๕๕
3. คุ ณ ภาพน้ํ าในแหล่ งน้ํ าไม่ ดี จากการปนเปื้ อ นน้ํ าทิ้ งจากชุ ม ชน โรงงานอุ ต สาหกรรม
การทําเกษตรกรรม และการขาดจิตสํานึกในการอนุรักษ์แหล่งน้ํา ทําให้ส่งผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์
การใช้ต้นทุนสูงในการบําบัด และผลกระทบต่อสุขภาพ
แนวทางการแก้ไขปัญหา
1. การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บน้ํา เช่น การสร้างฝาย (Check Dam) อ่างเก็บน้ํา ระบบ
ประปา การบริหารจัดการแหล่งน้ําขนาดกลาง และเล็ก เป็นต้น
2. การป้องกันน้ําท่วม เช่นการทําแก้มลิง การสร้างระบบเตือนภัยในพื้นที่เสี่ยงภัย เป็นต้น
3. การกําหนดการใช้ที่ดินเหมาะสม การทําหมุดหลักเขตลําน้ําสาธารณะเพื่อป้องกันการบุกรุก
4. การอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรน้ํ า เชิ ง บู ร ณาการ เช่ น การศึ กษาวางแผนแม่ บทกํ าหนดพื้ นที่
ขุ ดลอกลํ าน้ํ าและแก้ ม ลิ ง การศึ ก ษาออกแบบรายละเอี ย ดและก่ อ สร้ า งระบบบํ า บั ด น้ํ า เสี ย ในเขต
เทศบาล การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน การบังคับใช้กฎหมาย เป็นต้น
5. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําแบบยั่งยืน เช่น การพัฒนาระบบข้อมูลเครือข่ายสารสนเทศ
การเพิ่มความสามารถของบุคลากรในการประยุกต์ ใช้ข้อมูลรีโมทเซนซิ่งและสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการ
วางแผนและบริหารจัดการทรัพยากรน้ําเป็นต้น
น้ําใต้ดิน
จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีการเจาะบ่อบาดาลเป็นจํานวนมาก สําหรับใช้ในการอุปโภค บริโภค
เกษตรกรรม ธุรกิจ โรงงานอุตสาหกรรม บริการ และการค้าขายน้ําบาดาล โดยเฉพาะพื้นที่อําเภอเกาะสมุย
ในปี พ.ศ. 2554 (มกราคม 2554) มีจํานวนบ่อบาดาลเอกชน 2,792 บ่อ แยกเป็น
- ประเภทอุปโภคบริโภค 1,822 บ่อ
- ประเภทธุรกิจอุตสาหกรรม 240 บ่อ
- ประเภทธุรกิจการค้า
118 บ่อ
- ประเภทธุรกิจบริการ
409 บ่อ
- ประเภทเกษตรกรรม
203 บ่อ
ปัญหา
ทรัพยากรน้ําบาดาลของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ยังไม่อยู่ในขั้นที่เป็นภาวะวิกฤต แต่พบว่ามีปัญหา
ด้านทรัพยากรน้ําบาดาลดังนี้
1. คุณภาพน้ําบาดาลบางแห่งไม่สามารถนํามาใช้ในการอุปโภค-บริโภคได้ เนื่องจากมีการ
ปนเปื้ อนของฟู ลออไรด์ในปริมาณสู งในพื้ นที่ 13 อําเภอ ได้แก่ อ.กาญจนดิ ษฐ์ อ.ไชยา อ.คีรีรัฐนิ คม
อ.เคี ยนซา อ.ชั ยบุ รี อ.ท่ าฉาง อ.ท่ าชนะ อ.บ้ านตาขุ น อ.เวียงสระ อ.บ้ านนาสาร อ.พระแสง อ.พุ นพิ น
อ.บ้านนาเดิม
2. มีการลักลอบเจาะบ่อบาดาลโดยไม่ได้ขออนุญาต
3. ขาดการบํารุงรักษาบ่อบาดาลเดิม ทําให้มีการเปิดพื้นที่ใหม่เพื่อทําการขุดเจาะใหม่
4. ผู้รับจ้างเจาะบ่อบาดาลบางรายขาดมาตรฐานในการขุดเจาะ
5. ในพื้ น ที่ เกาะสมุ ย มี ก ารเปลี่ ย นมื อ เจ้ า ของบ่ อ ยและส่ ว นใหญ่ ไม่ ส ามารถตรวจสอบ
ข้อมูลได้ เนื่องจากบางแห่งเป็นของชาวต่างชาติและไม่ได้อยู่ประจําในพื้นที่หรือขายให้ผู้อื่นครอบครอง
ทําให้มีปัญหาต่อการจัดเก็บค่าใช้น้ําบาดาล
ข้อมูลเชิงลึก
พื้นที่ที่มีการขออนุญาตเจาะบ่อบาดาลมากที่สุดคืออําเภอเกาะสมุย เพราะประสบกับปัญหา
การขาดแคลนน้ํา ทั้งในภาคของธุรกิจ โรงแรมรีสอร์ท ตลอดจนการใช้น้ําอุปโภคบริโภคภายในครัวเรือน

๕๖
การแก้ไขปัญหา
เห็นควรจัดตั้งหน่วยงานย่อยประจําอําเภอเกาะสมุย เพื่อให้บริการกับผู้ประกอบกิจการ
น้ําบาดาล และการตรวจสอบติดตามได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
ด้านขยะ คุณภาพน้ํา อากาศและเสียง
1. ขยะ
จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีปริมาณขยะมูลฝอยรวม 681.3 ตันต่อวัน ในเขตเทศบาลประมาณวันละ
340 ตัน โดยสามารถจัดเก็บขยะได้ประมาณวันละ 545.04 ตัน หรือประมาณร้อยละ 80 ของปริมาณ
ขยะที่เกิดขึ้น โดยส่วนใหญ่ปริมาณขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลสามารถดําเนินการเก็บรวบรวมได้เฉลี่ยร้อยละ
75-100 (สนง.สิ่งแวดล้อมภาคที่ 14,2549)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีระบบกําจัดขยะที่ถูกหลักสุขาภิบาลมีเพียงแห่งเดียว คือเทศ
บาลเมืองเกาะสมุย ใช้ระบบเตาเผา
สภาพปัญหา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีปัญหาในด้านการขาดแคลนพื้นที่ในการกําจัดขยะ เกิดปัญหา
ตกค้าง และไม่มีระบบบําบัดขยะที่ถูกหลักสุขาภิบาล
สาเหตุการเกิดปัญหา
เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่มีการบริหารจัดการขยะอย่างครบวงจร เช่น การลด
แยกขยะ การมีส่วนร่วมจากชุมชน เป็นต้น
ข้อมูลเชิงลึก
1. จากการเปรียบเทียบข้อมูลปริมาณขยะของเทศบาลหลัก 6 เทศบาลในระหว่างในปี พ.ศ.
2545 พ.ศ.2548 และ พ.ศ.25451พบว่า เทศบาลที่มีแนวโน้มปริมาณขยะเพิ่มขึ้น คือ เทศบาลเมือง
เกาะสมุย เทศบาลเมือ งนาสาร เทศบาลตํ าบลท่ าฉาง เทศบาลที่ มี แ นวโน้ ม ปริม าณขยะลดลง ได้ แ ก่
เทศบาลเมืองท่าข้าม เทศบาลตําบลเวียงสระ และเทศบาลตําบลดอนสัก ส่วนเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มี
ปริมาณขยะลดลงแล้วคงที่
2. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการลดการคัดแยกขยะ การนําขยะกลับมา
ใช้ใหม่
3. เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะ เช่น พัฒนาศูนย์จัดการขยะรวม การแบ่งโซน
พื้นที่ในการจัดการขยะ ให้ภาคเอกชนร่วมดําเนินการ เป็นต้น
2. คุณภาพน้ําผิวดิน (แม่น้ําตาปี–พุมดวง)
จังหวัดสุราษฎร์ธานีอยู่ในเขตลุ่มน้ําขนาดใหญ่ 3 ลุ่มน้ํา คือ
 ลุ่มน้ําตาปี มีแม่น้ําตาปีเป็นแม่น้ําสายหลักมีความยาวประมาณ 230 กิโลเมตร
 ลุ่มน้ําพุมดวง มีคลองพุมดวงเป็นลําน้ําสายหลักความยาวประมาณ 84 กิโลเมตร
 ลุ่มน้ําภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน ได้แก่ คลองสายต่าง ๆ ซึ่งมักเกิดขึ้นและสิ้นสุดใน
อําเภอท่าชนะ ท่าฉาง ไชยา กาญจนดิษฐ์ และดอนสัก
สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 ได้ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําของแม่น้ําตาปี-พุมดวง มี
จุดตรวจสอบคุณภาพน้ํา จํานวน 11 สถานี แบ่งเป็น
- แม่น้ําตาปี มีจุดตรวจคุณภาพน้ํา 4 สถานี
- แม่น้ําพุมดวงมีจุดตรวจคุณภาพน้ํา 4 สถานี
- แม่น้ําตาปี-พุมดวงบรรจบกัน 2 มีจุดตรวจคุณภาพน้ํา 3 สถานี

๕๗
สภาพปัญหา
1. คุ ณ ภาพน้ํ าในแม่ น้ํ าตาปี -พุ ม ดวง พ.ศ.2550 ส่วนใหญ่ อ ยู่ในเกณฑ์ คุ ณ ภาพน้ํ าพอใช้
ร้อยละ 56.4 อยู่ในเกณฑ์คุณภาพดี ร้อยละ 21.8 และอยู่ในเกณฑ์คุณภาพน้ําเสื่อมโทรม และเสื่อมโทรมมาก
ร้อยละ 24 โดยบริเวณที่มีคุณภาพน้ําเสื่อมโทรมถึงเสื่อมโทรมมาก ได้แก่บริเวณที่น้ําไหลผ่านชุมชนเมือง และ
บริเวณที่มีการไหลเวียนน้ําน้อย
2. เมื่อปี พ.ศ.2549 มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาคุณภาพ น้ําเสีย ปลาตาย จํานวน 10
เรื่อง พ.ศ.2550 จํานวน 12 เรื่อง
สาเหตุของการเกิดปัญหา
1. ปัญหาคุณภาพน้ําส่วนใหญ่จะเป็นน้ําเสียชุมชนโดย เฉพาะชุมชนเมือง
2. ปัญหาการลักลอบปล่อยน้ําเสียของโรงงานอุตสาหกรรม
3. ปัญหาน้ําเสียจากสารเคมีภาคการเกษตร
4. ปัญหาการปล่อยน้ําเสียของนากุ้ง ทําให้ความหลากหลายทางชีวภาพของคลองต่างๆ
ลดลง
ข้อมูลเชิงลึก
จากการเปรี ย บเที ย บข้ อ มู ล คุ ณ ภาพน้ํ าแม่ น้ํ า ตาปี -พุ ม ดวง ตั้ งแต่ ปี พ.ศ.2545 -2549
พบว่าคุณภาพน้ํามีแนวโน้มที่จะมีคุณภาพดีขึ้น แต่พบว่าแหล่งชุมชนหนาแน่นมีคุณภาพน้ําเสื่อมโทรมถึง
เสื่ อ มโทรมมากเพิ่ ม ขึ้ น ซึ่ ง อาจจะเกิ ด จากสาเหตุ ห ลายประการ เช่ น การปนเปื้ อ นจากแหล่ งชุ ม ชน
โรงงานอุตสาหกรรม แหล่งเกษตรกรรม เป็นต้น
ทั้งนี้บริเวณสถานีตรวจวัดที่มีแนวโน้มจะมีปัญหาคุณภาพน้ําที่ต้องเพิ่มการเฝ้าระวังและหา
ทางแก้ไขปัญหา ได้แก่สถานีท่าเรือบ้านดอน อ.เมืองฯ จ.สุราษฎร์ธานี สถานีคลองพระแสง เทศบาลตําบล
เขาพัง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี
แนวทางการแก้ไขปัญหา
1. ประสานความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกํากับดูแลไม่ให้มีการปล่อยน้ําเสียลงสู่
แหล่งน้ํา เช่น สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น
2. การเฝ้าระวังคุณภาพน้ําจากภาคส่วนต่าง ๆ เช่น เครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพน้ํา สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 เป็นต้น
3. การสร้างจิตสํานึกให้แก่ทุกภาคส่วนในการดูแลรักษาแหล่งน้ํา
3. คุณภาพน้ําทะเล
จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลหลายพื้นที่ได้แก่ เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า
และหมู่เกาะอ่างทอง นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ํา แหล่งทําประมงชายฝั่ง แหล่งประมงฟาร์ม
หอยแครง หอยนางรม เป็นต้น
กลุ่มงานวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 ร่วมกับสํานักงาน
เทศบาลเมืองเกาะสมุย และเครือข่ายตรวจวัดคุณภาพน้ําทะเลในบริเวณหาดท่องเที่ยวเกาะสมุย ตามโครงการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําทะเลบริเวณแหล่งท่องเที่ยว จํานวน 6 หาด คือ หาดหน้าทอน หาดแม่น้ํา
หาดบางรักษ์ หาดเชิงมน หากเฉวง/เฉวงน้อย และหาดละไม จํานวน 19 จุด โดยดําเนินการตรวจวัด
จํานวน 3 ครั้ง/ปี ในปี 2554 ดําเนิ นการตรวจวัดในเดือนกุม ภาพันธ์ พฤษภาคม และกันยายน เพื่ อ
ติดตามแนวโน้มคุณภาพน้ําทะเลในพื้นที่เกาะสมุยว่าเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ําทะเลหรือไม่ และ
คุ ณ ภาพน้ํ า ทะเลยั ง เหมาะสมกั บ การทํ า กิ จ กรรมต่ า ง ๆ ของนั ก ท่ อ งเที่ ย ว รวมทั้ งเป็ น ข้ อ มู ล ให้ กั บ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดําเนินการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมที่ดี และสร้างความยั่งยืนให้กับการท่องเที่ยวในพื้นที่เกาะสมุย

๕๘
ดําเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ําทะเล ครั้งที่ 1/54 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2554 โดยดําเนินการฯ
ใน 2 ส่วน ดังนี้
1. การตรวจวัดคุณภาพน้ําในภาคสนาม พารามิเตอร์ทั่วไป จํานวน 9 พารามิเตอร์ ได้แก่
- วัตถุลอยน้ํา
- น้ํามันหรือไขมันบนผิวน้ํา
- สีกลิ่น
- อุณหภูมิความโปร่งใส
- ความเค็ม
- ความเป็นกรด-ด่าง
- ออกซิเจนละลาย
2. การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ําในห้องปฏิบัติการ จํานวน 3 พารามิเตอร์ ได้แก่
- สารแขวนลอย
- แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด
- แบคทีเรียกลุ่มฟีคัลโคลิฟอร์ม
ในการตรวจวัดคุณภาพน้ําทะเลในครั้งนี้ สํานักงานเทศบาลเมืองเกาะสมุยได้มีการจัดประชุม
ชี้แจงรายละเอียดของการดําเนินงาน เพื่อให้เครือข่ายทุ กภาคส่วนได้มีความเข้าใจตรงกัน นอกจากนี้
สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 ได้มีการทบทวนกระบวนการตรวจวัดคุณภาพน้ําทะเลให้กับเครือข่ายทั้ง
เก่าและสมาชิกเครือข่ายใหม่ ที่เข้ามาร่วมการดําเนินงาน เพื่อให้สามารถทําการตรวจวัดคุณภาพน้ําทะเล
ได้อย่างถูกต้อง และได้ข้อมูลคุณภาพน้ําทะเลที่มีคุณภาพตามหลักวิชาการ
4. คุณภาพอากาศ
สภาพภูมิอากาศโดยส่วนใหญ่ของจังหวัดสุราษฏร์ธานี มีสภาพอากาศแบบมรสุมเขตร้อน อยู่
ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มาจากมหาสมุทรอินเดียคือ ระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึง
เดือ นตุ ลาคม และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนื อที่พั ดผ่ านอ่ าวไทยในช่ วงเดือนพฤศจิกายน ถึงเดื อน
มกราคม อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีประมาณ 26.3 องศาเซลเซียส (25.0-27.9) ความชื้นสัมพัทธ์ โดยเฉลี่ย
ตลอดปีประมาณ 83% โดยสภาพภูมิอากาศของจังหวัดมี 2 ฤดูกาล คือฤดูร้อน และ ฤดูฝน
กรมควบคุมมลพิษ ได้ทําการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณ ภาพอากาศอัตโนมัติโดยทั่วไปใน
บรรยากาศ จํานวน 1 สถานี ณ บริเวณที่ว่าการอําเภอเมือง จ.สุราษฎร์ธานี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2545 และ
ได้ดําเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากยานพาหนะ ในพื้นที่บริเวณเขตเมือง เป็นประจําทุกปี ตั้งแต่ปี
พ.ศ.2548
คุณภาพอากาศโดยทั่วไปในบรรยากาศ
สภาพปัญหา
จากการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ไม่มีดัชนีที่เกินเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศ แต่ปัญหา
คุณภาพอากาศส่วนใหญ่มาจากข้อมูลการร้องเรียน โดยเฉพาะเรื่องกลิ่นจากการประกอบการได้แก่ โรง
งานผลิ ตยางพารา ฟาร์ ม เลี้ ย งหมู ฟาร์ม เลี้ ย งเป็ ด ไก่ ฝุ่ น ควั น จากเผาขยะ และโรงงานที่ ใช้ เชื้ อ เพลิ ง
ประเภทฟืนเป็นวัตถุดิบในการดําเนินการ โรงงานไม้แปรรูป

๕๙
คุณภาพอากาศจากยานพาหนะ
สภาพปัญหา
คุณภาพอากาศจากยานพาหนะ ได้แก่รถยนต์เบนซิน รถยนต์ดีเซลรถจักรยานยนต์ พบมี
ดัชนีที่เกินเกณฑ์มาตรฐาน ได้แก่ ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ ก๊าซไฮโครคาร์บอน ปริมาณควันขาว
ปริมาณควันดํา โดยส่วนใหญ่สาเหตุน่าจะมาจากสภาพของรถที่นํามาใช้มีสภาพเก่าลงทําให้การปล่อย
ก๊าซต่างเกินค่ามาตรฐานเพิ่มมากขึ้น ส่งผลต่อสภาพแวดล้อมภายนอก
ข้อมูลเชิงลึก
คุณภาพอากาศโดยทั่วไปในบรรยากาศ
จากผลการตรวจวัดคุณ ภาพอากาศ ปีพ.ศ.2547-2551 พบว่าคุณ ภาพอากาศได้แก่การ
ตรวจวัดก๊าซ ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์
(CO) ก๊าซโอโซน (O3) ฝุ่นขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพอากาศจากยานพาหนะ
จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ปี พ.ศ.25450-2551
1. รถยนต์เบนซิน มีค่าของก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ เกินเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มขึ้น จากร้อย
ละ 42.86 เป็นร้อยละ 51.02 และก๊าซไฮโดรคาร์บอนเกินเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มขึ้น จากร้อยละ 55.10
เป็นร้อยละ 73.47
2. รถจักรยานยนต์ 2 จังหวะ มีค่าก๊าซไฮโดรคาร์บอนเกินเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มขึ้น จากร้อย
ละ 37.50 เป็นร้อยละ 42.86
3. รถยนต์ดีเซล มีปริมาณควันดําเกินเกณฑ์มาตรฐานลดลง
แนวทางการแก้ไขปัญหา
1. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการเข้าไปตรวจสอบ และ ให้ผู้ประกอบการแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้น และบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง เพื่อแก้ปัญหา
2. ให้มีการเฝ้าระวังคุณอากาศ เพื่อหาแนวทางป้องกันไม่ให้คุณภาพอากาศโดยทั่วไปเกิน
เกณฑ์มาตรฐานที่กําหนด
3. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทําการเฝ้าระวัง ควบคุม และตรวจจับยานพาหนะที่ปล่อยก๊าซ
ควันขาว ควันดํา เกินค่ามาตรฐาน และห้ามใช้จนกว่าจะปรับปรุงแก้ไขจนแล้วเสร็จ
5. เสียง
กรมควบคุมมลพิษ ได้ทําการตรวจวัดเสียงโดยทั่วไปริมเส้นทางจราจร ณ ที่ว่าการอําเภอ
เมืองสุราษฎร์ธานี เมื่อปี พ.ศ.2538-2548 และในปี พ.ศ.2550 ได้ทําการตรวจวัดเสียงจากยาน
พาหนะใช้งาน ในเขตเมือง ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี หน้าสถานีขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี หน้าห้างเทสโก้โลตัส หน้าวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
สภาพปัญหา
เสียงจากการจราจรจากการตรวจวัด รถยนต์เบนซิน รถยนต์ดีเซลรถจักรยานยนต์ ยังมีค่าที่
เกินมาตรฐาน และรถที่มีเสียงเกินค่ามาตรฐานโดยส่วนใหญ่คือรถบรรทุก นอกจากนี้ยังมีปัญหาจากเรื่อง
ร้องเรียนบ้างเล็กน้อย
สาเหตุของปัญหา
โดยส่วนใหญ่ผู้ใช้รถ จะไม่ค่อยใส่ใจและดูแลสภาพรถจึงทําให้ ส่งผลต่อสภาพแวดล้อมภายนอก

๖๐
ข้อมูลเชิงลึก
ระดับเสียงโดยริมเส้นทางจราจร
ผลการตรวจวัดระดับเสียงริมเส้นทางจราจร ตั้งปี พ.ศ.2538-2548 พบว่าระดับเสียงเฉลี่ย
สูงสุดอยู่ที่ ระดับ 61.27 เดซิเบลเอ ซึ่ง ไม่เกินค่ามาตรฐานคุณภาพเสียงโดยทั่วไป ที่ 70 เดซิเบลเอ
ระดับเสียงจากยานพาหนะใช้งาน
ผลการตรวจวัดระดับเสียงจากยานพาหนะใช้งาน ตั้งแต่ปีพ.ศ.2538-2550 ได้ทําการตรวจ
วัดจากรถยนต์เบนซิน รถจักรยานยนต์ รถยนต์ดีเซล ระยะห่างจากปลายท่อไอเสีย ที่ระยะ 0.5 เมตร
พบว่า รถทุกประเภทมีระดับเสียงที่เกินค่ามาตรฐาน ที่ 100 เดซิเบลเอ และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น
แนวทางการแก้ไขปัญหา
1. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการ ตรวจสอบ และบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง เพื่อแก้
ปัญหา
2. ให้มีการเฝ้าระวังระดับเสียง ไม่ให้เกินเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนด เพื่อไม่ส่งผลรบกวน

5.2 แหล่งน้ําเพื่อการเกษตร
ทรัพยากรน้ํา
น้ําเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ประชาชนคนไทยมีความผูกพันอย่างลึกซึ้งกว่าชนเผ่าอื่นๆ ทั้งนี้
เพราะน้ํานอกจากจะเป็นส่วนประกอบของร่างกายและเป็นสิ่งจําเป็นต่อการดํารงชีวิตแล้ว น้ํายังเป็นส่วน
หนึ่งของขนบธรรมเนียมประเพณี โดยอาจพูดได้ว่าชีวิตคนไทยผูกพันกับน้ําตั้งแต่เกิดจนตาย เช่น การตัด
ผมไฟเด็กแล้วนําไปลอยน้ํา การทําบุญกรวดน้ํา ประเพณีลอยกระทง สงกรานต์ และการ รดน้ําผู้เสียชีวิต
เป็นต้น ในอดีตประเทศไทย ได้ชื่อว่าเป็นอู่ข้าวอู่น้ํา แต่ปัจจุบันคําว่าอู่น้ําต้องเปลี่ยนหรือลบทิ้ง เพราะน้ํา
ได้กลายเป็นทรัพยากรที่ขาดแคลน ตัวอย่างเช่น ในปี 2544 ซึ่งปัญหาการขาดแคลนน้ําจะรุนแรงขึ้น
หากเราไม่สามารถจะปรับเปลี่ยนการบริหารและการจัดการทรัพยากรน้ําของเรา
ภัยร้ายแรงที่จะตามมาก็คือ ประเทศไทยจะไม่สามารถรักษาระดับการขยายตัวทางเศรษฐกิจใน
ปัจจุบัน อันหมายถึงผลกระทบต่อรายได้และความอยู่ดีกินดีของประชาชนคนไทยต่อไปได้ ทั้งนี้ เพราะใน
อนาคตสงครามที่เอาชนะด้วยอาวุธคงจะเกิดได้ยาก แต่ความอยู่รอดและการพัฒนาของแต่ละประเทศจะ
ขึ้นอยู่กับการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การแข่งขันทางเศรษฐกิจขึ้นอยู่กับความสามารถในการแข่งขันกันค้า
ขาย ประเทศใดสามารถค้าขายได้ดีกว่าก็จะนําความร่ํารวยมาสู่ประเทศและประชาชน การค้าขายนั้นจําเป็น
ต้องผลิตสินค้าเพื่อขาย น้ําเป็นปัจจัยสําคัญในขบวนการผลิตสินค้า เช่น การเพาะปลูก การอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว เป็นต้น ดังนั้นน้ํานอกจากจําเป็นต่อการดํารงชีวิตแล้ว ยังเป็นทรัพยากรที่สําคัญยิ่งในขบวน
การผลิตสินค้า ซึ่งมีผลโดยตรงต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
สถานภาพทรัพยากรน้ํา
จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีเนื้อที่ประมาณ 13,079.61 ตารางกิโลเมตร หรือ 8,174,758.61
ไร่ เป็นพื้นที่การเกษตรประมาณ 3,979,854.90 ไร่ คิดเป็น 48.68% ของพื้นที่ทั้งหมด พืชเศรษฐกิจ
ที่สําคัญ ของจังหวัดที่ มี การเพาะปลูกมาก ได้แก่ ยางพารา ปาล์มน้ํามัน มะพร้าว เงาะ ทุเรียน กาแฟ
เป็นต้น พื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีตั้งอยู่ในเขต 3 ลุ่มน้ํา คือลุ่มน้ําตาปี (มีอ.ชัยบุรี, อ.พระแสง, อ.บ้าน
นาเดิม, อ.บ้านนาสาร, อ.เวียงสระ, อ.เคียนซา, อ.พนม, อ.พุนพิน, อ.บ้านตาขุน, อ.คีรีรัฐนิคม , อ.วิภาวดี
และ อ.เมืองสุราษฎร์ธานี) ลุ่มน้ําภาคใต้ฝั่งตะวันออก(มี อ.ท่าชนะ, อ.ท่าฉาง, อ.ไชยา, อ.กาญจนดิษฐ์,
อ.ดอนสัก, อ.เกาะสมุย และ อ.เกาะพะงัน) และลุ่มน้ําภาคใต้ฝั่งตะวันตก(บางส่วน) ปริมาณฝนเฉลี่ย
ประมาณ 1,600 มม.ต่อปี แต่ปริมาณฝนที่ตกนี้ บางส่วนจะระเหยกลับไปในบรรยากาศบางส่วนถูกพืช
ดูดไปใช้ บางส่วนไหลลงสู่ทะเล และส่วนใหญ่จะซึมลงสู่ใต้ดิน

๖๑
จากการพัฒนาทรัพยากรน้ําในอดีตจนถึงปัจจุบัน กรมชลประทานได้ดําเนินการพัฒนาแหล่ง
น้ําทั้งในลุ่มน้ําตาปี และลุ่มน้ําภาคใต้ฝั่งตะวันออก และลุ่มน้ําภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีการก่อสร้าง
ทั้งโครงการชลประทานขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดเล็ก โครงการขุดลอกหนองน้ําและคลองธรรม
ชาติ งานศูนย์บริการเกษตรกรเคลื่อนที่ สระเก็บน้ําในไร่นา โครงการสูบน้ําด้วยไฟฟ้า จํานวน 2,372
โครงการ สามารถเก็บกักน้ําได้ประมาณ 29.23 ล้าน ลบ.ม.ช่วยเหลือพื้นที่ชลประทานได้ 363,644 ไร่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ําและจัดการน้ําของโครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี
1. แผนการจัดการน้ําเพื่ออุปโภค-บริโภค เลี้ยงสัตว์ ประปาหมู่บ้าน
2. แผนจัดการน้ําเพื่อการเกษตร
3. แผนจัดการน้ําเพื่ออุตสาหกรรม
4. แผนจัดการน้ําเพื่อบรรเทาอุทกภัย
5. แผนจัดการน้ําเพื่อการท่องเที่ยว
ปัญหาการขาดแคลนน้ํา
ปัญหาการขาดแคลนน้ํา เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ
ปัญหาหลักๆมีดังนี้
การเติบโตของประชากร การเพิ่มของประชากรทําให้มีความต้องการใช้น้ํามากขึ้น ทั้งในด้าน
อุปโภค-บริโภคและการเกษตร ความต้องการใช้น้ําจะเพิ่มขึ้นตลอดเวลาตราบเท่าที่ประชากรเพิ่มขึ้นทุกปี
เช่นกัน
การขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ค่อนข้างรวดเร็ว อันสืบเนื่องจากการพัฒนาทางอุตสาหกรรม
ความต้องการใช้น้ําของโรงงานต่างๆได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว การที่เศรษฐกิจของประเทศดีขึ้นยังมีส่วนทํา
ให้พฤติกรรมการใช้น้ําของคนในเขตเมืองปรับเปลี่ยนไปในทางฟุ่มเฟือยขึ้น เช่น คนในเมืองจะใช้น้ํามาก
กว่าคนในเขตอื่น เพราะมีการใช้น้ําในด้านอื่นๆนอกจากที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิต เช่น น้ําเพื่อล้างรถยนต์
น้ําเพื่อรดสนามหญ้าและแปลงดอกไม้ ใช้เครื่องสุขภัณฑ์ที่ใช้น้ํามาก เป็นต้น
ความเสื่อมโทรมของสภาวะสิ่งแวดล้อมเริ่มด้วยป่าไม้ถูกทําลายไปทําให้พื้นผิวดินขาดฟองน้ํา
ธรรมชาติ ซึ่งทําหน้าที่อ่างเก็บน้ําธรรมชาติ น้ําฝนตกลงมาไหลลงทะเลหมด ไม่มีไว้ใช้ในฤดูแล้ง ซ้ํายังทํา
ให้เกิดปัญหาน้ําท่วมฉับพลัน ต่อมาก็คือการทิ้งน้ําเสียลงในแหล่งน้ําธรรมชาติ ทําให้น้ําในลําคลองเน่าเสีย
ไม่สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้ นอกจากนั้นยังต้องระบายน้ําจากเขื่อนเพื่อไล่น้ําเสียเหล่านี้
การใช้ น้ํ า อย่ า งไม่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เกษตรกรซึ่ ง เป็ น ผู้ ใ ช้ น้ํ า รายใหญ่ ยั ง ใช้ น้ํ า อย่ า งไม่ มี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากสาเหตุสองประการคือ ขาดระบบและอุปกรณ์การส่งน้ําที่ประหยัดและทันสมัย
และขาดความรู้ในการใช้ น้ํ าที่ ถู ก หลั ก วิ ช าการ ในขณะเดี ย วกั น ประชาชนในเมื อ งก็ มี ก ารใช้ น้ํ า อย่ าง
ฟุ่มเฟือยไร้ประสิทธิภาพดังได้กล่าวมาแล้ว
การเจริ ญ เติ บ โตทางการท่ อ งเที่ ย วจั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธ านี มี แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย วที่ มี ชื่ อ เสี ย ง
ทั่วโลก เช่น เกาะสมุย เกาะพะงัน ซึ่งแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเดินทางมา
เที่ยวกันเป็นจํานวนมาก มีการใช้น้ําสําหรับการอุปโภค-บริโภค เป็นจํานวนมาก
โดยสรุปจะเห็นว่าปัญหาที่กล่าวมาทั้งหมดเกิดจากผลการกระทําของคนทั้งนั้น คนหรือพวก
เราเป็นผู้สร้างปัญหาขึ้น ธรรมชาติมิได้เป็นตัวปัญหา ดังนั้นการที่จะแก้ไขปัญหาจึงขึ้นอยู่กับคนขึ้นอยู่กับ
การจัดระบบการบริหารและจัดการทรัพยากรน้ําอย่างมีประสิทธิภาพ
แนวทางแก้ไขปัญหา
แนวทางในการพัฒนาทรัพยากรน้ําเพื่อให้การพัฒนาจังหวัดดําเนินการต่อไปได้ คงต้องเน้น
ในหลักการพัฒนาแบบยั่งยืน ซึ่งหมายถึงการจัดการและการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ คงต้องยอมรับ
กันในขั้นนี้ว่าการบริหารทรัพยากรน้ําของประเทศที่ผ่านมาประสบความสําเร็จในระดับหนึ่ง

๖๒
แต่จากการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว คู่กับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ ระบบการจัดการและการ
บริหารเริ่มมีปัญหาและข้อบกพร่องที่จําเป็นต้องเร่งแก้ไข เพื่อให้สามารถตอบสนองการพัฒนาในอนาคต
ทบทวนนโยบายและแผนการพัฒนาทรัพยากรน้ําทุกระดับ เพื่อจะได้กําหนดนโยบายและ
แผนที่เหมาะสมต่อไป ภาคการใช้น้ําเพื่อการเกษตร ภาคการใช้น้ําเพื่อการอุปโภค-บริโภค ภาคการใช้น้ํา
เพื่ อ การอุ ต สาหกรรม เป็ น ต้ น มี ก ารแบ่ ง สรรน้ํ า มี ก ารเก็ บ ค่ า น้ํ า ในส่ ว นของแผนต้ อ งยึ ด ถื อ แผน
ลุ่มน้ําในการพิจารณากําหนดแผนย่อยหรือโครงการ ต้องมีการศึกษาศักยภาพของลุ่มน้ําทุกลุ่มน้ําและ
กําหนดแผนการจัดสรรน้ําให้แก่ภาคต่างๆให้เหมาะสม จากนั้นจึงกําหนดความสําคัญก่อนหลังของโครง
การต่างๆให้สอดคล้องกัน
ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรน้ํา ซึ่งขณะนี้ยังไม่เสร็จ ทําให้
เกิดปัญหาความซ้ําซ้อนของภาระหน้าที่และพื้นที่ปฏิบัติ อีกทั้งยุ่งยากในการประสานงาน
ทบทวนบรรดากฏหมายที่เกี่ยวกับเรื่องน้ําที่อยู่ภายใต้การดูแลของหน่วยงานต่างๆเพื่อปรับ
ปรุงให้สอดคล้องกัน และให้มีแนวทางการบังคับใช้ที่มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจถึงสถานะภาพของการพัฒนาทรัพยากรน้ําของประเทศ
พร้อมกับส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในขบวนการตัดสินใจและร่วมมือในการประหยัดน้ํา
โดยสรุป การพัฒนาแหล่งน้ํายังมีความจําเป็นจะต้องดําเนินการต่อไป แต่จะต้องมีการ
บริหารจัดการน้ําให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการให้ผู้ใช้น้ําทุกภาคมีส่วนร่วมในการกําหนดวิธกี ารใช้นา้ํ

5.3 การใช้ที่ดิน ปัญหาการบุกรุกและการออกเอกสารสิทธิ
1. ที่ดินที่นํามาปฏิรูปที่ดิน
เป็นที่ดินของรัฐประเภทต่างๆ ที่มีราษฎรครอบครองทําประโยชน์ / อยู่อาศัย และหน่วยงานซึ่ง
รับผิดชอบดูแลพื้นที่ ได้ส่งมอบให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นําไปตราพระราชกฤษฎีกา กําหนดเป็น
เขตปฏิรูปที่ดิน
ในท้ อ งที่ จั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธ านี มี พื้ น ที่ ดํ า เนิ น การปฏิ รู ป ที่ ดิ น ประมาณ 1.91 ล้ า นไร่
ประกอบด้วยที่ดินของรัฐ 4 ประเภท ได้แก่
1.1 ที่สาธารณประโยชน์ที่ราษฎรเลิกใช้ประโยชน์ร่วมกัน
1.2 ที่ราชพัสดุ
1.3 ที่จําแนกออกจากเขตป่าไม้ถาวร
1.4 ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติที่เสื่อมสภาพ
ผลการจัดที่ดิน : การออกหนังสืออนุญ าตให้เข้าทําประโยชน์ในเขตปฏิรูป ที่ดินให้แก่
เกษตรกร
ตั้งแต่ปี 2532 – ปัจจุบัน ได้ดําเนินการสํารวจรังวัด สอบสวนสิทธิ์ เจรจากระจายสิทธิ
การถือครอง และจัดที่ดินทํากินให้แก่เกษตรกร (มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทําประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน :
ส.ป.ก.4-01 ) ในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน 71 ตําบล 16 อําเภอ มีเกษตรกรที่ได้รับสิทธิเข้าทําประโยชน์
แล้ว จํานวน 63,570 ราย รวมเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 1,140,870 ไร่ (รายละเอียดตามตารางที่แนบ)

๖๓
ข้อมูลด้านอื่น ๆ : สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี
1. ข้อมูลพื้นที่ดําเนินการปฏิรูปที่ดินและจัดที่ดินแก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2553
อําเภอ

ตําบล

ท้องที่
ดําเนินการ(หมู่บ้าน)

16

71

492

กาญจนดิษฐ์
กาญจนดิษฐ์
กาญจนดิษฐ์
กาญจนดิษฐ์
กาญจนดิษฐ์
กาญจนดิษฐ์
กาญจนดิษฐ์
กาญจนดิษฐ์
รวม
คีรีรัฐนิคม
คีรีรัฐนิคม
คีรีรัฐนิคม
รวม
เคียนซา
เคียนซา
เคียนซา
เคียนซา
เคียนซา
รวม
ชัยบุรี
ชัยบุรี
ชัยบุรี
ชัยบุรี
รวม
ไชยา
ไชยา
ไชยา
ไชยา
ไชยา
รวม
ดอนสัก
ดอนสัก
รวม
ท่าฉาง
ท่าฉาง
ท่าฉาง
รวม

กรูด
คลองสระ
ช้างขวา
ช้างซ้าย
ท่าอุแท
ทุ่งรัง
ป่าร่อน
พลายวาส
8
ถ้ําสิงขร
บ้านทําเนียบ
ย่านยาว
3
เขาตอก
เคียนซา
บ้านเสด็จ
พ่วงพรมคร
อรัญคามวารี
5
คลองน้อย
ชัยบุรี
ไทรทอง
สองแพรก
4
ปากหมาก
ป่าเว
โมถ่าย
เลม็ด
เวียง
5
ดอนสัก
ปากแพรก
2
คลองไทร
ท่าเคย
เสวียด
3

1,2,5,6,7,8,9,10,11
1-10
3,5,8,10,12
1-12
1,3-13
1,3-5,10
1-9
7,8
64
1,5-10
1-9
2-3,5-7,9-10
23
1,3-6
1-5,7,13
1-17
1-13
1-5
47
2-4,6-10
1-10
1-2,4-9
3-4,6,7,9
31
1-6,14
1-3,5-6
1-6
6
1,3,5
22
1,9,12
1-6,8-17
19
3-4,6,8-11
4-5,7-11
3-4,6,9
18

มอบสิทธิการทําประโยชน์แก่เกษตรกร(ส.ป.ก.4-01)

ราย
63,570

ไร่
1,140,870

1,026
1,676
599
2,353
1,942
470
1,724
42
9,832
1,025
2,606
396
4,027
552
554
5,802
2,196
464
9,568
771
798
1,382
620
3,571
1,508
211
835
12
72
2,638
103
2,413
2,516
874
777
70
1,721

16,217
26,562
10,969
40,348
28,196
10,626
28,755
611
162,284
24,668
54,694
5,760
85,122
8,147
11,200
111,516
39,467
9,007
179,337
13,981
15,042
24,774
11,461
65,258
31,460
4,508
17,777
319
1,136
55200
2,312
32,807
34,119
20,329
16,385
1,454
38,168

๖๔
อําเภอ

ตําบล

ท้องที่
ดําเนินการ(หมู่บ้าน)

มอบสิทธิการทําประโยชน์แก่เกษตรกร(ส.ป.ก.4-01)

ราย

ไร่

ท่าชนะ

คลองพา

1,4-13

2,114

38,914

ท่าชนะ
ท่าชนะ
ท่าชนะ
ท่าชนะ
รวม
บ้านตาขุน
รวม
บ้านนาเดิม
บ้านนาเดิม
บ้านนาเดิม
รวม
บ้านนาสาร
บ้านนาสาร
บ้านนาสาร
บ้านนาสาร
บ้านนาสาร
บ้านนาสาร
บ้านนาสาร
บ้านนาสาร
บ้านนาสาร
รวม
พนม
พนม
พนม
รวม
พระแสง
พระแสง
พระแสง
พระแสง
พระแสง
พระแสง
พระแสง
รวม
พุนพิน
พุนพิน
พุนพิน
พุนพิน
พุนพิน

คันธุลี
ท่าชนะ
ประสงค์
สมอทอง
5
เขาวง
1
ทรัพย์ทวี
นาใต้
บ้านนา
3
คลองปราบ
ท่าชี
ทุ่งเตา
ทุ่งเตาใหม่

4-5,7-14
8-10
3-4,6,8,9,11-17,19-23
2-6,8-11,19
61
2,4
2
1-6
1-2,5-7,9,12
1-3,5-10
22
5
1,3,5,6
1,3,5,6
1-5,7

1,195
194
1,988
1,095
6,586
8
8
833
1,661
1,661
2,896
149
612
245
710

27,272
2,430
39,900
24,722
133,238
128
128
12,411
23,695
23,695
41,480
1,842
7,666
3,301
10,292

นาสาร
น้ําพุ
พรุพี
เพิ่มพูนทรัพย์
ลําพูน
9
คลองชะอุ่น
คลองศก
ต้นยวน
3
ไทรขึง
ไทรโสภา
บางสวรรค์
สาคู
สินเจริญ
สินปุน
อิปัน
7
กรูด
ตะปาน
ท่าโรงช้าง
ท่าสะท้อน
บางงอน

1,2,6,8
1,2,5,6
4,5,7
1-3,6,7,16
2-3,6-7
36
2,4,7-12
1,7-8
5,7-9,11-12,16,19
19
1-8,10-11
1-4,6-8,10
1-14
1-4,6-7,9,11-12
3-7,9-10
3,5,7,9
1-7,9-12
63
1-6
1-6,8,14
1,3,5
1,2,5,6
6-8,10-11

207
536
295
219
100
3,073
1,196
183
2,207
3,586
1,765
1,231
2,056
682
701
146
768
7,739
757
680
146
354
276

2,074
6,456
3,312
2,710
901
38,554
18,43
2,152
48,316
68,511
32,430
27,265
34,085
12,029
9,430
2,735
11,705
135,296
15,429
13,094
2,275
6,603
12,006

๖๕
อําเภอ

ตําบล

ท้องที่
ดําเนินการ(หมู่บ้าน)

พุนพิน

บางเดือน

1-5

พุนพิน
พุนพิน
รวม
เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ธานี
รวม
เวียงสระ
เวียงสระ
เวียงสระ
รวม

บางมะเดื่อ
มะลวน
8
ขุนทะเล
วัดประดู่
2
คลองฉนวน
ทุ่งหลวง
บ้านส้อง
3

2,4-6
1,6,8-9
39
2,8,10
5,6,9
6
3,6,10
3,4,5,8
1-3,5-8,10,12-14,16-17
20

มอบสิทธิการทําประโยชน์แก่เกษตรกร(ส.ป.ก.4-01)

ราย

ไร่
598

2,006

547
646
4,4004
213
299
512
138
196
959
1,293

10,545
14,431
80,0049
3,533
5,169
8,702
1,518
2,632
11,274
15,424

(1) เขตดําเนินการปฏิรูปที่ดิน ตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินเขตปฏิรูปที่ดิน
ข้อ 2 ปัญหาผู้ถือครองที่ดินแปลงใหญ่ในเขตปฏิรูปที่ดิน และการดําเนินการแก้ไขปัญหา
กรณีผู้ถือครองและทําประโยชน์ที่ดินแปลงใหญ่ในเขตปฏิรูปที่ดินโดยมิชอบหรือไม่มีสิทธิใด ๆ
ในที่ดินตามกฎหมาย นั้น สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(ส.ป.ก.) กําหนดแนวทางดําเนินการ
เพื่อให้ผู้ถือครองที่ดินส่งมอบที่ดินคืนแก่ ส.ป.ก. เพื่อนําไปจัดสรรให้แก่เกษตรกร/ราษฎร ผู้ไร้ที่ดินทํากิน
และประสงค์จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมต่อไป ดังนี้
1. ใช้มาตรการเจรจา เช่น การเจรจาชดเชยผลอาสิณ
2. ใช้มาตรการทางกฎหมาย
2.1 คําสั่งทางปกครอง
2.2 ดําเนินคดีแพ่ง
2.3 ดําเนินคดีอาญา
การดําเนินการกรณีที่ดินแปลงใหญ่ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี ส.ป.ก. ได้ดําเนินการ
ตามมาตรการดังกล่าวข้างต้น จํานวน 7 ราย รวมเนื้อที่ 8,601-0-42 ไร่ ปรากฏตามบัญชีรายชื่อผู้ถือครอง
แปลงใหญ่ตามตารางที่แนบท้ายนี้

๖๖
บัญชีรายชื่อผู้ถือครองที่ดินแปลงใหญ่ ในเขตปฏิรูปที่ดิน
ที่อยู่ระหว่างดําเนินการตามมาตรการเจรจาและมาตรการทางกฎหมาย
ลําดับ

ผู้ถือครอง

1

บริษัท จิวกังจุ้ยพัฒนา
จํากัด

2

บริษัท รวมชัยปาล์ม
ทอง จํากัด (นายเกษม
เจริญพานิช กับพวก)
บริษัทปาล์มไทยการ
เกษตรจํากัด
นายสุทัศน์ คุณรักษ์
พงค์ กับพวก

3
4

5

นายสมไช รุ่งเชวง
กับพวก

6

บริษัทสหอุตสาหกรรม
น้ํามันปาล์ม จํากัด
(มหาชน)
บริษัท ไทยบุญทอง
จํากัด
รวม 7 ราย

7

การดําเนินการทาง
หมายเหตุ
กฎหมาย
คดีแพ่งและฟ้อง พื้นที่บางส่วน
ขับไล่
ประมาณ
144-3-83
ไร่ อยู่ใน
จ.กระบี่
คดีแพ่งและคดี
อาญา

เนื้อที่ถือครอง
(ไร่-งาน-วา)
1,051-2-79

ที่ตั้งที่ดิน
อําเภอ
ตําบล
ชัยบุรี
ไทรทอง

1,749-1-24

ชัยบุรี

ไทรทอง

2,435-2-62

ชัยบุรี

ไทรทอง

1,159-3-50

ชัยบุรี

ไทรทอง

1,277-3-26

ชัยบุรี

ไทรทอง

คดีแพ่งและคดี
อาญา

200-1-76

พระแสง

บาง
สวรรค์

คดีอาญา

650-2-87

ชัยบุรี

ไทรทอง

คําสั่งทางปกครอง

คดีแพ่งและคดี
อาญา
คดีแพ่งและคดี
อาญา

พื้นที่บางส่วน
ประมาณ
187-2-67
ไร่ อยู่ใน
จ.กระบี่
พื้นที่บางส่วน
ประมาณ
478-2-05
ไร่ อยู่ใน
จ.กระบี่

8,601-0-42

2. การออกเอกสารสิทธิของสํานักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี
(1) ข้อมูลทั่วไป
1.1 จํานวนเอกสารสิทธิทั้งจังหวัด 519,534 แปลง 2,399,290–0–66.4 ไร่
แยกเป็น
โฉนดที่ดิน
332,111 แปลง 1,280,873–3–01.3 ไร่
นส.3
42,210 แปลง
193,687–1–55.3 ไร่
นส.3 ก
119,276
แปลง
826,277–0–82.8 ไร่
ใบจอง
563
แปลง
7,052–0– 72 ไร่
สค.1
25,374
แปลง
91,399–2–55 ไร่
ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ
–
แปลง
–
ไร่

๖๗
เฉพาะอําเภอเกาะสมุย
โฉนดที่ดิน
36,922
แปลง
60,337–0–11 ไร่
นส.3
2,203
แปลง
7,821–2–44 ไร่
นส.3 ก
12,758
แปลง
29,972–0–53 ไร่
ใบจอง
–
แปลง
–
ไร่
สค.1
5,196
แปลง
8,520–2–0
ไร่
ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ
380 แปลง
570–3–0
ไร่
เฉพาะอําเภอเกาะพะงัน
โฉนดที่ดิน
5,040
แปลง
11,078–0–58.7 ไร่
นส.3
568
แปลง
2,482–3–69 ไร่
นส.3 ก
3,053
แปลง
14,566–2–92 ไร่
ใบจอง
–
แปลง
–
ไร่
สค.1
133
แปลง
–
ไร่
ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ
–
แปลง
–
ไร่
1.2 ที่สาธารณประโยชน์
มี นสล.
1,001
แปลง
102,598–1– 91.6 ไร่
ไม่มี นสล.
225
แปลง
572,433–3–84.9 ไร่
(2) การปฏิบัติตามนโยบาย
2.1 การแก้ไขปัญหาสังคม และความยากจน
- ปีงบประมาณ 2548 นําที่ดินสาธารณะ “ป่าเขาหน้าแดง” อําเภอพนม นํามา
จัดออกหนังสืออนุญาตตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการอนุญาตให้ประชาชนใช้ประโยชน์ในที่
ดินของรัฐ พ.ศ.2547 จํานวน 193 แปลง 619 – 3 – 87 ไร่ แจกแล้ว 133 แปลง 301
– 3 – 09 ไร่ เหลือ 60 แปลง 318 – 0 – 78 ไร่
- ปีงบประมาณ 2549 นํ าที่ส าธารณะ “ตลาดบ้ านใน” อําเภอดอนสัก ทําการ
รังวัดเพื่อออกใบอนุญาต จํานวน 198 แปลง 38–2–84 ไร่ เข้าร่วมโครงการ 45 ราย 54 แปลง
งานในความรับผิดชอบของสํานักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี
ปกครองดูแลที่ราชพัสดุ จํานวน 1,016 แปลง เนื้อที่ประมาณ 1,009,935 – 5 94.02 ไร่ โดยแยกการใช้ประโยชน์ดังนี้
1. ส่วนราชการใช้ประโยชน์ จํานวน 1,011 ราย
- ที่ดิน
เนื้อที่ประมาณ
989,106 – 2 - 84.22
ไร่
- อาคาร
จํานวน
7,790
หลัง
2. จัดให้เช่า จํานวน 4,834 ราย
- ที่ดิน
เนื้อที่ประมาณ
20,829 – 3 - 09.8 ไร่
- อาคาร
จํานวน
458
หลัง

๖๘
ข้อมูลการจัดประโยชน์ที่ดินและการเช่าอาคารราชพัสดุ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ลําดับที่

อําเภอ

1 กาญจนดิษฐ์
2 เมืองสุราษฎร์ธานี
3 คีรีรัฐนิคม
4 ชัยบุรี
5 ดอนสัก
6 ท่าฉาง
7 ท่าชนะ
8 บ้านตาขุน
9 บ้านนาสาร
10 บ้านนาเดิม
11 พนม
12 พระแสง
13 พุนพิน
14 วิภาวดี
15 เกาะพะงัน
16 เกาะสมุย
17 เคียนซา
18 เวียงสระ
19 ไชยา
รวมทั้งหมด

เพื่อการเกษตร
(ราย)

เพื่ออยู่อาศัย
(ราย)

2
1
8
2
67
0
1
0
0
2
0
39
1,459
0
19
219
594
0
4
2,417

55
61
27
82
7
0
110
0
0
255
0
18
1,171
0
2
36
34
45
179
2,082

เพื่อประโยชน์
อาคารราชพัสดุ
อย่างอื่น
(ราย)
(ราย)

7
20
1
1
6
0
0
1
1
0
2
2
13
0
72
2
4
3
5
140

2
53
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
408
0
2
4
2
0
0
472

รวม
(ราย)

66
135
36
85
81
0
111
1
1
257
2
59
3,051
0
95
261
634
48
188
5,111

๖๙
ข้อมูลที่ราชพัสดุทุกประเภท
ที่ราชพัสดุ
ลําดับที่

1

อําเภอ

ทะเบียน
ทั่วไป
(ทะเบียน)

83
กาญจนดิษฐ์
2 เมือง182
สุราษฎร์ธานี
3 คีรีรัฐนิคม
51
4 ชัยบุรี
10
5 ดอนสัก
33
6 ท่าฉาง
30
7 ท่าชนะ
53
8 บ้านตาขุน
26
9 บ้านนาสาร
60
10 บ้านนาเดิม
32
11 พนม
37
12 พระแสง
49
13 พุนพิน
119
14 วิภาวดี
4
15 เกาะพะงัน
27
16 เกาะสมุย
71
17 เคียนซา
32
18 เวียงสระ
81
19 ไชยา
62
รวมทั้งหมด
1,042

สิ่งปลูกสร้าง

ทะเบียน
สาธารณ
ประโยชน์
(ทะเบียน)

ทะเบียน
อุตสาห
กรรม
(ทะเบียน)

รวม
(ทะเบียน)

2

0

85

ทะเบียน
สิ่งปลูก
สร้าง
ของรัฐ
(หลัง)
176

0

0

182

578

0
0
6
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
5
25
39

0

51
10
39
30
53
26
61
32
37
49
119
4
27
71
32
86
87
1,081

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
0

0
0

ทะเบียน
ทั่วไป
(หลัง)

รวม
(หลัง)

452

628

1,114 1,692

28
171 199
28
47
75
48
104 152
122
121 243
168
180 348
96
131 227
110
333 443
5
137 142
98
218 316
30
327 357
174
752 926
52
48
100
18
119 137
94
267 361
5
226 231
25
358 383
38
313 351
1,893 5,418 7,311

5.4 การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
1. สถานการณ์ปัญหายาเสพติดในภาพรวม
สถานการณ์ในพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ยังคงมีการผลิตกัญชาเพื่อเสพ เช่น อําเภอเมือง,
อําเภอชัยบุรี,อําเภอพนม และอําเภอไชยา การค้าและการแพร่ระบาดยังคงมีอยู่เกือบทุกอําเภอ เช่น
อําเภอเมือง อําเภอเกาะสมุย อําเภอเกาะพะงัน อําเภอเวียงสระ และอําเภอพระแสง แต่เป็นไปในลักษณะ
รายย่ อ ย ไม่ มี ก ลุ่ ม นั ก ค้ า รายใหญ่ ห รื อ รายสํ า คั ญ จากข้ อ มู ล เฝ้ า ระวั ง พบว่ า ยาบ้ า ยั ง คงเป็ น ตั ว ยา
แพร่ระบาดหลัก รองลงมาได้แก่ กัญชาแห้ง และพืชกระท่อม อายุเฉลี่ยของผู้เกี่ยวข้องส่วนใหญ่มีอยู่ใน
กลุ่มอายุระหว่าง 16-35 ปี ราคาจําหน่าย ยาบ้า เม็ดละ 320-450 บาท กัญชาห่อละ 180-260 บาท

๗๐
ศตส.จ.สฎ. ได้ปฏิบัติการตามนโยบายและข้อสั่งการ มีผลปฏิบัติการระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม
2552-30 กันยายน 2553 ในพื้นที่ 19 อําเภอ รวมหมู่บ้าน/ชุมชน เป้าหมายปรากฏข่าวสาร ยาเสพ
ติด จํานวน 812 หมู่บ้าน 6 ชุมชน มีผลปฏิบัติการ ดังนี้
- พบผู้ค้า/ผู้จําหน่าย จํานวน 269 ราย
- พบผู้เสพ/ผู้ติด
จํานวน 1,045 ราย
- หมู่บ้านเป้าหมายประกาศพื้นที่ตนเองเป็นพื้นที่สีขาว จํานวน 802 หมู่บ้าน/ชุมชน คิดเป็น
ร้อยละ 98.04 ของหมู่บ้านเป้าหมาย (812 หมู่บ้าน 6 ชุมชน)
- หมู่บ้าน/ชุมชน เป้าหมายที่ประกาศพื้นที่ตนเองเป็นพื้นที่สีขาวแล้ว จํานวน 802 หมู่บ้าน/
ชุมชน ในห้ วง 15 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2553 ปรากฏว่า ได้จับกุมผู้เสพ/ผู้ติด/ผู้ค้า/ผู้ผลิต ใน
พื้นที่ดังกล่าว จํานวน 71 หมู่บ้าน/ชุมชน คงเหลือ พื้นที่สีขาวในหมู่บ้าน/ชุมชน เป้าหมาย จํานวน 731
หมู่บ้าน/ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 89.36 ของหมู่บ้าน/ชุมชนเป้าหมาย
- รวมหมู่บ้าน/ชุมชนนอกเป้าหมายประกาศพื้นที่ตนเองเป็นพื้นที่สีขาว จํานวน 175 หมู่
บ้าน/ชุมชน และในห้วง 15 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2553 ได้จับกุมผู้ค้า/ผู้ติด/ผู้ค้า/ผู้ผลิต จํานวน
3 หมู่บ้าน/ชุมชน คงเหลือ หมู่บ้าน/ชุมชนนอกเป้าหมาย ประกาศพื้นที่ตนเองเป็นพื้นที่สีขาว จํานวน
172 หมู่บ้าน/ชุมชน
- รวมหมู่บ้าน/ชุมชน ในและนอกเป้าหมาย ประกาศพื้นที่ ตนเองเป็ นพื้นที่สีขาว จํานวน
903 หมู่บ้าน/ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 78.73 ของหมู่บ้าน/ชุมชนในจังหวัด

5.5 ผลการดําเนินงานตามนโยบายสําคัญของกระทรวงมหาดไทย
1. โครงการปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดินในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 78
พรรษา 78 แสนต้น เป้ าหมายปลูกต้น ไม้ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี 190,000 ต้น ผลการดําเนิ น งาน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขณะนี้ได้ปลูกต้นไม้แล้ว จํานวน 32,742 ต้น คิดเป็นร้อยละ 17.23 (ข้อมูล ณ
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554)
2. การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบให้ประชาชน สรุปผลการดําเนินการอนุมัติสินเชื่อของ
ธนาคาร ศูนย์แก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบมีจํานวนลูกหนี้ที่ประสงค์ขอกู้เงินจากธนาคาร 7,498 ราย ผล
การดําเนินงานธนาคารได้อนุมัติสินเชื่อและโอนเงินให้ลูกหนี้แล้ว 2,917 ราย แยกได้ ดังนี้
(1) ธ.ก.ส. 1,762 ราย เป็นเงิน 224,162,937 บาท
(2) ธนาคารออมสิน 1,105 ราย เป็นเงิน 150,475,400 บาท
(3) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 5 ราย เป็นเงิน 405,000 บาท
(4) ธนาคารกรุงไทย 15 ราย เป็นเงิน 1,594,000 บาท
(5) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 28 ราย เป็นเงิน 3,113,000
บาท
(6) ธนาคารอิสลาม 2 ราย เป็นเงิน 132,000 บาท
สําหรับกรณีที่ธนาคารอนุมัติแล้ว แต่ลูกหนี้หาหลักประกันไม่ได้ 337 ราย แยกได้ ดังนี้
(1) ธ.ก.ส. 30 ราย
(2) ธนาคารออมสิน 288 ราย
(3) ธนาคารกรุงไทย 18 ราย
(4) ธนาคารอิสลาม 1 ราย

๗๑
ธนาคารไม่อนุมัติสินเชื่อ 925 ราย แยกได้ ดังนี้
(1) ธ.ก.ส. 350 ราย
(2) ธนาคารออมสิน 394 ราย
(3) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 48 ราย
(4) ธนาคารกรุงไทย 110 ราย
(5) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมฯ 23 ราย
สาเหตุของธนาคารที่ไม่อนุมัติสินเชื่อ เนื่องจากไม่มีอาชีพแน่นอน รายได้ไม่เพียงพอ มีอาชีพ
แต่ไม่มีความสามารถพอชําระนี้ เป็นหนี้บัตรเครดิต และไม่เข้าหลักเกณฑ์การพิจารณา ส่วนที่อยู่ระหว่าง
การพิจารณาของธนาคาร 1,462 ราย แยกได้ ดังนี้
(1) ธ.ก.ส. 456 ราย
(2) ธนาคารออมสิน 808 ราย
(3) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 25 ราย
(4) ธนาคารกรุงไทย 36 ราย
(5) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 133 ราย
(6) ธนาคารอิสลาม 4 ราย
3. การสนับสนุนการดําเนินงานการส่งเสริมอาชีพผลิตสินค้า OTOP สรุปผลการจําหน่ายสิน
ค้า ประจําปีงบประมาณ 2550-2553 ดังนี้
สรุปผลการจําหน่าย OTOP
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

อําเภอ
ไชยา
พุนพิน
ท่าชนะ
ท่าฉาง
วิภาวดี
เคียนซา
คีรีรัฐนิคม
บ้านตาขุน
พนม
เกาะพะงัน
กาญจนดิษฐ์
เมือง
เกาะสมุย
ดอนสัก
บ้านนาสาร
บ้านนาเดิม
เวียงสระ
ชัยบุรี
พระแสง
รวม

ปีงบประมาณ
2550
2551
2552
2553
553,734,500 347,503,000 243,252,100 278,974,900
21,079,100
96,500,000
67,200,000
81,936,200
12,971,000
15,540,000
10,500,000
12,965,200
92,981,300
9,610,000
6,650,000
8,754,700
3,375,800
9,502,000
5,061,000
6,938,900
5,030,000
18,500,000
12,600,000
14,658,200
7,831,000
16,867,000
11,806,900
14,791,800
3,421,000
15,500,000
9,850,000
12,560,700
4,970,200
16,804,000
10,570,000
14,964,300
157,999,000 227,500,000 152,350,000 172,855,700
428,474,000 254,250,000 175,000,000 197,950,200
129,062,400 186,500,000 130,550,000 149,861,700
123,944,700 101,700,000
69,790,00
79,862,900
54,409,000
96,800,000
59,760,000
67,878,900
66,437,000
89,900,000
62,930,000
76,691,300
8,231,000
18,800,000
13,160,000
15,971,300
3,287,000
14,900,000
8,620,000
9,863,800
2,418,000
12,800,000
7,820,000
8,856,800
1,700,500
8,230,000
5,721,000
7,864,900
1,681,356,500 1,557,706,000 1,063,191,000 1,233,192,400

๗๒
4. การปฏิบัติตาม “มหาดไทย Clean @Seal ทําความดีเพื่อแผ่นดิน กวาดล้างให้สิ้นยา
เสพติด ปฏิบัติการในห้วงเดือนพฤศจิกายน 2552-กันยายน 2553 กําหนดเป้าหมายดําเนินการให้หมู่
บ้าน/ชุมชนเป้าหมายประกาศพื้นที่ตนเองเป็นพื้นที่สีขาว ร้อยละ 10 ต่อเดือนของจํานวนหมู่บ้าน/ชุมชน
โดยกระทรวงมหาดไทยถือว่านโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นนโยบายเร่งด่วน และจะใช้ผล
การปฏิบัติการนํามาประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติการประจําปีของจังหวัด และ
อําเภอ โดยกําหนดขั้นตอนปฏิบัติ ดังนี้
(1) Clean การค้นหาตรวจค้นยาเสพติดในพื้นที่
(2) Seal การสกัดกั้นยาเสพติดไม่ให้เข้ามาในพื้นที่
(3) การประชาสัมพันธ์ให้ทุกฝ่ายรับทราบและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหา
5. การแก้ไขปัญหาความยากจน
ก. การแก้ไขปัญหาที่ดินทํากิน
1. จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ดําเนินการแก้ไขปัญหาที่ดินทํากินตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
26 สิงหาคม 2546 และมติคณะทํางานแก้ไขปั ญ หา กรณี ราษฎรเข้ าครอบครองสวนปาล์ ม ในพื้ น ที่
เอกชนขอใช้ประโยชน์ เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2547 โดยในปี 2546 ดําเนินการตรวจสอบพื้นที่เอกชน
ขออนุญาตเข้าทําประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และพื้นที่ของรัฐทุกประเภทในท้องที่
จังหวัดสุราษฎร์ธานี จํานวน 16 แปลง
2. จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี ได้ จัดสรรที่ ดินราชพั สดุ ซึ่งหมดสัญ ญาเช่าและไม่ มีสัญ ญาเช่าให้
ราษฎรผู้ยากจนที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนด รวมทั้งสิ้น 1,683 ราย ๆ ละไม่เกิน 10 ไร่ ในอัตราค่าเช่าไร่
ละ 100 บาท/ปี เป็นเวลา 3 ปี และจัดสรรที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ(บริษัทไทยบุญทอง จํากัด) ซึ่ง
หมดสัญญาเช่าให้ราษฎรเข้าทําประโยชน์ จํานวน 220 ราย ๆ ละ ไม่เกิน 10 ไร่ ปัจจุบันยังอยู่ระหว่าง
การพิจารณาอนุญาตของกรมป่าไม้(ราษฎรเข้าทําประโยชน์แล้ว)
3. จังหวัดสุราษฎร์ธานี(โดยคณะทํางานแก้ไขปัญหาที่ดินทํากินจังหวัด) ได้ดําเนินการแก้ไข
ปัญหาที่ดินทํากินในพื้นที่สวนปาล์มที่เอกชนใช้ประโยชน์ตามข้อเรียกร้องของราษฎรในพื้นที่จังหวัด ตั้งแต่
ปี 2546 ถึงปีปัจจุบัน ยังคงดําเนินการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในการดําเนินการมีปัญ หาอุปสรรคทําให้เกิด
ความล่าช้า เนื่องจากที่ดินบางแปลง ขั้นตอนการแก้ไขปัญหายังอยู่ในกระบวนการพิจารณาของศาล และ
การดําเนินการตามระเบียบกฎหมายของหน่วยงาน ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
ข. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อยกระดับชุมชน ปีงบประมาณ 2552 (ดําเนินการในปี 2553)
จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อยกระดับ
ชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาล สรุปได้ ดังนี้
1. พิจารณาอนุมัติโครงการชุมชนพอเพียงของอําเภอ/เทศบาล จํานวน 19 อําเภอ 4 เทศ
บาล 853 หมู่บ้าน/ชุมชน 970 โครงการ งบประมาณ 250,240,000 บาท สรุปได้ ดังนี้
2. พิจารณาอนุมัติให้อําเภอ/เทศบาล เปลี่ยนแปลงโครงการ จํานวน 6 อําเภอ (อําเภอบ้าน
นาสาร ท่าชนะ พุนพิน เคียนซา ไชยา อําเภอเวียงสระ) 20 หมู่บ้าน/ชุมชน 22 โครงการ งบประมาณ
6,250,000 บาท
ปัจจุบันขั้นตอนดําเนินการอยู่ในระหว่างการพิจารณาอนุมัติงบประมาณของสํานักงาน
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อยกระดับชุมชน(ส.พ.ช.)
ค. การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ
1. กระทรวงการคลัง ได้จัดส่งข้อมูลลูกหนี้นอกระบบ(มูลหนี้รายละ 50,001-200,000
บาท ให้จังหวัด จํานวน 9,328 ราย มูลหนี้ 1,217,593,171 บาท
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2. จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ดําเนินการเจรจาหนี้นอกระบบได้ครบ 100 % ภายในเดือน
พฤษภาคม 2553 ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการติดตามผลการ
พิจารณาอนุมัติสินเชื่อจากธนาคารผลปรากฎ ดังนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2552)
2.1 จํานวนลูกหนี้ที่เข้าสู่กระบวนเจรจา
9,328 ราย
- เจรจายุติประสงค์ขอกู้
7,324 ราย
- เจรจาได้ยุติ
125 ราย
- ยุติเรื่องไม่ประสงค์ขอกู้
1,879 ราย
2.2 ผลการพิจารณาสินเชื่อของธนาคาร
- อนุมัติสินเชื่อและโอนเงินให้ลูกหนี้แล้ว
2,497 ราย
303,047,937 บาท
- อนุมัติสินเชื่อแก่ลูกหนี้แต่ลูกหนี้หา
661 ราย
หลักประกันไม่ได้
- ไม่อนุมัติสินเชื่อ
848 ราย
- ถอนเรื่องกับธนาคาร
1,443 ราย
- อยู่ระหว่างการพิจารณาของธนาคาร
1,875 ราย
(สาเหตุที่ธนาคารไม่อนุมัติสินเชื่อ ได้แก่ ลูกหนี้ ไม่มีอาชีพที่แน่นอน, รายได้ไม่
เพียงพอ เป็นหนี้บัตรเครดิต, ไม่เข้าหลักเกณฑ์การพิจารณาของธนาคารและอื่น ๆ

5.6 การจัดระเบียบสังคม
จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีสถานบริการสถานประกอบการที่เป็นพื้นที่เสี่ยง จํานวน 1,073 แห่ง ได้
ดําเนินการจัดระเบียบสังคมและนโยบายสถานบริการสีขาว ดังนี้
1. กระบวนการจัดระเบียบสังคมภายใน 90 วัน (1 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2553)
โดยกําหนดขั้นตอนการดําเนินงาน 6 ขั้นตอน ได้แก่
1.1 ประกาศเป็นระเบียบวาระของจังหวัด โดยจัดทํา MOU กับสถานประกอบการ
สถานบริการ ในการปฏิบัติตามกฎหมายสถานบริการ และนโยบายจัดระเบียบสังคม
1.2 สร้างความเข้าใจในการจัดระเบียบสังคม โดยการประชาสัมพันธ์ เพื่อขอความร่วม
มือจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และสถานประกอบการ รวมทั้งประชาชน ทั้งในรูปแบบของสื่อประชา
สัมพันธ์และการจัดรณรงค์สร้างจิตสํานึกแก่เยาวชน
1.3 ตรวจสอบ กดดัน ให้ยุติการกระทํา การสร้างช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน
รับแจ้งเบาะแส ได้แก่ จัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุ ประชุมขอความร่วมมือจากกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเสี่ยง
1.4 การบังคับใช้กฎหมาย จัดชุดปฏิบัติการแบบบูรณาการ ด้วยการสนธิกําลังปิดล้อม
ตรวจค้นเป้าหมาย สุ่มตรวจปัสสาวะ เพื่อให้สถานบริการ/สถานบันเทิง ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
1.5 ประกาศเป็นสถานบริการสีขาว หากไม่พบการกระทําผิดในสถานบริการใด จํานวน
60 แห่ง จากสถานบริการทั้งหมด 66 แห่ง
1.6 การดํารงอยู่อย่างยั่งยืน การจัดตั้งชุดเฉพาะกิจด้วยการบูรณาการทุกภาคส่วน เพื่อ
ตรวจตรา กวดขัน บังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่องและจริงจัง
2. การดําเนินการขยายผลการจัดระเบียบสังคม เพื่อให้บังเกิดผลอย่างต่อเนื่อง สถานบริการ
ทั้งหมดในพื้นที่รับผิดชอบ ตามแบบตรวจสถานบริการทั่วไป ตามนโยบายการจัดระเบียบสังคม และแบบ
ตรวจสถานบริการ ประเภทความปลอดภัยกับสถานบริการสีขาว เพื่อใช้ในการประเมินผลในการพิจารณา
เสนอขอประกาศเป็นสถานบริการสีขาว
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2.1 แจ้งให้ อําเภอ ขยายผลการจัดระเบียบสังคม(สถานบริการสีข าว) ให้ครอบคลุม
สถานบริการทั้งหมดในพื้นที่รับผิดชอบ ตามแบบตรวจสถานบริการทั่วไป ตามนโยบายการจัดระเบียบ
สังคมและแบบตรวจสถานบริการ ประเภทความปลอดภัยกับสถานบริการสีขาว เพื่อใช้ในการประเมินผล
ในการพิจารณาเสนอขอประกาศเป็นสถานบริการสีขาว
2.2 แจ้งให้อําเภอแต่งตั้งชุดปฏิบัติการตรวจและประเมินผลสถานบริการสีขาว ตาม
หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดตั้งสถานบริการสีขาวที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด
2.3 อําเภอได้เสนอชื่อสถานบริการ เพื่อประกาศเป็นสถานบริการสีขาว และรับโล่
ประกาศเกียรติคุณ ธงสัญลักษณ์ จํานวน 10 อําเภอ ประกอบด้วย อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จํานวน 6 แห่ง
อําเภอพุนพิน จํานวน 2 แห่ง อําเภอบ้านนาสาร จํานวน 1 แห่ง อําเภอบ้านตาขุน จํานวน 2 แห่ง
อําเภอคีรีรัฐนิคม จํานวน 3 แห่ง อําเภอท่าชนะ จํานวน 2 แห่ง อําเภอเกาะสมุย อําเภอเวียงสระ อําเภอ
ไชยา อําเภอพนม อําเภอละ 1 แห่ง รวมทั้งสิ้น 21 แห่ง
2.4 ดําเนินการในการเข้มงวดกวดขันสถานบริการ/สถานบันเทิงที่มีลักษณะคล้ายสถาน
บริการอย่างต่อเนื่อง โดยยึดกรอบยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2553 และนโยบายของ
กระทรวงมหาดไทยในการจัดระเบียบสังคม ให้ปฏิบัติตามกฎหมายสถานบริการ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
อย่างเคร่งครัด

5.7 การป้องกันอุบัติเหตุ อุบัติภัย และภัยแล้ง
สถิติอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปีใหม่ 2551-2553
เทศกาล
จํานวนครั้งที่เกิดอุบัติเหตุ
ผู้บาดเจ็บ
ปีใหม่ 2551
77(11: วัน)
101(14: วัน)
ปีใหม่ 2552
70(10: วัน)
87(12: วัน)
ปีใหม่ 2553
68(10: วัน)
86(12: วัน)
เฉลี่ยต่อวัน
70 ครั้ง: วัน
13 คน: วัน
แหล่งข้อมูล รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัด ครั้งที่ 11/2553

ผู้เสียชีวิต
11(1.6: วัน)
11(1.6: วัน)
10(1.4: วัน)
1.6 คน: วัน

ประเภทรถที่เกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 3 อันดับแรก
ประเภทรถ
ปีใหม่ 2551
ปีใหม่ 2552
ปีใหม่ 2553
จักรยานยนต์
84 %
86 %
72 %
รถปิกอัพ
10 %
7%
20 %
รถเก๋ง
1%
4%
3%
สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา อุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดกับรถจักร
ยานยนต์ ถึงร้อยละ 72 สาเหตุจากเมาสุราขณะขับรถจักรยานยนต์ ถึงร้อยละ 72 สาเหตุจากเมาสุรา
ขณะขับรถเป็นอันดับหนึ่ง ถึงร้อยละ 29 และการขับรถเร็วเป็นอันดับสองมากกว่าร้อยละ 22
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สาเหตุอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 5 อันดับแรก
สาเหตุ
ปีใหม่ 2551
ปีใหม่ 2552
ปีใหม่ 2553
1. เมาสุรา
26 %
26 %
29 %
2. ขับรถเร็วเกินกําหนด
19%
20 %
22 %
3. ไม่มีใบขับขี่
17 %
9%
5%
4. ตัดหน้ากระชั้นชิด
11 %
7%
11%
5. มอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภัย
6%
6%
4%
อุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2553 จะเกิดบนทางหลวงแผ่นดินร้อยละ 4.9 และบน
ถนน อบต./หมู่บ้าน ร้อยละ 21
ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ เวลากลางคืน (16.00-20.00 น.) ร้อยละ 32.00 โดย
วันที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ วันที่ 1 มกราคม
ช่วงอายุของผู้บาดเจ็บ เสียชีวิตอยู่ระหว่างต่ํากว่า 20 ปี ประมาณร้อยละ 31
เทศกาล
สงกรานต์ 2551
สงกรานต์ 2552
สงกรานต์ 2553

สถิติอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ.2551-2553
จํานวนครั้งที่เกิดอุบัติเหตุ
ผู้บาดเจ็บ
ผู้เสียชีวิต
65(9: วัน)
67(9: วัน)
6(0.9: วัน)
53(7: วัน)
53(7: วัน)
7(1.0: วัน)
86(12: วัน)
88(13: วัน)
11(1.6: วัน)

ประเภทรถที่เกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 3 อันดับแรก
ประเภทรถ
ปีใหม่ 2551
ปีใหม่ 2552
ปีใหม่ 2553
จักรยานยนต์
74 %
85 %
79 %
รถปิกอัพ
17 %
15 %
17 %
รถเก๋ง
5%
-%
1%
สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ อุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดกับรถจักรยาน
ยนต์ ถึงร้อยละ 79 สาเหตุมาจากเมาสุราขณะขับรถ เป็นอันดับสอง ถึงร้อยละ 22 และการขับรถเร็ว
เป็นอันดับหนึ่งมากกว่าร้อยละ 24
สาเหตุอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 3 อันดับแรก
สาเหตุ
สงกรานต์ 2551
สงกรานต์ 2552
1. เมาสุรา
29 %
35 %
2. ขับรถเร็วเกินกําหนด
11 %
26 %
3. ตัดหน้ากระชั้นชิด
10 %
21 %

สงกรานต์ 2553
22 %
24 %
17 %

อุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2553 จะเกิดบนถนนทางหลวงแผ่นดิน ร้อยละ 34
และถนน อบต./หมู่บ้าน ร้อยละ 34
ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ เวลากลางคืน (16.00-20.00 น.) ร้อยละ 36 โดยวันที่
เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ วันที่ 13 เมษายน 2553
ช่วงอายุของผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต 20-29 ปี ร้อยละ 49

๗๖
ผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตเป็นคนในพื้นที่ร้อยละ 60 คนนอกพื้ นที่(ในจังหวัด) ร้อยละ 15
และถนนนอกเขตจังหวัดร้อยละ 25
การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย ดินถล่ม
1. สถานการณ์เฉพาะ
เนื่ องจากมี ภู เขาสูงทางทิ ศ ตะวัน ตกและทิ ศ ใต้ ซึ่ งเป็ น ต้ น น้ํ าของแม่น้ํ าตาปี และแม่ น้ํ า
พุมดวง ประกอบกับการได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้( จากมหาสมุทรอินเดีย ) และมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ (ทะเลจีนใต้และอ่าวไทย) ทําให้เกิดอุทกภัยใน 3 ลักษณะ
1.1 ดินถล่มและน้ําป่าไหลหลาก ในพื้นที่อําเภอเกาะสมุย บ้านนาสาร พนม กาญจนดิษฐ์
คีรีรัฐนิคม เวียงสระ ท่าชนะ ดอนสัก ไชยา และอําเภอวิภาวดี รวม 10 อําเภอ 26 ตําบล 83 หมู่บ้าน
1.2 น้ํ า ล้ น ตลิ่ ง ริ ม ฝั่ ง แม่ น้ํ า ตาปี แ ละพุ ม ดวง ในพื้ น ที่ อํ า เภอชั ย บุ รี พระแสง เคี ย นซา
พุนพิน คีรีรัฐนิคม และอําเภอบ้านตาขุน รวม 6 อําเภอ
1.3 น้ําท่วมขังในที่ลุ่มในพื้นที่เมืองสุราษฎร์ธานี อําเภอพุนพิน และอําเภอเคียนซา รวม
3 อําเภอ
2. การเตรียมความพร้อมและการแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม ของจังหวัด
2.1 จั ดทํ าแผนเฉพาะกิ จป้ องกั นและแก้ ไขปั ญหาอุ ทกภั ย วาตภั ย และดิ นถล่ ม ระดั บจั งหวั ด
อําเภอ
2.2 จัดตั้งศูนย์อํานวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย ดินถล่ม
2.3 ดําเนินการฝึกซ้อมแผนในการอพยพประชาชนจากพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย วาตภัย และดิน
ถล่ม ระดับจังหวัด จํานวน 2 ครั้ง และระดับอําเภอทั้ง 19 อําเภอ
2.4 ระบบเตือนภัยธรรมชาติ ได้แก่ ติดตั้งหอเตือนภัย 7 แห่ง ติดตั้งสถานีถ่ายทอดสัญ าณ
เตื อ นภั ย (แม่ ข่ าย) 2 แห่ ง ติ ด ตั้ ง หอกระจายข่ าว(ลู ก ข่ าย) 8 แห่ ง ติ ด ตั้ งเครื่ อ งรับ สั ญ ญาณเตื อ นในพื้ น ที่
22 แห่ง ติดตั้งเครื่องรับสัญญาณบ้านทําเนียบ 2 แห่ง ติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ําฝน 94 เครื่อง ไซเรนแบบ
มือหมุน 27 เครื่อง
2.5 การแจ้งเตือนภัยผ่านระบบ SMS จํานวน 500 หมายเลข ประกอบด้วยผู้บริหารของ
จังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอําเภอ ผู้นําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมิสเตอร์เตือนภัย
2.6 ฝึกอบรม “มิสเตอร์เตือนภัย” เพื่อทําหน้าที่แจ้งเตือนประชาสัมพันธ์และอพยพประชาชน
ในพื้นที่เสี่ยงภัยหมู่บ้านละ 2 คน รวม 166 คน
2.7 ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ วันที่ 29
กรกฎาคม 2551 ได้จํานวน 19,605 คน คิดเป็น 2.06 % ของจํานวนประชากร
2.8 ฝึ ก อบรมที ม หนึ่ ง ตํ า บลหนึ่ ง ที ม กู้ ชี พ กู้ ภั ย OTOS จั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธ านี ณ วั น ที่ 15
มีนาคม 2554 ได้ 107 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม 1,181 คน 21 เทศบาล 86 องค์การ
บริหารส่วนตําบล คิดเป็นร้อยละ 77.54 ของเป้าหมายปี 2554
2.9 ฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพของชุมชน โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผน ตัด
สินใจ และบริหารจัดการภัยพิบัติ โดยใช้ทรัพยากรและบุคลากรของชุมชน ช่วยเหลือคนในชุมชนเองได้
2.10 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเครื่องจักรสาธารณภัย กลุ่มพื้นที่ (Zoning) เพื่อประสานการ
ปฏิบัติร่วมกันกับพื้นที่อื่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านสาธารณภัย สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
2.11 ให้ทุกภาคส่วนเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร อุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้
ในการกู้ภัย พร้อมทั้งระบบการสื่อสารหลักและสื่อสารรอง และสิ่งของสํารองจ่าย ให้พร้อมและพอเพียง
2.12 ได้มอบหมายให้หน่วยทหารในพื้นที่ ส่วนราชการประจําจังหวัด และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรับผิดชอบพื้นที่ในการปฏิบัติการสนับสนุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม

๗๗
2.13 ในกรณี เกิ ด ภั ย ผู้ ว่า ราชการจั งหวั ด สุ ราษฎร์ ธ านี ได้ จั ด สรรเงิน ทดรองราชการตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2546 ใน
อํานาจของผู้ว่าราชการจังหวัด (50 ล้านบาท) ให้นายอําเภอ ละ 1 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2554
1. สถานการณ์
จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นจังหวัดที่ประสบปัญหาความแห้งแล้งทุกปี ระหว่างเดือนมีนาคมมิถุนายน เนื่องจากเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงทําให้ขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภค น้ําเพื่อการเกษตร
- จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีพื้นที่คาดว่าจะประสบภัยแล้งในปี 2554 รวม 19 อําเภอ 126
ตําบล 838 หมู่บ้าน
- ปริมาณน้ําในเขื่อนรัชชประภาปัจจุบันมี 3,867.36 ล้าน ลบม. คิดเป็น 68.57 %
(ของปริมาณเก็บกักน้ําในเขื่อนเท่ากับ 5,639 ล้าน ลบม.) อยู่ในภาวะปกติ
2. การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี 2554
2.1 จัดทําแผนเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาความแห้งแล้งของจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อม
ตั้ ง ศู น ย์ อํ า นวยการเฉพาะกิ จ ณ สํ า นั ก งานป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย จั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธ านี
ศาลากลางจังหวัด หมายเลขโทรศัพท์ 0-7727-5550 โทรสาร 0-7727-5551 สปมท. 65033
2.2 ให้อําเภอ / องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทําแผนเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหา
ภัยแล้งระดับอําเภอ/องค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมจัดตั้ งศูนย์อํานวยการเฉพาะกิจ ณ ที่ว่าการ
อําเภอ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.3 จัดเตรียมกําลังคน สํารวจวัสดุ อุปกรณ์ รถยนต์บรรทุกน้ํา เครื่องสูบน้ํา เครื่องมือ
เครื่องใช้ในการบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยแล้งให้พร้อมใช้การได้ทันที และได้จัดทําคําสั่งแบ่งพื้นที่
การช่วยเหลือให้หน่วยงานรับผิดชอบเข้าไปช่วยเหลือเป็นโซนอย่างชัดเจน
2.4 สํารวจตรวจสอบแหล่งน้ํา รวมทั้งภาชนะเก็บกักน้ําให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้อย่าง
เพียงพอ
2.5 ดําเนินการขุดลอก คู คลอง แหล่งน้ําสาธารณะ เพื่อให้สามารถเก็บกักน้ําในหมู่บ้านและ
ตําบลได้มากขึ้น
2.6 รณรงค์และส่งเสริมให้ประชาชน มีส่วนร่วมในการจัดหาภาชนะเก็บกักน้ําและใช้น้ํา
เพื่อการอุปโภคและบริโภคอย่างประหยัด รวมทั้งทําความเข้าใจและแนะนําให้เกษตรกรปลูกพืชที่ใช้น้ํา
น้อยหรือพืชชนิดอื่นทดแทนในช่วงฤดูแล้ง
2.7 แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ความสําคัญในการดูแลรักษาแหล่งน้ําสาธารณะ
คู คลอง หนอง บึง และภาชนะเก็บกักน้ําอื่น ๆ เพื่อให้มีน้ําในการอุปโภคและบริโภคในตลอดฤดูแล้ง
ตลอดจนจัดทําโครงการพัฒนาแหล่งน้ําสาธารณะให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์
2.8 ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ ผู้นําเกษตรกร ชาวสวนผลไม้ ประเมินความต้องการ
ฝนหลวง และได้ข้อยุติว่ามีความต้องการช่วงเดือนมีนาคม เป็นต้นไป พร้อมขอรับการสนับสนุนการ
ปฏิบัติฝนหลวงจากสํานักฝนหลวงและการบินเกษตร ซึ่งปัจจุบันสํานักฝนหลวงและการบินเกษตรได้จัดตั้ง
หน่ วยปฏิ บั ติ การฝนหลวงที่ จังหวัด สุ ร าษฎร์ธานี ตั้ งแต่ วัน ที่ 15 พฤษภาคม 2554 เพื่ อ ปฏิ บั ติ ก าร
ทํา
ฝนหลวงช่วยเหลือจังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดใกล้เคียง
2.9 ในกรณีเกิดภัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้จัดสรรเงินทดรองราชการตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2546 ใน
อํานาจของผู้ว่าราชการจังหวัด (50 ล้านบาท) ให้นายอําเภอ ละ 1 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย

๗๘
การเตรียมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล
1. สถานการณ์
จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ติดชายทะเล มีเกาะมากกว่า 100 เกาะ เป็น
แหล่งท่องเที่ ยวสําคัญ ของจังหวัด แต่ละปีมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเดิน ทางมา
ท่ องเที่ยวจํานวนมาก การเดินทางท่ องเที่ยวดังกล่าวต้องอาศัยเรือไปยังเกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า
นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งประมงสําคัญของอ่าวไทย
2. การเตรียมความพร้อม
2.1 ได้มีการจัดฝึกซ้อมแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล เพื่อให้หน่วยงานรับผิดชอบมี
การบูรณาการควบคุม สั่งการระหว่างงาน และมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้รวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์
2.2 จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง ติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดตลอด
24 ชั่วโมง พร้อมแจ้งเตือนทางสื่อต่าง ๆ ให้ชาวเรือ และประชาชนที่อาศัยอยู่ริมชายฝั่งทะเลทราบทุก
ระยะ
2.3 ได้สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการ ดังนี้
1) เข้มงวด/กวดขัน การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่บริเวณท่าเทียบเรือและแหล่งท่องเที่ยว
ต่าง ๆ ในพื้นที่รับผิดชอบ ช่วงปกติ และเพิ่มความเข้มในการปฏิบัติในช่วงเทศกาลสําคัญ
2) การบั งคั บ ใช้ ก ฎหมายอย่ างเข้ ม งวดในการควบคุ ม ผู้ ป ระกอบการธุร กิ จ ทางเรื อ
ท่าเทียบเรือให้ปฏิบัติตามกฎหมาย โดยการตรวจสอบ ตรวจตรา เกี่ยวกับอุปกรณ์ เสื้อชูชีพ ว่าในเรือ
โดยสารแต่ละลํามีเพียงพอกับจํานวนผู้โดยสาร เรือมีความพร้อมใช้งานตลอดจนการบรรทุกคนโดยสาร
หรือสิ่งของ ไม่เกินกว่าจํานวนที่ได้กําหนดไว้ในใบอนุญาตใช้เรือ
3) ประชาสัมพันธ์ ป้องกัน ดูแลและคุ้มครอง ให้คําแนะนําที่เป็นประโยชน์แก่นักท่องเที่ยว
เกี่ยวกับ สวัสดิภาพและความปลอดภัยในการท่องเที่ยว และอํานวยความสะดวกตามอํานาจหน้าที่
2.4 จัดเตรียมชุดเฝ้าระวังและคอยรับแจ้งอุบัติเหตุทางน้ํา รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบเหตุได้ทันที
2.5 ขอความร่วมมือผู้ประกอบการธุรกิจทางเรือ/ท่าเทียบเรือในการจัดเก็บข้อมูล ประวัติ
ของผู้โดยสาร ลงเรือ เพื่อสะดวกในการช่วยเหลือ ติดตามประสานงานหากเกิดอุบัติภัยทางน้ําขึ้น

5.8 การร้องเรียน/ร้องทุกข์
การร้องเรียน/ร้องทุกข์
1.ข้อมูลการดําเนินการในเชิงสถิติตัวเลข

จํานวนเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์
ปี
ปี 2552
ปี 2553
รวม

จํานวนเรื่อง
524
449
993

กําลังดําเนินการ
1
26
27

แก้ไขยุติ
523
423
946

คิดเป็น (%)
99.80
94.20
97.22

๗๙
จํานวนเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์แยกตามประเภท
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ประเภท
แจ้งเบาะแสการกระทําผิด
ปัญหาความเดือดร้อน
กล่าวโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ปัญหาที่ดิน
ขอความช่วยเหลือ
อื่นๆ ขอข้อมูล ปรึกษา ชมเชย
รวม

ปี 2552
50
113
158
77
115
11
524

ปี 2553
58
107
104
52
117
11
449

รวม
108
220
262
129
232
22
973

ยุติ
108
216
248
123
229
22
946

คิดเป็น (%)
100
95.18
94.15
95.34
98.70
100
97.22

จํานวนเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์แยกตามช่องทางการร้องเรียน
ช่องทางการร้องเรียน
จากกระทรวงมหาดไทย
จากสํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา
จากสํานักนายกรัฐมนตรี
จากสํานักราชเลขาธิการ
จากศูนย์ข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน
จากเว็บไซต์ ระฆังฯ นายก (รวมอินเตอร์เน็ต)
จดหมายถึงผู้ว่าราชการจังหวัด (รวมตู้นายก)
ร้องด้วยตนเอง
จากหน่วยงานอื่นๆ
รวม

ปี 2552

ปี 2553

รวม

ยุติ

คิดเป็น (%)

27

17

44

42

95.45

7

8

15

12

80

9

17

26

25

96.15

12

16

28

28

100

138

214

352

351

99.71

3

0

3

3

100

271

117

388

376

96.90

46

52

98

91

92.85

11

8

19

18

94.73

524

449

973

946

97.22

2. การวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติตัวเลข และรายงานผลความสําเร็จในการดําเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 – 2553 จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ทั้งสิ้น
จํานวน 973 เรื่อง แก้ไขยุติ จํานวน 946 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 97.22 กําลังดําเนินการ จํานวน 27
เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 2.78 ซึ่งหากจําแนกเรื่องร้องเรียนตามประเภท ทุกประเภทสามารถแก้ไขปัญหาได้
เกินกว่าร้อยละ 97.22 โดยประเภทที่สามารถแก้ไขปัญหาได้มากกว่าร้อยละ 90 มีอยู่ถึง 3 ประเภท คือ
1. ประเภทอื่นๆ (ขอข้อมูล ปรึกษา ชมเชย) คิดเป็นร้อยละ 100
2. ประเภทปัญหาแจ้งเบาะแสการกระทําผิด คิดเป็นร้อยละ 100
3. ประเภทปัญหาขอความช่วยเหลือ คิดเป็นร้อยละ 98.70
4. ปัญหาความเดือดร้อน คิดเป็นร้อยละ 98.18
5. ปัญหาที่ดิน คิดเป็นร้อยละ 95.34

๘๐
จากการประมวลผลในเชิงตัวเลขข้างต้นพอที่จะสื่อสารถึงความสําเร็จในการแก้ไขปัญหาให้
แก่พี่น้อ งประชาชนในพื้น ที่ข องจัง หวัด ได้เ ป็น อย่า งดี แต่อ ย่า งไรก็ต ามแม้ว่า ตัว เลขทางสถิติของ
ความสําเร็จในการแก้ไขปัญหาจะสูงเพียงใด แต่หากประชาชนยังคงได้รับความเดือดร้อน ตัวเลขก็เป็นเพียง
ข้อมูลอย่างหนึ่งเท่านั้น และไม่สามารถที่จะนํามากล่าวอ้างได้ แต่จากภาพรวมและสถานการณ์ ของ
จังหวัดที่ผ่านมาสามารถที่จะกล่าวได้ว่าข้อมูลตัวเลขในเชิงตัวเลขของจังหวัดเป็นข้อมูลที่ค่อนข้างชัดเจน
เพราะไม่ปรากฏปัญหาความวุ่นวายในด้านต่างๆ ของจังหวัดให้เห็นมากมายนัก โดยปัญหาที่พอจะมีอยู่บ้าง
ส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาเกี่ยวกับที่ดินทํากิน ซึ่งทางจังหวัดก็ได้ดําเนินการไปอย่า งถู ก ต้อ งตามระบบแล้ว
แต่เ นื่อ งจากจัง หวั ด สุ ร าษฎร์ธ านี เป็น จั ง หวัด ที่มีพื้ น ที่จํา นวนมากจึงมีผู้ที่ไปกระตุ้นให้ประชาชนเข้า
ไปจั บจองที่ ดิ นโดยไม่ ถู กต้ องตามกฎหมายอยู่ จํานวนหนึ่ ง ส่ วนในกรณี อื่ นๆ ทางจั งหวัดได้ ให้ หน่ วยงานที่
เกี่ยวข้องวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่ปัญหายังดําเนินการไม่แล้วเสร็จ พร้อมทั้งหาข้อบกพร่องและแนวทาง
ในการดําเนินการอย่างสม่ําเสมออยู่ตลอดเวลา
3. แนวทางในการแก้ไขปัญหา
จากการตรวจสอบของทางจังหวัด เรื่องร้องเรียนที่ยังไม่สมารถดําเนินการแก้ไขปัญหาให้
สําเร็จลุล่วงในบางประเด็นเกิดจากไม่ได้มีการกระตุ้นการดําเนินการอย่างต่อเนื่อง และไม่ได้ มีการบูรณาการ
เพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกัน จังหวัดจึงได้ดําเนินการ ดังนี้
3.1 เร่งรัดหน่วยงานผู้รับผิดชอบที่ค้างดําเนินการในที่ประชุมประจําเดือนเป็นประจํา ทุกเดือน
3.2 มีการนําเรื่องร้องเรียนในพื้นที่อําเภอต่างๆ เร่งรัดให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบในพื้นที่
ดําเนินการในโครงการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเคลื่อนที่
3.3 ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีการประชุมเพื่อรับทราบถึงปัญหา / อุปสรรค
ของเรื่องที่ค้างดําเนินการของหน่วยงานต่างๆ เพื่อจะได้หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกันเป็นประจํา
ทุกเดือน

5.9 โครงสร้างพื้นฐาน
1. การคมนาคมขนส่ง
1.1 ทางรถยนต์ การเดินทางระหว่างจังหวัดสุราษฎร์ธานี กับกรุงเทพมหานคร และ
จังหวัดใกล้เคียง มีความสะดวก มีเส้นทางที่สําคัญ คือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 แยกจากถนนเพชร
เกษมที่จังหวัดชุมพร เข้าสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ต่อไปยังจังหวัดนครศรีธรรมราช และสงขลา แยกเข้าสู่ตัว
เมืองสุราษฎร์ธานีที่อําเภอพุนพิน โดยใช้ถนนสาย 401
1.2 ทางรถไฟ รถไฟสายใต้ทุกขบวนผ่านสถานีสุราษฎร์ธานี ในเขตอําเภอพุนพิน ระยะ
ทางกรุงเทพฯ –สุราษฎร์ธานี ประมาณ 650 กิโลเมตร (สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานีอยู่ห่างจากอําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 14 กิโลเมตร)
1.3 ทางน้ํา การคมนาคมทางน้ําในจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีการคมนาคมขนส่งทางน้ํา มี
เรือโดยสารวิ่งรับส่งในแม่น้ําตาปีและมีการคมนาคมขนส่งสินค้าทางทะเล จากกรุงเทพฯ มายังจังหวัด
สุราษฎร์ธานี และระหว่างอําเภอเมืองกับอําเภอเกาะสมุย และเกาะพะงัน นอกจากนี้ มีการคมนาคมทาง
น้ํ าโดยเรือเฟอร์รี่ ซึ่ งเป็ นเรือโดยสารข้ามฟากขนาดใหญ่ ระหว่างฝั่ งอําเภอดอนสัก-เกาะสมุย-เกาะพะงัน เกาะเต่า
1.4 ทางอากาศ จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีสนามบินพาณิชย์ 2 แห่ง เป็นสนามบินศุลกากร
ซึ่ ง สามารถพั ฒ นาให้ มี ค วามพร้ อ มทุ ก ด้ า น เพื่ อ รองรั บ การเป็ น สนามบิ น นานาชาติ ใ นอนาคต คื อ
ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี อยู่ที่อําเภอพุนพิน และท่าอากาศยานเกาะสมุย ซึ่งให้บริการเที่ยวบินทั้งใน
และต่างประเทศ

๘๑
2. สาธารณูปโภค
2.1 การไปรษณีย์โทรเลข ปัจจุบันมีสํานักงานไปรษณีย์โทรเลขในทุกอําเภอของจังหวัด
สุราษฎร์ธานี สามารถให้บริการได้ทุกตําบล
2.2 โทรศัพท์ จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีสํานักงานบริการโทรศัพท์ 8 แห่ง ชุมสาย 84
ชุมสาย มีจํานวนเลขหมายโทรศัพท์พื้นฐาน 84,840 เลขหมายสาธารณะ 4,151 เลขหมาย (ข้อมูล ณ
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2553 ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี บริษัท ทีโอที จํากัด(มหาชน)
2.3 ไฟฟ้า มีแหล่งผลิตกระแสไฟฟ้า คือ
1) โรงไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อนรัชชประภา ตั้งอยู่ที่อําเภอบ้านตาขุน สร้างกั้นคลองแสง
ตัวเขื่อนสูง 90 เมตร สันเขื่อนยาว 761 เมตร อ่างเก็บน้ํามีความจุ 5,640 ล้าน ลบ.ม. มีเครื่องกําเนิด
ไฟฟ้าขนาด 80 เมกกะวัตต์ จํานวน 3 เครื่อง สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าเฉลี่ย ปีละ 544 ล้านกิโลวัตต์
2) โรงไฟฟ้าพลังความร้อนสุราษฎร์ธานี ตั้งอยู่ที่อําเภอพุนพิน เป็นโรงไฟฟ้าพลัง
กังหันแก๊ส จํานวน 2 เครื่อง สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้า เฉลี่ยปีละ 356.24 ล้านกิโลวัตต์
2.4 ประปา จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีสํานักงานประปา 6 แห่ง คือ สํานักงานประปาสุราษฎร์ธานี บ้านนาสาร บ้านตาขุน กาญจนดิษฐ์ ไชยา และเกาะสมุย รวมกําลังผลิตที่ใช้งาน 107,832
ลบ.ม./วัน

๘๒

๘๓

บทที่ 6
ทิศทางการพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
วิสัยทัศน์จังหวัด
สุราษฎร์ธานี มีศักยภาพที่สําคัญ คือ มีฐานเศรษฐกิจที่หลากหลายเป็นศูนย์กลางการคมนาคมของภาค
ใต้ตอนบน เป็นฐานการท่องเที่ยวทางทะเลชั้นนําระดับโลก มีฐานทรัพยากรที่จะเพิ่มศักยภาพในการพัฒนา
เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมและด้านพลังงานของประเทศจึงกําหนดทิศทางการพัฒนาจังหวัดภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่า
“สุราษฎร์ธานีเป็นเมืองแห่งคนดีที่น่าอยู่ ศูนย์กลางการเกษตรครบวงจร ผู้นําการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนใน
ภูมิภาค” โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ 3 ด้าน เป็นกรอบการดําเนินงาน เพื่อดําเนินการผลักดันจังหวัดสู่การ
บรรลุเป้าหมาย ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. การสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ (ด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมต่อเนื่องและการท่องเที่ยว)
อย่างมีเสถียรภาพ
2. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน
3. การสร้างความมั่นคงและมั่งคั่งของฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
นโยบายสุราษฎร์ธานีเมืองคนดี
เนื่องจากการพัฒนาจังหวัดมีความจําเป็นต้องให้ความสําคัญกับทุกกลุ่มเป้าหมายและทุกมิติ ทั้ง
การพัฒนาเชิงพื้นที่ (Area) พันธกิจหน้าที่ (Function) และการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม (Participation) เพื่อ
ให้จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีเศรษฐกิจสมดุล สังคมมีคุณภาพและฐานทรัพยากรยั่งยืน จึงได้กําหนดนโยบาย
สุราษฎร์ธานีเมืองคนดี โดยให้ทุกภาคส่วนใช้วิธีการบริหารจัดการที่ดีเพื่อขับเคลื่อนจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็น
เมืองที่
1. คนดี
2. เกษตรดี
3. อุตสาหกรรม
4. การท่องเที่ยวดี
การพัฒนาตามทิศทางยุทธศาสตร์จังหวัด
ในการดําเนินการสู่เป้าหมายจังหวัดได้ยึดถือตามนโยบายและแผนบริหารราชการแผ่นดินของ
รัฐบาล และนําแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ทั้งในระดับครัวเรือน ชุมชนหมู่บ้านการเสริม
สร้างสังคมอยู่ดีมีสุข โดยเน้นการพึ่งตนเอง ดูแลสังคมภายใต้แผนชุมชน / หมู่บ้าน โดยมุ่งเน้นการพัฒนา
ตามศักยภาพและความต้องการของพื้นที่ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาไปในทิศทางที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง
และเป็นรูปธรรม มีเป้าหมายการดําเนินงาน ดังนี้
1. ด้านการเกษตร ผลผลิตที่สําคัญ ได้แก่
(1) ยางพารา พื้นที่ปลูกประมาณ 2 ล้านไร่ มากที่สุดในประเทศมีผลผลิตมากกว่า 4 แสน
ตันต่อปี คิดเป็นมูลค่า 180,689 ล้านบาท ในปี 2552 จึงมุ่งเน้นการผลิตยางคุณภาพและพัฒนาตลาด
กลางยางพารา ให้เชื่อมโยงเครือข่ายตลาด เพื่อรักษาเสถียรภาพด้านราคา จูงใจเกษตรกรในการพัฒนาคุณภาพ
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(2) ปาล์มน้ํามัน พื้นที่เพาะปลูกประมาณ 829,360 ไร่ มากเป็นอันดับสองรองจากกระบี่
และมีแนวโน้มขยายตัวทวีเพิ่มขึ้น ในอนาคตมุ่งเน้นการพัฒนาเป็นระบบครบวงจร จากการพัฒนาที่ดิน
เกษตรอินทรีย์ การเพาะและขยายพันธ์กล้าพันธุ์ดี เพิ่มเปอร์เซ็นต์น้ํามัน การขยายพื้นที่ปลูกอย่างเหมาะสม
และให้ความสําคัญ ในการส่งเสริมเป็นพืชทดแทนพลังงานการพัฒนา และใช้ประโยชน์ ในรูปแบบต่างๆ ทั้งการ
ผลิตสินค้า ไบโอดีเซล ระดับชุมชน และส่งเสริมการผลิตพลังงาน ชีวมวล
(3) ผลไม้ ที่มีชื่อเสียงของจังหวัด อาทิ เงาะโรงเรียน มังคุด ทุเรียน ลองกอง มุ่งพัฒนาคุณภาพ
ไม้ผ ลตามมาตรฐาน GAP เพื่ อเพิ่ ม มู ล ค่า การกระจายสินค้ าออกสู่ตลาดในวงกว้างทั้ งภายในและต่าง
ประเทศ และส่งเสริมด้านการตลาดโดยการรวมกลุ่มเครือข่ายสหกรณ์
(4) การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง มีอ่าวบ้านดอนเป็นพื้นที่เพาะเลี้ยง ที่สําคัญในอ่าวไทย ได้แก่
กุ้งทะเล หอยนางรม หอยแครง กว่า 50,000 ไร่ คิดเป็นมูลค่ากว่า 8,000ล้านบาทต่อปี เน้นการพัฒนา
สัตว์น้ําเชิงคุณภาพ เพื่อสร้างมูลค่าการแปรรูปเพื่อส่งออก และส่งเสริมเป็นอาชีพทางเลือก
2. ด้านอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการเกษตร ยางพารา ปาล์มน้ํามัน อาหารทะเล มุ่งเน้นเขตอุตสาห
กรรมภายใต้ระบบผังเมืองเพื่อจัดการสิ่งแวดล้อม การเพิ่มขีดความสามารถของวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาด
ย่อม ของกลุ่มอุตสาหกรรม แปรรูปไม้ยางพารา และปาล์มน้ํามัน รวมทั้งการส่งเสริมการรวมกลุ่มอุตสาหกรรม
ยางพาราและปาล์มน้ํามัน (Cluster) เพื่อการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
3. ด้านการท่องเที่ยว มีศักยภาพโดดเด่น เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ มุ่งเน้นการพัฒนาและการ
บริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบเพื่อการท่องเที่ยวคุณภาพที่ดี โดย
- จัดระเบียบมาตรฐานบริการ ความปลอดภัย และการ จัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ท่องเที่ยว
เกาะสมุย ปริมณฑล และ ตัวเมือง เน้นเมืองสะอาด สวยงาม การจราจร
- พัฒนาระบบบริการขนส่งทางบก ทางอากาศและทางน้ําเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวทาง
ทะเล และบนบก ได้แก่ ในบาง แม่น้ําตาปี เขื่อนรัชชประภา อุทยานแห่งชาติเขาสก
- ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ตลาดการท่องเที่ยวระดับกลุ่ม จังหวัดระดับจังหวัด และระดับ
นานาชาติ และเผยแพร่ Samui Total Wellness Island
- พัฒนาบุคลากรบริการด้านการท่องเที่ยวและจัดศูนย์บริการนักท่องเที่ยวครบวงจร (One
Stop Service)
4. ด้านการเป็นจุดเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมบริเวณภาคใต้ตอนบน มุ่งขยายระบบการขนส่งทาง
น้ํา บริเวณปากแม่น้ําตาปีซึ่งมีการพัฒนาท่าเรือสินค้า ของรัฐและเอกชน พัฒนาร่องน้ําชายฝั่งเชื่อมโยงเครือ
ข่ายการขนส่งทางรถไฟ ที่สถานีทุ่งโพธิ์ อ.พุนพิน และทางรถยนต์ เพื่อลดต้นทุนการขนส่ง
5. การพัฒนาคุณภาพชีวิต คน และสังคม
ประเด็นปัญ หาสัง คม เป็น เรื่อ งสํา คัญ ที่สุด ที่จ ะให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุข มุ่งเน้นการพัฒนาคน
คุณธรรม ได้นําวาระ “สุราษฎร์ธานี เมืองคนดี” แปลงไปสู่การปฏิบัติให้ชัดเจนขึ้น ควบคู่กับการพัฒนาด้าน
การศึกษา วัฒนธรรม และการจัดระเบียบสังคม
- การศึกษา มีเป้าหมายส่งเสริมให้เป็นศูนย์กลางการศึกษา ทั้งของรัฐ และของเอกชน โดยใช้ฐาน
สถาบันการศึกษาที่มีอยู่ พัฒนาความหลากหลาย ทั้งหลักสูตรปกติ หลักสูตรพิเศษต่างๆ (สองภาษา,เฉพาะ
ทาง) รวมถึงสถาบันระดับนานาชาติ
- วัฒนธรรมประเพณี ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม อันเป็นเอกลักษณ์ เฉพาะถิ่น โดย
เฉพาะวัฒนธรรมศรีวิชัย ประเพณีชักพระ – ทอดผ้าป่า รวมทั้งสวนโมกข์ แหล่งศึกษาธรรมระดับนานาชาติ
เพื่อเชื่อมโยงเป้าหมายการท่องเที่ยวคุณภาพ

๘๕
- การจัดระเบียบสังคมและชุมชน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ลดความรุนแรงและ
ปัญหาของเด็กและเยาวชนอย่างจริงจังการเข้าดูแลผู้ด้อยโอกาสกลุ่มต่างๆ อย่างทั่วถึง และรวมถึงการใช้
กฎหมายผังเมืองให้สอดคล้องกับวิถีชุมชนและการพัฒนาพื้นที่ในอนาคต
6. การดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มุ่ งเน้ นการอนุ รักษ์ และฟื้ นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อม ทุ กประเภทให้ สามารถใช้
ประโยชน์เชิงพัฒนา ทั้งในแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมในชุมชนเมือง โดยการจัดการขยะ รวมศูนย์ จัด
ระเบียบเมืองให้สะอาด สวยงาม โดยให้ชุมชน / ท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการดูและและแก้ไขปัญหากําหนด
แผนปฏิบัติที่ชัดเจน
7. การมีส่วนร่วมของภาคีพัฒนา
ในกระบวนการพัฒนาดังกล่าว ได้กําหนดจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อกําหนดทิศ
ทางกรอบการดําเนินงานและเป้าหมายร่วมกัน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและแก้ไขปัญหา ในทุกเวที
“สุราษฎร์ธานี เมืองคนดี”
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บทที่ 7
ปัญหาสําคัญของจังหวัด
7.1 การบุกรุกพื้นที่ป่า
จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีเนื้อที่ทั้งหมด 8,174,758.61 ไร่ มีเนื้อที่ป่าซึ่งกําหนดเป็นป่าสงวนแห่งชาติ
จํานวน 26 ป่า เนื้อที่ 3,641,700.00 ไร่ ในพื้นที่ส่วนนี้กรมป่าไม้ได้ส่งมอบพื้นที่เป็นพื้นที่ป่าเพื่อ
เศรษฐกิจ (Zone E) และพื้นที่ป่าที่เหมาะสมต่อการเกษตร (Zone A) ให้ ส.ป.ก. นําไปปฏิรูปที่ดิน จํานวน
2,034,733.75 ไร่ จึงทําให้ในปัจจุบันยังคงเป็นป่าสงวนแห่งชาติที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้
เพียง 1,606,966.25 ไร่ และในพื้นที่ส่วนนี้ บางส่วนยังเป็นอุทยานแห่งชาติ จํานวน 6 แห่ง พื้นที่ป่า
เตรียมการจัดตั้งอุทยานแห่งชาติ จํานวน 2 แห่ง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จํานวน 4 แห่ง เขตห้ามล่าสัตว์ป่า
จํานวน 2 แห่ง
จากการแปลภาพถ่ายทางอากาศเมื่อปี พ.ศ.2551 พื้นที่ป่าของจงหวัดสุราษฎร์ธานีในปี พ.ศ.2552
มีพื้นที่ป่าคงเหลือ 3,893.85 ตร.กม. หรือ จํานวน 2,433,656.25 ไร่ คิดเป็น 30.20 เปอร์เซ็นต์ของ
เนื้อที่จังหวัด
ในการตรวจป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทรัพยากรป่าไม้ของหน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่
สังกัดกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และชุดเฉพาะกิจป้องกันและปราบปรามจังหวัด
สุราษฎร์ธานี ฉก.ท่ าเพชร ได้ ตรวจพบการกระทํ าผิดกฎหมายว่าด้ วยป่ าไม้ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.
2553 (ตั้ งแต่ เดื อ นตุ ล าคม 2552 ถึ งเดื อ นกั น ยายน 2553) รวมทั้ งหมดจํ านวน 439 คดี จั บ กุ ม ตั ว
ผู้กระทําผิดได้ 201 คน มีรายละเอียด ดังนี้
1. คดีบุกรุกพื้นที่ป่า 320 คดี พื้นที่ป่าถูกบุกรุก รวมเนื้อที่ 3,602-1-26 ไร่ จับกุมผู้กระทําผิดได้
121 คน
2. คดีไม้หวงห้าม 95 คดี ตรวจยึดไม้กระยาเลย จํานวน 627 ท่อน ปริมาตร 694.145 ลบ.ม.
ไม้แปรรูป จํานวน 4,280 แผ่น ปริมาตร 115.083 ลบ.ม. จับกุมผู้กระทําผิดได้ 47 คน
3. คดีสัตว์ป่า 23 คดี จับกุมตัวผู้กระทําผิดได้ 35 คน
4. คดีของป่า 1 คดี จับกุมผู้กระทําผิดได้ 1 คน
สภาพปัญหาสาเหตุการเกิดปัญหา
1. การเพิ่มของประชากรทําให้ประชากรมีความต้องการที่ดินเพื่อทํากินและอยู่อาศัยเพิ่มขึ้น
2. ปัจจัยด้านเศรษฐกิจมีการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้นทําให้ประชาชนบุกรุกพื้นที่ป่า
เพื่อขยายที่ดินทํากิน
3. การบุกรุกตัดไม้ทําลายป่าของนายทุนหรือผู้มีอิทธิพล เพื่อต้องการครอบครองที่ดิน
4. ที่ดินมีราคาสูง เป็นเหตุจูงใจให้มีราษฎรบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ เพื่อขายให้กับนายทุน
5. มีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําผิดหรือมีส่วนร่วมในการบุกรุก ยึดถือ ครอบครองพื้นที่ป่าเสียเอง
6. กฎหมายที่บังคับใช้ในปัจจุบันมีโทษน้อย ทําให้ผู้กระทําผิดไม่เกรงกลัว
7. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอ งบประมาณมีจํากัด ขาดยานพาหนะ และยังขาดการมีส่วน
ร่วมระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบพื้นที่กับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
8. ราษฎรขาดจิตสํานึกในการป้องกันและดูแลรักษา และมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรป่า
ไม้น้อย
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แนวทางการแก้ไขปัญหา
1. มาตรการป้องกันและปราบปราบการบุกรุกทําลายทรัพยากรป่าไม้
1) จัดตั้งชุดเฉพาะกิจป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทําลายทรัพยากรป่าไม้ โดยสนธิ
กําลังจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อดําเนินการตรวจป้องกันและปราบปรามในพื้นที่
ล่อแหลม และพื้นที่ที่มีการบุกรุกจํานวนมากอย่างต่อเนื่อง
2) กําหนดความรับผิดชอบของเจ้าหน้าทีที่เกี่ยวข้อง ถ้าหากพบการกระทําผิดขึ้นในพื้นที่
รับผิดชอบ จะต้องมีส่วนรับผิดชอบด้วย คือ
1. หากหมู่บ้านในมีการบุกรุกทําลายป่าไม้เกิน 5 ไร่ต่อราย โดยกํานันผู้ใหญ่บ้านไม่
ทราบเรื่อง หรือไม่ได้แจ้งเบื้องต้นให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ ถือว่าบกพร่อง
ต่ อ หน้ าที่ จงใจหรื อ ปล่ อ ยปละละเลยและไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามนโยบายของจั งหวั ด
ปลัดอําเภอผู้รับผิดชอบประจําตําบล กํานัน และผู้ใหญ่บ้านเจ้าของพื้นที่จะต้อง
ถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย
2. หากพื้นที่ป่าไม้ในความรับผิดชอบของหน่วยงานป่าไม้ใดถูกบุกรุกเกิน 15 ไร่ต่อ
ราย โดยผู้รับผิดชอบของหน่วยงานนั้นไม่ทราบ ถือว่าบกพร่องต่อหน้าที่ เป็นการ
จงใจหรือปล่อยปละละเลย และไม่ปฏิบัติตามนโยบายของจังหวัด เจ้าหน้าที่ผู้รับ
ผิดชอบพื้นที่จะต้องถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย
3. ถ้ามีการบุกรุกตัดไม้ทําลายป่าเขตพื้นที่รับผิดชอบของเขตอนุรักษ์ป่าเขตใด โดย
หัวหน้าชุดเขตรับผิดชอบมิได้มีการกวดขันจับกุม ปล่อยให้ทางจังหวัดหรืออําเภอ
ทําการจับกุม หัวหน้าชุดเขตนั้นจะต้องรับผิดชอบ ถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวน
หย่อนประสิทธิภาพ บกพร่องต่อหน้าที่ด้วย
3) พื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกทําลาย และถูกจับกุมดําเนินคดี ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจ
ตามมาตรา 25 แห่ ง พ.ร.บ.ป่ า สงวนแห่ ง ชาติ พ.ศ.2507 หรื อ มาตรา 22 แห่ ง
พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504 รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างหรือผลอาสินแล้วแต่กรณี
2. มาตรการพื้นฟูสภาพ ดําเนินการปลูกฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ที่ถูกบุกรุกทุกแปลง และปลูกต้นไม้ในพื้นที่
ต่าง ๆ เช่น สถานที่ราชการ สองข้างทาง รอบอ่างเก็บน้ํา ที่สาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ
3. มาตรการสร้างจิตสํานึกในการรักษาทรัพยากรป่าไม้ ทําการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกัน
ดูแล และรักษาทรัพยากรป่ าไม้ในทุกรูปแบบ ให้ทุ กองค์กรได้ทราบและให้ ค วามร่วมมื อรวมถึงการจัด
กิจกรรมรูปแบบ ให้ทุกองค์กรได้ทราบและให้ความร่วมมือรวมถึงการจัดกิจกรรมรูปแบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านทรัพยากรน้ํา
1. ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ําบาดาล 175 ราย
2. ตรวจสอบสถานที่ประกอบกิจการน้ําบาดาล 299 ครั้ง
3. ขอรับใบแทนใบอนุญาต
32 ราย
4. จัดเก็บค่าน้ํา
11.3 ล้านบาท
ปัญหาอุปสรรค
1. ขาดแคลนบุคลากร
2. ขาดงบประมาณ
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คุณภาพอากาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2553
ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ เฉลี่ยรายวันจากสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติของกรมควบคุมมลพิษ
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2553 โดยได้ตรวจวัดประมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์(SO2) ก๊าชไนไตรเจนได
ออกไซด์(NO2) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์(CO) ก๊าซโอโซน(O2) และปริมาณฝุ่นละอองในบรรยากาศขนาด
เล็กกว่า 10 ไมครอน(PM10) รายวัน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ณ ที่ว่าการอําเภอเมืองฯ พบว่าปริมาณก๊าซทั้ง
4 ชนิด และปริมาณฝุ่นละอองเฉลี่ยในบรรยากาศ รายวันอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน และเมื่อเทียบกับข้อมูล
ย้อนหลัง 3 ปี (ปี พ.ศ.2549-2551,ปีงบประมาณ พ.ศ.2552 ไม่ได้ดําเนินการตรวจวัด เนื่องจากสถานีฯ
เสีย) พบว่ามีค่าไม่เกินค่ามาตรฐานเช่นเดียวกัน
ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ (ตุลาคม 2553)

7.2 ปัญหาราคาสินค้าทางการเกษตร
การแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตตกต่ํา
ไม้ผล
จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีพื้นที่ที่มีศักยภาพเป็นแหล่งผลิตไม้ผลมีชื่อเสียงโดยเฉพาะเงาะโรงเรียนบ้าน
นาสาร นอกจากนั้นยังเป็นแหล่งผลิตทุเรียน มังคุด ลองกอง ซึ่งเป็นไม้ผลผลิตที่ทํารายได้สู่จังหวัดไม่น้อย คือ
เงาะ พื้นที่ปลูก 50,761 ไร่ ผลผลิต 22,783 ตัน มูลค่า 410,168,312 บาท
ทุเรียน พื้นที่ปลูก 51,272 ไร่ ผลผลิต 38,816 ตัน มูลค่า 559,732,344 บาท
มังคุด พื้นที่ปลูก 19,458 ไร่ ผลผลิต 7,955 ตัน มูลค่า 118,688,600 บาท
ลองกอง พื้นที่ปลูก 28,735 ไร่ ผลผลิต 11,627 ตัน มูลค่า 274,973,347 บาท
ประเด็นปัญหา
ในช่วงฤดูกาลที่ผลผลิตออกสู่ตลาดพร้อมกันมาก ๆ ช่วงเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม เกษตรกรจะ
ขายผลผลิตได้ในราคาที่ต่ํากว่าทุน
แนวโน้ม/แนวทางแก้ไข
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้เตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตตกต่ํา ดังนี้
1. การกระจายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิตมอบหมายให้สหกรณ์จังหวัดร่วมกับสหกรณ์การ
เกษตรต่าง ๆ ในจังหวัด , ธกส. จังหวัดดําเนินการจัดซื้อผลผลิตที่มีคุณภาพดีส่งขายตามห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ
ทั่วประเทศ ซึ่งดําเนินการได้ปีละไม่น้อยกว่า 10 %ของผลผลิต
2. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งงบประมาณ ในการรับซื้อและกระจายออกนอกแหล่งผลิต
หรือแปรรูปกรณีเกิดปัญหาราคาตกต่ํา โดยตั้งงบประมาณไว้จัดซื้อประมาณ 5 - 10 % ของผลผลิตในพื้นที่
3. จัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ / จัดแสดงและจําหน่ายสินค้าในแหล่งท่องเที่ยว
4. การเจรจาแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างจังหวัด/ภูมิภาค

7.3 ปัญหาขาดแคลนน้ําในพื้นที่เกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่า
เกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งอยู่ในทะเลฝั่งตะวันออกของคาบ
สมุทรอินโดจีน มีทรัพยากรธรรมชาติบนบก ทะเล และชายหาดที่สวยงาม จึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวหนึ่งที่
สําคัญของประเทศไทยและมีชื่อเสียงระดับนานาชาติ ดังนั้นในแต่ละปี เกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่า
ได้ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเป็นจํานวนมาก สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นและ
ประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยทํารายได้เข้าประเทศประมาณ 10,000 ล้านบาทต่อปี
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ในปั จจุ บั น แม้ ว่าเกาะสมุ ย เกาะพะงัน และเกาะเต่ า มี ค วามเจริญ ก้ าวหน้ าหลายๆ ด้ าน
มีสาธารณู ปโภคต่างๆที่อํานวยประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นและต่อภาคธุรกิจการ
ท่องเที่ยว แต่ก็ยังคงมีอุปสรรคต่อการพัฒนา โดยเฉพาะการขาดแคลนน้ําดิบเพื่อการอุปโภคบริโภค การ
ท่องเที่ยวและการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้ําบนเกาะสมุย เกาะเต่า และเกาะพะงัน ไม่สามารถดําเนินการ
ให้ทันกับความต้องการใช้น้ําของพื้นที่เพราะมีข้อจํากัดค่อนข้างมาก เช่น ข้อจํากัดด้านการใช้ที่ดิน สังคม
และสิ่งแวดล้อม ดังนั้นปัญหาการการขาดแคลนน้ําจึงเป็นปัญหาเรื้อรังมาจนกระทั่งทุกวันนี้ และหากไม่มี
การแก้ไขอย่างเร่งด่วน ปัญหาดังกล่าวก็จะกระทบต่อธุรกิจการท่องเที่ยว และต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคม
ของท้องถิ่นและของประเทศในที่สุด
กรมชลประทานจึงเสนอโครงการพัฒนาแหล่งน้ําสนับสนุนการท่องเที่ยวบนเกาะสมุย เกาะพะงัน
และเกาะเต่ า จั งหวั ด สุ ร าษฎร์ ธ านี เพื่ อ กํ าหนดแนวทางการพั ฒ นาแหล่ งน้ํ า ที่ เหมาะสม ทั้ งทางด้ า น
วิศวกรรม เศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยแผนพัฒนานั้นจะต้องมีความยั่งยืนและสอดคล้องกับสภาพ
ท้องถิ่น ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่สําคัญของประเทศ
การบรรเทาอุทกภัย เกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่า
1.1 อุทกภัยและสาเหตุ
จากสภาพภูมิประเทศของเกาะสมุย เกาะพะงันและเกาะเต่าเป็นภูเขาสูงบริเวณตอนกลาง
ของเกาะ โดยพื้นที่จะลาดลงจากบริเวณกลางเกาะลงสู่ที่ราบชายฝั่งทะเล ด้วยลักษณะกายภาพทางธรรมชาติ
ของเกาะทั้งสาม โอกาสที่จะเกิดน้ํ าท่วมขังอย่างรุนแรงดังเช่นภาคเหนือ ภาคกลางหรือภาคตะวันออก
เฉียงเหนือนั้น เป็นไปค่อนข้างยาก เนื่องจากสภาพลุ่มน้ําที่แตกต่างกัน ดังนี้
1. เนื่องจากสภาพภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน พื้นที่ลุ่มน้ําจึงถูกแบ่งเป็นลุ่มน้ํา
ขนาดเล็ก และแต่ละลุ่มน้ําประกอบด้วยคลองธรรมชาติสายหลักที่มีความยาวค่อนข้างสั้น
2. คลองธรรมชาติสายหลักของแต่ละลุ่มน้ํามีความลาดชันค่อนข้างสูง ดังนั้นหากเกิดอุทกภัย
แล้ว น้ําหลากจากพื้นที่ลุ่มน้ําจะเกิดขึ้นเร็วและไหลออกจากลุ่มน้ําลงสู่ทะเลได้เร็ว ความลาดชันของลําน้ํา
สายหลัก
3. เนื่องจากพื้นที่แต่ละลุ่มน้ํามีขนาดเล็ก ดังนั้น น้ําหลากจากพื้นที่ลุ่มน้ําจึงมีอัตราที่ต่ํา
ตามลงไปด้วย
ด้วยข้อจํากัดทางกายภาพของพื้นที่ สภาพอุทกภัยบนเกาะสมุย เกาะพะงันและเกาะเต่า
จึงไม่น่าจะเกิดความรุนแรงและน่าจะเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาสั้นๆ ซึ่งแตกต่างจากพื้นที่อุทกภัยในภาคอื่นๆ
ของประเทศ ซึ่งมีระยะเวลานาน
จากการสอบถามประชาชนในพื้ นที่ ไม่พบว่าเกิดความเสียหายจากอุท กภัย อีกทั้ งไม่พ บ
ข้อมูลจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องถึงความเสียหายเนื่องจากอุทกภัย ด้วยสาเหตุของความเสียหาย
เนื่องจากอุทกภัยของเกาะสมุยจึงอาจสามารถสรุปได้ดังนี้
1.ด้วยสภาพภูมิประเทศของเกาะสมุย ประกอบกับข้อมูลฝนที่ผ่านมาน่าจะกล่าวได้ว่า
ธรรมชาติไม่ใช่สาเหตุหลักที่สําคัญที่ทําให้เกิดความเสียหายเนื่องจากอุทกภัย
2.ความเสียหายจากอุทกภัยที่เกิดในปัจจุบัน จึงน่าจะเกิดจากการกระทําของมนุษย์ ไม่ว่า
จะเป็นการบุกรุกทางน้ําธรรมชาติ และ/หรือ การสร้างสาธารณูปโภคกีดขวางทางระบายน้ํา ทําให้ปริมาณ
น้ํ า หลากไม่ ส ามารถระบายลงทะเลอย่ า งรวดเร็ ว และทํ า ความเสี ย หายให้ แ ก่ อ าคารสิ่ ง ก่ อ สร้ า งและ
สาธารณูปโภคต่างๆ
3.การมีระบบระบายน้ําที่ไม่เพียงพอโดยเฉพาะในชุมชน
สําหรับพื้นที่เกาะพะงันและเกาะเต่านั้น ปัญหาอุทกภัยยังไม่ใช่ปัญหาที่สําคัญของพื้นที่ แต่ก็
ต้องระมัดระวังไม่ให้การพัฒนาใดๆที่จะดําเนินการในอนาคตก่อให้เกิดปัญหาดังเช่นที่เกิดบนเกาะสมุย
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1.2 พื้นที่อุทกภัย
เกาะสมุยและเกาะพะงันมีปริมาณฝนค่อนข้างมาก และปริมาณฝนที่ก่อให้เกิดปัญหา
อุทกภัยแม้ว่าจะไม่ใช่ปัจจัยสําคัญดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ปริมาณฝนในช่วงดังกล่าว เกิดจากหย่อมความ
กดอากาศต่ํากําลังแรงปกคลุมบริเวณภาคใต้ตอนกลางและตอนล่างทําให้เกิดฝนตกชุกหนาแน่น และมีฝน
หนักถึงหนักมาก ในช่วงวันดังกล่าว มีปริมาณฝนมากอย่างฉับพลัน จากปริมาณฝนในช่วงเวลาดังกล่าว
ทําให้เกิดน้ําท่วมขังในบางพื้นที่ โดยพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายสูงสุด คือ พื้นที่เกาะสมุย ส่วนพื้นที่อื่นๆ
ไม่ได้รับความเสียหายเพียงแต่ก่อให้เกิดความไม่สะดวกบ้างในบางพื้นที่ ซึ่งสามารถสรุปเหตุการณ์ได้ดังนี้
เกาะสมุย บริเวณที่มีน้ําท่วมขังค่อนข้างกว้างขวาง ได้แก่ ตําบลมะเร็ต บริเวณอ่าวละไม
เนื่องจากลําน้ําถูกบุกรุก และมีถนนและสิ่งก่อสร้างขวางกั้นทางระบายน้ํา ส่วนพื้นที่อื่นๆจะเป็นลักษณะน้ํา
ท่วมขังตามแนวถนน
เกาะพะงัน บริเวณที่มีน้ําท่วมขังมีลักษณะเช่นเดียวกับเกาะสมุย โดยตามแนวถนนและ
ลําน้ําเป็นการท่วมขังในระยะเวลาสั้นๆ ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ แต่ก่อให้เกิดความไม่สะดวกบ้างใน
การเดินทาง
เกาะเต่า บริเวณน้ําท่วมขังจะเป็นบริเวณพื้นที่ตามแนวถนน เป็นการท่วมขังระยะสั้นๆ
และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ แต่ก่อให้เกิดความไม่สะดวกบ้างในการเดินทางเช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นบน
เกาะพะงัน
1.3 แนวทางบรรเทาอุทกภัย
ปัญหาอุทกภัยในพื้นที่เกาะสมุย เกาะพะงันและเกาะเต่า นั้น ปัญหาหลักน่าไม่ใช่เกิดจาก
ธรรมชาติ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ไม่สามารถแก้ไขได้ แต่เกิดจากกิจกรรมต่างๆของมนุษย์ ซึ่งก่อให้เกิดอุปสรรค
ต่ อ การระบายน้ํ า ดั ง นั้ น แนวทางบรรเทาปั ญ หาอุ ท กภั ย จึ ง ไม่ ใช่ ปั ญ หารุ น แรงจนกระทั่ ง แก้ ไขไม่ ได้
โดยมาตรการบรรเทาที่ควรพิจารณาดังนี้
มาตรการไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง
1.ควบคุมการใช้ที่ดินในพื้นที่ลุ่มน้ําไม่ให้เปลี่ยนแปลงในทางเสื่อมลงซึ่งจะส่งผลให้ปริมาณ
น้ําหลากมี่อัตราเพิ่มสูงขึ้น เช่น การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าหรือพื้นที่ไม้ผล/ไม้ยืนต้น เป็นชุมชนหรือสิ่งก่อสร้าง
2.ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ดิน โดยการบํารุงรักษาป่าให้คงสภาพหรือดียิ่งขึ้นกว่าที่เป็นอยู่
ในปัจจุบัน และการสนับสนุนให้เกษตรกรปลูกพืชแซมในสวนผลไม้/ไม้ยืนต้น การอนุรักษ์ดินจะช่วยบรรเทา
การกัดเซาะหน้าดิน และลดปริมาณตะกอน ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ํา
3.เคลื่ อ นย้ ายก้ อ นหิ น ขนาดใหญ่ ที่ วางขวางลํ าน้ํ า ธรรมชาติ ออกจากลํ าน้ํ า เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการระบายน้ําจากลําน้ําลงสู่ทะเล
4.มีการขุดลอกสันทรายตรงบริเวณจุดออกทะเลของลําน้ําธรรมชาติอย่างสม่ําเสมอ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ําจากลําน้ําลงสู่ทะเล
5.ควบคุมการก่อสร้างอาคารและสาธารณูปโภคต่างๆไม่ให้บุกรุกหรือเปลี่ยนแปลงทางน้ํา
ธรรมชาติ เช่น ห้ามถมหรือปิดลําน้ําธรรมชาติ และห้ามบุกรุกเขตลําน้ํา เป็นต้น
มาตรการใช้สิ่งก่อสร้าง
1.ออกแบบทางระบายน้ําหลักและอาคารระบายน้ําบริเวณจุดออกทะเลให้สามารถระบาย
น้ํารองรับน้ําได้อย่างเหมาะสม อย่างน้อยที่รอบปีการเกิดซ้ํา 25 ปี เช่น ช่องเปิดสะพาน และท่อลอดถนน
2.ปรับปรุงระบบระบายน้ําตามแนวถนนให้มีประสิทธิภาพ และเพิ่มเติมระบบระบายน้ํา
ตามแนวถนนให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ซึ่งควรมีการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและกรมทางหลวง เพื่อความแน่ชัดของขอบเขตความรับผิดชอบในการพัฒนาระบบ
ระบายน้ํา
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3.การก่อสร้างอ่างเก็บน้ํา ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการบรรเทาการขาดแคลนน้ํานั้น จะ
สามารถลดปริมาณน้ํ าหลากในบริเวณพื้นที่ท้ายอ่างอย่างมีนัยสําคัญ โดยปริมาณน้ําหลากส่วนหนึ่ งจะ
ถูกเก็บกักในอ่างเก็บน้ํา

7.4 ปัญหาคุณภาพน้ําและขยะมูลฝอย
1. คุณภาพน้ํา
คุณภาพน้ําผิวดิน (แม่น้ําตาปี–พุมดวง)
ผลจากการติดตามตรวจสอบและเปรียบเทียบข้อมูลคุณภาพน้ําแม่น้ําตาปี-พุมดวง ตั้งแต่ปี
พ.ศ.2545 -2549 พบว่าคุณภาพน้ํามีแนวโน้มที่จะมีคุณภาพดีขึ้น คือมีคุณภาพน้ําพอใช้ร้อยละ 64 70
90 และ 91 ตามลําดั บ แต่พ บว่าในปี พ.ศ.2550 ส่วนใหญ่ อยู่ในเกณฑ์คุ ณ ภาพน้ําพอใช้ ร้อยละ 74
อยู่ในเกณฑ์คุณภาพดี ร้อยละ 24 และอยู่ในเกณฑ์คุณภาพน้ําเสื่อมโทรม และเสื่อมโทรมมาก ร้อยละ 24
โดยบริเวณที่มีคุณภาพน้ําเสื่อมโทรมถึงเสื่อมโทรมมาก ได้แก่บริเวณที่น้ําไหลผ่านชุมชนเมืองหนาแน่นและ
บริเวณที่มีการไหลเวียนน้ําน้อย ซึ่งอาจจะเกิดจากสาเหตุหลายประการ เช่นการปนเปื้อนจากแหล่งชุมชน
โรงงานอุตสาหกรม แหล่งเกษตรกรรม เป็นต้น
ทั้งนี้บริเวณสถานีตรวจวัดที่มีแนวโน้มจะมีปัญหาคุณภาพน้ําที่ต้องเพิ่มการเฝ้าระวังและหาทาง
แก้ไขปัญหา ได้แก่สถานีท่าเรือบ้านดอน อ.เมืองฯ จ.สุราษฎร์ธานี สถานีคลองพะแสง เทศบาลตําบลเขาพัง
อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี
โดยสาเหตุของการเกิดปัญหาได้แก่
1. ปัญหาคุณภาพน้ําส่วนใหญ่จะเป็นน้ําเสียชุมชนโดย เฉพาะชุมชนเมือง
2. ปัญหาการลักลอบปล่อยน้ําเสียของโรงงานอุตสาหกรรม
3. ปัญหาน้ําเสียจากสารเคมีภาคการเกษตร
4. ปัญหาการปล่อยน้ําเสียของนากุ้ง ทําให้ความหลากหลายทางชีวภาพของคลองต่าง ๆ
ลดลง
แนวทางการแก้ไขปัญหา ดังนี้
1. ประสานความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกํากับดูแลไม่ให้มีการปล่อยน้ําเสียลงสู่
แหล่งน้ํา เช่น สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น
2. การเฝ้ าระวั งคุ ณภาพน้ํ าจากภาคส่ วนต่ าง ๆ เช่ น เครือข่ ายเฝ้ าระวั งคุ ณภาพน้ํ า สํ านั กงาน
สิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 เป็นต้น
3. การสร้างจิตสํานึกให้แก่ทุกภาคส่วนในการดูแลรักษาแหล่งน้ํา
คุณภาพน้ําทะเล
ผลจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําทะเลบริเวณชายหาดท่องเที่ยวเกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า
และหมู่เกาะอ่างทอง จํานวน 19 หาด 30 สถานี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 -2550 พบว่าคุณภาพน้ําส่วนใหญ่
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ําทะเลชายฝั่ง เพื่อการว่ายน้ํา แต่บริเวณหาดแม่น้ํา หาดเฉวง และหาดละไม
เป็นบริเวณที่มีปริมาณแบคทีเรียเกินเกณฑ์มาตรฐาน โดยเฉพาะบริเวณหาดเฉวงเป็นบริเวณที่มีปริมาณ
แบคทีเรียเกินเกณฑ์มาตรฐาน มาโดยตลอด ทั้งนี้เนื่องจากเป็นบริเวณที่อยู่ใกล้กับปากคลองที่มีน้ําทิ้งจาก
ชุมชน
โดยสาเหตุของปัญหา ส่วนใหญ่มีสาเหตุจากน้ําเสียชุมชนโดยเฉพาะชุมชนที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวหนาแน่น
ซึ่งมีแนวทางการแก้ไขปัญหา ดังนี้
1. ให้มีการเฝ้าระวังคุณภาพน้ํา สร้างเครือข่าย และรณรงค์ให้ผู้ประกอบการร่วมกันดูแลรักษา
ชายหาดและทะเล
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2. ให้มีการเฝ้าระวังและติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําทะเลทุกปี โดยสํานักงานสิ่งแวดล้อม
ภาคที่ 14
3. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นในพื้นที่ ผลักดันให้
ผู้ป ระกอบการ จัดทํ าระบบบํ าบัดน้ํ าเสียเบื้ องต้นโดยเฉพาะกิจการประเภทโรงแรม ที่พั ก และกิ จการ
ประเภท ร้านอาหาร หรือต่อท่อน้ําทิ้งเข้าท่อรวบรวมน้ําเสียที่มีอยู่ไม่ให้มีการปล่อยน้ําเสียออกสู่ทะเลโดยตรง
2. ขยะมูลฝอย
จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีปริมาณขยะมูลฝอยรวม 681.3 ตันต่อวัน ในเขตเทศบาลประมาณวัน
ละ 340 ตั น โดยสามารถจัดเก็ บขยะได้ ประมาณวัน ละ 545.04 ตัน หรือประมาณร้อยละ 80 ของ
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น โดยส่วนใหญ่ปริมาณขยะ มูลฝอยในเขตเทศบาลสามารถดําเนินการเก็บรวบรวมได้
เฉลี่ยร้อยละ 75-100 (สนง.สิ่งแวดล้อมภาคที่ 14,2549) เนื่องจากปัญหาที่เกิดขึ้นคือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่มีปัญหาการขาดแคลนพื้นที่ในการกําจัดขยะ ทําให้เกิดปัญหาขยะตกค้าง และไม่มี
ระบบบําบัดขยะที่ถูกหลักสุขาภิบาลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีระบบกําจัดขยะที่ถูกหลักสุขาภิบาลมี
เพียงแห่งเดียว คือเทศบาลเมืองเกาะสมุย ใช้ระบบเตาเผา
และจากการเปรียบเทียบข้อมูลปริมาณขยะของเทศบาลหลัก 6 เทศบาลในระหว่างในปี พ.ศ.
2543 พ.ศ.2546 และ พ.ศ.2548 พบว่า เทศบาลที่มีแนวโน้มปริมาณขยะเพิ่มขึ้น คือ เทศบาลเมือง
เกาะสมุย เทศบาลเมืองนาสาร เทศบาลตําบลท่าฉาง เทศบาลที่มีแนวโน้มปริมาณขยะลดลง ได้แก่เทศบาล
เมืองท่าข้าม เทศบาลตําบลเวียงสระ และเทศบาลตําบลดอนสักส่วนเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีปริมาณ
ขยะลดลงแล้วคงที่
โดยสาเหตุการเกิดปัญหาคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่มีการบริหารจัดการขยะอย่าง
ครบวงจร เช่น การลด แยกขยะ การมีส่วนร่วมจากชุมชน เป็นต้น ดังนั้นควรมีแนวทางในการแก้ไขปัญหา
คือ
1. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการลดการคัดแยกขยะ การนําขยะกลับมาใช้ใหม่
2. เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะ เช่น พัฒนาศูนย์จัดการขยะรวม การแบ่งโซน
พื้นที่ในการจัดการขยะ ให้ภาคเอกชนร่วมดําเนินการ เป็นต้น

7.5 สรุปปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุ
ที่ ร าชพั ส ดุ ที่ อ ยู่ ในการปกครองดู แ ลของสํ า นั ก งานธนารั ก ษ์ พื้ น ที่ สุ ร าษฎร์ ธ านี มี จํ า นวน
จํานวนประมาณ 1,073 แปลง เนื้อที่ประมาณ 1 ล้านไร่เศษ และที่มีปัญหาการบุกรุกจํานวน 3 แปลง มี
รายละเอียด ดังนี้
1. ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ สฎ. 848 (แปลงสงวนบ่อถ่านศิลา) ได้มาโดยพระ
บรมราชโองการรัชกาลที่ 6 มีเนื้อที่ประมาณ 900,000 ไร่ อยู่ในเขตพื้นที่ 4 อําเภอ ได้แก่ อําเภอพุนพิน
อําเภอเคียนซา อําเภอพระแสง และอําเภอคีรีรัฐนิคม ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวได้จําแนกเพื่อให้แก้ไขปัญหา ดังนี้
1.1 มอบให้ ส.ป.ก. นําไปจัดสรรให้ราษฎร จํานวน 381,692 ไร่ ตามบันทึกข้อตกลง
เกี่ยวกับการปฏิบัติในการนําที่ราชพัสดุไปดําเนินการปฏิรูปฯ ระหว่างกรมธนารักษ์และสํานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อ
การเกษตร(ส.ป.ก.)
1.2 ส่ วนที่ เหลือเนื้ อที่ ประมาณ 518,308 ไร่เศษ อยู่ในการปกครอง ดู แล ของสํ านั กงาน
ธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี มีราษฎรบุกรุกเป็นจํานวนมาก และจังหวัดได้จัดให้ราษฎรเช่าตามสภาพการ
ครอบครองทําประโยชน์ไปแล้วบางส่วน สําหรับในส่วนที่ผู้ประกอบการสวนปาล์มครอบครองทําประโยชน์
โดยการปลูก ปาล์ ม น้ํ ามั น ได้ ดําเนิ นการจัดให้ราษฎรเช่า ตามมติ ค ณะรัฐมนตรี เมื่ อวันที่ 26 สิงหาคม
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2546 โดยแบ่งพื้นที่ 50 % นําไปจัดให้ราษฎรเช่าทํากินรายละไม่เกิน 10 ไร่ ซึ่งได้ดําเนินการจัดให้เช่าไป
แล้ว จํานวน 1,382 ราย
1.3 สําหรับพื้นที่ในส่วนที่ผู้ประกอบการครอบครองปลูกปาล์มน้ํามันและยังไม่ได้เช่ากับ
ทางราชการให้ถูกต้อง สํานักงานธนารักษ์พื้นที่ฯ ได้ดําเนินการจัดสรรรูปแปลงที่ดินเพื่อนํามาจัดสรรให้
ราษฎรทั้งหมด ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2546 ขณะนี้อยู่ระหว่างรอนําเข้าที่ประชุม
ศูนย์อํานวยการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดสุราษฎร์ธานี
(ศจพ.จ.สฎ.) เพื่อพิจารณาเห็นชอบ
2. ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ สฎ.862 ตําบลคลองฉนวน อําเภอเวียงสระ ได้มา
โดยพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตหวงห้ามที่ดินใช้ราชการกรมป่าไม้ เนื้อที่ประมาณ 43,880 ไร่ และได้ส่ง
มอบพื้นที่ให้กรมธนารักษ์ดูแลเมื่อปี 2530 โดยสภาพที่ดินที่รับมอบมีราษฎรบุกรุกเพื่ออยู่อาศัยและทํา
การเกษตรเต็มพื้นที่ ซึ่งกรมธนารักษ์อยู่ระหว่างการพิจารณามอบพื้นที่ให้ ส.ป.ก. นําไปบริหารจัดการ แต่ยัง
ไม่ได้ข้อยุติ
3. ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ สฎ.588(เกาะเต่า) ตําบลเกาะเต่า อําเภอเกาะพะงัน
เดิมใช้ประโยชน์ในราชการกรมราชทัณฑ์ เป็นที่ตั้งเรือนจํากักขังนักโทษการเมือง(กบฎบวรเดช) สมัยการ
ปกครองของคณะราษฎร์ก่อนปี 2476 ขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ เมื่อปี พ.ศ. 2523) เป็นแปลงหมายเลขที่
สฎ. 588 มีเนื้อที่ตามภาพถ่ายทางอากาศ ประมาณ 15,000 ไร่ และเกาะนางยวน(เกาะหางเต่า) เนื้อที่
ประมาณ 219 ไร่ มีแนวทางการแก้ไขปัญหาการบุกรุก ดังนี้
3.1 กระทรวงการคลังได้กําหนดแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุดังกล่าว
โดยการจัดให้เช่าเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและกําหนดให้เช่าเพื่อประกอบธุรกิจท่องเที่ยว มีกําหนด
15 ปี ในอัตราค่าเช่าไร่ละ 100 บาทต่อเดือน และจัดให้เช่าเพื่อการเกษตรและอยู่อาศัย กําหนด 30 ปื
ในอัต ราค่าเช่ าไร่ล ะ 20 บาทต่อ ปื ให้ ยกเว้น ค่ าธรรมเนี ย มการจัดให้ เช่ า ค่าเสี ยหาย(ถ้ ามี ) และไม่ เอา
กรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้างที่ปลูกบนที่เช่า
3.2 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มีประกาศลงวันที่ 16 มีนาคม 2550 กําหนดแนวเขตป่า
ต้นน้ําลําธารบนเกาะเต่าตามแผนที่แนบท้ายประกาศและห้ามมิให้มีการบุกรุก มิฉะนั้นทางราชการจะ
ดําเนินคดีโดยเด็ดขาด แต่สามารถจัดให้ผู้ครอบครองเช่าพื้นที่ดังกล่าวได้แต่จะต้องเป็นการจัดให้เช่าเพื่อ
ประกอบการเกษตรเท่านั้น
3.3 ปัจจุบัน จังหวัดได้จัดให้เช่าเพื่ออยู่อาศัย เพื่อประกอบการเกษตร เพื่อประกอบ
ธุรกิจท่องเที่ยว และเพื่อประโยชน์อย่างอื่นไปแล้ว จํานวน 110 แปลง เนื้อที่ประมาณ 1,661 ไร่เศษ
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บทที่ 8
โครงการสําคัญของจังหวัด
8.1โครงการปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดิน ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
78 พรรษา 78 แสนต้น (ตั้งแต่ 12 สิงหาคม 2553-11 สิงหาคม 2554)
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้จัดทํา โครงการปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดินในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 78 พรรษา 78 แสนต้น” เพื่อเทิดพระเกียรติแสดงความจงรักภักดี และสํานึก
ในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสทรงมีพระชนมพรรษาครบ
78 พรรษา ซึ่งจังหวัดได้ดําเนินการแล้ว ดังนี้
1. จัดกิจกรรมเปิดตัวโครงการฯ ของจังหวัด ร่วมกับโครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ระบบ
นิเวศน์ป่าชายเลนลีเล็ด ณ หมู่ที่ 4 ตําบลลีเล็ด อําเภอพุนพิน เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2553 (ร่วมปลูก
ต้นโกงกาง จํานวน 5,000 ต้น)
2. จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการโครงการปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดินในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 78 พรรษา 78 แสนต้น” ณ ศาลากลางจังหวัดฯ ชั้น 2 (ตึกเก่า)
3. จัดทําแผนดําเนินการปลูกต้นไม้ฯ จํานวน 140,226 ต้น รายงานไปยังกระทรวง
มหาดไทย
4. จัดทําป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนร่วมปลูกต้นไม้ตามโครงการฯ ณ
ห้าแยกท่ากูบ อ.เมืองสุราษฎร์ธานี (ป้าย cut out แขวงการทางสุราษฎร์ธานี)

8.2 โครงการนําร่องการบริการจัดการที่ดินสาธารณประโยชน์ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา การเรียกร้องที่ดินทํากินและที่ดินเพื่ออยู่อาศัยเป็นของตนเอง ของ
ราษฎรต่อภาครัฐในจังหวัดสุราษฎร์ธานี นับวันจะมีความรุนแรง มีความต่อเนื่อง และปริมาณของสมาชิก
กลุ่มผู้เรียกร้องจะเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ถึงความเดือดร้อนของราษฎรอย่างแท้จริง
เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้ว่าราชการจังหวัด
สุราษฎร์ธานี ได้ขออนุญาตใช้พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ในความดูแลของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเดิมบริษั ทปาล์มทอง จํากัด ได้เช่าพื้นที่ดังกล่าวปลูกปาล์มน้ํ ามันและได้หมดอายุ
สัญ ญาเช่า จํานวน 492 ไร่ มาเพื่อทําการจัดสรรให้กับราษฎรที่เดือดร้อน ที่ไม่มีที่ดินทํากินและที่อยู่
อาศัยเป็นของตนเอง รายละ 2 ไร่ นําร่องในเบื้องต้น จํานวน 100 ครัวเรือน
สภาพปัญหา/ความต้องการ
สภาพพื้นที่ปัจจุบันเป็นสวนปาล์มน้ํามันที่หมดสภาพ และป่าละเมาะเต็มพื้นที่ ลักษณะดิน
เป็ นดิน กรดจัด ก่อนการคัดเลือกราษฎรผู้เดือดร้อนเข้าไปอยู่ในพื้ นที่ ภาครัฐต้ องจัดระบบโครงสร้าง
พื้ น ฐาน เช่ น ประปา ไฟฟ้ า ถนน ระบบสาธารณู ป โภคต่ าง ๆ ที่ จํ าเป็ น และปรับ ปรุ งดิ น ให้ ส ามารถ
เพาะปลูกได้ พร้อมทั้งส่งเสริมการพัฒนาอาชีพและการเรียนรู้ให้ราษฎร โดยจัดตั้งและพัฒนาศูนย์เรียนรู้
ด้านอาชีพสาขาต่าง ๆ ตามความจําเป็น ให้ราษฎรที่จะเข้าไปอยู่อาศัยและตั้งถิ่นฐานต่อไป
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ความเร่งด่วน
การจัดสรรที่ดินทํากินและที่อยู่อาศัยให้กับราษฎรที่ยากจน ที่ไม่มีที่ดินและที่อยู่อาศัยเป็น
ของตนเอง ตามโครงการนําร่องการบริหารจัดการที่ดินสาธารณประโยชน์ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
จะเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับราษฎรได้เป็นอย่างดี ทําให้ราษฎรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งถือเป็น
บทบาทหลักของภาครัฐ หากไม่ดําเนินการหรือจัดการให้เป็นระบบจะเป็นปัญหาระยะยาวให้กับราษฎร
และภาครัฐ เกิดปัญหาด้านสังคม เกิดการรวมตัวเพื่อเรียกร้องที่ดินทํากินและการบุกรุกพื้นที่ของรัฐโดยไม่
มีที่สิ้นสุด
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อจัดสรรที่ดิน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ราษฎรผู้ไม่มีที่ดินทํากินและที่อยู่อาศัย
เป็นของตนเอง
2. เพื่ อสร้างความพร้อมของพื้นที่ ด้านโครงสร้างพื้ นฐาน ระบบสาธารณู ปโภค และการ
ส่งเสริมพัฒนาอาชีพให้กับราษฎร ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าไปอยู่ในพื้นที่
3. เพื่อเป็นพื้นที่ต้นแบบในการจัดสรรที่ดินของรัฐให้กับราษฎร เพื่อเป็นที่ดินทํากินและที่อยู่
อาศัย
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยจัดให้ผู้ที่ไม่มีที่ดินทํากินและที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ที่ได้รับการคัด
เลือกเข้าไปอยู่ในพื้นที่
แนวทางการดําเนินงาน
1. รังวัดที่ดิน
2. จัดรูปแปลงที่ดิน-ผัง (การแบ่งแปลงและหลักเขต)
3. ปรับพื้นที่
4. จัดสร้างโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค
5. จัดตั้งและพัฒนาศูนย์เรียนรู้ด้านอาชีพสาขาต่าง ๆ
6. กําหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกราษฎรเป้าหมาย
7. คัดเลือกราษฎรเป้าหมาย
8. จัดหลักสูตรอบรมเตรียมความพร้อมการเป็นเกษตรกรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
แก่ราษฎรเป้าหมาย
9. จัดแปลงปลูกป่าชุมชน

8.2 โครงการพัฒนาลุ่มน้ําตาปี-พุมดวง
1. ความเป็นมา
1.1 ปี พ..2510 กรมชลประทานได้เริ่มดําเนินการวางแผนพัฒนาแหล่งน้ําในลุ่มน้ําตาปี –
พุมดวง ประกอบด้วย เขื่อนเก็บกักน้ําขนาดใหญ่ 2 เขื่อน ได้แก่ เขื่อนรัชชประภา(เขื่อนเชี่ยวหลาน) และ
เขื่อนแกร่งกรุง(เขื่อนคลองยัน) กรมชลประทานได้โอนงานก่อสร้างเชื่อนรัชชประภาและเขื่อนแก่งกรุง ให้
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ดําเนินการ ซึ่งก่อสร้างเขื่อนรัชชประภาแล้วเสร็จในปี พ.ศ.
2530
1.2 ปี พ.ศ.2533 คณะรั ฐ มนตรี ได้ มี ม ติ เมื่ อ วั น ที่ 31 กรกฎาคม 2533 ให้ ก ระทรวง
เกษตรและสหกรณ์(กรมชลประทาน) รับไปดําเนินการศึกษาเพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับระบบชลประทานที่
ล่าสุด โดยเฉพาะพื้นที่ชลประทานที่จะได้จากการก่อสร้างเขื่อนแก่งกรุง และกรมชลประทานได้จ้างบริษัท
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ที่ปรึกษาความเหมาะสม แล้วเสร็จเมื่อเดือนธันวาคม 2537 ปรากฏว่า โครงการมีความเหมาะสมต่ํา
เนื่องจากจําเป็นต้องอพยพราษฎรไม่คุ้มค่ากับการลงทุน ประกอบกับเขื่อนแก่งกรุงมีกระแสต่อต้าน และ
ได้ระงับการดําเนินงานเอาไว้ก่อน
1.3 กรมชลประทานจึงได้พิจารณาการใช้ประโยชน์จากน้ําที่ปล่อยจากท้ายเขื่อนรัชชประภา
มาใช้ประโยชน์ จึงได้ทําการศึกษาทบทวนความเหมาะสม โดยพิจารณาการพัฒนาชลประทานสูบน้ําจาก
แม่น้ําพุมดวง เพื่อเพิ่มพื้นที่ชลประทานฤดูฝน 73,980 ไร่ มีความเหมาะสม ทั้งด้านวิศวกรรม เศรษฐศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการบริหารจัดการน้ําหลังจากการผลิตกระแสไฟฟ้าของเขื่อนรัชชประภา
มาใช้ประโยชน์ทางการเกษตร
1.4 วันที่ 7 เมษายน 2552 คณะรัฐมนตรีมีมติให้ กรมชลประทาน ดําเนินการโครงการ
ชลประทานขนาดใหญ่ 4 โครงการ ซึ่ งรวมถึงโครงการพั ฒ นาลุ่ม น้ําตาปี -พุ มดวง ได้กําหนดแผนงาน
ก่อสร้างโครงการฯ รวม 8 ปี (2552-2559) ใช้งบประมาณ 3,330 ล้านบาท
2. ความจําเป็นที่ต้องดําเนินการโครงการ
เขื่อนรัชชประภาได้ปล่อยน้ําจากท้ายเขื่อนเนื่องจากการผลิตกระแสไฟฟ้าประมาณ 3,000
ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี และมีประมาณน้ําจากคลองสาขาไหลมารวมในแม่น้ําพุมดวงอีกประมาณ 2,400
ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ทําให้มีปริมาณน้ําไหลผ่านแม่น้ําพุมดวง ประมาณ 5,400 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี
ไหลลงสู่ท ะเลโดยไม่ มีก ารนํ ามาใช้ป ระโยชน์ แ ต่อย่างใด โครงการพั ฒ นาลุ่ม น้ํ าตาปี -พุ มดวง จังหวัด สุราษฎร์ธานีจะเป็นการบริหารจัดการน้ําโดยการนําไปใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
3. วัตถุประสงค์โครงการ
1. เพื่อเพิ่มพื้นที่ชลประทานในฤดูฝน 73,980 ไร่ และในฤดูแล้ง 57,819 ไร่ เป็นหลัก
ประกันว่าจะมีน้ําใช้ทั่วถึง
2. เพื่อเพิ่มทางเลือกในการเพาะปลูกพืชให้มากขึ้น เช่น ข้าว ไม้ผล ไม้ยืนต้น ปาล์มน้ํามัน
และพืชผักสวนครัว ฯลฯ
3. เพื่อนําน้ําที่ระบายหลังจากการผลิตกระแสไฟฟ้าของเขื่อนรัชชประภามาใช้ประโยชน์
4. เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร
5. เพื่อช่วยเหลือการขาดแคลนน้ําอุปโภค-บริโภค ให้แก่ชุมชนในฤดูแล้ง
4. รายละเอียดของโครงการ
4.1 ที่ตั้งโครงการ : ตําบลบางงอน อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
4.2 ลักษณะทางวิศวกรรมของโครงการ
(1) สถานีสูบน้ํา จํานวน 1 แห่ง และติดตั้งเครื่องสูบน้ํารวม 16 เครื่อง อัตราการสูบ
น้ํารวมทั้งหมด 33.16 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ประกอบด้วย
- เครื่องสูบน้ําขนาด 1.93 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จํานวน 4 เครื่อง
- เครื่องสูบน้ําขนาด 2.12 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จํานวน 12 เครื่อง
(2) ระบบส่งน้ํา ความยาวรวมประมาณ 139 กิโลเมตร
(3) ระบบระบายน้ํา ความยาวรวม 83 กิโลเมตร
5. ระยะเวลาดําเนินการ 8 ปี (พ.ศ.2552-2559)
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6. งบประมาณ วงเงินโครงการทั้งสิ้น 3,330.00 ล้านบาท
- งบบุคลากร
77.00
ล้านบาท
- งบดําเนินงาน
41.00
ล้านบาท
- งบลงทุน
3,107.24
ล้านบาท
- เผื่อเหลือเผื่อขาด
104.76
ล้านบาท
โดยมีแผนการใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปี ดังนี้
งบประมาณ พ.ศ.
จํานวนเงิน(ล้านบาท)
2552
262.81
2553
296.69
2554
525.99
2555
637.77
2556
732.57
2557
346.62
2558
251.99
2559
175.86
รวม
3,330.00
7. ผลประโยชน์ของโครงการ
1. เพิ่มพื้นที่ชลประทาน 73,980 ไร่ โดยสามารถส่งน้ําในฤดูฝน 73,980 ไร่ และในฤดู
แล้ง 57,819 ไร่
2. มีน้ําสําหรับการอุปโภค-บริโภค
3. เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
8. ผลกระทบจากการอนุมัติโครงการ
เมื่อได้รับอนุมัติให้ดําเนินการก่อสร้างโครงการพัฒนาลุ่มน้ําตาปี-พุมดวง แล้ว จะทําให้เกิด
ผลกระทบต่อที่ดินและทรัพย์สินของประชาชน ประมาณ 3,000 ไร่ ซึ่งกรมชลประทานได้เตรียมมาตร
การในการจ่ายทดแทนทรัพย์สินไว้ในแผนงานโครงการแล้ว
การดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
พ.ศ.2548
1. ชี้แจงผู้ว่าราชการจังหวัด และร่วมประชุมจังหวัด และอําเภอ
- เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2548 ร่วมประชุมชี้แจงในการประชุมหัวหน้าส่วน
ราชการ
- เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2550 เข้าพบและชี้แจงผู้ว่าราชการจังหวัด
- เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2552 ร่วมประชุมชี้แจงในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
- เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2550 ร่วมประชุมชี้แจงที่ประชุมกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน
อําเภอพุนพิน
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2. ประชุมชี้แจงกลุ่มย่อยต่อผู้นําชุมชน องค์การบริหารส่วนตําบลและในระดับหมู่บ้าน
- วันที่ 27 กันยายน 2548 โรงเรียนบ้านน้ํารอบ อําเภอพุนพิน
- วันที่ 5 มิถุนายน 2550 องค์การบริหารส่วนตําบลน้ํารอบ
- วันที่ 6 มิถุนายน 2550 องค์การบริหารส่วนตําบลท่ากระดาน
- วันที่ 9 กันยายน 2551 ศาลาประชาคม ตําบลบางงอน อําเภอพุนพิน
3. ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ชี้แจงกลุ่มย่อยต่อผู้นําชุมชน
- วันที่ 24 กรกฎาคม 2550 ราษฎรหมู่ที่ 5,6 ตําบลมะลวน อําเภอพุนพิน
- วันที่ 9 กรกฎาคม 2552 ตําบลท่าเคย อําเภอท่าฉาง
- วันที่ 23 กรกฎาคม 2552 ตําบลหัวเตย อําเภอพุนพิน
- วันที่ 15 กันยายน 2552 สหกรณ์สุราษฎร์ธานี จํากัด อําเภอพุนพิน
4. จัดสื่อนิทรรศการ ร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น และหน่วยงานราชการ ตามโอกาสที่เหมาะสมต่าง ๆ
- วันที่ 26 มีนาคม 2551 ร่วมงานคลินิกเกษตร ตําบลท่าเคย อําเภอท่าฉาง
- วันที่ 17 กันยายน 2551 ร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ ตําบลมะลวน อําเภอ
พุนพิน
- วันที่ 11 กันยายน 2551 ร่วมกิจกรรมอําเภอเคลื่อนที่ องค์การบริหารส่วน
ตําบลบางงอน อําเภอพุนพิน
5. จัดสัมมนาดูงานโครงการระโนด-กระแสสินธ์ และโครงการพัฒนาพื้นที่ร่วมน้ําปากพนัง
6. ชี้แจงประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการทางวิทยุชุมชน ผลการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน
ประเด็นความต้องการของประชาชน
1. ต้องการให้ยกเลิกสระพักน้ําทั้ง 2 แห่ง เนื่องจากใช้พื้นที่มาก(189 ไร่)
2. บริเวณพื้นที่สถานีสูบน้ําหัวงานใช้พื้นที่มาก ถูกที่อยู่อาศัย และที่ดินทํากินทั้งแปลง
3. แนวทดลองส่งน้ําและแนวท่อส่งน้ําตัดผ่านชุมชนที่อยู่อาศัย
4. ราคาค่าทดแทนที่ดินไม่เป็นธรรม
5. ขาดความเชื่อมั่นในการดําเนินงานของรัฐที่ผ่านมา เช่น คูมหาราช คลองส่งน้ําพลังงาน
พื้นที่รับประโยชน์จากระบบชลประทาน
1. อําเภอคีรีรัฐนิคม 1 ตําบล ได้แก่ ตําบลท่ากระดาน(พื้นที่หัวงาน)
2. อําเภอพุนพิน 9 ตําบล ได้แก่ ตําบลบางงอน น้ํารอบ หนองไทร หัวเตย ท่าข้าม มะลวน
พุนพิน ศรีวิชัย และลีเล็ด
3. อําเภอท่าฉาง 2 ตําบล ได้แก่ ตําบลคลองไทร และท่าเคย

