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1. สภาพทัว่ไป และขอ้มูลพื้นฐาน 

    1.1 ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 

 ท าเลที่ต ัง้ 

       จงัหวดัสุราษฎรธ์านีต ัง้อยู่บนฝัง่ตะวนัออกของภาคใต ้ห่างจากกรุงเทพฯ  โดยทางรถยนต ์ประมาณ 

645 กโิลเมตร  และอยู่ห่างจากจงัหวดัสงขลาและภูเก็ตซึ่งเป็นจงัหวดัส าคญัในภาคใต ้400 และ 300 กิโลเมตรตามล าดบั  

มเีน้ือที่ประมาณ 13,079.61 ตารางกิโลเมตร หรือ 8,174,758.61 ไร่ มเีน้ือที่มากเป็นอนัดบั 6 ของประเทศ  และมพีื้นที ่

มากทีสุ่ดในภาคใต ้ฝัง่ทะเลดา้นอ่าวไทยในจงัหวดัสุราษฎรธ์านี  มคีวามยาวประมาณ 156 กิโลเมตร  มเีกาะขนาดใหญ่เป็น

ทีรู่จ้กัในระดบัประเทศ  เช่น  เกาะสมยุ  เกาะพะงนั  และหมูเ่กาะอ่างทอง  มอีาณาเขต  ดงัน้ี 

 ทศิเหนือ    ตดิต่อกบัจงัหวดัชมุพรและอ่าวไทย 

 ทศิใต ้        ตดิต่อกบัจงัหวดันครศรธีรรมราช และกระบี ่

 ทศิตะวนัตก   ตดิต่อกบัจงัหวดัพงังาและระนอง 

 ทศิตะวนัออก     ตดิต่อกบัอ่าวไทยและจงัหวดันครศรธีรรมราช 

 ลกัษณะภมิูประเทศ  

        จงัหวดัสุราษฎรธ์านี มลีกัษณะภมูปิระเทศประมาณรอ้ยละ ๔๙ ของพื้นที่เป็นภูเขา ภูเขาส าคญัของจงัหวดั    

สุราษฎรธ์านี ไดแ้ก่ เทอืกเขาบรรทดั เทอืกเขาตะนาวศรี ซึ่งทอดยาวผ่านเน้ือที่จงัหวดัใกลเ้คียงหลายจงัหวดั และทอดเปิด

สู่อ่าวไทยเทอืกเขาภเูกต็ดา้นตะวนัตก เป็นตน้ก าเนิดลุม่น า้ใหญ่นอ้ย รวม ๑๔ ลุม่น า้ จนไดช้ื่อว่าเป็นเมอืงแห่งลุ่มน า้ แม่น า้

ล  าคลองทุกสายลว้นไหลลงสู่อ่าวไทย จากฝัง่ตะวนัตกพื้นที่ลาดเอียงไปทางทศิตะวนัออก ซึ่งมลีกัษณะคลา้ยกระทงหงาย       

ภมูปิระเทศของจงัหวดัสุราษฎรธ์านี โดยสรุปมลีกัษณะดงัต่อไปน้ี 

1. ภูมปิระเทศเป็นที่ราบสูง ภูเขาสลบัซบัซอ้น ไดแ้ก่ พื้นที่ในเขตอ าเภอคีรีรฐันิคม พระแสง พนม  

   ท่าฉาง ไชยา ท่าชนะ เวยีงสระ ชยับรุ ีและอ าเภอวภิาวด ี

2. ภมูปิระเทศเป็นทีร่าบสูงดา้นตะวนัออก ไดแ้ก่ พื้นที่อ  าเภอเมอืง ดอนสกั กาญจนดิษฐ ์เวยีงสระ     

   และบา้นนาสาร 

3. ภมูปิระเทศทีเ่ป็นทีร่าบสูงตอนกลางส่วนใหญ่อยู่ในอ าเภอเมอืง พนุพนิ เคียนซา พระแสง พนม  

    บา้นนาเดมิ ท่าชนะ ท่าฉาง และไชยา 

4. ภมูปิระเทศเป็นทีร่าบชายฝัง่ทะเล ไดแ้ก่ พื้นทีอ่  าเภอเมอืงและพนุพนิ 

5. ลกัษณะภูมิประเทศเป็นเกาะในอ่าวไทย ไดแ้ก่ พื้นที่อ  าเภอเกาะสมุย เกาะพะงนั หมู่เกาะ  

   อ่างทอง และเกาะบรวิาร รวม ๔๒ เกาะ 
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 ลกัษณะภมิูอากาศ 

           ภาคใตร้บัอิทธิพลจากลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้ซึ่ง เกิดบริเวณทะเลอนัดามนับา้งเป็นคร ัง้คราว 

เน่ืองจากมแีนวเทอืกเขาตะนาวศรี เทอืกเจาภูเก็ต และเทอืกเขานครศรีธรรมราช แถบบริเวณจงัหวดัระนอง จงัหวดัชุมพร 

จงัหวดัพงังา จงัหวดัภูเก็ต และจงัหวดันครศรีธรรมราช เป็นแนวช่วยลดอิทธิพลของลมมรสุม ดงักล่าว จงัหวดั            

สุราษฎรธ์านี  จะไดร้บัอิทธิพลจากลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือเป็นส่วนใหญ่ มรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือปกติจะมี

แหล่งก าเนิดบริเวณทะเลจีนใตแ้ละอ่าวไทย และลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใตจ้ากมหาสมทุรอินเดีย จึงมช่ีวงฤดูฝนยาวนาน 

ระหว่างเดือนพฤษภาคม ถงึเดือนมกราคม โดยจงัหวดัสุราษฎร์ธานี มอีุณหภูมติ า่สุดเฉลีย่ ๒๑.๑๖ องศาเซลเซียน และ

อณุหภมูสูิงสุดเฉลีย่ ๓๔.๕๑ องศาเซลเซยีส มปีรมิาณน า้ฝนเฉลีย่ ๑๒๙.๕๙ มลิลเิมตร ต่อปี 

 แหล่งน ้ าธรรมชาติ 

           จงัหวดัสุราษฎรธ์านี  มลีุม่น า้ใหญ่นอ้ยรวม  14  ลุม่น า้  แต่ละลุม่น า้มแีมน่ า้ และร่องน า้หลายสายทุก

สายลว้นลงสู่อ่าวไทย แม่น า้ในสุราษฎรธ์านี ตดัขวางคาบสมทุร ออกสู่ทะเล ดา้นตะวนัออก ในอดีตอาศยัเครือข่าย

แม่น า้เดินทางติดต่อถึงกนั และติดต่อกบัเมืองชายฝัง่แม่น า้ที่มีลกัษณะทางอุทกวิทยา ที่ส  าคญัของสุราษฎรธ์านี คือ  

แมน่ า้ตาปี  แมน่ า้พมุดวง  ซึง่เป็นเสน้เลอืดใหญ่ของชาวจงัหวดัสุราษฎรธ์านี แมน่ า้ทีส่  าคญัของจงัหวดัม ี2 สาย คือ 

      แม่น า้พมุดวง เกิดจากคลองแสง คลองสก และคลองยนัไหลผ่าน อ าเภอบา้นตาขนุ อ าเภอคีรีรฐันิคม 

และ อ าเภอท่าฉาง  บรรจบกบัแมน่ า้ตาปีที ่ อ าเภอพนุพนิ ยาวประมาณ 80 กโิลเมตร ปรมิาณน า้เฉลีย่ 6,600 ลา้น ลบ.ม.ต่อปี 

     แม่น า้ตาปี เป็นแม่น า้สายใหญ่ที่สุดในภาคใตข้องประเทศไทย มีตน้น า้อยู่ที่เทือกเขาหลวง อ าเภอ   

พิปูน จงัหวดันครศรีธรรมราช และไหลสู่อ่าวไทยที่อ่าวบา้นดอนอ าเภอเมือง  จงัหวดัสุราษฏรธ์านี แม่น า้ตาปีเป็นชื่อ

ที่ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หวั ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ พระราชทาน เมื่อวนัที่ 29 กรกฎาคม 2458 

และไดก้ระท าค าส ัง่ประกาศเป็นทางการโดยมี มหาอ ามาตยโ์ท พระยามหาอ ามาตยาธิบดี เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย 

ลงนามในประกาศ  ณ วนัที่ 29 สิงหาคม 2458 เดิมน า้ตาปี มีชื่อว่า “แม่น า้หลวง” เพราะตน้ก าเนิดของแม่น า้สายที่

อยู่ที่ภูเขาหลวงซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดของทิวเขานครศรีธรรมราช  อยู่ในเขตพื้นที่ อ  าเภอพปูิน จงัหวดันครศรีธรรมราช  

ไหลผ่านอ าเภอฉวาง อ าเภอทุ่งใหญ่  จงัหวดันครศรีธรรมราช ผ่านอ าเภอพระแสง อ าเภอบา้นนาสาร อ าเภอเคียนซา 

อ าเภอพุนพิน และไหลออกสู่อ่าวไทยที่อ  าเภอเมือง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เป็นแม่น า้สายยาวที่สุดของภาคใตเ้น่ืองจาก

แม่น า้หลวง ม ีความยาวมาก ชาวพื้น เม ืองจ ึง เร ียกชื ่อแม่น ้าสายน้ี ต่างกนัออกไปตามต าบลที ่ไหลผ่าน เช่น         

เรียกแม่น า้ท่าขา้ม แม่น า้บา้นดอนบา้ง ประกอบกบัแม่น า้สายน้ีเป็นแม่น า้ที่ใหญ่กว่าแม่น า้ใด ๆ  ในพระราชอาณาจกัร

มณฑลปกัษใ์ต ้ทอ้งที่ลุ่มแม่น า้สายน้ีเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์ มีความส าคญั ท ัง้แก่การเพาะปลูก และคา้ขายนบัเป็น

แม่น า้ส  าคญัมากสายหน่ึงของอาณาจกัรสยาม  ดว้ยเหตุที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หวัเสด็จพระราช

ด าเนินไปประทบัที่พระต าหนกัสวนสราญรมย  ์ที่ท่าขา้มเมอืง สุราษฎรธ์านี เมือ่วนัที่ 29 กรกฎาคม 2458 จึงมพีระราช

ด ารสัว่า เหน็สมควร  จะใหม้ชีื่อไวเ้ป็นหลกัฐานตลอดทัง้ล  าน า้ เพื่อใหเ้ป็นการสะดวก แก่ประชาชน  และวชิาภูมศิาสตร์

สบืไป  จงึทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ พระราชทานชื่อแมน่ า้สายน้ีว่าแมน่ า้ตาปี โดยนบัตัง้แต่ปากน า้ออกทะเล ถงึเกาะปราบ 

ขึ้นไปถงึเมอืงสุราษฎรธ์านี ถงึปากแม่น า้พมุดวง (ที่อ  าเภอพนุพนิ ตรงบริเวณตอนเหนือของสะพานรถไฟพระจุลจอมเกลา้

ไปเลก็นอ้ย) ตัง้แต่ปากแมน่ า้พมุดวงขึ้นไปถงึปากคลองสนิปนุ ต ัง้แต่ปากคลองสนิปนุไปถงึคลองกะเปียด  



 
 

 

4  

 

ตัง้แต่คลองกะเปียดขึ้นไปถึงส านกับนัไดสามข ัน้ บนสนัเขาหลวง ซึ่งเป็นตน้น า้  พรอ้มกนักบัการพระราชทานชื่อ         

แม่น า้ตาปี ไดท้รงพระกรุณาโปรดเกลา้พระราชทาน ชื่อเมอืงไชยา (ที่บา้นดอน) เป็นเมอืงสุราษฎรธ์านี คลา้ยกบัชื่อแม่

น า้ตาปี  และเมอืงสุรฎัฐ (สุราษฎร)์ ในประเทศอินเดีย ซึ่งแม่น า้ตาปีต ัง้ตน้จากภูเขาสตัตปุระ ไหลลงสู่มหาสมทุรอินเดีย

ทางอ่าวแคมเบย ์และริมฝัง่ซา้ยของปากแม่น า้น้ีมเีมอืงชื่อว่า สุรฎัฐ ์ต ัง้อยู่ สภาพของเมอืงท ัง้สองคลา้ยคลงึกนั ประกอบ

กบัทรงทราบว่า ชาวเมอืง     สุราษฎร์ธานีเป็นผูม้ีคุณธรรม ยึดม ัน่ในหลกัพระพุทธศาสนาสอดคลอ้งกบัความหมาย

ของสุราษฎรธ์านี พรอ้มกนัน้ีไดท้รงพระราชทานนาม พระต าหนกัที่ชาวเมอืงสรา้งถวายเป็นที่ประทบับนควนท่าขา้มว่าสวน

สราญรมย ์ซึ่งปจัจุบนัเป็นที่ต ัง้ของโรงพยาบาล  แม่น า้ตาปี มสีภาพลุ่มน า้ ซึ่งสามารถแบ่งเขตลุ่มน า้สาขา  ในการศึกษา

วิเคราะหป์ริมาณน า้และการจดัเก็บขอ้มูลของลุ่มน า้ ไดแ้บ่งเป็นลุ่มน า้สาขาตามที่คณะกรรมการอุทกวิทยาแห่งชาติ 

ส านกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ ไดจ้ดัท าขึ้นในเดือนกุมภาพนัธ ์ปี 2536 และการวิเคราะหด์า้นสารสนเทศทาง

ภมูศิาสตร ์ปี 2548  จ านวน   8 ลุม่น า้ ดงัน้ี 

 

 

ช่ือลุม่น ้ าสาขา พื้นที่น ้ า (ไร)่ 

คลองจนัด ี 410,532 

แมน่ า้ตาปีตอนบน   932,185 

คลองสนิปนุ 568,107 

คลองอปินั 1,300,884 

แมน่ า้ตาปีตอนลา่ง 2,247,218 

คลองสก 752,956 

คลองแสง 909,548 

คลองพมุดวงตอนลา่ง 1,252,130 

รวม (ไร่) 8,373,560 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : งานวจิยัเรื่องรกัษแ์ม่ตาปีของมหาวทิยาลยัราชภฎัสุราษฎรธ์านี 

ท่ีมา:  
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1.2 ดา้นการปกครองและประชากร  
           

 การปกครอง 

      1)  การปกครองทอ้งที่ แบ่งการปกครอง เป็น 19 อ าเภอ 128 ต าบล 1,074 หมู่บา้น 419,524 บา้น 

ประชากรท ัง้สิ้นจ านวน 1,031,812 คน ชาย 509,947 คน หญงิ 521,865 คน (ขอ้มลู ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556)   

      2)  โครงสรา้งบรหิารราชการส่วนภมูภิาค และ ส่วนกลาง แบง่เป็น  

       2.1) หน่วยราชการบรหิารส่วนภมูภิาค มที ัง้หมด 34 หน่วยงาน 

           2.2) หน่วยราชการบรหิารส่วนกลาง ม ี 125  หน่วยงาน   

       2.3) หน่วยงานรฐัวสิาหกจิ สงักดักระทรวงอื่นๆ  จ านวน  21  หน่วยงาน  

       2.4) หน่วยงานอสิระของรฐั  3 หน่วยงาน   

           3 ) การปกครองทอ้งถิ่น มีหน่วยการปกครอง 3 รูปแบบ คือ องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั  1 แห่ง 

เทศบาล 36 แห่ง (เทศบาลนคร 2 แห่ง ไดแ้ก่เทศบาลนครสุราษฎรธ์านี เทศบาลนครเกาะสมยุ เทศบาลเมอืง 3 แห่ง 

ไดแ้ก่ เทศบาลเมอืงดอนสกั เทศบาลเมอืงท่าขา้ม เทศบาลเมอืงนาสาร เทศบาลต าบล  31  แห่ง)  องคก์ารบรหิารส่วน

ต าบล  102  แห่ง  

 

 ประชากร   
                    จงัหวดัสุราษฎรธ์านีมีประชากร จ านวน 1,031,812 คน ชาย 509,947 คน หญงิ 521,865 คน 

อ าเภอทีม่ปีระชากรมากทีสุ่ด คือ อ าเภอเมอืง รองลงมา คือ อ าเภอกาญจนดษิฐ ์และอ าเภอพนุพนิ  ประชากรส่วนใหญ่นบัถอื

ศาสนาพทุธ โดยประกอบอาชีพทางดา้นการเกษตรเป็นหลกั นอกจากน้ี ยงัประกอบอาชีพทางดา้นปศุสตัว ์ ประมง 

อตุสาหกรรม และเหมอืงแร่ดว้ย                                     
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จ านวนประชากรในเขตอ าเภอ และเทศบาล ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2556 

 

ล าดบัที่ ส านักทะเบยีน ชาย หญิง รวม จ านวนบา้น 

1 อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี 8,691  9,852  18,543  5,949  

 เทศบาลนครสุราษฎรธ์านี 60,516  66,766  127,282  66,693  

 เทศบาลต าบลวดัประดู่ 7,255  7,684 14,939  7,325  

 เทศบาลต าบลขนุทะเล 6,181 6,517 12,698 9,188 

 
รวม 

82,643 90,819 173,462 89,155 

2 อ าเภอพนุพนิ 36,382 36,020  72,402  30,394  

  เทศบาลเมอืงท่าขา้ม 9,850  10,244 20,094  8,546  

  รวม 46,232 46,264 92,496 38,940 

3 อ าเภอบา้นนาสาร 25,056 25,653 50,709  16,446 

  เทศบาลเมอืงนาสาร 9,751 10,046 19,797 7,373 

  รวม 34,807 35,699 70,506 23,819 

4 อ าเภอกาญจนดิษฐ ์ 37,925 38,440 76,365 27,827 

 เทศบาลต าบลกาญจนดษิฐ ์ 4,570 4,924 9,494 4,142 

 เทศบาลต าบลท่าทองใหม่ 3,314 3,359 6,673 2,617 

 เทศบาลต าบลชา้งซา้ย 5,331 5,377 10,708 3,476 

 รวม 51,140 52,100 103,240 38,062 
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ล าดบัที่ ส านักทะเบยีน ชาย หญิง รวม จ านวนบา้น 

5 อ าเภอพระแสง 30,938 30,415 61,353 21,486 

  เทศบาลต าบลบางสวรรค ์ 1,919 1,946 3,865 1,565 

  เทศบาลต าบลย่านดนิแดง 1,262 1,337 2,599 986 

  รวม 34,119 33,698 67,817 24,037 

6 อ าเภอบา้นตาขนุ 4,487 4,431 8,918 3,461 

  เทศบาลต าบลบา้นตาขนุ 1,222 1,244 2,466 1,640 

 เทศบาลต าบลบา้นเชี่ยวหลาน 2,285 2,226 4,511 1,737 

 รวม 7,994 7,901 15,895 6,838 

7 อ าเภอพนม 11,979 11,572 23,551 8,220 

  เทศบาลต าบลคลองชะอุ่น 2,565 2,525 5,090 1,823 

 เทศบาลต าบลพนม 4,683 4,626 9,309 3,090 

  รวม 19,227 18,723 37,950 13,133 

8 อ าเภอคีรรีฐันิคม 20,810 20,869 41,679 15,255 

  เทศบาลต าบลท่าขนอน 960 970 1,930 984 

  รวม 21,770 21,839 43,609 16,239 

9 อ าเภอท่าชนะ 25,557 25,201 50,758 19,732 

  เทศบาลต าบลท่าชนะ 1,472 1,551 3,023 1,550 

 รวม 27,029 26,752 53,781 21,282 
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ล าดบัที่ ส านักทะเบยีน ชาย หญิง รวม จ านวนบา้น 

10 อ าเภอไชยา 18,372 18,953 37,325 14,257 

  เทศบาลต าบลพมุเรียง 3,787 3,973 7,760 2,470 

 เทศบาลต าบลตลาดไชยา 2,503 2,726 5,229 2,682 

                                รวม  24,662 25,652 50,314 19,409 

11 อ าเภอท่าฉาง 14,322 14,099 28,421 10,955 

  เทศบาลต าบลท่าฉาง 2,275 2,415 4,690 1,760 

  รวม 16,597 16,514 33,111 12,715 

12 อ าเภอเคยีนซา 23,173 22,805 45,978 17,060 

  เทศบาลต าบลเคยีนซา 916 885 1,801 708 

  รวม 24,089 23,690 47,779 17,768 

13 อ าเภอเวยีงสระ 8,255 8,396 16,651 5,903 

  เทศบาลต าบลเวยีงสระ 4,691 5,105 9,796 5,197 

  เทศบาลต าบลบา้นสอ้ง 8,593 8,740 17,333 6,068 

  เทศบาลต าบลเขานิพนัธ ์ 3,065 3,178 6ล243 2,294 

  เทศบาลต าบลทุ่งหลวง 5,278 5,573 10,851 3,625 

  รวม 29,882 30,992 60,874 23,087 

14 อ าเภอบา้นนาเดมิ 10,112 10,325 20,437 6,778 

  เทศบาลต าบลบา้นนา 1,632 1,726 3,358 1,436 

 รวม 11,744 12,051 23,795 8,214 
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ล าดบัที่ ส านักทะเบยีน ชาย หญิง รวม จ านวนบา้น 

 ที่มา: ที่ท าการปกครองจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2556 

  

 เน่ืองจากจงัหวดัสุราษฎรธ์านีเป็นจงัหวดัทีม่กีารเจริญเติบโตอย่างรวดเรว็ในทุกดา้น เศรษฐกิจมคีวามม ัน่คง 

ประชากรมรีายไดค่้อนขา้งสูง ท าใหม้กีารจา้งงานเพิม่ขึ้นในธุรกจิและสถานประกอบการต่าง ๆ จ านวนมาก ส่งผลใหม้ี

ประชากรจากพื้นทีจ่งัหวดัต่าง ๆ ท ัง้ภาคกลาง ภาคอีสาน และภาคใต ้อพยพมาท างานในพื้นที ่จงัหวดัสุราษฎรธ์านี จ านวน

มาก แต่ไมไ่ดย้า้ยทะเบยีนบา้นมาใหถ้กูตอ้งโดยเฉพาะอย่างยิง่ในพื้นที่เทศบาลนครสุราษฎรธ์านี เทศบาลนครเกาะสมยุ และ

อ าเภอเกาะพะงนั ท าใหม้ปีระชากรแฝงท ัง้จงัหวดัประมาณ 250,000 -300,000 คน  

ที่มา:แผนพฒันาจงัหวดัสุราษฎรธ์านี (พ.ศ.2558-2561)  

 

 

 

 

15 อ าเภอดอนสกั 12,571 12,596 25,167 9,185 

  เทศบาลเมอืงดอนสกั 5,712 6,060 11,772 4,958 

 รวม 18,283 18,656 36,939 14,143 

16 เทศบาลนครเกาะสมยุ 30,399 32,107 62,506 43,561 

17 อ าเภอเกาะพะงนั 4,720 4,638 9,358 9,197 

  เทศบาลต าบลเกาะพะงนั 3,208 3,272 6,480 3,831 

  รวม 7,928 7,910 15,838 13,028 

18 อ าเภอชยับรุี 13,541 13,234 26,775 9,730 

 รวม   13,541 13,234 26,775 9,730 

19 อ าเภอวภิาวด ี 7,861 7,264 15,125 6,296 

 รวม 7,861 7,264 15,125 6,296 

  รวมท ัง้หมด 509,947 521,865 1,031,812 439,456 
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 สถานภาพทางการเมือง 

   คณะกรรมการการเลือกตัง้ ไดก้ าหนดเขตการเลือกตัง้แบบแบ่งเขตเลือกตัง้ และจ านวน  

สมาชิสภาผูแ้ทนราษฎรของจงัหวดัสุราษฎรธ์านี โดยจงัหวดัสุราษฎรธ์านี มีสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร  จ านวน 6 คน       

การเลอืกตัง้แบง่ออกเป็น 6 เขต  

   ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 10 แห่ง

พระราชบญัญตัิประกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยคณะกรรมการการเลือกตัง้ พ.ศ.2550 และมาตรา 13 มาตรา 14 แห่ง

พระราชบญัญตัิการเลอืกตัง้สมาชิกสภาทอ้งถิ่นหรือผูบ้ริหารทอ้งถิ่น พ.ศ.2545 ประกอบมติคณะกรรมการการเลอืกตัง้ใน

การประชุมคร ัง้ที่ 54/2555 เมื่อวนัที่ 14 พฤษภาคม 2555 คณะกรรมการการเลอืกตัง้จึงประกาศแบ่งเขตเลอืกตัง้สมาชิก

สภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ออกเป็นเขตเลอืกตัง้ 36 เขตเลอืกตัง้ โดยมสีมาชกิเขตเลอืกตัง้ละหน่ึงคน 

 

 

1.3  ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน  

         

 ไฟฟ้า  
           จงัหวดัสุราษฎรธ์านี มแีหลง่ผลติกระแสไฟฟ้า  2  แห่ง คือ  

      1.โรงไฟฟ้าพลงัน ้ าเข่ือนรชัชประภา  ต ัง้อยู่ในเขตอ าเภอบา้นตาขุน  สรา้งก ัน้คลองแสง ตวัเขื่อนสูง 

90 เมตร สนัเขื่อนยาว 761 เมตร  อ่างเก็บน า้มีความจุ 5,640 ลา้น ลบ.ม. มเีครื่องก าเนิดไฟฟ้า ขนาด  80 เมกกะ

วตัต ์จ านวน 3 เครื่อง รวมก าลงัการผลิต 240 เมกกะวตัต ์สามารถผลติพลงังานไฟฟ้าไดเ้ฉลีย่ ปีละ  544  ลา้น

กโิลวตัต ์/ช ัว่โมง 

               2.โรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นสุราษฎรธ์านี   ต ัง้อยู่ถนนสุราษฎร ์– ตะกัว่ป่า ต าบลเขาหวัควาย     

อ าเภอพนุพิน เป็นโรงไฟฟ้ากงัหนัแกส๊ มเีครื่องก าเนิดไฟฟ้าจ านวน 2 เครื่อง ขนาดก าลงัการผลติเครื่องละ 122  เมกกะ

วตัต ์ รวมก าลงัการผลติ  244  เมกกะวตัต ์ สามารถผลติพลงังานไฟฟ้าเฉลีย่ปีละ 356.24  ลา้นกิโลวตัต ์ (เดินเครื่องวนัละ 

4 ชม. คือในช่วงทีม่คีวามตอ้งการไฟฟ้าสูงสุด) 
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จงัหวดัสุราษฎรธ์านีมีการไฟฟ้า 3 แห่ง คอื  

1) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจ ังหวดัสุราษฎร์ธานี ร ับผิดชอบพื้ นที่ อ  าเภอดอนสกั อ าเภอเม ือง            

สุราษฎรธ์านี  อ าเภอกาญจนดิษฐ ์ อ าเภอบา้นนาสาร (ต าบลพรุพ)ี อ าเภอบา้นนาเดิม  อ าเภอชยับุรี อ าเภอเวยีงสระ 

อ าเภอพระแสง   

2) การไฟฟ้าอ า เภอพุนพิน  ร ับผิดชอบพื้ นที่อ  า เภอพุนพิน อ า เภอคีรีร ัฐนิคม  อ า เภอพนม          

อ าเภอบา้นตาขนุ  อ าเภอไชยา  อ าเภอท่าฉาง  อ าเภอท่าชนะ  อ าเภอเคียนซา 

3)  การไฟฟ้าอ าเภอเกาะสมุย  รบัผิดชอบพื้นที่อ  าเภอเกาะสมยุ  อ าเภอเกาะพะงนั มโีรงจกัรไฟฟ้า 

2 แห่ง 

  ประปา  

                   จงัหวดัสุราษฎรธ์านี  มสี  านกังานประปาอยู่ในพื้นที ่จ  านวน 6 แห่ง ใน 6 อ าเภอ ไดแ้ก่  อ าเภอเมืองฯ 

อ าเภอกาญจนดิษฐ ์อ าเภอเกาะสมุย อ าเภอบา้นนาสาร อ าเภอบา้นตาขุน อ าเภอไชยา รวมก าลงัผลติที่ใชง้าน 107,832 

ลบ.ม./วนั ในปี 2552 มอีตัราการผลติน า้ที่ 25,627,680 ลูกบาศกเ์มตรต่อปี ซึง่มผูีใ้ชน้ า้ประมาณ 87,518 ราย   

  การสือ่สารโทรคมนาคม 

            จงัหวดัสุราษฎรธ์านี มีส  านกังานบริการโทรศพัท ์8 แห่ง ชุมสาย 84 ชุมสาย มีจ  านวนเลขหมาย

โทรศพัท ์ 61,646  เลขหมาย  จงัหวดัสุราษฎรธ์านี  มสี  านกังานไปรษณียโ์ทรเลขในทุกอ าเภอของจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

และสามารถใหบ้ริการไดทุ้กต าบล แมบ้างต าบลไม่มสี  านกังานไปรษณียโ์ทรเลขแต่มสี  านกังานไปรษณียอ์นุญาตของเอกชน 

หรือมอบหมายใหก้ านันผูใ้หญ่บา้นเป็นผูด้  าเนินการแทน ตามความตกลงระหว่างการสื่อสารแห่งประเทศไทยกบั

กระทรวงมหาดไทย 

  การคมนาคม  การจราจร   

               1. ทางรถยนต ์  การเดนิทางจากจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ถึงกรุงเทพมหานคร  และจงัหวดัใกลเ้คียง 

มเีสน้ทางทีส่  าคญั คือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 แยกจากถนนเพชรเกษมที่จงัหวดัชุมพร  เขา้สู่จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

ต่อไปจงัหวดันครศรีธรรมราชและสงขลา แยกเขา้สู่ตวัเมอืงสุราษฎรธ์านี ที่อ  าเภอพนุพนิ โดยใชถ้นนสาย 401 (สามแยก

หนองขร)ี การคมนาคมโดยรถยนตภ์ายในจงัหวดัมเีสน้ทางคมนาคมทีส่ะดวกและมรีถโดยสารประจ าทางใหบ้ริการระหว่าง

อ าเภอเมอืง ไปยงัอ าเภอต่าง ๆ  ทุกอ าเภอ นอกจากน้ียงัมกีารคมนาคมระหว่างจงัหวดัสุราษฎรธ์านีกบัจ ังหวดัใกลเ้คียง  

ไดแ้ก่ นครศรีธรรมราช สงขลา ชุมพร ระนอง กระบี ่พงังา และภูเก็ต โดยมรีถโดยสารประจ าทางรถโดยสารปรบัอากาศ  

และรถยนตตู์ป้รบัอากาศใหบ้รกิารตลอดทัง้วนั 

  2. ทางรถไฟ   รถไฟสายใตท้กุขบวนผ่านสถานีสุราษฎรธ์านี ในเขตอ าเภอพนุพนิ ระยะทาง กรุงเทพฯ 

– สุราษฎรธ์านี  ประมาณ 650กิโลเมตร ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ  11  ช ัว่โมง สถานีรถไฟห่างจากตวัจงัหวดั

ประมาณ  13 กโิลเมตร  
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 3. ทางอากาศ มสีนามบนิพาณิชย ์2 แห่ง เป็นสนามบนิศุลกากร  คือ  ท่าอากาศยานสุราษฎรธ์านี ต ัง้อยู่

ในอ าเภอพุนพิน ห่างจากอ าเภอเมืองประมาณ  25 กิโลเมตร และ ท่าอากาศยานเกาะสมุยตัง้อยู่ในอ าเภอเกาะสมุย      

ห่างจากอ าเภอเมอืงประมาณ 100กโิลเมตร ซึง่ท่าอากาศยาน ท ัง้  2 แห่ง  ดงักล่าวใหบ้ริการกบัสายการบนิภายในประเทศ

และต่างประเทศ 

4. ทางน ้ า  มเีรอืโดยสารวิง่รบั-ส่ง ในแมน่ า้ตาปี และมกีารคมนาคมขนส่งสนิคา้ทางทะเลจากกรุงเทพฯ 

มายงัจงัหวดัสุราษฎรธ์านี และระหว่างอ าเภอเมืองกบัอ าเภอเกาะสมยุ และอ าเภอเกาะพะงนั รวมท ัง้การคมนาคมขนส่ง

ทางน า้โดยเรอืเฟอรร์ี่ 

 

1.4  ดา้นเศรษฐกจิ 

          สถานการณ์เศรษฐกจิ 

 จงัหวดัสุราษฎรธ์านีมผีลติภณัฑม์วลรวมของจงัหวดั (Gross Product : GPP) 128,245 ลา้นบาท 

(ที่มา: สภาพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, 2554) มขีนาดใหญ่เป็นล  าดบัที่ 2 ของภาคใตร้องจากจงัหวดัสงขลา 

(รอ้ยละ 14 ของภาคใต)้ และเป็นล  าดบัที่ 13 ของประเทศ ประกอบกบัรายงานจากส านกังานโครงการพฒันาแห่ง

สหประชาชาต ิ(Gross Regional and Provincial Product) ซึง่เป็นรายงานเรื่องการกระจายรายได ้จากรายงานจงัหวดั

สุราษฎรธ์านี เป็นจงัหวดัทีม่กีารกระจายรายไดต่้อครวัเรือนอยู่ในระดบัสูง จะเหน็ไดว้่า เศรษฐกิจในภาพรวมของจงัหวดั

สุราษฎรธ์านีค่อนขา้งมเีสถยีรภาพอตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมค่ีาเฉลีย่ 4.3 แต่อย่างไรก็ตาม จะพบว่า สดัส่วน

ภาคเกษตรซึ่งเป็นภาคเศรษฐกิจส าคญัของจงัหวดัไดล้ดสดัส่วนใน GPP ของจงัหวดัจากรอ้ยละ 39.6 ในปี 2554 เป็น 

29.6 ในปี 2555 และพบว่าอตัราการเจริญเติบโตของภาคเกษตรลดลงจนติดลบ (22.1) ในปี 2555 ในขณะที่ภาค

เศรษฐกจิอื่น ๆ ส่วนใหญ่มกีารปรบัตวัสูงขึ้น  

(ที่มา:แผนพฒันาจงัหวดัสุราษฎรธ์านี(พ.ศ.2558-2561) 

 

 ผลติภณัฑม์วลรวม (GPP) จงัหวดัสุราษฎรธ์านี (ลา้นบาท) 

 เครื่องชี้ เศรษฐกจิจงัหวดัเดอืน มนีาคม 2557 บ่งชี้ เศรษฐกิจจงัหวดัสุราษฎรธ์านีมสีญัญาณขยายตวั

พจิารณาจาก เครื่องชี้ดา้นอุปทานขยายตวั สะทอ้นจากการผลติภาคเกษตรกรรม และการผลติภาคอุตสาหกรรมที่ขยาย

แมว้่าการผลติภาคบริการจะหดตวั ขณะที่เครื่องชี้ดา้นอุปสงคห์ดตวั สะทอ้นจากการบริโภคภาคเอกชน และการใชจ่้าย

ภาครฐัทีห่ดตวั แต่มสีญัญาณบง่ชี้ในทศิทางทีด่ขีึ้นจากการผลติการลงทนุภาคเอกชนที่กลบัมาขยายตวั ดา้นเสถยีรภาพทาง

เศรษฐกิจ    อยู่ในเกณฑด์ี แมว้่าอตัราเงนิเฟ้อจะปรบัตวัสูงขึ้นกว่าเดือนก่อน ตามแนวโนม้ของราคาในหมวดอาหารและ

เครื่องดื่ม และหมวดพลงังานที่ปรบัเพิ่มขึ้น การจา้งงานขยายตวั ตามความตอ้งการแรงงานที่เพิ่มขึ้นของประกอบการใน

ภาคอตุสาหกรรม และภาคการลงทนุ 
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ฃ เศรษฐกจิดา้นอปุทาน (การผลิต) พบว่ามสีญัญาณขยายตวัรอ้ยละ 7.2 สะทอ้นจากการผลติภาคเกษตรกรรม

ขยายตวั โดยดชันีผลผลติภาคเกษตรกรรม ขยายตวัรอ้ยละ 6.5 ตามปริมาณผลผลติปาลม์น า้มนั ที่ขยายตวัรอ้ยละ 38.8 

เป็นผลจากการขยายพื้นที่ปลูกปาลม์เมื่อหลายปีก่อนเริ่มใหผ้ลผลติ ขณะที่ปริมาณผลผลติยางพารา หดตวัรอ้ยละ 35.1 

จากสภาพอากาศทีแ่หง้แลง้ยาวนาน ท าใหก้ารเปิดกรีดยางรอบใหม่ล่าชา้กว่าปีก่อน ขณะที่การประมงหดตวัต่อเน่ืองจาก 2 

เดือนก่อนตามปริมาณกุง้ขาวที่หดตวั รอ้ยละ 58.2 เน่ืองจากอยู่ระหว่างรอผลผลติกุง้รอบใหม่หลงัประสบปญัหาโรคกุง้

ระบาด การผลติภาคอตุสาหกรรมขยายตวั โดยดชันีผลผลติภาคอุตสาหกรรม ขยายตวัรอ้ยละ 52.5 พจิารณาจากจ านวน

โรงงานและทนุจดทะเบยีนในภาคอตุสาหกรรม  ขยายตวัรอ้ยละ 2.0 และ 174.0 ตามล าดบั โดยส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มทุน

ของผูป้ระกอบการที่ผลติไฟโอแกส๊เพื่อใชใ้นการผลติกระแสไฟฟ้า เป็นส าคญั ขณะที่ภาคบริก ารหดตวั โดยดชันีผลผลติ

ภาคบริการ หดตวัรอ้ยละ 3.1 พจิารณาจากยอดขายที่แจง้เสยีภาษมีลูค่าเพิ่มหมวดคา้ส่งคา้ปลกี หดตวัรอ้ยละ 30.4 เป็น

ผลตามการลดลงของการบริโภคภาคเอกชน ขณะที่จ  านวนนกัท่องเที่ยวผ่านสนามบนิและผ่านด่านตรวจคนเขา้เมอืงสมยุ  

ยงัอยู่ในเกณฑด์ ี

 

เครื่องช้ีดา้นอปุทาน 

(Supply Side) (สดัสว่นต่อ GDP) 

ปี 2556 ปี 2557 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. YTD 

เศรษฐกจิดา้นอปุทาน (% yoy) 4.4 -7.6 -6.8 7.2 5.5 

ดชันีผลผลติภาคเกษตรกรรม (% yoy) 

(โครงสรา้งสดัส่วน 0.279 %) 

-1.1 -18.5 -16.4 6.5 14.8 

ดชันีผลผลติภาคอตุสาหกรรม (% yoy) 

(โครงสรา้งสดัส่วน 0.200 %) 

4.5 57.8 62.1 52.5 23.9 

ดชันีผลผลติภาคบรกิาร (% yoy) 

(โครงสรา้งสดัส่วน 0.421 %) 

6.7 -15.5 -16.8 -3.1 -0.2 

 เศรษฐกจิดา้นอปุสงค ์(การใชจ้่าย) พบว่ามสีญัญาณหดตวัรอ้ยละ 8.3 สะทอ้นจากการบริโภคภาคเอกชนหดตวั

พิจารณาจากดชันีการบริโภคภาคเอกชน หดตวัรอ้ยละ 12.5 ตามจ านวนรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลจดทะเบียนใหม่ หดตวั  

รอ้ยละ 47.2 เน่ืองจากเทียบกบัฐานในปีก่อนที่สูง ประกบัปจัจยัลบดา้นราคาผลผลติภาคเกษตรที่ตกต า่ ส่งผลใหร้ายได ้

และก าลงัซื้อของเกษตรกรลดลง และการใชจ่้ายภาครฐั ปรบัลดลง พจิารณาจากดชันีการใชจ่้ายภาครฐั หดตวัรอ้ยละ 30.9 

เป็นผลจากการเบกิจ่ายรายจ่ายประจ าปีและการเบกิจ่ายรายจ่ายลงทุนลดลงรอ้ยละ 1.0 และ8.0 ตามล าดบั ขณะที่การ

ลงทุนขยายตวัพจิารณาจากดชัน้ีการลงทุนภาคเอกชน ขยายตวัรอ้ยละ 5.9 พจิารณาจากพื้นที่อนุญาตก่อสรา้งรวม และ

สินเชื่อเพื่อการลงทุนขยายตวัรอ้ยละ 116.7 และ 4.2 ตามล าดบั เป็นผลจากการเพิ่มทุนของผูป้ระกอบการใน

ภาคอตุสาหกรรม เป็นหลกั  
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จ านวนโรงงานแยกตามจ าพวก ณ วนัที่ 15 มีนาคม 2555 
 

จ าพวกที่ จ านวนโรงงาน เงนิทนุ ชาย หญิง 
รวม 

 

1 33 15,796,800 156 41 197 

2 127 318,496,883 703 146 849 

3 723 63,241,022,239 17,251 11,808 29,059 

4 883 63,575,315,922 18,110 11,995 30,105 

ที่มา:ส านักงานอตุสาหกรรมจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

           

1.5 ดา้นการท่องเที่ยว 

               สถานการณ์การท่องเที่ยว ภาพรวมการท่องเที่ยวของประเทศไทยปี 2554 จ านวนนกัท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น    

รอ้ยละ 8 จากจ านวน นกัท่องเทีย่ว ปี 2554 จ านวน 15.6 ลา้นคน รวมมลูค่าทางการท่องเที่ยวเป็นตวัเงนิ มลูค่า 2.2 ลา้น

ลา้นบาทโดยภาพรวมตวัเลขไมเ่ปลีย่นแปลงมากนกั และมกีารคาดการณก์นัในอกี 3 ปี ขา้งหนา้ ตวัเลขนกัท่องเที่ยวอาจจะ

เพิ่มถึงปีละ 30 ลา้นคน ในส่วนของจงัหวดัสุราษฎร์ธานี ตวัเลขจ านวนนกัท่องเที่ยวไม่เปลี่ยนแปลง มากนกัในปี 2553    

มจี  านวนนกัท่องเที่ยว 1,844,427 คน สถานที่เที่ยวที่มนีกัท่องเที่ยวไปเยือนมากที่สุดอนัดบั 1 เกาะสมยุ 793,180 คน 

อนัดบั 2 เมอืงสุราษฏรธ์านี 688,693 คน อนัดบั 3 เกาะพะงนั 239,692 คน อนัดบั 4 เกาะเต่า 122,862 คน ส่วนใหญ่เป็น

นกัท่องเทีย่วชาวไทย มากกว่า นกัท่องเทีย่วชาวต่างประเทศและสรา้งรายไดใ้หก้บัจงัหวดัไม่ต า่กว่า 30,000 ลา้นบาท แต่ใน

ปี 2555 มีนกัท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเป็น 2,573,355 คน ในขณะที่นกัท่องเที่ยวในอ าเภอเมืองส่วนใหญ่เป็นช าวไทย แต่

นกัท่องเที่ยวที่เกาะสมยุส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติ รอบปีที่ผ่านๆ มาในแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล เช่นเกาะสมยุ เกาะพะงนั 

ตวัเลขจ านวนนกัท่องเที่ยวมกีารผนัผวนเป็นอย่างมาก สาเหตุส่วนหน่ึงอาจมาจาก วิกฤติเศรษฐกิจในภูมภิาคยุโรป และ

วกิฤติสถานการณ์ทางการเงนิของประเทศสหรฐัอเมริกา ส่งผลใหจ้  านวนนกัท่องเที่ยวลดลง สถานที่ท่องเที่ยวของจงัหวดั  

สุราษฎรธ์านีที่ทางจงัหวดัและหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งตอ้งใหค้วามสนใจเป็นพเิศษ คือ เกาะเต่า ซึ่งเป็นแหล่งด าน า้ดูปะการงั

น า้ตื้นทีส่วยงามมาก และจากรายงานตวัเลขจ านวนนกัท่องเทีย่วเขา้ไปเทีย่วในพื้นทีเ่กาะเต่าเพิ่มมากขึ้นทุกปี ในช่วงปี 2554  

ทีผ่่านมาตวัเลขทางการท่องเทีย่วและสถานการณ์ทางการท่องเที่ยวไดร้บัผลกระทบจากเหตุการณ์วุ่นวายทางการเมอืง และ

เหตกุารณจ์ากภยัธรรมชาต ิส่งผลกระทบต่ออตุสาหกรรมท่องเทีย่วในจงัหวดัสุราษฎรธ์านี เช่นกนั แต่อย่างไรก็ตาม รายได ้

จากการท่องเที่ยวของจงัหวดัสุราษฎรธ์านีมแีนวโนม้เพิ่มสูงขึ้น โดยปี 2555 มกีารประมาณการรายไดจ้ากการท่องเที่ยว 

จ านวน 24,746.11 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่เป็นรายไดจ้ากแหลง่ท่องเที่ยวทางทะเลเป็นหลกั 
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ตารางแสดงจ านวนนักท่องเที่ยว 

 

อ าเภอ 
2553 2554 2555 

ไทย ต่างชาติ รวม ไทย ต่างชาติ รวม ไทย ต่างชาติ รวม 
เมอืง 938,157 41,322 979,479 1,195,313 47,577 1,242,890 1,261,261 64,377 1,325,638 

เกาะสมยุ 163,783 621,498 785,281 132,858 702,180 835,038 214,100 1,033,617 1,247,717 

ที่มา : ส านักงานท่องเที่ยวและกฬีาจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

ตารางรายไดจ้ากการท่องเที่ยว 

อ าเภอ 2553 2554 2555 

เมอืง 4,493.67 6,649.49 7,066.53 

เกาะสมยุ 9,228.25 11,518.34 17,679.58 

ที่มา : ส านักงานท่องเที่ยวและกฬีาจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

 

แหล่งท่องเที่ยวเกาะที่ส าคญัของจงัหวดัสุราษฎรธ์านี  

เกาะสมยุ เป็นเกาะทีม่ชีื่อเสยีงไปท ัว่โลก ตัง้อยู่บริเวณอ่าวไทย พื้นที่ 1 ใน 3 ของเกาะ เป็นที่ราบลอ้มรอบภูเขา เกาะ

มีหาดทรายสวยทรายขาว  ชายหาดที่ทอดยาวขนานไปกบัทะเล  มีตน้มะพรา้ว  ริมชายหาดและน า้ทะเลใสสวยเกาะพะ

งนั เป็นเกาะทีค่่อนขา้งสงบ มคีวามร่มรื่นของทวิไมร้มิชายหาด มหีาดทรายขาวและน า้ทะเลที่ใส จึงเป็นเสน่หข์องเกาะพะงนั

โดยบนเกาะพะงนัมสีถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่ง เช่น น า้ตกธารเสด็จ เป็นน า้ตกที่รชักาลที่ 5 ไดพ้ระราชทานนามไว ้และ

เสดจ็ประพาสถงึ 14 คร ัง้ น า้ตกแพงเป็นน า้ตกที่สวยงามมหีลายช ัน้ เช่น  แพงนอ้ย ธารน า้รกั ธารกลว้ยไมม้นี า้ตลอดทัง้ปี

แสดงถึงความสมบูรณ์ของผืนป่า  มทีางเดินป่าไปยงัโดมศิลา  ซึ่งเป็นจุดชมวิวและชมพระอาทิตยต์กที่สวยงาม 

 เกาะเต่า เป็นเกาะที่มีธรรมชาติและความสมบูรณ์ของชีวิตใตท้ะเล สวยงามดว้ยแนวปะการงัท ัง้น า้ตื้นและน า้ลึก   

หาดทรายขาวสวย 

     เกาะนางยวน เป็นเกาะที่มีเกาะเลก็ 3 เกาะ เชื่อมกนัเวลาที่น า้ลง เป็นเกาะที่มหีาดทรายเน้ือละเอียดขาว น า้ทะเลใส     

มปีะการงัน า้ตื้นและน า้ลกึที่ยงัสมบูรณแ์ละสวยงาม 

      หมู่เกาะอา่งทอง เป็นอทุยานแห่งชาตทิางทะเลแห่งทีส่อง ประกอบดว้ยเกาะต่าง ๆ 42 เกาะ  ส่วนมากเป็นเกาะหนิปูน

หมู่เกาะน้ีเดิมเป็นเขตหวงหา้มของทหารเรือแต่ก็ไดม้ีราษฏรอพยพไปตัง้บา้นเรือน โดยประกอบอาชีพท าสวนมะพรา้ว    

จบัปลา และเกบ็รงันก 

      เกาะแตน เป็นเกาะที่งดงามดว้ยธรรมชาติอนัเงียบสงบมีชายหาดที่ยาวประกอบดว้ยแนวปะการงัและชายฝัง่ที่

ค่อนขา้งสมบูรณ ์

      ทะเลใน ทะเลสาบกลางภเูขาอยู่บนเกาะแม่เกาะเป็นปรากฏการทางธรณีวทิยา โดยเกิดจากแอ่งหนิปูนที่ยุบตวัทะเลใน

ลกัษณะเป็นวงร ีมทีวิทศันส์วยงาม  
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                      แหล่งท่องเที่ยวที่ส าคญัของจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ดงัน้ี 

 แหล่งท่องเที่ยวทางประวตัิศาสตรแ์ละศาสนสถาน คือ สวนโมกขพลาราม พพิิธภณัฑแ์ห่งชาติไชยา  

วดับรมธาตุไชยาราชวรวิหาร  วดัแกว้วดัหลง  วดัเขาสุวรรณประดิษฐ ์ วดัถ า้สิงขร  พระธาตุศรีสุราษฎร ์  พระพุทธรูปใหญ่ 

เจดียแ์หลมสอ พระธาตุหินงู พระพุทธบาทเขาเลห์   วดัถ า้คูหา วดัเขาพระน่ิม วดัถ า้น า้ทพิย ์

 แหล่งท่องเที่ยวทางวฒันธรรมและหตัถกรรม คือ ฟารม์หอยนางรม หมู่บา้น ท าไข่เค็มไชยา หมู่บา้น 

ทอผา้ไหมพมุเรยีง ศูนยฝึ์กลงิ 

 แหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ คือ อุทยานหมู่เกาะอ่างทอง หาดเฉวง  หาดละไม  อ่าวทอ้งตะเคียน 

อ่าวบางรกั หาดหนา้ทอน น า้ตกหนิลาด น า้ตกหนา้เมอืง หนิตา หนิยาย เกาะฟาน  ทะเลใน  เกาะเต่า เกาะนางยวน  หาดริ้น   

อ่าวศรีธนู  อ่าวทอ้งนายปาน  น า้ตกแพง น า้ตกธารเสด็จ  น า้ตกจอมทอง  สระมโนราห ์ เขื่อนรชัชประภา 

อุทยานแห่งชาติเขาสก โครงการจุฬาภรณ์ น า้ตกดาดฟ้า ถ า้ขมิ้น  น า้ตกเหมืองทวด อุทยานแห่งชาติใตร้่มเย็น  

เขตหา้มลา่สตัวป่์าเขาท่าเพชร  

เครอืข่ายท่องเที่ยวชุมชนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี  

ล าดบัที่ ช่ือกลุ่ม ที่อยู่ ผูต้ดิต่อ 

 

หมายเลขโทรศพัท ์

 

1 กลุม่ท่องเทีย่วเชงิอนุรกัษ์

บา้นถ า้ผึ้ง 

หมูท่ี ่5 ต.ตน้ยวน 

 อ.พนม จ.สฎ 

นายบุญทนั บญุชูด า 089 290 9420 

077 397 257 

2 กลุม่ชมุชนลเีลด็น าเที่ยว 

เพือ่การอนุรกัษ ์

ม.5 ต.ลเีลด็  

อ.พนิพนุ จ.สฎ 

นายประเสรฐิ พนัธุก์ร 081 271 0017 

077 491 081 

3 ชมรมท่องเทีย่ว 

คลองรอ้ยสาย 

ม.5 ต.บางชนะ 

อ.เมอืงฯ  จ.สฎ 

นายพานุ ช านาญเมอืง 086 267 6695 

077 205 323 

4 

 

 

ชมรมการท่องเทีย่วเชงิ 

อนุรกัษโ์ดยชุมชนคลองนอ้ย 

 

ม.5 ต.คลองนอ้ย 

อ.เมอืงฯ  จ.สฎ 

นายสุมาตร อนิทรมณี 

 

 

 

089-728-2810 

Fax.077-318036-7 

082-411-6357 

077-318-045 

5 กลุม่ท่องเทีย่วเชงิอนุรกัษ ์

บา้นยวนสาว 

ม.13 ต.ท่าขนอน 

อ.คีรรีฐันิคม ฯ  

จ.สฎ. 

นายวชิติ  จติรสม 081-085-9843 

6 กลุม่ท่องเทีย่วเชงิอนุรกัษ ์

บา้นพมุเรยีง 

ม.2 ต.พมุเรยีง 

อ.ไชยา  จ.สฎ. 

นายจรนิทร ์ เฉยเชยชม 085-882-3940 
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ล าดบัที่ ช่ือกลุ่ม ที่อยู่ ผูต้ดิต่อ 

 

หมายเลขโทรศพัท ์

 

7 ศูนยเ์รียนรูแ้ละการ

ท่องเทีย่วเชงิอนุรกัษ์

ประวตัศิาสตรค่์าย 514 

 

ม.5 ต.บา้นเสดจ็ 

อ.เคียนซา  จ.สฎ. 

น.ส.วชัร ี ทองพทิกัษ ์ 081-891-2154 

Fax.077-439-114 

8 กลุม่ท่องเทีย่วถ า้สงิขร ม.3 ต.ถ า้สงิขร 

อ.คีรรีฐันิคม  จ.สฎ. 

นายสนิท ไชยะ 

นางอมรรตัน ์สุทธกิจิ 

080-696-9006 

286-941-3842 

 

9 กลุม่ท่องเทีย่วเชงิอนุรกัษ ์

บา้นเขาเพ-ลา 

ม.9 ต.สมอทอง 

อ.ท่าชนะ  จ.สฎ. 

นายทพิาภรณ ์ โอชมุ 081-7475553 

Fax077-262-398 

 

10 กลุม่ท่องเทีย่วเชงินิเวศ 

บา้นหนิลาด 

ม.9 ต.น า้หกั 

อ.คีรรีฐั ฯ  จ.สฎ. 

นางสนัตญา มากบุญ 085-692-0612 

 

 

11 กลุม่ท่องเทีย่วโดยชมุชน 

หมูบ่า้นประวตัิศาสตร์

อนุสรณ์สถานบา้นช่องชา้ง 

ม.7 ต.พรุพ ี

อ.บา้นนาสาร  จ.สฎ 

 

นายสุวฒัน ์ เยีย่มบญุยะ 081-607-9329 

Fax077-267-074 

12 กลุม่ท่องเทีย่วเชงิอนุรกัษ์

บา้นบางใบไม ้

หมูท่ี ่1 ต.บางใบไม ้ 

อ.เมอืง ฯ  จ.สฎ. 

 

น.สจรญัญา ศรีรกัษ ์ 081 607 4935 

077 284 892 

13 ชมุชนดอนสกั ม.10 ต.ดอนสกั  

อ.ดอนสกั จ.สฎ. 

นายสุริยะ  ศรสุีวรรณ 081 476 3957 

077 371 856  

 

14 

 

ชมุชนบางโพธิ์ อบต.บางโพธิ์ น.ส.ณฐัปรยีา เมอืงระรื่น 089-195-3005 

Fax.077-292 411-2 
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แหลง่ท่องเที่ยวที่ส าคญัของอ าเภอต่าง ๆ ในจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

 

ล ำดับ 

ที่ 
อ ำเภอ แหล่งท่องเที่ยว 

1. ไชยา สวนโมกขพลาราม พิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติวดับรมธาตุไชยาราชวรวิหาร  วดัแกว้ 

วดัหลง  หมูบ่า้นท าไข่เค็มไชยา  บอ่น า้พรุอ้นธารน า้ไหล ทอผา้ไหมพมุเรียง 

2. ดอนสกั วดัเขาสุวรรณประดษิฐ ์

3. คีรรีฐันิคม วดัถ า้สงิขร คลองธารน า้ใส บอ่น า้พรุอ้นถ า้สงิขร 

4. เมอืง พระธาตศุรสุีราษฏร ์เขตหา้มลา่สตัวป่์าเขาท่าเพชร สวนหลวง ร.9 บงึขนุทะเล 

5. เกาะสมยุ พระพทุธรูปใหญ่ เจดยีแ์หลมสอ พระธาตหุนิงู พระพทุธบาทเขาเลห ์ 

อทุยานแห่งชาตหิมูเ่กาะอ่างทอง ชายหาดเฉวง หาดละไม อ่าวทอ้งตะเคียน 

อ่าวบางรกั น า้ตกหนิลาด น า้ตกหนา้เมอืง หนิตาหนิยาย เกาะฟาน ทะเลใน 

6. กาญจนดิษฐ ์ วดัถ า้คูหา วดัเขาพระน่ิม วดัถ า้น า้ทพิย ์ ฟารม์หอยนางรม  สถานทีฝึ่กลงิ  น า้ตกภรูนิ    

น า้ตกหนานช่อฟ้า  บอ่น า้พรุอ้นต าบลกรูด 

7. ท่าฉาง ศูนยฝึ์กลงิบา้นคลองไทร    

8. เกาะพะงนั เกาะเต่า  เกาะนางยวน  แหลมหาดริ้น  อ่าวศรีธนู  อ่าวทอ้งนายปาน  น า้ตกแพง 

น า้ตกธารเสดจ็  น า้ตกจอมทอง  สระมโนราห ์ บอ่น า้พรุอ้นตน้ยวน 

9. บา้นตาขนุ เขือ่นรชัชประภา 

10. พนม อทุยานแห่งชาตเิขาสก  อทุยานแห่งชาตคิลองพนม  บอ่น า้ดนัทรายดูด 

11. บา้นนาสาร โครงการจฬุาภรณ ์8  น า้ตกดาดฟ้า  น า้ตกเหมอืงทวด  อทุยานแห่งชาตใิตร่้มเยน็  ถ า้ขมิ้น  

บอ่น า้พรุอ้นค่ายลูกเสอื อนุสรณ์สถานบา้นช่องชา้ง สวนสละอาทติย ์

12. เคียนซา เขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์าหนองทุ่งทอง   บอ่น า้พรุอ้นเขาตอก 

13. ท่าชนะ หาดส าเรจ็  ภเูขาประสงคถ์  า้ใหญ่ 

14. พนุพนิ บอ่น า้พรุอ้นรตันโกสยั (ต.ท่าสะทอ้น) 

15. วภิาวด ี อทุยานแห่งชาตแิก่งกรุง  เขตอนุรกัษพ์นัธุส์ตัวป่์าคลองยนั  น า้ตกวภิาวดี 

 ที่มา : แผนพฒันาจงัหวดัสุราษฎรธ์านี (พ.ศ.2558-2561)  
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1.6  ดา้นการศึกษา 

   สถานศึกษา 

จงัหวดัสุราษฎร์ธานี มีสถานศึกษาท ัง้สิ้น  664  แห่ง    มีครู / อาจารย ์ 10,987  คน                              

มนีกัเรียน / นกัศึกษา  211,863 คน ดงัน้ี  

 

 ระดบัการศึกษาขัน้พื้นฐาน  

 

ระดบัการศึกษา  จ านวน (แห่ง) ครู (คน) นักเรยีน/นักศึกษา (คน) 

รฐับาล  554 6,905 139,048 

เอกชน                                 75 1,592 41,125 

เทศบาล   11 426 9,645 

อบจ (ณ 1 ม.ิย 55)                     3 124 1,867 

ตชด. 4 38 730 

 

ระดบัต า่กว่าปรญิญาตร ี

ระดบัการศึกษา  จ านวน (แห่ง) ครู (คน) นักเรยีน/นักศึกษา (คน) 

อาชวีศึกษา (รฐับาล) 7 574 8,769 

อาชวีศึกษา (เอกชน) 5 334 5,650 

 

ระดบัอดุมศึกษา 

ระดบัการศึกษา  จ านวน (แห่ง) ครู (คน) นักเรยีน/นักศึกษา (คน) 

รฐับาล 2 784 1,246 

 

นอกจากน้ี ยงัมีสถานศึกษาในระดบัอืน่  ไดแ้ก ่  

1. ระบบการศึกษานอกระบบโรงเรียน คือ ศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียนมีสถานศึกษาทุกอ าเภอ 

2. สถาบนัเปิดสอนระดบัปริญญาโท คือ มหาวิทยาลยัราชภฏัสุราษฎรธ์านี  สถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร

ศาสตร(์นิดา้) มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์เขตการศึกษาสุราษฎรธ์านี    มหาวทิยาลยัรามค าแหง  มหาวทิยาลยัขอนแก่น  

มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ ์ ศูนยว์ทิยบรกิารจงัหวดัสุราษฎรธ์านี    มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสติ  มหาวทิยาลยัมหามงกฎุ 

ราชวทิยาลยั และมหาวทิยาลยัตาปี 

3. สถาบนัเปิดสอนวิชาชีพ คือ สถาบนัพฒันาฝีมือแรงงานภาค 11 สุราษฎรธ์านี วิทยาลยัสารพดัช่าง    

สุราษฎรธ์านี  วิทยาลยัอาชีวศึกษาจงัหวดัสุราษฎรธ์านี  และวิทยาลยัการอาชีพไชยา  
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1.7   ดา้นความปลอดภยัในชีวิตและทรพัยส์นิ 

 สถานการณ์ปญัหายาเสพติด  

                 จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ติดตามผลการด าเนินการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติด พบในหว้งเดือนมนีาคม 

2557 มกีารจบักุมคดียาเสพติดกว่า 890 คดี ยึดของกลางไดจ้  านวนมาก จากรายงานพบว่า สถานการณ์การคา้และแพร่

ระบาดในพื้นที่จงัวดัสุราษฎรธ์านี มกีารจบักุมคดียาเสพติดท ัง้สิ้น 890 คดี ผูต้อ้งหา 1 ,021 คน ยดึของกลาง อาท ิยาบา้ 

จ านวน 45,337 เมด็, ยาไอซ ์3,323 กรมั, กระท่อม 350,414 กรมั 14,428 ใบ, กญัชาแหง้ 10,404 กรมั, กญัชาสด 

20,532 กรมั และเฮโรอีน 0.09 กรมั ในขณะที่ดา้นการบ าบดัรกัษา มีผูเ้สพ/ผูต้ิด เขา้รบัการบ าบดั ท ัง้สิ้น 217 คน       

ในจ านวนน้ีเป็นผูเ้สพ/ผูต้ดิ ยาบา้ รอ้ยละ 32.72 รองลงมา ยาไอซ ์รอ้ยละ 28.57 และกญัชา รอ้ยละ 10.14 

 แนวโนม้สถานการณ์ปญัหายาเสพตดิจงัหวดัสุราษฎรธ์านี  

                 จากสถิติการจบักุมคดีรวมทุกขอ้หา ปริมาณของกลางที่ส  าคญั (ยาบา้ ยาไอซ ์กญัชาแหง้) และสถิติการ

บ าบดัรกัษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูต้ิดยาเสพติดทุกระบบในหว้ง 5 ปี ที่ผ่านมาเปรียบเทียบกบัหว้งปฏิบตัิการปี 2555 

ระหว่าง 1 ตุลาคม 2554 ถึง 30 กนัยายน 2555 รวม 12 เดือน พบว่าการจบักุมปริมาณของกลางและจ านวนผูบ้  าบดั

เพิม่ขึ้นเป็นจ านวนมาก ดงัน้ี 

                   1.การจบักุมคดียาเสพติด รวมทุกขอ้หา หว้ง 5 ปีที่ผ่ านมา รวมจ านวน 26,821 คดี ผูต้อ้งหา 31,980 

คน โดยผูต้อ้งหาคดียาเสพติดดงักล่าวมีอตัราส่วนต่อประชากรของจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ณ วนัที่ 30 มถิุนายน 2555 

จ านวน 1,001,396 คน คิดเป็นอตัราส่วน 1:31.31 ของประชากรจงัหวดั 

  2.การบ าบดัทุกระบบ หว้ง 5 ปี ที่ผ่านมา รวมจ านวน 20,551 คน มอีตัราส่วนต่อประชากรตามขอ้ 1 

คิดเป็นอตัราส่วน 1:48.73 ของประชากรจงัหวดั 

  3.รวมผูเ้กี่ยวขอ้งกบัยาเสพติด ตามขอ้ 1 และ ขอ้ 2 รวมจ านวน 52,531 คน คิดเป็นอตัราส่วน         

1 :19.6 ของประชากรจงัหวดั 

  4.จากขอ้มลูการเฝ้าระวงัและวเิคราะหข์อ้มลูยาเสพติดของส านกังาน ปปส. พบว่าจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

มอี  าเภอที่มปีญัหายาเสพติดรุนแรงจ านวน 15 อ าเภอ ใน 19 อ าเภอ ของจงัหวดั และมพีื้นที่หมู่บา้นที่มปีญัหายาเสพติด

รุนแรง จ านวน 105 หมูบ่า้น จากจ านวน 1,035 หมูบ่า้น 128 ชมุชน ในจงัหวดั มพีื้นที่อ  าเภอและหมู่บา้นที่มปีญัหารุนแรง

มากทีสุ่ดในกลุม่จงัหวดัภาคใตต้อนบน 7 จงัหวดั 
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1.8  ดา้นศาสนา  

จงัหวดัสุราษฎรธ์านีมคีวามหลากหลายในการนบัถอืศาสนา และมจี านวนประชากรที่นบัถือศาสนาพุทธ  ประมาณ 

982,558 คน (คิดเป็นรอ้ยละ 98.03 ของประชากร) มจี  านวนวดั 255 แห่ง จ านวนส านกัสงฆ ์73 แห่ง และจ านวนที่พกัสงฆ ์

190 แห่ง ท ัง้น้ี ตาม พ.ร.บ.คณะสงฆ ์(ฉบบัที่ 2)พ.ศ.2535 มาตรา31บญัญตัวิ่า วดัมสีองอย่าง คือ  

๑. วดัทีไ่ดร้บัพระราชทานวสุิงคามสมีา 

๒. ส านกัสงฆ ์คือ วดัทีย่งัมไิดร้บัพระราชทานวสุิงคามสมีา 

ที่พกัสงฆ ์หมายถึง สถานที่พ  านกั พกัพิงช ัว่คราวของพระภิกษุ สามเณร ซึ่งยงัมไิดเ้ป็นวดัที่ถูกตอ้งตาม

กฎหมาย  

จ านวนวดั ส านกัสงฆ ์ที่พกัสงฆ ์สามเณร ในพื้นที่จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ปี 2556 
 

ล าดบัที่ อ าเภอ 

จ านวนวดั/ส านักสงฆ/์ที่พกัสงฆ ์

วดั ส านักสงฆ ์ ที่พกัสงฆ ์ รวม 

1. เมอืงสุราษฎรธ์านี 30 7 3 40 

2. กาญจนดษิฐ ์ 29 9 25 63 

3. เวยีงสระ 10 1 9 20 

4. พนุพนิ 39 7 7 53 

5. พระแสง 7 7 19 33 

6. บา้นนาเดมิ 6 1 5 12 

7. บา้นนาสาร 14 5 5 24 

8. คีรรีฐันิคม 10 4 13 27 

9. ท่าชนะ 14 3 17 34 

10. บา้นตาขนุ 3 2 2 7 

   



 
 

 

22  

   

ล าดบัที่ อ าเภอ 

จ านวนวดั/ส านักสงฆ/์ที่พกัสงฆ ์

วดั ส านักสงฆ ์ ที่พกัสงฆ ์ รวม 

11. ท่าฉาง 15 1 13 29 

12. ดอนสกั 11 3 13 27 

13. เกาะสมยุ 18 6 7 31 

14. เกาะพะงนั 8 1 2 11 

15. เคียนซา 4 2 11 17 

16. ไชยา 24 7 10 41 

17. พนม 8 4 18 30 

18. ชยับรุ ี 3 2 6 11 

19. วภิาวด ี 2 1 5 8 

รวม 255 73 190 518 

 

1.9  ดา้นประเพณีและวฒันธรรม 

           ประเพณีชกัพระ ทอดผา้ป่า และแข่งขนัเรือยาว มอีีกชื่อ คืองานเดือนสิบเอ็ด ซึ่งเป็นเวลาเดียวกบัเทศกาล

ออกพรรษา กิจกรรมที่ส  าคญัไดแ้ก่การประกวดเรือพระ ซึ่งจะมที ัง้รถพนมพระ และเรือพนมพระ ซึ่งรถและเรือพนมพระ 

อาจจะตกแต่งประดบัประดาดว้ยการแกะสลกั หรือฉลุไม ้ตกแต่งจ าลอง เสมอืนฉากที่พระพุทธเจา้กลบัมาจากสวรรคช์ ัน้

ดาวดงึสใ์นงานพธิจีะใชค้นลาก เชื่อว่าผูท้ีไ่ดร่้วมลากจูงรถหรอืเรอืงพนมพระจะไดอ้านิสงคห์ลายประการ  

           การจดัพุ่มผา้ป่าเป็นการจ าลองพทุธประวตัิของพระพทุธเจา้แสดงออกเป็นตอน ๆ ดว้ยการน าตน้ไมห้รอืกิ่งไม ้

ประดบักบัหลอดไฟสต่ีาง ๆ บา้งกจ็ะจดัอปุกรณอ์ื่นร่วมประกอบฉาก ท ัง้การเขยีนภาพ ปัน้รูปดนิเหนียว อปุกรณ์ประกอบ

ฉากจะไมนิ่ยมน าสิง่มชีวีติมาจดัประกอบฉาก เพราะเชื่อว่าเป็นการทรมานสตัว ์ และจะไมไ่ดร้บัอานิสงค ์ และตกแต่งดว้ย

เครื่องอฐับรขิารเพือ่ในเชา้วนัรุ่งของวนัออกพรรษาจะไดนิ้มนตพ์ระมาท าพธิทีอดผา้ป่า                                             

(ที่มา:แผนพฒันาจงัหวดัสุราษฎรธ์านี (พ.ศ.2558-2561) 

 ที่มา : ส านักงานพระพทุธศาสนาจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 
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  1.10  ดา้นสาธารณสุข  

          จงัหวดัสุราษฎรธ์านีมีสถานบริการสาธารณสุขท ัง้ของภาครฐัและภาคเอกชน  มีท ัง้โรงพยาบ าลต่างๆ  

กระจายอยู่ในแต่ละอ าเภอ  และมีสถานพยาบาลประเภทอื่นใหบ้ริการประชาชนในแต่ละพื้นที่   มีโรงพยาบาลศูนย,์ 

โรงพยาบาลชุมชน, โรงพยาบาลสงักดักรมสุขภาพจิต, โรงพยาบาลสงักดักระทรวงกลาโหม, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบล, ศูนยบ์ริการสาธารณสุขเทศบาล โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี  และโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วน

จงัหวดัสุราษฎร์ธานีซึ่งด าเนินการโดยร่วมกบัโรงพยาบาลศูนย์สุราษฎร์ธานี  

   

ขอ้มลูทรพัยากรสาธารณสุข  / สถานบรกิารสาธารณสุข 

1.ภาครฐั 

ล าดบัที่ โรงพยาบาล ขนาด (เตยีง) จ านวน (แห่ง) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

โรงพยาบาลศูนย ์      

โรงพยาบาลท ัว่ไป     

โรงพยาบาลชมุชน        

โรงพยาบาลชมุชน         

โรงพยาบาลชมุชน    

โรงพยาบาลชมุชน    

โรงพยาบาลชมุชน    

โรงพยาบาลสงักดักรมส่งเสริมสุขภาพจติ     

โรงพยาบาลสงักดักระทรวงกลาโหม                                        

ศูนยสุ์ขภาพชมุชน  

ศูนยบ์รกิารสาธารณสุขเทศบาล (ศูนยบ์ริการร่วมกบั ศสช. 

โรงพยาบาลมะเรง็สุราษฎรธ์านี 

800 

160 

90 

60 

30 

10 

1300 

30 

- 

- 

- 

80 

1 

1 

1 

4 

12 

1 

1 

2 

166 

4 

5 

1 

 

2.ภาครฐัวสิาหกจิ 

ล าดบัที่ โรงพยาบาล ขนาด (เตยีง) จ านวน (แห่ง) 

1 สถานพยาบาลเขือ่นรชัชประภา  - 1 

2 สถานพยาบาลการไฟฟ้า                                                 - 1 
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3.ภาคเอกชน 

ล าดบัที่ โรงพยาบาล ขนาด (เตยีง) จ านวน (แห่ง) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

 

โรงพยาบาล      7/409      เตยีง 

คลนิิกแพทยเ์ฉพาะทาง/ท ัว่ไป                 

คลนิิกทนัตกรรม                                                     

คลนิิกกายภาพบ าบดั                                            

คลนิิกการพยาบาลและผดุงครรภ ์  จ านวน     220    แห่ง 

สถานพยาบาลแพทยแ์ผนไทย        

เทคนิคการแพทย ์                   

 รา้นขายยา                           

  - แผนปจัจบุนัทีม่เีภสชักร                

 - แผนปจัจบุนับรรจเุสรจ็                          

  - แผนปจัจบุนับรรจเุสรจ็ส าหรบัสตัว ์      

  - แผนโบราณ         

7/409 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

 

153 

58 

1 

220 

8 

5 

388 

280 

58 

6 

44 

 

บคุลากรสาธารณสุข 

1.ภาครฐั 

ล าดบัที่ โรงพยาบาล จ านวน (คน) 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

แพทย ์            

 ทนัตแพทย ์  

 เภสชักร            

 พยาบาลวชิาชพี  

 พยาบาลเทคนิค            

 นกัการแพทยแ์ผนไทย                 

248 

68 

152 

1,724 

65 

85 

 

2.ภาครฐัวสิาหกจิ 

ล าดบัที่ โรงพยาบาล จ านวน (คน) 
1 

2 

3 

4 

5 

แพทย ์            

 ทนัตแพทย ์  

 เภสชักร            

 พยาบาลวชิาชพี  

 พยาบาลเทคนิค         

- 

- 

- 

3 

3 
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3.ภาคเอกชน (รพ.เอกชน) 

ล าดบัที่ โรงพยาบาล จ านวน (คน) 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

แพทย ์            

 ทนัตแพทย ์  

 เภสชักร            

 พยาบาลวชิาชพี  

 พยาบาลเทคนิค 

 ผดุงครรภ ์        

72 

4 

28 

228 

3 

2 

 

4.อาสาสมคัรสาธารณสุข 

ล าดบัที่ โรงพยาบาล จ านวน (คน) 
1 

2 

3 

4 

แพทย ์            

 ทนัตแพทย ์  

 เภสชักร            

 พยาบาลวชิาชพี 

248 

68 

252 

1,724 

 

5.บุคลากรสาธารณสุข ของส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั 

ล าดบัที่ โรงพยาบาล จ านวน (คน) 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

แพทย ์            

 ทนัตแพทย ์  

 เภสชักร            

 พยาบาลวชิาชพี 

 นกัการแพทยแ์ผนไทย 

 อื่น ๆ (รวมลูกจา้ง) 

รวมทัง้หมด 

2 

1 

17 

10 

1 

154 

180 
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 ขอ้มลูอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น อสม. จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ปี 2557 

 

ล าดบัที่ อ าเภอ จ านวน อสม.ที่ไดร้บัการจดัสรรงบประมาณ (คน) 

1 เมอืง 1,537 

2 พนุพนิ 1,384 

3 กาญจนดิษฐ ์ 2,281 

4 บา้นนาเดมิ 563 

5 ท่าฉาง 723 

6 บา้นนาสาร 1,578 

7 เคียนซา 971 

8 ไชยา 1,105 

9 เวยีงสระ 1,212 

10 ดอนสกั 799 

11 บา้นตาขนุ 444 

12 คีรรีฐันิคม  998 

13 วภิาวด ี  490 

14 พระแสง  1,177 

15 พนม  933 

16 ท่าชนะ  1,346 

17 ชยับุรี  624 

18 เกาะสมยุ  788 

19 เกาะพะงนั  306 

 รวม 19,259 

   ที่มา : ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 
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              จ านวนและอตัราสถติิชีพ  จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี  ปี พ.ศ. 2553 – 2555 

 

รายการ 2553 2554 2555 

 

อตัราเกดิ 

(ต่อ 1,000 ประชากร) 

12,727 12.78 13,490 13.45 13,950 13.7 

อตัราตาย 

(ต่อ 1,000 ประชากร) 

4,341 4.35 4,618 4.6 4,597 4.51 

อตัราเพิม่ตามธรรมชาติ 

(ต่อ 100 ประชากร) 

8,386 0.84 8,872 0.88 9,353 0.91 

อตัราตายปรกิ าเนิด 

(ต่อ 1,000 เกิดมชีพี) 

134 10.52 115 8.54 163 11.68 

อตัราทารกตาย 

(ต่อ 1,000 เกิดมชีพี) 

148 11.62 58 4.31 83 5.94 

อตัรามารดาตาย 

(ต่อ 100,000 เกดิมชีพี) 

3 23.57 1 7.43 4 28.67 

        ที่มา : ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดัสุราษฎรธ์านี พ.ศ.2555 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

28  

จงัหวดัสุราษฎรธ์านีมแีนวโนม้ของอตัราการเกดิมชีพีเพิม่ขึ้น โดยในปี พ.ศ.2555 มอีตัราการเกิดมชีีพ 13.70 ต่อ

ประชากรพนัคน อตัราการตาย 4.51 ต่อประชากรพนัคน ลดลงจากปีที่ผ่านมาและอตัราการเพิ่มตามธรรมชาติคิดเป็น  

รอ้ยละ 0.91 เพิม่ขึ้นจากปี พ.ศ. 2553 และปี พ.ศ.2554 ซึง่มอีตัราเพิม่รอ้ยละ 0.84  และ รอ้ยละ 0.88 ตามล าดบั  

   

ขอ้มลูผูสู้งอายุ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี  ปี2556 

อ าเภอ 
จ านวนผูสู้งอายุ (คน) 

หมายเหตุ 
ชาย หญิง รวม 

ท่าชนะ  5,836 6,970 12,806   

ไชยา 4,071 5,292 9,363   

ท่าฉาง 2,134 2,953 5,087   

พนุพนิ 7,897 10,380 18,277   

กาญจนดิษฐ ์ 9,635 12,122 21,757   

ดอนสกั 3,175 3,731 6,906   

เกาะพะงนั 1,423 1,692 3,115   

เกาะสมยุ 8,426 9,578 17,824   

บา้นนาเดมิ 1,787 2,511 4,298   

บา้นนาสาร 4,949 6,162 11,111   

บา้นตาขนุ 1,020 1,248 2,268   

พนม 2,280 2,429 4,709   

เวยีงสระ 5,691 4,945 10,636   

คีรรีฐันิคม 2,964 3,202 6,166   

เคียนซา 3,288 3,566 6,854   

วภิาวด ี 753 894 1,647   

เมอืง 12,860 15,300 28,160   

พระแสง 4,414 5,469 9,883   

ชยับุรี 1,296 1,427 2,723   

รวม 83,899 99,871 183,590  

ที่มา : ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

หมายเหต ุขอ้มลูเชงิส  ารวจแยกตามกลุ่มอายุ (Provis  Data Center) สงิหาคม 2556 
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ขอ้มลูอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น อสม. จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ปี 2557 

 

ล าดบัที่ อ าเภอ จ านวน อสม.ที่ไดร้บัการจดัสรรงบประมาณ (คน) 

1 เมอืง 1,537 

2 พนุพนิ 1,384 

3 กาญจนดิษฐ ์ 2,281 

4 บา้นนาเดมิ 563 

5 ท่าฉาง 723 

6 บา้นนาสาร 1,578 

7 เคียนซา 971 

8 ไชยา 1,105 

9 เวยีงสระ 1,212 

10 ดอนสกั 799 

11 บา้นตาขนุ 444 

12 คีรรีฐันิคม  998 

13 วภิาวด ี  490 

14 พระแสง  1,177 

15 พนม  933 

16 ท่าชนะ  1,346 

17 ชยับุรี  624 

18 เกาะสมยุ  788 

19 เกาะพะงนั  306 

 รวม 19,259 

   ที่มา : ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 
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สรุปผลการจดัเกบ็ขอ้มลูคุณภาพชีวิตของครวัเรอืน (จปฐ.2) ปี 2556 ระดบัจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

 

ตวัช้ีวดัขอ้มลูความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ) 

จ านวนที่

ส ารวจ

ทัง้หมด (คน) 

ไม่ผ่านเกณฑ ์

จ านวน(คน) รอ้ยละ 

หมวดที่ 1 สุขภาพดี (คนไทยมีสุขภาพและอนามยัดี) มี 7 ตวัช้ีวดั                           

1.เดก็แรกเกดิมนี า้หนกัไมน่อ้ยกว่า 2,500 กรมั                                                

2.เดก็แรกเกดิถงึ 12 ปี ไดร้บัการฉีดวคัซนีป้องกนัโรคครบตามตารางสรา้งเสรมิมคุิม้

กนัโรค3.เด็กแรกเกิดไดก้นินมแมอ่ย่างเดียวอย่างนอ้ย 6 เดอืนแรกติดต่อกนั                        

4.ทกุคนในครวัเรอืนกนิอาหารถูกสุขลกัษณะ ปลอดภยั                                        

5.คนในครวัเรอืนมกีารใชย้าเพือ่บ  าบดั บรรเทาอาการเจ็บป่วยเบื้องตน้อย่างเหมาะสม        

6.คนอายุ 35 ปีขึ้นไป ไดร้บัการตรวจสุขภาพประจ าปีเพือ่คดักรองความเสีย่ง ๆ             

7.คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ออกก าลงักายอย่างนอ้ยสปัดาหล์ะ 3 วนั ๆละ 30 นาที 

 

3,800    

69,395    

2,943 

 135,962 

242,007 

438,196 

 

76 

36 

301 

712 

1,151 

9,754 

1,812 

 

2.00 

0.05 

10.23 

0.52 

0.85 

4.03 

0.41 

หมวดที่ 2 มีบา้นอาศยั(คนไทยมีบา้นอาศยัและสภาพแวดลอ้มเหมาะสม) มี 8 ตวัช้ีวดั     

8.ครวัเรอืนมคีวามม ัน่คงในทีอ่ยู่อาศยั และบา้นมสีภาพคงทนถาวร                           

9.ครวัเรอืนมนี า้สะอาดส าหรบัดื่มและบริโภคเพยีงพอตลอดปี                                

10.ครวัเรอืนมนี า้ใชเ้พยีงพอตลอดปี                                                          

11.ครวัเรอืนมกีารจดับา้นเรอืนเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย สะอาด ถูกสุขลกัษณะ               

12.ครวัเรอืนไม่ถกูรบกวนจากมลพษิ                                                          

13.ครวัเรอืนมกีารป้องกนัอบุตัภิยัอย่างถกูวธิี                                                 

14.ครวัเรอืนมคีวามปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ                                           

15.ครอบครวัมคีวามอบอุ่น  

 

135,962 

135,962 

135,962 

135,962 

135,962 

135,962 

135,962 

135,962 

 

376 

882     

1,006   

1,125   

3,085      

662        

349 

279 

 

0.28 

0.65 

0.74 

0.83 

2.27 

0.49 

0.26 

0.21 

หมวดที่ 3 ฝกัใฝ่การศึกษา (คนไทยมีการศึกษาที่เหมาะสม) มี 5 ตวัช้ีวดั                   

16.เด็กอายุ 3-5 ปี เตม็ ไดร้บับรกิารเลี้ยงดูเตรียมความพรอ้มก่อนวยัเรยีน                  

17.เด็กอายุ 6-14 ปี ไดร้บัการศึกษาภาคบงัคบั 9 ปี                                            

18.เด็กจบชัน้ ม.3 ไดเ้รียนต่อช ัน้ ม.4 หรอืเทยีบเท่า                                            

19.เด็กจบการศึกษาบงัคบั 9 ปี ทีไ่มไ่ดเ้รยีนต่อและยงัไมม่งีานท าไดร้บัการฝึกอบรม

ดา้นอาชพี                                                                                          

20.คนอายุ 15-60 ปีเตม็ อ่าน เขยีนภาษาไทย และคิดเลขอย่างงา่ยได ้

 

17,138   

54,847    

5,981 

  125 

290,462 

 

116         

73         

125         

22 

324 

 

0.68  

0.13 

2.09 

17.60 

0.11      
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ตวัช้ีวดัขอ้มลูความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ) 

จ านวนที่ส ารวจ

ทัง้หมด 

ไม่ผ่านเกณฑ ์

จ านวน รอ้ยละ 

หมวดที่ 4 รายไดก้า้วหนา้ (คนไทยมีงานท าและมีรายได)้ มี 4 ตวัช้ีวดั                          

21.คนอายุ 15-60 ปีเตม็ มอีาชีพและมรีายได ้                                                    

22.คนอายุมากกว่า 60 ปีเต็มขึ้นไป มอีาชพีและมรีายได ้                                          

23.คนในครวัเรอืนมรีายไดเ้ฉลีย่ไมน่อ้ยกว่าคนละ 30,000 บาทต่อปี                             

24.ครวัเรอืนมกีารเกบ็ออกเงนิ 

 

280,448  

 3,064  

135,962 

135,962 

 

5,428 

3,507 

178 

3,795 

 

1.94 

6.61 

0.13 

2.79 

หมวดที่ 5 ปลูกฝงัค่านิยมไทย (คนไทยประพฤติดีและมีคุณธรรม) มี 6 ตวัช้ีวดั                

25.คนในครวัเรอืนไมด่ื่มสุรา (ยกเวน้การดื่มเป็นคร ัง้คราว ฯ)                                     

26.คนในครวัเรอืนไมสู่บบหุรี่                                                                       

27.คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ปฏบิตัิกจิกรรมทางศาสนาอย่างนอ้ยสปัดาหล์ะ 1 คร ัง้                    

28.คนสูงอายุ ไดร้บัการดูแลจากคนในครวัเรอืน หมู่บา้น/ชมุชน หรอืภาครฐั                    

29.คนพกิาร ไดร้บัการดูแลจากคนในครวัเรอืน หมู่บา้น/ชุมชน หรอืภาครฐั                      

30.คนในครวัเรอืนมสี่วนร่วมท ากจิกรรมสาธารณะเพือ่ประโยชนข์องชมุชน 

 

 

 

 

 

  

 

465,529 

465,529 

438,196 

61,331 

2,160 

135,962 

 

22,494 

46,088 

8,840 

25 

11 

2,827 

 

4.83 

9.90 

2.02 

0.04 

0.51 

2.08 
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รายงานรายจา่ยเฉลี่ยครวัเรอืน 

ขอ้มลูความจ าเป็นพื้นฐาน ระดบัจงัหวดั ปี 2556 

ล าดบั

ที่ 

พื้นท่ี จ านวน

ครวัเรือน 

จ านวน

คน 

แหลง่รายจา่ยครวัเรือน (บาท/ปี) 
รายจา่ย

ครวัเรือนรวม

เฉลี่ย 

(บาท/ปี) 

รายจา่ย

บคุคลรวม

เฉลี่ย 

(บาท/ปี) 

ตน้ทุนการ

ผลติ 

อปุโภคบรโิภค

ที่จ าเป็น 

อปุโภคบรโิภค

ที่ไม่จ าเป็น 

ช าระ

หน้ีสนิ 

1 อ าเภอท่าฉาง 5,854 19,218 62,028 73,248 21,344 19,859 176,479 53,757 

2 อ าเภอพนุพนิ 15,029 51,976 42,871 98,039 21,264 26,501 188,675 54,556 

3 อ าเภอบา้นนาสาร 10,794 37,549 34,922 83,028 20,587 18,450 156,988 45,128 

4 อ าเภอไชยา 5,845 19,285 44,381 80,426 20,405 22,685 167,898 50,887 

5 อ าเภอวภิาวด ี 2,803 9,973 52,158 86,441 19,462 41,186 199,247 56,000 

6 อ าเภอชยับุรี 5,000 17,878 41,402 71,974 20,888 33,147 167,410 46,820 

7 อ าเภอเคียนซา 9,084 32,359 20,304 130,360 6,945 1,761 159,370 44,739 

8 อ าเภอเกาะพะงนั 2,511 6,558 35,425 50,161 16,265 9,042 110,892 42,460 

9 อ าเภอบา้นตาขนุ 1,719 6,286 50,515 64,564 23,755 25,427 164,261 44,920 

10 อ าเภอเมอืง 

สุราษฎรธ์านี 

7,333 25,088 37,086 89,042 21,074 18,346 165,548 48,388 

11 อ าเภอพนม 6,693 22,461 38,824 81,181 16,508 32,659 169,173 50,411 

12 อ าเภอคีรรีฐันิคม 8,428 30,145 43,478 82,143 19,058 26,653 171,332 47,901 

13 อ าเภอพระแสง 12,397 44,142 39,647 83,596 19,708 18,819 161,770 45,432 

14 อ าเภอดอนสกั 4,319 12,660 48,170 80,612 17,935 19,785 166,502 56,803 

15 อ าเภอบา้นนาเดมิ 4,090 13,380 36,406 65,267 18,589 16,292 136,555 41,742 

16 อ าเภอเวยีงสระ 8,015 27,769 40,740 62,422 24,071 18,813 146,046 42,153 

17 อ าเภอท่าชนะ 9,433 32,580 45,451 71,391 17,578 23,059 157,478 45,595 

18 อ าเภอ 

กาญจนดิษฐ ์

16,615 56,222 33,172 79,270 23,268 17,509 153,216 45,279 

  ที่มา:ส านักงานพฒันาชมุชนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี(ขอ้มลูม ี18 อ าเภอ ในส่วนอ าเภอเกาะสมยุไมไ่ดม้กีารรายงานรายไดเ้ฉลีย่ครวัเรอืน) 
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รายงานรายไดเ้ฉลี่ยครวัเรอืน 

ขอ้มลูความจ าเป็นพื้นฐาน ระดบัจงัหวดั ปี 2556 

ล าดบั

ที่ 

พื้นท่ี จ านวน

ครวัเรือน 

จ านวน

คน 

แหลง่รายจา่ยครวัเรือน (บาท/ปี) 
รายได้

ครวัเรือนรวม

เฉลี่ย 

(บาท/ปี) 

รายได้

บคุคลรวม

เฉลี่ย 

(บาท/ปี) 

อาชีพหลกั อาชีพรอง รายไดอ้ืน่ ปลูกเลี่ยง

หาเอง 

1 อ าเภอท่าฉาง 5,854 19,218 284,602 47,422 15,035 27,765 374,823 114,175 

2 อ าเภอพนุพนิ 15,029 51,976 260,342 30,602 7,134 12,014 310,093 89,664 

3 อ าเภอบา้นนาสาร 10,794 37,549 257,853 32,762 6,636 7,963 305,214 87,738 

4 อ าเภอไชยา 5,845 19,285 238,753 32,015 8,826 9,885 289,480 87,737 

5 อ าเภอวภิาวด ี 2,803 9,973 261,253 31,257 8,097 10,818 311,425 87,529 

6 อ าเภอชยับุรี 5,000 17,878 271,844 25,568 4,826 8,686 310,924 86,957 

7 อ าเภอเคียนซา 9,084 32,359 283,731 12,438 3,371 1,807 301,347 84,596 

8 อ าเภอเกาะพะงนั 2,511 6,558 184,365 20,446 9,796 5,950 220,558 84,450 

9 อ าเภอบา้นตาขนุ 1,719 6,286 234,392 33,532 9,592 14,538 292,054 79,866 

10 อ าเภอเมอืง 

สุราษฎรธ์านี 

7,333 25,088 223,266 30,448 8,916 8,728 271,358 79,315 

11 อ าเภอพนม 6,693 22,461 220,882 32,409 5,311 6,282 264,885 78,931 

12 อ าเภอคีรรีฐันิคม 8,428 30,145 237,042 28,471 5,955 9,484 280,951 78,549 

13 อ าเภอพระแสง 12,397 44,142 242,607 23,336 6,000 6,877 278,819 78,305 

14 อ าเภอดอนสกั 4,319 12,660 186,230 27,039 6,189 9,079 228,538 77,966 

15 อ าเภอบา้นนาเดมิ 4,090 13,380 197,504 25,960 9,043 8,963 241,470 73,813 

16 อ าเภอเวยีงสระ 8,015 27,769 204,956 26,491 11,240 11,370 254,057 73,329 

17 อ าเภอท่าชนะ 9,433 32,580 201,703 29,636 7,156 11,153 249,648 72,281 

18 อ าเภอ 

กาญจนดิษฐ ์

16,615 56,222 198,217 25,975 8,137 9,315 241,644 71,412 

ที่มา:ส านักงานพฒันาชมุชนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี (ขอ้มลูม ี18 อ าเภอ ในส่วนอ าเภอเกาะสมยุไมไ่ดม้กีารรายงานรายไดเ้ฉลีย่ครวัเรอืน) 

 

 



 
 

 

34  

 

1.11  ดา้นประวตัศิาสตร ์

             จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เป็นที่ต ัง้ของเมอืงเก่า เป็นศูนยก์ลางของเมอืงศรีวชิยั มหีลกัฐานแสดงถงึการตัง้รกราก
และเสน้ทางสายใหม่ในอดีต พื้นที่อ่าวบา้นดอนเจริญขึ้นจนเป็นอาณาจกัรศรีวิชยัในช่วงหลงัพุทธศตวรรษที่   13 โดยมี

หลกัฐานทางประวตัิศาสตรเ์ป็นเครื่องยืนยนัความรุ่งเรืองในอดีต ภายหลงัยงัเชื่ อว่า เมือ่อาณาจกัรตามพรลงิกห์รือเมอืง

นครศรธีรรมราชมคีวามรุ่งเรอืงมากขึ้นนัน้ เมอืงไชยา     ก็เป็นหน่ึงในเมอืงสบิสองนกัษตัรของเมอืงนครศรีธรรมราชดว้ย 

ชื่อว่า "เมืองบนัไทยสมอ" นอกจากน้ีในยุคใกลเ้คียงกนันัน้ยงัพบความเจริญของเมืองที่เกิดขึ้นในบริเวณลุ่มแม่น า้  

ตาปี ไดแ้ก่ เมอืงเวยีงสระ เมอืงคีรรีฐันิคม และเมอืงท่าทอง โดยเชื่อว่าเจา้ศรีธรรมาโศกราช ผูค้รองเมอืงนครศรีธรรมราช

นัน้อพยพยา้ยเมอืงมาจากเมอืงเวียงสระเน่ืองจากเป็นเมอืงที่ไม่มทีางออกสู่ทะเล รวมท ัง้เกิดโรคภยัระบาดและเมือ่เมอืง

นครศรธีรรมราชเจรญิรุ่งเรอืงนัน้ไดย้กเมอืงไชยาและเมอืงท่าทองเป็นเมอืงสบิสองนกัษตัรของตนดว้ย 

        พระบาทสมเด็จพระนัง่เกลา้เจา้อยู่หวัทรงโปรดเกลา้ฯ ไดก่้อตัง้อู่เรือพระที่น ัง่และเรือรบเพื่อใชใ้นราชการที่  

อ่าวบา้นดอน ต่อมาในรชัสมยัพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยู่หวั ทรงใหย้า้ยที่ต ัง้เมืองท่ าทองมายงัอ่าวบา้นดอน     

(ซึ่งเป็นที่ต ัง้ของอ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านีในปจัจุบนั) พรอ้มท ัง้ยกฐานะใหเ้ป็นเมอืงจตัวา    ขึ้นตรงต่อกรุงเทพมหานคร 

และพระราชทานชื่อว่า "เมอืงกาญจนดิษฐ"์ โดยแต่งตัง้ใหพ้ระยากาญจนดิษฐบ์ดีเป็นเจา้เมอืงดูแลการปกครอง ต่อมาใน 

รชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยู่หวัไดท้รงโปรดเกลา้ฯ ใหร้วมเมอืงกาญจนดษิฐ ์เมอืงคีรรีฐันิคม และเมอืง 

ไชยาเป็นองคเ์ดยีวกนั เรยีกว่า   "เมอืงไชยา" ภายใตส้งักดัมณฑลชุมพร และเมือ่เมอืงขยายใหญ่ขึ้น จึงมกีารปรบัเปลีย่น

การปกครองและขยายเมอืงออกไป  มกีารสรา้งเมอืงใหมข่ึ้นที ่อ่าวบา้นดอน ใหช้ื่อเมอืงใหม่ว่า อ าเภอไชยา และใหช้ื่อเมอืง

เก่าว่า "อ าเภอพุมเรียง" แต่เน่ืองดว้ยประชาชนยงัติดเรียกชื่อเมอืงเก่าว่า "อ าเภอไชยา" ดว้ยเหตุน้ี พระบาทสมเด็จพระ

มงกุฎเกลา้เจา้อยู่หวั จึงทรงพระราชทานนามเมอืงใหม่ที่บา้นดอนว่า  "สุราษฎรธ์านี" และใหช้ื่อเมอืงเก่าว่า "อ าเภอไชยา" 

และทรงพระราชทานนาม  แม่น า้ตาปี ใหใ้นคราวเดียวกนันัน้เอง    ซึ่งเป็นการตัง้ชื่อตามแบบเมอืงและแม่น า้ในประเทศ

อนิเดยีทีม่แีมน่ า้ตาปตไิหลลงสู่ทะเลออกผ่านปากอ่าวทีเ่มอืงสุรฎัร ์
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1.12  ดา้นทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม 

            จงัหวดัสุราษฎรธ์านี มีทรพัยากรธรรมชาติที่หลากหลายและอุดมสมบูรณ์ สิ่งแวดลอ้มที่เอื้อต่อการอยู่

อาศยั และการท่องเทีย่ว ถงึแมว้่าสถานการณส์ิง่แวดลอ้มและทรพัยากรธรรมชาตมิกีารเปลีย่นแปลงอยู่ตลอดเวลา ท ัง้

การเปลีย่นแปลงตามธรรมชาตแิละการเปลีย่นแปลงจากการกระท าของมนุษย ์แต่ระดบัการเปลีย่นแปลงดงักล่าวก็อยู่

ในระดบัทีไ่มรุ่นแรงนกั  

            จงัหวดัสุราษฎรธ์านีมพีื้นที่ป่าซึ่งก าหนดเป็นป่าสงวนแห่งชาติ จ านวน 26 ป่า เน้ือที่ 3,643,588 ไร่ และมี

พื้นที่ป่าอนุรกัษซ์ึ่งส่วนใหญ่ทบัซอ้นกบัพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ คือ อุทยานแห่งชาติ จ านวน 6 แห่ง พื้นที่เตรียมการ

ประกาศเป็นอทุยานแห่งชาติ จ านวน 2 แห่ง เขตรกัษาพนัธส์ตัวป่์า จ านวน 4 แห่ง เขตหา้มล่าสตัวป่์า จ านวน 2 แห่ง 

ในปี 2552 มเีน้ือที่ป่าคงเหลอื จ านวน 2,433,656.25 ไร่ หรือ 3,893.85 ตารางกิโลเมตร คิดเป็น 30.20 เปอรเ์ซน็ต์  

ของเน้ือทีจ่งัหวดั  

             เน่ืองจากมกีารบุกรุกพื้นที่ตน้น า้ กลางน า้ และปลายน า้ เพื่อการขยายพื้นที่เพาะปลุกพืชเศรษฐกิจ เช่น 

ปาลม์น า้มนั ยางพารา เป็นตน้ท าใหเ้กิดผลกระทบไดแ้ก่ เกิดการชะลา้งพงัทลายของดิน เกิดตะกอนท าใหม้แีหล่งน า้

ตื้นเขินขาดน า้ในหนา้แลง้ มีน า้ป่า/น า้ท่วมเฉียบพลนั แต่อย่างไรก็ตาม พบว่า พื้นที่ป่าไมใ้นจงัหวดัสุราษฎรธ์านี       

มจี  านวนเพิม่สูงขึ้น จากรอ้ยละ 28.72 ในปี 2548 เป็น 30.20 ของพื้นทีจ่งัหวดั ในปี 2552 

   ปญัหาการจดัการขยะและน ้ าเสยี 

   จงัหวดัสุราษฎรธ์านีมปีริมาณน า้เสียประมาณ 200,000 ลูกบาศกเ์มตร ต่อวนั ยงัไม่มรีะบบบ าบดัน า้

เสียที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ปริมาณขยะมูลฝอย 681.3 ตนัต่อวนั ในเขตเทศบาลประมาณวนัละ 340 ตนั โดย

สามารถจดัเก็บขยะไดป้ระมาณวนัละ 545.04 ตนั หรือประมาณรอ้ยละ 80 ของปริมาณขยะที่เกิดขึ้น ท ัง้น้ีควรใช ้

นโยบาย ผูก่้อมลพษิเป็นผูจ่้าย และดึงภาคประชาชนเขา้มามสี่วนร่วมในการก าจดัขยะโดยขณะน้ีในเขตเทศบาลนคร  

สุราษฎรธ์านีมปีรมิาณขยะประมาณวนัละ 120-130 ตนั ในส่วนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น ส่วนใหญ่มปีญัหาใน

ดา้นการขาดแคลนพื้นทีใ่นการก าจดัขยะ เกดิปญัหาขยะตกคา้ง และไม่มรีะบบบ าบดัขยะที่ถูกหลกัสุขาภบิาล ขาดการ

บรหิารจดัการขยะอย่างครบวงจร เช่น การลดแยกขยะ การมสี่วนร่วมจากชมุชน เป็นตน้ 

     ขณะน้ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ทีม่รีะบบก าจดัขยะ ทีถ่กูหลกัสุขาภบิาลมเีพยีง 2 แห่ง คือเทศบาล

ต าบลเกาะสมุยและ เทศบาลต าบลเกาะเต่า ใชร้ะบบเตาเผา อย่างไรก็ตามเตาเผาขยะที่มีประสิทธิภาพจะตอ้งลด

ปรมิาณขยะใหเ้หลอืนอ้ยที่สุดและส่วนที่เหลอืจากการเผาไหมจ้ะตอ้งคงรูปไม่มกีารย่อยสลายไดอ้ีกต่อไปและสามารถ

น าไปใชป้ระโยชน์ไดอ้ย่างปลอดภยั นอกจากน้ีการบริหารจดัการระบบกบัก าจดัขยะแบบเตาเผามค่ีาใช่จ่ายในการ

ก่อสรา้ง การดูแลบ ารุงรกัษาค่อนขา้งสูง เช่น ปญัหาที่เกิดขึ้นกบัเกาะสมยุในขณะน้ี เน่ืองจากเตาเผาขยะที่เกาะสมยุใช ้

งานมาเป็นระยะเวลาร่วมเกนิ 10 ปี ย่อมมกีารเสือ่มสภาพ ท าใหค่้าใชจ่้ายในการซ่อมแซมสูงมาก เป็นจ านวนเงนิถงึ 60 

ลา้นบาท 
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2 ศกัยภาพของทอ้งถิ่น ในภาพรวมของจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 
          2.1 สรุปสภาพปญัหาและความตอ้งการของประชาชนในพื้นที่ 
       การวเิคราะหศ์กัยภาพของทอ้งถิ่น ในภาพรวมของจงัหวดัสุราษฎรธ์านี จากการจดัเวทปีระชุมร่วมระหว่าง

ผูบ้รหิารทอ้งถิน่  ส่วนราชการ รฐัวสิาหกจิทีเ่กี่ยวขอ้ง ภาคเอกชน และประชาคมทอ้งถิ่น โดยการจดัท าเวทปีระชาคม เมือ่

วนัที ่22 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมวงัใต ้ไดร้บัทราบปญัหาและความตอ้งการจากผูเ้ขา้ร่วมประชุมดงักล่าว และไดส้รุป

ประเดน็ปญัหา ความตอ้งการ และขอ้เสนอแนะต่าง ๆ ในแต่ละประเดน็ยุทธศาสตร ์ โดยเรยีงล  าดบัความส าคญั ดงัน้ี 

1. ดา้นการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน 

สภาพปญัหาทีไ่ดร้บัจากการประชมุเวทปีระชาคมที่เกี่ยวขอ้งกบัการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน ซึ่งเป็นปญัหาที่

เกดิขึ้นจรงิในพื้นที ่และประชาชนตอ้งการใหแ้กไ้ข คือ  ถนนช ารุดเสยีหายที่เกิดจากรถบรรทุกเกินขนาด เสยีหายจากการ

เกดิน า้ท่วม และถนนหมดอายุการใชง้าน ขาดการซ่อมแซมบ ารุงรกัษา  ถนนไม่ไดม้าตรฐาน  ปญัหาฝุ่ นละอองจ านวนมาก

ที่เกิดจากถนนลูกรงั  สะพานช ารุดเสยีหายไม่มคีวามปลอดภยัในการสญัจร  ไม่มสีะพานขา้มคลองท าใหก้ารสญัจรของ

ประชาชนไม่สะดวกและตอ้งใชเ้วลาในการเดินทางมากขึ้น   ไม่มรีะบบประปาขนาดใหญ่ ขาดการปรบัปรุงพฒันาอ่างเก็บ

น า้และแหล่งน า้ธรรมชาติ ล  าคลองตื้นเขนิ และมีวชัพืชก ัน้การไหลของน า้ท  าใหเ้กิดน า้ท่วมในฤดูฝน ขาดแคลนน า้เพื่อ

การเกษตรในหนา้แลง้  ขาดระบบไฟฟ้าบริเวณถนนซึ่งเป็นจุดเสี่ยง องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นอื่นขาดเครื่องมอืในการ

ก่อสรา้ง ปรบัปรุง ซ่อมแซม ตอ้งการใหม้กีารแกไ้ขปญัหาดงักลา่วขา้งตน้โดย 

1.1 ก่อสรา้งถนนลาดยาง หรอืถนนคอนกรีต 

1.2 บกุเบกิถนนใหม่ 

1.3 ปรบัปรุงผวิจราจรถนนลูกรงัเป็นถนนลาดยาง 

1.4 ซ่อมแซมถนนทีช่  ารุดเสยีหาย 

1.5 ก่อสรา้งสะพานขา้มคลอง 

1.6 ถนนในความรบัผดิชอบขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั ควรมแีผนการบ ารุง ปรบัปรุง ซ่อมแซม  

     เป็นระยะๆ และครอบคลุมทกุอ าเภอ 

1.7 ก่อสรา้งระบบประปาขนาดใหญ่ 

1.8 ขดุเจาะบอ่บาดาล 

1.9 ขดุลอกคูคลองระบายน า้ 

1.10 ขดุลอกแหลง่น า้ทีม่อียู่ตามธรรมชาติ 

1.11 ติดตัง้ไฟฟ้าส่องสว่างบรเิวณจดุอนัตรายหรอืจดุเสีย่ง 
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2. ดา้นการสง่เสรมิคุณภาพชีวิต 

      สภาพปญัหาดา้นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ไดร้บัจากการประชุมเวทีประชาคม คือ ผูสู้งอายุไม่ไดร้บัการ

พฒันาศกัยภาพในดา้นต่าง ๆ ไม่ไดร้บัความสนใจจากหน่วยงานภาครฐัในการจดักิจกรรมของ อสม. หรือผูสู้งอายุ     

ขาดแคลนสถานทีใ่นการจดักจิกรรมของผูสู้งอายุ และกลุม่ต่าง ๆ  ขาดการอบรมใหค้วามรูด้า้นการส่งเสริมอาชีพของกลุ่ม

สตรี ผูพ้ิการ ผูด้อ้ยโอกาส ขาดการใหค้วามรูใ้นการดูแลสุขภาพ ขาดการใหค้วามรูใ้นการป้องกนัโรคต่าง ๆ เช่น 

ไขเ้ลอืดออก ฯลฯ โดยตอ้งการใหม้หีน่วยงานเขา้ช่วยเหลอืและแกไ้ขปญัหาดงักลา่ว โดยด าเนินการ ดงัน้ี 

2.1 พฒันาศกัยภาพผูสู้งอายุในดา้นต่าง ๆ 

2.2 อบรมและดูงานของแกนน าดา้นสุขภาพ 

2.3 อบรมส่งเสรมิอาชพีใหก้บักลุม่สตร/ีพฒันาศกัยภาพกลุม่สตรี/ผูสู้งอายุ/ผูพ้กิาร 

     2.4 โครงการสรา้งศูนยเ์พือ่สุขภาพ 

2.5 จดัอบรมใหค้วามรู ้รณรงคป์ระชาสมัพนัธก์ารป้องกนัโรคต่าง ๆ 

3. ดา้นการจดัระเบยีบชมุชน/สงัคมและการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย 

      สภาพปญัหาที่ไดร้บัจากการประชุมเวทีประชาคมดา้นการจดัระเบยีบชุมชน/สงัคมและการรกัษาความสงบ

เรียบรอ้ย คือ ปญัหายาเสพติดซึ่งเป็นปญัหาส าคญัมากในหลายพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งยงัไม่สามารถควบคุมได ้

ส่งผลกระทบต่อเยาวชนและประชาชนในพื้นที่  เด็ก เยาวชน ประชาชนขาดความรู ้ความเขา้ใจในการป้องกนัปญัหา     

ยาเสพติด ปญัหาการขาดแคลนอุปกรณ์ เครื่องมอืในการป้องกนัการบรรเทาสาธารณภยัและการช่วยเหลอืผูป้ระสบภยั  

ต่าง ๆ  โดยมแีนวทางการแกไ้ขปญัหาดงักลา่ว ดงัน้ี 

3.1 จดัอบรมใหค้วามรู ้แนะน าถงึโทษและพษิภยัของยาเสพติดใหก้บัประชาชน เยาวชน  นกัเรียน. 

3.2 สนบัสนุนรถกูภ้ยัและอปุกรณก์ูภ้ยั   

3.3 จดัท าโครงการอบรม อปพร.  

               3.4 จดัฝึกอบรมใหค้วามรูแ้ก่ประชาชนในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั  

3.5 ตดิตัง้กลอ้งวงจรปิดบรเิวณจดุเสีย่ง แหลง่ชมุชน ท ัว่ท ัง้จงัหวดั 
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4. ดา้นการศึกษา 

      สภาพปญัหา ความตอ้งการของประชาชนที่ไดร้บัจากการประชมุเวทปีระชาคมดา้นการศึกษา คือ ขาดแคลน

สือ่การเรยีนการสอนที่ทนัสมยั ขาดครูชาวต่างชาต ิขาดการส่งเสรมิการศึกษานอกระบบ  ศูนยก์ารเรยีนรูแ้ละช่องทางการ

เรยีนรูต่้าง ๆ ไมเ่พยีงพอ   โดยมแีนวทางการแกไ้ขปญัหาดงักล่าว ดงัน้ี 

4.1 จดัหาสือ่การเรยีนการสอนที่ทนัสมยั ใหก้บัโรงเรียนต่าง ๆ 

4.2 ส่งเสริมการศึกษานอกระบบ เช่น กศน. 

4.3 สนบัสนุนครูชาวต่างชาติ 

4.4 สนบัสนุนการพฒันาศกัยภาพศูนยเ์ดก็ 

5. ดา้นการพฒันาการท่องเที่ยว ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม 

      สภาพปญัหาดา้นการพฒันาการท่องเทีย่ว ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มที่ไดร้บัจากการประชมุเวที

ประชาคม คือ ขาดการพฒันาแหลง่ท่องเทีย่วแห่งใหม ่ขาดระบบการก าจดัขยะทีเ่ป็นระบบและไดม้าตรฐาน  โดยมแีนว

ทางการแกไ้ขปญัหาดงักลา่ว ดงัน้ี 

.1 พฒันาแหลง่ท่องเทีย่วแห่งใหมใ่นพื้นที่ต่าง ๆ 

5.2 ปรบัปรุงภมูทิศันแ์หลง่ท่องเทีย่วต่าง ๆ 

5.3 จดัระบบก าจดัขยะรวม  

5.4 เตาเผาขยะทีไ่ดม้าตรฐาน 

6. การพฒันาสูป่ระชาคมอาเซียน 

     สภาพปญัหา ความตอ้งการของประชาชนทีไ่ดร้บัจากการประชมุเวทปีระชาคมดา้นการพฒันาสู่ประชาคม

อาเซยีน คือ ขาดความรูด้า้นภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร ขาดความรูค้วามเขา้ใจในประเพณีวฒันธรรมของประเทศเพือ่น

บา้นอาเซยีน โดยมแีนวทางการแกไ้ขปญัหาดงักลา่ว ดงัน้ี 

6.1 อบรมการใชภ้าษาองักฤษใหก้บัประชาชน  

6.2 อบรมใหค้วามรูเ้กี่ยวกบัอาเซยีน ไดแ้ก่ ความเป็นมา ความส าคญัของการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน 

63 ใหค้วามรูเ้กี่ยวกบั วฒันธรรมประเพณีของประเทศเพือ่นบา้น 

 

 

 

 

 



 
 

 

39  

7. ดา้นศาสนา ศิลปวฒันธรรม จารตีประเพณี และภมิูปญัญาทอ้งถิน่ 

               สภาพปญัหา ความตอ้งการของประชาชนที่ไดร้บัจากการประชมุเวทปีระชาคมดา้นศาสนา ศิลปวฒันธรรม 

จารตีประเพณี และภมูปิญัญาทอ้งถิน่ คือ ขาดการอบรมใหค้วามรูแ้ก่เดก็ เยาวชน เกี่ยวกบัศาสนา    การอนุรกัษ ์

ศิลปวฒันธรรม ประเพณีทอ้งถิ่น  โดยมแีนวทางการแกไ้ขปญัหาดงักลา่ว ดงัน้ี 

7.1 อบรมใหค้วามรูเ้กี่ยวกบัศาสนา ศิลปวฒันธรรม ประเพณี แก่เดก็ เยาวชน 

7.2 รณรงค ์สรา้งจติส านึกในการอนุรกัษ ์ประเพณี วฒันธรรมทอ้งถิ่น 

8. ดา้นการบรหิารจดัการบา้นเมืองที่ดี 

               ความตอ้งการของประชาชนทีไ่ดร้บัจากการประชุมเวทปีระชาคมดา้นการบริหารจดัการบา้นเมอืงทีด่ ีคือ ขาด

การใหค้วามรูเ้กี่ยวกบัการบรหิารจดัการบา้นเมอืงทีด่แีก่ผูน้ าต่าง ๆ เช่น อบรมใหค้วามรูด้า้นการบริหารจดัการบ้านเมือง

ที่ดแีก่ผู้น าท้องถิ่น  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


