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คำนำ

จังหวัดสุราษฎร�ธานี  ตั้งอยูบริเวณพ้ืนท่ีตอนกลางภาคใตของ 
ประเทศไทย เปนเมืองเกาแกตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตร�  มีความสำคัญ 
ท้ังทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ศาสนา และวัฒนธรรมประเพณี 
มากท่ีสุดเมืองหน่ึงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต  ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน 
จากสภาพภู ิ � อุี รณและชยภมิ ่   ุ � ีมศาสตร ่ ดมสมบู � ั ู ที ส ธานท เหมาะสม สงผลให ราษฎร
มี ิ งเร องสู ดแหงหน่ ู ิ   ัความเจรญรุ ื งสุ  ึ ม นทางแหงการพฒนางในภ ภาค และบนเส
สูความเจริญรุงเรืองม่ังค่ังดังกลาว จังหวัดสุราษฎร�ธานีมีสวนเก่ียวของกับ 
พระบารมีแหงบูรพมหากษัตริย�  ท่ีมีบทบาทยิ่งตอสุราษฎร�ธานี แมแตช่ือ 
ราษฎรธาน ็  บพระมหากรุ ิ ณจากสมเด็ ุ    ว"สุ � "ี กไดรั ณาธคุ จพระมงกฎเกลาเจาอยหูั

รั  ี6 ทรงพระราชทานนามใหซ่  ื  ี ชกาลท่  ึ า "เมองแหงคนด" ดานศาสนาง แปลว
และประเพณี ั ี ั � มี ตภณฑชุวฒนธรรม มเอกลกษณเฉพาะของตนเอง ผลิ ั � มชน 
ทเีป มิ องถินท่ ้ ี   ยีวทางธรรมชาติ่ นภู ปญญาท ่ หีลากหลาย รวมทงมั แหลงทองเท่
ทสีวยงาม โบราณสถานและแหล องเทียวทางทะเลช้ บโลก่ งท ่ นนำระดั ั

หนั ื ุ � ี 2551" จั ึนมี ตถุ เพือรวบรวม่งสอ "สราษฎรธาน ดทำข้ วั ประสงค�
ข ู  ั ิ � ู ิ � ิ ั ื ึอมลดานประวตศาสตร ภมศาสตร เศรษฐกจ สงคม การเมอง การศกษา 
ศาสนา วั  ีทิ ั ั ั  ู ิ ิ สำคี ัฒนธรรม ประเพณ ศทางการพฒนาจงหวด และขอมลสถตท่ ญ 
ในด  งปญหาสำคั ญของจงหวด และโครงการสำคญของรฐบาลานตาง ๆ  รวมท้ ั ั ั ั ั
ในระดับภาค มาบรรจุไวในหนังสือเลมน้ีอยางเปนหมวดหมู เพื่อเผยแพร 
ประชาสั ั �   ู  ั  ั ี ั ึมพนธและเปนขอมลใหกบสวนราชการ ภาคเอกชน นกเรยน นกศกษา 
ประชาชนและผูสนใจท่ัวไปไดใชประโยชน�ในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 

การจั ั ื ีสำเร็ ล วยดทุ รัดทำหนงสอน้ จลุ วงไปด ี กประการ โดยได บความ 
ร ื ั ุ  ู   งัภาครัวมมอในการสนบสนนขอมลจากหนวยงานตาง ๆ ท้ ฐ ภาคเอกชน 
หนวยงานรัฐวิสาหกิจ และองค�กรปกครองสวนทองถิ่นอยางดีย่ิง จังหวัด 
สุราษฎร�ธานีจึงขอขอบคุณทุกภาคสวนท่ีเกี่ยวของไว ณ โอกาสนี้ และ 
หวั   งวิ าจะไดรั วมมอดวยดในโอกาสตอไป และขอเชญชวนิงเปนอยางย่   บความร ื  ี 
ทุ  ยมเยี อน ท ่ ุ �  ี เมื ี ด อนรักทานมาเย่ ื องเทยวี "สราษฎรธาน องคนด" วยการต บ 
ทอบอี ุ วถั ง่  ่นและท ึ





สารบัญ

หนา 

วิ ั ั � ั ั 1สยทศนจงหวด 

ยุ � ั ั ั 1ทธศาสตรการพฒนาจงหวด 

คำขวั ื 1ญประจำเมอง 

คำขวั 2-4ญประจำอำเภอ 

ตราประจำจั ั 5งหวด 

ธงประจำจั ั 5งหวด 

ดอกไม ั ั 5ประจำจงหวด 

ต  ั ั 5นไมประจำจงหวด 

ประวั ิ ื ุ � ีตเมองสราษฎรธาน 6 

บทท ี1 สภาพทวไปั 7-8่ ่

บทท่ ี2 ข ลดู  งคมัอม านส

2.1 การปกครองและประชากร 9-11 

2.2 การศึ 12-13กษา 

2.3 สาธารณสขุ 14-22 

2.4 ศาสนาและวั 22-27ฒนธรรม 

2.5 ความปลอดภั ี ิ ั # ิ 27-30ยในชวตและทรพยสน 

บทท ี3 ข ู  ิ่ อมลดานเศรษฐกจ 

3.1 ภาวะเศรษฐกิ ั 31-39จ ภาวะการคลง 

3.2 ภาวะการค ุ 39-44าและการลงทน 

3.3 ด ุ ั #านการเกษตรกรรม การประมง การปศสตว 45-50 

และการสหกรณ# 



หนา 

3.4 การอุ  ุ 51-55ตสาหกรรมและแรธาต

3.5 ผลิ ั # OTOP 55-56ตภณฑ

3.6 แรงงานและประกั ั 56-63นสงคม 

3.7 สถานการณ#  ยวปี 63-66การทองเท่  

บทท ี4 ข ู  ื่ อมลดานการเมอง 

4.1 การเสื ง ส.ส. ั 67 อกต้

4.2 การเลื ง ส.ว. ั 67 อกต้

4.3 การเลื งัในระดั องถินอกต้ บท ่ 68-73 

บทท ี5 ข ู  น ๆ ื่ อมลดานอ่

5.1 ด ั ิ งแวดลิ อม านทรพยากรธรรมชาตและส่  74-87 

5.2 แหล ้ อืการเกษตร 87-91งนำเพ่

5.3 การใช ิ ุ ุ 92-95ดน ปญหาการบกรกและการออก 

เอกสารสิ ิทธ

5.4 การป ั  ิ 95-100องกนและแกไขปญหายาเสพตด 

5.5 การจั ี ั 101-105ดระเบยบสงคม 

5.6 การแก 105-106 ไขปญหาความยากจน 

5.7 การป ั ุ ั ิ  ุอุ ั ิ ั ั  106-114 องกนอบตเหต บตภย และภยแลง 

5.8 การร ี  ุ # และการคมครองผ ู ิองเรยน/รองทกข ุ บร โภค114-120 

บทท ี6 ทิ ั ั ั 121-125่ ศทางการพฒนาจงหวด 

บทท ี7 ปญหาสำคั ั ั่ ญของจงหวด 

7.1 การบุ ุ นทื ่ ั 126-134 กรกพ้ ี ฐของร

7.2 การบุ ุ นทื ่  134-137 กรกพ้ ปีา 

7.3 ปญหาราคาสิ  137-138 นคาทางการเกษตร 
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หนา 

7.4 ปญหาขาดแคลนน้ ืนท่เกาะสมยำในพ้ ี ุ 138-142 

เกาะพะงั น และเกาะเตา 

ญหาค7.5 ป ุ ้ ู 143-145 ณภาพนำและขยะมลฝอย 

บทท ี8 โครงการสำคั ั ั่ ญของจงหวด 

8.1 โครงการศึ ั งันคมกษาความเหมาะสมการจดต้ ิ 146-147 

ชายฝ

8.2 โครงการก  ิ ุ  ี 2 147-148 อสรางสนามบนเกาะสมย แหงท่ 

8.3 โครงการพั ุ  ้  149-150ฒนาขดลอกรองนำบานดอน 

คลองท  ้ าทอง และแมนำตาป

8.4 โครงการพั มน ้  - พุฒนาลุ ำตาป มดวง 150-152 

บทที 9 วาระ "สุ �  ีเมื ี 153-167่ ราษฎรธาน องคนด" 

ตสาหกรรมเพ่ ั ั นทอุ อรองรื บการพฒนาพื้ งทะเลภาคใตี่



สุ �  ี ๒๕๕๑ราษฎรธาน 1

วิ ั ั 
สยทศน

" สุ ธานี  เปนศู กลางการเกษตรครบวงจร ผนำการราษฎร#  นย# ู

องเท่ ิ ุ ย่ ื ู ภาค เป ื   นแหลงท ยวเชี งคณภาพที่ งยั นในภมิ นเมองนาอยู และเป 

ศึ อืพฒนาคณธรรมกษาเพ่ ั ุ " 

ยุ � ั ั ั ็ทธศาสตรการพฒนาจงหวด 7 ประเดน

� การเปนศู กลางการเกษตรท่ ี ุ นย# มีคณภาพครบวงจร 

� การเปนศนยกลางอตสาหกรรมท่ ยวเนี ่ ู # ุ เก่ ืี องจากการเกษตร 

� การเปนผู  ยีวเชิ ณภาพทยี่ นในภู ภาค  องเท่ งคุ ่ งยืนำทางการท ั มิ

� การเป ดเชือมโยงเสนทางคมนาคมบรเวณภาคใตตอนบนนจุ ่  ิ 

� การเป องนาอยนเมื  ู

� เป งศึ ่ ั ุนแหล กษาเพื ฒนาคณธรรมอพ

� การเรี ู ั อืทำงานขบเคล่ยนร ฒนาระบบราชการเพ่ ั อนและพ ื

ยุ #ทธศาสตร

คำขวัญประจำจังหวัดสุราษฎร�ธานี

เมืองรอยเกาะ 

เงาะอรอย 

หอยใหญ 

ไขแดง

แหลงธรรมะ



  

สุ �  ี ๒๕๕๑ราษฎรธาน 2

คำขวัญประจำอำเภอ 

อำเภอเวียงสระ 

" ชุ ื ื ี ิ ั  มชนเมองโบราณ สบสานศรวชย ตลาดใหญการคา 

ยางพาราชนัด  มากมไม ู ี ้้ ี ี ผล ผ นำใจ "คนม

อำเภอทาชนะ 

" หอยขาวอร ี  คั ุ ี ุ ี ็อยด นธลทเรยนเดด

 หาดสำเร็ ยวสบายี ทากระจายผาไหมงามจเท่  

  เลองลื ื อั ทธทาส่ อนามระกำหวาน ไหว งคารพุ

 ชมธรรมชาติ 0เขาประสงค

 ลื  มไมลง........ทาชนะ "

อำเภอกาญจนดิ �ษฐ

" หอยใหญ ิ ั  ิ งิกงกลาดำนางรม ชมวทยาลยฝกลง มากย่ ุ ุ

งามล้ 0 พระพุ ุำพระไสยาสน ทธบาทควรผดง 

รงเรื องทุ องเมื าทอง " 

อำเภอเมื ุ � ีองสราษฎรธาน

"เมื  ้ องหาบกหกนำนามตาป

 พระธาตุ ี ั ูศรฯ วดธรรมเกาะลำพ

ตลาดน้ ู 0 ำศนยราชการสะพานใหญ

 หลวงพ ั 0 ุ ิ ุ ึ ุอพฒนพทธคณบงขนทะเล" 

อำเภอบานนาสาร 

เงาะโรงเรี อืเฟอง รวยเหมองแร  แทน้ ้  งึปลาเม็ยนช่  ื  ำผงึ นาท่ งยำ 

เลิ ้ ้ เพลิ ำตกสวย  ุศลำถำผา นตาน้ งดงามดวยอทยาน 





  
  

  

สุ �  ี ๒๕๕๑ราษฎรธาน 4

อำเภอเกาะพะงนั

" เกาะพะงั ั 0 ้นพระจนทรสวย สายนำใส หาดทรายขาว 
ปะการั ็  ื ีงแพรว เพชรกลางอาว เมองคนด " 

อำเภอคี ี ั ิรรฐนคม 

เมื  ู  สายน้ พุ นองเกาเขาราห ำคู มดวงคลองยั
โบราณสถานสำคั ้ ิญถำสงขร 
มี  ้  ้บอนำรอนคลองนำใส 

ย่   อมบารมี งใหญิ หลวงพอเช่ื

อำเภอเคียนซา 

" บ  ิ นนกนิ ้ ุ    ไม ี ั 0 อถานหน ถ่ ำ งามท องตาป จนทรกะพอ "งทอง ส ด

อำเภอดอนสกั

 " เขาชะโงกเด   ้ นสงา แหลงประมงลำคา 
ยบทาเฟอรร ิ ีเที  0 ่ี  น้ำตกสวยวภาวด

บารมี  หลวงพอจอย " 

อำเภอไชยา 

" พระบรมธาตุ เมอง รงเร องพทธศาสน0คู ื ุ ื ุ
พุ 0 สวนโมกขพลารามทธทาสปราชญโลก 

ลื ี ิ ั  ผาไหมพุ ยงอนามศรวชย  มเรี
ทะเลเคี แหล ้  ็ยงหาดทราย งซอขายไขเคื ม " 

อำเภอชั ุ ียบร

" เมื  ิ 0 ้  ุองชายแดน แผนดนปาลม งามถำหอม แวดลอมคณธรรม " 

อำเภอบ ุานตาขน 

"ภู ู อนสวยื รวยผลไม  ไรอาชญากรรม คุ ำเลิศเขาสง เข่   ณธรรมล้
ต ิ ั ืนกำเนดเสาหลกเมอง" 



สุ �  ี ๒๕๕๑ราษฎรธาน 5

ตราประจำจังหวัดสุราษฎร�ธานี 

หมายถึง พระบรมธาตุไชยา กลาวกันวา พระ 

บรมธาตุไชยา เปนท่ีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของ 

พระสั ั ุ  งเปึ นปู ยสถานสำคญทสีดุมมาสมพทธเจา ซ่  ชนี ั ่

ของจั ั  เคารพสี กการะบู งหวดังหวด เปนท่ ั ชาของชาวจั

สุราษฎร�ธานี 

ธงประจำจังหวัดสุราษฎร�ธานี 

ธงประจำจั ั ุ � ี ี ี ืงหวดสราษฎรธานม 2 แถบส คอ แถบ 

บนสี  ี ื ี ั ัแสด แถบลางสเหลอง และมตราประจำจงหวด 

(รูปเจดยี �พระบรมธาตุไชยา) 

กลางผืนธง 

ดอกไมประจำจังหวัดสุราษฎร�ธานี 

ดอกบั ุวผด 

ตนไมประจำจังหวัดสุราษฎร�ธานี 

ต ียม เปนไม นต ่งเจรญเตบโตในทร ้นเค่  ยื น ซึ ิ ิ ่ี อนชนื

มีมากในจังหวัดสุราษฎร�ธานี 
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ประวั ิ ื ุ � ีตเมองสราษฎรธาน

จั ั ุ �  ี  เป ื   งัแตสมั อนประวติงหวดสราษฎรธาน นเมองเกาแกต้  ยก ั ศาสตร� 
้ อง ได  งและมาลายู งเดม นเมองเหลาน้ ั ชนพนเมื ื แก เซมั ดั้ ิ ชนพื้ ื  อีาศยอยในู

เขตลมน ำหลวง และรอบบริ าวบานดอน กอนทชีาวอนเดยจะเขามาตงุ ้ เวณอ   ่ ิ ี  ้ั
่  ฒนธรรม ดั ั ุ อำเภอทาชนะถนฐานเผยแพริ วั งปรากฎหลกฐานในชมชนโบราณที่ 

และอำเภอไชยา มี ั  ุ  ี13 บรเวณนี้  ู �หลกฐานวาในพทธศตรวรรษท่ ิ เปนศนยกลาง 
กรศรว ย เม่ กรนเส่ งแยกออกเป ื อของอาณาจั ี ชิั ออาณาจื ั ี้ อืมลง จึ น 3 เมอง คื

เมื ื  ื ี ี ั นตรงตึ อเมองนครศรธรรมราช ตอมาองไชยา เมองทาทอง และเมองครรฐ ข้  ื ี 
ในสมั ็   ห ั ย องทาทองยของพระบาทสมเดจพระจอมเกลาเจาอยู วโปรดฯ ให ายเมื
มาตงทั บีานดอน (ตวเมองปจจบน) และยกฐานะเปนเมองจตวา ขนตรงต้ ่  ั ื ุ ั  ื ั ึ้ อ 
กรุ  ื ิ � ั ังเทพมหานคร พระราชทานนามวา เมองกาญจนดษฐ  ในรชสมยพระบาท 
สมเด็ ุ   ห ั ปรั งระบบบรหารราชการแผนดน ใหจพระจลจอมเกลาเจาอยู ว ได บปรุ ิ  ิ  
จั งมณฑลขั นึโดยไดโปรดเกลาฯ ใหรวมเม องไชยา กาญจนดษฐ ัดต้ ้   ื ิ � หลงสวน 
และชุ  ี  ุ อื พ.ศ. 2441 และตงัศาลา้มพร เปนมณฑล เรยกวา มณฑลชมพร เม่
าการมณฑลท่ ื มพร ต อป พ.ศ. 2458 ในรชสมยพระบาทสมเดจว เมี องชุ อมาเม่ื  ั ั ็

พระมงกุ   ห ั โปรดเกล ยายศาลาว มพรมาฎเกลาเจาอยู ว ได าฯ ให  าการมณฑลชุ
้ ี านดอน พรอมท้   า “เมื ุ  ี ืตงทั บ่  งพระราชทานนามใหั ใหมว องสราษฎรธาน” เนอง่

จากพระองค� ็  ี ิ ิ ี  งมั ่ ีทรงเหนวาราษฎรมกรยามารยาทเรยบรอย ต้ นในศั ลธรรมและ 
หลั ุ  ั ไดี พระราชทานเปลยีนชอแมน้ กของกพระพทธศาสนา พรอมกนน้  ่ ื่  ำสายหลั
เมื ุ  ั ไดี  ่ อ แมื น้ กของเมององพทธศาสนา พร นน พระราชทานเปลยนช  ัอมก ้ ี ่ ำสายหล ื
ซงราษฎรเรึ ี า แม ำบ าง แมน้ าง และแมน้ าขามบ่ ยกว น้ านดอนบ  ำหลวงบ  ำท  าง 
น “แมนำตาป” องจากแมนำน้ นล ำสายใหญ นำตลอดปเป  ้  เน่ื  ้ เปี  มนุ ้   มี ้  และ 

ใหญ   ้ �  พนทื ่ มน ำเปนพ้ อุี รณ�กวาแมนำสายใดในเขตมณฑลปกษใต ้ ลุ ้  ื ่ ดมสมบูี นท
มี งบั านเรอนประกอบการเพาะปลกและการคาขายจำนวนมาก นบไดราษฎรต้  ื ู  ั  
ว   ้ ั ึงในราชอาณาจั จึ  าเปนแมนำสายสำคญสายหน่ กรสยาม งไดโปรดเกลาฯ 
พระราชทานนามของแม ้    ั  ็ ิ ืนำใหมใหสอดคลองกบขอเทจจรงสบไป 
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บทที่  1

สภาพทวไปั่

ลักษณะทางกายภาพ 

งเทพฯุางจากกรหนออกของภาคใตังตะวบนฝูงอยัตี้ธาน#ราษฎรุดสังหวัจ

โดยทางรถยนต# ิ ี อืทีประมาณ 13,079.61 ประมาณ 645 กโลเมตรมเน้ ่ ตาราง 

กิ ื   มี อทื มีากเปนอนดบโลเมตร หรอ 8,174,758.61 ไร เน้ ่  ั ั 6 ของประเทศ 

พ้ มากท่ ดในภาคใต    งหวดสราษฎรธานและมี นืที่ สุี   ฝงทะเลดานอาวไทยในจั ั ุ # ี 

มี ิ ี   ได  เกาะสมุความยาวประมาณ 156 กโลเมตร มเกาะขนาดใหญ แก ย 

เนอทื  ่227.25 ตารางกิ ั ี อืท่ 194.2 ตารางกิ้ ี โลเมตร เกาะพะงน มเน้ ี โลเมตร 

้ งมี ิ ุ นอกจากนยีั หมูเกาะอางทอง และเกาะบรวาร 42 เกาะ เกาะสมยเปนเกาะ 

ทใีหญทสุี ั ั   ิ ่  ่ ดในจงหวด หางจากฝงทะเลประมาณ 20 กโลเมตร และหางจาก 

ศาลากลางจั ั ิงหวดประมาณ 80 กโลเมตร

ทิ ื ติ อกั งหวดชมพรและอศเหนอ ดต บจั ั ุ าวไทย 

ทิ  ติ  ั ั ั ี ีศใต ดตอกบจงหวดนครศรธรรมราชและกระบ่ 

ทิ ั ติ อกั งหวดพงงาและระนองศตะวนตก ดต บจั ั ั

ทิ ั ติ อกบอาวไทยและจงหวดนครศรธรรมราชีศตะวนออก ดต ั  ั ั

ลั ู ิกษณะภมประเทศ 

จั ั ุ # ี ี ั ู ิ  ูงหวดสราษฎรธาน มลกษณะภมประเทศเปนภเขาประมาณ 49 % 

ของพ้ืนที่จังหวัด มีเทือกเขาสูงทอดยาวตามแนวเหนือใตของพ้ืนที่จังหวัด 

ลั ู ิ ั   ก เกดลมนำน  รวม  14  ลมนำกษณะภมประเทศดงกลาว อให ิ ุ ้ อยใหญ ุ ้

ลมน ำท่ ั   ลมน ้  พมดวง ทาทอง ทากระจาย ไชยา ทุ ้ สำค แก ุ ำตาป ุ   าฉางี ญ ได

เป    แม ำลำคลองในจั ดทุ ู   ิ ันตน น้ งหวั กสายไหลลงสอ าวไทยดานทศตะวนออก 

สำหรั ั ู ิ ั ั ุ #  ีสรุ  ั ีบลกษณะภมประเทศของจงหวดสราษฎรธาน ปไดดงน้ 
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1. ภมิ นท่ ู ู ั ั    พนืทใีนเขตู่ ประเทศเป ี ง ภเขาสลบซบซอน  ได ้ราบส แก

อำเภอคี ี ั ิ   ี ั ุ ีรรฐนคม พระแสง พนม ทาฉาง ไชยา ทาชนะ เวยงสระ ชยบร และ 

กงอำเภอวิ ิ่ ภาวดี 

2. ภมิ นท่     พนืทอีำเภอเมองและู ประเทศเป ี งทะเล ไดแก ้ ่ ืราบชายฝ

พุนพิน 

3. ภมิ นท่ ู  ั ได   พื อำเภอีู ประเทศเป ี งดานตะวนออก แก ้ ่ราบส นท

ดอนสั ิ # ี ก กาญจนดษฐ  เวยงสระ และบานนาสาร 

4. ภมิ ่  ีราบสงตอนกลางสวนใหญ ู ืู ประเทศที นท่ ู  อย องเป ในอำเภอเม

พุ ิ   เคี พระแสง พนม บ ิ  ทาชนะ ท และนพน ยนซา านนาเดม  าฉาง 

ไชยา 

ั ู ประเทศเป  แก  พ้ อำเภอ5. ลกษณะภมิ นเกาะในอาวไทย ได  นทื ี่

เกาะสมุ ั เกาะอ  วาร รวม 42 เกาะย เกาะพะงน หมู างทอง และเกาะบริ

ลั ู ิกษณะภมอากาศ 

พนทื ่ ั ั  ั ิ ิ ุ ั ี ื พีั าน้ ี งหวดได บอทธพลจากมรสมตะวนออกเฉยงเหนอท่ ดผของจ ร

อ และมรสุ นตกเฉยงใตจากมหาสมทรอนเดย  จึ ี  ูาวไทย มตะวั ี  ุ ิ ี งมชวงฤดฝน 

ยาวนานระหว ื ึางเดอนพฤษภาคมถงมกราคม 



บทที ่ 2

ขอมูลดานสงัคม

2.1 การปกครองและประชากร

จงัหวัดสุราษฎร#ธานีมพีืน้ที ่ 13,079.61  ตารางกโิลเมตร  มากเปน

อันดับ 6 ของประเทศและมากทีสุ่ดในภาคใต

การปกครองแบงเปน

- 19 อำเภอ ประกอบดวย  อำเภอเมืองสุราษฎร#ธานี

กาญจนดษิฐ#  เกาะสมยุ  ไชยา ครีีรัฐนคิม  ทาฉาง  บานนาสาร  พุนพนิ

ทาชนะ พระแสง พนม เวยีงสระ ดอนสัก เคียนซา บานตาขุน เกาะพะงนั

บานนาเดิม ชยับรีุ และวิภาวดี

- 131 ตำบล

- 1,066 หมบูาน

       องค�กรปกครองสวนทองถิน่ จำนวน 138 แหง ประกอบดวย

- องค#การบริหารสวนจงัหวดั 1 แหง

- เทศบาลนคร 1 แหง

- เทศบาลเมือง 3 แหง

- เทศบาลตำบล 24 แหง

- องค#การบริหารสวนตำบล 109 แหง

สุราษฎร�ธานี ๒๕๕๑ 9



73,757

31,820

34,539

15,847

13,179

9,875

20,592

32,351

17,806

19,427

10,743

19,306

12,012

14,155

5,613

9,316

6,795

8,019

4,932

360,084

        จำนวนประชากรและบาน  ณ เดอืน มนีาคม 2551

ลำดับท่ี อำเภอ
ชาย

(คน)

หญิง

(คน)

รวม

(คน)

จำนวนบาน

(ครัวเรือน)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

เมืองสุราษฎรธานี

กาญจนดิษฐ

เกาะสมุย

ไชยา

คีรีรัฐนิคม

ทาฉาง

บานนาสาร

พุนพิน

ทาชนะ

พระแสง

พนม

เวียงสระ

ดอนสัก

เคียนซา

บานตาขุน

เกาะพะงัน

บานนาเดิม

ชัยบุรี

วิภาวดี

81,131

48,657

25,051

23,447

20,688

15,745

34,263

44,507

25,715

31,789

17,657

28,790

17,792

22,365

7,477

6,689

10,980

12,585

7,000

482,328

89,106

49,078

26,298

24,306

20,430

15,709

34,724

44,708

25,175

31,233

16,988

29,480

18,077

21,845

7,258

6,740

11,249

12,157

6,399

490,960

170,237

97,735

51,349

47,753

41,118

31,454

68,987

89,215

50,890

63,022

34,645

58,270

35,869

44,210

14,735

13,429

22,229

24,742

13,399

973,288รวม
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อัตราความหนาแนนของประชากร 75 คน ตอ 1 ตารางกิโลเมตร

จำนวนบาน 359,358 ครวัเรือน (ขอมูล ณ วนัที ่17 มนีาคม 2551)

ประชากรแฝงประมาณ 250,000 - 300,000 คน (ขอมูล ณ วนัที ่14

มนีาคม 2551)  เนือ่งจากจงัหวัดสุราษฎร#ธานีเปนจงัหวัดท่ีมกีารเจริญเติบโต

อยางรวดเร็วในทกุดาน เศรษฐกิจมคีวามม่ันคง ประชากรมรีายไดคอนขางสูง

ทำใหมกีารจางงานเพ่ิมขึน้ในธรุกจิและสถานประกอบการตาง ๆ  มาก จงึทำให

มปีระชากรจากพืน้ทีจ่งัหวัดตาง ๆ  ทัง้ภาคอีสาน และภาคใต อพยพมาทำงาน

ในพืน้ทีจ่งัหวัดสุราษฎร#ธานีจำนวนมาก แตไมไดยายทะเบยีนบานมาใหถกูตอง

โดยเฉพาะอยางยิง่ในพืน้ทีเ่ทศบาลนครสุราษฎร#ธานี อำเภอเกาะสมุย และ

อำเภอเกาะพะงัน ซึง่จงัหวัดและอำเภอตาง ๆ  ไดรณรงค#ประชาสัมพนัธ#ให

ผทูีเ่ขามาอาศัยอยใูนพืน้ทีจ่งัหวัดสุราษฎร#ธานีไดยายทะเบยีนเขามาอยใูนพืน้ที่

ใหถกูตองตามกฎหมาย
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ระดับการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน

รัฐบาล

เอกชน

เทศบาล/อบจ.

ตชด.

ระดับต่ำกวาปริญญาตรี

อาชีวศึกษา(รัฐบาล)

อาชีวศึกษา(เอกชน)

ระดับอุดมศึกษา

รัฐบาล

เอกชน

ประเภท สถานศึกษา

2.2 การศึกษา

ขอมูลพืน้ฐานทางการศกึษา

ระดบั การศกึษาขัน้พืน้ฐาน - อดุมศกึษา

จำนวน

โรงเรียน/

สถานศึกษา

จำนวนครู หมายเหตุ

จำนวน

นักเรียน/

นักศึกษา

554

75

14

4

7

5

2

3

6,905

1,592

426

38

574

334

784

334

139,048

41,125

9,645

730

8,769

5,650

1,246

5,650

มอ.สุราษฎรธานี/

รภ.สุราษฎรธานี
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ปญหาในการดำเนนิงาน

1. ระดับการศกึษาขัน้พืน้ฐาน

1.1 นกัเรยีนพกิารเรียนรวม(ทุกประเภท) จำนวน 1,066  คน  และ

นกัเรียน ยากจน ดอยโอกาสรวมทุกชัน้ จำนวน  26,319  คน จะตองไดรับ

การดูแลชวยเหลือเปนพเิศษ และควรไดรับเพิม่เงินรายหวั มากกวานักเรียน

ปกติ

1.2 ขาดอัตรากำลงัครู  ทัง้ 3 เขตพืน้ทีก่ารศึกษา ขาดครู จำนวน

1,201 คน คดิเปนรอยละ 20.12  (เนือ่งจากครูเกษียณ และลาออกแลวไมได

อัตราคืน)  จึงจำเปนจะตองไดรับการเพิ่มอัตรากำลังครูทดแทนสวนที่ขาด

โดยดวนเปนกรณีพิเศษ

1.3 ขาดแคลนอาคารเรียนและหองเรียน สถานศกึษาท้ัง 3 เขตพืน้ที่

การศึกษา ปจจบุนัขาดแคลนเฉพาะอาคารเรียนรวม 1,129 หอง (โดยเฉล่ีย

จะชำรดุเพ่ิมขึน้ ปละ 4 %)

1.4 ขาดแคลนสวม  สถานศกึษาทัง้ 3 เขตพืน้ทีก่ารศึกษา ปจจบุนั

ขาดแคลนสวมรวม 708 หอง (โดยจะชำรุดเพ่ิมขึน้ ปละ 3 %)

1.5 ขาดแคลนหองปฏิบติัการตาง ๆ   เชน หองปฏิบติัการวิทยาศาสตร#

หองปฏิบติัการคอมพิวเตอร# หองปฏิบติัการทางภาษา   จำนวนรอยละ 48

ของสถานศึกษาท้ังหมด

2. ระดับอาชวีศกึษา

- นกัเรียนและผปูกครองสวนใหญ  ยงัมคีานิยมทีจ่ะใหบตุรหลาน

เรียนสายสามัญ  มากกวาสายอาชีพ  ซึง่จะสงผลใหขาดแคลนอัตรากำลงั

แรงงานฝมือเพ่ิมขึ้นทั้งในปจจุบันและอนาคต
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2.3 สาธารณสุข

    � บคุลากรสาธารณสขุ

ปจจุบันจังหวัดสุราษฎร#ธานี  มีบุคลากรสาธารณสุขทั้งภาครัฐ

รัฐวสิาหกจิและเอกชน  ดังนี้

1. ภาครัฐ

แพทย# จำนวน  193 คน

ทันตแพทย# จำนวน   59 คน

เภสัชกร จำนวน  131 คน

พยาบาลวชิาชพี จำนวน        1,894 คน

พยาบาลเทคนิค จำนวน  202 คน

2. ภาครัฐวสิาหกจิ

แพทย# จำนวน  - คน

ทันตแพทย# จำนวน  - คน

เภสัชกร จำนวน  - คน

พยาบาลวชิาชพี จำนวน  1 คน

พยาบาลเทคนิค จำนวน  3 คน

3.  ภาคเอกชน ( รพ.เอกชน )

แพทย# จำนวน  55 คน

ทันตแพทย# จำนวน   7 คน

เภสัชกร จำนวน  15 คน

พยาบาลวชิาชพี จำนวน 136 คน

พยาบาลเทคนิค จำนวน   1 คน

ผดุงครรภ# จำนวน   7 คน

จนท./ ผชูวยพยาบาล จำนวน 263 คน
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  � อัตราสวนบคุลากรสาธารณสขุ (ทัง้ภาครฐั  รฐัวสิาหกจิและเอกชน) :

ประชากร  เปนดงันี้

แพทย# จำนวน    248 คน คดิเปนอัตรา  1 :  3,905

ทันตแพทย# จำนวน     66 คน คดิเปนอัตรา  1 : 14,674

เภสัชกร จำนวน    146 คน คดิเปนอัตรา  1 :  6,634

พยาบาลวชิาชพี จำนวน  2,031 คน คดิเปนอัตรา  1 :  477

  � สถานบรกิารสาธารณสขุ

ปจจบุนัจงัหวัดสุราษฎร#ธานี   มสีถานบรกิารสาธารณสุขทัง้ภาครัฐ

รัฐวสิาหกจิและเอกชนดังนี้

1. ภาครัฐ

โรงพยาบาลศูนย#     ขนาด  800  เตยีง จำนวน   1 แหง

โรงพยาบาลท่ัวไป    ขนาด  160  เตยีง จำนวน   1 แหง

โรงพยาบาลชมุชน    ขนาด   90  เตยีง จำนวน   1 แหง

โรงพยาบาลชมุชน    ขนาด   60  เตยีง จำนวน   4 แหง

โรงพยาบาลชุมชน     ขนาด  30 เตียง (รพ.วภิาวดีบรกิาร 10 เตยีง)

จำนวน  12 แหง

โรงพยาบาลชมุชน    ขนาด  10   เตยีง จำนวน   1 แหง

โรงพยาบาลสังกดักรมสงเสริมสุขภาพจติ   ขนาด  1,300  เตยีง

จำนวน    1 แหง

โรงพยาบาลสังกดักระทรวงกลาโหม  - ขนาด 20  เตียง จำนวน  1 แหง

     - ขนาด 50 เตียง จำนวน 1 แหง

สถานีอนามัยขนาดใหญ จำนวน   17 แหง

สถานอีนามัยทัว่ไป จำนวน  149 แหง

ศูนย#บรกิารสาธารณสุขเทศบาล จำนวน   4 แหง

ศูนย#มะเร็งสุราษฎร#ธานี  ขนาด 80 เตยีง        จำนวน   1 แหง
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2. ภาครัฐวสิาหกจิ

สถานพยาบาลเข่ือนรัชชประภา จำนวน   1 แหง  สถานพยาบาลการไฟฟา

จำนวน  1 แหง

3. ภาคเอกชน

โรงพยาบาล จำนวน 7/442  แหง/เตียง

คลินกิแพทย# จำนวน  132 แหง

คลินกิทนัตกรรม จำนวน   48 แหง

คลินกิกายภาพบำบดั จำนวน    2 แหง

คลินกิการพยาบาลและผดงุครรภ# จำนวน  256 แหง

สถานพยาบาลแผนโบราณ จำนวน    6 แหง

เทคนิคการแพทย# จำนวน    4 แหง

รานขายยา จำนวน  306 แหง

- แผนปจจบุนัทีม่เีภสัชกร จำนวน  200 แหง

- แผนปจจบุนับรรจเุสร็จ จำนวน   60 แหง

- แผนปจจบุนับรรจเุสร็จสำหรบัสตัว#  จำนวน  6 แหง

- แผนโบราณ จำนวน    40 แหง

ปญหาสขุภาพจงัหวดัสุราษฎร�ธาน ี ป พ.ศ. 2550

ปจจบุนัสภาพสงัคม  เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอม  มกีารเปล่ียนแปลง

ทีส่งผลกระทบตอสุขภาพประชาชนหลายรูปแบบ ทัง้ผลกระทบแบบเฉียบพลนั

และแบบเร้ือรัง  ซึง่ทำใหเกดิความเส่ียงทางสขุภาพทัง้ในรปูแบบเดมิ  และ

รูปแบบใหม   ผรัูบผดิชอบจำเปนตองจัดสรรทรัพยากรใหเพยีงพอ เพือ่บรรเทา

ยบัยัง้  รกัษา  ฟนฟ ู และใหความชวยเหลือ  แตในการปฏบิติังานจริงการ

ลดผลกระทบดังกลาวใหประสบความสำเร็จ  จำเปนตองมีการเรียนร ูและพฒันา
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อยางตอเน่ือง  ดังนัน้หนวยงาน และผรัูบผดิชอบ  ตองปรับทศิทาง และ

นโยบายใหเอ้ืออำนวยตอการดำเนินงาน  ในสวนของจังหวัดสุราษฎร#ธานี

ไดมีการวิเคราะห#ปญหาสุขภาพที่สำคัญ จากสาเหตุการปวยของผูปวยนอก

สาเหตุการตาย และ โรคติดตอท่ีตองเฝาระวัง ทีม่อัีตราปวยตายสูง  โดยเรียง

ตามลำดับปญหาทีส่ำคัญ  6  อนัดับแรก พรอมโครงการแกปญหาดงัตอไปน้ี

1. โรคระบบไหลเวยีนเลอืด

ประกอบดวยโรคความดันโลหิตสูง ,โรคหลอดเลือดในสมอง

,โรคหัวใจขาดเลือด และโรคหัวใจรหู#มาติก

สถานการณ�

ปจจบุนั โรคระบบไหลเวียนเลอืด  มแีนวโนมเพิม่สูงขึน้  มี

รายงานผปูวยจำนวน  226,851  ราย  คดิเปนอัตรา 23,422.75  ตอแสน

ประชากร  สงูเปนอันดับ 2 ของสาเหตุการปวย และมผีปูวยเสียชวิีต จำนวน

630 ราย  คดิเปนอัตรา  65.04 ตอแสนประชากร  ซึง่สูงเปนอันดับ  1  ของ

สาเหตุการตาย

โรคความดันโลหิตสูง  โรคหลอดเลือดในสมอง  โรคหัวใจ

ขาดเลือด  และโรคหัวใจรหู#มาติกมสีาเหตุการเจ็บปวยทีเ่ปนลูกโซรวมกนั  เมือ่

เกดิข้ึนแลวจะทำใหเกดิความพิการ เปนอัมพฤต อมัพาต  และเสียชวิีต ทัง้นี้

มผีลมาจากพฤตกิรรมทีไ่มถกูตอง  ในเรือ่ง  การบรโิภค  การออกกำลังกาย

และขาดการตรวจสุขภาพ

โครงการ

1) โครงการปองกนัและควบคมุโรคไมตดิตอ  เพือ่สนับสนนุ

ใหโรงพยาบาลและเครือขายบรกิารสุขภาพไดรับการพฒันาศักยภาพและความ

เขมแขง็ในการปองกัน และควบคุมโรค

2) โครงการภาคีเครือขายเขมแข็ง เพื่อใหภาคีเครือขาย

สนบัสนนุการดำเนินกจิกรรมดานสุขภาพ
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3) โครงการสงเสริมสุขภาพแบบบูรณาการ เพื่อสงเสริม

การออกกำลังกายในรปูแบบตางๆ  ทัง้ในสถานบรกิาร โรงเรียน และชมุชน

4) โครงการสงเสริมพฤตกิรรมสุขภาพทีพ่งึประสงค�  เพือ่สงเสริม

ใหประชาชนกลมุปกต ิ กลมุเส่ียงและกลมุปวย  มพีฤตกิรรมทีถ่กูตอง

2. โรคติดเชือ้และปรสติ

ประกอบดวยโรคติดเช้ือทาง แบคทีเรีย ,ไวรัส, เชื้อรา,

โปรโตซัว และการติดเช้ืออ่ืนๆ  (ไมรวมโรคเอดส#)

สถานการณ�

ปจจบุนั  โรคติดเช้ือและปรสิต  มแีนวโนมเพิม่สูงขึน้  มี

รายงานผปูวยจำนวน  107,038  ราย  คดิเปนอัตรา  11,051.85  ตอแสน

ประชากร  สงูเปนอันดับ  6  ของสาเหตกุารปวย  และมผีปูวยเสียชวิีต

จำนวน 433 ราย คดิเปนอัตรา 44.70 ตอแสนประชากร  ซึง่สูงเปนอันดับ 3

ของสาเหตุการตาย

โครงการ

1) โครงการปองกนัและควบคมุโรคตดิตอ  เพือ่พัฒนาศักยภาพ

และความพรอมของเครือขายบรกิาร และภาคีเครือขายในการเฝาระวัง และ

ปองกันโรคติดตอ ในเร่ืองสารสนเทศทางระบาดวิทยาและการเผยแพร

ประชาสัมพนัธ#

2) โครงการเฝาระวงัพฤตกิรรมสุขภาพของประชาชนจากการ

ประกอบอาชพีและสิง่แวดลอม   เพือ่พัฒนา  ตลาดสดประเภท ท่ี 1 ใหไดรับ

การพฒันาผานเกณฑ#มาตรฐานตลาดสด  นาซือ้ระดับดี/ดีมาก ,รานอาหาร

และแผงลอยจำหนายอาหาร  ไดรับการพฒันาผานเกณฑ#มาตรฐานอาหาร

สะอาดรสชาติอรอย  และ สวมสาธารณะ  ไดรับการพฒันาผานเกณฑ#มาตรฐาน

สวมสาธารณะระดับประเทศ
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3) โครงการสงเสริมสุขภาพแบบบรูณาการ  เพือ่สงเสริมการ

ออกกำลงักายในรปูแบบตางๆ ทัง้ในสถานบรกิาร , โรงเรียน  และชมุชน

4) โครงการสงเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค� เพื่อ

สงเสริมใหประชาชนกลมุปกต ิ กลมุเส่ียงและกลมุปวย  มพีฤตกิรรมทีถ่กูตอง

3.  โรคระบบยอยอาหารรวมโรคในชองปาก

ประกอบดวยโรคท่ีเกีย่วของกับ ชองปาก , หลอดอาหาร,

กระเพาะอาหาร,ลำไสเล็ก,  ลำไสใหญ  ตบั  และ ตบัออน

สถานการณ�

ปจจบุนั  โรคระบบยอยอาหารรวมโรคในชองปาก มแีนวโนม

เพิม่สูงขึน้  มรีายงานผปูวยจำนวน  223,615  ราย  คดิเปนอัตรา  23,088.63

ตอแสนประชากร สูงเปนอันดับ 3 ของสาเหตุการปวย และมีผูปวย

เสียชวิีต  จำนวน  81  ราย  คดิเปนอัตรา  8.36  ตอแสนประชากร  ซึง่สูง

เปนอันดับ  9  ของสาเหตกุารตาย

โรคระบบยอยอาหารรวมโรคในชองปาก  มผีลมาจากปจจบุนั

ประชาชนมพีฤตกิรรมการบริโภคท่ีเส่ียงตอการเกิดโรค  เชนรบัประทานอาหาร

ทีม่รีสหวานมากข้ึน,รบัประทานอาหารไมตรงเวลา,รับประทานอาหารไมครบม้ือ

และรับประทานอาหารรสชาติจัด หรือ รับประทานอาหารเน้ือสัตว#ปริมาณ

มาก  ทำใหระบบยอยอาหารทำงานหนักขึน้  ตลอดจนการรับประทานอาหาร

เร็ว ไมเค้ียวอาหารใหละเอียด เปนสาเหตุขั้นตนที่ทำลายกระบวนการยอย

อาหารท่ีธรรมชาติไดวางไว

โครงการ

1) โครงการพเิศษแบบบรูณาการ  และ โครงการสรุาษฎร�

รวมใจ  ยิม้สวย  สดใส  อนามยัแขง็แรง  เพือ่พัฒนาระบบ  การดำเนนิงาน

ทนัตสาธารณสุข และพฒันากลยทุธ#การสรางเสริมสุขภาพชองปาก ประชาชน

ทกุกลมุอายุ  โดยการมสีวนรวมจากทกุภาคสวน
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2) โครงการสงเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค� เพื่อ

สงเสริมใหประชาชนกลมุปกต ิ กลมุเส่ียงและกลมุปวย  มพีฤตกิรรมทีถ่กูตอง

4. เน้ืองอกรวมมะเร็ง

สถานการณ�

ปจจบุนั  โรคเน้ืองอกรวมมะเร็ง มแีนวโนมเพิม่สูงขึน้  มี

รายงานผปูวยจำนวน 9,451 ราย  คดิเปนอัตรา  975.83 ตอแสนประชากร

และมีผปูวยเสียชวิีตจำนวน  489  ราย  คดิเปนอัตรา 50.49 ตอแสนประชากร

ซึง่สูงเปนอันดับ  2  ของสาเหตกุารตาย

โรคมะเร็งรวมเน้ืองอก  ไมสามารถระบุสาเหตุแนชดัได แต

คาดวา  สภาพสงัคมและส่ิงแวดลอมในปจจบุนั  มผีลกระทบตอการดำเนิน

ชวิีต และสงผลตอการเกิดโรค

โครงการ

1) โครงการเฝาระวงัพฤตกิรรมสุขภาพของประชาชนจากการ

ประกอบอาชพีและสิง่แวดลอม เพือ่พฒันาตลาดสดประเภทท่ี  1 ใหไดรับการ

พฒันาผานเกณฑ#มาตรฐานตลาดสดนาซือ้ระดับดี /ระดับดีมาก  การเฝาระวัง

สารปนเปอน 6 ชนดิในอาหารสด และอาหารแปรรูป และรานอาหาร/แผงลอย

จำหนายอาหาร  ไดรับการพฒันาผานเกณฑ#มาตรฐานอาหารสะอาดรสชาติ

อรอย

2) โครงการปองกนัและควบคมุโรคไมตดิตอ  เพือ่ดำเนินการ

ปองกนัและควบคุมมะเร็งปากมดลกู  และมะเรง็เตานม

3) โครงการสงเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค� เพื่อ

สงเสริมใหประชาชนกลมุปกต ิ กลมุเส่ียงและกลมุปวย  มพีฤตกิรรมทีถ่กูตอง
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5. โรคเอดส� และ การ ตดิเชือ้  HIV

สถานการณ�

ปจจบุนัประเทศไทยประสบกบัปญหาการแพรระบาดของโรค

เอดส# ทีส่งผลกระทบตอสุขภาพและสังคมอยางตอเน่ือง ในสวนของจังหวัด

สุราษฎร#ธานีกเ็ชนเดียวกนั ในชวงป พ.ศ. 2546 - 2550  มรีายงานผปูวย

เอดส#จำนวน  1,623  ราย  ผติูดเช้ือมีอาการจำนวน  162  ราย และผติูดเช้ือ

HIV  จำนวน  95  ราย

จากการเฝาระวังการติดเช้ือ  HIV  พบวา  ปจจยัเส่ียงที่

สำคัญ คอืจากการมเีพศสัมพนัธ#รุอยละ  82.29  รองลงมา  ไดแก  ยาเสพตดิ

ชนดิฉีดเขาเสน  รอยละ  9.49  กลมุอายุทีเ่ปนมากทีสุ่ด คืออายุ  25 - 29  ป

รอยละ  26.70  และอาชพีทีเ่ปนมากทีสุ่ดคือ  อาชพีรบัจาง  รอยละ  40.30

โครงการ

1) โครงการปองกนั และ ควบคมุโรคติดตอ   เพือ่พัฒนา

ศักยภาพของเครือขายบรกิารและภาคีเครือขายในการเฝาระวังและปองกันโรค

รวมท้ังสรางและพัฒนาเครือขายการเฝาระวังโรคผาน  ระบบสือ่สารมวลชนทุก

แขนง

2) โครงการสงเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค� เพื่อ

สงเสริมใหประชาชน กลมุปกต ิ กลมุเส่ียงและกลมุปวย มพีฤตกิรรมทีถ่กูตอง

6. อุบตัเิหตุจากจราจร

สถานการณ�

ปจจบุนัพบวาอุบติัเหตุจากจราจรมแีนวโนมเพิม่สูงขึน้ และ

มรีายงานผบูาดเจ็บ  23,096 ราย คดิเปน อตัรา  2,384.70 ตอแสนประชากร

และมีผไูดรับบาดเจ็บเสียชวิีตจำนวน 487 ราย  คดิเปนอัตรา 50.28  ตอแสน

ประชากร
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ปญหาดานอุบัติเหตุจากจราจรนี้ตองแกที่ตัวบุคคล สภาพ

แวดลอม ตัวบุคคลจะตองมีจติสำนกึและมคีวามตระหนักในเรือ่งของการขับขี่

ทีป่ลอดภัย ไมมคีวามประมาทหรือคึกคะนอง และดานสภาพแวดลอมท่ัวๆ ไป

คือ สภาพถนน สภาพยานพาหนะ กฎหมาย ซึง่ในสงัคมปจจบุนัพบวามีการ

พฒันาเทคโนโลยีทีสู่งขึน้มเีคร่ืองอำนวยความสะดวกท่ีทนัสมยัและรวดเร็ว โดย

เฉพาะเก่ียวกับยานพาหนะจะเพิ่มขึ้นไปพรอมๆ กับการเพิ่มของจำนวน

ประชากรบวกกับสภาพการเรงรีบและการแขงขันประกอบอาชีพ  จึงทำให

ประชาชนสวนใหญขาดความตระหนักถึงกฎระเบียบที่วางไว จนทำใหเกิด

อุบัติเหตุมากขึ้นในปจจุบันนี้

อุบติัเหตุจากจราจร สวนใหญจะเกดิข้ึนในภาวะท่ีไมคาดคิด

และเกิดข้ึนทนัททัีนใด แตถาประชาชนมจีติสำนกึในตนเอง และปฏิบติัตาม

กฎหมายและระเบียบทีสั่งคมจัดวางไว เชน นโยบายของรฐับาลในโครงการ

เป �ดไฟใสหมวก , เมาไมขบั โอกาสในการเกดิอุบติัเหตุทีจ่ะลดจำนวนลง

โครงการ

1. โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย#ฉุกเฉินให

ครอบคลุมทกุโรงพยาบาล

2. โครงการพัฒนาคุณภาพการใหบรกิารการแพทย#ฉุกเฉิน

3. โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครในระบบบรกิาร

การแพทย#ฉุกเฉิน

2.4 ศาสนาและวฒันธรรม

ขอมูลดานศาสนาและวฒันธรรม

ศาสนาพทุธ ๒๙๙ วดั (มหานกิาย ๒๘๘ วดั ธรรมยุติ ๑๑ วดั

(วัดราง ๑๒๖ แหง  ทีดิ่น ๑,๘๒๓ไร))
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เจาคณะภาค ๑๖  ไดแก  พระเทพสธีุ   วดัไตรธรรมาราม

รองเจาคณะภาค ๑๖-๑๗-๑๘(ธ) ไดแก  พระเทพวราจารณ#

วัดธรรมบูชา

เจาคณะจังหวัดสุราษฎร#ธานี   ไดแก  พระเทพพพิฒันาภรณ#

วัดทาไทร

เจาคณะจังหวัดสุราษฎร#ธานี(ธ)  ไดแก พระราชไพศาลมุนี

วัดโมกขธรรมาราม

ศาสนาอิสลาม ๓๙  มสัยดิ

ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจงัหวัด  ไดแก  นาย

เขตรัฐ บลิาเต �ะ

ศาสนาครสิต�  โบสถ�คริสต�  ๒๒ แหง  (โรมนัคาทอลิก ๔ แหง

โปรแตสแตนท# ๑๘ แหง)

มขุนายกสงัฆมณฑลสรุาษฎร#ธานี  ไดแก  มขุนายกประธาน

ศรีดารุณศิลป

ประธานคริสเตียนกลางจงัหวัดสุราษฎร#ธานี  ไดแก  ศาสนา

จารย#ประทปี  มธรุสสวรรค#

ศูนย#ปฏบิติัธรรม ๓  ศนูย#

ศูนย#ศึกษาพระพทุธศาสนาวันอาทิตย#  ๑  แหง

โรงเรียนพระปรยิติัธรรม แผนกสามัญ/ธรรมบาลี  ๔ โรงเรียน

มหีองเรียนมหาวทิยาลยัสงฆ#   ๒  แหง

ศูนย#อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมสัยดิ  ๒๒ ศนูย#

พพิธิภัณฑ#สถานแหงชาติไชยา ๑  แหง

ศูนย#วัฒนธรรมจงัหวัด ๑  แหง

ศูนย#วัฒนธรรมอำเภอ ๑  แหง

สภาวัฒนธรรมจงัหวัด ๑  แหง
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สภาวัฒนธรรมอำเภอ ๑๙  แหง

สภาวัฒนธรรมตำบล ๔๘  แหง

โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชมุชนวดัเวียงไชยา  ๑ ศนูย#

โบราณสถาน  ๑๔  แหง

๑. พระธาตุศรีสุราษฎร# ตำบลมะขามเต้ีย อำเภอเมืองสุราษฎร#ธานี

๒. วัดเขาพระน่ิม  ตำบลทาทอง  อำเภอกาญจนดิษฐ#

๓. เจดีย#วัดแหลมสอ วัดแหลมสอ ตำบลหนาเมือง อำเภอเกาะสมุย

๔. เจดีย#วัดถ้ำสิงขร  ตำบลถ้ำสิงขร  อำเภอคีรีรัฐนคิม

๕. แหลงโบราณคดีวัดเวียง และเจดยี#วัดหลง ตำบลพุมเวียง อำเภอไชยา

๖. อโุบสถวัดโพธาราม  วัดสมุหนมิติ  ตำบลพุมเรียง  อำเภอไชยา

๗. เจดีย#วัดแกว  อโุบสถวัดปาลิไลย#  วดัเขาน้ำรอน  และแหลง

โบราณคดี  ตำบลเลม็ด  อำเภอไชยา

๘. พระพทุธรปูวัดถ้ำใหญเขาประสงค#  วดัถ้ำใหญเขาประสงค#

ตำบลวัง  อำเภอทาชนะ

๙. วัดเขาพระอานนท#  อโุบสถและเจดีย#  วดัเขาอานนท#

ตำบลศรีวิชยั  อำเภอพนุพนิ

๑๐. แหลงโบราณสถานเมืองเวียงสระ  วดัเวียงสระ  ตำบลเวียงสระ

อำเภอเวียงสระ

๑๑. ถ้ำคูหา  ตำบลชางขวา  อำเภอกาญจนดิษฐ#

๑๒. วัดน้ำรอบ  ตำบลน้ำรอบ  อำเภอพุนพนิ

๑๓. วัดควนทาแร  ตำบลทรัพย#ทวี  อำเภอบานนาเดิม

๑๔. วัดพระบรมธาตุไชยา  ตำบลเวียง  อำเภอไชยา
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การนบัถอืศาสนา

จากประชากร จำนวน  ๙๖๘,๗๔๖  คน   แยกการนบัถอืศาสนาได

ดังนี้

นบัถอืศาสนาพุทธ ประมาณ  ๙๔๙,๓๗๑  คน   คิดเปน

รอยละ ๙๘

นบัถอืศาสนาอิสลาม  ประมาณ ๑๔,๕๓๒  คน   คดิเปน

รอยละ ๑.๕

นบัถอืศาสนาคริสต#และอ่ืนๆ  ประมาณ ๔,๘๔๓ คน คดิเปน

รอยละ ๐.๕

ลักษณะดานตางๆ  ของประชากรมกีารแบงกลมุเชือ้ชาติเปน ๓ กลมุ

ไดแก ไทย จนี เซมงัและมลายันด้ังเดิม และมเีชือ้ชาติอ่ืนเล็กนอย สำหรบั

ภาษาสวนใหญใชภาษาไทยทองถิน่ แตสำเนียงอาจแตกตางกนัออกไปเฉพาะถ่ิน

ศลิปหตัถกรรม

ทีเ่ปนทีร่จูกั ไดแก ผาไหมพมุเรียง หมวกพมุเรียง เสือ่กระจดู

ประเพณ/ีการละเลน

- ประเพณชีกัพระทอดผาปาและแขงเรือยาวจัดในวันออก

พรรษา(แรม ๑ ค่ำ เดือน๑๑) การทอดผาปาเปนการทอดผาปาหนาบาน

พมุผาปาจะตกแตงเปนเร่ืองราวพุทธประวัติ  การรบัสงตายาย การทำขวัญขาว

- การละเลน/มหรสพ  เชน  มโนราห#  หนงัตะลุง ลเิกปา

การละเลนสะบา  ชกมวย  ชนควาย
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การทองเท่ียวเชงิวฒันธรรม

แหลงทองเท่ียวทางประวัติศาสตร#และเชิงวัฒนธรรม  เชน วดัพระ

บรมธาตุไชยาราชวรวิหาร สวนโมกขพลาราม   พพิธิภัณฑ#สถานแหงชาติไชยา

วัดแกว  วดัหลง  วัดเขาสุวรรณประดิษฐ#  วดัถ้ำสิงขร พระธาตุศรีสุราษฎร#

เจดีย#แหลมสอ พระพุทธรูปใหญ  ฟาร#มหอยนางรม หมบูานทอไหมพุมเรียง

หมบูานทำไขเค็มไชยา ศนูย#ฝกลงิ

ประเดน็ปญหาและการสงเสริม

การอยรูวมกนัของประชาชนทีน่บัถอืศาสนาตางกนัมคีวามสมานฉันท#

และจังหวัดไดสงเสริมความสมานฉันท#  ไดแก

๑. โครงการศาสนิกสมัพนัธ#

๒. โครงการเยาวชนสมานฉันท#

การสงเสริมการพฒันาคุณธรรมจริยธรรม  ไดแก

๑. จงัหวัดกำหนดใหมปีระเด็นยทุธศาสตร#ดานการเปนแหลงศึกษา

เพือ่พัฒนาคุณธรรม  โดยใชปรชัญาของทานพทุธทาสภิกขุ

เปนหลกั  และการกำหนดนโยบาย "สรุาษฎร#ธานีเมืองคนดี"

เปนตน

๒. โครงการสงเสริมวันสำคญัทางศาสนา

๓. โครงการคายคุณธรรม

๔. โครงการบรรพชาอุปสมบทพระภกิษสุามเณรภาคฤดูรอน

๕. โครงการสวดมนต#หมทูำนองสรภญัญะ

๖. โครงการศูนย#อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมสัยดิ

การสงเสริมและอนุรักษ#ประเพณ ี ศลิปะ วฒันธรรม ไดแก

๑. การจดังานประเพณชีกัพระทอดผาปาและแขงเรือยาว

๒. โครงการจัดงานวันอนุรักษ#มรดกไทย
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๓.  การจดัวาระจังหวัดทางวัฒนธรรม  "เมืองคนดี มเีอกลักษณ#

รักษ#วัฒนธรรม"

๔. โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชมุชนวดัเวียงไชยา

๕. โครงการคายศิลป �นรนุเยาว#

การออกใบอนุญาตใหสถานประกอบการ  ตามพระราชบัญญัติ

ควบคุมกจิการเทปและวัสดุโทรทัศน# พ.ศ.๒๕๓๐(วนัที ่๑ ตลุาคม ๒๕๔๙-๓๐

กนัยายน ๒๕๕๐)  จำนวน  ๑,๒๘๑ ครัง้(โดยรานเกม/รานคาราโอเกะ อนุญาต

คร้ังละ ๖ เดือน  และรานใหเชา จำหนาย เทปหรอืวัสดุโทรทัศน# อนญุาต

คร้ังละ ๒ ป) เพือ่อำนวยความสะดวกและบริการประชาชน จงัหวัดไดมอบ

อำนาจใหนายอำเภอทองท่ีเปนผอูนุญาตต้ังแตวันที ่๒๕ กนัยายน ๒๕๕๐

อน่ึง  ในการสงเสริมใหผปูระกอบการปฏบิติัตามขอกำหนด  แนว

ปฏบิติั ระเบยีบ เพือ่รวมรับผดิชอบตอสังคมรวมกนั  จงัหวัดดำเนินการดังนี้

๑. มแีผนจดัระเบียบสงัคม โดยบูรณาการการมีสวนรวมทุกภาคสวน

๒.  โครงการประชมุใหความรผูปูระกอบการ

๓.  โครงการรานเกมสีขาว

2.5 ความปลอดภยัในชวีติและทรพัย�สิน

จังหวัดสุราษฎร#ธานีมีคดีอาญาท่ีเกิดข้ึนในพื้นที่ป 2549 จำนวน

2,973 คด ี ป 2550 จำนวน 1,644 คด ี  โดยกลมุคดีทีม่มีากทีสุ่ดคือ คดี

ประทษุรายตอทรพัย#คิดเปนรอยละ 51.40 จากการจบักมุ
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ปงบประมาณ2550

กลุมท่ี 1 คดีอุฉกรรจและสะเทือน

ขวัญ

กลมุท่ี 2 คดปีระทุษรายตอชีวติและ

รางกาย

กลุมท่ี 3 คดีประทุษรายตอทรัพย

%การ

จับ

เกิด จับ

ผลการดำเนินการ

ประเภทคดี

ปงบประมาณ2550

%การ

จับ

เกิด จับ

317

1004

1652

2973

149

638

598

1385

47.00

63.55

36.20

46.59

301

656

687

1644

152

476

217

845

50.50

72.56

31.59

51.40รวม

ตารางแสดงผลอัตราคดี : ดานความปลอดภัยในชวิีตและทรัพย#สิน

ปงบประมาณ 2549  และปงบประมาณ 2550

สถติกิารจบักมุคดอีาญา

จำนวนคดีอาญา กลมุ 1,2,3 ในรอบ 1 ป งบประมาณ ( 1 ต.ค.49

- ก.ย.50) เกดิข้ึน ดงันี้

( 1 ) คดกีลมุที ่1 ( คดอุีกฉกรรจ#และสะเทือนขวัญ ) เกดิ 301 คดี

จบักมุ 152 คด ีคิดเปนรอยละ 50.50 จากการจบักมุ

( 2 ) คดกีลมุที ่2 ( คดปีระทษุรายตอชีวิตรางกาย เพศ ) เกดิ 656

คดี จบักมุ 476 คด ีคิดเปนรอยละ 72.56 จากการจบักมุ

( 3 ) คดกีลมุที ่3 ( คดปีระทษุรายตอทรัพย# ) เกดิ 687 คด ีจบักมุ

217 คดี คิดเปนรอยละ 31.59 จากการจบักมุ
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แผนการปองกนัและปราบปรามอาชญากรรม

1.  ดานการปองกนัอาชญากรรม

1.1 การวางระบบสายตรวจในการปองกันอาชญากรรมเชิงรุก ไดแก

จัดระบบสายตรวจใหครอบคลุมทุกพื้นที่  พัฒนาศักยภาพของสายตรวจ

สรางจติวิญญาณความเปนตำรวจมืออาชีพ  พฒันาปรบัปรงุระบบฐานขอมูล

ทองถ่ิน   พฒันาปรบัปรงุอุปกรณ#  เคร่ืองมือ  ยานพาหนะ  ปรบัปรงุระบบ

การรับแจงความและการไปถึงสถานทีเ่กดิเหตุไดอยางรวดเร็ว , ระดบัสถานตีำรวจ

ใหจดัทำแผนปองกนัและปราบปราม ใหสอดคลองเหมาะสมกับสภาพปญหา

ของแตละพื้นที่

1.2 ดานการแสวงหาความรวมมือจากประชาชนในพืน้ที ่   ไดแก

จดัต้ังตยูามตำรวจ  จดัต้ังอาสาสมัครเพ่ือชวยเหลือตำรวจดูแลพืน้ที ่ รณรงค#

ใหทกุภาคสวนในพืน้ทีเ่ห็นความสำคัญในการ กำหนดสภาพแวดลอม ตัดหรือ

ลดโอกาสของคนรายในการกระทำผดิ หวัหนาสถานีตำรวจ ขอความรวมมือ

ไปยงัรานทองในพืน้ที ่ ใหติดต้ังกลองวีดีโอวงจรป�ด 2 จดุ สงเสริมสนบัสนนุ

ใหมกีารนำเอาแนวทางยุติธรรมสมานฉันท#ของกระทรวงยุติดธรรมมาใช

1.3 การดำเนนิงานชมุชนและมวลชนสมัพนัธ#  ไดแก พฒันาการ

ใชส่ือประชาสัมพันธ#ทุกรูปแบบสงเสริมใหสวนทองถิ่นและภาคเอกชนเขามา

มสีวนรวม  สนบัสนนุ สงเสริม ใหชมุชน/สงัคม มคีวามเขมแขง็ในการปองกัน

อาชญากรรมเชิงรุก  สงเสริมสนบัสนนุ  ใหมกีารจดัต้ังกลมุองค#กรหรอืเครือ

ขายอาสาสมัครในการปองกนัอาชญากรรม จดัทำแผน/โครงการ หรือกจิกรรม

ที่สอดคลองกับแนวความคิดในการปลูกฝงจิตสำนึกในการแกไขปญหา

อาชญากรรม

2.  ดานการปราบปรามอาชญากรรม

2.1 งานปราบปรามอาชญากรรมพืน้ฐานทัว่ไป  เชน  ระดมกวาด

ลางจบักมุคดีคางเกา,พฒันา/เพิม่ศักยภาพการทำงานของฝายสืบสวนทกุดานที่
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สำคัญ  คอื  การนำเอาวิทยาศาสตร#มาใชเปนหลกั,สงเสริมใหมกีารจดัต้ัง

ทมีวิเคราะห#คล่ีคลายคดีแบบบรูณาการ ประสานความรวมมือกบัหนวยงาน

ที่เกี่ยวของ ในการปราบปรามผูกระทำผิด เขมงวดในการตรวจคนอาวุธปน

ใบอนญุาตการมี และใชอาวุธปนอยางจริงจงั  ฯลฯ

2.2 งานปราบปรามยาเสพตดิ  เชน  สบืสวน ปราบปราม จบักมุ

อยางจริงจังและตอเน่ืองและใหความสำคัญกับการดำเนินการตามแนวทาง

หรอืมาตรการท่ีรัฐบาลกำหนด

2.3 งานการจดัระเบียบสงัคม  เชน  การปราบปราม จบักมุ และ

การควบคุมแหลงอบายมุข ทีผิ่ดกฎหมาย รวมทัง้ส่ือลามก อนาจาร  ตอง

ดำเนินการอยางเด็ดขาด ,ตองกำจดัขาราชการตำรวจ ท่ีเขาไปมีสวนเก่ียวของ

กบัผลประโยชน#ทีม่ชิอบจากแหลงอบายมุขทีผิ่ดกฎหมาย และใหความสำคัญ

กบัการปองปรามและการปองกันเปนหลกั

3.  ดานการพฒันาบคุลากรในสายงานปองกนัและปราบปรามอาชญากรรม

3.1 จดัอบรมพัฒนาศักยภาพเจาหนาหนาท่ีตำรวจอยางสม่ำเสมอ

3.2 เพิม่ขวัญและกำลงัใจใหกบัผปูฏบิติังานในเร่ืองสิทธกิำลังพลให

มากทีสุ่ด

ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร#ธานี  ไดกำชับการปฏิบัติหนาท่ี

เกีย่วกบัสถานบรกิาร   การระดมกวาดลางอาชญากรรมในพืน้ทีรั่บผดิชอบ

เปาหมาย ไดแก  อาวุธปน  อาวธุสงคราม  วัตถรุะเบิด  มอืปนรบัจาง  ผมูี

อิทธพิลทีก่ระทำผิดกฎหมาย คดีอุกฉกรรจ# และสะเทือนขวัญ คดีประทษุราย

ตอทรัพย#  โดยเฉพาะคดีลักทรัพย#ในเคหสถาน การโจรกรรมรถยนต#

รถจกัรยานยนต# คดีคางเกาตามหมายจับ คดียาเสพติด อบายมุขทกุประเภท

และสถานบรกิาร ซึง่ไดมคีำส่ัง หนงัสือ และวิทยส่ัุงการให สภ.ในสงักดั และ

หนวยงานทีเ่กีย่วของไปดำเนินการตามแผนดังกลาวอยางเครงครัดและตอเน่ือง
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บทที ่ 3

ขอมูลดานเศรษฐกิจ

 สถานการณ�เศรษฐกิจจังหวัดสุราษฎร�ธานี

  1. โครงสรางเศรษฐกจิจงัหวดัสุราษฎร�ธานี

โครงสรางเศรษฐกิจหลกัของจงัหวัดสุราษฎร�ธานี 5 อนัดับแรก ของป

2550  ไดแก สาขาเกษตรกรรม  มีสัดสวนรอยละ  32.75  สาขาอตุสาหกรรม

มสัีดสวนรอยละ 14.84   สาขาการขายสง การขายปลกีฯ  มสัีดสวนรอยละ

10.63 สาขาโรงแรมและภัตตาคาร มีสัดสวนรอยละ 9.26 และสาขาการขนสงฯ

มสัีดสวนรอยละ 8.05 ของผลิตภัณฑ�มวลรวมจังหวัด เม่ือพิจารณาโครงสราง

เศรษฐกิจของจงัหวดัต้ังแตป 2540 - ป 2550 จะเหน็ไดวาโครงสรางเศรษฐกิจ

หลักยงัคงเปน 5 สาขาหลกัขางตน ซึง่สัดสวนไมเปล่ียนแปลงอยางมีนยัสำคัญ
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 2. ขอมูลผลิตภณัฑ�มวลรวมจงัหวดัสุราษฎร�ธานี

ผลิตภัณฑ�มวลรวมจังหวัดสุราษฎร�ธานี  ป 2550  ณ ราคาประจำป

มมีลูคา  122,398  ลานบาท  เปนลำดบัที ่15  ของประเทศ  และลำดบัที ่ 3

ของภาคใต  รายไดเฉล่ียตอหัวประชากร 125,651 บาท/คน/ป เปนลำดบัที่

62 ของประเทศ  และลำดับที ่ 2  ของภาคใต

ป 2550  ผลติภัณฑ�มวลรวมจังหวัด (GPP) ขยายตวัรอยละ  0.44

เมือ่เทียบกบัชวงเดียวกนัของปทีแ่ลว  ชะลอตัวลงจากทีข่ยายตวัรอยละ 7.74

ในป 2549

สุราษฎร�ธานี ๒๕๕๑ 32



โครงสรางเศรษฐกิจ

ณ ราคาคงท่ี (%)

2548 r 2 5 4 9 p 2 5 5 0 p 1

อัตราการ

ขยายตัว

ณ ราคาคง ท่ี

(%)

2 5 4 9 p 2 5 5 0 p 1

มูลคาเพิ่ม ณ ราคา

คงที่ (ลานบาท)

2548 r 2 5 4 9 p 2 5 5 0 p 1

มูลคาเพิ่ม ณ ราคา

ประจำป (ลานบาท)

2548 r 2 5 4 9 p 2 5 5 0 p 1

ภาคเกษตร

สาขาเกษตรกรรมฯ

สาขาประมง

ภาคนอกเกษตร

สาขาเหมืองแรและยอยหิน

สาขาอุตสาหกรรม

สาขาไฟฟา ประปาฯ

สาขากอสราง

สาขาการขายสง ขายปลีกฯ

สาขาโรงแรมและภัตตาคาร

สาขาการขนสงฯ

สาขาตัวกลางทางการเงิน

สาขาอสังหาริมทรัพย&ฯ

สาขาการบริหารราชการฯ

สาขาการศึกษา

สาขาการบริการสุขภาพฯ

สาขาการบริการชุมชนฯ

สาขาลูกจางในครัวเรือน

Gross Provincial Product

Per capita GPP (Bath)

Population (1,000

persons)

35,438

32,110

3,328

63,827

909

17,917

2,045

3,710

9,831

9,089

4,224

2,154

2,970

3,808

4,194

2,235

730

11

99,264

104,913

946

43,996

40,466

3,530

72,549

984

19,972

2,278

5,509

10,761

10,314

5,142

2,595

3,138

4,018

4,569

2,504

754

11

116,545

121,333

961

44,635

40,845

3,791

77,763

852

20,822

2,334

5,961

11,086

11,189

5,582

3,140

3,398

4,475

5,317

2,827

768

11

122,398

125,651

974

16,730

14,926

1,804

30,769

604

7,570

1,457

1,619

5,079

3,948

3,470

1,109

1,945

1,358

1,425

804

376

5

47,499

17,981

16,078

1,903

33,196

721

7,461

1,588

2,275

5,380

4,501

3,928

1,276

2,077

1,334

1,424

852

376

4

5,117

16,836

14,794

2,043

34,566

576

7,626

1,605

2,404

5,464

4,760

4,138

1,510

2,232

1,398

1,549

922

377

4

51,402

7.48

7.72

5.49

7.89

19.37

-1.44

8.99

40.52

5.93

14.01

13.2

15.06

6.79

-1.77

-0.07

5.97

0.00

-20.00

7.74

-6.37

-7.99

7.36

4.13

-20.11

2.21

1.07

5.67

1.56

5.75

5.35

18.34

7.46

4.8

8.78

8.22

0.27

0.00

0.44

35.22

31.42

3.8

64.78

1.27

15.94

3.07

3.41

10.69

8.31

7.31

2.33

4.09

2.86

3

1.69

0.79

0.01

100

35.13

31.42

3.72

64.87

1.41

14.58

3.1

4.45

10.51

8.79

7.68

2.49

4.06

2.61

2.78

1.66

0.73

0.01

100

32.75

28.78

3.97

67.25

1.12

14.84

3.12

4.68

10.63

9.26

8.05

2.94

4.34

2.72

3.01

1.79

0.73

0.01

100
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-6.37

2.21

1.56

5.75

5.35

0.44

3.  สรุปภาวะเศรษฐกจิจงัหวดัสุราษฎร�ธาน ีป 2550

เศรษฐกิจจงัหวดัสุราษฎร�ธาน ีป 2550  ขยายตวัอยทูีร่อยละ 0.44

ชะลอตัวจากทีข่ยายตัว รอยละ 7.74  ในป 2549  จากปจจยัลบทีส่ำคัญ

ไดแก  สภาพอากาศท่ีแปรปรวนเขาสฤูดูแลงและฤดูฝนเร็วกวาปทีแ่ลว ทำให

ผลผลิตยางพาราและปาล�มน้ำมันซึ่งเปนพืชเศรษฐกิจหลักออกสูตลาดลดลง

สงผลใหการขายสงขายปลกี และการขนสงชะลอตัวตาม ประกอบกบัเศรษฐกิจ

ของประเทศชะลอตัว  คาเงินบาททีแ่ขง็คาข้ึนและราคาน้ำมันทีป่รบัตัวสูงขึน้

ในขณะทีภ่าคอุตสาหกรรมขยายตัวเล็กนอยอยทูีร่อยละ  2.21  จากทีห่ดตัว

รอยละ 1.44 ในป 2549 จากปจจยัดานการตลาดท่ีมคีวามตองการสูง  และมี

ปจจยับวกทีช่วยพยงุเศรษฐกิจของจงัหวัด  ไดแก การใชจายของภาครัฐทีสู่ง

ขึน้ในชวงปลายป  จากการเรงรัดการเบิกจายเงินงบประมาณใหเปนไปตาม

เปาหมาย  ประกอบกบัการปรบัเงินเดือนของภาครัฐอีก  รอยละ 4  และ

พ.ร.บ. งบประมาณรายจายประจำปมผีลบังคับใชต้ังแต 1  ตลุาคม 2550

ตารางเคร่ืองชีเ้ศรษฐกิจแยกตามสาขาการผลติหลัก ของจงัหวดัสุราษฎร�ธานี

ป 2550

Adj. Weight in GPP

2007

% yoyProjection

1. GPP Agriculture

2. GPP Manufacturing

3. GPP Wholesales and Reatails

4. GPP Hotels and Resturants

5. GPP Transportation and Communication

Real GPP with Adj. Weight ( by NESDB )

43.36

19.65

14.07

12.26

10.66

100.0
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3.7

3.2

2.9

9.7

6.4

4.5

4. แนวโนมเศรษฐกิจจงัหวดัสุราษฎร�ธาน ีไตรมาส 1 ป 2551

เศรษฐกิจจงัหวัดสุราษฎร�ธานี ในไตรมาส 1 ป 2551 (ม.ค. - ม.ีค.)

คาดวาจะขยายตัวอยทูีร่อยละ  4.4  พจิารณาจากภาคการเกษตรท่ีมสัีดสวน

โครงสรางเศรษฐกิจของจงัหวัด รอยละ  34.57  มแีนวโนมขยายตวัรอยละ

10.7  จากปจจยับวกจากพชืเศรษฐกิจหลกั  ไดแก ผลผลิตยางพาราท่ีคาดวา

จะเพิ่มขึ้นรอยละ  11.75  จากสภาพอากาศที่เอ้ืออำนวยตอการกรีดยาง

ประกอบกบัภาคอุตสาหกรรมท่ีคาดวาจะขยายตวัรอยละ  6.4  เนือ่งจากเปน

อุตสาหกรรมตอเน่ืองจากภาคการเกษตร   ในขณะทีภ่าคการคาสงคาปลีก

คาดวาจะหดตัวอยทูีร่อยละ 0.7  จากปจจยัลบทีส่ำคัญ  ไดแก  ราคาน้ำมัน

ทีป่รบัตัวสูงขึน้  การปรบัขึน้ของอัตราดอกเบ้ียและอัตราเงินเฟอ สงผลกระทบ

ตอการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนมีกำลังซือ้ลดลงจากราคาสินคาท่ีปรบัตัวสูงขึน้

ตารางคาดการณ�เศรษฐกิจตามภาคการผลติหลกัของ จงัหวดัสุราษฎร�ธานี

ป 2551 (ไตรมาส 1)

Adj. Weight

in GPP 2006

% yoyProjection

1. GPP Agriculture

2. GPP Manufacturing

3. GPP Wholesales and Reatails

4. GPP Hotels and Resturants

5. GPP Transportation and Communication

Real GPP with Adj. Weight (forecasted by FPO)

42.7

20.4

14.2

12.1

10.6

100.0
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5. ประมาณการเศรษฐกจิจงัหวดัสุราษฎร�ธาน ี ป 2551

  (ณ เดอืนมิถนุายน 2551)

เศรษฐกิจจงัหวดัสุราษฎร�ธาน ีป 2551  มทีศิทางท่ีดีขึน้ โดยคาดวา

จะขยายตวัอยทูีร่อยละ 3.3  (มชีวงคาดการณ�อยทูีร่อยละ 2.8 - 3.8)  จากที่

ขยายตัวรอยละ 0.44 ในปกอน  โดยคาดวาผลผลิตยางพาราจะออกสตูลาด

เพ่ิมขึน้ เนือ่งจากราคาสินคาเกษตรในตลาดโลกปรับตัวสูงขึน้  และจากการ

เพิม่ขึน้ของพืน้ทีใ่หผลผลิตปาล�ม  สงผลใหการผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัว

ตาม  ประกอบกบัแรงขับเคล่ือนการลงทุนภาครัฐทีม่กีารเรงรัดการเบิกจาย

งบประมาณ   และนโยบายของรฐับาลตามแผนบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.

2551-2554  ซึง่ใหความสำคัญกบัการฟนฟคูวามเช่ือม่ันของประชาชน โดย

สรางความเช่ือม่ันดานการลงทุนและสงเสริมการทองเท่ียว  อีกทั้งพัฒนา

เศรษฐกิจฐานรากโดยเพิม่ศักยภาพของเกษตรกร  แรงงานและวสิาหกจิขนาด

ยอม ใหสามารถพึง่ตนเองได
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5.9

3.2

1.6

3.2

-5.0

3.3

ตารางคาดการณ�เศรษฐกิจตามภาคการผลติหลกัของจงัหวดัสุราษฎร�ธานี

ป 2551

Adj. Weight in GPP

2007

% yoyProjection

1. GPP Agriculture

2. GPP Manufacturing

3. GPP Wholesales and Reatails

4. GPP Hotels and Resturants

5. GPP Transportation and Communication

Real GPP with Adj. Weight (forecasted by FPO)

        43.36

19.65

 14.07

12.26

10.66

100.0
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สถานการณ�ดานการคลงัจงัหวดัสุราษฎร�ธานี

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2550

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550  จงัหวัดสุราษฎร�ธานี  มรีายไดนำสง

คลังรวมท้ังส้ิน 5,320.50  ลานบาท   สงูกวาปทีแ่ลวรอยละ 11.81  โดยภาษี

ทีจ่ดัเก็บไดเพิม่ขึน้ในอตัราท่ีสูงทีส่ำคัญไดแก  ภาษธุีรกจิเฉพาะ ภาษีเงินได

บคุคลธรรมดา  ภาษีเคร่ืองด่ืม  ภาษีสถานบรกิาร ( สนามกอล�ฟ)  และภาษี

สุรา โดยหนวยงานหลักในการจดัเก็บรายได  ไดแก  สรรพากร  ดานศุลกากร

สรรพสามิต  และธนารักษ�  สามารถจดัเก็บรายได  ไดสูงกวาปทีแ่ลวและสูง

กวาประมาณการทุกหนวยงาน

สำหรับการเบิกจายงบประมาณ  จงัหวัดสุราษฎร�ธานีสามารถเบิกจาย

เงินงบประมาณไดทัง้ส้ิน 11,497.66  ลานบาท  สงูกวาปทีแ่ลวรอยละ  1.01

เปนการเบิกจายงบประมาณปปจจบุนั   10,706.50  ลานบาท เพิม่ขึน้จากปที่

แลวรอยละ  2.35  คดิเปนอัตราการเบิกจายรอยละ  94.37  ของวงเงนิ

งบประมาณ โดยเบกิจายในลกัษณะรายจายประจำ  7,674.94  ลานบาท

และรายจายลงทุน 3,031.56  ลานบาท  สำหรบัรายจายลงทุนสามารถเบิก

จายไดเกนิกวาเปาหมายทีค่ณะรัฐมนตรีกำหนด โดยเบิกจายไดคิดเปนรอยละ

86.03  ของวงเงนิงบประมาณ   และเปนการเบิกจายรายจายปกอน 791.16

ลานบาท  ต่ำกวาปทีแ่ลวรอยละ  14.17

ฐานะการคลังจงัหวัดสุราษฎร�ธานี  ของปงบประมาณ พ.ศ. 2550

ขาดดุล  6,174.31  ลานบาท  (ปทีแ่ลวขาดดุล  6,686.15  ลานบาท) ประกอบ

ดวยดุลเงินงบประมาณขาดดุล  6,177.16  ลานบาท  เนือ่งจากรายได นำสง

คลัง มีจำนวน 5,320.50  ลานบาท ในขณะที่มีการเบิกจายเงินจากคลัง

ทัง้ส้ิน 11,497.66  ลานบาท สวนดุลเงินนอกงบประมาณเกนิดุล 2.85 ลานบาท
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ฐานะการคลงัจงัหวดัสุราษฎร�ธานปีระจำปงบประมาณ พ.ศ. 2550

                                                หนวย : ลานบาท

เปรียบเทียบ

ป 2549ป 2550

จำนวนเงิน รอยละ

รายการ

1.รายไดนำสงคลัง

2. รายจาย

   -งบประมาณปปจจบัุน

    - รายจายประจำ

    - รายจายลงทุน

  - งบประมาณปกอน

3.ดุลเงินงบประมาณ

- รายไดเงินนอกงบประมาณ

- รายจายเงินนอกงบประมาณ

4.ดุลเงินนอกงบประมาณ

5.ดุลเงินสด

5,320.50

11,497.66

10,706.50

7,674.94

3,031.56

791.16

-6,177.16

1,696.73

1,693.88

2.85

-6,174.31

4,758.52

11,382.22

10,460.48

7,294.55

3,165.93

921.74

-6,623.70

1,450.13

1,512.58

-62.45

-6,686.15

561.97

115.44

246.02

380.39

-134.37

-130.58

446.16

246.60

181.30

65.30

511.83

11.81

1.01

2.35

5.21

-4.24

-14.17

-6.74

17.01

11.99

-104.56

-7.66

3.2 ภาวะการคาและการลงทนุ

ภาวะการคาการลงทนุจงัหวดัสุราษฎร�ธาน ีป 2550 - ปจจบุนั

1. ดัชนรีาคาผบูรโิภค (CPI)

- ภาวะเงินเฟอจังหวัดสุราษฎร#ธานี ป 2550 สงูขึน้จากป 2549

รอยละ 2.4  โดยปจจยัทีท่ำใหเงินเฟอเพ่ิมขึน้มาจาการเพ่ิมขึน้

ของสินคาประเภทอาหารสด (เน้ือสัตว#  ผกัสด  ผลไม)  น้ำมัน

เชือ้เพลิง  แก �ซหงุตม และคาโดยสารสาธารณะ

- ภาวะเงินเฟอเดือนมกราคม  2551  เทากบั  1.0

- ภาวะเงินเฟอเดือนกมุภาพนัธ#  2551  เทากบั  1.5
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สถติิดัชนรีาคาผบูรโิภค จังหวัดสุราษฎร#ธานี  (ป 2545 เปนปฐาน =100 )

ม.ค. 50 = 124.2

ก.พ. 50 = 123.8

ม.ีค. 50 = 152.2

เม.ย. 50 = 126.5

พ.ค. 50 = 127.4

ม.ิย. 50 = 126.6

ก.ค. 50 = 126

ส.ค. 50 = 125.2

ก.ย. 50 = 126.6

ต.ค. 50 = 127.8

พ.ย. 50 = 129.4

ธ.ค. 50 = 129.7

ม.ค. 51 = 131

ก.พ. 51 = 132.9

2.  การสงออก - นำเขา

ป 2550 การสงออกสินคาผานดานศุลกากรบานดอนจังหวัด

สุราษฎร#ธานี  มมีลูคารวม 13,762 ลานบาท  การนำเขาสินคามีมลูคารวม

587 ลานบาท  สนิคาสงออกท่ีสำคัญ  ไดแก  ยางแผน  แรยบิซัม่  น้ำมัน

ปาล#ม  อาหารทะเลสดแชแขง็  ไมยางพารา สวนสินคาท่ีนำเขาท่ีสำคัญ ไดแก

แก �ซแอมโมเนียเหลว  และยางมะตอย
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สถติสิินคาสงออกผานดานศลุกากรบานดอนจงัหวดัสุราษฎร�ธาน ี ป  2550

สินคา มลูคา (ลานบาท) ปริมาณ (พนัตน)

ยางแผน

น้ำมันปาล#ม

แรยปิซัม่

อาหารทะเล

2,200

1,900

1,200

2,800

32

100

2,600

12

3. ภาวะราคาสนิคาเกษตร

- ยางพารา  ป 2550  ราคายางแผนดิบคุณภาพชัน้ 3 เฉลีย่

กโิลกรัมละ  71.00 บาท  ลดลงจากป 2549  รอยละ  2.12  เนือ่งจากเงิน

บาทแข็งคาประกอบกบัเศรษฐกิจสหรฐัชะลอตัว และในสวนของปริมาณยางใน

ประเทศเพ่ิมสูงขึน้สงผลใหผสูงออกชะลอการรับซือ้

- ปาล�มน้ำมนั  ระดบัราคาเพ่ิมขึน้ โดยผลปาล#มทะลายมาตรฐาน

ราคาเฉล่ีย กโิลกรัมละ 4.07  บาท เพิม่ขึน้จากป  2549 รอยละ 58 (ป 2549

เฉล่ียกโิลกรัมละ 2.50 บาท) เนือ่งจากความตองการน้ำมันปาล#มของตลาด

ตางประเทศเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง

- กงุ  ระดับราคาลดลง  โดยกงุขาวขนาด  50 ตวั/กโิลกรัม  ราคา

เฉล่ียกโิลกรัมละ 120 บาท  ลดลงจากป  2549  รอยละ  19.46  เนือ่งจาก

ปรมิาณผลผลิตออกสตูลาดเพ่ิมขึน้ประกอบกบัผลผลิตสวนใหญไมใชขนาดท่ี

ตลาดตางประเทศตองการ  ทัง้นี ้ ในป 2550 กระทรวงพาณชิย#ไดใหความ

ชวยเหลือเกษตรกรโดยจัดใหมีโครงการรับจำนำกุงขาวแวนนาไม โดยมี

เกษตรกรนำกงุเขาโครงการรับจำนำ  282 ตนั (จากเปาหมายทัง้ประเทศ 10,000 ตนั)
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- ผลไม  ระดับราคาผลไมโดยเฉล่ียของป 2550  ลดลงจากป 2549

โดยท่ีเงาะราคาเฉล่ียกิโลกรัมละ 7 บาท มังคุดราคาเฉล่ียกิโลกรัมละ

12 บาท  ทเุรียนราคาเฉล่ียกโิลกรัมละ 15 บาท  และลองกองราคาเฉล่ีย

กโิลกรัมละ 22  บาท

สถติริาคาสนิคาเกษตรหลักของจงัหวดัสุราษฎร�ธาน ีป 2548 - 50

4.  ภาวะการลงทนุจงัหวดัสุราษฎร�ธานี

การจดทะเบียนนติิบคุคล

การจดทะเบียนจัดต้ังนิติบุคคลในจังหวัดสุราษฎร#ธานี ป 2550

มจีำนวน 986  ราย  ทนุ   จดทะเบยีนรวม 1,970  ลานบาท  ลดลงจากป

2549  รอยละ 101  และ 58.8  ตามลำดบั  ขณะทีจ่ดทะเบียนเลกิกจิการ

241 ราย

พืน้ทีก่ารจดทะเบียนนติิบคุคลรอยละ 70  อยใูนอ.เกาะสมุย  รองลง

มาเปน อ.เมือง และ อ.เกาะพะงัน  สวนใหญเปนการจดัต้ังธุรกจิประเภท

อสังหาริมทรพัย# เชน โรงแรม  ทีอ่ยอูาศัย
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สถติกิารจดทะเบยีนนติบิคุคล จงัหวดัสุราษฎร�ธานี

การสงเสริมการลงทุนของ BOI

ป 2550  โครงการทีไ่ดรับการสงเสริมการลงทุนในจงัหวัดสุราษฎร#ธานี

มจีำนวน  22  โครงการ  เพิม่ขึน้จากป 2549  รอยละ  83.3  เงนิลงทนุ

6,514 ลานบาท  เพิม่ขึน้จากป 2549  รอยละ  31

โครงการท่ีไดรับการสงเสริมสวนใหญ  ไดแก  กิจการประเภท

อุตสาหกรรมเกษตร  เชน  ผลติไบโอดีเซล , น้ำยางขน , ไมยางแปรรปู

สถติกิารสงเสริมการลงทนุของ BOI  ในจงัหวดัสุราษฎร�ธานี

2549 2550 เปล่ียนแปลง (%)

จำนวนผจูดทะเบยีน (ราย)

ทนุจดทะเบียน (ลานบาท)

1,987

3,129

986

1,970

- 58.8%

- 101 %

2549 2550 เปล่ียนแปลง (%)

จำนวนโครงการ (ราย)

เงินลงทนุ (ลานบาท)

12

4,972

22

6,514

+ 83.3%

+ 31 %

5. วิเคราะห�ภาวะการคาการลงทนุจงัหวดัสุราษฎร�ธาน ี / ปญหา /การแกไข

ภาวะการคาการลงทนุ

การคาการลงทุนของจังหวัดสุราษฎร#ธานีในป 2550  อยใูนภาวะชะลอ

ตัวตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศ  และปญหาราคาน้ำมันเชือ้เพลิงปรบัตัว

สูงข้ึน  โดยตัวชีวั้ดท่ีสำคัญไดแก  การจดทะเบยีนนติบิคุคลในจังหวัดมีอัตรา

ลดลง  ขณะทีก่ารใชจายเพือ่การบริโภคลดลงเชนกนั  จากตวัชีวั้ดดานการ

จดทะเบียนรถกระบะและรถจกัรยานยนต#ทีล่ดลง
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ปญหาภาวะราคาสนิคา

สินคาเกษตร

ป 2550 ผลผลติสินคาเกษตรสวนใหญราคาตกต่ำ  เนือ่งจาก

ผลผลิตออกสตูลาดเปนจำนวนมาก  โดยเฉพาะผลไม (เงาะ มงัคุด ทเุรียน )

ขณะทีป่าล#มมรีาคาตกต่ำในชวงเดือนมีนาคม - เมษายน  ซึง่มผีลผลิตออก

มากกวากำลังการผลิตของโรงงาน

สินคาอุปโภคบริโภค

จากภาวะราคาน้ำมันเชือ้เพลิงปรบัตัวสูงขึน้  สงผลใหสินคาอุปโภค

บรโิภคหลายประเภทมีการปรับราคาสูงขึน้จากป 2550 ตอเน่ืองถึง ป 2551

เน่ืองจากตนทนุการผลิตและการขนสงสินคาสูงข้ึน

การแกไขปญหาราคาสนิคาแพง

กระทรวงพาณชิย#ไดขอความรวมมือผผูลิตสินคาอุปโภคบริโภค  จำนวน

60  รายการใหลดราคาสินคาลง  ไดแก  สนิคาประเภทนมผง  ผงซกัฟอก

สบ ู แชมพ ู ครีมนวมผม ยาสฟีน  แปรงสฟีน  แปงโรยตัว น้ำยาลางจาน

สำหรบัปญหาเนือ้สุกรมรีาคาแพง กระทรวงพาณิชย#มนีโยบายแกไข

ปญหาดงักลาว โดยใหสำนักงานพาณชิย#จงัหวัดและสำนักงานการคาภายใน

จงัหวัดท่ัวประเทศ  ดำเนินการจดัจำหนายเน้ือสุกรราคาถูก(หมพูาณชิย#)  ซึง่

สำนักงานพาณิชย#จังหวัดและสำนักงานการคาภายในจังหวัดสุราษฎร#ธานี

ไดจดัจุดจำหนายเนือ้สุกรในราคา 98 บาท/กก.  ณ  บรเิวณทางเขาสวน

สาธารณะศรีตาป  ตัง้แตเวลา 7.00 - 12.00 น.  วนัจนัทร# - ศกุร# (ยกเวน

วันพระ) โดยเร่ิมจำหนายต้ังแตวันที ่ 12  มนีาคม  2551
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3.3 ดานการเกษตรกรรม การประมง การปศสัุตว�และการสหกรณ�

1. สถานการณ�การผลิตภาคการเกษตร

การผลิตและรายได

ผลผลิตมวลรวมภาคการเกษตรจังหวัดสุราษฎร#ธานีเทากับ 40,846

ลานบาท  คดิเปนสดัสวนรอยละ  33.85  ของผลผลติมวลรวมท้ังจงัหวัดโดย

แยกเปน

- การกสิกรรม,ปศุสัตว#และปาไม 36,065  ลานบาท คิดเปน

สัดสวนรอยละ  88.29  ของผลผลติมวลรวมภาคเกษตร

- การประมง  4,781 ลานบาท คิดเปนสดัสวนรอยละ11.71 ของ

ผลผลิตมวลรวมภาคเกษตร

- รายไดประชากรตอหัว ป  2549  เฉลีย่เทากบั 114,753 บาท

- สถานการณ#ในภาพรวม  จังหวัดสุราษฎร#ธานีมีพื้นฐานทาง

เศรษฐกิจ  ซึ่งเนนทางดานการเกษตรกรรมมีความพรอมดาน

วัตถุดิบทางการเกษตร  ผลผลิตทางการเกษตรท่ีสำคัญสามารถ

ใชเปนวัตถุดิบปอนใหกบัภาคอุตสาหกรรมไดอยางตอเน่ือง

2. สถานการณ�ดานพชื

1) ยางพารา

จงัหวัดสุราษฎร#ธานี  เปนจงัหวัดท่ีมพีืน้ทีป่ลกูยางพารามากทีสุ่ดของ

ประเทศไทย  มพีืน้ทีเ่พาะปลูกในป 2549  ประมาณ 1.8  ลานไร  มผีลผลิต

รวม 468,085  ตนั คดิเปนมลูคา 29,707  ลานบาท จากผลผลติจำนวน

ดังกลาว  ทำใหเกดิอุตสาหกรรมตอเน่ืองมีการใชยางพาราเปนวัตถุดิบในการ

ผลิต ไดแก อุตสาหกรรมถุงมอืยาง  อตุสาหกรรมถงุยางอนามัยอตุสาหกรรม

ยางรดัของ   อตุสาหกรรมฟองน้ำยาง อุตสาหกรรมแถบยางยดื และอุตสาหกรรม
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ไมยางพารามีโรงงานอุตสาหกรรมยางพารา  57  โรง  โรงงานอุตสาหกรรม

ไมยางพารา 82 โรง

ประเดน็ปญหา

- ตนทนุการผลิตสูง  ปยุเคมีราคาสูง

- มกีารบกุรกุทีส่าธารณะเพ่ือขยายพืน้ทีป่ลกูยางพารา  โดยไมได

คำนึงถงึสภาพความเหมาะสมของพ้ืนที่

แนวโนม/แนวทางแกไข

- สงเสริมการใชปยุผสมและปยุอนิทรยี#ทีผ่ลิตไดในทองถิน่

- ใหคำแนะนำใหความรูเร่ืองการใชพ้ืนที่ใหเหมาะสมกับพืช

2) ปาล�มน้ำมนั

 ปาล#มน้ำมันเปนพชืเศรษฐกิจทีส่ำคัญ  มพีืน้ทีเ่พาะปลูก762,534  ไร

มากเปนอันดับ 2  ของประเทศรองจากจงัหวัดกระบ่ี  ในป  2549  มพีืน้ทีใ่ห

ผลผลิต  657,853  ไร  ผลผลติ1,726,864  ตนั คดิเปนมลูคา 4,179 ลานบาท

สามารถประกอบการอุตสาหกรรมตอเน่ืองไดเชน  อตุสาหกรรมน้ำมันปาล#ม

มีโรงงานอุตสาหกรรมปาล#มน้ำมัน  จำนวน 17 โรง

ประเดน็ปญหา

- ตนทนุการผลิตสูง

- คุณภาพผลผลิตมีผลกระทบตอเปอร#เซน็ต#น้ำมัน

แนวโนม/แนวทางแกไข

- สงเสริมการใชปยุเคมีรวมกบัปยุอนิทรยี#

- ใหความรูในเรื่องการจัดการผลผลิตและการตัดทลายปาล#มที่มี

ผลสุกตามความตองการของโรงงาน (เปอร#เซ็นต#น้ำมันตองได

น้ำมันที ่13,15 และ 17 เปอร#เซน็ต#)
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3) ไมผล

จงัหวดัสุราษฎร#ธานีมผีลไมเศรษฐกิจ 4 ชนดิ คือ เงาะ ทเุรียน มงัคุด

ลองกอง มีผลผลิตและมูลคาดังนี้

- เงาะ  พืน้ทีป่ลกู 50,761 ไร  ผลผลิต  22,783  ตนั

มลูคา 410,168,312  บาท

- ทเุรียน  พืน้ทีป่ลกู  51,272  ไร  ผลผลติ 38,816  ตนั

มลูคา  559,732,344  บาท

- มงัคุด  พ้ืนทีป่ลกู 19,458 ไร  ผลผลติ 7,955 ตนั

มลูคา 118,688,600  บาท

- ลองกอง  พืน้ทีป่ลกู  28,735  ไร  ผลผลิต  11,627  ตนั

มลูคา  274,973,347  บาท

ประเดน็ปญหา

ในชวงฤดูกาลที่ผลผลิตออกสูตลาดพรอมกันเปนจำนวนมาก

เกษตรกรจะขายผลผลิตไดในราคาต่ำกวาทุน

แนวโนม/แนวทางแกไข

ในป 2551 จงัหวัดสุราษฎร#ธานี  ไดเตรียมการแกไขปญหาเร่ืองไมผล

แลวรายละเอียดตามเอกสารหนา 7

3. สถานการณ�ดานประมง

จังหวัดสุราษฎร#ธานีมีพื้นที่และสภาพภูมิประเทศเอ้ืออำนวยตอ

การเพาะเล้ียงสตัว#น้ำทะเลบริเวณชายฝง ปจจบุนัมกีารเพาะเล้ียงเพิม่ขึน้เปน

ลำดับ  ทีส่ำคัญ  ไดแก กงุและสัตว#น้ำอ่ืนๆ  เชน  หอยนางรม หอยแครง

ปลาเกา  ปลากะพงขาว ซึง่มกีารเพาะเล้ียงในพืน้ทีอ่ำเภอชายฝงทะเล คือ

ไชยา ทาชนะ เมอืง กาญจนดษิฐ# พนุพนิ ดอนสัก เกาะสมยุ และเกาะ

พะงนั ซึง่ในป 2549 มผีลผลิตรวม  162,108  ตนั มลูคา 4,781 ลานบาท
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ประเดน็ปญหา

- ปจจยัการผลิตน้ำมันราคาแพง

- ราคาสินคาสัตว#น้ำตกต่ำ ไมสูงตามราคาปจจัยการผลิต

- การใชเคร่ืองมือผิดประเภท คาเงินบาทแขง็ขึน้ทำใหผปูระกอบการ

ตองกดราคารับซือ้สินคาสัตว#น้ำ

- การบุกรุกพื้นที่ในทะเลเพื่อเล้ียงหอยโดยไมไดรับการอนุญาต

แนวโนม/แนวทางแกไข

- รัฐควรเขาไปจัดการเร่ืองของตนทุนการผลิตพ้ืนที่สูงขึ้น เชน

อาหารกงุ ปลา น้ำมันมวง/เขียว

- การบงัคับใชกฎหมายโดยเครงครัด

- การจดัสรรพ้ืนทีเ่ล้ียงหอยใหเทาเทียมกนั

4. สถานการณ�ดานปศสัุตว�

สัตว#เล้ียงทีส่ำคัญประกอบดวย  สกุร  โคเนือ้  และสัตว#ปกปรมิาณ

การเล้ียงสัตว#ในจังหวัดสุราษฎร#ธานี  ยังมีผูประกอบการลงทุนไมมากนัก

เน่ืองจากเกษตรกรสวนใหญจะประกอบอาชพีทำสวน  ซึง่มรีายไดคอนขางสูง

เพราะมีความเส่ียงนอยประกอบกับปจจุบันตนทุนการเล้ียงสัตว#สูงดวย

จึงมีผูสนใจหันมาเล้ียงสัตว#นอย

ดานสกุร  มฟีาร#มเอกชนรายใหญ  3  ฟาร#ม  คอื บรษัิทซพี ี ,

เบทาโกร และภาคใตคาสัตว#  ปรมิาณการผลิตในจงัหวัด  สกุรขนุ  13,500

ตัว/เดือน  ซึง่ยงัไมเพยีงพอตอการบริโภค  (18,500 ตวั/เดือน)  โดยตอง

นำเขาจากพทัลงุและตรังเกษตรกรรายยอยสวนใหญเลิกเล้ียง ฟาร#มสุกรยงัไม

เพิม่ปรมิาณสกุร  เนือ่งจากตนทนุการผลิตสูงและเร่ืองความเช่ือม่ันนโยบาย

การชำแหละสุกร
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ประเดน็ปญหา

- ตนทนุการผลิตสูง

- นโยบายเร่ืองการชำแหละสุกร

แนวโนม/แนวทางแกไข

สงเสริมรายยอยเล้ียงหลงับานใชเศษอาหาร/วัสดุเหลือใชจากการเกษตร

ดานโค  ปรมิาณโคท่ีเล้ียงในจงัหวัด  จำนวน  78,450  ตวั  ปรมิาณ

การผลิตแนวโนมลดลง  เนือ่งจากราคาโคมีชวิีตลดลง  ตนทนุ  อาหารสูง

พืน้ทีก่ารเล้ียงลดลง ในอีก 1-2 ป ขางหนา ลูกโคเพศผสูำหรบัขนุ จะหายาก

และมีราคาแพง  แผนการพฒันาการเล้ียงโค  เนนทีเ่กษตรกรรายยอยโดย

เล้ียงสตัว#ผสมผสานกับแปลงพชืสวน

ประเดน็ปญหา

- ตนทนุอาหารสูง

- ราคาโคมีชวิีตลดลง

แนวโนม/แนวทางแกไข

สงเสริมรายยอยเล้ียงในสวนพชืสวนและท่ีรกรางวางเปลา

ดานสัตว�ปก  ปรมิาณการเล้ียงสตัว#ปกในจงัหวัด (ไก,เปด ,นกกระทา)

2,119,720  ตวั  มฟีาร#มเล้ียงไกรายใหญทีเ่ล้ียงเกนิ  3,000  ตวั  จำนวน

173  ฟาร#ม เกษตรกรสวนใหญจะเล้ียงเปนรายยอย  เพือ่บริโภคในครัวเรือน

แตยงัไมเพยีงพอในการบรโิภคท้ังจงัหวัด  จงึจำเปนตองนำเขาเพ่ือการบริโภค

เดือนละ  250,000  ตวั

ประเดน็ปญหา

- ตนทนุการผลิตสูง

- ความไมแนนอนเร่ืองโรคระบาดไขหวัดนก
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แนวโนม/แนวทางแกไข

- สงเสริมรายยอย

- สรางความม่ันใจเรือ่งโรคระบาด

5. สถานการณ�ดานสหกรณ�

สหกรณ�ภาคการเกษตร                  สหกรณ�นอกภาคเกษตร

- จำนวน  86  สหกรณ# - จำนวน  44  สหกรณ#

- จำนวนสมาชิก  92,188  คน - จำนวนสมาชกิ  50,339 คน

- ทนุดำเนินงาน 253,274,970 บาท - ทนุดำเนินงาน 3,383,859,920  บาท

กลมุเกษตรกร ธรุกจิของสหกรณ�ไดแก

- จำนวน  71  กลมุ -  ธรุกจิสนิเชือ่  (รบัฝากเงิน,ใหกู

- จำนวนสมาชกิ  8,426  คน ยืมเงิน)

- ธรุกจิรวบรวม

- ธรุกจิแปรรปู

- ธรุกจิจดัหาสินคามาจำหนาย

ประเดน็ปญหา

- ขาดเงินทุน -       -  ขาดองค#ความรู

- สมาชกิขาดความเขาใจ /ขาดศรัทธาตอสหกรณ#/กลมุเกษตรกร

แนวโนม/แนวทางแกไข

- ใหความรใูนอดุมการณ#/การบริหารจัดการ

- ระดมทุนในสหกรณ#/กลมุเกษตรกร

- สรางความศรัทธา/ความโปรงใส
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3.4 การอุตสาหกรรมและแรธาตุ

ภาคอตุสาหกรรม

จงัหวัดสุราษฎร#ธานีมโีรงงานอุตสาหกรรมเปนจำนวน 865 โรงงาน

เปนโรงงาน  จำพวกที ่ 1 จำนวน  33  โรง  จำพวกที ่ 2 จำนวน 119 โรง

จำพวกที ่ 3 จำนวน  713  โรง  มเีงินลงทนุ  47,689,184,696  บาท  มกีาร

จางงาน  27,911  คน  มอุีตสาหกรรมท่ีสำคัญเปนอุตสาหกรรมท่ีตอเน่ือง

จากการเกษตร  ประกอบดวย

- โรงงานสกัดน้ำมันปาล#ม จำนวน 19 โรง

- โรงงานเก่ียวกบัยางพารา

-  ยางแผนรมควัน จำนวน 37 โรง

-  น้ำยางขน จำนวน 10 โรง

-  ยางแทง  TTR , STR จำนวน 3 โรง

-  ผลติภัณฑ#ยาง จำนวน 3 โรง

- โรงงานเก่ียวกบัไมยางพารา

-  ผลติ Particle Board  ,  MDF จำนวน 3 โรง

-  แปรรปูไมยางพารา จำนวน 45 โรง

-  อดัน้ำยาและอบไมยางพารา จำนวน 34 โรง

  ชิน้สวนเฟอร#นเิจอร#

- อาหารทะเลแชแขง็และอาหารกระปอง จำนวน 7 โรง

นอกจากนัน้เปนอุตสาหกรรมท่ีเกีย่วกบัการกอสราง และอุตสาหกรรม

บรกิารอ่ืน ๆ
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จำนวนโรงงานทีข่ออนุญาต ป 2550 เปรียบเทยีบกบัป 2549

การลงทนุใน ป 2550 ในจงัหวัดสุราษฎร#ธานีต่ำกวาป 2549 มาก

เน่ืองจากใน ป 2549  มกีารลงทุนในอตุสาหกรรมท่ีสำคัญ เชน ปาล#มน้ำมัน

และแผนไมอัด ซึง่มคีาการลงทุนสงู แตในป 2550 นัน้ การลงทนุทางดาน

ปาล#มน้ำมันไดชลอตัว  เนือ่งจากปริมาณวัตถุดิบ(ผลปาล#มสด) ไมเพยีงพอกบั

ปรมิาณการผลิตของโรงงานท่ีมอียทูัง้หมด

สำหรับแนวโนมการลงทุนในจังหวัดสุราษฎร#ธานีคาดวาจะขยายตัว

ตอเน่ืองและไมต่ำกวาป  2550 และอุตสาหกรรมท่ีตอเน่ืองจากการเกษตร

เกีย่วกบัโรงงานน้ำยางขนและปาล#มน้ำมัน   เนือ่งจากสภาพพ้ืนทีข่องจังหวัด

สุราษฎร#ธานีมศัีกยภาพมาก  ภายในจงัหวัดมีวัตถุดิบมารองรับในการผลติ

ตาง ๆ ได จึงเปนที่นาลงทุนประกอบกับโรงงานสกัดน้ำมันปาล#ม ก็มี

แนวโนมผูสนใจจะลงทุน เพราะทางจังหวัดสุราษฎร#ธานีไดมีการสนับสนุน

เร่ืองการผลิต Bio diesel จากน้ำมันปาล#ม โดยมปีรมิาณโรงงานพืน้ทีป่ลกู

ปาล#ม และคลังน้ำมัน  ตลอดจนทาเรือขนถายสินคาระบบ Logistics

ทีเ่อ้ืออำนวย  ดานการแกไขปญหาสิง่แวดลอมโดยการนำน้ำเสียจากโรงงาน

ปาล#มมาผลิต Bio gas เพือ่ผลิตกระแสไฟฟา  สวนของเสียอืน่ เชน ทะลาย

ปาล#ม กน็ำมาผลิต Bio mass เพือ่เปนเชือ้เพลิงผลิตกระแสไฟฟา  เชนกนั

2549 2550 เพิม่/-ลด

%

จำนวนโรงงานท่ีขออนุญาต

เงินลงทุน

คนงาน

69

1,535,543,050

831

38

11,557,671

189

-44.92

-92.77

-77.26
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ทั้งนี้มีหลายโรงงานท่ีเร่ิมดำเนินการแลวสำหรับอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวกับ

ไมยางพารามีการชลอตัว  เนือ่งจากวัตถุดิบมรีาคาสูง แตราคาจำหนายไม

สามารถปรับเพิม่ได จงึสงผลตออุตสาหกรรมไมยางพารา หลายโรงงานลด

กำลังการผลิต

โครงการทีไ่ดรับอนมุตักิารสงเสริมการลงทนุป  2550

จงัหวัดสุราษฎร#ธานีไดมโีครงการท่ีไดรับอนมุติัจำนวน 22 โครงการ

ไดแก กจิการผลิตไบโอดีเซล ( 2 โครงการ) กจิการผลิตไฟฟาจากก �าซชวีภาพ

(7 โครงการ) กจิการผลิตของเหลือใชจากการเกษตร  ,  กจิการผลิตน้ำยางขน

3  โครงการ  กจิการสนามบนิพาณชิย#  ,  กจิการขนสงสินคาสำหรบัเรือเดิน

ทะเล  ,  กจิการเรือเฟอร#ร่ี  (2 โครงการ)  กจิการผลติเรือไฟเบอร#  ,  กจิการ

ผลิตแผนไมอัด MDF , กจิการผลิตอาหารทะเลแชแขง็  ,  กจิการผลิตภัณฑ#

ยปิซัม่และ  กจิการผลิตช้ินสวนเฟอร#นเิจอร#จากไมยางพารา  การลงทุนมปีจจยั

ทีเ่ปนตัวแปรสำคัญตาง ๆ เชน นกัลงทนุขาดความเช่ือม่ันในภาวะเศรษฐกิจ

ปจจุบัน ปริมาณวัตถุดิบไมเพียงพอและมีราคาสูง แรงงานขาดแคลน

สาธารณูปโภคข้ันพืน้ฐาน ราคาน้ำมันและคาเงินบาทแขง็คาลวนเปนปจจยัที่

มผีลกระทบตอการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมของจังหวดั

ภาคเหมอืงแร

- ประทานบตัรท้ังหมด 46 แปลง

- ประทานบตัรเหมืองแรทีเ่ป�ดการทำเหมืองแร 35 แปลง

- โรงโมหิน 7 โรง

จำนวนคาภาคหลวงท่ีจดัเก็บได  88,179,546.55  บาท ( ปงบประมาณ

2550 )
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แรทีส่ำคญั

- ยิปซั่มและแอนไฮไดรต# 24 แปลง

- ยปิซัม่ 3 แปลง

- โดโลไมด# 6 แปลง

- หนิอุตสาหกรรมหรือหินปนู 7 แปลง

- ดินขาว 1 แปลง

- โดโลไมด#และหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน 5 แปลง

แรสงออกท่ีสำคญั

ยปิซัม่  ยปิซัม่และแอนไฮไดรต# โดโลไมด#

สงออกไปยงัประเทศ

มาเลเซีย  อนิโดนีเซีย  เวยีดนาม  ญีป่นุ  ไตหวัน  ฟ �ลิปป �นส#

บงัคลาเทศ  สิงค#โปร#  อนิเดีย  ศรลัีงกา  และเกาหล ีและมผีสูนใจลงทนุ

ทำผลติภัณฑ#ยปิซัม่แทนการผลติเพ่ือสงออกเปนแรดิบ  เปนไปตามนโยบาย

ของรัฐบาลทีค่วบคุมโควตาการสงออก  และไดทำเปนผลิตภัณฑ#สำเร็จรปูแทน

เปนการเพ่ิมมลูคาแรและเพ่ิมรายไดใหกบัประเทศ

การขออาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร ม ี13 คำขอ ทีส่ำคัญ มดัีงนี้

- คำขออาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร แบไรต#/เหล็ก จำนวน 3 แปลง

เน้ือท่ีประมาณ 2,773 ไร อยใูนเขตอำเภอกาญจนดิษฐ#

- คำขออาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร ยปิซัม่แอนไฮไดรต#  จำนวน

7 แปลง เนือ้ท่ีประมาณ 548 ไร อยใูนเขตอำเภอกาญจนดิษฐ#

บานนาสาร

- คำขออาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร แบไรต# จำนวน 1 แปลง

เน้ือท่ีประมาณ 322 ไร อยใูนเขตอำเภอกาญจนดิษฐ#
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การขออาชญาบัตรพิเศษผูกขาด สำรวจแร ม ี11  คำขอทีส่ำคัญ มี

ดังนี้

- คำขออาชญาบัตรพิเศษผูกขาดสำรวจแร ทองคำ จำนวน 2 แปลง

มเีน้ือท่ีประมาณ 19,506 ไร อยใูนเขตอำเภอบานสอง

- คำขออาชญาบัตรพิเศษผูกขาดสำรวจแร ทงัสเตน จำนวน 9 แปลง

มเีน้ือท่ีประมาณ 77,822 ไร อยใูนเขตอำเภอบานนาสาร

ผลิตภณัฑ�ชมุชน

จังหวัดสุราษฎร#ธานีไดผานการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ#ชุมชน

จนถงึปจจบุนัแลว จำนวน  174  ราย  โดยแบงประเภทหลัก ๆ ดงันี้

- ประเภทอาหาร  เชน  ไขเค็ม  ขนมกาละแม  ขาวหลาม

น้ำพริกตาง  ๆ

- ประเภทเคร่ืองด่ืน  เชน  ไวน#ผลไม  ไวน#สมุนไพร  สรุากล่ัน

ชุมชน

- ประเภทผาและเคร่ืองแตงกาย  เชน  ผาทอ  ผาไหม  ผาบาติก

- ประเภทของใชและเคร่ืองประดับ  เชน  ผลติภัณฑ#กระจดู

ไมกวาดดอกหญา ผลิตภัณฑ#กะลามะพราว

- ประเภทสมุนไพรทีไ่มใชอาหารและยา  เชน  น้ำมันมะพราว

สำหรับสปา  ขมิน้ผง  ลกูประคบและน้ำผ้ึง

3.5 ผลิตภณัฑ� OTOP

โครงการหนึง่ตำบลหนึง่ผลติภณัฑ� (OTOP) มกีลมุ / ผปูระกอบการ

ทัง้ส้ิน 336 กลมุ / ราย มผีลิตภัณฑ#แตละประเภทรวม 535 ผลติภัณฑ#

- ยอดจำหนาย ป 2549 จำนวน 1,399 ลานบาท

- ยอดจำหนาย ป 2550 เปนเงิน 1,678 ลานบาท
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ผลิตภัณฑ�เดนของจังหวด 10 รายการ คอื หอยนางรม ไขเค็มไชยา

ผาทอพุมเรียง ผลติภัณฑ#จากกระจดู น้ำมันสขุภาพจากมะพราว เงาะโรงเรียน

ปสูดทะเล กาละแมสมุย ผลติภัณฑ#จากกะลามะพราวและอาหารทะเลแปรรูป

การดำเนินงานหมูบานทองเที่ยว OTOP (OVC) ไดรับการพฒันาเปน

หมบูานตนแบบจำนวน 3 หมบูาน คือ บานหวยลึก หมทูี ่6 ตำบลทาสะทอน

อำเภอพุนพนิ บานลาง หมทูี ่2 ตำบลพมุเรียง อำเภอไชยา และบานปากดาน

หมทูี ่6 ตำบลเลม็ด อำเภอไชยา

การจำหนายสินคา OTOP จงัหวัดไดจดังานสงเสริมการขาย OTOP

ในระดับจังหวัดมาต้ังแตป 2545 - ปจจุบัน และไดนำสินคาไปแสดง

(Road  Show)  ตลอดจนจำหนายในตลาดนอกพืน้ทีอ่ยางสม่ำเสมอ

3.6  แรงงานและประกนัสงัคม

1.  ขอมูลท่ัวไป  ณ  เดอืนธนัวาคม  2550

� ประชากร 1,001,376 คน

� เปนผูอยูในกำลังแรงงาน 564,417 คน

� คิดเปน 56.42% ของประชากร

� เปนผูมีงานทำ 559,479 คน

� คิดเปน 99.12%  ของผอูยใูนกำลงัแรงงาน

� ผวูางงาน 3,141 คน

� คิดเปน 0.55%  ของผอูยใูนกำลงัแรงงาน
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2.  ขอมูลดานการจดัสวสัดิการและการคมุครองแรงงาน

2.1 อตัราคาจางข้ันต่ำ 155 บาท/คน/วัน

2.2 จำนวนสถานประกอบการทีข่ึน้ทะเบยีน 5,044 แหง

ประกนัสังคม

2.3 จำนวนลกูจางท่ีไดรับสวัสดิการ 85,320 คน

จากการประกนัสงัคม

2.4 จำนวนเงินกองทุนประกันสังคมท่ีจังหวัดจัดเก็บได

กรณสีงเคราะห#บตุรและชราภาพ

-  จำนวนเงนิสมทบทีจ่ดัเก็บได 327 ลานบาท

-  ประโยชน#ทดแทนทีจ่ายไป(เฉพาะผทูีรั่บบำเหนจ็) 112 ลานบาท

-  ประโยชน#ทดแทนตอเงินสมทบ 34.25 %

กรณเีจบ็ปวย  ทพุพลภาพ  ตาย  คลอดบตุร

-  จำนวนเงนิสมทบทีจ่ดัเก็บได 223 ลานบาท

-  ประโยชน#ทดแทนทีจ่ายไป 179 ลานบาท

-  ประโยชน#ทดแทนตอเงินสมทบ 80.27 %

3.6  จำนวนเงนิกองทนุเงินทดแทนทีจ่งัหวัดจัดเก็บได

-  จำนวนเงนิสมทบทีจ่ดัเก็บได 15 ลานบาท

-  จำนวนเงนิทดแทนทีจ่ายไป 14 ลานบาท

-  เงนิทดแทนตอเงินสมทบ 93.33 %
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3. แรงงานตางดาว

สถานการณ�การควบคุมแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองจังหวัด

สุราษฎร�ธาน ีป  2551  มดีงันี้

3.1 ความตองการใชแรงงานตางดาวในจงัหวดัสุราษฎร�ธาน ีในป 2551

นายจาง/เจาของสถานประกอบการ แจงความตองการจางแรงงาน

ตางดาวต้ังแต ป  2551

ตองการแรงงานแรงงานตางดาว จำนวน 65,898 คน

สัญชาติพมา จำนวน 57,351 คน

สัญชาตลิาว จำนวน  7,743 คน

สัญชาติกมัพชูา จำนวน   804 คน

ประเภทกจิการทีม่คีวามตองการมาก  6  อนัดับ  ไดแก

สวนยางพารา  สวนปาล#มน้ำมัน    จำนวน 30,664 คน

กรรมกรทัว่ไป จำนวน 17,133 คน

กอสราง จำนวน 11,453 คน

โรงงานการผลิต จำนวน  3,855 คน

ประมงทะเลตอเน่ือง จำนวน  4,254 คน

รับใชในบาน จำนวน  1,257 คน

การขอใบอนุญาตทำงาน

นายจาง/เจาของสถานประกอบการ ย่ืนขอใบอนุญาตทำงานใหแก

แรงงานตางดาวในป  2551  จำนวน  8,780  ราย

แรงงานตางดาว จำนวน 32,859 คน

สัญชาติพมา จำนวน 32,201 คน

สัญชาตลิาว จำนวน   633 คน

สัญชาติกมัพชูา จำนวน    25 คน
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ประเภทกจิการทีย่ืน่ขอมาก 3 อนัดับ ไดแก

1.  สวนยางพารา  สวนปาล#มน้ำมัน จำนวน 23,502  คน

2.  กรรมกรทัว่ไป จำนวน  5,763  คน

3.  กอสราง จำนวน  1,729  คน

3.2 การออกใบอนญุาตทำงานใหแกแรงงานตางดาว  ป  2551

นายจางเจาของกิจการมาขอใชแรงงาน  8,780  ราย  ออกใบอนญุาต

ทำงาน  32,859 คน  (พมา 32,201  คน ลาว  633 คน กมัพชูา 25 คน)

4. ดานการพฒันาฝมอืแรงงาน

ผลการดำเนินงานพฒันาฝมอืแรงงานของสถาบันพฒันาฝมอืแรงงาน

ภาค  11  สรุาษฎร#ธานี  (ตลุาคม - กมุภาพันธ#  2551)  ป  2551  เปาหมาย

15,010  คน  ผลงาน  7,304  คน

ผลผลิตท่ี  1 แรงงานมีฝมือเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการประกอบอาชีพ

เปาหมาย 1,150  คน  ผลงาน  928  คน  มงีานทำ  788  คน

ผลผลิตท่ี  2 แรงงานใหมมีฝมือและศักยภาพควบคูนิ สัย

อุตสาหกรรม เปาหมาย  348  คน  ผลงาน  93  คน  (อยใูนระหวางการฝก)

ผลผลิตท่ี  3 แรงงานมีฝมือและศักยภาพรองรับการแขงขัน

ภาคบริการอุตสาหกรรม เปาหมาย 12,962 คน ผลงาน  5,789 คน  มงีานทำ

5,003 คน

ผลผลิตท่ี  4 แรงงานมีฝมือและศักยภาพรองรับการแขงขันดาน

บรกิารจดัการขนสงสินคาและบริการ  เปาหมาย  80  คน  ผลงาน  33  คน

มงีานทำ 30 คน

ผลผลิตท่ี  5 แรงงานมีฝมือและศักยภาพรองรับการแขงขัน

ภาคบริการ

กจิกรรม  พฒันายกระดบัและศักยภาพแรงงานกลมุทองเท่ียวและ

บรกิาร เปาหมาย 470 คน ผลงาน 461 คน มงีานทำ 450 คน
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บทวิเคราะห�ดานแรงงาน

จงัหวัดสุราษฎร#ธานี  มผีอูยใูนกำลงัแรงงาน  58%  ของประชากร

(ขอมูล ณ ธนัวาคม 2550 )และในจำนวนนี ้เปนผมูงีานทำ 98.87% สำหรบั

อัตราการวางงานของจังหวัดสุราษฎร#ธานี มเีพยีง 1.13% เทาน้ัน เนือ่งจาก

เปนจงัหวัดท่ีภาคเกษตรนำเขาอุตสาหกรรม

ดานการจดัสวัสดิการใหกบัลกูจาง มสีถานประกอบการทีข่ึน้ทะเบยีน

ประกันสังคม 5,044 แหง มีลูกจางท่ีเขาระบบมีสวัสดิการเร่ืองเจ็บปวย

ทพุลภาพ ตาย คลอด สงเคราะห#บตุร ชราภาพ และวางงาน จำนวน 8,5320

คน สำหรบัการปฏบิติัของนายจางตามกฎหมายคมุครองแรงงาน เชน เรือ่ง

อัตราคาจางข้ึนต่ำการทำงานในวันหยุดไมมีการขัดแยงหรือขอพิพาทใด ๆ

สำหรับองค#กรดานแรงงานยังไมการจัดต้ังในจังหวัด

เร่ืองผลกระทบจากคาเงินบาท ในสวนของนายจางท่ีขึ้นทะเบียน

ประกนัสงัคมมีการแจงเลิกกจิการและหยดุกิจการชัว่คราวจำนวน 600 กวาแหง

ซึง่ไมไดเกดิจากคาเงินบาทแตสวนมากเปนนายจางท่ีมผีปูระกอบการเปนชาว

ตางชาติ ซึง่เดินทางกลบัประเทศ สำหรับนายจางท่ัว ๆ ไป ยงัไมมแีนวโนม

ที่จะลดจำนวนพนักงาน

การพฒันาคุณภาพชวิีตของแรงงาน มีการใหความรเูร่ืองการปองกัน

โรคเอดส# การเขาไปจดัต้ังชมรม  to be Number one เปนตน สำหรบัการ

พฒันาอาชีพจงัหวัดสุราษฎร#ธานี มศูีนย#ฝกอาชีพระดับภาค มีการดำเนินการ

เพิม่โอกาสในการประกอบอาชีพใหกบัแรงงานใหมและแรงงานท่ีตองการยกระดับ

ซึง่มทีัง้ดานบรกิารอุตสาหกรรม ดานบรกิารจดัการขนสงสินคาและบริการ ดาน

การทองเท่ียว โดยในป 2551 ไดต้ังเปาหมายทีจ่ะดำเนินการใหได 15,000

กวาราย

สำหรบัการจางงาน  การขาดแคลนแรงงานไทย   ในสถานประกอบ

การประเภทการผลิต เชนประมง  และกจิการตอเน่ืองจากประมง ยางพารา
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ยังคงมีอยางตอเน่ืองเพราะสภาพท่ัวไปของประชาชนที่พอมีฐานะสามารถสง

บุตรหลานใหเรียนชั้นสูงๆ ได มักจะสงใหบุตรหลานเรียนสูงๆ ไวกอน

เปนคานิยมอยางหนึง่ถงึแมจะจบแลวไมมงีานทำกไ็ด สวนใหญสงใหเรียนตอ

ถึงระดับปริญญาตรี ทำใหสถานประกอบการประเภทเกี่ยวกับการผลิต

ที่ตองการพนักงานในระดับการศึกษาไมสูงมากนักขาดแคลนผูใชแรงงาน

เน่ืองจากในสมยักอนผใูชแรงงานสวนใหญ มาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนอื

และในปจจบุนัรฐับาลสงเสริมใหมกีารปลกูยางพาราในภาคตะวันตะวันออกเฉียง

เหนอืไดทำใหผใูชแรงงานนิยมกลบับานเดิมไปประกอบอาชพีของตนเองกันมาก

ขึน้ ประกอบกบัผทูีอ่ยใูนกำลงัแรงงานท่ีเปนคนพืน้ทีไ่มนยิมทำงานต่ำกวาระดับ

และไมยอมทำงานทีส่กปรก   หรอืงานหนกัทำใหเจาของสถานประกอบการ

ตองการใชแรงงานตางดาวเขาเมืองผิดกฎหมายสญัชาติ  พมา   ลาว และ

กมัพชูามากขึน้  เพราะแรงงานตางดาวมีความขยัน และไมเกีย่งเร่ืองอัตรา

คาจางเหมือนแรงานคนไทย  แตมขีอจำกดัของนายจาง/เจาของสถานประกอบ

การที่ใชแรงงานตางดาวบางประการท่ีบางสถานประกอบการไมสามารถจาง

แรงงานตางดาวได (ขอจำกดัของกิจการบางประเภททีห่ากใชแรงงานตางดาว

ผลิตประเทศคูคาจะไมซื้อสินคาน้ัน

ปญหาทางดานแรงงานทั่วๆ ไปไดรับการแกไขในระดับจังหวัดได

สำเร็จทุกปญหา ที่มีปญหาขณะนี้เร่ืองปญหาแรงงานตางดาวซ่ึงเปนเร่ืองท่ี

รัฐบาลไดแกปญหาการขาดแคลนแรงงานโดยอนุญาตใหแรงงานตางดาวเขา

เมืองผิดกฎหมายเขามาทำงานในประเภทกจิการทีข่าดแคลนแรงงานได กไ็ม

สามารถควบคุมได อยางจริงจงั ประกอบกบัเจาหนาท่ีทีเ่กีย่วของมีหลายสวน

ไมสามารถควบคุมได ทำใหจำนวนแรงงานตางดาวเขาเมืองผิดกฎหมายเพิม่

จำนวนมากขึน้  และสภาพพืน้ทีข่องจังหวัดเองมีความหลากหลายเชนพืน้ที่

เปนปา ภเูขา และเกาะทำใหแรงงานตางดาวลักลอบเขามาไดสะดวก  อีกทัง้

เม่ือมีการตออายุใบอนญุาตทำงานของแรงงานตางดาวตามนโยบายของรัฐบาล
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ขั้นตอนการดำเนินการก็มีการเปล่ียนแปลงตลอด และการดำเนินการแบบ

รีบเรงทีน่โยบายออกมากระชัน้ชดิ ทำใหผรัูบผดิชอบดำเนินการไดแบบไมทนั

เวลา อีกทั้งการประชาสัมพันธ#ไมทั่วถึง ทำใหแรงงานตางดาวบางสวนขาด

โอกาสในการตอใบอนุญาตทำงาน

ถงึแมรัฐบาลไดแกไขปญหาแรงงานตางดาวเขาเมืองผิดกฎหมายแต

คนตางดาวท่ีเขาเมืองแบบถกูตองตามกฎหมายก็สรางปญหาใหเชนกนั  ไดแก

ปญหาการไมปฏบิติัใหถกูตองตามกฎหมาย ในการประกอบธรุกจิตางๆ เชน

รานอาหาร รานอินเตอร#เน็ต รานรถเชา รานขายทวัร# ขายหองพัก ซึง่เปน

กจิการทีค่นไทยสามารถทำได  เปนการแยงงานคนไทยทำ การหลบเล่ียงภาษี

ที่มีการสมคบกับสำนักงานบัญชีหรือสำนักงานกฎหมายที่หาชองวางของ

กฎหมายไทยทำบญัชทีีไ่มตรงกับรายไดทีแ่ทจรงิเปนตน

แนวโนมในอนาคต  (1)จำนวนแรงงานตางดาวหลบหนเีขาเมือง  จะมี

จำนวนสงูขึน้  เนือ่งจากแรงงานสวนใหญเขามาเปนครอบครัว และอยใูนวยั

เจริญพนัธ# ุ แตละครอบครัวมีลูกหลายคน  รฐับาลไมมมีาตรการจำกัดจำนวน

การมบีตุรหรือการเพ่ิมประชาชน  และไมมมีาตรการในการวางแผนครอบครัว

(2)บตุรของแรงงานตางดาวหลบหนเีขาเมืองจะมีปญหาเรือ่งสัญชาติ  เชือ้ชาติ

ตอไปจะมปีญหาสงัคมตามมา  เน่ืองจากการไมไดรับการศึกษา  และการ

ดูแลรักษาสุขภาพอนามัย  ซึง่เด็กเหลาน้ีจะพดูภาษาไทย  ภาษาเดิมของพอ

แมจะพดูไมได (3)ปญหาอาชญากรรมขามชาติ  ซึง่เกดิจากบคุคลหรือกลมุ

บคุคลท่ีแฝงตัวเขามาในรูปแบบของแรงงานตางดาว  (4) ปญหาอตัราการจาง

แรงงานคนไทย  หากมีการจางแรงงานตางดาวตอไปเร่ือยๆจะทำใหอัตรา

คาจางข้ันต่ำไมสามารถขยายตัวสูงขึ้นได  เนื่องจากแรงงานตางดาว

พอใจในการทำงานตามอัตราคาจาง ขั้นต่ำและนายจางพอใจจางแรงงาน

ตางดาวเน่ืองจากมคีวามขยัน ไมลาบอย(แรงงานไทย ลาปวย  ลากจิ) ทำให

ประเทศไทยไมขาดแคลนแรงงานระดับกรรมกรแตเปนแรงงานตางดาว  สวน
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การขาดแคลนแรงงานสามารถกระตุนนายจาง/เจาของสถานประกอบการให

เพิม่อัตราคาจางข้ันต่ำ  และปรบัสวัสดิการของผใูชแรงงานใหดีขึน้ได

3.7 สถานการณ�การทองเท่ียว

ในป 2550  สถานการณ#การทองเท่ียวของ จ.สุราษฎร#ธานี มอัีตรา

การขยายตัวอยใูนระดับดี มจีำนวนผเูยีย่มเยอืน  2,579,621 คน เพิม่ขึน้จาก

ปกอนรอยละ 6.50 จำแนกเปนชาวไทย 1,221,359 คน ชาวตางประเทศ

1,358,262 คน สงผลใหเกิดรายไดหมุนเวียนจากการทองเท่ียวของจังหวัด

สุราษฎร#ธานี จำนวน 21,901.19 ลานบาท  มจีำนวนหองพัก 25,420 หอง

แผนดนิใหญจงัหวดัสุราษฎร�ธานี

มจีำนวนผเูยีย่มเยอืนทีเ่ดินทางเขามาท้ังส้ิน 1,025,417 คน เพิม่ขึน้

จากปกอนรอยละ 13.71 เปนชาวไทย 997,556 คน และชาวตางประเทศ

27,861 คน ผเูยีย่มเยอืนรอยละ 97.3 เปนคนไทย  สวนใหญเปนกลมุครอบครัว

ประชมุ สมัมนา

อ. เกาะสมุย

มจีำนวนผเูยีย่มเยอืนท่ีเดินทางเขามาท้ังส้ิน 1,059,642 คน จำแนก

เปนชาวไทย 160,877 คน และชาวตางประเทศ 898,765 คน ผเูยีย่มเยอืน

รอยละ 84.8 เปนชาวตางประเทศ มีระยะพำนกัเฉล่ีย 4.48 วนั มจีำนวน

หองพัก 14,405 หอง กลมุผเูย่ียมเยอืนชาวตางประเทศไดแก เยอรมัน องักฤษ

กลมุสแกนดเินเวีย และรสัเซีย
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อ.เกาะพะงนั

มีจำนวนผูเยี่ยมเยือนท่ีเดินทางเขามาท้ังส้ิน 334,229 คน จำแนก

เปนชาวไทย 41,981 คน และชาวตางประเทศ 292,248 คน จำนวนผเูยีย่ม

เยอืนรอยละ 87.4 เปนผเูยีย่มเยอืนชาวตางประเทศ มีระยะเวลาพำนักเฉล่ีย

7.23 วนั กลมุนกัทองเท่ียวสวนใหญ ไดแก เยอรมนี อังกฤษ สวสิเซอร#แลนด#

สวีเดน และฝร่ังเศส

ฟูลมูนปาร#ต้ี ที่จัดข้ึนบริเวณหาดร้ินนอก เกาะพะงันทุกวันขึ้น 15

ค่ำของทุกเดือน (หากตรงกบัวนัสำคญัทางศาสนา เล่ือนออกไป 1 วัน) มี

จำนวนนกัทองเท่ียวรวมกจิกรรมคร้ังละมากกวา 20,000 คน กจิกรรมหลกั

กนิด่ืม และเตนรำ ตลอดคืน

เกาะเตา อ.เกาะพะงนั

มีจำนวนผูเยี่ยมเยือนที่เดินทางเขามาท้ังส้ิน 160,333 คน เพิ่มขึ้น

จากปกอนรอยละ 2.10 เปนชาวไทย 20,945 คน และชาวตางประเทศ 139,388

คน จำนวนผเูยีย่มเยอืนรอยละ 86.9 เปนผเูยีย่มเยอืนชาวตางประเทศ มีระยะ

เวลาพำนกัเฉล่ีย 7.08 วนั มจีำนวนหองพกั 5,575 หอง กลมุนกัทองเท่ียว

สวนใหญ ไดแก เยอรมน ีองักฤษ สหรฐัอเมริกา สวสิเซอร#แลนด# และออสเตรเลีย
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จำนวนผูเยี่ยมเยือน/ป ป 2550 ป 2549
อัตราการ

เปล่ียนแปลง

จังหวัดสุราษฎรCธานี

ผู เ ย่ียมเยือน

- ชาวไทย

- ชาวตางชาติ

จำนวนหองพัก

อำเภอเมืองสุราษฎรCธานี

จำนวนผู เ ย่ียมเยือนรวม

- ชาวไทย

- ชาวตางชาติ

จำนวนหองพัก

อำเภอเกาะสมุย

จำนวนผู เ ย่ียมเยือนรวม

- ชาวไทย

- ชาวตางชาติ

จำนวนหองพัก

อำเภอเกาะพะงัน

จำนวนผู เ ย่ียมเยือน

- ชาวไทย

- ชาวตางชาติ

จำนวนหองพัก

เกาะเตา อ.เกาะพะงัน

จำนวนผู เ ย่ียมเยือน

- ชาวไทย

- ชาวตางชาติ

จำนวนหองพัก

2,579,621

1,221,359

1,358,262

25,420

1,025,417

997,556

27,861

2,750

1,059,642

160,877

898,765

14,405

334,229

41,981

292,248

5,575

160,333

20,945

139,388

2,508

2,422,066

1,086,367

1,335,699

23,825

901,787

867,547

34,240

2,459

1,030,623

158,312

872,311

13,290

332,624

42,541

290,110

5,655

157,032

17,994

139,038

2,354

+ 6.50

+ 12.43

+ 1.69

+ 6.69

+ 13.71

+ 14.99

- 18.63

+11.83

+ 2.82

+ 1.62

+ 3.03

+ 8.39

+ 0.48

- 1.25

+ 0.74

+ 1.80

+ 2.10

+16.40

+ 0.25

+ 6.54
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การดำเนนิงานดานการตลาด

ตลาดในประเทศ  :  กลมุเปาหมาย คอื เยาวชน ครอบครัว สงเสริม

การเรียนรวิูถชีวิีตชุมชน การอนรัุกษ#ส่ิงแวดลอม

ตลาดตางประเทศ   :  รกัษาตลาดเดิมไดแก เยอรมัน องักฤษ กลมุ

สแกนดิเนเวีย ตลาดใหม กลมุยโุรปตะวันออก รัสเซีย และญีป่นุ

แนวโนมตลาดการทองเท่ียว :  นกัทองเท่ียวชาวตางประเทศ ยังนยิม

เดินทางมาทองเท่ียวและพกัผอนตามหาดทราย  ชายทะเล เปนหลกั ซึง่มี

แนวโนมทีม่จีำนวนเพิม่ขึน้อยางชา ๆ  แตมวัีนพกัเฉล่ียลดลง เน่ืองจากฝงทะเล

อันดามันเร่ิมฟนตัวกลบัสสูภาวะปกติแลว การเดินทาสแูหลงทองเท่ียวตาง ๆ

สะดวกมากข้ึน  การรบัรขูอมูลขาวสารรวดเร็ว  นกัทองเท่ียวเลือกจดุหมาย

ปลายทางไดงายขึน้

ปญหาอปุสรรคการทองเท่ียวในจงัหวดัสุราษฎร�ธานี

แหลงทองเท่ียวหลกัของจงัหวัดคือ เกาะสมุย และเกาะบรวิาร ซ่ึงกำลัง

ประสบปญหาความเส่ือมโทรม และสภาพแวดลอม ทำใหนกัทองเท่ียวมรีะยะ

เวลาพำนักเฉล่ียลดลง   นอกจากนีย้งัมปีญหาการบรหิารจดัการระบบขนสง

นกัทองเท่ียวกระจายไปตามแหลงทองเท่ียว
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บทที ่ 4

ขอมูลดานการเมอืง

4.1 การเลือกตัง้ ส.ส.

การเลือกต้ังสมาชกิสภาผแูทนราษฎร  เมือ่วันที ่23 ธนัวาคม 2550

ผมูสิีทธเิลือกต้ัง 670,263 คน (นอกเขตจงัหวัดมาใชสิทธฯิ จำนวน 18,238

คน ในเขตจงัหวัดมาใชสิทธฯิ จำนวน 502,359 คน) คดิเปนรอยละ 77.67

ของจำนวนผมูสิีทธเิลือกต้ัง   แบงการเลือกต้ังออกเปน 2 เขต  มสีมาชิกสภา

ผแูทนราษฎรจำนวน 6 คน ดงันี้

-  เขตเลือกต้ังที ่1 มจีำนวน 3 คน ไดแก

(1)  นายชมุพล กาญจนะ พรรคประชาธิปตย#

(2)  นายประพนธ# นลิวัชรมณี พรรคประชาธิปตย#

(3)  นายสเุทพ เทอืกสุบรรณ พรรคประชาธิปตย#

-  เขตเลือกต้ังที ่2 มจีำนวน 3 คน ไดแก

(1)  นายเชน เทอืกสุบรรรณ พรรคประชาธิปตย#

(2)  นายสนิติย# เลิศไกร พรรคประชาธิปตย#

(3)  นางนภิา พริง้ศุลกะ พรรคประชาธิปตย#

4.2 การเลือกตัง้ ส.ว.

การเลือกต้ังสมาชิกวุฒิสภา เม่ือวันที่ 3 มีนาคม 2551 ผูมีสิทธิ

เลือกต้ังจำนวน 687,090 คน  มาใชสิทธเิลือกต้ังจำนวน 404,066 คน (นอกเขต

จงัหวัดมาใชสิทธฯิ 7,501 คน ในเขตจงัหวัดมาใชสิทธฯิ 396,565 คน) คดิเปน

รอยละ 58.81 ของจำนวนผมูสิีทธเิลือกต้ัง ซึง่ผลการเลือกต้ังปรากฏวา พล.ต.ท.

มาโนช ไกรวงศ# ไดรับเลือกต้ังเปนสมาชิกวุฒิสภาของจังหวัดสุราษฎร#ธานี
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4.3 การเลือกต้ังในระดบัทองถิน่ สรุปขอมูลการเลือกต้ังในระดับทองถ่ิน

ดังนี้

1. ขอมูลครบวาระขององค#กรปกครองสวนทองถ่ินจงัหวัดสุราษฎร#ธานี

จำนวน 138 แหง และจะตองจัดใหมกีารเลือกต้ังภายใน 45 วนั ดงันี้

ป 2550  มกีารเลือกต้ัง จำนวน 12 แหง 4 คร้ัง

เทศบาลนคร 1 แหง 1 คร้ัง

(เทศบาลนครสุราษฎร#ธานี)

เทศบาลตำบล 1 แหง 1 คร้ัง

องค#การบริหารสวนตำบล 10 แหง 2 คร้ัง

ป 2551  มกีารเลือกต้ัง จำนวน 36 แหง 12 คร้ัง

องค#การบรหิารสวนจงัหวดั 1 แหง 1 คร้ัง

เทศบาลเมือง 1 แหง 1 คร้ัง

(เทศบาลเมืองนาสาร)

เทศบาลตำบล 14 แหง 7 คร้ัง

องค#การบริหารสวนตำบล 20 แหง 4 คร้ัง

ป 2552  มกีารเลือกต้ัง จำนวน 89 แหง 9 คร้ัง

เทศบาลเมือง 1 แหง 1 คร้ัง

(เทศบาลเมืองทาขาม)

เทศบาลตำบล 5 แหง 5 คร้ัง

องค#การบริหารสวนตำบล 83 แหง 3 คร้ัง

ป 2553  มกีารเลือกต้ัง จำนวน 3 แหง 3 คร้ัง

เทศบาลตำบล 1 แหง 1 คร้ัง

องค#การบริหารสวนตำบล 2 แหง 2 คร้ัง
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นายก

ส.ถ. เขต1

ส.ถ. เขต2

นายก

ส.ถ. เขต1

ส.ถ. เขต2

นายก

ส.ถ. เขต1

ส.ถ. เขต2

นายก

ส.ถ. เขต1

ส.ถ. เขต2

นายก

ส.ถ. เขต1

ส.ถ. เขต2

นายก

ส.ถ. เขต1

ส.ถ. เขต2

นายก

ส.ถ. เขต1

ส.ถ. เขต2

2.  ขอมูลการเลือกต้ังระดับทองถิน่ทีผ่านมา (มกราคม 2551 - ปจจบุนั)

2.1 ขอมูลทัว่ไป

องค#กรปกครองสวนทองถิน่ ทีค่รบวาระในป 2551  และจดัใหมี

การเลือกต้ังเรียบรอยแลว  มจีำนวน 10 แหง  ไดแก

ลำดับ

ท่ี
อปท. อำเภอ วันเลือกต้ัง ผ.ถ./ส.ถ.

ผูมีสิทธิ

เลือกต้ัง

(คน)

ผูมาใชสิทธิ

เลือกต้ัง

จำนวน

(คน)

รอยละ

1

2

3

4

5

6

7

ทต.ตลาดไชยา

ทต.ทาชนะ

ทต.ทาฉาง

ทต.พนม

ทต.เคียนซา

ทต.ยานดินแดง

ทต.บานตาขุน

ไชยา

ทาชนะ

ทาฉาง

พนม

เคียนซา

พระแสง

บานตาขุน

9 มนีาคม

2551

9 มนีาคม

2551

9 มนีาคม

2551

9 มนีาคม

2551

12 เมษายน

2551

4 พฤษภาคม

2551

25พฤษภาคม

2551

3,960

1,919

2,030

2,229

945

1,284

3,691

1,887

1,804

3,409

1,669

1,733

1,210

622

583

1,613

891

717

1,278

682

596

2,766

1,332

1,430

1,712

751

961

2,677

1,336

1,338

2,870

1,402

1,462

1,014

515

495

1,359

760

597

1,085

586

498

69.85

69.41

70.44

76.81

79.47

74.84

72.53

70.80

74.17

84.19

84.00

84.36

83.80

82.80

84.91

84.25

85.30

83.26

84.90

85.92

83.56
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นายก

ส.ถ. เขต1

ส.ถ. เขต2

นายก

ส.ถ. เขต1

ส.ถ. เขต2

ส.ถ.เขต3

นายก

ส.อบจ.

ลำดับ

ท่ี
อปท. อำเภอ วันเลือกต้ัง ผ.ถ./ส.ถ.

ผูมีสิทธิ

เลือกต้ัง

(คน)

ผูมาใชสิทธิ

เลือกต้ัง

จำนวน

(คน)

รอยละ

8

9

10

ทต.ดอนสัก

ทม.นาสาร

อบจ.สฎ.

ดอนสัก

บานนาสาร

จังหวัด

สฎ.

21 มิถุนายน

2551

11พฤษภาคม

2551

20 เมษายน

2551

7,785

3,869

3,889

14,002

4,823

4,585

4,515

662,778

662,875

5,213

2,606

2,590

10,614

3,606

3,526

3,426

355,017

354,326

66.96

67.36

66.60

75.80

74.77

76.90

75.88

53.57

53.45

2.2 ปญหาอุปสรรคท่ีเกิดจากการเลือกต้ังในระดับทองถิ่น และ

แนวทางแกไข   สำนกังานทองถ่ินจงัหวัดสุราษฎร#ธานี  ไดประสานขอมูลกบั

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจำจงัหวัดสุราษฎร#ธานี  พบปญหา

อุปสรรคในการดำเนินการเลือกต้ังระดับทองถิน่ ดงันี้

2.2.1 การสรรหา กกต.อปท. (5 คน)

ปญหา ไมคอยมผีสูมัคร หรือไดคนท่ีไมหลากหลาย

ขาดความร ู ความสามารถดานการจดัการเลือกต้ัง

แนวทางแกไข กกต.อปท. ควรเปนบคุคลท่ีมาจากฝายปกครอง

ตำรวจ ขาราชการท่ีอยใูนพืน้ที ่และองค#กร

เอกชน เปนหลกั
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2.2.2 การแบงเขตเลือกต้ัง

ปญหา 1) เขต อปท. หลายแหงมแีนวเขตไมชดัเจน

2) การใชจำนวนประชากรเปนเกณฑ#โดยเอา

จำนวนประชากรในทะเบยีนบานกลางทุก

สำนักทะเบยีนมารวมคำนวณดวย ทำให

ไมเหมาะสม

แนวทางแกไข ควรตัดยอดประชากรในทะเบยีนบานกลางออก

เหลือแตจำนวนประชากรจรงิ

2.2.3 การกำหนดหนวยเลือกต้ัง

ปญหา ใชเกณฑ#ประมาณ 800 คน/หนวยเลือกต้ัง  เปน

จำนวนที่มากเกินไป

แนวทางแกไข ควรไมเกิน 600 คน/หนวยเลือกต้ัง

2.2.4 บญัชรีายชือ่ ผมูสิีทธเิลือกต้ัง

ปญหา รปูแบบ ขนาด แบบพมิพ# และสดมภ#ทีใ่ชกรอกขอมูล

ไมเหมาะสม  ไมมเีสนบรรทดั ทำใหเกิดการผิดพลาด

ในการกรอกขอมูลไดงาย

แนวทางแกไข    1) ควรปรับสดมภ#โดยเอาชอง "สถานท่ีออกบัตร"

ออกไป เพราะมีชองหมายเหตุอยแูลว

      2) ควรมีเสนบรรทดั หรือขีดกรอบชองขอมูล

ใหชัดเจน

ปญหา การป �ดประกาศมากเกินไป   ทำใหตองทำหลายชุด

ส้ินเปลือง และทำใหขาดความชัดเจนในชดุสำเนา

แนวทางแกไข ควรตัดชุดท่ีติดประกาศท่ีศาลากลางจังหวัด

หรอื กกต.จงัหวัด ออกไป หรอืตัดชุดใด

ชดุหน่ึง  เพราะไมคอยมปีระชาชนมาดู

หรอืมาดูนอยมาก

สุราษฎร�ธานี ๒๕๕๑ 71



ปญหา บญัชผีมูสิีทธเิลือกต้ัง ยงัมปีญหาเร่ืองรายช่ือตกหลน

ซ้ำซอน หรอืมีชือ่บุคคลท่ีไมมสิีทธเิลือกต้ังปรากฏอยู

แนวทางแกไข ควรปรับปรงุใหมรีะบบการป �ดประกาศ และ

ตรวจสอบทาง Internet ได

2.2.5   บตัรเลือกต้ัง วสัดุอุปกรณ#

ปญหา ตองไปขอรับดวยตนเอง สรางความยงุยากไมสะดวก

แกการเดินทางของผมูารับ และสิน้เปลอืงคาใชจาย

แนวทางแกไข ควรกำหนดใหบรษัิทไปรษณยี#ไทย จำกดั

จดัสง โดยเก็บคาธรรมเนียมเชนเดียวกบั

บตัรเลือกต้ัง ส.ส./ส.ว.  จะทำใหสะดวก

และประหยดัคาใชจายไดมากขึน้

ปญหา หบีบตัรเลือกต้ังและคูหา ไมเพยีงพอ ตองไปขอยืม

จากทีอ่ื่น

แนวทางแกไข ควรให อปท. จดัหาไวประจำสำนักงานของ

ตัวเอง

2.2.6  กรรมการประจำหนวยเลือกต้ัง/กรรมการนบัคะแนน

ปญหา 1) กรรมการประจำหนวยเลือกต้ัง 7 คน

นอยเกนิไปไมเหมาะสมกับภารกจิ

2) การนบัคะแนนใหนบัรวมทีเ่ขตสรางความยงุยาก

เสียเวลา สรางความแตกแยก  ระหวางเจาหนาท่ี

แนวทางแกไข   1) กรรมการประจำหนวยเลือกต้ัง ควรมีจำนวน

9 - 10 คน  เชนเดียวกบัการเลือกต้ัง

ส.ส./ส.ว.

2) ควรนับคะแนนที่หนวยเลือกต้ังไดเลย

โดยใชกรรมการประจำหนวยทำหนาท่ี
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3) ยกเลกิผอูำนวยการประจำหนวยเลือกต้ังใหนบั

รวมเปนกรรมการประจำหนวยเลือกต้ังเลย

2.2.7  เอกสารแบบพมิพ#ตาง ๆ

ปญหา มจีำนวนและแบบตาง ๆ  มากเกนิไป  รหสัก็

ไมเหมอืนกนักบัของ ส.ส./ ส.ว.  สรางความสับสน

แกผปูฏบิติั

แนวทางแกไข ควรลดแบบและใชรหัสใหเหมอืนกนัในการ

เลือกต้ังทกุระดับ

2.2.8  การประชาสมัพนัธ#

ปญหา การประชาสัมพนัธ#มนีอยมาก ราษฎรจะไมคอยรู

โดยเฉพาะ กกต. เกอืบไมใหความสำคัญเลย

แนวทางแกไข   1) กกต.กลาง ควรจะมสีปอตโฆษณา เปน

ประจำตอเน่ือง เพือ่กระตนุจติสำนกึให

ประชาชนตระหนักถงึความสำคัญของ

การเลือกต้ังระดับทองถิน่

2) อปท. ตองประชาสัมพนัธ# ใหมากขึน้
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บทที ่ 5

ขอมูลดานอ่ืน ๆ

5.1 ดานทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม

ดานทรพัยากรปาไม

จงัหวัดสุราษฎร#ธานีมเีน้ือท่ีทัง้หมดจำนวน 8,174,758.61 ไร มพีืน้ที่

ปาซึง่กำหนดเปนปาสงวนแหงชาติ จำนวน 26 ปา เน้ือท่ี 3,643,588.00 ไร

และมีพื้นที่ปาอนุรักษ#ซึ่งสวนใหญทับซอนกับพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ คือ

อุทยานแหงชาติ จำนวน 6 แหง พืน้ทีเ่ตรียมการประกาศเปนอุทยานแหงชาติ

จำนวน 2 แหง  เขตรักษาพนัธ#สัุตว#ปา จำนวน 4 แหง  เขตหามลาสัตว#ปา

จำนวน 2 แหง

จากการแปลภาพถายทางอากาศเม่ือป พ.ศ. 2550 พื้นที่ปาของ

จงัหวัดสุราษฎร#ธานี ในป พ.ศ. 2549 มเีน้ือท่ีปาคงเหลือ จำนวน 2,301,174.06

ไร  คดิเปน 28.15 เปอร#เซ็นต# ของเน้ือท่ีจงัหวัด

ในปงบประมาณ 2551  พื้นที่ที่ถูกบุกรุกตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2550

- วันที่ 20 กุมภาพันธ� 2551 จังหวัดสุราษฎร�ธานีมีสถิติคดีที่ตรวจพบ

แบงออกไดดงันี้

1. คดีบุกรุกพื้นที่ปา 146 คดี พื้นที่ปาถูกบุกรุก รวมเนื้อท่ี

4,392-3-08 ไร จบักมุตัวผกูระทำผดิได  54 คน

2. คดีไมหวงหาม 38 คด ีตรวจยดึไมกระยาเลย จำนวน 368 ตน

186 ทอน ไมฟน 1 คนัรถ ปรมิาตร 1,186.44 ลบ.ม. ไมแปรรปู จำนวน 560

แผน 3 เหลีย่ม ปรมิาตร 18.257 ลบ.ม. จบักมุผกูระทำผดิได 3 คน

3. คดีสัตว#ปา 11 คดี จบักมุตัวผกูระทำผดิได 14  คน
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สภาพปญหา/สาเหตกุารเกดิปญหา

1. การขยายพืน้ทีท่ำการเกษตรเขาไปบกุรกุพืน้ทีป่าไมเพือ่ตองการ

ที่ดิน

2. ราคาท่ีดินมรีาคาสูง  เปนเหตุจงูใจใหมรีาษฎรบุกรกุพืน้ทีป่าไม

เพื่อขายใหกับนายทุน

3. ขาดการมีสวนรวมระหวางหนวย-งานทีรั่บผดิชอบพืน้ทีก่บัหนวยงาน

อ่ืน ๆ ทีเ่กีย่วของ

4. กฎหมายที่บังคับใชในปจจุบันมีโทษนอย  ทำใหผูกระทำผิด

ไมเกรง

5. เจาหนาท่ีปฏิบัติงานมีไมเพียงพอ  งบประมาณมีจำกัดขาด

ยานพาหนะ

6. ราษฎรขาดจิตสำนึกในการดูแลรักษาทรัพยากรปาไม  และมี

สวนรวมในการดูแลรักษาทรัพยากรปาไมนอย

7. การปรบัเปลีย่นโครงสรางของหนวยงานดานปาไมไมแลวเสร็จงาย

8. เจาหนาท่ีปาไมหรอืเจาหนาท่ีของรัฐหนวยงานอ่ืน ๆ มสีวนรวม

ในการกระทำผดิ  บกุรกุ ยดึถือครอบครองพ้ืนทีป่าเสียเอง

1. มาตรการปองกนัและปราบปรามการบกุรกุทำลายทรพัยากรปาไม

1) จัดต้ังชุดเฉพาะกิจปองกันและปราบปรามการบุกรุกทำลาย

ทรพัยากรปาไม โดยสนธิกำลงัจากเจาหนาท่ีทีเ่กีย่วของ เพ่ือดำเนินการตรวจ

ปราบปรามในพื้นที่ลอแหลม  และพื้นที่ที่มีการบุกรุกจำนวนมากโดยออก

ดำเนนิการเดือนละ 15 วนั

2) กำหนดความรับผดิชอบของเจาหนาท่ีทีเ่กีย่วของ ถาหากพบการ

กระทำผิดข้ึนในพืน้ทีรั่บผดิชอบ จะตองมีสวนรับผดิชอบดวย เชน หากหมบูาน

ใดมกีารบกุรกุทำลายปาไมเกนิ 5 ไร ตอราย กำนนั และผใูหญบานเจาของ
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พืน้ทีจ่ะตองถูกต้ังกรรมการสอบสวน  หรือหากพืน้ทีป่าไมในความรับผดิชอบ

ของหนวยงานปาไมใดถกูบกุรกุเกนิ 25 ไรตอราย เจาหนาท่ีผรัูบผดิชอบพืน้ที่

จะตองถูกต้ังกรรมการ

3) พืน้ทีป่าท่ีถกูบกุรกุทำลาย และถกูจบักมุดำเนินคดี  ใหพนกังาน

เจาหนาท่ีผมูอีำนาจตามมาตรา 25 แหง  พ.ร.บ. ปาสงวนแหงชาติ พ.ศ.

2507 หรอืมาตรา 22 แหง พ.ร.บ. อทุยานแหงชาติ พ.ศ. 2504 รือ้ถอนส่ิงปลกู

สราง หรอืผลอาสินแลวแตกรณี

2. มาตรการฟนฟสูภาพ ดำเนินการปลกูฟนฟพูืน้ทีป่าไมทีถ่กูบกุรกุทกุแปลง

และปลูกตนไมในพื้นที่ตางๆ เชน สถานที่ราชการ สองขางทาง รอบอาง

เกบ็น้ำ ทีส่าธารณะประโยชน#ตางๆ

3. มาตรการสรางจติสำนกึในการดแูลรกัษาทรพัยากรปาไม ทำการประชาสัมพนัธ#

เร่ืองท่ีเกี่ยวกับการปองกัน ดูแล และรักษาทรัพยากรปาไมในทุกรูปแบบ

การจดักิจกรรมตางๆ

ดานทรพัยากรน้ำและแหลงน้ำ

น้ำผิวดนิ

จงัหวัดสุราษฎร#ธานีมแีหลงน้ำธรรมชาติทีส่ำคัญคือ  แมน้ำตาป

คลองพุมดวง คลองแสง และมีแหลงน้ำผิวดินอ่ืนๆ เชน

- คลอง             474 สาย

- ฝายน้ำลน         430 แหง

- อางเก็บน้ำ          42 แหง

- เขือ่น               1 แหง
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ปญหา

1. มกีารบกุรกุพืน้ทีต่นน้ำ กลางน้ำ และทายน้ำ เพือ่การขยายพืน้ที่

เพาะปลูกพชืเศรษฐกิจ เชนปาล#มน้ำมัน ยางพารา เปนตน ทำใหเกดิผลกระทบ

ไดแก เกิดการชะลางพังทลายของดิน เกิดตะกอนทำใหแหลงน้ำต้ืนเขิน

ขาดน้ำในหนาแลง มนี้ำปา/น้ำทวมเฉียบพลนั

2. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำยังไมมีประสิทธิภาพทำใหเกิด

ภาวการณ#ขาดแคลนน้ำอุปโภค บรโิภคในฤดูแลง

3. คุณภาพน้ำในแหลงน้ำไมดี จากการปนเปอนน้ำท้ิงจากชุมชน

โรงงานอุตสาหกรรม การทำเกษตรกรรม และการขาดจิตสำนกึในการอนรัุกษ#

แหลงน้ำ ทำใหสงผลกระทบตอการใชประโยชน# การใชตนทนุสูงในการบำบดั

และผลกระทบตอสุขภาพ

แนวทางการแกไขปญหา

1. การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บน้ำ เชน การสรางฝาย

(Check Dam) อางเก็บน้ำ ระบบประปา การบรหิารจัดการแหลงน้ำขนาดกลาง

และเล็ก เปนตน

2. การปองกนัน้ำทวม เชนการทำแกมลิง การสรางระบบเตือนภัย

ในพืน้ทีเ่สียงภยั เปนตน

3. การกำหนดการใชที่ดินเหมาะสม การทำหมุดหลักเขตล้ำน้ำ

สาธารณะเพ่ือปองกนัการบกุรกุ

4. การอนุรักษ#ทรพัยากรน้ำเชิงบรูณาการ เชน การศึกษาวางแผน

แมบทกำหนดพืน้ทีข่ดุลอกลำน้ำและแกมลิง การศกึษาออกแบบรายละเอียดและ

กอสรางระบบบำบัดน้ำเสียในเขตเทศบาล การมีสวนรวมของทุกภาคสวน

การบงัคับใชกฎหมาย เปนตน
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5. การบรหิารจดัการทรัพยากรน้ำแบบยัง่ยนื เชน การพฒันาระบบ

ขอมูลเครือขายสารสนเทศ การเพ่ิมความสามารถของบุคลากรในการประยกุต#

ใชขอมูลรีโมทเซนซิง่และสารสนเทศภูมศิาสตร#ในการวางแผนและบริหารจดัการ

ทรัพยากรน้ำเปนตน

น้ำใตดนิ

จงัหวดัสุราษฎร#ธานีมกีารเจาะบอบาดาลเปนจำนวนมาก สำหรบัใช

ในการอปุโภค บรโิภค เกษตรกรรม ธุรกจิ โรงงานอุตสาหกรรม บรกิาร และ

การคาขายน้ำบาดาล  โดยเฉพาะพ้ืนทีอ่ำเภอเกาะสมุย  ในป พ.ศ. 2549

มจีำนวนบอบาดาลเอกชน 2,087 บอ แยกเปน

- ประเภทอุปโภคบริโภค 1,532 บอ

- ประเภทธรุกจิอุตสาหกรรม  140 บอ

- ประเภทธุรกจิการคา   58 บอ

- ประเภทธุรกจิบรกิาร  249 บอ

- ประเภทเกษตรกรรม  108 บอ

ปญหา

ทรัพยากรน้ำบาดาลของจังหวัดสุราษฎร#ธานี ยังไมอยูในขั้นที่เปน

ภาวะวิกฤต แตพบวามีปญหาดานทรัพยากรน้ำบาดาลดังนี้

1. คุณภาพน้ำบาดาลบางแหงไมสามารถนำมาใชในการอุปโภค-

บรโิภคได เนือ่งจากมกีารปนเปอนของฟูออไรด#ในปรมิาณสงูในพืน้ที ่13 อำเภอ

ไดแก   อ.กาญจนดษิฐ# อ.ไชยา อ.คีรีรัฐนคิม  อ.เคียนซา อ.ชยับรีุ อ.ทาฉาง

อ.ทาชนะ อ.บานตาขุน อ.เวียงสระ อ.บานนาสาร  อ.พระแสง อ.พุนพนิ

อ.บานนาเดิม

2. มกีารลักลอบเจาะบอบาดาลโดยไมไดขออนุญาต
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3. ขาดการบำรุงรักษาบอบาดาลเดิม ทำใหมกีารเป�ดพ้ืนทีใ่หมเพือ่

ทำการขดุเจาะใหม

4. ผรัูบจางเจาะบอบาดาลบางรายขาดมาตรฐานในการขุดเจาะ

5. ในพืน้ทีเ่กาะสมุย มกีารเปล่ียนมอืเจาของบอยและสวนใหญไม

สามารถตรวจสอบขอมูลได เนือ่งจากบางแหงเปนของชาวตางชาติและไมได

อยูประจำในพื้นที่หรือขายใหผูอ่ืนครอบครอง ทำใหมีปญหาตอการจัดเก็บ

คาใชน้ำบาดาล

ขอมูลเชิงลกึ

พื้นที่ที่มีการขออนุญาตเจาะบอบาดาลมากท่ีสุดคืออำเภอเกาะสมุย

เพราะประสบกบัปญหาการขาดแคลนน้ำ ทัง้ในภาคของธุรกจิ โรงแรมรสีอร#ท

ตลอดจนการใชน้ำอุปโภคบริโภคภายในครัวเรือน

การแกไขปญหา

เห็นควรจัดต้ังหนวยงานยอยประจำอำเภอเกาะสมุย เพือ่ใหบรกิารกบั

ผปูระกอบกจิการน้ำบาดาล และการตรวจสอบติดตามไดรวดเร็วยิง่ข้ึน

ดานขยะ คณุภาพน้ำ อากาศและเสยีง

1. ขยะ

จงัหวัดสุราษฎร#ธานีมปีรมิาณขยะมลูฝอยรวม 681.3 ตนัตอวัน ใน

เขตเทศบาลประมาณวันละ 340 ตนั โดยสามารถจดัเก็บขยะไดประมาณวัน

ละ 545.04 ตนั  หรอืประมาณรอยละ 80 ของปรมิาณขยะทีเ่กดิข้ึน โดย

สวนใหญปรมิาณขยะมลูฝอยในเขตเทศบาลสามารถดำเนินการเกบ็รวบรวมได

เฉล่ียรอยละ 75-100 (สนง.สิง่แวดลอมภาคท่ี 14,2549)

องค#กรปกครองสวนทองถ่ินทีม่รีะบบกำจดัขยะท่ีถกูหลกัสขุาภิบาลมี

เพยีงแหงเดียว คอืเทศบาลตำบลเกาะสมุย ใชระบบเตาเผา
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สภาพปญหา

องค#กรปกครองสวนทองถิน่มปีญหาในดานการขาดแคลนพ้ืนทีใ่นการกำจดัขยะ

เกดิปญหาตกคาง และไมมรีะบบบำบดัขยะทีถ่กูหลกัสขุาภิบาล

สาเหตุการเกดิปญหา

เน่ืองจากองค#กรปกครองสวนทองถ่ินยงัไมมกีารบริหารจัดการขยะอยาง

ครบวงจร เชน การลด แยกขยะ การมสีวนรวมจากชมุชน เปนตน

ขอมูลเชิงลกึ

1. จากการเปรยีบเทยีบขอมูลปริมาณขยะของเทศบาลหลัก 6 เทศบาล

ในระหวางในป พ.ศ.2543 พ.ศ.2546 และ พ.ศ.2548 พบวา เทศบาลท่ีมแีนว

โนมปรมิาณขยะเพิม่ขึน้ คอื เทศบาลตำบลเกาะสมุย เทศบาลเมืองนาสาร

เทศบาลตำบลทาฉาง เทศบาลท่ีมแีนวโนมปรมิาณขยะลดลง ไดแก เทศบาล

เมืองทาขาม เทศบาลตำบลเวียงสระ และเทศบาลตำบลดอนสักม ีสวนเทศบาล

นครสุราษฎร#ธานี มปีรมิาณขยะลดลงแลวคงท่ี

2. เสรมิสรางการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการลดการคัดแยกขยะ

การนำขยะกลบัมาใชใหม

3. เพิม่ประสิทธภิาพในการบรหิารจดัการขยะ เชน พฒันาศูนย#จดัการ

ขยะรวม  การแบงโซนพืน้ทีใ่นการจดัการขยะ ใหภาคเอกชนรวมดำเนินการ

เปนตน

2. คุณภาพน้ำผวิดนิ (แมน้ำตาป-พมุดวง)

จงัหวัดสุราษฎร#ธานีอยใูนเขตลมุน้ำขนาดใหญ 3 ลมุน้ำ คือ

� ลุมน้ำตาป มีแมน้ำตาปเปนแมน้ำสายหลักมีความยาว

ประมาณ 230 กโิลเมตร

� ลุมน้ำพุมดวง มีคลองพุมดวงเปนลำน้ำสายหลักความยาว

ประมาณ 84 กโิลเมตร
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� ลมุน้ำภาคใตฝงตะวันออกตอนบน ไดแก คลองสายตาง ๆ

ซึ่งมักเกิดข้ึนและส้ินสุดในอำเภอทาชนะ ทาฉาง ไชยา

กาญจนดษิฐ# และดอนสัก

สำนักงานสิง่แวดลอมภาคท่ี 14 ไดติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ

ของแมน้ำตาป-พุมดวง มีจุดตรวจสอบคุณภาพน้ำ จำนวน 11 สถานี

แบงเปน

- แมน้ำตาป มจีดุตรวจคุณภาพน้ำ 4 สถานี

- แมน้ำพุมดวงมีจดุตรวจคุณภาพน้ำ 4 สถานี

- แมน้ำตาป-พมุดวงบรรจบกัน 2 มจีดุตรวจคุณภาพน้ำ 3 สถานี

สภาพปญหา

1. คุณภาพน้ำในแมน้ำตาป-พมุดวง พ.ศ.2550 สวนใหญอยใูนเกณฑ#

คุณภาพน้ำพอใช รอยละ 56.4 อยใูนเกณฑ#คุณภาพด ีรอยละ 21.8 และอยู

ในเกณฑ#คุณภาพน้ำเส่ือมโทรม และเส่ือมโทรม มาก รอยละ 24 โดยบรเิวณ

ทีม่คุีณภาพน้ำเส่ือมโทรมถึงเส่ือมโทรมมาก ไดแกบรเิวณท่ีน้ำไหลผานชมุชน

เมือง และบริเวณท่ีมกีารไหลเวียนน้ำนอย

2. เมือ่ป พ.ศ.2549 มเีร่ืองรองเรียนเกีย่วกบัปญหาคณุภาพ น้ำเสีย

ปลาตาย จำนวน 10 เรือ่ง พ.ศ.2550 จำนวน 12 เรือ่ง

สาเหตุของการเกดิปญหา

1. ปญหาคณุภาพน้ำสวนใหญจะเปนน้ำเสียชมุชนโดย เฉพาะชุมชนเมอืง

2. ปญหาการลกัลอบปลอยน้ำเสียของโรงงานอุตสาหกรรม

3. ปญหาน้ำเสียจากสารเคมีภาคการเกษตร

4. ปญหาการปลอยน้ำเสียของนากุง ทำใหความหลากหลายทาง

ชวีภาพของคลองตาง ๆ ลดลง
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ขอมูลเชิงลกึ

จากการเปรียบเทียบขอมูลคุณภาพน้ำแมน้ำตาป-พุมดวง ต้ังแตป

พ.ศ.2545 -2549 พบวาคุณภาพน้ำมีแนวโนมทีจ่ะมคุีณภาพดีขึน้  แตพบวา

แหลงชมุชนหนาแนนมคุีณภาพน้ำเส่ือมโทรมถึงเส่ือมโทรมมากเพ่ิมขึน้ ซึง่อาจ

จะเกดิจากสาเหตุหลายประการ เชนการปนเปอนจากแหลงชมุชน  โรงงาน

อุตสาหกรม แหลงเกษตรกรรม เปนตน

ทั้งนี้บริเวณสถานีตรวจวัดท่ีมีแนวโนมจะมีปญหาคุณภาพน้ำท่ีตอง

เพิม่การเฝาระวังและหาทางแกไขปญหา ไดแกสถานทีาเรือบานดอน อ.เมืองฯ

จ.สุราษฎร#ธานี สถานีคลองพะแสง เทศบาลตำบลเขาพัง อ.บาน ตาขุน

จ.สรุาษฎร#ธานี

แนวทางการแกไขปญหา

1. ประสานความรวมมอืหนวยงานทีเ่กีย่วของในการกำกบัดูแลไมให

มกีารปลอยน้ำเสียลงสแูหลงน้ำ เชน สำนกังานอุตสาหกรรมจังหวดั องค#กร

ปกครองสวนทองถ่ิน เปนตน

2. การเฝาระวังคุณภาพน้ำจากภาคสวนตาง ๆ เชน เครือขายเฝา

ระวังคุณภาพน้ำ สำนกังานสิง่แวดลอมภาคท่ี 14 เปนตน

3. การสรางจติสำนึกใหแกทกุภาคสวนในการดแูลรักษาแหลงน้ำ

3. คุณภาพน้ำทะเล

จงัหวัดสุราษฎร#ธานี   มแีหลงทองเท่ียวทางทะเลหลายพ้ืนทีไ่ดแก

เกาะสมุย เกาะพะงนั เกาะเตา และหมเูกาะอางทอง นอกจากนีย้งัเปนแหลง

เพาะพันธ#ุสัตว#น้ำ แหลงทำประมงชายฝง แหลงประมงฟาร#มหอยแครง

หอยนางรม เปนตน

สำนักงานสิง่แวดลอมภาคท่ี 14 ดำเนนิการติดตามตรวจสอบคุณภาพ

น้ำทะเลบริเวณชายหาดทองเท่ียว เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเตา และ

หมเูกาะอยางทอง จำนวน 19 หาด 30 สถาน ี โดยดำเนินการชวงฤดูกาล

ทองเท่ียว 2 ครัง้ตอป
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สภาพปญหา

คุณภาพน้ำทะเลชายหาดทองเท่ียว บริเวณเกาะสมุย เกาะพะงัน

เกาะเตา ในป พ.ศ.2550 สวนใหญอยใูนเกณฑ#มาตรฐานคุณภาพน้ำทะเล

ชายฝง เพือ่การวายน้ำ (รอยละ 90) โดยหาดท่ีมปีรมิาณ โคลิฟอร#มแบคทีเรีย

ทัง้หมดเกินเกณฑ#มาตรฐานไดแกบรเิวณหาดแมน้ำ หาดเฉวง และหาดละไม

สวนหมเูกาะอางทองไดทำการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ ในป พ.ศ.2549

พบวา  คณุภาพน้ำอยใูนเกณฑ#มาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลชายฝง เพือ่การ

วายน้ำ รอยละ 100

สาเหตุของปญหา

ปญหาคณุภาพน้ำสวนใหญมสีาเหตุจากน้ำเสียชมุชนโดยเฉพาะชุมชน

ที่เปนแหลงทองเท่ียวหนาแนน

ขอมูลเชิงลกึ

จากการเปรยีบเทยีบขอมูลคุณภาพน้ำทะเลเกาะสมุย เกาะพะงนั และ

เกาะเตา ในป พ.ศ.2548-2550 พบวาสวนใหญอยใูนเกณฑ#มาตรฐานคุณภาพ

น้ำทะเลชายฝง เพือ่การวายน้ำ และพบวาบริเวณหาดเฉวง เปนบรเิวณท่ีมี

ปรมิาณแบคทเีรียเกนิเกณฑ#มาตรฐานมาโดยตลอด ท้ังนีเ้น่ืองจากเปนบรเิวณ

ทีอ่ยใูกลกบัปากคลองทีม่นี้ำท้ิงจากชมุชน

แนวทางการแกไขปญหา

1. ใหมีการเฝาระวังคุณภาพน้ำ สรางเครือขาย และรณรงค#ให

ผปูระกอบการรวมกนัดูแลรักษาชายหาดและทะเล

2. ใหมีการเฝาระวังและติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลทุกป

โดยสำนักงานส่ิงแวดลอมภาคท่ี 14

3. รวมกบัหนวยงานท่ีเกีย่วของโดยเฉพาะองค#กรปกครองสวนทองถ่ิน

ในพืน้ที ่ผลกัดันใหผปูระกอบการ จดัทำระบบบำบัดน้ำเสียเบือ้งตนโดยเฉพาะ

กจิการประเภทโรงแรม ท่ีพกั และกจิการประเภท รานอาหาร หรือตอทอน้ำท้ิง

เขาทอรวบรวมน้ำเสียทีม่อียไูมใหมกีารปลอยน้ำเสียออกสทูะเลโดยตรง
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4. คุณภาพอากาศ

สภาพภูมอิากาศโดยสวนใหญของจังหวัดสุราษฏร#ธานี มสีภาพอากาศ

แบบมรสุมเขตรอน อยูภายใตอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตมาจาก

มหาสมุทรอินเดียคือ ระหวางเดือนพฤษภาคม ถงึเดือนตุลาคม และลมมรสุม

ตะวันออก เฉียงเหนือท่ีพัดผานอาวไทยในชวงเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือน

มกราคม อุณหภมูเิฉล่ียตลอดปประมาณ 26.3 องศาเซลเซยีส (25.0-27.9) ความ

ชืน้สมัพทัธ# โดยเฉล่ียตลอดปประมาณ 83% โดยสภาพภมูอิากาศของจังหวัด

ม ี2 ฤดกูาล คือฤดูรอน และ ฤดฝูน

กรมควบคุมมลพิษ ไดทำการติดต้ังเคร่ืองตรวจวัดคุณภาพอากาศ

อัตโนมัติโดยท่ัวไปในบรรยากาศ จำนวน 1 สถาน ีณ บรเิวณท่ีวาการอำเภอ

เมือง จ.สรุาษฎร#ธานี ต้ังแตป พ.ศ.2545 และไดดำเนินการตรวจวัดคุณภาพ

อากาศจากยาน-พาหนะ ในพืน้ทีบ่รเิวณเขตเมือง เปนประจำทกุป ต้ังแตป

พ.ศ.2548

คณุภาพอากาศโดยทัว่ไปในบรรยากาศ

สภาพปญหา

จากการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ไมมีดัชนีที่เกินเกณฑ#มาตรฐาน

คุณภาพอากาศ แตปญหาคณุภาพอากาศสวนใหญมากจากขอมูลการรองเรียน

โดยเฉพาะเร่ืองกล่ินจากการประกอบการไดแก โรงงานผลิตยางพารา ฟาร#ม

เล้ียงหมู ฟาร#มเล้ียงเปด ไก ฝุนควันจากจากเผาขยะ และโรงงานท่ีใช

เช้ือเพลิงประเภทฟนเปนวัตถุดิบในการดำเนินการ โรงงานไมแปรรูป

จากขอมูลเร่ืองรองเรียน พบวาในป พ.ศ.2549 มเีร่ืองรองเรียนเกีย่ว

กบัคุณภาพอากาศ จำนวน 12 เรือ่ง พ.ศ.2550 จำนวน 12 เรือ่ง

สาเหตุของปญหา

โดยสวนใหญผปูระกอบการไมคอยใสใจในการจดัการ ทำใหเกดิกล่ิน

ฝนุ ควัน สงผลตอสภาพแวดลอมภายนอก

สุราษฎร�ธานี ๒๕๕๑ 84



คณุภาพอากาศจากยานพาหนะ

สภาพปญหา

คุณภาพอากาศจากยานพาหนะ ไดแกรถยนต#เบนซนิ  รถยนต#ดีเซล

รถจกัรยานยนต#  พบมดัีชนทีีเ่กินเกณฑ#มาตรฐาน ไดแก ก �าซคาร#บอนมอน

นอกไซด#  ก �าซไฮโครคาร#บอน  ปรมิาณควันขาว ปรมิาณควันดำ โดยสวน

ใหญสาเหตุนาจะมาจากสภาพของรถที่นำมาใชมีสภาพเกาลงทำใหการ

ปลอยก �าซตางเกินคามาตรฐานเพ่ิมมากขึน้ สงผลตอสภาพแวดลอมภายนอก

ขอมูลเชิงลกึ

คณุภาพอากาศโดยทัว่ไปในบรรยากาศ

จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ปพ.ศ.2547-2550 พบวาคุณภาพ

อากาศไดแกการตรวจวัดก�าซ ก �าซซลัเฟอร# ไดออกไซด# (SO2) ก �าซไนโตรเจน

ไดออกไซด# (NO2) ก �าซคาร#บอนมอนอกไซด# (CO) ก�าซโอโซน (O3) ฝนุขนาด

เล็กกวา 10 ไมครอน (PM10) อยใูนเกณฑ#มาตรฐาน

คณุภาพอากาศจากยานพาหนะ

จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ป พ.ศ.2548-2549

1. รถยนต#เบนซนิ มคีาของก�าซคาร#บอนมอนนอกไซด# เกนิเกณฑ#

มาตรฐานเพ่ิมขึน้ จากรอยละ 42.86 เปนรอยละ 51.02 และก �าซไฮโดรคาร#

บอนเกนิเกณฑ#มาตรฐานเพ่ิมขึน้ จากรอยละ 55.10 เปนรอยละ 73.47

2. รถจกัรยานยนต# 2 จงัหวะ มคีาก �าซไฮโดรคาร#บอนเกนิเกณฑ#

มาตรฐานเพ่ิมขึน้ จากรอยละ 37.50 เปนรอยละ 42.86

3. รถยนต#ดีเซล มปีรมิาณควันดำเกนิเกณฑ#มาตรฐานลดลง

แนวทางการแกไขปญหา

1. รวมกบัหนวยงานทีเ่กีย่วของดำเนินการเขาไปตรวจสอบ และให

ผปูระกอบการแกไขปญหาทีเ่กดิข้ึน และบงัคับใชกฎหมายอยางจริงจงั เพือ่แก

ปญหา
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2. ใหมกีารเฝาระวังคุณอากาศ เพ่ือหาแนวทางปองกนัไมใหคุณภาพ

อากาศโดยท่ัวไปเกินเกณฑ#มาตรฐานท่ีกำหนด

3. ใหหนวยงานทีเ่กีย่วของทำการเฝาระวัง ควบคุม และตรวจจบั

ยานพาหนะทีป่ลอยก �าซ  ควันขาว ควันดำ เกนิคามาตรฐาน และหามใช

จนกวาจะปรบัปรงุแกไขจนแลวเสร็จ

5. เสียง

กรมควบคุมมลพษิ ไดทำการตรวจวัดเสียงโดยทัว่ไปริมเสนทางจราจร

ณ ทีว่าการอำเภอเมืองสุราษฎร#ธานี เมือ่ป พ.ศ.2538-2544 และในป พ.ศ.2548

ไดทำการตรวจวัดเสียงจากยานพาหนะใชงาน ในเขตเมือง ณ บรเิวณหนา

ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร#-ธานี  หนาสถานีขนสงจังหวัดสุราษฎร#-ธานี

หนาหางเทสโกโลตัส  หนาวิทยาลยัอาชีวศึกษาสุราษฎร#ธานี

สภาพปญหา

เสียงจากการจราจรจากการตรวจวัด รถยนต#เบนซิน รถยนต#ดีเซล

รถจกัรยานยนต# ยงัมคีาท่ีเกนิมาตรฐาน และรถท่ีมเีสียงเกนิคามาตรฐานโดย

สวนใหญคือรถบรรทุก นอกจากนีย้งัมปีญหาจากเรือ่งรองเรียนบางเล็กนอย

สาเหตุของปญหา

โดยสวนใหญผูใชรถ จะไมคอยใสใจและดูแลสภาพรถจึงทำให

สงผลตอสภาพแวดลอมภายนอก

ขอมูลเชิงลกึ

ระดบัเสียงโดยรมิเสนทางจราจร

ผลการตรวจวัดระดับเสยีงรมิเสนทางจราจร ต้ังป พ.ศ.2538-2544 พบวา

ระดับเสียงเฉล่ียสงูสุดอยทูี ่ระดับ 61.27 เดซเิบลเอ ซ่ึง  ไมเกนิคามาตรฐาน

คุณภาพเสียงโดยทัว่ไป ที ่70 เดซเิบลเอ
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ระดบัเสียงจากยานพาหนะใชงาน

ผลการตรวจวัดระดับเสียงจากยานพาหนะใชงาน ต้ังแตปพ.ศ.2538

-2549 ไดทำการตรวจวัดจากรถยนต#เบนซนิ  รถจกัรยานยนต# รถยนต#ดีเซล

ระยะหางจากปลายทอไอเสีย ทีร่ะยะ 0.5 เมตร พบวา รถทกุประเภทมรีะดับ

เสียงทีเ่กนิคามาตรฐาน ท่ี 100 เดซเิบลเอ และมีแนวโนมทีจ่ะเพิม่ขึน้

แนวทางการแกไขปญหา

1. ใหหนวยงานทีเ่กีย่วของดำเนินการ ตรวจ- สอบ และบังคับใช

กฎหมายอยางจริงจงั เพือ่แกปญหา

2. ใหมกีารเฝาระวังระดับเสียง ไมใหเกนิเกณฑ#มาตรฐานท่ีกำหนด

เพือ่ไมสงผลรบกวน

5.2 แหลงน้ำเพือ่การเกษตร

ทรพัยากรน้ำ

น้ำเปนทรพัยากรธรรมชาตทิีป่ระชาชนคนไทยมคีวามผูกพนัอยางลึกซึง้

กวาชนเผาอ่ืนๆ ทัง้นีเ้พราะน้ำนอกจากจะเปนสวนประกอบของรางกายและเปน

ส่ิงจำเปนตอการดำรงชีวิตแลว น้ำยงัเปนสวนหนึง่ของขนบธรรมเนียมประเพณี

โดยอาจพูดไดวาชวิีตคนไทยผูกพนักบัน้ำต้ังแตเกดิจนตาย เชน การตดัผมไฟ

เด็กแลวนำไปลอยน้ำ การทำบญุกรวดน้ำ ประเพณลีอยกระทง สงกรานต# และ

การ รดน้ำผเูสียชวิีต เปนตน ในอดตีประเทศไทย ไดชือ่วาเปนอขูาวอนู้ำ แต

ปจจบุนัคำวาอนู้ำตองเปล่ียนหรอืลบท้ิง เพราะน้ำไดกลายเปนทรพัยากรทีข่าด

แคลน ตัวอยางเชน ในป 2544 ซึง่ปญหาการขาดแคลนน้ำจะรุนแรงขึน้ หาก

เราไมสามารถจะปรับเปลีย่นการบรหิารและการจัดการทรัพยากรน้ำของเรา

ภยัรายแรงทีจ่ะตามมากคื็อ  ประเทศไทยจะไมสามารถรักษาระดับ

การขยายตวัทางเศรษฐกิจในปจจบุนั อนัหมายถงึผลกระทบตอรายไดและความ
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อยดีูกนิดีของประชาชนคนไทยตอไปได ทัง้นี ้ เพราะในอนาคตสงครามท่ีเอา

ชนะดวยอาวุธคงจะเกิดไดยาก แตความอยรูอดและการพัฒนาของแตละประเทศ

จะขึน้อยกูบัการแขงขนัทางเศรษฐกิจ การแขงขนัทางเศรษฐกิจขึน้อยกูบัความ

สามารถในการแขงขนักนัคาขาย ประเทศใดสามารถคาขายไดดีกวากจ็ะนำความ

ร่ำรวยมาสปูระเทศและประชาชน การคาขายน้ันจำเปนตองผลิตสินคาเพ่ือขาย

น้ำเปนปจจยัสำคัญในขบวนการผลติสินคา เชน การเพาะปลกู การอตุสาหกรรม

การทองเท่ียว เปนตน ดงันัน้น้ำนอกจากจำเปนตอการดำรงชีวิตแลว ยงัเปน

ทรัพยากรที่สำคัญยิ่งในขบวนการผลิตสินคา ซึ่งมีผลโดยตรงตอการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

สถานภาพทรพัยากรน้ำ

จงัหวัดสุราษฎร#ธานีมเีน้ือท่ีประมาณ 13,079.61 ตารางกโิลเมตร หรือ

8,174,758.61 ไร เปนพื้นที่การเกษตรประมาณ 3,979,854.90 ไร คิดเปน

48.68% ของพืน้ทีท่ัง้หมด พชืเศรษฐกิจทีส่ำคัญของจงัหวัดท่ีมกีารเพาะปลูก

มาก ไดแก ยางพารา ปาล#มน้ำมัน มะพราว เงาะ ทุเรียน กาแฟ เปนตน

พืน้ทีข่องจงัหวดัสุราษฎร#ธานีต้ังอยใูนเขต 3 ลมุน้ำ คือลมุน้ำตาป (มอี.ชยับรีุ,

อ.พระแสง, อ.บานนาเดิม, อ.บานนาสาร, อ.เวียงสระ, อ.เคียนซา, อ.พนม,

อ.พนุพนิ, อ.บานตาขุน, อ.คีรีรัฐนคิม ,  อ.วภิาวดี และ อ.เมืองสุราษฎร#ธานี)

ลมุน้ำภาคใตฝงตะวันออก(ม ีอ.ทาชนะ, อ.ทาฉาง, อ.ไชยา, อ.กาญจนดษิฐ#,

อ.ดอนสัก, อ.เกาะสมุย และ อ.เกาะพะงนั) และลมุน้ำภาคใตฝงตะวันตก

(บางสวน)  ปรมิาณฝนเฉล่ียประมาณ  1,600 มม.ตอป แตปรมิาณฝนทีต่กนี้

บางสวนจะระเหยกลบัไปในบรรยากาศ   บางสวนถกูพชืดูดไปใช บางสวน

ไหลลงสทูะเล และสวนใหญจะซมึลงสใูตดิน

จากการพฒันาทรพัยากรน้ำในอดีตจนถงึปจจบุนั กรมชลประทานได

ดำเนินการพฒันาแหลงน้ำท้ังในลมุน้ำตาป และลมุน้ำภาคใตฝงตะวันออกและ
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ลมุน้ำภาคใตฝงตะวันตก มกีารกอสราง  ทัง้โครงการชลประทานขนาดขนาด

ใหญ ขนาดกลางและขนาดเล็ก โครงการขุดลอกหนองน้ำและคลองธรรมชาติ

งานศูนย#บรกิารเกษตรกรเคล่ือนที ่สระเกบ็น้ำในไรนา โครงการสูบน้ำดวยไฟฟา

จำนวน  2,372 โครงการ สามารถเกบ็กกัน้ำไดประมาณ 29.23 ลาน ลบ.ม.

ชวยเหลือพืน้ทีช่ลประทานได 363,644 ไร

ยุทธศาสตร�การพัฒนาแหลงน้ำและจัดการน้ำของโครงการชลประทาน

สุราษฎร�ธานี

1. แผนการจดัการน้ำเพ่ืออุปโภค-บริโภค เล้ียงสตัว# ประปาหมบูาน

2. แผนจดัการน้ำเพ่ือการเกษตร

3. แผนจดัการน้ำเพ่ืออุตสาหกรรม

4. แผนจดัการน้ำเพ่ือบรรเทาอุทกภยั

5. แผนจดัการน้ำเพ่ือการทองเท่ียว

ปญหาการขาดแคลนน้ำ

ปญหาการขาดแคลนน้ำ เกดิจากการเปล่ียนแปลงทางดานสังคมและ

เศรษฐกิจของประเทศ ปญหาหลกัๆมดัีงนี้

การเติบโตของประชากร การเพิม่ของประชากรทำใหมคีวามตองการ

ใชน้ำมากข้ึน ทัง้ในดานอุปโภค-บริโภคและการเกษตร  ความตองการใชน้ำ

จะเพิม่ขึน้ตลอดเวลาตราบเทาท่ีประชากรเพิม่ขึน้ทกุปเชนกนั

การขยายตัวทางเศรษฐกิจทีค่อนขางรวดเร็ว อันสืบเนือ่งจากการพฒันา

ทางอุตสาหกรรม ความตองการใชน้ำของโรงงานตางๆไดเพิม่ขึน้อยางรวดเร็ว

การทีเ่ศรษฐกิจของประเทศดีขึน้ยงัมสีวนทำใหพฤตกิรรมการใชน้ำของคนในเขต

เมืองปรับเปล่ียนไปในทางฟมุเฟอยข้ึน เชน คนในเมอืงจะใชน้ำมากกวาคนใน

เขตอ่ืน เพราะมีการใชน้ำในดานอ่ืนๆนอกจากทีจ่ำเปนตอการดำรงชีวิต เชน
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น้ำเพ่ือลางรถยนต# น้ำเพ่ือรดสนามหญาและแปลงดอกไม ใชเคร่ืองสุขภณัฑ#

ทีใ่ชน้ำมาก เปนตน

ความเส่ือมโทรมของสภาวะส่ิงแวดลอม เร่ิมดวยปาไมถกูทำลายไปทำให

พืน้ผวิดินขาดฟองน้ำธรรมชาติ ซึง่ทำหนาท่ีอางเก็บน้ำธรรมชาติ น้ำฝนตกลงมา

ไหลลงทะเลหมด ไมมไีวใชในฤดแูลง ซ้ำยงัทำใหเกดิปญหาน้ำทวมฉับพลัน

ตอมาก็คือการท้ิงน้ำเสียลงในแหลงน้ำธรรมชาติ ทำใหน้ำในลำคลองเนาเสีย

ไมสามารถนำมาใชประโยชน#ได นอกจากนั้นยังตองระบายน้ำจากเข่ือนเพ่ือ

ไลน้ำเสียเหลาน้ี

การใชน้ำอยางไมมปีระสิทธภิาพ เกษตรกรซ่ึงเปนผใูชน้ำรายใหญยงั

ใชน้ำอยางไมมปีระสิทธภิาพ เนือ่งจากสาเหตุสองประการคือ ขาดระบบและ

อุปกรณ#การสงน้ำท่ีประหยดัและทันสมยัและขาดความรใูนการใชน้ำท่ีถกูหลกั

วิชาการ ในขณะเดียวกันประชาชนในเมืองก็มีการใชน้ำอยางฟุมเฟอยไร

ประสิทธภิาพดังไดกลาวมาแลว

การเจริญเติบโตทางการทองเท่ียว จังหวัดสุราษฎร#ธานี มีแหลง

ทองเท่ียวที่มีชื่อเสียง ทั่วโลก เชน เกาะสมุย เกาะพะงัน ซึ่งแตละปมี

นักทองเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศเดินทางมาเที่ยวกันเปน

จำนวนมาก มกีารใชน้ำสำหรับการอุปโภค-บริโภค เปนจำนวนมาก

โดยสรุปจะเห็นวาปญหาที่กลาวมาท้ังหมดเกิดจากผลการกระทำ

ของคนท้ังนั้น คนหรือพวกเราเปนผูสรางปญหาขึ้น ธรรมชาติมิไดเปนตัว

ปญหา ดงันัน้การทีจ่ะแกไขปญหาจงึขึน้อยกูบัคนขึน้อยกูบัการจดัระบบการบริหาร

และจดัการทรัพยากรน้ำอยางมีประสิทธภิาพ

แนวทางแกไขปญหา

แนวทางในการพฒันาทรพัยากรน้ำเพ่ือใหการพฒันาจงัหวัดดำเนินการ

ตอไปได คงตองเนนในหลกัการพฒันาแบบยัง่ยนื ซึง่หมายถงึการจดัการและ
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การบริหารอยางมีประสิทธภิาพ คงตองยอมรับกนัในขัน้นีว้าการบริหารทรัพยากร

น้ำของประเทศท่ีผานมาประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง  แตจากการ

เปล่ียนแปลงทีร่วดเร็ว คกูบัการขยายตงัทางเศรษฐกิจของประเทศ ระบบการ

จดัการและการบริหารเร่ิมมปีญหาและขอบกพรองท่ีจำเปนตองเรงแกไข เพือ่ให

สามารถตอบสนองการพัฒนาในอนาคต

ทบทวนนโยบายและแผนการพฒันาทรพัยากรน้ำทุกระดับ เพือ่จะได

กำหนดนโยบายและแผนทีเ่หมาะสมตอไป  ภาคการใชน้ำเพ่ือการเกษตร ภาค

การใชน้ำเพ่ือการอุปโภค-บริโภค ภาคการใชน้ำเพ่ือการอุตสาหกรรม เปนตน

มกีารแบงสรรน้ำ มกีารเกบ็คาน้ำ ในสวนของแผนตองยดึถือแผน  ลมุน้ำใน

การพจิารณากำหนดแผนยอยหรือโครงการ ตองมีการศึกษาศักยภาพของลมุน้ำ

ทกุลมุน้ำและกำหนดแผนการจดัสรรน้ำใหแกภาคตางๆใหเหมาะสม จากนัน้

จงึกำหนดความสำคัญกอนหลังของโครงการตางๆใหสอดคลองกนั

ปรบัปรงุโครงสรางองค#กรทีเ่กีย่วของกบัการพฒันาทรพัยากรน้ำ ซึง่

ขณะนีย้งัไมเสร็จ    ทำใหเกดิปญหาความซ้ำซอนของภาระหนาท่ีและพืน้ที่

ปฏบิติั อีกทัง้ยงุยากในการประสานงาน

ทบทวนบรรดากฏหมายท่ีเกี่ยวกับเร่ืองน้ำท่ีอยูภายใตการดูแลของ

หนวยงานตางๆเพ่ือปรับปรงุใหสอดคลองกนั และใหมแีนวทางการบงัคับใชที่

มปีระสิทธภิาพและเปนธรรม

ประชาสัมพันธ#ใหประชาชนเขาใจถึงสถานะภาพของการพัฒนา

ทรพัยากรน้ำของประเทศพรอมกบัสงเสริมสนบัสนนุใหประชาชนมสีวนรวมใน

ขบวนการตัดสินใจและรวมมือในการประหยดัน้ำ

โดยสรปุ การพฒันาแหลงน้ำยงัมคีวามจำเปนจะตองดำเนนิการตอไป

แตจะตองมีการบริหารจัดการน้ำใหเกิดประโยชน�สูงสุด โดยการใหผูใชน้ำ

ทุกภาคมีสวนรวมในการกำหนดวิธีการใชน้ำ
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5.3 การใชดิน ปญหาการบุกรุกและการออกเอกสารสิทธิ

1. ท่ีดินที่นำมาปฏิรูปที่ดิน

เปนทีดิ่นของรัฐประเภทตางๆ ทีม่รีาษฎรครอบครองทำประโยชน# /

อยอูาศัย  และหนวยงานซึง่รับผดิชอบดูแลพืน้ที ่ ไดสงมอบใหกระทรวงเกษตร

และสหกรณ#  นำไปตราพระราชกฤษฎกีา  กำหนดเปนเขตปฏิรูปทีดิ่น

ในทองท่ีจงัหวัดสุราษฎร#ธานี  มพีืน้ทีด่ำเนนิการปฏรูิปทีดิ่นประมาณ

1.91  ลานไร  ประกอบดวยทีดิ่นของรัฐ 4 ประเภท  ไดแก

1.1 ทีส่าธารณประโยชน#ทีร่าษฎรเลิกใชประโยชน#รวมกนั

1.2 ทีร่าชพสัดุ

1.3 ทีจ่ำแนกออกจากเขตปาไมถาวร

1.4 ที่ดินในเขตปาสงวนแหงชาติที่เส่ือมสภาพ

ผลการจัดที่ดิน  :  การออกหนังสืออนุญาตใหเขาทำประโยชน�ใน

เขตปฏรูิปทีด่นิใหแกเกษตรกร

ต้ังแตป  2532  -  ปจจบุนั ไดดำเนนิการสำรวจรังวัด  สอบสวนสิทธิ์

เจรจากระจายสิทธกิารถอืครอง และจัดท่ีดินทำกนิใหแกเกษตรกร (มอบหนังสือ

อนุญาตใหเขาทำประโยชน#ในเขตปฏิรูปทีดิ่น  :  ส.ป.ก.4-01 ) ในพืน้ทีเ่ขต

ปฏรูิปทีดิ่น 70  ตำบล  16  อำเภอ  มเีกษตรกรท่ีไดรับสทิธเิขาทำประโยชน#

แลว  จำนวน 56,486  ครอบครวั  รวมเนือ้ท่ีทัง้หมดประมาณ  1,010,041  ไร

(รายละเอียดตามตารางท่ีแนบ)

แผนงานจดัทีด่นิทำกนิและมอบสทิธกิารเขาทำประโยชน�แกเกษตรกร

ในเขตปฏิรูปที่ดินปงบประมาณ 2551

ในปงบประมาณ 2551 มแีผนงานสำรวจรังวัด  สอบสวนสิทธิ ์ เจรจา

กระจายสทิธ ิและมอบหนงัสืออนุญาตใหเขาทำประโยชน#ในเขตปฏรูิปทีดิ่นแก

เกษตรกรในพื้นที่แปลงตกคาง  เปาหมายมอบสิทธิการเขาทำประโยชน#ใน
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ทีดิ่นแกเกษตรกรจำนวน 3,039 ราย รวมเนือ้ท่ีประมาณ 45,368 ไร  ในพืน้ที่

ปฏรูิปทีดิ่น 70 ตำบล  16 อำเภอ (ยกเวนอำเภอเกาะสมุย , เกาะพะงนั ,

วิภาวดี )

2. การออกเอกสารสิทธขิองสำนกังานทีด่นิจงัหวดัสุราษฎร�ธานี

(1) ขอมูลทัว่ไป

1.1  จำนวนเอกสารสทิธทิัง้จงัหวดั  519,534 แปลง

    2,399,290 - 0 - 66.4  ไร

แยกเปน

โฉนดท่ีดิน    332,111 แปลง  1,280,873 - 3 - 01.3  ไร

นส.3 42,210 แปลง   193,687 - 1 - 55.3  ไร

นส.3 ก       119,276 แปลง  826,277 - 0 - 82.8  ไร

ใบจอง 563 แปลง    7,052 - 0 - 72   ไร

สค.1 25,374 แปลง   91,399 - 2 - 55   ไร

ทีดิ่นไมมเีอกสารสิทธ ิ- แปลง    -        ไร

เฉพาะอำเภอเกาะสมยุ

โฉนดท่ีดิน        36,922 แปลง   60,337 - 0 - 11   ไร

นส.3  2,203 แปลง    7,821 - 2 - 44   ไร

นส.3 ก 12,758 แปลง   29,972 - 0 - 53   ไร

ใบจอง - แปลง    -        ไร

สค.1  5,196 แปลง    8,520 - 2 - 0    ไร

     ทีดิ่นไมมเีอกสารสิทธ ิ380 แปลง     570 - 3 - 0    ไร

เฉพาะอำเภอเกาะพะงนั

โฉนดท่ีดิน  5,040 แปลง  11,078 - 0 - 58.7   ไร

นส.3   568 แปลง   2,482 - 3 - 69    ไร
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นส.3 ก  3,053 แปลง  14,566 - 2 - 92    ไร

ใบจอง     - แปลง   -         ไร

สค.1   133 แปลง   -         ไร

ทีดิ่นไมมเีอกสารสิทธ ิ   - แปลง   -     ไร

1.2 ท่ีสาธารณประโยชน�

ม ีนสล. 1,001 แปลง  102,598 - 1 - 91.6  ไร

ไมม ีนสล.  225 แปลง  572,433 - 3 - 84.9  ไร

(2) การปฏิบตัติามนโยบาย

2.1  การแกไขปญหาสงัคม  และความยากจน

- ปงบประมาณ  2548  นำทีดิ่นสาธารณะ "ปาเขาหนาแดง"

อำเภอพนม  นำมาจดัออกหนังสืออนุญาตตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

วาดวยการอนุญาตใหประชาชนใชประโยชน#ในทีดิ่นของรัฐ  พ.ศ.2547  จำนวน

193  แปลง  619 - 3 - 87  ไร   แจกแลว  133  แปลง   301 - 3 - 09  ไร

เหลือ  60  แปลง  318 - 0 - 78  ไร

- ปงบประมาณ  2549   นำทีส่าธารณะ  "ตลาดบานใน"

อำเภอดอนสัก  ทำการรงัวัดเพ่ือออกใบอนุญาต จำนวน 198  แปลง 38 - 2

- 84  ไร   เขารวมโครงการ  45   ราย   54  แปลง

2.2  นโยบายแปลงสนิทรพัย�เปนทนุ  (เดนิสำรวจ)

- ปงบประมาณ  2549 เดนิสำรวจออกโฉนด  11,023 แปลง

73,492 - 3 - 02  ไร

- ปงบประมาณ 2550 เดนิสำรวจออกโฉนด  8,018  แปลง

40,104 - 0 - 05 ไร

- ปงบประมาณ 2551 (ก.พ.)51 เดนิสำรวจออกโฉนด 3,299

แปลง 25,001 - 2 - 40 ไร
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งานในความรบัผดิชอบของสำนกังานธนารกัษ�พืน้ทีสุ่ราษฎร�ธานี

ปกครองดูแลท่ีราชพสัดุ  จำนวน  1,016  แปลง  เนือ้ท่ีประมาณ

1,009,935 - 5 - 94.02  ไร โดยแยกการใชประโยชน#ดังนี้

1. สวนราชการใชประโยชน#    จำนวน  1,011  ราย

- ที่ดิน เนื้อท่ีประมาณ 989,106 - 2 - 84.22 ไร

- อาคาร จำนวน 7,790 หลงั

2. จดัใหเชา   จำนวน  4,834  ราย

- ที่ดิน เนื้อท่ีประมาณ   20,829 - 3 - 09.8 ไร

- อาคาร จำนวน 458 หลงั

5.4  การปองกนัและแกไขปญหายาเสพตดิ

1. สถานการณ�ยาเสพตดิ

สถานการณ#ในภาพรวมพบวาภายในจงัหวัดสุราษฎร#ธานียงัคงมีการ

ผลิตกัญชาเพื่อเสพในบางพ้ืนที่ เชน อำเภอทาชนะ อำเภอไชยา อำเภอ

กาญจนดษิฐ# การคาและการแพรระบาดยังคงมีอยเูกอืบทุกอำเภอ  แตเปนไป

ในลกัษณะเล็กนอย  ไมมกีลมุนกัคารายใหญหรือรายสำคัญ  จากขอมูลเฝา

ระวังพบวาการนำเขายาเสพติดประเภทยาบา สวนใหญรับมาจากกรงุเทพฯ และ

นำมาจำหนายในลักษณะรายยอยและจำหนายใหแกผูเสพโดยตรง ในพ้ืนที่

อำเภอตาง ๆ   อายเุฉล่ียของผทูีเ่กีย่วของสวนใหญมอียใูนกลมุวัยรนุ  และ

กลุมผูใชแรงงาน  และนักทองเท่ียวสำหรับไอซ# และกัญชา จากสถิติการ

จบักมุพบในพืน้ทีท่องเท่ียว คือ อำเภอเกาะสมุยและอำเภอเกาะพะงัน ราคา

จำหนายยาบา ราคาเม็ดละ 350-400 บาท กญัชาแหงจำหนายในราคาหอละ

200-250 บาท ไอซ# กรมัละ 3,000-3,500 บาท
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2. พืน้ทีเ่ฝาระวงัพเิศษ

จังหวัดสุราษฎร#ธานีเปนจังหวัดขนาดใหญมีทั้งสถานศึกษา และ

แหลงทองเท่ียว ซึง่มชีือ่เสียงระดับโลก ดงันัน้จงึจำเปนทีจ่ะตองมีมาตรการใน

การเฝาระวังเปนพเิศษในระดับพืน้ที ่ ไดแก

2.1 อำเภอเมอืง จงึยงัคงเปนพืน้ทีเ่ฝาระวังพเิศษ ในเร่ืองการจัด

ระเบียบสงัคม  สถานบรกิาร รานเกมส# หอพกั บานเชา เน่ืองจากมีนกัศึกษา

จำนวนหลายสถาบนั   ซึง่เปนกลมุทีม่คีวามเส่ียงสงูทีจ่ะเขาไปเก่ียวของกับ

ยาเสพติดได

2.2 อำเภอเกาะสมยุ นบัเปนสถานทีท่องเท่ียวทีม่ชีือ่เสียง ดงันัน้

จึงมีทั้งนักทองเท่ียวทั้งชาวไทย และนักทองเท่ียวชาวตางชาติจากทั่วโลกให

ความสนใจทีเ่ขามาทองเท่ียว จงึเปนอีกชองทางหนึง่ของแพรระบาดยาเสพติด

สำหรบัตัวยาทีเ่ก่ียวของสวนใหญจะเปนตัวยาในกลมุ Club Drug  (เพือ่ความ

บันเทิง)

2.3 อำเภอเกาะพะงัน  นับเปนสถานที่ทองเท่ียวที่ขึ้นชื่ออีก

เกาะหน่ึงของจังหวัดสุราษฎร#ธานี  ซึง่มกีจิกรรมทีส่ามารถดึงดูดนักทองเท่ียว

ไดแก งานเทศกาล "ฟูลมูนปาร#ต้ี" ซึ่งจะจัดในวันขึ้น 15 ค่ำของทุกเดือน

โดยจะมีการรวมตัวของนักทองเท่ียวจำนวนมาก จึงอาจเปนอีกชองทางหน่ึง

ทีท่ำใหมกีารใชยาเสพติด

3. การดำเนนิงานของจงัหวดั

ตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยไดมอบนโยบายและเรงรัด

การดำเนินการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดแกขาราชการกระทรวง

มหาดไทย เมือ่วันที ่22 กมุภาพนัธ# 2551 และไดให ศตส.จ.ไดสำรวจขอมูล

สถานการณ# ซึง่ ศตส.จ.สฎ. ไดประชมุรวมกบั ภ. 8 ,ภ.จว.สฎ. , สารวตัร

บช.ปส. จ.สฎ., ปปส. ภ. 8 เลขานกุารอนุกรรมการฝายการขาว,และชุด ฉก.

ทาเพชร ไดกำหนด
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ชดุ ฉก.ทาเพชร ไดกำหนดเปาหมายจากการประชมุ และการ Re- X ray

พืน้ที ่ทีส่ามารถจะดำเนินการชวงเวลา 1 มีนาคม - 30 กนัยายน 2551 ดงันี้

1) ผคูารายสำคัญ (เครือขายใหญ) จำนวน    6   เครอืขาย

2) ผคูาเครือขายรายยอย จำนวน     30  เครอืขาย

3) ผคูารายยอย จำนวน   354    ราย

4) เจาหนาท่ีของรัฐทีเ่กีย่วของกับยาเสพติด จำนวน  3   ราย

5) ผเูสพ/ผติูด จำนวน   197  ราย

6) กลมุเส่ียง จำนวน  9,122  คน

7) หมบูาน/ชมุชน ทีม่ปีญหายาเสพติด จำนวน 124 หมบูาน/ชมุชน

4. สถิตกิารดำเนนิการดานการปราบปรามและการบำบดัรักษา

ผลการดำเนนิงาน ปงบประมาณ 2550 ( 1 ต.ค. 49-30 ก.ย. 50)

ดานการปราบปราม

1. ดำเนินการกบันกัคารายสำคัญ จำนวน    10   ราย

2. ดำเนินการนกัคารายยอย จำนวน   636   คดี

    ของกลาง

   - ยาบา   47,603 เม็ด

   - กญัชาแหง 58,351.08 กรมั

   - กญัชาสด         138,464 กรมั

   - ยาไอซ#      104 กรมั

3. การดำเนินงานตามหมายจับ  จำนวน 29 นาย

4. ตรวจสอบทรัพย#สิน  จำนวน 27 ราย  รวมมลูคาทรัพย#สิน

8,804,456.05 บาท

ดานการบำบดัรักษา

1. บำบดัในระบบสมคัรใจบำบดั จำนวน  271 ราย

2. บำบดัในระบบบงัคับบำบดั จำนวน  300 ราย
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ผลการดำเนินงาน ปงบประมาณ 2551 ( 1 ต.ค. 50 -31 ก.ค. 51)

1. ดำเนนิการกบันกัคารายสำคัญ  จำนวน 28 คด ี43 ราย

2. ดำเนนิการนกัคารายยอย    จำนวน 2,222 คด ี2,490 ราย

    ของกลาง

   - ยาบา   231,313 เม็ด

   - กญัชาแหง  53,276.10 กรมั

   - กญัชาสด  71,468.40 กรมั

   - ยาไอซ#            72.43 กรมั

   -  โคเคน           953.50 กรมั

3. ตรวจสอบทรัพย#สิน  จำนวน 21   ราย  รวมมลูคาทรัพย#สิน

4,351,647.63 บาท

ดานการบำบดัรักษา

1. บำบดัในระบบสมคัรใจบำบดั จำนวน  439  ราย

2. บำบดัในระบบบงัคับบำบดั จำนวน  273  ราย

5. การบรูณาการการแกไขปญหายาเสพตดิ

2.1 ดานการปองกนั

หมบูาน/ชมุชน

- ดำเนินการโดยวิทยากรกระบวนการ ซึง่ไดอบรมและแตงต้ัง

ในระดับอำเภอ เพ่ือรณรงค#ใหผเูสพ ผติูด ไดสมัครใจเขาสกูระบวนการบำบดั

รักษา ผคูาผเูกีย่วของกับยาเสพติด ไดแสดงตนเพ่ือท่ีจะนำเขาสกูระบวนการ

ใหอภัยทางสงัคม อันนำไปสโูครงการทำความดีเพือ่แผนดิน

- โดยพลังแผนดินในพืน้ที ่ ทำหนาท่ีตรวจตรา สอดสอง เฝา

ระวังในพืน้ทีห่มบูาน/ชมุชน โดยการแบงพืน้ทีรั่บผดิชอบ เพ่ือท่ีจะไดดูแลครัว

เรือนไดอยางท่ัวถึง

- การจำแนกสถานะหมบูาน/ชมุชนเพือ่เสริมสรางความเขมแขง็

คร้ังที ่1/2550 มผีลการจำแนกสถานะ ดังนี้
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หมบูาน/ชมุชนประเภท ก.    จำนวน  1066  หมบูาน 279 ชมุชน

หมบูาน/ชมุชนประเภท ข.    จำนวน -    หมบูาน  5  ชมุชน

หมบูาน/ชมุชนประเภท ค.    จำนวน -    หมบูาน  -  ชมุชน

สถานศึกษา

- แนวทางในการปองกันเยาวชนกลมุเส่ียงในสถานศกึษา ไม

ใหเขาไปเก่ียวของกับยาเสพติด โดยใชกระบวนการดานพัฒนาคุณธรรม

จรยิธรรม โดยใชโครงการคายพทุธธรรม โดย  พระวทิยากรกระบวนการทีผ่าน

การอบรมซ่ึงอยูในพื้นที่อำเภอตาง ๆ โดยมีเปาหมายในการจัดกิจกรรม

ใหแกโรงเรียนทีป่รากฎวามีปญหาดานยาเสพติด จำนวน 59 แหง

- แนวทางในการเสริมความรใูนเร่ืองของพิษภัยยาเสพติด ให

แกนักเรียนแกนนำ และจัดต้ังครูแกนนำ เพื่อท่ีจะไดดูแลเด็กนักเรียน และ

นักเรียนแกนนำไดดูแลกันเองตามหลัก "เพื่อนชวยเพื่อน"

- การจำแนกสถานะสถานศึกษา เพื่อเสริมสรางความ

เขมแขง็ คร้ังที ่2/2550 มผีลการจำแนกสถานะ  ดังนี้

    ประเภท ก. จำนวน    347 แหง

       ประเภท ข. จำนวน    233 แหง

       ประเภท ค. จำนวน      3 แหง

สถานประกอบการ

- ในสวนของสถานประกอบการ ซึง่เปนเปาหมายหลกัในเรือ่ง

ของการเขมงวด ในเร่ืองของการจัดระเบียบสงัคม การดูแลเร่ืองแรงงานตางดาว

และรณรงค#ใหรวมกจิกรรมโรงงานสีขาว และจัดต้ังกลมุผปูระสานพลังแผนดิน

ในสถานประกอบการ และ ชมรม ท ูบ ีนมัเบอร# วนั ในสถานประกอบการ

2.2 ดานการปราบปราม

- จดัต้ังชดุปฏิบติัการเฉพาะกิจของจงัหวัด (ฉก.ทาเพชร) เพือ่

ปฏบิติัหนาท่ีในดานการปราบปรามยาเสพติดและภารกิจอ่ืน ๆ  ทีผ่วูาราชการ

จงัหวัดมอบหมาย
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- ประชมุคณะอนุกรรมการดานการปราบปราม อนกุรรมการดาน

การขาว ประชมุโต �ะขาว เพ่ือวิเคราะห#สถานการณ# และนำไปสกูระบวนการ

ดำเนินการดานการปราบปรามกลมุเปาหมาย

- จัดต้ังจุดตรวจ จุดสกัดพ้ืนที่ตอนใน และจุดตรวจภายใน

หมบูาน เพือ่เปนการสกดัก้ันการลำเลียงของยาเสพติด และเฝาระวังพืน้ทีภ่าย

ในหมูบาน/ชุมชน

2.3 ดานการบำบดัรักษาและฟนฟู

- ดำเนินการโดยวิทยากรกระบวนการ ซึง่ไดอบรมและแตงต้ัง

ในระดับอำเภอ เพ่ือรณรงค# ใหผเูสพ ผติูด ไดสมัครใจเขาสกูระบวนการบำบดั

รักษา

- จงัหวัดไดทำการ Re X - ray พืน้ทีท่กุอำเภอ เพ่ือจัดทำบัญชี

ผเูสพ ผติูด และนำเขาสกูระบวนการบำบดัรักษา โดยใช ผนูำทองท่ี  ผนูำ

ทองถิน่ ผปูระสานพลงัแผนดิน ปลดัอำเภอ  เจาหนาทีส่าธาณสุข  และเจา

หนาท่ีตำรวจ ไดรวมกนัเชญิชวนใหบคุคลดังกลาวเขาสกูระบวนการบำบดัรักษา

- ดานการฟนฟูและสงเสริมอาชีพ ไดมอบหมายใหคณะ

อนุกรรมการดานการชวยเหลือและพัฒนาอาชีพเขาไปสอบถามความตองการของ

ผผูานการบำบดัเพ่ือท่ีจะสงเสริมใหมงีานทำมรีายได และอยรูวมกนักบัสงัคม

อยางปกตสุิข

6. ดานการแจงเบาะแสและขอมูลขาวสาร

- ศูนย#ปฏบิติัการตอสเูพือ่เอาชนะยาเสพติดจังหวัดสุราษฎร#ธานี

(ศตส.จ.สฎ.) ไดเป�ดชองทางในการแจงขอมูล เบาะแส ผานทาง ต ูปณ. 999

สุราษฎร#ธานี

- แจงผานระบบ อินเตอร#เน็ต ผานทาง www.suratthani.go.th
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5.5 การจัดระเบยีบสงัคม

จังหวัดสุราษฎร#ธานี มีสถานบริการสถานประกอบการที่เปนพื้นที่

เส่ียง  จำนวน 1,073  แหง  แยกเปน

2.1 สถานบรกิาร/สถานบนัเทงิ จำนวน  144  แหง

2.1.1 สถานบรกิารทีจ่ดทะเบียนถกูตอง ณ วนัที ่30 มค. 51

มจีำนวน 87 แหง ดังนี้

- ประเภท 3 (1) ไดแก สถานทีท่ีม่กีารเตนรำหรอืรำวง

จำนวน 4 แหง

- ประเภท 3 (4) ก ไดแก สถานทีท่ีม่อีาหาร สุรา โดยมี

ดนตรี จำนวน 55 แหง

- ประเภท 3 (4) ไดแก สถานทีท่ีม่อุีปกรณ#การรองเพลง

ประกอบ จำนวน 9 แหง

- ประเภท 3 (4) ค ไดแก สถานทีท่ีย่นิยอมใหมกีารเตน

เชน เตนบรเิวณโต�ะ จำนวน 18 แหง

- ประเภท 3 (5) ไดแก สถานทีท่ีม่อีาหาร สุรา โดยจัด

ใหมกีารแสดงดนตรี ป �ดหลัง 24.00 น.จำนวน 4 แหง

2.1.2  สถานประกอบการทีม่ลัีกษณะคลายสถานบรกิาร จำนวน

57 แหง

2.2 โรงแรม จำนวน   331  แหง

2.3  นวดแผนโบราณ จำนวน    26  แหง

2.4  รานคาราโอเกะ จำนวน    63  แหง

2.5  รานเกมส# จำนวน   411  แหง

2.6  โต �ะสนุกเกอร# จำนวน    57  แหง

2.7  พืน้ทีเ่ส่ียง/รานคาแอบแฟง จำนวน    41  แหง
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2.8  หอพกั จดทะเบยีน จำนวน   114  แหง

-  หอพกัชาย 20 แหง

-    หอพกั 94 แหง

1. มาตรการในการจดัระเบยีบสงัคมของจงัหวดั

1.1 การดำเนินงานดานการปองกัน

1.1.1 ดำเนินการประชมุชีแ้จงนโยบายและมาตรการในการจดั

ระเบียบสงัคมใหทกุสวนราชการดำเนินการและถอืปฏิบติั

1.1.2 ดำเนินการใหสถานประกอบการ/สถานบรกิารรวมกลมุกนั

จดัต้ังชมรม เพือ่จะไดมกีารควบคุมการดำเนินธรุกจิใหอยใูนกรอบของกฎหมาย

เบ้ืองตน

1.1.3 ดำเนนิการจดัทำประกาศ/มอบรางวัลใหกบัสถานบรกิาร/

สถานประกอบการทีป่ระกอบธรุกจิอยใูนระเบยีบกฎหมาย และชวยเหลือสังคม

1.1.4 ประสานความรวมมือจากทกุสวนราชการเพ่ือบูรณาการใน

การจัดระเบียบสังคมในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร#ธานี รวมกันทุกหนวยงาน

โดยการ

- จดัทำแผนปฏิบติัการจดัระเบียบสงัคมแบบบรูณาการ

- ออกคำส่ังแตงต้ังคณะทำงานฝายอำนวยการ

- มอบหมายผรัูบผดิชอบใหดูแลพืน้ทีเ่ส่ียงเปนการเฉพาะ

1.2 มาตรการดานการปราบปราม

- จดัชุดปฏิบติัการระดับจงัหวัด และระดับอำเภอ

- ใหแตละหนวยงานจดัชุดปฏิบติัการเฉพาะหนวย

(ปฏิบัติในกรณีเรงดวน)

- ใหทกุอำเภอจัดชุดปฏิบติัการในระดับอำเภอออกตรวจ

สถานบรกิารอยางนอยสปัดาห#ละ  2  ครัง้  สำหรบั

อ.เมือง อ.เกาะสมุย อ.เกาะพะงนั ใหดำเนินการตรวจ

ทกุวนั

สุราษฎร�ธานี ๒๕๕๑ 102



2. มาตรการเพิม่ความเขมขน และจดัระเบยีบสงัคมในกลมุตาง ๆ

1. การแกไขปญหาแก�งรถจกัรยานยนต# ตำรวจภูธรจงัหวัดสุราษฎร#ธานี

ไดส่ังการกำชบัทกุ สภ.ใหถอืปฏิบติั เทาท่ีไดรับรายงานไมมกีารกระทำในลกัษณะ

ความผิดดังกลาวในพืน้ที ่โดยไดดำเนนิการรวม 3 มาตรการ คือ

1.1 มาตรการปองกนั เปนการสืบสวนหาขาว ตรวจสอบ และ

ดำเนินการ

1.2 มาตรการปราบปราม   เมือ่ไดขอมูลการกระทำผิดแนชดั

ระดมกำลงั จนท.ตร.ทกุฝายเขาป�ดลอม ตรวจคน

1.3 มาตรการดานกฎหมาย ให พงส. ดำเนนิคดีกบัผตูองหา

2. การเขมงวดกวดขันบอนการพนนั สถานบรกิารทีเ่ป�ดเกินเวลาหรือ

ที่ผิดกฎหมาย แหลงยาเสพติด ผูมีอิทธิพล และปองกันปราบปรามแหลง

อบายมขุทีผิ่ดกฎหมาย หาก สภ. ในสงักดัปลอยปละละเลย จะพจิารณาทัณฑ#

ทางวินยัอยางเฉียบขาดทนัที

3. การเรงรัดแกไขปญหายาเสพตดิและปราบปรามผมูอิีทธพิล โดย

ใชมาตรการทางกฎหมายและกระบวนการยติุธรรม ตัดชองหาเงินทจุรติของผู

มอิีทธพิลทกุ ๆ ดาน ไมวาจะเปนการคามนษุย# การเปนเจามือการพนนั การ

ตัดไมทำลายปา โดยระดมกวาดลางประจำทกุเดือน

3.1 จบักมุตาม พ.ร.บ.การพนนั  ได  9 ราย ผตูองหา 20 คน

3.2 จบักมุตาม พ.ร.บ.อาวุธปน  ได  4 ราย  ผตูองหา 4  คน

3.3 จบักมุตาม พ.ร.บ.ปาสงวน  ได  1 ราย  ผตูองหา 4  คน

3.4 จบักมุตาม พ.ร.บ.ยาเสพตดิ ได 11 ราย  ผตูองหา 11 คน

4. การกวดขันสถานบรกิารทีม่กีารเป�ดเกินเวลา เสียงดัง และยงัมี

เด็กอายตุ่ำกวา 18 ป เขาไปม่ัวสุม ผลการปฏบิติัมดัีงนี ้ ( ตลุาคม 2550 -

กมุภาพนัธ# 2551 )
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4.1 เป �ดสถานบริการเกินเวลาท่ีกฎหมายกำหนด จำนวน 4 ราย

ผตูองหา 4 คน

4.2 เป �ดสถานบริการโดยไมไดรับอนุญาตหรือไมแจงการต้ัง

จำนวน 2 ราย ผตูองหา 2 คน

4.3 ฉายหรอืใหบรกิารซึง่เทปหรอืวัสดุโทรทัศน#  จำนวน 12 ราย

ผตูองหา 12 คน

4.4 ละเมดิลิขสิทธิ ์ จำนวน 17 ราย  ผตูองหา 17 คน

4.5 จำหนายสุราโดยไมไดรับอนญุาต จำนวน 4 ราย ผตูองหา

4 คน

3. แนวทางการดำเนนิงานตามนโยบายรฐัมนตรวีาการกระทรวงมหาดไทย

3.1 ตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ไดกำหนดกรอบ

นโยบายใหกระทรวงมหาดไทยดำเนินการตามพันธกิจเรงดวน 5 ประการ

โดยใหหนวยงานทีรั่บผดิชอบดำเนินการใหเห็นผลในการปฏบิติัภายใน 90 วนั

จังหวัดสุราษฎร#ธานี โดยผูวาราชการจังหวัดสุราษฎร#ธานี ไดลงนามในทึก

ขอตกลง (MOU) การนำนโยบายและพันธกจิเรงดวน 5 ประการไปปฏบิติัใน

ระดับพืน้ทีก่บั หวัหนาสวนราชการระดับจงัหวัด นายอำเภอ ทกุอำเภอ และ

ผกูำกบัการสถานตีำรวจ ทุก สถานตีำรวจภูธร

3.2 จงัหวัดสุราษฎร#ธานี ไดจดัต้ังศูนย#ปฏบิติัการจงัหวัดสุราษฎร#ธานี

(ศปก.จ.สฎ.) เพื่อดำเนินการขับเคล่ือนนโยบายของรัฐมนตรีวาการกระทรวง

มหาดไทย โดยมีผวูาราชการจังหวัดสุราษฎร#ธานี เปนผอูำนวยการศูนย# และ

สวนราชการท่ีเกีย่วของเปนคณะกรรมการ เพือ่ทำหนาท่ีในการขบัเคล่ือนนโยบาย

นำไปสกูารปฏบิติัทีช่ดัเจน เปนไปตามเปาหมาย และหวงเวลาท่ีกำหนด และ

มีการแตงต้ังเจาหนาท่ีเพื่อรับผิดชอบประจำศูนย#ฯ เพื่อทำหนาท่ีดาน

อำนวยการ และธุรการทีช่ดัเจน
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3.3 การดำเนนิการกบัรานคาของเกา ในป 2551 มรีานคาของเกา

(โบราณวัตถุ  เพชรพลอยฯ  รถยนต# อืน่ ๆ  ) จำนวน 121 ราน สำหรับปญหา

รับซื้อของเกาประเภทสายไฟฟา หรือเศษเหล็ก ทุกอำเภอไดรายงานวา

ไดออกตรวจสอบรานคาดังกลาวแลว  ยังไมพบการกระทำผิดแตอยางใด

มอีำเภอดอนสักเพยีงอำเภอเดียวทีร่ายงานวามีปญหาการขโมยหมอแปลงและ

สายไฟฟา

บทวิเคราะห


จากสถานการณ#และมาตรการดานตาง ๆ  สรปุไดวายงัคงเปน

ปญหาเฉพาะในเขต ชุมชนเมือง และสถานท่ีทองเท่ียว สำหรับพื้นที่อ่ืน

อยใูนเกณฑ#ทีส่ามารถควบคุมได  สำหรบัดานการจัดระเบียบสงัคม แนวโนม

สามารถควบคุมไดเน่ืองจากไดเขมงวด กวดขัน และประชาสมัพนัธ#ใหเปนที่

รับทราบและเขาใจในกลมุเส่ียงตาง ๆ   อยางตอเน่ือง รวมท้ังการสำรวจขอมูล

รวบรวมขอมูล สถานทีเ่ส่ียง พืน้ทีเ่ส่ียง และมอบหมายใหเจาหนาท่ีตรวจตรา

ทุกพื้นที่เปนประจำทุกวัน ตลอดถึงการทำความเขาใจและขอความรวมมือ

ผูประกอบการใหดำเนินการตามกฏหมายอยางเครงครัด  จึงเช่ือวาปญหา

ยาเสพติด และดานจัดระเบียบสังคมมีแนวโนมลดลงและเปนไปในแนวทาง

ทีดี่

5.6 การแกไขปญหาความยากจน

สำนักงานพฒันาชมุชนจงัหวัดสุราษฎร#ธานี ไดดำเนินการแกไขปญหา

ความยากจน ดังนี้

1. การแกไขปญหาความยากจน จากการสำรวจขอมูลครัวเรือน

ยากจนตามเกณฑ# จปฐ. ป 2551 จำนวน ทัง้ส้ิน 1,647 ครวัเรือน ซึง่เปน

ครัวเรือนเปาหมายในการปฏิบัติการแกจนแบบเขาถึงทุกครัวเรือนตาม
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แนวคิดเศรษฐกิจพอเพยีง  และจะตองลดจำนวนครัวเรือนยากจนตามนโยบาย

เรงดวนของกระทรวงมหาดไทยใหได  รอยละ 50

2. การพฒันาระบบทนุในชมุชน

- กลุมออมทรัพย�เพื่อการผลิต  มกีารจดัต้ังและบริหารจดัการ

โดยคนในชุมชน มีจำนวนทั้งส้ิน 755 กลุม มีเงินสัจจะสะสม จำนวน

920,262,850บาท มสีมาชิกทัง้ส้ิน 108,582 คน  และกำลงัพฒันาเพิม่ขดี

ความสามารถเพ่ือยกระดับเปนสถาบนัการเงินชมุชนในระดบัหมบูานตำบล

- กองทุนตามโครงการแกไขปญหาความยากจน ( กข.คจ.)

เปนกองทนุทีไ่ดรับการจดัสรรจากราชการ จำนวน 484 กองทนุ ๆ  ละ 280,000

บาท  รวมเปนเงิน 135,520,000 บาท  แตจากการบรหิารจัดการของชุมชน

ทำใหปจจบุนัมเีงินทนุตามโครงการน้ีจำนวนทัง้ส้ิน 145,445,900 บาท เปน

เงินใหครัวเรือนยากจนเปาหมายยืม(ครัวเรือนท่ีมีรายไดต่ำกวาเกณฑ# จปฐ.)

เปนทนุในการประกอบอาชพี

5.7 การปองกนัอุบตัเิหตุ อบุตัภิยั และภยัแลง

การปองกนัและแกไขปญหาอบุตัเิหตุทางถนน

1. สถานการณ�

จังหวัดสุราษฎร#ธานี  เปนจังหวัดทางผานไปสูจังหวัดอ่ืน

ทางภาคใต  โดยมเีสนทางสายหลักคือ ทางหลวงแผนดินหมายเลข 41, 44

และ 401 รวมความยาวไมนอยกวา 457 กโิลเมตร เปนศูนย#กลางการคมนาคม

ขนสงทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ ยังมสีถานทีท่องเท่ียวระดับนานาชาติ
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ขอมูลสถิตการเกดิอุบตัเิหตุทางถนนจงัหวดัสุราษฎร�ธานปีทีผ่านมา

การเกิดอุบัติเหตุทางถนนสวนใหญผูบาดเจ็บและเสียชีวิตเปนวัยรุน

และวัยทำงาน ยานพาหนะสวนใหญเปนรถจกัรยานยนต#  มพีฤตกิรรมเส่ียง

ขบัรถเรว็ ไมสวมหมวกนริภัย เมาสรุา ตัดหนากระชนัชดิ ขับยอนศร

2. การปองกนัและลดอุบตัเิหตุจากการจราจรทางถนน

2.1 จงัหวัดสุราษฎร#ธานี ไดดำเนนิการรณรงค#ปองกันและแกไข

ปญหาอบุติัเหตุจราจรทางถนนอยางตอเน่ืองตามแผนปองกนัและแกไขปญหา

อุบติัเหตุจราจรทางถนนจงัหวัดสุราษฎร#ธานี  โดยดำเนินการตามนโยบายรฐับาล

ทีผ่อูำนวยการศูนย#อำนวยการความปลอดภัยทางถนนมอบหมายใหผวูาราชการ

จงัหวัดดำเนินการตามมาตรการปองกนัและแกไขปญหาอบุติัเหตุจราจรทางถนน

ใหครอบคลุมในยทุธศาสตร#  5 ดาน  ประกอบดวย  ยทุธศาสตร#การบงัคับใช

กฎหมาย ยทุธศาสตร#ดานวิศวกรรมจราจร ยุทธศาสตร#ใหความรปูระชาสัมพนัธ#

และการมีสวนรวม  ยทุธศาสตร#การบริการดานการแพทย#ฉุกเฉิน  โดยความ

รวมมือจากทกุภาคสวนทัง้ภาครัฐและภาคเอกชน  ในลกัษณะบรูณาการสราง

เครือขายของหนวยงานตาง ๆ

รวมคดีอุบัติเหต

ทางถนน

ผูเสียชีวิต

ตลอดป

(คน)

เฉล่ียตอ

เดอืน

(คน)

หมายเหตุ

ผูบาดเจ็บ

ตลอดป

(คน)

เฉล่ียตอ

เดอืน

(คน)

ตลอดป คาเฉล่ีย

ตอเดอืน

ป

พ.ศ.

2548

2549

2550

3,381

3,957

3,444

282

330

287

10,591

17,049

4,096

883

1,421

341

112

242

191

9

20

16

ม.ค.-ธ.ค.

ม.ค.-ธ.ค.

ม.ค.-ธ.ค.
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2.2 มุงเนนใหเกิดการปฏิบัติในพื้นที่ควบคุมการจราจร 6 แหง

ไดแก สถานศกึษา  สถานทีร่าชการ/รัฐวสิาหกจิ  โรงงาน/สถานประกอบการ

ตลาดและชุมชน  คิวรถมอเตอร#ไซด#รับจาง  ถนนเขา-ออกในจังหวัดและ

ถนนสายหลกั

2.3 มงุเนนการรณรงค#อยางตอเน่ืองและย่ังยนืในการจดัระเบียบ

จราจร  และเครงครัดในการบงัคับใชกฎหมาย  ในดานคน  ดานยานพาหนะ

และดานถนน

3. แนวทางการแกไข

3.1 ไดส่ังการตำรวจภูธรจงัหวดัดำเนินการตามมาตรการบังคับใช

กฎหมาย 3ม 2ข 1ร  อยางเครงครัด  ตอเน่ือง

3.2 ใหหนวยงานทีรั่บผดิชอบถนนทัง้สายหลัก สายรอง สายยอย

สำรวจจุดเส่ียง/จดุอันตราย ทีอ่าจเปนสาเหตุของการเกิดอุบติัเหตุเพือ่เปนขอมูล

นำไปปรับปรุงแกไขตอไป

3.3 เรงรัดการฝกอบรมทมีหนึง่ตำบลหน่ึงทมีกชูพีกภูยั OTOS  ให

ครอบคลุมพืน้ทีท่กุตำบล  เพือ่ใหการชวยเหลือผปูระสบอุบติัเหตุไดรวดเร็ว  ทนั

เหตุการณ#  และถกูหลกัวชิาการ

3.4 ไดขยายผลการปฏบิติัลงสอูงค#กรปกครองสวนทองถิน่  โดย

จดัโครงการประชุม  เครือขายการปองกนัและและแกไขปญหาอบุติัเหตุจราจร

ระดับตำบลนำรอง

การเตรียมความพรอมรับสถานการณ�อุทกภัย  วาตภัย  ดินถลม

1. สถานการณ�เฉพาะ

เน่ืองจากมภีเูขาสูงทางทศิตะวันตกและทิศใต  ซึง่เปนตนน้ำของ

แมน้ำตาป  และแมน้ำพมุดวง ประกอบกบัการไดรับอิทธพิลจากลมมรสมุตะวัน

ตกเฉียงใต (จากมหาสมทุรอินเดีย)  และมรสมุตะวันออกเฉียงเหนอื (ทะเล

จนีใตและอาวไทย)  ทำใหเกดิอุทกภยัใน 3 ลกัษณะ
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1.1 ดินถลมและน้ำปาไหลหลาก ในพื้นที่อำเภอเกาะสมุย

บานนาสาร พนม กาญจนดษิฐ#  ครีีรัฐนคิม  เวียงสระ  ทาชนะ ดอนสัก

ไชยา และอำเภอวิภาวดี  รวม 10 อำเภอ 26  ตำบล  83  หมบูาน

1.2 น้ำลนตล่ิง  ริมฝงแมน้ำตาปและพุมดวง ในพื้นที่อำเภอ

ชยับรีุ พระแสง เคียนซา พนุพนิ ครีีรัฐนคิม และอำเภอบานตาขุน รวม 6

อำเภอ

1.3 น้ำทวมขังในที่ลุมในพื้นที่เมืองสุราษฎร#ธานี อำเภอพุนพิน

และอำเภอเคียนซา รวม  3 อำเภอ

2. การเตรียมความพรอมและการแกไขปญหาอทุกภยั วาตภยั และ

ดินถลม ของจังหวัด

2.1 จดัทำแผนเฉพาะกิจปองกนัและแกไขปญหาอทุกภยั วาตภัย

และดินถลม ระดับจงัหวัด  อำเภอ

2.2 จัดต้ังศูนย#อำนวยการเฉพาะกิจปองกันและแกไขปญหา

อุทกภยั  วาตภยั  ดนิถลม

2.3 ดำเนินการฝกซอมแผนในการอพยพประชาชนจากพืน้ทีเ่ส่ียง

อุทกภยั  วาตภยั  และดนิถลม  ระดบัจงัหวัด  จำนวน  2  ครัง้  และระดับ

อำเภอท้ัง  19  อำเภอ

2.4 ติดต้ังเคร่ืองวัดปริมาณน้ำฝน 94 เคร่ือง ในพื้นที่เส่ียงภัย

83  หมูบาน  เพื่อแจงเตือนและอพยพประชาชนและไซเรนแบบมือหมุน

จำนวน 12 เครือ่ง

2.5 การแจงเตือนภัยผานระบบ SMS  จำนวน  500  หมายเลข

ประกอบดวยผบูรหิารของจังหวัด  หวัหนาสวนราชการ  นายอำเภอ  ผนูำองค#กร

ปกครองสวนทองถ่ิน  และมสิเตอร#เตือนภัย

2.6 ฝกอบรม "มสิเตอร#เตือนภัย" เพือ่ทำหนาท่ีแจงเตือนประชา

สัมพนัธ#และอพยพประชาชนในพืน้ทีเ่ส่ียงภยัหมบูานละ 2 คน รวม 166  คน
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2.7 ฝกอบรมอาสาสมัครปองกนัภยัฝายพลเรือน (อปพร.) จงัหวัด

สุราษฎร#ธานี ณ วนัที ่30กรกฎาคม 2551  ไดจำนวน 19,605 คน  คดิเปน

2.06 %  ของจำนวนประชากร

2.8 ฝกอบรมทีมหนึ่งตำบลหน่ึงทีมกูชีพกูภัย OTOS จังหวัด

สุราษฎร#ธานี  ณ  วนัที ่15 สงิหาคม 2551 ได  67 องค#กรปกครองสวน

ทองถ่ิน รวม  715  คน  12  เทศบาล 55 องค#การบรหิารสวนตำบล คิดเปน

รอยละ  48.55 ของเปาหมายป  2551

2.9 ฝกอบรมโครงการเสริมสรางศักยภาพของชมุชน  โดยชมุชน

มสีวนรวมในการวางแผน  ตัดสินใจ  และบรหิารจดัการภัยพบิติั  โดยใช

ทรพัยากรและบคุลากรของชุมชน  ชวยเหลือคนในชุมชนเองได

2.10 ไดแตงต้ังคณะกรรมการบริหารเคร่ืองจักรสาธารณภัย

กลมุพืน้ที ่(Zoning) เพือ่ประสานการปฏิบติัรวมกนักบัพืน้ทีอ่ื่น และหนวยงาน

ที่เกี่ยวของดานสาธารณภัย  สามารถปฏิบัติงานไดอยางรวดเร็ว และมี

ประสิทธภิาพสูงสุด

2.11 ใหทุกภาคสวนเตรียมความพรอมดานบุคลากร อุปกรณ#

เคร่ืองจักร  เครือ่งมือ  เคร่ืองใช   ในการกภูยั  พรอมท้ังระบบการสือ่สาร

หลักและส่ือสารรอง  และส่ิงของสำรองจาย  ใหพรอมและพอเพียง

2.12 ไดมอบหมายใหหนวยทหารในพืน้ที ่ สวนราชการประจำ

จังหวัด  และองค#กรปกครองสวนทองถ่ินรับผิดชอบพ้ืนที่ในการปฏิบัติการ

สนบัสนนุชวยเหลือผปูระสบภยัอทุกภยั  วาตภยั  และดนิถลม

2.13  ในกรณเีกดิภัยผวูาราชการจังหวัดสุราษฎร#ธานี  ไดจดัสรร

เงินทดรองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการ

เพ่ือชวยเหลือผปูระสบภยัพบิติักรณฉุีกเฉิน พ.ศ. 2546 ในอำนาจของผวูาราชการ

จงัหวัด (50 ลานบาท) ใหนายอำเภอละ 1 ลานบาท เพือ่ชวยเหลือผปูระสบภยั
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การเตรียมการปองกันและแกไขปญหาภัยแลง  ป  2551

1. สถานการณ�

จังหวัดสุราษฎร#ธานีเปนจังหวัดท่ีประสบปญหาความแหงแลง

ทกุป  ระหวางเดือนมีนาคม-มิถนุายน  เนือ่งจากเกดิภาวะฝนท้ิงชวงทำให

ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค  น้ำเพ่ือการเกษตร

- จังหวัดสุราษฎร#ธานีมีพื้นที่คาดวาจะประสบภัยแลงในป

2551 รวม 18 อำเภอ 115 ตำบล 673 หมบูาน

- ปรมิาณน้ำในเข่ือนรัชชประภาปจจบุนัม ี 4,621  ลาน ลบม.

คิดเปน  81.95 % (ของปรมิาณเกบ็กกัน้ำในเขือ่นเทากบั  5,639 ลาน ลบม.)

อยใูนภาวะปกติ

2. การเตรียมการปองกนัและแกไขปญหาภยัแลงป  2551

2.1 จดัทำแผนเฉพาะกิจปองกันและแกไขปญหาความแหงแลงของ

จงัหวัดสุราษฎร#ธานี  พรอมต้ังศูนย#อำนวยการเฉพาะกจิ  ณ  สำนกังาน

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร#ธานี  ศาลากลางจังหวัด

หมายเลขโทรศัพท# 0-7727-5550  โทรสาร 0-7727-5551 สปทม. 65033

2.2 ใหอำเภอ / องค#กรปกครองสวนทองถิน่ จดัทำแผนเฉพาะ

กิจปองกันและแกไขปญหาภัยแลงระดับอำเภอ/องค#กรปกครองสวนทองถิ่น

พรอมจดัต้ังศูนย#อำนวยการเฉพาะกิจ  ณ  ทีว่าการอำเภอ/องค#กรปกครอง

สวนทองถิน่

2.3 จดัเตรียมกำลงัคน สำรวจวสัดุ อปุกรณ# รถยนต#บรรทกุน้ำ

เคร่ืองสูบน้ำ  เคร่ืองมือเคร่ืองใชในการบรรเทาความเดือดรอนจากภยัแลงให

พรอมใชการไดทนัท ี และไดจดัทำคำสัง่แบงพืน้ทีก่ารชวยเหลือใหหนวยงาน

รับผิดชอบเขาไปชวยเหลือเปนโซนอยางชัดเจน
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2.4 สำรวจตรวจสอบแหลงน้ำ  รวมทัง้ภาชนะเกบ็กกัน้ำใหอยใูน

สภาพทีใ่ชการไดอยางเพียงพอ

2.5 ดำเนินการขุดลอก คู คลอง แหลงน้ำสาธารณะ เพ่ือให

สามารถเก็บกกัน้ำในหมบูานและตำบลไดมากขึน้

2.6 รณรงค#และสงเสริมใหประชาชน  มีสวนรวมในการจัดหา

ภาชนะเกบ็กกัน้ำและใชน้ำเพ่ือการอุปโภคและบริโภคอยางประหยดั  รวมท้ัง

ทำความเขาใจและแนะนำใหเกษตรกรปลูกพืชที่ใชน้ำนอยหรือพืชชนิดอ่ืน

ทดแทนในชวงฤดูแลง

2.7 แจงองค#กรปกครองสวนทองถ่ิน  ใหความสำคัญในการดแูล

รักษาแหลงน้ำสาธารณะ  คู  คลอง หนอง  บงึ  และภาชนะเกบ็กกัน้ำอ่ืน ๆ

เพือ่ใหมนี้ำในการอุปโภคและบริโภคในตลอดฤดูแลง  ตลอดจนจดัทำโครงการ

พฒันาแหลงน้ำสาธารณะใหอยใูนสภาพสมบรูณ#

2.8 ประชมุหนวยงานทีเ่กีย่วของ/ ผนูำเกษตรกร  ชาวสวนผลไม

ประเมินความตองการฝนหลวง  และไดขอยติุวามีความตองการชวงเดือนมีนาคม

เปนตนไป  พรอมขอรับการสนบัสนนุการปฏบิติัฝนหลวงจากสำนกัฝนหลวง

และการบินเกษตร ซ่ึงปจจบุนัสำนกัฝนหลวงและการบินเกษตรไดจดัต้ังหนวย

ปฏบิติัการฝนหลวงท่ีจงัหวัดสุราษฎร#ธานี  ตัง้แตวันที ่1 มนีาคม 2551 เพือ่

ปฏบิติัการทำฝนหลวงชวยเหลือจังหวัดสุราษฎร#ธานี  และจงัหวัดใกลเคียง

2.9 ในกรณเีกดิภัย  ผวูาราชการจังหวัดสุราษฎร#ธานีไดจดัสรรเงิน

ทดรองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลงั  วาดวยเงินทดรองราชการเพ่ือ

ชวยเหลือผปูระสบภยัพบิติักรณฉุีกเฉิน พ.ศ. 2546 ในอำนาจของผวูาราชการ

จงัหวัด  (50  ลานบาท)  ใหนายอำเภอละ  1  ลานบาท  เพือ่ชวยเหลือ

ผปูระสบภยั
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การเตรียมการชวยเหลอืผปูระสบภยัทางทะเล

1. สถานการณ�

จังหวัดสุราษฎร#ธานีเปนจังหวัดท่ีมีพื้นที่ติดชายทะเล  มีเกาะ

มากกวา  100  เกาะ  เปนแหลงทองเท่ียวสำคัญของจงัหวัด  แตละปมี

นกัทองเท่ียวทัง้ชาวไทยและชาวตางประเทศเดินทางมาทองเท่ียวจำนวนมาก

การเดินทางทองเท่ียวดังกลาวตองอาศัยเรือไปยังเกาะสมุย  เกาะพะงัน

เกาะเตา  นอกจากนีย้งัเปนแหลงประมงสำคัญของอาวไทย

2. การเตรียมความพรอม

2.1 ไดมีการจัดฝกซอมแผนการชวยเหลือผูประสบภัยทางทะเล

เพือ่ใหหนวยงานรับผดิชอบมกีารบรูณาการควบคุม  สัง่การระหวางงาน  และ

มีเจาหนาท่ีปฏิบัติงานไดรวดเร็วและทันตอเหตุการณ#

2.2 จดัเจาหนาท่ีเฝาระวัง  ตดิตามสภาพอากาศจากกรมอุตุนยิม

วิทยาอยางใกลชิดตลอด 24 ช่ัวโมง พรอมแจงเตือนทางส่ือตางๆ ให

ชาวเรือ  และประชาชนทีอ่าศัยอยริูมชายฝงทะเลทราบทุกระยะ

2.3 ไดส่ังการหนวยงานทีเ่กีย่วของดำเนินการ  ดงันี้

1) เขมงวด/กวดขัน การปฏบิติังานของเจาหนาท่ีบรเิวณทา

เทียบเรอืและแหลงทองเท่ียวตาง ๆ  ในพืน้ทีรั่บผดิชอบ ชวงปกต ิและเพิม่

ความเขมในการปฏบิติัในชวงเทศกาลสำคัญ

2) การบงัคับใชกฎหมายอยางเขมงวดในการควบคุมผปูระกอบ

การธุรกจิทางเรือ   ทาเทียบเรอืใหปฏบิติัตามกฎหมาย  โดยการตรวจสอบ

ตรวจตรา  เก่ียวกบัอุปกรณ#  เสือ้ชูชพี  วาในเรือโดยสารแตละลำมเีพยีง

พอกบัจำนวนผโูดยสาร  เรือมีความพรอมใชงานตลอดจนการบรรทุกคนโดยสาร

หรอืส่ิงของ  ไมเกนิกวาจำนวนทีไ่ดกำหนดไวในใบอนญุาตใชเรือ
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ป  2550
ป  2551

รวม

3)  ประชาสมัพนัธ# ปองกัน ดแูลและคมุครอง ใหคำแนะนำ

ทีเ่ปนประโยชน#แกนกัทองเท่ียวเกีย่วกบั สวสัดิภาพและความปลอดภัยในการ

ทองเท่ียว  และอำนวยความสะดวกตามอำนาจหนาท่ี

2.4 จดัเตรียมชดุเฝาระวังและคอยรับแจงอุบติัเหตุทางน้ำ รวมทัง้

การใหความชวยเหลือผปูระสบเหตุไดทนัที

2.5 ขอความรวมมอืผปูระกอบการธรุกจิทางเรือ/ทาเทียบเรอืในการ

จดัเก็บขอมูล ประวัติของผโูดยสาร ลงเรือ เพ่ือสะดวกในการชวยเหลือ ติดตาม

ประสานงานหากเกิดอุบติัภยัทางน้ำข้ึน

5.8 การรองเรียน/รองทกุข� และการคมุครองผบูรโิภค

การรองเรียน/รองทกุข�

1. ขอมูลการดำเนนิการในเชงิสถติติวัเลข

จำนวนเรือ่งรองเรียน / รองทกุข�

ป จำนวน กำลงัดำเนนิ แกไขยตุิ คดิเปน (%)

430
141
571

24
69
93

406
72
478

94%

51%

83%
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จากกระทรวงมหาดไทย
จากสำนักงานผูตรวจ
การแผนดินของรัฐสภา
จากสำนกันายกรฐัมนตรี
จากสำนกัราชเลขาธิการ
จากศูนย#ขอมูลภาครัฐ
เพื่อประชาชน
จากเว็บไซต# ระฆังฯ
นายก(รวมอินเตอร#เน็ตฯ)

1. แจงเบาะแส
การกระทำผิด

2. ปญหาความ
เดือดรอน

3. กลาวโทษ
เจาหนาท่ีของรัฐ

4. ปญหาทีดิ่น
5. ขอความชวยเหลือ
6. อ่ืนๆ  ขอขอมูล

ปรกึษา ชมเชย
รวม

ประเภท ป 2550 ป ยตุิ คดิเปน (%)

19

92

162

81
63
13

430

12

20

56

19
30
4

141

27

103

173

87
73
15

478

87%

92%

79%

87%

78%

88%

83%

จำนวนเรือ่งรองเรียน / รองทกุข�แยกตามประเภท

รวม

31

112

218

100
93
17

571

ประเภท ป 2550 ป ยตุิ คดิเปน (%)

56
14

34
10
50

5

11
6

6
3
0

0

55
18

38
10
49

5

82%

90%

95%

77%

98%

100%

รวม

67
20

40
13
50

5

จำนวนเรือ่งรองเรียน / รองทกุข�แยกตามชองทางการรองเรียน
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จดหมายถงึผวูาราชการ
จงัหวัด (รวมตนูายกฯ)
รองดวยตนเอง
จากหนวยงานอ่ืนๆ

รวม

ประเภท ป 2550 ป ยตุิ คดิเปน (%)

173

74
14
430

70

38
7
141

194

90
19
478

80%

80%

90%

83%

รวม

243

112
21
571

2. การวิเคราะห�ขอมูลในเชิงสถิติตัวเลข  และรายงานผลความสำเร็จในการ

ดำเนินการ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 - 2551 จงัหวัดสุราษฎร#ธานี  มเีร่ืองรอง

เรียน / รองทุกข#ทัง้ส้ิน  จำนวน  712  เรือ่ง  แกไขยติุ  จำนวน  620  เรือ่ง

คิดเปนรอยละ  87  กำลงัดำเนนิการ  จำนวน  92  เรือ่ง  คดิเปนรอยละ

13  ซึง่หากจำแนกเรือ่งรองเรียนตามประเภท  ทกุประเภทสามารถแกไขปญหา

ไดเกนิกวารอยละ  83  โดยประเภททีส่ามรถแกไขปญหาไดมากกวารอยละ

85  มอียถูงึ  5  ประเภท  คอื

1. ประเภทอ่ืนๆ  (ขอขอมูล ปรกึษา ชมเชย)  คดิเปนรอยเปอร#เซน็

2. ประเภทปญหาความเดือดรอน  คดิเปนรอยละ  95

3. ประเภทปญหาทีดิ่น  คดิเปนรอยละ  88

4. ประเภทปญหาขอความชวยเหลือ  คิดเปนรอยละ  87

5. ประเภทปญหาแจงเบาะแสการกระทำผิด  คิดเปนรอยละ  86

จากการประมวลผลในเชิงตัวเลขขางตนพอทีจ่ะส่ือสารถึงความสำเร็จ

ในการแกไขปญหาใหแกพี่นองประชาชนในพื้นที่ของจังหวัดไดในระดับหนึ่ง

แตอยางไรก็ตามแมวาตัวเลขทางสถิติของความสำเร็จในการแกไขปญหาจะสงู

เพยีงใด แตหากประชาชนยงัคงไดรับความเดือดรอน  ตวัเลขก็เปนเพยีงขอมูล
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อยางหนึง่เทาน้ัน  และไมสามารถท่ีจะนำมากลาวอางได  แตจากภาพรวม

และสถานการณ#ของจังหวัดท่ีผานมาสามารถท่ีจะกลาวไดวาขอมูลตัวเลขใน

เชิงตัวเลขของจังหวัดเปนขอมูลที่คอนขางชัดเจน  เพราะไมปรากฏปญหา

ความวนุวายในดานตางๆ  ของจงัหวดัใหเห็นมากมายนกั  โดยปญหาทีพ่อจะ

มีอยูบาง สวนใหญจะเปนปญหาเกี่ยวกับที่ดินทำกิน  ซึ่งทางจังหวัดก็ได

ดำเนินการไปอยางถกูตองตามระบบแลว  แตเน่ืองจากจงัหวัดสุราษฎร#ธานี  เปน

จงัหวัดท่ีมพีืน้ทีจ่ำนวนมาก

จึงมีผูที่ไปกระตุนใหประชาชนเขาไปจับจองที่ดินโดยไมถูกตองตาม

กฎหมายอยจูำนวนหนึง่   สวนในกรณอ่ืีนๆ  ทางจงัหวัดไดใหหนวยงานท่ี

เกีย่วของวิเคราะห#ถงึสาเหตุทีป่ญหายงัดำเนินการไมแลวเสร็จ  พรอมท้ังหา

ขอบกพรองและแนวทางในการดำเนินการอยางสม่ำเสมออยตูลอดเวลา

3.  แนวทางในการแกไขปญหา

จากการตรวจสอบของทางจังหวัด เร่ืองรองเรียนทีย่งัไมสมารถดำเนิน

การแกไขปญหาใหสำเร็จลุลวงในบางประเด็นเกิดจากไมไดมีการกระตุนการ

ดำเนินการอยางตอเน่ือง และไมไดมีการบูรณาการเพ่ือแกไขปญหารวมกัน

จงัหวัดจึงไดดำเนินการ ดงันี้

3.1 เรงรัดหนวยงานผรัูบผดิชอบท่ีคางดำเนินการในทีป่ระชมุประจำ

เดือนเปนประจำ ทกุเดือน

3.2 มกีารนำเร่ืองรองเรียนในพืน้ทีอ่ำเภอตางๆ  เรงรัดใหหนวยงาน

ผรัูบผดิชอบในพืน้ทีด่ำเนินการในโครงการจงัหวัดสุราษฎร#ธานีเคล่ือนท่ี

3.3 ศนูย#ดำรงธรรมจังหวัดสุราษฎร#ธานี  มกีารประชมุเพือ่รับทราบถงึ

ปญหา / อปุสรรคของเร่ืองท่ีคางดำเนินการของหนวยงานตางๆ  เพือ่จะได

หาแนวทางในการแกไขปญหารวมกนัเปนประจำทกุเดือน
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การคมุครองผบูรโิภค

การรับเร่ืองรองเรียนของศูนย�รับเร่ืองราวรองทุกข�และใหคำปรึกษา

ปญหาแกผบูรโิภคประจำจงัหวดัสุราษฎร�ธาน ี(สคบ.สฎ.)

ในการรบัเร่ืองรองเรียนจากผบูรโิภคท่ีมาขอคำปรึกษาและรองเรียนนัน้

ไดจำแนกประเภทของเรือ่งรองเรียนไวเปน 4 ประเภท อนัไดแก

1. รองเรียนเกีย่วกบัสินคาและบริการ กรณทีีผ่บูรโิภคถูกเอารัดเอา

เปรียบดานสินคาและบริการ ตัวอยางเชน ผูประกอบธุรกิจขายสินคาท่ี

ไมไดคุณภาพ หรอืสินคาท่ีซือ้มีขอบกพรองเกิดข้ึนกบัตัวสินคา และไมไดรับ

การชวยเหลือจากผจูำหนายหรอืตัวแทนผจูำหนาย เปนตน

2. รองเรียนเกี่ยวกับสัญญา  กรณีถูกเอาเปรียบดานสัญญา

บาน ทีดิ่น จดัสรร อาคารชุด เชาซือ้รถยนต# รถจกัรยานยนต#

3. รองเรียนเกี่ยวกับโฆษณา  กรณีสินคาท่ีมีการจำหนายไม

เปนไปตามท่ีโฆษณาไว การโฆษณาเกินจรงิ เปนเทจ็ตอผบูรโิภค

4. รองเรียนเกี่ยวกับธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง กรณีที่

พบวาบริษัทที่ดำเนินธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรงประกอบกิจการอันเขา

ลักษณะของแชร#ลูกโซ หรอืกรณทีีต่องมีการรับประกนัสินคาเม่ือผบูรโิภคซ้ือสินคา

แลวไมพอใจ

ปจจบุนัปญหาทีจ่งัหวัดสุราษฎร#ธานีไดรับการรองเรียนในสองปญหาที่

ไดรับการรองเรียนมากทีสุ่ด ไดแก

1. ปญหาดานสัญญาที่มีการกระทำผิดสัญญาในเรื่องของการ

เชาซือ้รถยนต#และรถจกัยานยนต# เนือ่งจากพบวาปญหาทีเ่กดิข้ึนกบัผรูองเรียน

มกัมสีาเหตุมาจากการชำระคางวดท่ีลาชาของผบูรโิภคซ่ึงเปนผเูชาซือ้ หรือกรณี

ทีผ่บูรโิภคทำการชำระคาเชาซือ้แลวแตบรษัิทไมตัดยอดเงินให  และในดาน

สัญญายงัพบวากรณขีองการสรางท่ีอยอูาศัยไมเสร็จตามระยะเวลาท่ีกำหนดไว

ทำใหไมสามารถสงมอบทรัพย#สินตามสัญญาได
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2. ปญหาดานสินคาและบริการ ผบูรโิภคมักจะถกูละเมิดจากการ

จำหนายสนิคาท่ีไมไดคุณภาพจากผปูระกอบกจิการ หรอืการปกป �ดขอเท็จจรงิ

ของสินคาท่ีผปูระกอบกจิการควรจะตองแจงใหผบูรโิภคทราบ หรือการไมไดรับ

บรกิารทีดี่หลังการขาย เชน การใหบรกิารของศูนย#บรกิารรถยนต#

แนวทางในการแกไขปญหาใหกับผูบริโภคท่ีถูกเอารัดเอาเปรียบ

หรือไดรับอันตรายจากสินคาหรือบริการใด มีขั้นตอนปฏิบัติงานอยูในกรอบ

ระยะเวลาภายใน 41 วนัทำการ ระยะเวลาดำเนินการนีไ้มนบัรวมการเจรจา

ไกลเกล่ียและการพจิารณาของคณะอนุกรรมการ เนือ่งจากไมสามารถกำหนด

ระยะเวลาท่ีแนนอนได ในระดบัของจงัหวัดไดเนนการแกปญหาโดยการเจรจา

ไกลเกล่ีย เพือ่หาขอยติุของปญหาทีเ่กดิข้ึนใหได หากวาปญหาทีม่กีารเจรจา

ไกลเกล่ียเกดิข้ึนแลวไมสามารถท่ีจะหาขอยติุได กจ็ะดำเนินการสงเร่ืองรองเรียน

เร่ืองน้ันๆ ใหสำนักงานคณะกรรมการคมุครองผบูรโิภคพิจารณา

เร่ืองรองเรียนในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ตัง้แตเดือนตุลาคม

2549 - กนัยายน 2550

1. ไดรับเร่ืองรองเรียนทัง้ส้ิน 39 เรือ่ง 43 ราย

2. ดำเนนิการยติุเร่ืองเปนทีเ่รียบรอย 31 เรือ่ง 31 ราย

3. สงสำนักงานคณะกรรมการคมุครองผบูรโิภคเพ่ือพิจารณา 8 เรือ่ง

12 ราย

4. การรับเร่ืองรองเรียนของปงบประมาณ 2551 ตัง้แตเดือน ต.ค.50

- ส.ค.51 ดงันี้

1. ไดรับเร่ืองรองเรียนจากผบูรโิภคท้ังส้ิน 51 เรือ่ง แบงเปนเร่ือง

รองเรียนเกีย่วกบัสญัญา 22 เรือ่ง และเก่ียวกบัสนิคาและบริการ 29 เรือ่ง

2. เร่ืองรองเรียนเกีย่วกบัสญัญา แบงการดำเนินการได ดังนี้

2.1  สามารถยติุเร่ืองรองเรียนไดแลวเสร็จ 9  เรือ่ง

2.2  นำเรือ่งสง สคบ. สวนกลาง 8  เร่ือง

2.3  อยรูะหวางดำเนินการ 5  เรือ่ง
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3. เร่ืองรองเรียนเกีย่วกบัสนิคาและบริการ แบงการดำเนินงาน

ได ดังนี้

3.1  สามารถยติุเร่ืองรองเรียนไดแลวเสร็จ 14  เรือ่ง

3.2  นำสง สคบ.สวนกลาง 3   เรือ่ง

3.3  สงหนวยทีเ่กีย่วของ 1   เรือ่ง

3.4  อยรูะหวางดำเนินการ 11  เรือ่ง

แนวในการแกไขปญหาเร่ืองรองเรียนเกี่ยวกับผูบริโภคในอนาคต

จะตองสรางความรูใหแกผูบริโภคท้ังหลายทราบถึงสิทธิของตนเองท่ีอยูตาม

รัฐธรรมใหเปนพื้นฐานที่สำคัญ ใหรูจักการปองกันและรักษาสิทธิของตนเอง

อีกทัง้การใหความรแูกผปูระกอบธรุกจิทัง้หลายในการทีจ่ะตองปฏิบติัใหเปนไป

ในแนวทางเดียวกนั เพือ่ใหผปูระกอบธรุกจิทัง้หลายไมกระทำการละเมิดสิทธิ

ผบูรโิภค และตองใหทัง้สองฝายรจูกัรกัษาสิทธขิองกนัและกนั สรางจรรยาบรรณ

ในการประกอบธรุกจิใหกบัผปูระกอบการ เม่ือมีปญหาเกีย่วกบัผบูรโิภครองเรียน

เขามา ตองมีการจดัการปญหาอยางเปนรปูธรรม การเจรจาไกลเกล่ียยงัคงเปน

วิธีการแกไขปญหาทีม่ปีระสิทธภิาพ แตจะตองมีการระดมความคิดในการแกไข

ปญหาใหมทีางออกท่ีเหมาะสมท่ีสุดสำหรับปญหานัน้ๆ
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บทที่ 6

ทิศทางการพัฒนาจังหวัดสุราษฎร�ธานี

วิสัยทัศน�จังหวัด

สุราษฎร#ธานี มศัีกยภาพทีส่ำคัญ คอื มฐีานเศรษฐกิจทีห่ลากหลาย

เปนศูนย#กลางการคมนาคมของภาคใตตอนบน เปนฐานการทองเท่ียวทาง

ทะเลช้ันนำระดับโลก  มีฐานทรัพยากรที่จะเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาเปน

ศูนย#กลางอุตสาหกรรมและดานพลังงานของประเทศจึงกำหนดทิศทางการ

พฒันาจงัหวัดภายใตวิสัยทศัน#ทีว่า "สุราษฎร�ธานเีปนศนูย�กลางการเกษตรครบ

วงจร ผูนำการทองเที่ยวเชิงคุณภาพที่ยั่งยืนในภูมิภาค เปนเมืองนาอยูและ

เปนแหลงการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณธรรม" โดยมปีระเด็นยทุธศาสตร# 7 ดาน

เปนกรอบการดำเนินงาน เพือ่ดำเนินการผลักดนัจงัหวัดสกูารบรรลุเปาหมาย

ดังนี้

ประเดน็ยทุธศาสตร�

1) การเปนศูนย#กลางการเกษตรท่ีมคุีณภาพครบวงจร

2) การเปนศูนย#กลางอุตสาหกรรมท่ีเกีย่วเน่ืองจากการเกษตร

3) การเปนผนูำการทองเท่ียวเชิงคุณภาพทีย่ัง่ยนืในภมูภิาค

4) การเปนเมอืงนาอยู

5) การเปนศูนย#กลางการศึกษาและพัฒนาคุณธรรม

6) การเปนจดุเช่ือมโยงเสนทางคมนาคมบริเวณ ภาคใตตอนบน

7) การมรีะบบ กลไก และพฒันาสมรรถนะบคุลากรในการขับเคล่ือน

ยทุธศาสตร#
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การพฒันาตามทศิทางยทุธศาสตร�จงัหวดั

ในการดำเนินการสูเปาหมายจังหวัดไดยึดถือตามนโยบายและแผน

บรหิารราชการแผนดินของรัฐบาล และนำแนวทางหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีง

มาใชทัง้ในระดับครัวเรือน ชมุชนหมบูานการเสริมสรางสังคมอยดีูมสุีข โดย

เนนการพึง่ตนเอง ดูแลสังคมภายใตแผนชมุชน / หมบูาน โดยมงุเนนการ

พัฒนาตามศักยภาพและความตองการของพ้ืนที่ เพื่อขับเคล่ือนการพัฒนา

ไปในทศิทางท่ีเหมาะสมอยางตอเน่ือง  และเปนรปูธรรม  มเีปาหมายการ

ดำเนินงาน ดังนี้

1. ดานการเกษตร   ผลผลิตท่ีสำคัญ ไดแก

(1) ยางพารา  พืน้ทีป่ลกูประมาณ  2 ลานไร มากทีสุ่ดใน

ประเทศมีผลผลิตมากกวา  4  แสนตนัตอป  จงึมงุเนนการผลิตยางคุณภาพ

และพัฒนาตลาดกลางยางพารา ใหเชื่อมโยงเครือขายตลาด เพ่ือรักษา

เสถียรภาพดานราคา จูงใจเกษตรกรในการพฒันาคุณภาพ

(2) ปาล�มน้ำมัน  พืน้ทีป่ลกูปาล#มน้ำมัน 4 แสนกวาไร ผลผลิต

7 แสนตนั ตอป  มากเปนอันดับสองรองจากกระบีแ่ละมีแนวโนมขยายตวัทวี

เพิม่ขึน้ ในอนาคตมงุเนนการพฒันาเปนระบบครบวงจรจากการพัฒนาทีดิ่น

เกษตรอินทรยี# การเพาะและขยายพนัธ#กลาพนัธ#ดีุ  เพิม่เปอร#เซน็ต#น้ำมันการ

ขยายพื้นที่ปลูกอยางเหมาะสม และใหความสำคัญ ในการสงเสริมเปนพืช

ทดแทนพลงังานการพฒันา และใชประโยชน# ในรปูแบบตางๆ ทัง้การผลิต

สินคา ไบโอดีเซล ระดับชมุชน และสงเสริมการผลิตพลังงาน ชวีมวล

(3) ผลไม  ทีม่ชีือ่เสียงของจงัหวดั อาทิ เงาะโรงเรียน มงัคุด

ทเุรียน ลองกอง มงุพฒันาคุณภาพไมผลตามมาตรฐาน GAP เพ่ือเพ่ิม มลูคา

การกระจายสนิคาออกสตูลาดในวงกวางท้ังภายในและตางประเทศ และสงเสริม

ดานการตลาดโดยการรวมกลมุเครือขายสหกรณ#
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(4) การเพาะเล้ียงสัตว�น้ำชายฝง มอีาวบานดอนเปนพืน้ทีเ่พาะ

เล้ียง ทีส่ำคัญในอาวไทย  ไดแก กงุทะเล หอยนางรม หอยแครง กวา

50,000 ไร คิดเปนมลูคากวา 8,000ลานบาทตอป   เนนการพฒันาสัตว#น้ำ

เชงิคุณภาพ เพือ่สรางมูลคาการแปรรูปเพือ่สงออก และสงเสริมเปนอาชีพทาง

เลือก

2. ดานอตุสาหกรรมตอเน่ืองจากการเกษตร  ยางพารา  ปาล#มน้ำมัน

อาหารทะเล  มุงเนนเขตอุตสาหกรรมภายใตระบบผังเมืองเพ่ือจัดการ

ส่ิงแวดลอม การเพิม่ขดีความสามารถของวิสาหกจิขนาดกลาง และขนาดยอม

ของกลมุอุตสาหกรรม แปรรูปไมยางพารา และปาล#มน้ำมัน รวมทัง้การสงเสริม

การรวมกลุมอุตสาหกรรมยางพาราและปาล#มน้ำมัน (Cluster) เพื่อการเพ่ิม

ศักยภาพในการแขงขัน

3. ดานการทองเที่ยว  มศัีกยภาพโดดเดน  เปนทีร่จูกัในระดบั

นานาชาติ  มงุเนนการพฒันาและการบรหิารจดัการการทองเท่ียวอยางเปน

ระบบเพือ่การทองเท่ียวคุณภาพทีดี่ โดย

- จดัระเบียบมาตรฐานบรกิาร ความปลอดภัย และการจดัการ

ส่ิงแวดลอมในพืน้ทีท่องเท่ียว เกาะสมยุ ปรมิณฑล  และ  ตวัเมือง เนนเมอืง

สะอาด สวยงาม การจราจร

- พัฒนาระบบบริการขนสงทางบก ทางอากาศและทางน้ำ

เพือ่เช่ือมโยงการทองเท่ียวทางทะเล และบนบก ไดแก ในบาง แมน้ำตาป

เข่ือนรัชชประภา อทุยานแหงชาติเขาสก

- สงเสริมและประชาสัมพันธ#ตลาดการทองเท่ียวระดับกลุม

จงัหวัดระดับจงัหวัด และระดับนานาชาติ และเผยแพร  Samui Total  Wellness

Island
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- พฒันาบคุลากรบริการดานการทองเท่ียวและจดัศูนย#บรกิารนกั

ทองเท่ียวครบวงจร (One Stop Service)

4. ดานการเปนจดุเช่ือมโยงเสนทางคมนาคมบรเิวณภาคใตตอนบน

มงุขยายระบบการขนสงทางน้ำ  บรเิวณปากแมน้ำตาปซึง่มกีารพฒันาทาเรือ

สินคา ของรัฐและเอกชน พฒันารองน้ำชายฝงเชือ่มโยงเครือขายการขนสงทาง

รถไฟ ทีส่ถานทีงุโพธิ ์อ.พนุพนิ และทางรถยนต# เพือ่ลดตนทนุการขนสง

5. การพัฒนาคณุภาพชวีติ คน และสงัคม

ประเด็นปญหาสงัคม เปนเร่ืองสำคัญทีสุ่ด ทีจ่ะใหสังคมอยเูยน็

เปนสขุ  มงุเนนการพฒันาคน  คณุธรรม  ไดนำวาระ  "สุราษฎร�ธานี เมือง

คนดี" แปลงไปสกูารปฏบิติัใหชดัเจนข้ึน ควบคกูบัการพฒันาดานการศึกษา

วัฒนธรรม และการจดัระเบียบสงัคม

- การศึกษา  มเีปาหมายสงเสริมใหเปนศูนย#กลางการศึกษา

ทัง้ของรัฐ และของเอกชน  โดยใชฐานสถาบนัการศึกษาท่ีมอีย ูพฒันาความ

หลากหลาย ทัง้หลกัสตูรปกติ หลกัสตูรพิเศษตางๆ  (สองภาษา,เฉพาะทาง)

รวมถงึสถาบนัระดับนานาชาติ

- วัฒนธรรมประเพณี สงเสริมแหลงเรียนรดูานวัฒนธรรม อนั

เปนเอกลักษณ# เฉพาะถ่ิน โดยเฉพาะวัฒนธรรมศรีวิชยั ประเพณชีกัพระ -

ทอดผาปา รวมทัง้สวนโมกข# แหลงศึกษาธรรมระดับนานาชาติ เพือ่เช่ือมโยง

เปาหมายการทองเท่ียวคุณภาพ

- การจดัระเบยีบสงัคมและชมุชน เพือ่ปองกันและแกไขปญหา

ยาเสพติด ลดความรุนแรงและปญหาของเดก็และเยาวชนอยางจริงจงัการเขา

ดูแลผดูอยโอกาสกลมุตางๆ อยางทัว่ถงึ และรวมถงึการใชกฎหมายผงัเมืองให

สอดคลองกบัวถิชีมุชนและการพฒันาพืน้ทีใ่นอนาคต
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6. การดูแลทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม

มงุเนนการอนุรักษ#และฟนฟทูรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

ทุกประเภทใหสามารถใชประโยชน#เชิงพัฒนา ทั้งในแหลงทองเท่ียวและ

ส่ิงแวดลอมในชมุชนเมอืง โดยการจัดการขยะ รวมศูนย#   จดัระเบียบเมอืง

ใหสะอาด สวยงาม โดยใหชมุชน / ทองถิน่ มสีวนรวมในการดูและและแกไข

ปญหากำหนดแผนปฏบิติัทีช่ดัเจน

7. การมีสวนรวมของภาคพีฒันา

ในกระบวนการพัฒนาดังกลาว ไดกำหนดจากการมีสวนรวม

ของทุกภาคสวน เพือ่กำหนดทิศทางกรอบการดำเนินงานและเปาหมายรวมกนั

เพือ่เพ่ิมศักยภาพในการแขงขนัและแกไขปญหา ในทกุเวที  "สุราษฎร�ธานี

เมืองคนด"ี
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บทที ่ 7

ปญหาสำคญัของจงัหวดั

7.1 การบกุรกุพืน้ทีข่องรฐั

1. ปญหาการบกุรกุทีด่นิและการเรยีกรองทีด่นิทำกนิในเขตปฏรูิปทีด่นิ

จงัหวดัสุราษฎร�ธานี

1.1 กรณีพืน้ทีบ่รษัิท ชยับรีุปาล�มทอง จำกดั ต.ไทรทอง อ.ชัยบรีุ

บรษัิท ชยับรีุปาล#มทอง จำกดั ไดรับอนญุาตใหเขาทำประโยชน#

หรอือยอูาศัยในเขตปาสงวนแหงชาติ เนือ้ท่ี 15,000 ไร ต้ังแตวันที ่2 มกราคม

2528 จนถงึวันที ่1 มกราคม  2531  การอนญุาตส้ินสุดลง  ผรูวมลงทุนเดิม

ไดครอบครองทำประโยชน#เร่ือยมา  และบางสวนมีการเปล่ียนมอืการถือครอง

และทำประโยชน#จนถึงปจจุบัน  จากการตรวจสอบที่ดินที่ครอบครองและ

ทำประโยชน#จรงิ  มเีน้ือท่ีประมาณ  6,075-1-02  ไร  ส.ป.ก. และ ส.ป.ก.สรุาษฎร#ธานี

ไดประชมุเจรจากบัผถูอืครองท่ีดิน  ใหสงมอบทีดิ่นคืน ส.ป.ก. เพือ่นำมาจดั

แกเกษตรกร  แตไมสามารถตกลงกันได  ส.ป.ก.สรุาษฎร#ธานี  จงึเสนอ

คณะกรรมการปฏรูิปทีดิ่นจงัหวดัสุราษฎร#ธานี ใหความเห็นชอบฟองขับไลผถูอื

ครองเพ่ือนำทีดิ่นมาดำเนินการปฏรูิปทีดิ่น  ตอไป

1.2 กรณีพืน้ทีบ่รษัิท จวิกงัจยุพฒันา จำกดั ต.ไทรทอง อ.ชัยบรีุ

บรษัิท จวิกงัจยุพฒันา จำกดั  เขาครอบครองและทำประโยชน#

ในทีดิ่นทัง้ทีอ่ยใูนจงัหวัดสุราษฎร#ธานี  และจงัหวัดกระบ่ี  ในโครงการปา

บานหมากและปากพงั  เนือ้ท่ีประมาณ  760  ไร  และโครงการท่ีจำแนกฯ

ปาหมายเลข 94  เนือ้ท่ีประมาณ  190  ไร  กระทรวงเกษตรฯ ไดแจงให

บรษัิท ฯเขารวมประชมุรับทราบแนวทางเพือ่ใหสงมอบทีดิ่นให ส.ป.ก.นำมา

ดำเนินการปฏรูิปทีดิ่น  แตบรษัิทฯ ไมยนิยอม  ส.ป.ก. จงึไดให ส.ป.ก.สรุาษฎร#ธานี

และ ส.ป.ก.กระบี่  ฟองคดีขับไล  เพื่อนำท่ีดินมาดำเนินการปฏิรูปที่ดิน
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สำนักงานอยัการเขต 8  พจิารณาใหโอนคดีไปฟองท่ีศาลจังหวดักระบี ่ ซึง่

เปนภมูลิำเนาของบริษัทฯ  ศาลจงัหวัดกระบีม่คีำพิพากษาเปนคดีหมายเลขแดง

ที ่710/2550  เมือ่วันที ่3 สงิหาคม 2550  ใหบรษัิทฯ และบรวิารออกจากท่ีดิน

และใหร้ือถอนอาคารและส่ิงปลกูสราง  และสงมอบทีดิ่นให ส.ป.ก. บรษัิทฯ

อุทธรณ#คำพิพากษา  และคดีเร่ืองน้ีศาลไดนดัฟงคำสัง่ศาลอุทธรณ#ภาค 8 ณ

วันที ่22  เมษายน 2551

2. ปญหาการบุกรุกที่สาธารณะและการออกเอกสารสิทธิของ

สำนักงานที่ดินจังหวัด

2.1 ราษฎรรองขอเอกสารสิทธิ์

- พื้นที่จังหวัดสุราษฎร#ธานี  ที่ตองเดินสำรวจออกโฉนด

ประมาณ  118,884  แปลง  ในขณะทีเ่จาหนาท่ีสามารถดำเนินการไดปละ

11,700 แปลง

- แนวทางแกไข  ขอใหกรมทีดิ่นเพิม่อัตรากำลงัสายสำรวจ

เพ่ิมเติม

2.2 การบุกรกุทีส่าธารณะ

- ทีดิ่นสาธารณะ   ระหวางสำรวจทีดิ่นแปลงทีอ่ยใูนหลกั

เกณฑ#นำมาจดัออกหนังสืออนุญาต ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย

การอนุญาตใหประชาชนใชประโยชน#ในทีดิ่นของรัฐ  พ.ศ.2547  เพือ่เสนอ

โครงการในปงบประมาณ 2551 , 2552

- ไมอยใูนหลกัเกณฑ#ตามระเบียบใหผรัูบผดิชอบดำเนินการ

ตามกฎหมาย

2.3 การออกเอกสารสิทธิในพื้นที่ที่มีความลาดชันเกิน 35

เปอร�เซน็ต�

นโยบายปาไมแหงชาติไดกำหนดใหพืน้ทีท่ีม่คีวามลาดชันโดย

เฉล่ีย 35 เปอร#เซ็นต#ขึ้นไป  เปนพื้นที่ปาไมไมอนุญาตใหมีการออกโฉนด
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ทีดิ่น หรอืหนังสือรับรองการทำประโยชน#  ยกเวนกรณผีมูสิีทธคิรอบครองมา

กอนการใชประมวลกฎหมายทีดิ่น  ถอืวาผนูัน้มสิีทธคิรอบครองตามกฎหมาย

แมวาท่ีดินผนืนัน้จะมคีวามลาดชันเฉล่ียเกนิกวา 35 เปอร#เซน็ต#  อนญุาตให

ออกเอกสารสิทธไิด

2.4 กรณีเขาดวงนก

- กรมทีดิ่นได แตงต้ังคณะกรรมการสบืสวนขอเท็จจรงิ  กรณี

มกีารออกโฉนดท่ีดินเลขท่ี  27493  อำเภอเกาะสมยุ  จงัหวัดสุราษฎร#ธานี

เน้ือท่ี 96-3-84.1 ไร บนพืน้ทีเ่ขาดวงนก คณะกรรมการคณะกรรมการสืบสวน

ไดพจิารณามคีวามเห็นวา  โฉนดทีดิ่นเลขที ่ 27493  ตำบลบอผุด อำเภอ

เกาะสมุย  จงัหวดัสุราษฎร#ธานี   เปนการออกในบริเวณซึง่เปนเขาดวงนก

บนเกาะสมยุ  ออกไปโดยไมชอบดวยกฎหมาย

- รองอธิบดีซึง่อธิบดีกรมทีดิ่นมอบหมายไดพจิารณาและมีคำส่ัง

อธิบดีกรมทีดิ่น ที ่1064/2550 ลงวนัที ่5 เมษายน 2550 ใหเพกิถอนโฉนด

ทีดิ่นเลขท่ี  27493  หนาสำรวจ  6258  ตำบลบอผุด  อำเภอเกาะสมุย

จงัหวัดสุราษฎร#ธานี  และไดแจงใหพนกังานเจาหนาท่ีดำเนินการหมายเหตุ

การเพิกถอนตามระเบียบและวธีิการแลว

- อกพ.กรมที่ดินไดมีมติเม่ือวันที่ 4 ธันวาคม 2550 ไล

ผเูกีย่วของ  จำนวน  3  คน  ออกจากราชการ

2.5 กรณีเขาดาง (เดอะพคี)

ส่ือมวลชนไดลงขาววา  มกีารประกาศขายทีดิ่นบนภเูขาใน

พืน้ทีอ่ำเภอเกาะสมุย  จงัหวดัสุราษฎร#-ธาน ี โครงการชือ่  เดอะพีค"  (The

Peak)  กรมทีดิ่นมคีำส่ังแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจรงิ  ผลจาก

การตรวจสอบปรากฏวา  น.ส.3ก. เลขที ่ 4841  เนือ้ท่ี  52-2-83  ไร  เลขที่

4842  เนือ้ท่ี  31-3-63  ไร  เลขที ่ 4843  เนือ้ที ่ 32-3-58  ไร  และ  น.ส.3ก.

เลขท่ี  5266  เนือ้ท่ี  23-3-37  ไร  ตำบลบอผุด  อำเภอเกาะสมุย  จงัหวัด
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สุราษฎร#ธานี  รวมเนือ้ท่ีทัง้หมด  141-1-41  ไร  ไดออกไปโดยไมชอบดวย

กฎหมาย  กรมทีดิ่นไดพจิารณาใหเพกิถอน  น.ส.3ก. เลขที ่ 4841  และให

แกไขรูปแผนที ่ เนือ้ท่ี  น.ส.3ก. เลขที ่ 4842  เปนจำนวนเนือ้ท่ี  60-2-34  ไร

สำหรบั น.ส.3ก. เลขที ่ 5266  และ 4843 ใหดำเนนิการตรวจสอบขอเท็จจรงิ

เพิม่เติมกอนดำเนินการแกไขเพิกถอน  ขณะนีอ้ยรูะหวางการดำเนินการของ

สำนักงานทีดิ่นจงัหวัดสุราษฎร#-ธานี  สาขาเกาะสมุย

2.6 กรณีดอนขีห้นอน

นายวลิาศ  ไกรวงศ#  กบัพวก  รองเรียนตออธิบดีกรมทีดิ่น

เพือ่ขอใหตรวจสอบการออก  น.ส.3ก.  บรเิวณหมทูี ่ 1 , 2 , 4 , 5 , 6 , 8

และ 10 ตำบลน้ำหัก  อำเภอคีรีรัฐนคิม  จงัหวัดสุราษฎร#ธานี  ซึง่บรษัิท

ศรีสุบรรณฟาร#ม  จำกัด  ซื้อไดจากการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี

จำนวน  81  แปลง  เนือ้ท่ีประมาณ  2,020  ไร  กรณนีีผ้รูองไดรองไปหลาย

หนวยงาน  ประเดน็ทีร่องเรียนเปนประเด็นเกีย่วกบัการครอบครองท่ีดินของ

ผรูอง  ซึง่ขอพิพาทนีบ้รษัิท  ศรสุีบรรณฟาร#ม  จำกดั  ซึง่เปนผซูือ้ท่ีดิน

จากกรมบงัคับคดีไดฟองเปนคดีความในชัน้ศาลจังหวัดสุราษฎร#ธานี  ขณะนี้

อยรูะหวางการพิจารณาคดีของศาล

2.7 กรณีอำเภอวิภาวดี

         - กรณ ี ผใูชนามวาชาวบานบานทานหญงิวิภาวดี  หมทูี่

1  ตำบลตะกุกเหนอื  อำเภอวิภาวดี  รองคณะกรรมการสิทธมินษุยชนวา

ไดรับความเดือดรอน  เนือ่งจากไมสามารถเขาไปทำกนิในทีดิ่นทีช่าวบานได

เคยครอบครอง  แตตอมานายทุนไดออก  น.ส.3ก. ครอบคลุมทีดิ่นของผรูอง

เร่ืองอยูระหวางจังหวัดต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ  ขณะน้ีอยูระหวางการ

ดำเนินการของคณะกรรมการ

- กรณ ีนายสมหวงั ปาลคเชนทร# และนายเลอศักด์ิ ทองตะกุก

รองเรียนเกีย่วกบัการออกโฉนดท่ีดินของทางราชการผรูองไดขอออกโฉนดท่ีดิน
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ตรวจสอบแลวตำแหนงของท่ีดินไดมกีารออก  น.ส.3ก. แลว  อำเภอวิภาวดี

ไดชีแ้จงผรูองและเจาของท่ีดินคกูรณสีามารถตกลงกันได  โดยเจาของท่ีดิน

ยนิยอมแบงแยกทีดิ่น และโอนท่ีดินใหกบัผรูอง ขณะนีอ้ยรูะหวางการดำเนิน

การของอำเภอวิภาวดี

2.8 กรณี  ตรวจสอบการออกเอกสารสิทธบิรเิวณทีต่ัง้ของสนามบนิ

สมุย

นายปรชีา  ป �ตานนท#  สมาชกิวฒุสิภา  กรรมาธิการการ

ปกครอง  วฒุสิภา  ขอใหตรวจสอบขอเท็จจรงิเกีย่วกบัทีส่าธารณประโยชน#

"พรบุางรักษ#"  บรเิวณท่ีต้ังสนามบนิสมยุ  ซึง่จากการตรวจสอบมีเอกสารสิทธิ

บางแปลงทีอ่อกไปโดยไมชอบดวยกฎหมาย  กรมทีดิ่นไดมคีำส่ังเพกิถอนแลว

และบางสวนไดออกทับทีส่าธารณประโยชน#  "พรบุางรักษ#"  ขณะนีอ้ยรูะหวาง

การจัดทำรูปแผนที่  และเนื้อท่ีแสดงแนวเขตท่ีตองกันออกจากโฉนดท่ีดิน

เพื่อใหกรมที่ดินต้ังกรรมการพิจารณาดำเนินการแกไข  รูปแผนที่และเน้ือท่ี

ตามมาตรา  61  แหงประมวลกฎหมายทีดิ่นตอไป

2.9 กรณีตางชาติถือท่ีดิน  เกาะสมุย

เดิมตางชาติรวมกบัคนไทย  รวมจดทะเบียนตัง้บรษัิทเปน

นติิบคุคลสัญชาตไิทย  (คนไทยถอืหนุ  51% )  สามารถซือ้ท่ีดินได   ปจจบุนั

กระทรวงมหาดไทยกำหนดใหสอบสวนคนไทยท่ีถอืหนุกรณนีี ้  ถงึอาชีพการ

ไดมาของเงินทนุ  ความสามารถในการรวมหนุบรษัิท  (ปองกันการถอืแทน

คนตางดาว)  กอน จดทะเบยีนโอน  และมกีารตรวจสอบวาบริษัททีถ่อืสิทธิ

ทีดิ่นไดมกีารเปล่ียนแปลงการถอืหนุจนกลายเปนนติิบคุคลตางดาวหรือไม  หาก

เปนนติิบคุคลตางดาวก็จะดำเนินการตามกฎหมาย

3. ปญหาการบุกรุกที่ดินราชพัสดุของสำนักงานธนารักษ�พื้นที่

สุราษฎร�ธานี
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3.1 ปญหาการบุกรุกที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่

สฎ.848 (แปลงสงวนบอถานศิลา)

1. ทีร่าชพสัดุแปลงหมายเลขทะเบียนที ่ สฎ.848 ไดมาโดย

พระบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจาอยหูวั รัชกาลที ่6 ใหสงวนไว

เปนทีห่ลวงพิเศษ เม่ือวันที ่13 กนัยายน 2459 มเีน้ือท่ีประมาณ 900,000 ไร

อยใูนพืน้ที ่4 อำเภอ ไดแก อำเภอพุนพนิ, อำเภอเคียนซา, อำเภอพระแสง

และอำเภอคีรีรัฐนคิม

2.  จากสภาพขอเท็จจริงมีราษฎรบุกรุกเขาครอบครองทำ

ประโยชน#เกอืบทัง้แปลงมาเปนเวลานานและเม่ือป 2546 มรีาษฎรเรียกรองให

นำทีดิ่นทีผ่ปูระกอบการสวนปาล#มครอบครองมาแบงใหราษฎรไดรับสทิธทิำกนิ

ผลการดำเนินการทีผ่านมา

1. กรมธนารักษ#แบงพืน้ทีบ่างสวน เนือ้ท่ีประมาณ 381,692 ไร  ให

สำนักงานการปฏรูิปทีดิ่นเพือ่เกษตรกรรม (ส.ป.ก.) นำไปจดัสรรใหราษฎร

2. จงัหวัดไดนำพืน้ทีส่วนปาล#มทีผ่ปูระกอบการเคยครอบครองและ

หมดอายุการอนุญาตกับรายที่ไมไดจัดทำสัญญาในพื้นที่อำเภอพุนพินและ

อำเภอเคียนซามาจดัแบงใหราษฎรคนยากจนไดรับสทิธกิารเชาเพ่ือประกอบการ

เกษตรรายละไมเกนิ 10 ไร  จำนวน 1,682 ราย

3. จดัใหผบูกุรกุเชาท่ีราชพสัดุตามสภาพการครอบครองทำประโยชน#

ตามโครงการ "รัฐเอ้ือราษฎร#" จำนวน 349 ราย

สภาพปญหา

1. มีบุคคลหรือกลุมบุคคลเคล่ือนไหว ชักชวน และแอบอางเพ่ือ

หลอกลวงใหประชาชนหลงเช่ือวา ยงัมทีีดิ่นทีส่ามารถนำมาจัดสรรใหประชาชน

และมีผหูลงเช่ือสมัครเปนสมาชิกโดยมีการเรียกเกบ็เงิน

2. มกีารลักขโมยผลปาล#ม  การขมข ูทำใหราษฎรท่ีไดรับสทิธกิารเชา

เกดิความหวาดกลัวและไมสามารถใชประโยชน#ในทีดิ่นตามท่ีไดรับสทิธกิารเชา
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3. มกีารบกุรกุทีดิ่นทีก่นัไวเพือ่ใหประชาชนใชประโยชน#รวมกนั  เพือ่

ใชประโยชน#ในราชการ  และเพือ่ดำเนินการตามโครงการพระราชดำริ รวม

ทั้งพื้นที่วาง

แนวทางการแกไขปญหา

1. จังหวัดออกประกาศช้ีแจงขอเท็จจริงผานส่ือมวลชน  เพื่อ

ประชาสัมพันธ#เก่ียวกับแนวทางการจัดสรรท่ีดินใหราษฎรทราบ รวมท้ังการ

ประชมุชีแ้จงของสวนราชการ

2. จดัต้ังกองอำนวยการรวมโดยสนธิกำลังของตำรวจ ทหาร และ

ฝายปกครอง เพือ่รักษาความสงบเรียบรอยในพืน้ที่

3. ดำเนินคดีกับผูที่เขาไปดำเนินการโดยมิชอบดวยกฎหมายใน

ทีร่าชพสัด

4. การจัดต้ังชุมชนเขมแข็งตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่

สวนปาล#มทีจ่ดัสรรใหราษฎรคนยากจนไดมทีีอ่ยอูาศัยตามโครงการบานม่ันคง

5. การนำพื้นที่สวนปาล#มแปลงวางมาใชดำเนินการโครงการศูนย#

ตนแบบผลิตปุยชีวภาพเพ่ือจัดการส่ิงแวดลอมเพ่ือลดตนทุนการผลิตและลด

ปรมิาณการใชปยุเคมี

3.2 ปญหาการบุกรุกที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่

สฎ.588 (เกาะเตา)

1. เกาะเตาข้ึนทะเบียนที่ราชพัสดุไวเปนแปลงหมายเลขที่

สฎ.588  ตำบลเกาะเตา  อำเภอเกาะพะงัน  จงัหวัดสุราษฎร#ธานี เดิมใช

ประโยชน#ในราชการกรมราชทัณฑ# เปนที่ต้ังเรือนจำกักขังนักโทษการเมือง

(กบฏบวรเดช) สมัยการปกครองของคณะราษฎร#กอนป 2476 กรมราชทณัฑ#

ไดนำสงขึน้ทะเบยีนทีร่าชพสัดุไวเม่ือป พ.ศ. 2478 และเกาะหางเตาเปนบรวิาร

ของเกาะเตาจงึเปนทีร่าชพสัดุดวย โดยมเีน้ือท่ีตามภาพถายทางอากาศ ประมาณ

15,000 ไร เกาะนางยวนประมาณ 150 ไร
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2.  จากสภาพขอเท็จจรงิมรีาษฎรบุกรกุทีร่าชพสัดุแปลงดังกลาว

ทัง้เกาะ  กระทรวง การคลังจงึกำหนดแนวทางแกไขปญหาการบกุรกุโดยการ

จดัใหเชาเชิงอนุรักษ#ทรพัยากรธรรมชาติ และเพือ่ประกอบธุรกจิทองเท่ียว มี

กำหนด 15 ป ในอัตราคาเชาไรละ 100 บาทตอเดือน และจัดใหเชาเพ่ือการ

เกษตรและอยอูาศัย มกีำหนด 30 ป ในอตัราคาเชาไรละ 20 บาท ตอป

ยกเวนคาธรรมเนียมการจดัใหเชา คาเสียหาย (ถามี) และไมเอากรรมสิทธิส่ิ์ง

ปลกูสรางท่ีปลกูบนทีเ่ชา โดยหามเปล่ียนแปลงวตัถุประสงค#หรอืลักษณะการเชา

โดยเด็ดขาด

ผลการดำเนินการทีผ่านมา

1. ปจจบุนัไดจดัใหเชาเพ่ือประกอบธุรกจิทองเท่ียว  เพือ่อยอูาศัย

เพือ่ประกอบ การเกษตร และเพ่ือประโยชน#อยางอ่ืนไปแลว  จำนวน 72 ราย

เน้ือท่ีประมาณ  1,182-1-26 ไร

2. กรมธนารักษ#ไดกำหนดผังการใชประโยชน#ในพื้นที่เปนเขตใช

ราชการ  เขตทีอ่ยอูาศัย  เขตทำการเกษตร  เขตทีอ่ยอูาศัยและทำการเกษตร

เขตสาธารณประโยชน#  วดั  ภเูขา  และเขตทองเทียว

3. จงัหวัดไดแตงต้ังคณะทำงานเพ่ือวางผังกนัพืน้ทีภ่เูขาบนเกาะเตา

ไวเปนพืน้ทีส่เีขียว และมปีระกาศกำหนดแนวเขตปาตนน้ำลำธารบนเกาะเตา

และหามมิใหมกีารบกุรกุ มฉิะน้ันทางราชการจะดำเนินคดีโดยเฉียบขาด

สภาพปญหา

1. ราษฎรสวนใหญไมยอมรับวาเกาะเตาเปนทีร่าชพสัดุทัง้เกาะ จงึ

ไมยอมเชากบัทางราชการ

2. ปจจบุนัราษฎรและผปูกครองทองถ่ินยงัไมใหความรวมมือกบัทาง

ราชการในการนำชีแ้นวเขตเพ่ือรังวัดจัดทำแผนท่ีทางกายภาพ ทำใหทางราชการ

ไมมีขอมูลเบ้ืองตนในการดำเนินการ
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3. ราษฎรท่ีอยอูาศัยเขาทำประโยชน#บนเกาะเตามีปญหาเกีย่วกบัแนว

เขตการครอบครองและปญหาการโตแยงสิทธิก์ารครอบครองระหวางกนั

4. องค#การปกครองสวนทองถิน่เขาใชทีดิ่นราชพสัดุโดยไมขออนุญาต

ใหถกูตองตามระเบียบฯ เชน  การตดัถนนสายตางๆ

5. อ.บ.ต. เกาะเตา ไมดำเนินการออกขอบัญญติัในการควบคุมการ

กอสรางตามอำนาจหนาท่ี

6. มกีารบกุรกุพืน้ทีภ่เูขา และปาตนน้ำลำธาร

แนวทางแกไขปญหา

แนวทางที่จะดำเนินคดีกับผูบุกรุกทุกรายบนเกาะเตาท่ีไมมีหลักฐาน

การเชา หรอืไมไดยืน่ขอเชาตอจังหวัด จะกอใหเกดิปญหาการตอตานอยาง

กวางขวาง สำหรับแนวทางที่กรมธนารักษ#ดำเนินการในลักษณะผอนปรน

โนมนาวชักจงูใหเขาสรูะบบของทางราชการจะใหผลชา เน่ืองจากมีผทูีไ่มยอม

เขาระบบของทางราชการ  ซ่ึงเปนราษฎรสวนใหญจะไมใหความรวมมือในการ

ดำเนนิการตางๆ ทำใหเกดิขอเปรียบเทยีบระหวางผทูีข่อเชากบัผทูีไ่มยอมเชา

ดังนัน้ เหน็ควรดำเนินการในรปูของคณะกรรมการทีจ่ดัข้ึนเปนทมีงานเฉพาะ

กจิ เพือ่ดำเนินการชกัจงูใหราษฎรท่ีบกุรกุทีดิ่นของรัฐประเภทตาง ๆ  เขาสรูะบบ

ของทางราชการ

7.2 การบุกรกุพืน้ทีป่า

จงัหวัดสุราษฎร#ธานีมเีน้ือท่ีทัง้หมด 8,174,758.61 ไร มเีน้ือท่ีปาซึง่

กำหนดเปนปาสงวนแหงชาติ จำนวน 26 ปา เน้ือท่ี 3,643,588.00 ไร ราย

ละเอียดตามผนวก ก. และมีพืน้ทีป่าอนุรักษ# ซึง่สวนใหญทบัซอนกบัพืน้ทีป่า

สงวนแหงชาติ คือ อุทยานแหงชาติ จำนวน 6 แหง พืน้ทีป่าเตรียมการจดัต้ัง

อุทยานแหงชาติ จำนวน 2 แหง เขตรักษาพนัธ#สัุตว#ปา จำนวน 4 แหง เขต

หามลาสัตว#ปา จำนวน 2 แหง รายละเอียดตามผนวก ข และพืน้ทีป่า ป
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2549 มเีน้ือท่ีปาคงเหลือ จำนวน 2,301,174.06 ไร คิดเปน 28.15 เปอร#เซ็นต#

ของเน้ือท่ีจงัหวัด (ขอมูลภาพดาวเทียม Land sat - 5 TM มาตราสวน 1:

50,000 สำนกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอม ป 2549)

และจากการเปรียบเทยีบขอมูลพืน้ทีป่าไมเปรียบเทยีบตัง้แตป 2547-2549 ของ

จงัหวัดสุราษฎร#ธานี สดัสวนการบุกรกุทำลายปาในป 2548  คดิเปน 0.96 %

และในป 2549 คดิเปน 0.56 % จะเหน็วาสัดสวนการบกุรกุทำลายปาลดลง

0.40 % หรอืคิดเปนเนือ้ท่ีลดลง 9,510.31 ไร และสถติคดีการบกุรกุทำลายปา

ป 2549 ถงึ ป 2550  ตรวจพบการกระทำผดิรวม 448 คดี

สาเหตุทีท่ำใหพืน้ทีป่าของจังหวัดลดลงเปนอยางมากเปนดังนี้

1) เกดิจากการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม

2) ปจจยัดานการเพ่ิมของประชากรทำใหประชากรมคีวามตองการ

ทีดิ่นเพือ่ทำกนิ  และอยอูาศัยเพิม่ขึน้

3) ปจจัยดานเศรษฐกิจมีการขยายตัวทางดานเศรษฐกิจเพิ่ม

มากขึ้นทำใหประชาชนบุกรุกพื้นที่ปาเพ่ือขยายที่ดินทำกิน

4) ปจจยัดานการบุกรกุตัดไมทำลายปาของนายทุนหรอืผมูอิีทธพิล

5) ราคาท่ีดินมรีาคาสูง เปนเหตุจงูใจใหมรีาษฎรบุกรกุพืน้ทีป่าไม

เพ่ือขายใหกับนายทุน

6) เจาหนาท่ีปาไมหรือเจาหนาท่ีของรัฐหนวยงานอ่ืน ๆ มี

สวนรวมในการกระทำผดิ บกุรกุ ยดึถือ ครอบครองพ้ืนทีป่า

เสียเอง

7) กฎหมายทีบ่งัคับใชในปจจบุนัมโีทษนอย  ทำใหผกูระทำผดิ

ไมเกรงกลวั

8) เจาหนาท่ีปฏบิติังานมไีมเพยีงพอ  งบประมาณมจีำกดัขาด

ยานพาหนะ และยังขาดการมีสวนรวมระหวางหนวยงาน

ทีรั่บผดิชอบพืน้ทีก่บัหนวยงานอ่ืน ๆ ทีเ่กีย่วของ
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9) ราษฎรขาดจิตสำนกึในการดแูลรักษา และมีสวนรวมในการ

ดูแลรักษาทรัพยากรปาไมนอย

10) การปรับเปลี่ยนโครงสรางของหนวยงานดานปาไมไมแลว

เสร็จงาย

แนวทางและมาตรการในการแกไขปญหาการบกุรกุพืน้ทีป่าของจงัหวดั

ดังนี้

1. มาตรการปองกนัและปราบปรามการบกุรกุทำลายทรพัยากรปาไม

1) จัดต้ังชุดเฉพาะกิจปองกันและปราบปรามการบุกรุกทำลาย

ทรพัยากรปาไม โดยสนธิกำลงัจากเจาหนาท่ีทีเ่กีย่วของ เพ่ือดำเนินการตรวจ

ปราบปรามในพื้นที่ลอแหลมและพ้ืนที่ที่มีการบุกรุกจำนวนมากโดยออก

ดำเนนิการเดือนละ 15 วนั

2) กำหนดความรับผดิชอบของเจาหนาท่ีทีเ่กีย่วของ ถาหากพบ

การกระทำผิดข้ึนในพืน้ทีรั่บผดิชอบ จะตองมีสวนรับผดิชอบดวย เชน หาก

หมบูานใดมีการบกุรกุทำลายปาไมเกนิ 5 ไร ตอราย กำนนั และผใูหญบาน

เจาของพ้ืนที่จะตองถูกต้ังกรรมการสอบสวน  หรือหากพื้นที่ปาไมในความ

รับผดิชอบของหนวยงานปาไมใดถกูบกุรกุเกนิ 25 ไรตอราย เจาหนาท่ีผรัูบ

ผิดชอบพืน้ทีจ่ะตองถกูตัง้กรรมการ

3) พืน้ทีป่าท่ีถกูบกุรกุทำลาย และถกูจบักมุดำเนินคดี ใหพนกังาน

เจาหนาท่ีผมูอีำนาจตามมาตรา 25 แหง  พ.ร.บ. ปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507

หรอืมาตรา 22 แหง พ.ร.บ. อทุยานแหงชาติ พ.ศ. 2504 รือ้ถอนส่ิงปลกูสราง

หรอืผลอาสินแลวแตกรณี

2. มาตรการฟนฟสูภาพ ดำเนินการปลูกฟนฟพูืน้ทีป่าไมทีถ่กูบกุรกุ

ทุกแปลง และปลูกตนไมในพื้นที่ตางๆ เชน สถานที่ราชการ สองขางทาง

รอบอางเก็บน้ำ ทีส่าธารณะประโยชน#ตางๆ
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3. มาตรการสรางจติสำนกึในการดแูลรกัษาทรัพยากรปาไม ทำการ

ประชาสัมพนัธ#เร่ืองท่ีเกีย่วกบัการปองกนั ดแูล และรักษาทรัพยากรปาไมใน

ทกุรปูแบบ การจดักจิกรรมตาง ๆ

7.3 ปญหาราคาสนิคาทางการเกษตร

การแกไขปญหาราคาผลผลติตกต่ำ

ไมผล

จงัหวดัสุราษฎร#ธานีมพีืน้ทีท่ีม่ศัีกยภาพเปนแหลงผลิตไมผลมีชือ่เสียง

โดยเฉพาะเงาะโรงเรียนบานนาสาร  นอกจากนั้นยังเปนแหลงผลิตทุเรียน

มงัคุด  ลองกอง  ซึง่เปนไมผลผลิตท่ีทำรายไดสจูงัหวัดไมนอย  คอื

เงาะ  พืน้ทีป่ลกู 50,761 ไร ผลผลิต 22,783  ตนั มลูคา 410,168,312

บาท

ทเุรียน พืน้ทีป่ลกู 51,272 ไร ผลผลิต 38,816  ตนั มลูคา 559,732,344

บาท

มงัคุด  พืน้ทีป่ลกู 19,458 ไร  ผลผลติ 7,955 ตนั  มลูคา 118,688,600

บาท

ลองกอง  พืน้ทีป่ลกู  28,735  ไร  ผลผลิต  11,627  ตนั  มลูคา

274,973,347  บาท

ประเดน็ปญหา

ในชวงฤดูกาลที่ผลผลิตออกสูตลาดพรอมกันมาก ๆ ชวงเดือน

กรกฎาคม - สงิหาคม เกษตรกรจะขายผลผลิตไดในราคาท่ีต่ำกวาทุน

แนวโนม/แนวทางแกไข

จงัหวัดสุราษฎร#ธานี  ไดเตรียมความพรอมในการแกไขปญหาราคา

ผลผลิตตกต่ำ  ดังนี้
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1. การกระจายผลผลติออกนอกแหลงผลิตมอบหมายใหสหกรณ#จงัหวัด

รวมกบัสหกรณ#การเกษตรตาง ๆ  ในจงัหวัด  , ธกส. จงัหวัดดำเนินการจดัซ้ือ

ผลผลิตท่ีมคุีณภาพดสีงขายตามหางสรรพสินคาตาง ๆ  ทัว่ประเทศ ซึง่ดำเนนิ

การไดปละไมนอยกวา 10 %ของผลผลิต

2.  ใหองค#กรปกครองสวนทองถิน่จดัต้ังงบประมาณ  ในการรบัซือ้

และกระจายออกนอกแหลงผลิต หรอืแปรรูปกรณเีกดิปญหาราคาตกต่ำ  โดย

ต้ังงบประมาณไวจดัซ้ือประมาณ 5 - 10 % ของผลผลติในพืน้ที่

3. จดักจิกรรมเผยแพรประชาสมัพนัธ# / จดัแสดงและจำหนายสนิคา

ในแหลงทองเท่ียว

4. การเจรจาแลกเปลีย่นสนิคาระหวางจังหวัด/ภูมภิาค

7.4 ปญหาขาดแคลนน้ำในพืน้ทีเ่กาะสมยุ เกาะพะงนั และเกาะเตา

เกาะสมุย เกาะพะงนั และเกาะเตา จงัหวัดสุราษฎร#ธานี ต้ังอยใูน

ทะเลฝงตะวันออกของคาบสมุทรอินโดจีน มทีรพัยากรธรรมชาติบนบก ทะเล

และชายหาดท่ีสวยงาม จงึเปนแหลงทองเท่ียวหนึง่ทีส่ำคัญของประเทศไทยและ

มชีือ่เสียงระดับนานาชาติ ดังนัน้ในแตละป เกาะสมยุ เกาะพะงนั และเกาะ

เตา ไดดึงดูดนักทองเท่ียวทัง้ชาวไทยและชาวตางประเทศเปนจำนวนมาก สราง

รายไดใหแกประชาชนในทองถ่ินและประเทศอยางตอเน่ือง โดยทำรายไดเขา

ประเทศประมาณ 10,000 ลานบาทตอป

ในปจจบุนั แมวาเกาะสมุย เกาะพะงนั และเกาะเตา มคีวามเจริญ

กาวหนาหลายๆดาน มสีาธารณูปโภคตางๆท่ีอำนวยประโยชน#ตอคุณภาพชวิีต

ของประชาชนในทองถิน่และตอภาคธุรกจิการทองเท่ียว แตกย็งัคงมีอุปสรรค

ตอการพัฒนา โดยเฉพาะการขาดแคลนน้ำดิบเพื่อการอุปโภค-บริโภค การ

ทองเท่ียวและการเกษตร การพัฒนาแหลงน้ำบนเกาะสมุย เกาะเตา และเกาะ

พะงัน ไมสามารถดำเนินการใหทันกับความตองการใชน้ำของพ้ืนที่เพราะมี
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ขอจำกดัคอนขางมาก เชน ขอจำกดัดานการใชทีดิ่น สงัคม และส่ิงแวดลอม

ดังนัน้ปญหาการการขาดแคลนน้ำจงึเปนปญหาเรือ้รังมาจนกระทัง่ทกุวนันี ้และ

หากไมมกีารแกไขอยางเรงดวน ปญหาดงักลาวก็จะกระทบตอธุรกจิการทองเท่ียว

และตอสภาพเศรษฐกิจและสังคมของทองถ่ินและของประเทศในท่ีสุด

กรมชลประทานจงึเสนอโครงการพัฒนาแหลงน้ำสนับสนนุการทองเท่ียว

บนเกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเตา จังหวัดสุราษฎร#ธานี เพื่อกำหนด

แนวทางการพัฒนาแหลงน้ำท่ีเหมาะสม ท้ังทางดานวิศวกรรม เศรษฐกิจ-สงัคม

และส่ิงแวดลอม โดยแผนพัฒนานั้นจะตองมีความย่ังยืนและสอดคลองกับ

สภาพทองถิน่ ซึง่เปนแหลงทองเท่ียวธรรมชาติทีส่ำคัญของประเทศ

การบรรเทาอุทกภยั เกาะสมยุ เกาะพะงนั และเกาะเตา

1.1 อุทกภยัและสาเหตุ

จากสภาพภมูปิระเทศของเกาะสมุย เกาะพะงนัและเกาะเตา เปน

ภเูขาสูงบรเิวณตอนกลางของเกาะ โดยพ้ืนทีจ่ะลาดลาดลงจากบริเวณกลางเกาะ

ลงสูที่ราบชายฝงทะเล ดวยลักษณะกายภาพทางธรรมชาติของเกาะท้ังสาม

โอกาสท่ีจะเกดิน้ำทวมขังอยางรุนแรงดังเชนภาคเหนือ ภาคกลางหรือภาคตะวัน

ออกเฉียงเหนอืน้ัน เปนไปคอนขางยาก เนือ่งจากสภาพลมุน้ำท่ีแตกตางกนั

ดังนี้

1. เนือ่งจากสภาพภูมปิระเทศเปนเทือกเขาสลับซบัซอน พืน้ที่

ลมุน้ำจงึถกูแบงเปนลมุน้ำขนาดเล็ก และแตละลมุน้ำประกอบดวยคลองธรรมชาติ

สายหลักทีม่คีวามยาวคอนขางส้ัน

2. คลองธรรมชาติสายหลักของแตละลมุน้ำมีความลาดชันคอนขาง

สูง ดังนัน้หากเกดิอุทกภยัแลว น้ำหลากจากพืน้ทีล่มุน้ำจะเกิดข้ึนเร็วและไหล

ออกจากลมุน้ำลงสทูะเลไดเร็ว ความลาดชันของลำน้ำสายหลัก

3. เนือ่งจากพืน้ทีแ่ตละลมุน้ำมีขนาดเล็ก ดงันัน้ น้ำหลากจาก

พืน้ทีล่มุน้ำจงึมอัีตราท่ีต่ำตามลงไปดวย
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ดวยขอจำกดัทางกายภาพของพ้ืนที ่สภาพอุทกภยับนเกาะสมยุ

เกาะพะงันและเกาะเตา จึงไมนาจะเกิดความรุนแรงและนาจะเกิดข้ึนในชวง

ระยะเวลาส้ันๆ ซึง่แตกตางจากพืน้ทีอุ่ทกภยัในภาคอ่ืนๆ ของประเทศ ซ่ึงมี

ระยะเวลานาน

จากการสอบถามประชาชนในพืน้ที ่ ไมพบวาในป 2518 และป

2531 นั้น เกิดความเสียหายจากอุทกภัย อีกทั้งไมพบขอมูลจากหนวยงาน

ราชการท่ีเกีย่วของถึงความเสียหายเนือ่งจากอุทกภยัในปทัง้สองดังกลาว ดวย

สาเหตุของความเสียหายเนือ่งจากอุทกภยัของเกาะสมุยจงึอาจสามารถสรุปได

ดังนี้

1. ดวยสภาพภูมปิระเทศของเกาะสมุย ประกอบกบัขอมูลฝนท่ี

ผานมาในชวง 38 ป  นาจะกลาวไดวาธรรมชาติไมใชสาเหตุหลักทีส่ำคัญที่

ทำใหเกดิความเสียหายเนือ่งจากอุทกภัย

2. ความเสียหายจากอทุกภยัทีเ่กดิในปจจบุนั จงึนาจะเกดิจาก

การกระทำของมนษุย# ไมวาจะเปนการบกุรกุทางน้ำธรรมชาติ และ/หรอื การ

สรางสาธารณูปโภคกีดขวางทางระบายน้ำ ทำใหปรมิาณน้ำหลากไมสามารถ

ระบายลงทะเลอยางรวดเร็ว และทำความเสียหายใหแกอาคารส่ิงกอสรางและ

สาธารณูปโภคตางๆ

3. การมีระบบระบายน้ำท่ีไมเพียงพอโดยเฉพาะในชุมชน

   สำหรบัพืน้ทีเ่กาะพะงนัและเกาะเตาน้ัน ปญหาอทุกภยัยงัไมใช

ปญหาทีส่ำคัญของพืน้ที ่ แตกต็องระมัดระวังไมใหการพฒันาใดๆทีจ่ะดำเนนิ

การในอนาคตกอใหเกิดปญหาดังเชนที่เกิดบนเกาะสมุย

1.2 พ้ืนทีอุ่ทกภยั

เกาะสมุยและเกาะพะงนัมปีรมิาณฝนคอนขางมาก และปรมิาณ

ฝนทีก่อใหเกดิปญหาอุทกภยัแมวาจะไมใชปจจยัสำคัญดงัทีไ่ดกลาวไวขางตน

ปรมิาณฝนในชวงดังกลาว เกิดจากหยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลมุ
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บริเวณภาคใตตอนกลางและตอนลางทำใหเกิดฝนตกชุกหนาแนน และมี

ฝนหนกัถงึหนกัมาก ในชวงวันดังกลาว มปีรมิาณฝนมากอยางฉับพลนั จาก

ปรมิาณฝนในชวงเวลาดังกลาว ทำใหเกดิน้ำทวมขังในบางพืน้ที ่ โดยพืน้ทีท่ี่

ไดรับความเสียหายสงูสุด คือ พืน้ทีเ่กาะสมุย สวนพืน้ทีอ่ื่นๆไมไดรับความ

เสียหายเพียงแตกอใหเกิดความไมสะดวกบางในบางพื้นที่ ซึ่งสามารถสรุป

เหตุการณ#ไดดังนี้

เกาะสมุย  บรเิวณทีม่นี้ำทวมขังคอนขางกวางขวาง  ไดแก

ตำบลมะเร็ต บริเวณอาวละไม เน่ืองจากลำน้ำถูกบุกรุก และมีถนนและ

ส่ิงกอสรางขวางก้ันทางระบายน้ำ สวนพืน้ทีอ่ื่นๆ จะเปนลักษณะน้ำทวมขัง

ตามแนวถนน

เกาะพะงัน  บริเวณท่ีมีน้ำทวมขังมีลักษณะเชนเดียวกับ

gกาะสมยุ โดยตามแนวถนนและลำน้ำเปนการทวมขังในระยะเวลาส้ันๆ ไม

กอใหเกดิความเสียหายใดๆ แตกอใหเกดิความไมสะดวกบางในการเดินทาง

เกาะเตา  บริเวณน้ำทวมขังจะเปนบริเวณพื้นที่ตามแนวถนน

เปนการทวมขังระยะส้ันๆ และไมกอใหเกิดความเสียหายใดๆ แตกอใหเกิด

ความไมสะดวกบางในการเดินทางเชนเดียวกับที่เกิดข้ึนบนเกาะพะงัน

1.3 แนวทางบรรเทาอทุกภยั

ปญหาอุทกภัยในพื้นที่เกาะสมุย เกาะพะงันและเกาะเตา นั้น

ปญหาหลกันาไมใชเกดิจากธรรมชาติ ซึง่เปนปจจยัทีไ่มสามารถแกไขได แต

เกดิจากกจิกรรมตางๆของมนุษย# ซึง่กอใหเกดิอุปสรรคตอการระบายน้ำ ดังนัน้

แนวทางบรรเทาปญหาอทุกภยั จงึไมใชปญหารนุแรงจนกระทัง่แกไขไมได โดย

มาตรการบรรเทาท่ีควรพิจารณาดังนี้

มาตรการไมใชส่ิงกอสราง

1. ควบคุมการใชที่ดินในพื้นที่ลุมน้ำไมใหเปล่ียนแปลงในทาง

เส่ือมลง ซึง่จะสงผลใหปรมิาณน้ำหลากม่ีอัตราเพ่ิมสูงขึน้ เชน การเปล่ียนแปลง

พืน้ทีป่าหรือพ้ืนทีไ่มผล/ไมยนืตน เปนชมุชนหรอืส่ิงกอสราง
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2. สงเสริมใหมกีารอนุรักษ#ดิน โดยการบำรุงรักษาปาใหคงสภาพ

หรอืดียิง่ขึน้กวาท่ีเปนอยใูนปจจบุนั และการสนบัสนนุใหเกษตรกรปลูกพชืแซ

ในสวนผลไม/ไมยนืตน การอนรัุกษ#ดินจะชวยบรรเทาการกดัเซาะหนาดิน และ

ลดปริมาณตะกอน ซึง่เปนอุปสรรคตอการระบายน้ำ

3. เคล่ือนยายกอนหินขนาดใหญทีว่างขวางลำน้ำธรรมชาติ ออก

จากลำน้ำ เพือ่เพ่ิมประสิทธภิาพในการระบายน้ำจากลำน้ำลงสทูะเล

4. มกีารขุดลอกสันทรายตรงบริเวณจดุออกทะเลของลำน้ำธรรม

ชาติอยางสม่ำเสมอ เพ่ือเพ่ิมประสิทธภิาพในการระบายน้ำจากลำน้ำลงสทูะเล

5. ควบคมุการกอสรางอาคารและสาธารณูปโภคตางๆไมใหบกุรกุ

หรอืเปล่ียนแปลงทางน้ำธรรมชาติ เชน หามถมหรอืป �ดลำน้ำธรรมชาติ และ

หามบกุรกุเขตลำน้ำ เปนตน

มาตรการใชส่ิงกอสราง

1. ออกแบบทางระบายน้ำหลัก และอาคารระบายน้ำบริเวณจดุ

ออกทะเลใหสามารถระบายน้ำรองรับน้ำไดอยางเหมาะสม อยางนอยทีร่อบป

การเกิดซ้ำ 25 ป เชน ชองเป�ดสะพาน และทอลอดถนน

2. ปรบัปรงุระบบระบายน้ำตามแนวถนนใหมปีระสิทธภิาพ และ

เพิม่เติมระบบระบายน้ำตามแนวถนนใหครอบคลุมทกุพืน้ที ่ซึง่ควรมีการประสาน

งานระหวางหนวยงานทีเ่กีย่วของ ระหวางองค#กรปกครองสวนทองถ่ินและกรม

ทางหลวง เพื่อความแนชัดของขอบเขตความรับผิดชอบในการพัฒนาระบบ

ระบายน้ำ

3. การกอสรางอางเก็บน้ำ ซึง่มวัีตถปุระสงค#หลกัในการบรรเทา

การขาดแคลนน้ำน้ัน จะสามารถลดปริมาณน้ำหลากในบริเวณพื้นที่ทาย

อางอยางมีนยัสำคัญ โดยปรมิาณน้ำหลากสวนหนึง่จะถกูเกบ็กกัในอางเก็บน้ำ
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7.5 ปญหาคณุภาพน้ำและขยะมลูฝอย

1. คุณภาพน้ำ

คณุภาพน้ำผวิดนิ (แมน้ำตาป-พมุดวง)

ผลจากการติดตามตรวจสอบและเปรียบเทยีบขอมูลคุณภาพน้ำ

แมน้ำตาป-พมุดวง ต้ังแตป พ.ศ.2545 -2549 พบวาคุณภาพน้ำมีแนวโนมที่

จะมคุีณภาพดขีึน้ คอืมีคุณภาพน้ำพอใชรอยละ 64 70 90 และ 91 ตาม

ลำดับ แตพบวาในป พ.ศ.2550 สวนใหญอยูในเกณฑ#คุณภาพน้ำพอใช

รอยละ 74 อยใูนเกณฑ#คุณภาพดี รอยละ 24 และอยใูนเกณฑ#คุณภาพน้ำ

เส่ือมโทรม และเส่ือมโทรมมาก รอยละ 24 โดยบรเิวณท่ีมคุีณภาพน้ำเส่ือม

โทรมถึงเส่ือมโทรมมาก ไดแกบริเวณที่น้ำไหลผานชุมชนเมืองหนาแนนและ

บรเิวณท่ีมกีารไหลเวียนน้ำนอย ซึง่อาจจะเกิดจากสาเหตุหลายประการ เชน

การปนเปอนจากแหลงชมุชน โรงงานอุตสาหกรม แหลงเกษตรกรรม เปนตน

ทั้งนี้บริเวณสถานีตรวจวัดท่ีมีแนวโนมจะมีปญหาคุณภาพน้ำ

ที่ตองเพ่ิมการเฝาระวังและหาทางแกไขปญหา ไดแกสถานีทาเรือบานดอน

อ.เมืองฯ จ.สรุาษฎร#ธานี สถานคีลองพะแสง เทศบาลตำบลเขาพัง อ.บาน

ตาขุน จ.สรุาษฎร#-ธานี

โดยสาเหตุของการเกิดปญหาไดแก

1. ปญหาคณุภาพน้ำสวนใหญจะเปนน้ำเสียชมุชนโดย เฉพาะ

ชุมชนเมือง

2. ปญหาการลกัลอบปลอยน้ำเสียของโรงงานอุตสาหกรรม

3. ปญหานำ้เสียจากสารเคมีภาคการเกษตร

4. ปญหาการปลอยน้ำเสียของนากงุ ทำใหความหลากหลายทาง

ชวีภาพของคลองตาง ๆ  ลดลง
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แนวทางการแกไขปญหา ดงันี้

1. ประสานความรวมมอืหนวยงานท่ีเกีย่วของในการกำกบัดูแลไม

ใหมกีารปลอยน้ำเสียลงสแูหลงน้ำ เชน สำนกังานอุตสาหกรรมจังหวัด องค#กร

ปกครองสวนทองถ่ิน เปนตน

2. การเฝาระวังคุณภาพน้ำจากภาคสวนตาง ๆ เชน เครือขาย

เฝาระวังคุณภาพน้ำ สำนกังานสิง่แวดลอมภาคท่ี 14 เปนตน

3. การสรางจติสำนึกใหแกทกุภาคสวนในการดแูลรักษาแหลงน้ำ

คณุภาพน้ำทะเล

ผลจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลบริเวณชายหาด

ทองเท่ียวเกาะสมุย เกาะพะงนั เกาะเตา และหมเูกาะอางทอง จำนวน 19

หาด 30 สถานี ต้ังแตป พ.ศ.2548 -2550 พบวาคุณภาพน้ำสวนใหญอยใูน

เกณฑ#มาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลชายฝง เพื่อการวายน้ำ แตบริเวณหาด

แมน้ำ หาดเฉวง และหาดละไม เปนบรเิวณท่ีมปีรมิาณแบคทเีรียเกนิเกณฑ#

มาตรฐาน โดยเฉพาะบริเวณหาดเฉวงเปนบริเวณท่ีมีปริมาณแบคทีเรียเกิน

เกณฑ#มาตรฐาน มาโดยตลอด ท้ังนีเ้น่ืองจากเปนบรเิวณท่ีอยใูกลกบัปากคลอง

ทีม่นี้ำท้ิงจากชมุชน

โดยสาเหตุของปญหา สวนใหญมีสาเหตุจากน้ำเสียชุมชนโดย

เฉพาะชุมชนทีเ่ปนแหลงทองเท่ียวหนาแนน  ซึง่มแีนวทางการแกไขปญหา ดงันี้

1. ใหมกีารเฝาระวังคุณภาพน้ำ สรางเครือขาย และรณรงค#ให

ผปูระกอบการรวมกนัดูแลรักษาชายหาดและทะเล

2. ใหมกีารเฝาระวังและติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลทุกป

โดยสำนักงานส่ิงแวดลอมภาคท่ี 14

3. รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของโดยเฉพาะองค#กรปกครองสวน

ทองถ่ินในพืน้ที ่ ผลกัดันใหผปูระกอบการ  จดัทำระบบบำบดัน้ำเสียเบือ้งตน

โดยเฉพาะกิจการประเภทโรงแรม ทีพ่กั และกจิการประเภท รานอาหาร หรือตอ

ทอน้ำท้ิงเขาทอรวบรวมน้ำเสียทีม่อียไูมใหมกีารปลอยน้ำเสียออกสทูะเลโดยตรง
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2. ขยะมลูฝอย

จงัหวัดสุราษฎร#ธานีมปีรมิาณขยะมลูฝอยรวม 681.3 ตนัตอวัน

ในเขตเทศบาลประมาณวันละ 340 ตนั โดยสามารถจดัเก็บขยะไดประมาณ

วันละ 545.04 ตนั  หรอืประมาณรอยละ 80 ของปรมิาณขยะทีเ่กดิข้ึน โดย

สวนใหญปรมิาณขยะมลูฝอยในเขตเทศบาลสามารถดำเนินการเก็บรวบรวมได

เฉล่ียรอยละ 75-100 (สนง.สิง่แวดลอมภาคท่ี 14,2549) เนือ่งจากปญหาทีเ่กิด

ขึน้คือองค#กรปกครองสวนทองถิน่สวนใหญมปีญหาการขาดแคลนพ้ืนทีใ่นการ

กำจัดขยะ ทำใหเกิดปญหาขยะตกคาง และไมมีระบบบำบัดขยะที่ถูกหลัก

สุขาภิบาลองค#กรปกครองสวนทองถิน่ทีม่รีะบบกำจดัขยะทีถ่กูหลกัสขุาภิบาลมี

เพยีงแหงเดียว คอืเทศบาลตำบลเกาะสมุย ใชระบบเตาเผา

และจากการเปรียบเทยีบขอมูลปริมาณขยะของเทศบาลหลัก 6

เทศบาลในระหวางในป พ.ศ.2543 พ.ศ.2546 และ   พ.ศ.2548 พบวา เทศบาล

ทีม่แีนวโนมปรมิาณขยะเพิม่ขึน้ คอื เทศบาลตำบลเกาะสมุย เทศบาลเมอืง

นาสาร เทศบาลตำบลทาฉาง เทศบาลท่ีมแีนวโนมปรมิาณขยะลดลง ไดแก

เทศบาลเมืองทาขาม เทศบาลตำบลเวียงสระ และเทศบาลตำบลดอนสักสวน

เทศบาลนครสุราษฎร#ธานี มปีรมิาณขยะลดลงแลวคงท่ี

โดยสาเหตุการเกิดปญหาคือองค#กรปกครองสวนทองถิน่ยงัไมมกีาร

บรหิารจัดการขยะอยางครบวงจร เชน การลด แยกขยะ การมสีวนรวมจาก

ชมุชน เปนตน ดงันัน้ควรมีแนวทางในการแกไขปญหาคอื

1. เสริมสรางการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการลดการคัดแยก

ขยะ การนำขยะกลบัมาใชใหม

2. เพิม่ประสิทธภิาพในการบรหิารจดัการขยะ เชน พฒันาศูนย#

จดัการขยะรวม  การแบงโซนพืน้ทีใ่นการจดัการขยะ ใหภาคเอกชนรวมดำเนินการ

เปนตน
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บทที่ 8

โครงการสำคญัของจงัหวดั

8.1 โครงการศกึษาความเหมาะสมของการจดัตัง้นคิมอุตสาหกรรมเพือ่รองรับ

การพฒันาพืน้ทีช่ายฝงทะเลภาคใต (Southern Seaboard Development Project)

การนคิมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย วาจางบริษัท ทมี คอนซลัต้ิง

เอนจิเนียริง่ แอนด# แมเนจเมนท# จำกดั ทำการศกึษาความเหมาะสมของการ

จดัต้ังนคิมอุตสาหกรรมตามท่ีรัฐบาลไดกำหนดใหพืน้ทีช่ายฝงทะเลภาคใต เปน

พืน้ทีท่างเลือกใหมของฐานการผลิตอุตสาหกรรมของประเทศ ตามแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบบัที ่ 10 บนพืน้ฐานสะพานเศรษฐกิจเชือ่ม

โยงฝงทะเลอันดามันและอาวไทย (Land Bridge) โดยครองคลมุพืน้ทีเ่ปาหมาย

5 จงัหวัด ไดแก จงัหวัดสุราษฎร#ธานี จงัหวัดนครศรีธรรมราช  จงัหวัดภูเกต็

จงัหวัดพังงา และจังหวัดกระบ่ี

วัตถุประสงค#ของการศึกษาครอบคลุมการพัฒนาดานเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม และตลาดเปาหมาย พรอมท้ังกำหนดยทุธศาสตร# กลยทุธ#  แผน

งาน / โครงการพฒันาเพือ่จัดต้ังและบรหิารนิคม หรอืทาเรืออุตสาหกรรม ซึง่

จงัหวัดสุราษฎร#ธานี มศัีกยภาพของพืน้ทีแ่ละความเหมาะสมสำหรับต้ังนคิม

อุตสาหกรรม หรือทาเรืออุตสาหกรรม กลาวคือ

- ทีต้ั่ง ตามกายภาพ / ภมูศิาสตร# เชือ่มโยงระหวางทาเรือสองฝง

ทะเลอาวไทย  - อนัดามัน ในลกัษณะ Land Bridge (ถนน ทางรถไฟ ทอน้ำมัน)

- เปนแหลงผลิตสินคาสงออก คือ ยางพารา กุง และสินคา

ยทุธศาสตร#ดานพลงังาน คือ ปาล#มน้ำมัน

- จงัหวัดสุราษฎร#ธานี ไดกำหนดยทุธศาสตร#ในการพฒันาจงัหวัด

เพือ่รองรับการจดัต้ังนคิมอุตสาหกรรมในอนาคต ไดแก ดานการเกษตร ได

พฒันาคุณภาพผลผลติสินคาเกษตรกรรมท่ีสำคัญ ยางพารา ปาล#มน้ำมัน และ
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พฒันาตลาดกลางยางพาราใหเชือ่มโยงเครือขายตลาดเพ่ือรักษาเสถียรภาพดาน

ราคา ดานอุตสาหกรรมเก่ียวเน่ืองจากการเกษตร มงุเนนเขตอุตสาหกรรมภาย

ใตระบบผงัเมือง เพ่ือการจัดการส่ิงแวดลอม การรวมกลมุอุตสาหกรรมไมยางพารา

และปาล#มน้ำมัน (Cluster) เพือ่เพ่ิมศักยภาพในการแขงขนั ดานการเปนจดุ

เช่ือมโยงเสนทางคมนาคม โดยจังหวัดไดมงุขยายระบบการขนสงทางน้ำ บรเิวณ

ปากน้ำตาป ซึง่มีการพฒันาทาเรือสินคาของรัฐ และเอกชน ขดุลอกรองน้ำ

บานดิน คลองทาทอง และแมน้ำตาปเพือ่บำรงุรักษารองน้ำ ทางเดินเรือใน

การกระจายสนิคาออกและนำเขาสินคา ประเภทตางๆ และการเช่ือมโยงเครือ

ขายการขนสงทางรถไฟ (Container Yard) ทีส่ถานทีงุโพธ์ิ อ.พนุพนิ เพือ่ลด

ตนทุนทางการขนสง

- อำเภอท่ีอยใูนขายศึกษาของจังหวดัสุราษฎร#ธานี ไดแก  อำเภอ

ทาชนะ อำเภอไชยา อำเภอทาฉาง อำเภอพุนพนิ อำเภอเมือง อำเภอกาญจน

ดิษฐ# อำเภอดอนสัก

8.2 โครงการกอสรางสนามบนิเกาะสมยุ แหงที ่2

ความเปนมา

- อำเภอเกาะสมุยมสีนามบนิแหงแรก เมือ่ป 2532 โดยเปนของ

บรษัิทการบนิกรงุเทพ จำกดั  มเีน้ือท่ี 600 ไร ต้ังที ่ต.บอผุด สามารถรองรับ

เคร่ืองบินโดยสารขนาดเล็ก เชน Boeing 717, 737 หรอื Air Bus 319 ได

- ปจจบุนัมผีโูดยสารใชสนามบนิ ปละ 6 แสนกวาคน และมีแนว

โนม เพิม่มากขึน้ โดยมกีำหนดเวลาทำการบินสนามบนิเฉพาะเวลา 06.00 -

22.00 น.  มจีำนวนเทีย่วบนิขึน้ - ลง ไดไมเกนิ 34 เทีย่วบนิตอวัน

- จากขอจำกดัจำนวนเทีย่วบนิ และการบรกิารเท่ียวบนิทีเ่ปนของ

บรษัิทการบนิกรงุเทพ จำกดั ทำใหบรกิารประชาชนไมเพยีงพอ มคีาโดยสาร

และคาบริการทีค่อนขางสูง ครม. ไดพจิารณาและมีมติ เมือ่ 5 ส.ค. 2546
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ใหกระทรวงคมนาคม พิจารณาปรับปรงุอัตราคาโดยสาร คาธรรมเนียมและคา

บรกิาร และพจิารณาความเปนไปไดในการปรบัปรงุสนามบนิสมยุให สามารถ

รองรับการทองเท่ียวเพิม่ไดอีก และพจิารณา ศักยภาพพืน้ทีท่ีจ่ะสรางสนาม

บนิสมยุแหงที ่ 2 ดวย

การดำเนนิการ

- กรมการขนสงทางอากาศ กระทรวงคมนาคม ไดดำเนนิการตาม

แนวทางมติ ครม.  5 ส.ค. 2546 ดงันี้

1. พจิารณาปรบัปรงุอัตราคาโดยสารเคร่ืองบิน คาธรรมเนียม และ

คาบริการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของใหเหมาะสม โดยคำนึงถึงตนทุนการประกอบที่

แทจรงิ

2. แกไขปญหาดานความปลอดภัยในการเดินอากาศบริเวณสนามบิน

สมุย

3. บรษัิทการบนิกรงุเทพ จำกดั ปรบัปรงุสนามบนิสมยุใหรองรับ

เท่ียวบนิเพิม่ขึน้ และอำนวยความสะดวกใหสายการบินอ่ืนๆ

4. บรษัิทการบนิไทย จำกดั (มหาชน) เป �ดเสนทางการบนิสสูนาม

บนิสมยุ เพือ่ใหประชาชนมทีางเลือกมากขึน้ ปจจบุนัม ี 2 เทีย่วบนิ

5. พิจารณาศักยภาพความเหมาะสมพ้ืนที่ที่จะสรางสนามบินสมุย

แหงที ่ 2 เพือ่นำเสนอ ครม. พจิารณา ขณะนีอ้ยใูนขัน้ตอนการศึกษาและ

ทำประชาพจิารณ# กบัประชาชนในพืน้ที่

6. พฒันาระบบขนสงระหวางสนามบินสรุาษฎร#ธานีไปยงัเกาะสมุยให

สะดวกรวดเร็วข้ึน
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8.3 โครงการพัฒนาขุดลอกรองน้ำบานดอน คลองทาทอง และ

แมน้ำตาป

ความเปนมา

จังหวัดสุราษฎร#ธานี กำหนดประเด็นยุทธศาสตร#การพัฒนาจังหวัด

ในการเปนจุดเช่ือมโยงเสนทางคมนาคมบริเวณภาคใต  เพื่อพัฒนาระบบ

เครือขายการคมนาคมขนสง (Logistics) ทัง้ทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ

ใหเช่ือมโยงในภูมิภาค ของภาคใตตอนบนและตอนลาง รวมท้ังฝงอาวไทย

และฝงอันดามัน ใหมศัีกยภาพในการกระจายสนิคา เพือ่รองรับการขยายตวั

ทางเศรษฐกิจในพืน้ที ่จำเปนตองมีการพฒันาระบบทาเทียบเรอืชายฝง  ซึง่

การขุดลอกและบำรุงรักษารองน้ำทางเดินเรือ เปนปจจยัสำคัญของการกระจาย

สินคาออกจากจังหวัดและนำเขาสินคาประเภทตางๆ ไดแก สนิคาเกษตรแปร

รูป เชน ยางพารา ไมยางแปรรูป ถงุมอืยาง และผลิตภัณฑ#อาหารทะเล รวม

ทัง้ปาล#ม และสนิคาท่ัวไป เชน แรยปิซัม่ แอนไฮโดรท# ปนูซเิมนต# น้ำมันเชือ้

เพลิง เปนตน โดยสถติิจำนวนสนิคาสงออกผานดานศุลากรมีปรมิาณ เฉล่ีย

ปละ 800,000 - 2,000,000  ตนั คดิเปนมลูคาประมาณ 4,000 - 11,000 ลาน

บาท และมแีนวโนมเพิม่สูงขึน้ทกุป ซึง่สอดคลอง กบัเปาหมายของกรมการ

ขนสงทางน้ำและพาณิชยนาว ี ในการดำเนินโครงการขุดลอกรองน้ำบานดอน

คลองทาทอง และแมน้ำตาป โดยบรรจุโครงการในแผนปกติของกรมการ

ขนสงทางน้ำฯ และต้ังงบประมาณดำเนินงานอยางตอเน่ืองเปนประจำทกุป

การดำเนนิงาน

1) กรมการขนสงทางน้ำฯ ไดดำเนินการขุดลอกรองน้ำมาอยาง

ตอเน่ือง ต้ังแตป 2547

2) ป 2550 กรมการขนสงทางน้ำฯ ไดจดัสรรงบประมาณในการจาง

เหมาขุดลอก รองน้ำบานดอน ในวงเงิน จำนวน  92,640,000 บาท โดยใชเรือ

ขดุประเภทยงุดิน (Hopper) เพือ่ดำเนินการขดุลอกบำรุงรักษารองน้ำบานดอน
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ใหกวาง 60 เมตร ลกึ 4  เมตร (ปจจบุนัลกึ 2.3 - 3.0 ม.) จากระดบัน้ำลงต่ำ

สุด โดยมีความยาว 35.750  กม. จำนวนเนือ้ดินทีข่ดุลอก 1,257,000 ลบ.ม.

ซึ่งเปนการขุดลอกเฉพาะตะกอนรองน้ำท่ีทำใหรองน้ำต้ืนไปทิ้งในทะเลลึก

3) ป 2551  กรมการขนสงทางน้ำฯ ไดรับจดัสรรงบประมาณใน

การขดุลอกบำรุงรักษารองน้ำบานดอน แมน้ำตาป และคลองทาทอง วงเงิน

74,000,000 บาท  คดิเปนเนือ้ดินประมาณ 1,000,000  ลบ.ม. (ความกวาง

ประมาณ 40 - 60  ม. ลกึ 5 ม.)

4) การปองกันปญหา ผลกระทบตอคุณภาพชวิีตของราษฎรการเพาะ

เล้ียงสตัว#น้ำในพืน้ทีแ่ละผลกระทบตอส่ิงแวดลอมในบรเิวณการขุดลอกรองน้ำ

ไดบรูณาการรวมกนั โดยคณะกรรมการส่ิงแวดลอมจงัหวัดไดประชมุ รวมกบั

สวนราชการท่ีเก่ียวของ และตัวแทนประชาชนผมูสีวนไดสวนเสีย เพือ่รวมกนั

พจิารณาสวนดีสวนเสียของโครงการ เทคนิค และวิธีการขุดลอกรองน้ำ มาตรการ

ปองกนัผลกระทบจากการ  ขดุลอกรองน้ำ แนวทางการปองกนัแกไขและการ

ชวยเหลือผูไดรับผลกระทบ รวมทั้งการแตงต้ังคณะทำงานประชาสัมพันธ#

โครงการฯ ใหประชาชนในบริเวณใกลเคียงโครงการฯ ไดรับทราบการ

นำประชาชนผมูสีวนไดสวนเสีย ผนูำองค#กรปกครองสวนทองถ่ิน หวัหนาสวน

ราชการ และส่ือมวลชน ศึกษาดูงานการขุดลอกรองน้ำ  และมคีณะทำงาน

ติดตามการขุดลอกรองน้ำ

8.4 โครงการพัฒนาลุมน้ำตาป - พุมดวง

เน่ืองจากจังหวัดสุราษฎร#ธานี  เปนจังหวัดท่ีมีพื้นที่มากที่สุดของ

ภาคใต  ประมาณ  12,890 ตร.กม. สภาพภมูปิระเทศเปนภเูขาสลับซบัซอน

ประมาณ 49% ของพืน้ทีอ่ยใูนเขตพ้ืนที ่3 ลมุน้ำ คือ ลมุน้ำตาป  ลมุน้ำ

ภาคใตฝงตะวันออก  และลมุน้ำภาคใตฝงตะวันตก (บางสวน)  สภาพปญหา

ของจังหวัดเก่ียวกบัน้ำ  ไดแก  ปญหาอทุกภยัในพืน้ทีล่มุในฤดฝูน  ปญหา
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ภยัแลงในพืน้ทีต่อนบนของจังหวัด  และปญหาการขาดแคลนน้ำเพ่ือการอุปโภค-

บรโิภคและเพ่ือการเกษตร

ในปงบประมาณ  2548  จงัหวัดสุราษฎร#ธานีจงึไดกำหนดประเด็น

ยทุธศาสตร#พฒันาจงัหวัด (Stratgic Issues) มงุสกูารเปนศูนย#กลางการคมนาคม

ขนสง  ศนูย#กลางการเกษตรท่ีมคุีณภาพครบวงจร  และเปนผนูำการทองเท่ียว

เชิงคุณภาพทีย่ัง่ยนืในภมูภิาค โดยไดกำหนดกลยุทธ#แผนงานท่ีสำคัญรองรับ

ไดแก  การมงุใหมกีารพฒันานคิมอุตสาหกรรมปาล#มน้ำมันที ่อ.พระแสง  นคิม

อุตสาหกรรมที  อ.บานนาเดิม  พฒันาทาเทียบเรอืน้ำลึกที ่อ.ดอนสัก  ใน

สวนดานการชลประทานน้ัน  จงัหวัดฯ ไดมหีนงัสือท่ี สฎ.0016.2/13982    ลงวนั

ที ่17 กรกฎาคม 2548 เรยีน รฐัมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและ สหกรณ#

และหนงัสือท่ี  สฎ.0016.2/13983 ลงวนัที ่ 17  กรกฎาคม  2548  เรยีน

อธิบดีกรมชลประทาน  ขอสนบัสนนุการดำเนินงานดานพฒันาแหลงน้ำรวม

2 โครงการ คือ

1. โครงการพฒันาแหลงน้ำและวางระบบทอสงน้ำจากแมน้ำตาปจาก

อ.เคียนซา ไปยงัพืน้ทีพ่ฒันาอุตสาหกรรมและทาเทียบเรอืน้ำลึก อ.กาญจนดษิฐ#

2. โครงการพัฒนาลมุน้ำตาป - พมุดวง (โครงการชลประทานสูบ

น้ำแมน้ำพุมดวงเดิม)

ซึ่งจังหวัดฯ คาดวาโครงการพัฒนาแหลงน้ำชลประทานดังกลาว

จะบรรเทาปญหาภยัแลงและปญหาการขาดแคลนน้ำเพ่ือการอุปโภค-บริโภค ใน

พืน้ที ่อ.พนุพนิ และ อ.ทาฉางบางสวนได  และจะสงผลตอการพัฒนาและ

การขยายตวัดานเศรษฐกิจในพืน้ทีไ่ดเปนอันดี และจากการประสานงานกบักรม

ชลประทาน ไดมคีวามกาวหนาการเตรียมความพรอมเปนลำดบั  โดยขณะนี้

จงัหวัดสุราษฎร#ธานี ไดรวมดำเนินการจดัประชุมชีแ้จง  และประชาสมัพนัธ#

ทำความเขาใจผนูำทองถิน่และราษฎรในพืน้ที ่  ซึง่ไดรับการสนบัสนนุเปนอยางดี
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วัตถปุระสงค#ของโครงการ  เปนการพฒันาทรพัยากรแหลงน้ำในพืน้ที่

ลมุน้ำตาป - พมุดวง เพ่ิมพืน้ทีช่ลประทานไดประมาณ  73,980  ไร  และ

สามารถขยายพืน้ทีช่ลประทานไดอีกในอนาคต  เพ่ือเพ่ิมผลผลิตในการพฒันา

ระบบเกษตรกรรมภาคใต และเสริมปรมิาณน้ำเพ่ือการอุปโภค-บริโภค  บรรเทา

การขาดแคลนน้ำในชวงฤดูแลง  และชวยบรรเทาอุทกภยัในฤดฝูน

พืน้ทีไ่ดรับประโยชน#ครอบคลุมพืน้ทีฝ่งซายของแมน้ำพมุดวง จากสถานี

สูบน้ำไปถงึ อ.ทาฉาง จำนวน 73,980 ไร  ในพืน้ที ่ 7  ตำบล ของ อ.พนุพนิ

ไดแก ต.บางงอน  ต.น้ำรอบ  ต.หนองไทร ต.พนุพนิ  ต.หวัเตย  ต.มะลวน

และ ต.ศรีวิชยั  และ 2 ตำบลของ อ.ทาฉาง  คือ  ต.ทาเคย  และ ต.คลองไทร

ซึง่พืน้ทีดั่งกลาว  ปจจบุนัไมมนี้ำสำหรับการเกษตรไดอยางเพียงพอ เกษตรกร

ตองจัดหาแหลงน้ำเอง  ด้ังนัน้  หากมกีารกอสรางโครงการดังกลาว  จะชวย

ใหราษฎรในพืน้ทีม่คีวามเปนอยทูีดี่ขึน้  เกดิความม่ันคงในชวิีต  นำมาซึง่

ความผาสุกของประชาชน

ขณะนี ้ การดำเนนิการโครงการพัฒนาลมุน้ำตาป - พมุดวง อยใูน

ขั้นตอนท่ีคณะกรรมการกล่ันกรองเร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรี  ไดประชุมเพื่อ

พจิารณาเร่ืองดังกลาวเม่ือวันที ่6 ธนัวาคม 2550 ณ หองประชมุคณะรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการรัฐมนตร ี ซึง่จงัหวัดไดมอบใหรองผวูาราชการจังหวัด (นาย

ดำริห#  บญุจรงิ)สรุาษฎร#ธานีและผอูำนวยการโครงการชลประทานสุราษฎร#ธานี

เขาชีแ้จงตอคณะกรรมการกล่ันกรองฯ
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บทที ่ 9

วาระสรุาษฎร�ธานเีมืองคนดี

ความเปนมา

คำวา "สรุาษฎร#ธานีเมืองคนดี" เปนคำทีใ่ชกนัมานาน ฟงงาย ๆ แต

ความหมายดูดีและส่ือไดชดัเจน เปนมรดกอันล้ำคาท่ีตกทอดมาแตอดีตเพ่ือ

ชาวจงัหวดัสุราษฎร#ธานีทกุคน แตดูเหมอืนวามรดกชิน้นีก้ำลังจะเลือนหายไป

จากความทรงจำของผคูน นาจะร้ือฟนคำวา "สรุาษฎร#ธานีเมืองคนดี" มาเปน

เอกลักษณ#ของจังหวัดสุราษฎร#ธานีอีกคร้ังหนึง่ โดยมเีหตุผลท่ีสำคัญ คอื

ประการที ่1 "สุราษฎร�ธาน"ี เปนนามพระราชทานจากพระบาทสมเดจ็

พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 6

หากยอนอดีตของจังหวัดสุราษฎร#ธานี  หลายทานหรือทุกทานคงทราบ

แลว วาจงัหวัดสุราษฎร#ธานีเปนเมอืงเกาแกต้ังแตสมัยกอนประวัติศาสตร# เคย

เปนศูนย#กลางของอาณาจักรศรีวิชยัทีม่คีวามเจริญรงุเรืองมาก เมือ่อาณาจักร

ศรีวิชยัสมยันัน้เส่ือมลงไดเกดิเมืองสำคัญ 3 เมอืง คือ ไชยา   ทาทอง และ

คีรีรัฐนคิม ตอมาไดมกีารยายเมืองทาทองมาทีบ่านดอน ในป  พ.ศ. 2458

พระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกลาเจาอยหูวัไดทรงเปล่ียนชือ่เมืองท่ีบานดอนเปน

"สุราษฎร#ธานี" โดยทรงสังเกตเห็นวาชาวเมืองนี้เปนคนดี สุภาพเรียบรอย

ตั้งมั่นในศีลธรรม และหลักพระพุทธศาสนา ดังนัน้ สรุาษฎร#ธานีจงึเปนนาม

มงคลท่ีคนสุราษฎร#ธานีควรจะไดเชิดชู  และภาคภูมใิจ  และรำลกึในพระ

มหากรณุาธคุิณอยเูสมอ

ประการที ่2 เกรด็ประวัติศาสตร#สำคัญทีว่าพระบาทสมเด็จพระมงกฎุ

เกลาเจาอยหูวัไดทรงเปล่ียนชือ่เมืองท่ีบานดอนเปน "สรุาษฎร#ธานี" โดยทรง

สังเกตเห็นวาชาวเมืองน้ีเปนคนดีสุภาพ เรียบรอย ต้ังมัน่ในศลีธรรม และหลัก

พระพทุธศาสนาน้ันแสดงวาสรุาษฎร�ธานเีปนเมอืงคนดมีาตัง้แตในอดตีแลว จงึ
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เปนเอกลักษณ#สำคัญที่ควรรักษาไวใหเปนเชนในอดีตและตลอดไป

ประการที ่3  ยทุธศาสตร#จงัหวัดสุราษฎร#ธานีทีไ่ดจดัทำกนัไวแลวน้ัน

ไดกำหนดวสัิยทศัน#ของจังหวดัสุราษฎร#ธานีวา "สุราษฎร�ธานีเปนศูนย�กลาง

การเกษตรครบวงจร ผนูำการทองเท่ียวเชงิคณุภาพทีย่ัง่ยนืในภมูภิาค เปนเมอืง

นาอยู  เปนศูนย�กลางการศึกษาและพัฒนาคุณธรรม"  ซึง่แสดงวาภาพที่

เปนไปหรอืภาพท่ีอยากเห็นของจังหวดัสุราษฎร#ธานี  คอื  เปนเมอืงท่ีนาอยู

นอกจากนัน้แลวยงัเปนแหลงศึกษาเพ่ือพฒันาคุณธรรม  ซึง่นัน่กคื็อ "สุราษฎร#

ธานีเมืองคนดี"  นัน่เอง

ประการที ่4 มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที ่19 ธนัวาคม 2549 เหน็ชอบ

วาระแหงชาติดดานจริยธรรม ธรรมาภิบาล และการปองกันการทุจริตและ

ประพฤตมิชิอบในภาครฐั โดยใหสวนราชการตาง ๆ  ดำเนินการตามมาตรกาiสราง

ราชการใสสะอาด พัฒนาระบบบรหิารจดัการดานคุณธรรม และธรรมาภิบาล

ใหมีการปฏิบัติตามกฎหมาย จริยธรรมและจรรยาบรรณอยางจริงจัง เพื่อ

ผลักดันองค#กรใหเปล่ียนแปลงไปสอูงค#กรทีม่คุีณธรรม จรยิธรรม และธรรมาภิบาล

อันนีจ้งึเปนเหตุผลหลัก ๆ 4 ประการทีท่กุภาคสวนในจงัหวัดสุราษฎร#ธานี

ทัง้ภาคราชการ เอกชน และประชาชนจะไดรวมกนัเสริมสราง ผลักดัน ให

ภาพลักษณ#ของจังหวัดสุราษฎร#ธานีเหมอืนเชนในอดีตเม่ือคร้ังมกีารพระราชทาน

นาม "สรุาษฎร#ธานี"  ดงันัน้  ผวูาราชการจังหวดัสุราษฎร#ธานี  นายวนิยั

บวัประดิษฐ#  จงึไดประกาศใชนโยบายวาระสุราษฎร#ธานีเมืองคนดี  ตัง้แต

วันที ่ 20  ธนัวาคม  2550  เปนตนมา

ความหมายของ  "สุราษฎร�ธานีเมืองคนดี"

เพือ่ใหภาพลักษณ#ของจังหวัดสอดรับกบัคำวาสุราษฎร#ธานีเมืองคนดี

สุราษฎร#ธานีจึงควรมีจุดเดนเปนที่ยอมรับในเรื่องดังตอไปน้ี

ประการที ่1 เปนเมอืงท่ีผคูนมีความสุภาพเรียบรอย ตอนรับผมูา

เยือนโดยเฉพาะนักทองเท่ียวดวยมิตรไมตรี
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ประการที ่2 เปนเมอืงท่ีประชาชนยดึม่ันในหลกัศาสนา มีการสืบ

สานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม

ประการที ่3 เปนเมอืงศูนย#การศึกษาเพ่ือพฒันาคุณธรรมตามหลัก

ปรชัญาของทานพทุธทาส

ประการที ่4 เปนเมืองท่ีประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรพัย#สิน

ประการที ่5 เปนเมืองท่ีมีความใสสะอาด ปลอดจากการทุจริต

คอรัปชัน่ และการฉอโกง

ประการท่ี 6 เปนเมืองท่ีประชาชนยกยองช่ืนชมผูกระทำความดี

เพ่ือเปนแบบอยางในสังคม

การขบัเคล่ือนวาระสรุาษฎร�ธานเีปนเมอืงคนดี

1. ประการแรก ควรจะตองเร่ิมตนดวยการนำคำวา  "สุราษฎร�ธานี

เมืองคนดี" มาใชเปนบทเร่ิมตนในการดำเนินกิจกรรมตาง ๆ  ของจังหวัด เพ่ือ

เปนการประชาสัมพันธ#หรือฟนความทรงจำของชาวจังหวัดสุราษฎร#ธานีทั้ง

ภาคราชการ ภาคเอกชน และประชาชน วาส่ิงนี ้คือ ภาพลักษณ#ในอดีตของ

เราเปนมรดกอันล้ำคาของชาวจังหวัดสุราษฎร#ธานีทีบ่รรพบรุุษมอบไวให และ

ที่สำคัญไปกวาน้ัน พระมหากษัตริย#ไดทรงพระราชทานนามเมืองตามมรดก

ชิน้นี ้จงึควรท่ีชาวสุราษฎร#ธานีทัง้มวลควรระลึกและยดึม่ันรวมกนัวาจะตองรักษา

ไวใหเปนเชนในอดีต

2. ประการที ่2 ทกุหนวยงานทัง้ภาครัฐและภาคเอกชนรวมกนัสอด

แทรกความคิดในเร่ืองน้ีใหทกุคนในองค#กรไดเกดิความเขาใจ เขาถงึ และพฒันา

ไปสู  "สุราษฎร�ธานีเมืองคนดี"

3. ประการที ่3 พัฒนากลไกหรือกำหนดมาตรการดำเนินงานตาม

ภารกจิทีรั่บผดิชอบอยางจรงิจงั เพือ่ใหเกดิการเปล่ียนแปลงตอภาพลักษณ#ทีดี่ของ

จงัหวัดสุราษฎร#ธานี ทัง้ในดานพฤตกิรรมบคุคล  การยึดม่ันในหลกัศาสนา
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การสืบสานประเพณีวัฒนธรรม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย#สินของ

ประชาชน การทจุรติคอรัปชัน่ หรอืการฉอโกงนักทองเท่ียว เปนตน

4. ประการที่ 4 ในระยะตอไปก็คงจะตองมีการคนหา ยกยอง

เชิดชูคนดี เพือ่ใหเปนแบบอยางของการสรางความดีในสงัคม เพือ่เปนขวัญ

กำลังใจของผกูระทำความดี

ยทุธศาสตร� "สุราษฎร�ธานเีมืองคนด"ี

อยางไรก็ดีเน่ืองจากการนำวาระ "สุราษฎร#ธานีเมืองคนดี" ไปขยาย

ผลสูการปฏิบัติยังไมเปนระบบที่ชัดเจน ในการนี้จึงไดรับความรวมมือจาก

มหาวิทยาลยัราชภัฏสุราษฎร#ธานี  ในการจดัทำโครงการขับเคล่ือนยทุธศาสตร#

การพัฒนาจังหวัด "วาระสุราษฎร#ธานีเมืองคนดี" ทั้งนี้เพื่อใหการนำวาระ

สุราษฎร#ธานีเมืองคนดีไปสกูารปฏบิติัของหนวยงานตาง ๆ  เปนไปในเชงิระบบ

มากขึน้  ดงันี้

1. การจัดทำรางกรอบแนวคดิยทุธศาสตร� "สุราษฎร�ธานเีมืองคนด"ี

โดยการศึกษาคนควาทฤษฎี/แนวคิดทางวิชาการเก่ียวกบัองค#ประกอบ/รูปแบบของ

เมืองนาอย ู จดัประชุม  Focus Group นกัวชิาการ  ปราชญ#ในชมุชนเพือ่รวม

กำหนดมติิ/องค#ประกอบของการพัฒนาสสุูราษฎร#ธานีเมืองคนดี

2. จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผูเกี่ยวของจากทุกภาคสวนใน

จงัหวัดเพ่ือพัฒนายทุธศาสตร#สุราษฎร#ธานีในทกุมติิใหมคีวามสมบูรณ#และสอด

คลองกบับรบิทของพืน้ที ่ พฒันาตัวชีวั้ดของแตละมิติ และกำหนดกรอบแนว

ทางบทบาทความรบัผดิชอบของหนวยงานตาง ๆ ทีเ่กีย่วของในระดับพืน้ที่

3. สังเคราะห�ยทุธศาสตร� "สุราษฎร�ธานเีมืองคนด"ี สแูผนปฏบิตักิาร

โดยการจัดประชุมสัมมนาคณะทำงานกลมุยอยจากหนวยงานและองค#กรทีเ่กีย่ว

ของท้ัง 19 อำเภอ เพือ่จัดทำแผนปฏบิติัการทีส่ามารถขับเคล่ือนยทุธศาสตร#

ได
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4. การประชาสมัพนัธ�และรณรงค�เผยแพร ดำเนินการประชาสัมพนัธ�

และรณรงค�เผยแพรยทุธศาสตร�สุราษฎร�ธานีเมืองคนดีโดยส่ือประเภทตาง ๆ  เพือ่

สรางกระแสและแรงกระเพ่ือมของการดำเนินงานตามยุทธศาสตร�ใหเกดิข้ึนใน

ทกุภาคสวน

ผลการดำเนินงานทีผ่านมา

เพือ่ตอบสนองตอวาระสุราษฎร�ธานีเมืองคนดี สวนราชการตาง ๆ  ได

รับนโยบายผวูาราชการจังหวัดสุราษฎร�ธานี  ไปดำเนนิการเพือ่ใหเกดิการเปล่ียน

แปลงตอภาพลักษณ�ทีดี่ของจังหวัดสุราษฎร�ธานี  ทัง้ในดานพฤตกิรรมบคุคล

การยึดม่ันในหลกัศาสนา  การสืบสานประเพณวัีฒนธรรม  ความปลอดภัย

ในชวิีตและทรัพย�สินของประชาชน  และการทจุรติคอรัปชัน่  ทีส่ำคัญ  ดงันี้

1. สวนราชการตาง ๆ  นำคำวา "สุราษฎร�ธานีเมืองคนดี" มาใชเปน

บทเร่ิมตนในการดำเนนิกจิกรรมตาง ๆ  ของสวนราชการ  เพือ่เปนการรณรงค�

ประชาสัมพนัธ�ฟนความทรงจำในอดีตของจังหวัดสุราษฎร�ธานี  ทัง้ภาคราชการ

ภาคเอกชน  และภาคประชาชน
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2.  โครงการรวมพลคนรังเกียจการทจุรติ

สำนักงาน ป.ป.ช. จงัหวัดสุราษฎร�ธานี  และคณะอนกุรรมการ

ประสานงาน ป.ป.ช. ประจำจงัหวัดสุราษฎร�ธานี  จดักิจกรรมการเดินรณรงค�

ของประชาชน  ขาราชการ  นกัเรียน  นกัศกึษา  และกลมุพลงัมวลชนในเขต

จงัหวัดสุราษฎร�ธานี  จากบรเิวณสะพานนริศ  ไปยงัศาลากลางจังหวัดสุราษฎร�ธานี

เพือ่รวมพธีิปฏญิาณตนในการตอตานการทจุรติ  สนบัสนนุวาระสุราษฎร�ธานี

เมืองคนดี  เมือ่วันที ่1 สงิหาคม 2551
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3. ศูนย�ปฏิบัติการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดสุราษฎร�ธานี

จดัทำโครงการพบปะ  รณรงค�  ประชาสมัพนัธ�  กบันกัเรียน  นกัศึกษากลมุ

เปาหมาย  หลกัในการตอตานยาเสพติด  เพือ่ใหเยาวชนของเมืองคนดีแหง

นี้ตระหนักในมหันตภัยของยาเสพติด  สรางภูมิคุมกันตนเองจากยาเสพติด

จดักิจกรรมเชงิสรางสรรค�แลกเปล่ียนเรยีนร ู การดำเนินการปองกนัและแกไข

ปญหายาเสพตดิ  ดำเนนิการต้ังแตวันที ่ 1  สงิหาคม - 30  กนัยายน  2551
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4. ศูนย�ปฏบิติัการตอสเูพือ่เอาชนะยาเสพติดสุราษฎร�ธานี  เรงรัด

กวาดลางจับกุมผูทำความผิดเก่ียวกับยาเสพติดใหโทษอยางเฉียบขาดและ

ตอเน่ือง เพ่ือใหสุราษฎร�ธานีเปนเมืองคนดีทีป่ระชาชนมคีวามปลอดภัยในชวิีต

และทรัพย�สิน
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5. สำนกังานจงัหวัดสุราษฎร�ธานี  รวมกบัสำนักงาน ก.พ. จดัทำ

โครงการเสริมสรางจริยธรรมเพือ่ประโยชน�สุขของประชาชน : เชดิชูคุณธรรม

นำจงัหวัดสุราษฎร�ธานี  เมือ่วันที ่ 3 - 4 เมษายน  2551  เพือ่เสริมสรางขาราชการ

และเจาหนาท่ีของรัฐใหมกีระบวนทศัน�  คานิยมในการปฏบิติังานโดยยึดหลัก

การบรหิารกจิการบานเมืองท่ีดี  เสรมิสรางเครือขายราชการใสสะอาดเพ่ือความ

เขมแขง็ในทกุภาคสวน  เนนการมสีวนรวมจากภาคเอกชน  ภาคประชาชน

ในการสรางสังคมคุณธรรม  เพือ่ใหสุราษฎร�ธานีเปนเมอืงท่ีมคีวามใสสะอาด

ปลอดจากการทุจรติ  และการฉอโกง
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6. สำนกังานพระพทุธศาสนาจังหวัดสุราษฎร�ธานี  จดัทำโครงการ

ปฏบิติัธรรม "ครอบครัวอบอนุดวยพระธรรม"  เพือ่สรางครอบครัวอบอนุและมี

ความสุขดวยคุณธรรมและจริยธรรม  สรางความรกูารปฏบิติัธรรมท่ีถกูตองตาม

หลกัคำสอนทางพระพุทธศาสนา นำพาใหสมาชิกในครอบครัวเปนบคุคลท่ีมี

คุณภาพในสังคม
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7. สำนกังานพระพทุธศาสนาจังหวัดสุราษฎร�ธานี  จดัทำโครงการ

เขาวัดปฏิบติัธรรมเฉลิมพระเกยีรติฯ  วนัแมแหงชาติสุราษฎร�ธานีเมืองดี ถวาย

เปนพระราชกศุล  แดสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชนินีาถ  เนือ่งในวนัแม

แหงชาติ  12  สงิหาคม  2551  เพือ่พฒันาหวัหนาสวนราชการใหมคีวามรู

ความเขาใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  สามารถปฏิบัติตนใหเปน

ตัวอยางท่ีดีแกผอ่ืูนได  โดยดำเนนิการ  ณ  วดัธารน้ำไหล  อำเภอไชยา

จงัหวัดสุราษฎร�ธานี
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8.  สำนกังานพฒันาชมุชนจงัหวัดสุราษฎร�ธานี  จดัทำโครงการคาย

คุณธรรมสานความฝนเกลียวใจ  เพือ่ใหผเูขารับการอบรมพฒันาตนเองใหมี

คุณภาพในเรือ่งการขยัน  อดทน  ซือ่สัตย�  ประสานความสัมพนัธ�  นำไปสู

การสรางเครือขายคนดี  และเครือขายเศรษฐกิจพอเพยีง  เปนแบบอยางท่ี

ดีของสังคม
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9. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร�ธานี  จัดทำโครงการ

เยาวชนสรางสรรค�รวมพลังตานภัยยาเสพตดิ  โดยการประชมุเชงิปฏบิติัการ

แกนนำเยาวชนจำนวน  900  คน  จาก  60  ตำบล  ท้ังเยาวชนในระบบ

และนอกระบบโรงเรียนใหตระหนักถงึปญหาสงัคม  การปองกันและแกไขปญหา

ยาเสพติด  เพือ่ใหสุราษฎร�ธานีเปนสงัคมเมืองคนดี
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