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บทสรุปผู้บริหาร 
(Executive summary) 

   
ความส าคัญ 

ข้อมูลพื้นฐานเป็นหัวใจส าคัญในการวางแผนการจัดการพื้นที่ และจัดท าแผนแม่บทศูนย์จัดการ 
ป่าสงวนแห่งชาติ ในเบื ้องต้นกรมป่าไม้จึงได้ใช้แนวเขตการปกครองระดับต าบลเข้ามาเป็นแนวเขต  
ในการจัดท าข้อมูลพ้ืนฐาน 14 ชั้นข้อมูล โดยมีเป้าหมายเพ่ือเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนา ปรับปรุง และจัดท า
ข้อมูลพ้ืนฐาน เช่น แนวเขต แผนที่ และการจ าแนกพ้ืนที่เพ่ือการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม (Zoning) และ
เป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ในระดับต าบล) โดยสรุปข้อมูลพื้นฐานส าคัญดังนี้ 

1. ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 256 ป่าท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ต าบลประสงค์ อ าเภอท่าชนะ 
จังหวัดสุราษฏร์ธานี 

2. พ้ืนที่รับผิดชอบของศูนย์ฯ แบ่งภารกิจเพ่ือการจัดการป่าแบบอเนกประโยชน์ ออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
2.1 ดูแลจัดท าฐานข้อมูลภาพรวมของป่าสงวนแห่งชาติตามกฎกระทรวงป่าสงวนแห่งชาติ

จ านวน 5 ป่า คือ 1) ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าชนะ เนื้อที่ 662,781 ไร่ 2) ป่าสงวนแห่งชาติป่าทุ่งใสไซ  
เนื้อที่ 5,000 ไร่ 3) ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาพุทธทอง เนื้อที่ 16 ,250ไร่ 4) ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเลนน้ าเค็ม 
ท่าฉาง เนื้อท่ี 8,343 ไร่ 5) ป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองท่าเนียนและป่าเลนคลองพุ่มเรียง เนื้อท่ี 5,884 ไร่ 

2.2 บริหารจัดการป่าอ่ืนๆ และป่าสงวนแห่งชาติจ านวน 10 ป่า คือ 1) ป่าสงวนแห่งชาติป่า 
แม่ขานและป่าแม่วางพรุดวด 2) ป่าสงวนแห่งชาติป่าพะโต๊ะ ป่าปังหวาน และป่าปากทรง 3) ป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าละแม 4) ป่าสงวนแห่งชาติป่ากะเปอร์ 5) ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาพุทธทอง 6) ป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองท่าเนียน 
และป่าเลนคลองพุมเรียง 7) ป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าเคย ป่าคลองไทร ป่ามะลวน และป่าบางงอน 8) ป่าท่าชนะ  
9) ป่าทุ่งใสไช 10) ป่าทุ่งใสไช ในท้องที่ต าบลที่รับผิดชอบแบบมีส่วนร่วม 

2.3 บริการประชาชนด้านการป่าไม้ในท้องที่เขตปกครอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 4 อ าเภอ ดังนี้  
1) อ าเภอท่าชนะ 2)อ าเภอไชยา 3) อ าเภอท่าฉาง และ 4) อ าเภอวิภาวดี (24 ต าบล ประมาณ 190 หมู่บ้าน) 

3. ศูนย์ฯบริหารจัดการพื้นที่ท้ังหมด   2,031,521.04 ไร่ ประกอบด้วย พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ เนื้อที่ 

830,232.95 ไร่ พ้ืนที่ สปก. เนื้อที่ 445,348.54 ไร่ พ้ืนที่อุทยานแห่งชาติ เนื้อที่ 339,706.09 ไร่ และพ้ืนที่ 

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เนื้อท่ี 324,866.42 ไร่ 
4. พ้ืนที่ป่าคงสภาพที่เหลือ ทั้งหมด 647,509.57 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 31.87 ของพ้ืนที่ศูนย์ฯ อยู่ใน

ความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ 331,425.51 ไร่ (เป็นพ้ืนที่ป่าป่าสงวนแห่งชาติ จ านวน 296,295.12 ไร่ คิดเป็น

ร้อยละ 14.58 ของพื้นที่ศูนย์ฯ อยู่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ 293,192.61 ไร่ พื้นที่สปก. จ านวน

3,102.51 ไร่ พ้ืนที่อุทยานแห่งชาติ 306,360.39 ไร่) และพ้ืนที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จ านวน 316,084.06 ไร่ 
5. มีพ้ืนที่ลุ่มน้ าชั้นที่ 1 ร้อยละ 17.32 มีพ้ืนที่ลุ่มน้ าชั้นที่ 2 ร้อยละ 13.72 มีพ้ืนที่ลุ่มน้ าชั้นที่ 3  

ร้อยละ 10.74 มีพ้ืนที่ลุ่มน้ าชั้นที่ 4 ร้อยละ 20.71 และมีพ้ืนที่ลุ่มน้ าชั้นที่ 5 ร้อยละ 37.72 ของพ้ืนที่ศูนย์ฯ 
6. พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ มีร้อยละ 40.87 ของพ้ืนที่ศูนย์ฯ (พ้ืนที่ป่าเพ่ือการอนุรักษ์ ร้อยละ 17.71 

ส่วนใหญ่อยู่ในต าบลประสงค์ และต าบลคลองพา อ าเภอท่าชนะ พ้ืนที่ป่าเพ่ือเศรษฐกิจ ร้อยละ 18.53 พ้ืนที่ป่าที่
เหมาะสมต่อการเกษตร ร้อยละ 4.84 และพ้ืนที่ที่กันออก ร้อยละ 1.09)   

7. พ้ืนที่สูงสุดมียอดเขาสูงสุดประมาณ 849 เมตรจากระดับน้ าทะเล 
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8. การด าเนินงานของกรมป่าไม้ตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในพ้ืนที่ศูนย์ฯ ประกอบด้วย 
8.1 ข้อมูลป่าชุมชนและวัด 

8.1.1 ข้อมูลป่าชุมชนมี 20 ป่า (ตารางภาคผนวกท่ี 3) แบ่งเนื้อที่ตามประเภทป่าดังนี้ 
1. ป่าสงวนแห่งชาติ พื้นที่ 226 ไร่  
2. ป่า พ.ร.บ.ฯ พื้นที่ – ไร่ 

8.1.2 ข้อมูลวัดที่อยู่ในพ้ืนที่ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติที่ 256 ป่าท่าชนะ จ านวน 16 วัด  
มีพ้ืนที่ 338 ไร่ 2 งาน เพ่ือด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2538 เห็นชอบในหลักการการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาพระสงฆ์ในพ้ืนที่ป่าไม้ 

8.2 ข้อมูลฝาย มีทั้งหมด 4 ฝาย 
8.3 ข้อมูลไฟป่า จ านวนการเกิดไฟป่า (ยังไม่มีข้อมูล) 
8.4 ข้อมูลราษฎรถือครองที่ดิน ป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไม่มีพื้นที่ใน

การถือครองที่ดิน  
8.5 ข้อมูลงานอนุญาต ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์พ้ืนที่ป่า 20 ราย 20 กิจกรรม 

 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

- 
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บทที่ 1 
ข้อมูลที่ตั้งส านักงาน 

   
ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 256 ป่าท่าชนะ  จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) กรมป่าไม้ 
ที่ตั้ง ต าบลประสงค์ อ าเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฏร์ธานี 
 
ตารางท่ี 1  ข้อมูลติดต่อผู้อ านวยการศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติที่ 256 ป่าท่าชนะ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ผู้อ านวยการศูนย์ฯ นายกรีฑา  หงษ์ชูเกียรติ 
ปีท่ีด ารงต าแหน่ง 2558 
โทรศัพท์/โทรสาร 081-8915714 
E-mail  - 
Website www.forest.go.th 

 
ภาพที่ 1 ที่ตั้งศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 256 ป่าท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 
ตารางท่ี 2  ค่าพิกัดที่ตั้งศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ 
UTM (Zone 47) Lat-Long 
N (Y) = 1050410.06 Lat (Y) =   9.5024 
E (X) = 513013.46 Long (X) =  99.1185 

 

http://www.forest.go.th/
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บทที่ 2 
ข้อมูลพื้นที่รับผิดชอบ 

   
สาระส าคัญ 
 

1. พ้ืนที่รับผิดชอบของศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 256 ป่าท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
แบ่งภารกิจ เพื่อการจัดการป่าแบบเอนกประสงค์ ออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

1.1 ดูแลจัดท าฐานข้อมูลภาพรวมของป่าสงวนแห่งชาติตามกฎกระทรวงป่าสงวนแห่งชาติ
จ านวน 5 ป่า คือ 1) ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าชนะ เนื้อที่ 662,781 ไร่ 2) ป่าสงวนแห่งชาติป่าทุ่งใสไซ เนื้อที่ 
5,000 ไร่ 3) ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาพุทธทอง เนื้อที่ 16 ,250ไร่ 4) ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเลนน้ าเค็มท่าฉาง 
เนื้อท่ี 8,343 ไร่ 5) ป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองท่าเนียนและป่าเลนคลองพุ่มเรียง เนื้อท่ี 5,884 ไร่ 

1.2 บริหารจัดการป่าอ่ืนๆ และป่าสงวนแห่งชาติจ านวน 10 ป่า คือ 1) ป่าสงวนแห่งชาติป่า 
แม่ขานและป่าแม่วางพรุดวด 2) ป่าสงวนแห่งชาติป่าพะโต๊ะ ป่าปังหวาน และป่าปากทรง 3) ป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าละแม 4) ป่าสงวนแห่งชาติป่ากะเปอร์ 5) ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาพุทธทอง 6) ป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองท่าเนียน 
และป่าเลนคลองพุมเรียง 7) ป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าเคย ป่าคลองไทร ป่ามะลวน และป่าบางงอน 8) ป่าท่าชนะ  
9) ป่าทุ่งใสไช 10) ป่าทุ่งใสไช ในท้องที่ต าบลที่รับผิดชอบแบบมีส่วนร่วม 

 

2. ข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ 
 2.1 ทรัพยากรป่าไม้โดยทั่วไป พ้ืนที่ป่าไม้ภายในป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าชนะ เป็นป่าดิบชื้น  

พบพันธุ์ไม้มากมายทั้งประเภทไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ ไม้ยืนต้นขนาดกลาง ไม้พุ่ม ไม้พ้ืนล่างชนิดต่าง ๆ เถาวัลย์ 
ไม้จ าพวกหวาย และปาล์มขึ้นปะปนกันอย่างหนาแน่น พันธุ์ไม้ที่มีค่าทางเศรษฐกิจที่พบมาก ได้แก่ ไม้หลุมพอ 
(Intsia palembanica Miq.) ไม้จ าปา (Magnolia champaca (L.) Baill. ex Pierre) ไม้ตะเคียน (Hopea sp.) 
และไม้ยาง (Dipterocarpus sp.) ไม้พ้ืนล่างพวกเฟิร์นมีขึ้นทั่วไป รวมทั้งเถาวัลย์ชนิดต่าง ๆ ทั้งขนาดใหญ่และ
ขนาดเล็ก ท าให้สภาพป่าแน่นทึบมาก 

 2.2 ทรัพยากรสัตว์ป่า ที่พบประกอบด้วย ช้างป่า (Elephas maximus) เสือ (Panthera tigris) 
หมีควาย (Ursus thibetanus) กระทิง (Bos gaurus) วัวแดง (Bos javanicus) กระจง (Tragulus) ชะนี
(Hylobatidae) ลิง (Macaca spp.) ค่าง (Colobinae) กวาง (Rusa unicolor) หมูป่า (Sus scrofa) ลิงเสน 
(Macaca arctoides) ค่างด า (Presbytis femoralis) และนกนานาชนิด เช่น นกปรอด (Pycnonotidae) 
นกชนหิน (Rhinoplax vigil) นกแซงแซวปากกา (Dicrurus annectans) นกกก (Buceros bicornis) นกหว้า 
(Argusianus argus) นกเขียวคราม (Irena puella) ไก่ป่า (Gallus gallus) และสัตว์อ่ืน ๆอีกมากมาย รวมทั้ง
สัตว์เลื้อยคลาน 
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2.3 แหล่งน้ า เป็นต้นน้ าแม่น้ าหลังสวนด้านทิศเหนือ และคลองยันทางทิศใต้ ซึ่งประกอบด้วย
คลองและล าห้วยเล็กๆ มากมาย ได้แก่ คลองสระ คลองชง ห้วยลาชี ห้วยหินโล่ ห้วยเขาแดน ห้วยปลาย  
ห้วยป่าหมาก และคลองยัน 

 

2.4 แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ สภาพพ้ืนที่มีศักยภาพและความพร้อมในการพัฒนาให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ส าคัญของจังหวัดสุราษฎร์ธานี แหล่งท่องเที่ยว 
ที่ส าคัญ ได้แก่ 

- วัดป่าท่าไท ตั้งอยู่ที่ 232 ม.7 ต.คลองพา อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี เป็นวัดธรรมยุตนิกาย 
เป็นวัดที่เพ่ิงก่อตั้งอายุประมาณ 15-16 ปี ท่านเจ้าอาวาสวัดป่าท่าไทย ท่านได้มาก่อตั้งวัดป่าแห่งนี้ขึ้นมา  
เพ่ือเผยแพร่ข้อวัตรปฏิบัติของพระป่าแก่ญาติโยมในพ้ืนที่ และเพ่ือเป็นเหตุแห่งศรัทธาให้ญาติโยมมาสนใจการ
ปฏิบัติธรรม โดยวัดป่าท่าไทเป็นวัดป่าสายพระอาจารย์ใหญ่มั่น ภูริทัตโต เพียงแห่งเดียวในพ้ืนที่ สภาพภายใน
บริเวณวัดค่อนข้างเงียบสงบและมีภูมิทัศน์ที่สวยงามเหมาะแก่การปฏิบัติธรรม 

 

  
ภาพที่ 2  วัดป่าท่าไท 
 

 -บ่อน้ าผุด ต าบลประสงค์  อ าเภอท่าชนะ 
 

 
 

ภาพที่ 3 บ่อน้ าผุด 
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- พุทธอุทยานส านักสงฆ์ร่มไทร ต.ประสงค์ อ.ท่าชนะ 
 

 
 

ภาพที่ 4  พุทธอุทยานส านักสงฆ์ร่มไทร 
 

- ต้นสมพงยักษ์ 
 

 
 

ภาพที่ 5 ต้นสมพงษ์ยัก 
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2.5 ข้อมูลพ้ืนที่แบ่งตามเขตการปกครอง 
 2.5.1 ต าบล  
 

ตารางท่ี 3 รายชื่อต าบล 

จังหวัด อ าเภอ ต าบล ประชากร (คน)  เนื้อที่ (ไร่)  

สุราษฎร์ธานี อ.วิภาวด ี ต.ตะกุกเหนือ  8,103  173,194.35  

สุราษฎร์ธานี อ.วิภาวด ี ต.ตะกุกใต้  5,174  136,813.69  

สุราษฎร์ธานี อ.ไชยา ต.ปากหมาก  6,629  182,649.58  

สุราษฎร์ธานี อ.ไชยา ต.ตะกรบ  3,552    28,062.59  

สุราษฎร์ธานี อ.ไชยา ต.โมถ่าย  5,582    69,063.47  

สุราษฎร์ธานี อ.ไชยา ต.ป่าเว  4,015    34,782.09  

สุราษฎร์ธานี อ.ไชยา ต.ทุ่ง  5,724    22,111.70  

สุราษฎร์ธานี อ.ไชยา ต.ตลาดไชยา  5,355     8,003.91  

สุราษฎร์ธานี อ.ไชยา ต.พุมเรียง  7,940    22,874.82  

สุราษฎร์ธานี อ.ไชยา ต.เวียง  3,406    19,107.39  

สุราษฎร์ธานี อ.ไชยา ต.เลม็ด  5,238    24,502.22  

สุราษฎร์ธานี อ.ท่าฉาง ต.ปากฉลุย  4,291  461,545.17  

สุราษฎร์ธานี อ.ท่าฉาง ต.เสวียด  -    57,071.77  

สุราษฎร์ธานี อ.ท่าฉาง ต.เขาถ่าน  -    33,642.62  

สุราษฎร์ธานี อ.ท่าฉาง ต.ท่าเคย  -    53,500.71  

สุราษฎร์ธานี อ.ท่าฉาง ต.ท่าฉาง  -    21,322.13  

สุราษฎร์ธานี อ.ท่าฉาง ต.คลองไทร  -    55,027.63  

สุราษฎร์ธานี อ.ท่าชนะ ต.คลองพา  6,986  137,829.85  

สุราษฎร์ธานี อ.ท่าชนะ ต.คันธุลี  4,757  107,479.00  

สุราษฎร์ธานี อ.ท่าชนะ ต.ประสงค์  17,809  276,452.25  

สุราษฎร์ธานี อ.ท่าชนะ ต.ท่าชนะ  8,203    22,718.54  

สุราษฎร์ธานี อ.ท่าชนะ ต.สมอทอง  4,465    59,187.63  

สุราษฎร์ธานี อ.ท่าชนะ ต.วัง  4,407    24,577.94  

รวม 4 24  112,266  2,031,521.04 
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2.5.2 หมู่บ้าน 
 

ตารางท่ี 4 รายชื่อหมู่บ้าน 
ล าดับ หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด ประชากร (คน) 

1 บ้านตลาดไชยา ตลาดไชยา ไชยา สุราษฎร์ธานี   
2 บ้านสงขลา ตลาดไชยา ไชยา สุราษฎร์ธานี   
3 บ้านดอนดวด ตลาดไชยา ไชยา สุราษฎร์ธานี   
4 บ้านเวียง ตลาดไชยา ไชยา สุราษฎร์ธานี   
5 บ้านวังหลุมพี ตลาดไชยา ไชยา สุราษฎร์ธานี   
6 บ้านฝ่ายพรุ ตะกรบ ไชยา สุราษฎร์ธานี   
7 บ้านตะกรบ ตะกรบ ไชยา สุราษฎร์ธานี   
8 บ้านห้วยพุนบน ตะกรบ ไชยา สุราษฎร์ธานี   
9 บ้านห้วยพุน ตะกรบ ไชยา สุราษฎร์ธานี   
10 บ้านบ่อคา ตะกรบ ไชยา สุราษฎร์ธานี   
11 บ้านขนอน ทุ่ง ไชยา สุราษฎร์ธานี   
12 บ้านทุ่งนอก ทุ่ง ไชยา สุราษฎร์ธานี   
13 บ้านถิ่นหลวง ทุ่ง ไชยา สุราษฎร์ธานี   
14 บ้านหนองขี้เป็ด ทุ่ง ไชยา สุราษฎร์ธานี   
15 บ้านหัวนอน ทุ่ง ไชยา สุราษฎร์ธานี   
16 บ้านนาแค ทุ่ง ไชยา สุราษฎร์ธานี   
17 บ้านควนเจดีย์ ทุ่ง ไชยา สุราษฎร์ธานี   
18 บ้านคลองยวน ทุ่ง ไชยา สุราษฎร์ธานี   
19 บ้านป่าเว ป่าเว ไชยา สุราษฎร์ธานี   
20 บ้านเหยียด ป่าเว ไชยา สุราษฎร์ธานี   
21 บ้านท่าหัก ป่าเว ไชยา สุราษฎร์ธานี   
22 บ้านเขาพนมแบก ป่าเว ไชยา สุราษฎร์ธานี   
23 บ้านเดิมเจ้า ป่าเว ไชยา สุราษฎร์ธานี   
24 บ้านหนองผักหนาม ป่าเว ไชยา สุราษฎร์ธานี   
25 บ้านลุ่มแร่ ปากหมาก ไชยา สุราษฎร์ธานี   
26 บ้านหนองดี ปากหมาก ไชยา สุราษฎร์ธานี   
27 บ้านท่าไม้แดง ปากหมาก ไชยา สุราษฎร์ธานี   
28 บ้านลุ่มพรุยายชี ปากหมาก ไชยา สุราษฎร์ธานี   
29 บ้านอ่างทอง ปากหมาก ไชยา สุราษฎร์ธานี   
30 บ้านห้วยตาหมิง ปากหมาก ไชยา สุราษฎร์ธานี   
31 บ้านเขาหลัก ปากหมาก ไชยา สุราษฎร์ธานี   
32 บ้านป่าอ้อย โมถ่าย ไชยา สุราษฎร์ธานี   
33 บ้านกลาง โมถ่าย ไชยา สุราษฎร์ธานี   
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ตารางท่ี 4  (ต่อ)     
ล าดับ หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด ประชากร (คน) 
34 บ้านทือ โมถ่าย ไชยา สุราษฎร์ธานี   
35 บ้านหัวนา โมถ่าย ไชยา สุราษฎร์ธานี   
36 บ้านลุ่มกระท่อม โมถ่าย ไชยา สุราษฎร์ธานี   
37 บ้านทุ่งนางเภา โมถ่าย ไชยา สุราษฎร์ธานี   
38 บ้านท่าใหญ่ เลม็ด ไชยา สุราษฎร์ธานี   
39 บ้านวัดแก้ว เลม็ด ไชยา สุราษฎร์ธานี   
40 บ้านนาหลวง เลม็ด ไชยา สุราษฎร์ธานี   
41 บ้านปากท่อ เลม็ด ไชยา สุราษฎร์ธานี   
42 บ้านเลม็ด เลม็ด ไชยา สุราษฎร์ธานี   
43 บ้านปากด่าน เลม็ด ไชยา สุราษฎร์ธานี   
44 บ้านไทรงาม เลม็ด ไชยา สุราษฎร์ธานี   
45 บ้านเชิงสมอ เวียง ไชยา สุราษฎร์ธานี   
46 บ้านกุน เวียง ไชยา สุราษฎร์ธานี   
47 บ้านโพธิ์ เวียง ไชยา สุราษฎร์ธานี   
48 บ้านดอนพต เวียง ไชยา สุราษฎร์ธานี   
49 บ้านสามสัก เวียง ไชยา สุราษฎร์ธานี   
50 บ้านล่าง พุมเรียง ไชยา สุราษฎร์ธานี   
51 บ้านหัวเลน พุมเรียง ไชยา สุราษฎร์ธานี   
52 บ้านเหนือ พุมเรียง ไชยา สุราษฎร์ธานี   
53 บ้านเหนือน้ า พุมเรียง ไชยา สุราษฎร์ธานี   
54 บ้านแหลมทราย พุมเรียง ไชยา สุราษฎร์ธานี   
55 บ้านตลาดท่าฉาง ท่าฉาง ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี   
56 บ้านท่าเคย ท่าฉาง ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี   
57 บ้านคลองเหียง ท่าฉาง ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี   
58 บ้านท่าพิกุล ท่าฉาง ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี   
59 บ้านคลองขุด ท่าฉาง ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี   
60 บ้านเหมก เขาถ่าน ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี   
61 บ้านบางน้ าจืด เขาถ่าน ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี   
62 บ้านไร่ปรุง เขาถ่าน ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี   
63 บ้านน้ าพุ เขาถ่าน ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี   
64 บ้านหนองดูน เขาถ่าน ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี   
65 บ้านไทรใหญ่ เขาถ่าน ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี   
66 บ้านกลาง เสวียด ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี   
67 บ้านชายวัด เสวียด ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี   
68 บ้านชายท่า เสวียด ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี   
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ตารางท่ี 4  (ต่อ)     
ล าดับ หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด ประชากร (คน) 
69 บ้านเหนือท่า เสวียด ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี   
70 บ้านหลุมพอ เสวียด ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี   
71 บ้านห้วยเรียน เสวียด ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี   
72 บ้านนาวะ เสวียด ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี   
73 บ้านชายวัด เสวียด ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี   
74 บ้านอ าดี เสวียด ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี   
75 บ้านโตนดสูง คลองไทร ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี   
76 บ้านคลองไทร คลองไทร ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี   
77 บ้านหน้าวัด คลองไทร ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี   
78 บ้านท่าน้ าแห้ง คลองไทร ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี   
79 บ้านเชียรออก คลองไทร ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี   
80 บ้านเชียรตก คลองไทร ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี   
81 บ้านดอนใหญ่ คลองไทร ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี   
82 บ้านนาลึก คลองไทร ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี   
83 บ้านคลองขุด ท่าเคย ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี   
84 บ้านท่าเคย ท่าเคย ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี   
85 บ้านใหญ่ ท่าเคย ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี   
86 บ้านคลองวัว ท่าเคย ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี   
87 บ้านบ่อนนท์ ท่าเคย ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี   
88 บ้านคลองล าใน ท่าเคย ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี   
89 บ้านเกาะยอ ท่าเคย ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี   
90 บ้านในพรุ ท่าเคย ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี   
91 บ้านบางปอ ท่าเคย ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี   
92 บ้านเหนือ ปากฉลุย ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี   
93 บ้านบางคราม ปากฉลุย ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี   
94 บ้านกอไพล ปากฉลุย ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี   
95 บ้านธรรมประดิษฐ์ ปากฉลุย ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี   
96 บ้านเคี่ยมเพาะ ปากฉลุย ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี   
97 บ้านล้อมปุด ปากฉลุย ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี   
98 บ้านท่ากระจาย ท่าชนะ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี   
99 บ้านชั่งค า ท่าชนะ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี   
100 บ้านหนองขนุน ท่าชนะ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี   
101 บ้านตลาดท่าชนะ ท่าชนะ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี   
102 บ้านท่าชนะ ท่าชนะ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี   
103 บ้านนามะข้าม ท่าชนะ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี   
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ตารางท่ี 4  (ต่อ)     
ล าดับ หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด ประชากร (คน) 
104 บ้านปากน้ าท่ากระจาย ท่าชนะ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี   
105 บ้านหนองปรือ ท่าชนะ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี   
106 บ้านดอนเฟือง ท่าชนะ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี   
107 บ้านหนองบุญแก้ว ท่าชนะ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี   
108 บ้านเกาะยาง คันธุลี ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี   
109 บ้านคันธุลี คันธุลี ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี   
110 บ้านดอนธูป คันธุลี ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี   
111 บ้านหนองสะบ้า คันธุลี ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี   
112 บ้านแหลมดิน คันธุลี ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี   
113 บ้านดอนทะเล คันธุลี ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี   
114 บ้านเขาชวาลา คันธุลี ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี   
115 บ้านศรีทอง คันธุลี ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี   
116 บ้านทับชัน คันธุลี ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี   
117 บ้านมติมิตรพัฒนา คันธุลี ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี   
118 บ้านด่านเสือ คันธุลี ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี   
119 บ้านในเขา ประสงค์ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี   
120 บ้านดอนมะกอก ประสงค์ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี   
121 บ้านน้ าด า ประสงค์ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี   
122 บ้านทุ่งนางเภาว์ (ศรีพนม) ประสงค์ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี   
123 บ้านประสงค์ ประสงค์ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี   
124 บ้านเกาะมุกด์ ประสงค์ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี   
125 บ้านนานอก ประสงค์ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี   
126 บ้านหนองชุมแสง ประสงค์ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี   
127 บ้านหนองจิก ประสงค์ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี   
128 บ้านโคง ประสงค์ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี   
129 บ้านพรุเรียน ประสงค์ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี   
130 บ้านเขาแก้ว ประสงค์ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี   
131 บ้านร่มไทร ประสงค์ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี   
132 บ้านร่มไทรล่าง ประสงค์ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี   
133 บ้านคลองรอก ประสงค์ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี   
134 บ้านไร่ยาว ประสงค์ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี   
135 บ้านท่าใหม่ ประสงค์ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี   
136 บ้านคลองสงค์ ประสงค์ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี   
137 บ้านเขาชะมวง วัง ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี   
138 บ้านดินก้อง วัง ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี   
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ตารางท่ี 4  (ต่อ)     
ล าดับ หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด ประชากร (คน) 
139 บ้านหาดสมบูรณ์ วัง ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี   
140 บ้านปากน้ าท่าม่วง วัง ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี   
141 บ้านนาเกลือ วัง ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี   
142 บ้านนาคลอง วัง ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี   
143 บ้านท่าม่วง วัง ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี   
144 บ้านห้วยเสม็ดแดง วัง ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี   
145 บ้านหูรัง สมอทอง ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี   
146 บ้านสมอทอง สมอทอง ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี   
147 บ้านหนองนิล สมอทอง ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี   
148 บ้านหลังเขา สมอทอง ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี   
149 บ้านทุ่งหลับ สมอทอง ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี   
150 บ้านหนองเหรียง สมอทอง ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี   
151 บ้านนาเล สมอทอง ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี   
152 บ้านชายท่า คลองพา ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี   
153 บ้านมะม่วงงาม คลองพา ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี   
154 บ้านหนองปลิง คลองพา ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี   
155 บ้านคลองพา คลองพา ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี   
156 บ้านกลาง คลองพา ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี   
157 บ้านท่าไท คลองพา ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี   
158 บ้านท่าไทบน คลองพา ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี   
159 บ้านขวัญพัฒน์ล่าง คลองพา ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี   
160 บ้านสามแยกอินทรีทอง คลองพา ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี   
161 บ้านขวัญพัฒนา คลองพา ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี   
162 บ้านทับสมิงคลา คลองพา ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี   
163 บ้านเขาชงโค คลองพา ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี   
164 บ้านชายศรี ตะกุกใต้ วิภาวด ี สุราษฎร์ธานี   
165 บ้านเชี่ยวปราง ตะกุกใต้ วิภาวด ี สุราษฎร์ธานี   
166 บ้านปากลาง ตะกุกใต้ วิภาวด ี สุราษฎร์ธานี   
167 บ้านไร่ยาว ตะกุกใต้ วิภาวด ี สุราษฎร์ธานี   
168 บ้านแก่นมะพร้าว ตะกุกใต้ วิภาวด ี สุราษฎร์ธานี   
169 บ้านปากหลาว ตะกุกใต้ วิภาวด ี สุราษฎร์ธานี   
170 บ้านโพธิ์น้อย ตะกุกใต้ วิภาวด ี สุราษฎร์ธานี   
171 บ้านปากเฒ่า ตะกุกใต้ วิภาวด ี สุราษฎร์ธานี   
172 บ้านโพธิ์พนา ตะกุกใต้ วิภาวด ี สุราษฎร์ธานี   
173 บ้านคลองปาว ตะกุกใต้ วิภาวด ี สุราษฎร์ธานี   
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ตารางท่ี 4  (ต่อ)     
ล าดับ หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด ประชากร (คน) 
174 บ้านเกาะใหญ่ ตะกุกใต้ วิภาวด ี สุราษฎร์ธานี   
175 บ้านควนทอง ตะกุกใต้ วิภาวด ี สุราษฎร์ธานี   
176 บ้านท่านหญิง ตะกุกเหนือ วิภาวด ี สุราษฎร์ธานี   
177 บ้านเชี่ยวเฟือง ตะกุกเหนือ วิภาวด ี สุราษฎร์ธานี   
178 บ้านตะกุก ตะกุกเหนือ วิภาวด ี สุราษฎร์ธานี   
179 บ้านสหกรห์ ตะกุกเหนือ วิภาวด ี สุราษฎร์ธานี   
180 บ้านเชื่ยวขวัญ ตะกุกเหนือ วิภาวด ี สุราษฎร์ธานี   
181 บ้านเขมา ตะกุกเหนือ วิภาวด ี สุราษฎร์ธานี   
182 บ้านคลองวาย ตะกุกเหนือ วิภาวด ี สุราษฎร์ธานี   
183 บ้านคลองใส ตะกุกเหนือ วิภาวด ี สุราษฎร์ธานี   
184 บ้านบางเมาะ ตะกุกเหนือ วิภาวด ี สุราษฎร์ธานี   
185 บ้านอินทนิล ตะกุกเหนือ วิภาวด ี สุราษฎร์ธานี   
186 บ้านเทพนิมิตร ตะกุกเหนือ วิภาวด ี สุราษฎร์ธานี   
187 บ้านหัวสะพาน ตะกุกเหนือ วิภาวด ี สุราษฎร์ธานี   
188 บ้านคลองมุย ตะกุกเหนือ วิภาวด ี สุราษฎร์ธานี   
189 บ้านวังลาน ตะกุกเหนือ วิภาวด ี สุราษฎร์ธานี   
190 บ้านบางจ า ตะกุกเหนือ วิภาวด ี สุราษฎร์ธานี   
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2.6 ข้อมูลอาชีพ / รายได้เฉลี่ยของชุมชน 
 - อ าเภอท่าชนะ เป็นอ าเภอเก่าแก่อ าเภอหนึ่งมาแต่โบราณ เมื่อ พ.ศ. 2437- 2441 

ปรากฏหลักฐานว่าเคยเป็นอ าเภอมาแล้ว เรียกว่า อ าเภอประสงค์หรือพสง ตั้งที่บ้านปากน้ าบ้าน ท่า
กระจาย ปรากฏหลักฐานในเอกสารสมัยรัชกาลที่ 5 เรื่องมณฑลชุมพร ปี พ.ศ.2441 ตอนหนึ่งว่า “อ าเภอพ
สง(ประสงค์-ผู้ เขียน) ทิศเหนือติดต่อกับเมืองหลังสวน เดิมพระวัฒนอุดม (พง) ว่าที่กรมการอ าเภอ 
(นายอ าเภอ-ผู้เขียน) ตั้งที่ว่าการอ าเภอพสง พระวัฒนอุดม ไม่พอ(ใจ) ลาออก ให้นายปานว่าที่กรมการตั้ง
ที่ว่าการริมคลองริริมน้ า ต าบลท่าจาย (ท่ากระจาย-ผู้เขียน) ต่อ 

ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2453 ทางราชการได้ยุบอ าเภอประสงค์ ลงเป็นกิ่งอ าเภอเ รียกว่า 
“ กิ่งอ าเภอประสงค์ ” ขึ้นอยู่กับอ าเภอไชยา และในที่สุดก็ยุบกิ่งอ าเภอประสงค์ลงเป็นเพียงต าบลหนึ่งในปี 
พ.ศ. 2463 เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางการปกครองในส่วนกลางและการด้อยพัฒนาในท้องที่ ในระยะนี้
คนส่วนใหญ่จะรู้จักท่าชนะ ในนามของ “ หนองหวาย ” เพราะแต่เดิมมาเรียกสถานีรถไฟท่าชนะว่า  
“สถานีหนองหวาย” เมื่อชุมชนต่างๆในเขตอ าเภอประสงค์เดิมขยายตัวขึ้นจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
โดยเฉพาะการประมงชายฝั่ง ซึ่งได้แก่การท าโป๊ะ และการขยายตัวของการเกษตรเกี่ยวกับการท านาท าสวน
ท าให้ชุมชนท่าชนะเริ่มเจริญขยายตัวขึ้นใหม่จนเมื่อวันที่  20 มกราคม พ.ศ. 2491 ทงกรารวงมหาดไทย  
จึงได้รวบรวมต าบลต่างๆ ได้แก่ ต าบลประสงค์ ต าบลวัง ต าบลท่าชนะ ต าบลสมอทอง และต าบลคันธุลี  
ยกฐานะขึ้นเป็นกิ่งอ าเภอใหม่อีกครั้งขึ้นกับอ าเภอไชยา  โดยตั้งที่ว่าการกิ่งอ าเภอที่ตลาดหนองหวาย  ทาง
ตะวันออกของสถานีหนองหวาย  ซึ่งอยู่ในเขตต าบลท่าชนะ จึงเปลี่ยนชื่ออ าเภอเสียใหม่ว่า “กิ่งอ าเภอท่าชนะ ” 
และได้รับการยกฐานะข้ึนเป็นอ าเภออีกครั้งในปี พ.ศ. 2499 จนกระท่ังถึงปัจจุบัน 

ค าว่า “ท่าชนะ” จากเค้าโครงทางประวัติศาสตร์และค าบอกเล่าว่า เมื่อครั้งกรมพระราชวัง
บวรฯ แมท่ัพปราบพม่าทางหัวเมืองฝ่ายใต้ จนได้รับชัยชนะแล้วได้ประกาศความมีชัย และได้สร้างวัดชื่อว่า 
“โคธาราม” (วัดอัมพาวาสในปัจจุบัน) ขึ้น และได้ท าหลักไม้ต าเสาสี่เหลี่ยมหน้า 18 นิ้ว สลักอักษรว่า  
“ชิต เม ” แปลว่า “ ชนะแล้ว ” รวม 2 หลักปักไว้ที่คลองวังเก่า ( หมู่ที่ 5 ต าบลวัง) และที่คลองชนะ  
(หมู่ท่ี 5 ต าบลท่าชนะ) จึงได้เอาชื่อท่าชนะมาตั้งเป็นชื่อของอ าเภอนี้ 

ค าบอกเล่าชาวบ้านว่าเดิมบริเวณนี้ เรียกว่า “ท่านาก” เพราะมีนากอาศัยอยู่เป็นจ านวนมาก 
ตามส าเนียงภาษาถิ่นนี้ ออกเสียง “นาก” เป็น “นะ” จึงเรียกกันว่า “ท่านะ” ต่อมามีการแต่งเติมเป็น  
“ท่าชนะ” เพ่ือให้ความหมายในทางท่ีเป็นสิริมงคล 
 
ตารางท่ี 5 ข้อมูลอาชีพ รายได้เฉลี่ยของชุมชนของอ าเภอท่าชนะ 

1.อาชีพหลัก ได้แก่ 
1. การเกษตร (ยางพารา) 
2. ปาล์มน้ ามัน 

2.อาชีพเสริม ได้แก่ 
1. สวนผลไม้ (ทุเรียน) 
2. มังคุด 
3. ลองกอง 

3.จ านวนธนาคาร  
 

มี 4 แห่ง ได้แก ่1. ธนาคารออมสิน  โทรศัพท์  0-7738-1242 
2. ธนาคารกรุงเทพ (มหาชน) จ ากัด  โทรศัพท์  0-7738-1083 
3. ธนาคารไทยพานิชย์   โทรศัพท์   0-7726-2337 
4. ธนาคาร ธ.ก.ส.  โทรศัพท์   0-7738-1021 

4.จ านวนห้างสรรพสินค้า มี - แห่ง 
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 - อ าเภอไชยา ย้อนอดีตไปกว่าพันปี ที่นี่คือ “อาณาจักรศรีวิชัย” เคยรุ่งเรืองด้วย 
อารยธรรมแห่งพุทธศาสนาอันผสมผสานอยู่ใน วัฒนธรรมจากอินเดียที่เดินทางเข้ ามาตั้งแต่ครั้งพุทธกาล 
ระหว่าง วัฒนธรรมด้านศาสนาพราหมณ์และศาสนาพุทธลัทธิมหายาน เมืองไชยาเป็นเมืองหนึ่งในเมืองสิบ
สองนักษัตริย์ของอาณาจักรนครศรีธรรมราช เรียกชื่อ “เมืองบันไทสมอ” ในปี พ.ศ.2481 เมื่อมีระเบียบการ
เรียกชื่ออ าเภอในทางการปกครองว่าอ าเภอใดท่ีมีศาลากลางจังหวัดนั้นตั้งอยู่ ให้เรียกว่า อ าเภอเมืองและให้
มีชื่อตามชื่อจังหวัด อ าเภอเมืองไชยาจึงต้องตัดค าว่า “เมือง” ออก อ าเภอเมืองไชยาจึงเป็นอ าเภอไชยา 
และแยกบริเวณที่ตั้ง ที่ว่าการอ าเภอออกจากต าบลทุ่ง ตั้งขึ้นเป็นต าบลตลาดไชยาอีก ต าบลหนึ่ง เมื่อ  
พ.ศ.2482 ดังที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้ 

 
ตารางที่ 6 ข้อมูลอาชีพ รายได้เฉลี่ยของชุมชนของอ าเภอไชยา 
1.อาชีพหลัก ได้แก่ 1. เกษตรกรรม 

2.อาชีพเสริม ได้แก่ 
1. อาชีพรับจ้าง 
2. อาชีพค้า 

3.จ านวนธนาคาร  
 

มี 3 แห่ง ได้แก่ 
1. ธนาคารไทยพาณิชย์   โทรศัพท์ 077-431143 
2. ธนาคารออมสิน        โทรศัพท์  077-431031 
3. ธนาคาร ธ.ก.ส.         โทรศัพท์ 077-431111 
4. ธนาคารกรุงไทย        โทรศัพท์ 077-431663 

4.จ านวนห้างสรรพสินค้า มี - แห่ง 

 
- อ าเภอท่าฉาง อ าเภอท่าฉางเป็นอ าเภอหนึ่งของจังหวัดสุราษฎร์ธานี เดิมท้องที่นี้ก่อน 

ยกฐานะเป็นอ าเภอขึ้นอยู่ในเขตปกครองของอ าเภอไชยา เดิมเรียกว่า "เมืองไชยา" ต่อมาเมื่อประมาณปี 
พ.ศ. 2453 กระทรวงมหาดไทยยกฐานะเป็นกิ่งอ าเภอ เรียกว่า "กิ่งอ าเภอท่าฉาง" ขึ้นอยู่ในเขตการปกครอง
ของอ าเภอไชยา ต่อมาได้ยกฐานะเป็นอ าเภอ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2481 เรียกว่า "อ าเภอท่าฉาง" มาจน
ปัจจุบัน 

การเรียกชื่อ ท่าฉาง จากการสืบสวนและสอบถามต่อๆ กันมาได้ความว่า ในสมัยที่ราษฎร
ต้องเสีย "ส่วย" หรือ "อากร" ที่ราษฎรต้องเสียให้รัฐได้น าไปช่วยเหลือท านุบ ารุงบ้านเมืองและป้องกัน
ประเทศชาติ ก็ใช้ข้าวเปลือกท่ีได้จากการท านา จากการที่ราษฎรต้องใช้ข้าวเปลือกเสียเป็นค่าส่วยหรืออากร
เป็นจ านวนมากนั้น รัฐจึงต้องสร้างที่เก็บรักษาข้าวเปลือก ที่ได้รับจากราษฎรเป็นแหล่งกลางขึ้น เรียกว่า 
"คุก " หรือ "ฉาง" ส าหรับรับข้าวจากราษฎรและต้องสร้างขึ้นตามริมคลองเพ่ือสะดวกในการล าเลียงข้าว 
ส่งไปยังเมืองต่างๆ ส่วนใหญ่อาศัยทางเรือ จึงต้องมีท่าเทียบเรือ ส าหรับรับข้าวจากฉาง เพ่ือส่งเป็นการส่ง
ส่วนหรืออากรตามกล่าวมาแล้ว ราษฎรจึงมักเรียกรวมกันว่า "ท่าฉาง" และเรียกต่อๆ กันมาจนถึงทุกวันนี้ 
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ตารางที่ 7 ข้อมูลอาชีพ รายได้เฉลี่ยของชุมชนของอ าเภอท่าฉาง 

1.อาชีพหลัก ได้แก่ 

1. ท าสวน      ประมาณร้อยละ  40 
2. ท านา        ประมาณร้อยละ  20 
3. ท าประมง   ประมาณร้อยละ  15 
4. รับจ้าง       ประมาณร้อยละ   10 
5. ค้าขาย       ประมาณร้อยละ   10 
6. อ่ืนๆ         ประมาณร้อยละ    5 

2.อาชีพเสริม ได้แก่ 
การพัฒนาเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ท่ีได้มาจากอาชีพหลัก สินค้าโอท็อป 
ได้แก่  การท าน้ าตาลโตนด วุ้นในลูกมะพร้าว ขนมกรุบ ขนมตาล  
การท าไม้กวาด   

3.จ านวนธนาคาร  
 

มี 3 แห่ง ได้แก่ 
- ธนาคารกรุงไทย    สาขาท่าฉาง 
- ธนาคารออมสิน    สาขาท่าฉาง 
- ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

4.จ านวนห้างสรรพสินค้า มี โคอ๊อป เอ็กเพส เซเว่นอีเลฟเว่น 

 
- อ าเภอวิภาวดี ต้ังเป็นกิ่งอ าเภอ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2535 โดยแยกออกคีรีรัฐนิคม  

มีจ านวน 2 ต าบล คือต าบลตะกุกเหนือและต าบลตะกุกใต้ ที่มาของชื่อ คือ กรณีที่พระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต 
ได้เสด็จมาดูแลทุกข์สุขของราษฎร์ในพ้ืนที่หลายครั้ง   

  ได้ยกฐานะเป็นอ าเภอเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2550 ตามโครงการอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 
2550 ตามราชกิจจานุเบกษาฉบับกฤษฎีกาเล่มที่ 124 ตอนที 46 ก ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2550 

 
ตารางที่ 8 ข้อมูลอาชีพ รายได้เฉลี่ยของชุมชนของอ าเภอท่าฉาง 

1.อาชีพหลัก ได้แก่ 
1. ท าสวน 
2. รับจ้าง 
3. ค้าขาย 

2.อาชีพเสริม ได้แก่ 
1. ทอผ้า 
2. แปรรูปผลิตผลทางการเกษตร 
3. เนื้อสัตว์/เลี้ยงปลา 

3.จ านวนธนาคาร  
 

มี 1 แห่ง ได้แก่ 
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาคีรีรัฐนิคม 
โทร. 0-7729-2007 

4.จ านวนห้างสรรพสินค้า มี - แห่ง 
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2.7 ข้อมูลด้านสังคม (หมู่บ้านในและนอกเขตป่า/ประชากร)  

 หมู่บ้านที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จ านวนหมู่บ้าน 29 หมู่บ้าน 10 ต าบล 3 อ าเภอ 
จ านวนครัวเรือน 14,021 ครัวเรือน ประชากรทั้งหมด 50,243 คน (ตารางภาคผนวกท่ี 1) 
 
ตารางท่ี 9  ข้อมูลด้านสังคม หมู่บ้านที่อยู่ในศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าชนะ 
ล าดับ ต าบล อ าเภอ จ านวนครัวเรือน จ านวนประชากร 

1 ป่าเว ไชยา 1,027 4,015 
2 ปากหมาก ไชยา 2,637 6,629 
3 โม่ถ่าย ไชยา 1,033 5,582 
4 ท่าฉาง ท่าฉาง - - 
5 คลองไทร ท่าฉาง - - 
6 ท่าเคย ท่าฉาง - - 
7 คันธุลี ท่าชนะ 1,539 4,757 
8 ประสงค์ ท่าชนะ 4,514 17,809 
9 สมอทอง ท่าชนะ 1,285 4,465 
10 คลองพา ท่าชนะ 1,986 6,986 

รวม 10 3 14,021 50,243 
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หมู่บ้านที่อยู่นอกเขตป่าสงวนแห่งชาติ จ านวนหมู่บ้าน 161 หมู่บ้าน 23 ต าบล 4 อ าเภอ 
จ านวนครัวเรือน 31,846 ครัวเรือน ประชากรทั้งหมด 111,636 คน (ตารางภาคผนวกท่ี 2) 

 

ตารางท่ี 10  หมู่บ้านที่อยู่นอกเขตป่าของศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าชนะ 
ล าดับ ต าบล อ าเภอ  จ านวนครัวเรือน   จ านวนประชากร  

1 ตลาดไชยา ไชยา         2,214            5,355  
2 ตะกรบ ไชยา            845            3,552  
3 ทุ่ง ไชยา         1,276            5,724  
4 ปากหมาก ไชยา         2,637            6,629  
5 ป่าเว ไชยา         1,027            4,015  
6 พุ่มเรียง ไชยา         2,103            7,940  
7 โม่ถ่าย ไชยา         1,033            5,582  
8 เลม็ด ไชยา         1,928            5,238  
9 เวียง ไชยา            835            3,406  
10 เขาถ่าน ท่าฉาง   -    -  
11 คลองไทร ท่าฉาง  -   -  
12 ท่าเคย ท่าฉาง  -   -  
13 ท่าฉาง ท่าฉาง  -   -  
14 ปากฉลุย ท่าฉาง         1,275            4,291  
15 เสวียด ท่าฉาง   -    -  
16 คลองพา ท่าชนะ         1,986            6,986  
17 คันธุลี ท่าชนะ         1,539            4,757  
18 ท่าชนะ ท่าชนะ         1,734            8,203  
19 ประสงค์ ท่าชนะ         4,514          17,809  
20 วัง ท่าชนะ            946            4,407  
21 สมอทอง ท่าชนะ         1,285            4,465  
22 ตะกุกใต้ วิภาวด ี         1,797            5,174  
23 ตะกุกเหนือ วิภาวด ี         2,872            8,103  
รวม 23 4        31,846         111,636  
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บทที่ 3 
ข้อมูลประเภทพื้นที่ 

   
สาระส าคัญ 

ศูนย์จัดการป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 256 ป่าท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นหน่วยงานภาคสนามของ
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) กรมป่าไม้ ซึ่งการปฏิบัติงานต้องทราบว่าในพ้ืนที่มีการ
จัดการป่าตามกฎหมายแบบใดบ้าง เพ่ือให้ทราบข้อมูลพื้นที่หน่วยงานที่มีผลกระทบโดยตรงกับป่าสงวน
แห่งชาติที่ศูนย์ฯ รับผิดชอบในปัจจุบันมีขนาด โดยแบ่งประเภทพ้ืนที่ตามกฎหมาย ดังนี้ 

 
ตารางท่ี 11  ข้อมูลประเภทพื้นที ่

ประเภทพืน้ท่ี จ ำนวน (ไร่) ร้อยละ 

1.ศนูย์จดัการกลุม่ป่าสงวนแหง่ชาติ   2,031,521.04      100.00  

2.ป่าสงวนแหง่ชาติ      830,232.95        40.87  

3.พืน้ท่ี ส.ป.ก.      445,348.54        21.92  

4.อทุยานแหง่ชาติ      339,706.09        16.72  

5.เขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่า      324,866.42        15.99  

   5.1 เขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่าคลองยนั      208,353.76        10.26  

   5.2 เขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่าคลองแสง      116,007.48          5.71  

   5.3 เขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่าคลองนาคา             304.62          0.01  

   5.4 เขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่าควนแมย่ายหม่อน             200.57          0.01  

6.เขตห้ามลา่สตัว์ป่า  -  - 

หมายเหต ุ ร้อยละเปรียบเทียบกบัพืน้ท่ีรับผิดชอบของศนูย์ฯ 
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บทที่ 4 
ข้อมูลพื้นที่ป่า 

  
สาระส าคัญ 

การแปลภาพถ่ายดาวเทียม เพ่ือวิเคราะห์พ้ืนที่ป่าคงสภาพ ปี 2557 เป็นฐานส าคัญในการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้ที่คงเหลืออยู่ และฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ที่เสื่อมโทรม การจัดการป่ามีหลากหลายรูปแบบและ
หลายหน่วยงานในพื้นท่ีรับผิดชอบศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ดังนั้นศูนย์จัดการป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 256 
ป่าท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ าเป็นต้องทราบว่าป่าคงสภาพที่เหลืออยู่มีผู ้ดูแลหรือไม่ หน่วยงานใด 
เป็นผู้ดูแล และเหลือจ านวนกี่ไร่เพ่ือการประสาน ควบคุม อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และจัดการพ้ืนที่ตามระเบียบและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ต่อไป 
 

ตารางท่ี 12  ข้อมูลพื้นที่ป่า 

ประเภทพืน้ท่ี 
จ ำนวน  ป่ำคงสภำพ 

(ไร่) (ไร่) (ร้อยละ) 

1.ศูนย์จัดกำรกลุ่มป่ำสงวนแห่งชำต ิ  2,031,521.04   647,509.57       31.87  

   ความรับผิดชอบกรมป่าไม้     331,425.51        16.31  

2.ป่ำสงวนแห่งชำติ    830,232.95   296,295.12       14.58  

   ความรับผิดชอบกรมป่าไม้     293,192.61        14.43  

3.พืน้ท่ี ส.ป.ก.    445,348.54      3,102.51        0.15  

4.อุทยำนแห่งชำติ      339,706.09    306,360.39        15.08  

5.เขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่า      324,866.43    316,084.06        15.56  

   5.1 เขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่าคลองนาคา             304.62           304.62          0.01  

   5.2 เขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่าคลองยนั      208,353.76    199,755.19          9.83  

   5.3 เขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่าคลองแสง      116,007.48    115,823.68          5.70  

   5.4 เขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่าควนแมย่ายหม่อน             200.57           200.57          0.01  

6.เขตห้ามลา่สตัว์ป่า   -    -    -  

7.ป่าอ่ืนๆ        35,130.39          1.73  

หมายเหต ุ ร้อยละเปรียบเทียบกบัพืน้ท่ีรับผิดชอบของศนูย์ฯ 
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ข้อมูลพืน้ฐาน หนา้ 27 

 

บทท่ี 5 
ข้อมูลการแบ่งชั้นคุณภาพลุ่มน้ า 

   
สาระส าคัญ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 เห็นชอบ เรื่อง การก าหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ า 
และข้อเสนอแนะมาตรการใช้ที่ดินในเขตลุ่มน้ า โดยที่ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติมีข้อมูลการแบ่งชั้นคุณภาพ 
ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 13  ข้อมูลการแบ่งชั้นคุณภาพลุ่มน้ า 

ชัน้คุณภำพลุ่มน ำ้ 
พืน้ท่ี 

 ไร่  ร้อยละ 

ศนูย์จดัการกลุม่ป่าสงวนแห่งชาติ   2,031,521.04  100 

พืน้ท่ีลุม่น า้ชัน้ท่ี 1      351,830.14  17.32 

พืน้ท่ีลุม่น า้ชัน้ท่ี 2      278,745.82  13.72 

พืน้ท่ีลุม่น า้ชัน้ท่ี 3      218,150.53  10.74 

พืน้ท่ีลุม่น า้ชัน้ท่ี 4      420,829.23  20.71 

พืน้ท่ีลุม่น า้ชัน้ท่ี 5      760,161.79  37.42 

แหลง่น า้             639.76  0.03 
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บทที่ 6 
ข้อมูลจ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้ในพื้นที่ 

ป่าสงวนแห่งชาติ และการจ าแนกพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม 
   
สาระส าคัญ 

1. การก าหนดเขตการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 และ
วันที่ 17 มีนาคม 2535 มีมาตรการการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้ในเขตพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ ดังนี้ 

1.1 มาตรการการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและท่ีดินป่าไม้ ในเขตพ้ืนที่ป่าเพ่ือการอนุรักษ์ 
 1.1.1 ในพ้ืนที่ป่าเพ่ือการอนุรักษ์ตามกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรี 

   1.1.2 ในพ้ืนที่ป่าเพ่ือการอนุรักษ์เพ่ิมเติม 
1.1.2.1 ด้านการคุ้มครองและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ 
1.1.2.2 ด้านการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและท่ีดินป่าไม้ 
1.1.2.3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน 

1.2 มาตรการการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและท่ีดินป่าไม้ ในเขตพ้ืนที่ป่าเพ่ือเศรษฐกิจ 
1.2.1 ด้านการคุ้มครองและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ 
1.2.2 ด้านการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและที่ดินป่าไม้ 

1.3 มาตรการการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้ ในเขตพ้ืนที่ป่าที่เหมาะสมต่อการเกษตร 
 
ตารางท่ี 14  ข้อมูลการจ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินพ้ืนที่ป่า 

การจ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นที่ป่า 
พื้นที่ 

ไร ่ ร้อยละ 

ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ   2,031,521.04  100 

เขตอนุรักษ์ 359,865.32 17.71 

เขตเศรษฐกิจ 376,421.87 18.53 

เขตเหมาะสมกับการเกษตร 98,335.87 4.84 

พ้ืนที่กันออก 22,132.70 1.09 

พ้ืนที่อ่ืนๆ - - 

หมายเหตุ การจ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินจ าแนกเฉพาะพ้ืนที่ป่า 
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2. การจ าแนกพ้ืนที่เพ่ือการบริหารจัดการที่เหมาะสม  
2.1 พ้ืนที่ป่าเพ่ือการอนุรักษ ์

- อุทยานแห่งชาติ 
- เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 
- เขตห้ามล่าสัตว์ป่า 
- พ้ืนที่ลุ่มน้ าชั้น 1 
- พ้ืนที่ป่าสมบูรณ์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เช่นโครงการจัดสร้างแหล่งเรียนรู้ "ห้องเรียน

ธรรมชาติ" วนอุทยาน สวนรุกขชาติ เป็นต้น 
- พ้ืนที่ป่าชายเลน 

2.2 พ้ืนที่ป่าเพ่ือเศรษฐกิจ 
- สวนป่า 
- ป่าชุมชน 
- โครงการพัฒนาต่างๆ เช่น โครงการพระราชด าริโครงการ คทช. โครงการวนเกษตร สทก. 

เป็นต้น 
2.3 พ้ืนที่ป่าที่เหมาะสมต่อเกษตรกรรม 

- สปก. 
- ป่าชุมชน 
- เกษตรป่าไม้ 
-สทก. และพ้ืนที่ราษฎรถือครอง 
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บทที่ 7 
ข้อมูลระดับความสูง 

   
สาระส าคัญ 

เพ่ือใช้เป็นข้อมูลส าคัญในการจัดท าโมเดลการบริหารจัดการลุ่มน้ าและพื้นที่เสี่ยงภัยธรรมชาติ ของ
ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ข้อมูลระดับความสูงจากน้ าทะเลปานกลางเป็นสิ่งส าคัญ ซึ่งศูนย์จัดการกลุ่มป่า
สงวนแห่งชาติ ที่ 256 ป่าท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ลักษณะภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อนสองแนวเหนือ -ใต้ ประกอบด้วย เขาไฝ เขาแดน  
เขายายหม่อน มียอดเขาสูงสุดประมาณ 849 เมตรจากระดับน้ าทะเล  
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บทที่ 8 
ข้อมูลพื้นที่ลุ่มน้ าหลักและลุ่มน้ าย่อย 

 
สาระส าคัญ 

คณะกรรมการอุทกวิทยาแห่งชาติ ได้แบ่งพ้ืนที่ประเทศไทยออกเป็นลุ่มน้ าส าคัญ 25 ลุ่มน้ า และ
แบ่งออกเป็นลุ่มน้ าย่อย 254 ลุ่มน้ าย่อย มีพ้ืนที่ลุ่มน้ ารวมทั้งประเทศประมาณ 511 ,361 ตารางกิโลเมตร 
(ยังไม่รวมพ้ืนที่เกาะต่างๆ ยกเว้นเกาะภูเก็ต) 

 ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 256 ป่าท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ้ืนที่ส่วนใหญ่อยู่ใน
ลุ่มหลัก คือ ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก และลุ่มน้ าตาปี จากการศึกษาข้อมูลการใช้ที่ดินจากดาวเทียม 
LANDSAT ปี 2543 ได้จัดกลุ่มประเภทการใช้ที่ดินออกเป็น 5 ลักษณะ คือ พ้ืนที่เกษตรกรรม พ้ืนที่ป่าไม้ พ้ืนที่
แหล่งน้ า พ้ืนที่อยู่อาศัย และพ้ืนที่อ่ืนๆ สรุปได้ว่าการใช้ประโยชน์ที่ดินในกลุ่มลุ่มน้ าภาคใต้ชายฝั่งตะวันออก  
(ฝั่งอ่าวไทย) ทั้งหมดมีการใช้ประโยชน์ที่ดินในด้านการเกษตรกรรมมากที่สุดถึง 27,669 ตารางกิโลเมตร  
(ร้อยละ 54.33) รองลงมาได้แก่พ้ืนที่ป่าไม้ 19,097 ตารงกิโลเมตร (ร้อยละ 37.50) ส่วนที่เหลือได้แก่พ้ืนที่แหล่งน้ า 
ที่อยู่อาศัย และอ่ืนๆ ร้อยละ 0.13 1.46 และ 6.58 ตามล าดับ การใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละประเภทในกลุ่มลุ่มน้ า
ชายฝั่งทะเลตะวันออก อ้างอิงจาก http://www.haii.or.th/wiki/index.php 

กลุ่มลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก (ฝั่งอ่าวไทย) ประกอบด้วยลุ่มน้ าหลัก 4 ลุ่มน้ า ได้แก่ ลุ่มน้ าภาคใต้
ฝั่งตะวันออก ลุ่มน้ าตาปี ลุ่มน้ าทะเลสาปสงขลา และลุ่มน้ าปัตตานี มีพ้ืนที่ลุ่มน้ ารวมกัน 50,930 ตร.กม. หรือ
ประมาณร้อยละ 9.96 ของพ้ืนที่ทั้งประเทศ โดยลุ่มน้ าตาปีจะครอบคลุมพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของจังหวัด
นครศรีธรรมราชและสุราษฎร์ธานี ต้นน้ าอยู่บริเวณด้านตะวันตกและด้านทิศใต้ โดยเฉลี่ยมีทิศทางการไหล
จากทิศใต้ไปทางด้านทิศเหนือและเมื่อบรรจบกับคลองพุมดวงจะไหลไปทางทิศตะวันออกผ่านอ าเภอพุนพิน
และอ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ก่อนไหลลงสู่ทะเลด้านอ่าวไทย ลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่
จังหวัดสงขลา พัทลุง และนครศรีธรรมราช ล าน้ าสายส าคัญ ได้แก่ คลองอู่ตะเภา ซึ่งมีต้นน้ าอยู่ที่อ าเภอ
สะเดา ทิศทางการไหลจากด้านทิศใต้ไปทางทิศเหนือผ่านอ าเภอหาดใหญ่และไหลออกสู่ทะเลสาปสงขลา 
ส าหรับทางด้านพัทลุงจะเป็นล าน้ าสายสั้นมีต้นน้ าอยู่ทางทิศตะวันตก และไหลไปทางทิศตะวันออกลงสู่
ทะเลสาปสงขลา ลุ่มน้ าปัตตานีจะอยู่ในเขตจังหวัดยะลาและปัตตานี ไหลจากต้นน้ าทางด้านทิศใต้ไป
ทางด้านทิศเหนือผ่านอ าเภอเมืองปัตตานีออกสู่ทะเลด้านอ่าวไทย และส าหรับลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
ประกอบด้วยล าน้ าสายสั้นๆ ตามชายฝั่งด้านตะวันออกในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา 
และนราธิวาส http://www.haii.or.th/wiki/index.php/ 
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ตารางท่ี 15  ข้อมูลชั้นคุณภาพลุ่มน้ า 

ชั้นคุณภาพลุ่มน้ า 
พื้นที่ 

ไร ่  ร้อยละ  

ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ 2,031,521.04     100.00  

ลุ่มน้ าหลัก: ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 1,438,970.00      70.83  

ลุ่มน้ าหลัก: ลุ่มน้ าตาปี  574,532.00      28.28  

ลุ่มน้ าหลัก: ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันตก 17,928.90        0.88  

1.1 ลุ่มน้ าย่อย: ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 2 1,249,815.15      61.52  

1.2 ลุ่มน้ าย่อย: คลองพุมดวงตอนล่าง 535,472.21      26.36  

1.3 ลุ่มน้ าย่อย: คลองหลังสวน 181,048.93        8.91  

1.4 ลุ่มน้ าย่อย: คลองพระแสง 42,729.84        2.10  

1.5 ลุ่มน้ าย่อย: ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน 17,385.28        0.86  

1.6 ลุ่มน้ าย่อย: แม่น้ าตาปีตอนล่าง 3,358.20        0.17  
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บทที่ 9 
ข้อมูลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

  
สาระส าคัญ  

ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติเป็นหน่วยงานตามภารกิจของกรมป่าไม้ จึงต้องมีข้อมูลการ
ด าเนินงานของกรมป่าไม้ตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในพ้ืนที่รับผิดชอบทั้งหมด เพ่ือความถูกต้อง
แม่นย า ในการจัดการป่าอย่างเหมาะสม ต่อไป 

1 ข้อมูลป่าชุมชนและวัด 
1.1 ข้อมูลป่าชุมชนมี 20 ป่า (ตารางภาคผนวกท่ี 3) แบ่งเนื้อที่ตามประเภทป่าดังนี้  

1. ป่าสงวนแห่งชาติ พื้นที่ 226 ไร่  
2. ป่า พ.ร.บ.ฯ พื้นที่ - ไร่  
 

1.2 ข้อมูลวัดที่อยู่ในพ้ืนที่ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติที่ 256 ป่าท่าชนะ จ านวน 16 วัด  
มีพ้ืนที่ 338 ไร่ 2 งาน เพ่ือด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2538 เห็นชอบในหลักการการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาพระสงฆ์ในพ้ืนที่ป่าไม้  

 
ตารางท่ี 16 ข้อมูลวัดที่อยู่ในพ้ืนที่ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติที่ 256 ป่าท่าชนะ 
ชื่อที่พักสงฆ์ บ้าน หมู่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด ไร ่ งาน ตารางวา 
สันติวรบท สัมบัง 6 คลองพา ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี  34  -  - 
กอเตย ทับสมิงคลา 11 คลองพา ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 34 - - 
เขาชงโค เขาชงโค 12  คลองพา ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 5 - - 
บ้านร่มไทร ร่มไทร 14 ประสงค์ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 52 - - 
คลองรอก คลองรอก 15 ประสงค์ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 17 - - 
ไร่ยาว ไร่ยาว 16 ประสงค์ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 14 - - 
แม่ทะ - 19 ประสงค์ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 10 - - 
ห้วยเคี่ยม - 22 ประสงค์ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 30 - - 
คลองโสด คลองโสด 23 ประสงค์ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 22 - - 
เขาเพลา หลังเขา 9 สมอทอง ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 22 - - 
ห้วยไม้ไทร ห้วยไม้ไทร 2 ปากหมาก ไชยา สุราษฎร์ธานี 6 - - 
เขาหลัก เขาหลัก 7 ปากหมาก ไชยา สุราษฎร์ธานี 15 - - 
สุวรรณคีรี 
ธรรมาราม  
(ซอยทอง) ซอยทอง 7 ปากหมาก ไชยา สุราษฎร์ธานี 35 - - 
หินดานศรัทธาธรรม หินดาน 7 ปากหมาก ไชยา สุราษฎร์ธานี 23 - - 
เขาขา เขาขา 13 คันธุลี ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 4 2 - 
คลองจา คลองจา 8 สมอทอง ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 15 - - 
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2 ข้อมูลฝาย  
 

ตารางท่ี 17  ข้อมูลฝาย 
ล าดับ โครงการ/ท่ีต้ัง พระราชด าริ/เมื่อวันที่ หมายเหตุ 

1 

โครงการฝายคลองวาย
พร้อมระบบท่อส่งน้ า  
อันเนื่องมาจาก
พระราชด าร ิ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
พ.ศ. 2549 

ลักษณะโครงการ :  ฝาย 
ประโยชน์ของโครงการ :  580 ไร่     
187 ครัวเรือน 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

2 
โครงการท านบดินบ้าน
อินทรีย์ทอง 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
พ.ศ. 2549 

ลักษณะโครงการ :  ฝาย ประโยชนข์อง
โครงการ :  505 ไร่ 200 ครัวเรือน 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน       

3 

โครงการฝายบ้าน
ปลายน้ าตกพร้อม
ระบบส่งน้ าอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าร ิ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
พ.ศ. 2520 

ลักษณะโครงการ :  ฝาย   
ประโยชน์ของโครงการ :  808 ไร่ 
 227 ครัวเรือน 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

4 
โครงการระบบประปา
ภูเขาห้วยปลาย 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
พ.ศ. 2552 

ลักษณะโครงการ :  ฝาย 
ประโยชน์ของโครงการ :  1,000 ไร ่
200 ครัวเรือน 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

 
3 ข้อมูลไฟป่า จ านวนการเกิดไฟป่า (ไม่มีข้อมูล) 
4 ข้อมูลราษฎรถือครองที่ดิน ป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไม่มีพื้นที่ใน

การถือครองที่ดิน 
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5 ข้อมูลงานอนุญาต 

ตารางท่ี 18  ข้อมูลงานอนุญาต 

ล าดับ ชื่อผู้ขอ กิจกรรม ต าบล_อ าเภอ จังหวัด ไร่ งาน 
ตาราง

วา 
ชื่อป่า วันอนุญาต 

ระยะ 
เวลา 

วันหมดอายุ 

1 
นายเอ่ียมหงษ์ กิตติรัตน
ไพบูลย ์

ขอฯ เพื่อปลูกปาล์มน้ ามันและ
ยางพารา 

ต.สมอทอง 
อ.ท่าชนะ 

สุราษฎร์ธาน ี 110 - - ป่าทา่ชนะ 17/3/1986 15 25/5/2001 

2 นายเรืองวุฒ ิ ธีระชุติมานันท ์ ปลูกยางพารา 
ต.โมถ่าย 
อ.ไชยา 

สุราษฎร์ธาน ี 160 - - ป่าทา่ชนะ 2/8/1994 30 25/8/2024 

3 นายอัด จิตตส์ะอาด ขอฯ เพื่อปลูกปาล์มน้ ามัน 
ต.สมอทอง 
อ.ท่าชนะ 

สุราษฎร์ธาน ี 110 - - ป่าทา่ชนะ 21/4/1986 
 

15/5/2001 

4 
ส านักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแห่งชาต ิ

ก่อสร้างอาคารเรียน อาคาร
ประกอบและสนามกีฬาของ
โรงเรียนบ้านทา่ใหม่ 

ต.ประสงค ์
อ.ท่าชนะ 

สุราษฎร์ธาน ี 20 - - ป่าทา่ชนะ 15/11/2001 30 25/12/2031 

5 
ส านักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแห่งชาต ิ

จัดตั้งโรงเรียนบา้นคลองไม้แดง 
ต.ปากหมาก  
อ.ไชยา 

สุราษฎร์ธาน ี 20  - ป่าทา่ชนะ 27/1/1999 30 3/3/2029 

6 
ส านักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแห่งชาต ิ

ก่อสร้างอาคารเรียน อาคาร
ประกอบและสนามกีฬาของ
โรงเรียนบ้านห้วยเคียม 

ต.ประสงค ์
อ.ท่าชนะ 

สุราษฎร์ธาน ี 24  - ป่าทา่ชนะ 26/12/2000 30 24/1/2031 

7 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย 

ก่อสร้างเสาและวางสายส่ง
ไฟฟ้าแรงสงู 

อ.ท่าชนะ สุราษฎร์ธาน ี 321 3 50 ป่าทา่ชนะ 24/11/1983 30 22/12/2013 

8 
ส านักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแห่งชาต ิ

ก่อสร้างโรงเรียนบา้นนา 
สาขาบ้านห้วยตาหมิง 

ต.ปากแพรก  
อ.ไชยา 

สุราษฎร์ธาน ี 22 - - ป่าทา่ชนะ 23/5/1991 30 7/7/2021 

9 
ส านักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแห่งชาต ิ

ก่อสร้างโรงเรียนวัดกาฬสินธุ์  
สาขาบ้านคลองสงค์ (07) 

ต.ประสงค ์
อ.ท่าชนะ 

สุราษฎร์ธาน ี 20 1 - ป่าทา่ชนะ 21/11/1991 30 29/12/2021 
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ตารางท่ี 18  (ต่อ)           

ล าดับ ชื่อผู้ขอ กิจกรรม ต าบล_อ าเภอ จังหวัด ไร่ งาน 
ตาราง

วา 
ชื่อป่า วันอนุญาต 

ระยะ 
เวลา 

วันหมดอายุ 

10 
ส านักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแห่งชาต ิ

ก่อสร้างโรงเรียนบา้นควนสูง 
สาขาบ้านท่าไท 

ต.คลองพา 
อ.ท่าชนะ 

สุราษฎร์ธาน ี 24 - - ป่าทา่ชนะ 20/3/1992 30 9/3/2022 

11 
ส านักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแห่งชาต ิ

ก่อสร้างโรงเรียนบา้นควนสูง 
สาขาบ้านช่องยูงทอง 

ต.คันธุล ี  
อ.ท่าชนะ 

สุราษฎร์ธาน ี 17 2 - ป่าทา่ชนะ 20/3/1992 30 29/5/1992 

12 ส านักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท 

ก่อสร้างทางมาตรฐาน  
รพช. สายบ้านทุ่งตาเพชร – 
บ้านทุ่งนางเภา (ระยะทางยาว 
56 กม.กว้าง 20 ม.) 

ต.คันธุล,ี  
คลองพา,  
สมอทอง, 
ประสงค ์  
อ.ท่าชนะ 

สุราษฎร์ธาน ี 700 - - ป่าทา่ชนะ 28/5/1992 30 18/8/2022 

13 นายสนุทร  เทพเซ่งหลี ปลูกยางพารา 
ต.โมถ่าย   
อ.ไชยา 

สุราษฎร์ธาน ี 99 - - ป่าทา่ชนะ 28/5/1993 30 7/7/2023 

14 บริษัท ประมงวิชิต จ ากัด ปลูกยางพารา 
ต.ปากหมาก  
อ.ไชยา 

สุราษฎร์ธาน ี 8,665 - - ป่าทา่ชนะ 17/8/1987 30 3/9/2017 

15 
ส านักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแห่งชาต ิ

ก่อสร้างโรงเรียนวัดกาฬสินธ์  
สาขาบ้านคลองรอก (07) 

ต.ประสงค ์  
อ.ท่าชนะ 

สุราษฎร์ธาน ี 17 2 - ป่าทา่ชนะ 21/11/1991 30 29/12/2021 

16 กรมทางหลวง สร้างทางหลวงหมายเลข 4191 

ต.ประสงค,์  
โมถ่าย   
อ.ท่าชนะ,  
อ.ไชยา 

สุราษฎร์ธาน ี 145 - - ป่าทา่ชนะ 8/6/1990 30 13/8/2020 
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ตารางที่ 18 (ต่อ)           

ล าดับ ชื่อผู้ขอ กิจกรรม ต าบล_อ าเภอ จังหวัด ไร่ งาน 
ตาราง

วา 
ชื่อป่า วันอนุญาต 

ระยะ 
เวลา 

วันหมดอายุ 

17 
ส านักงานการปฏิรูปที่ดนิเพื่อ
เกษตรกรรม 

การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

ต.ท่าเคย, 
คลองไทร, 
มะลวน,  
บางงอน   
อ.ท่าฉาง,  
อ.พุนพิน 

สุราษฎร์ธาน ี 58,497 - - 
ป่าทา่เตย 
ป่าคลอง
ไทร 

14/6/1989 30 15/10/2019 

18  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  
จัดตั้งศูนย์วิจัยและพฒันา
ทรัพยากรชายฝั่งและ
อุตสาหกรรมการประมง  

ต.บุมเวียง  
อ.ไชยา  

 สุราษฎร์ธาน ี 4,000 - -  ป่าทุ่งใสไช  
 28/2/1992   30   15/4/2022  

19 จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี 
 ขอฯก่อสร้างฝายบา้นทบัเที่ยง
และระบบท่อส่งน้ า (1แฟ้ม)  

 ต.ไชยา   สุราษฎร์ธาน ี 15 - 32.50  
 ส.ป่าทา่
ชนะ  

 
26/11/2008   30   21/1/2039  

20 
องค์การบริหารส่วนต าบลตะ
กุกเหนือ  

เพื่อปลูกหม่อนเลี้ยงไหมใน
โครงการศูนย์ศิลปาชพี
พระราชทาน  

ต.ตะกุกเหนือ 
กิ่งอ.วิภาวดี  

 สุราษฎร์ธาน ี 43 - 18   
 13/9/2002      
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บทที่ 10 
ข้อมูลคดีป่าไม้และที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรมไม้ 

   
สาระส าคัญ 
 สถิติข้อมูลคดีป่าไม้และที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรมไม้สามารถน ามาวางแผนในการจัดการป่าไม้ในพ้ืนที่
ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ประกอบด้วย ข้อมูลคดีบุกรุกที่ดินป่าไม้ ข้อมูลคดีตัดไม้ในพ้ืนที่ป่าสงวน
แห่งชาติ และข้อมูลเลื่อยโซ่ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ เป็นต้น  
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บทที่ 11 

ข้อมูลที่ต้ังหน่วยงานราชการ 
   

1.กรมป่าไม้ 

กรมป่าไม้ 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรมป่าไม ้10900 

โทรศัพท์ : (662)-551 4292-3  

โทรสาร : (662)-940 5910 

 

2.หนว่ยงานราชการอื่นๆ 
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บทที่ 12 

ข้อมูลการส ารวจทรพัยากรป่าไม้ เพื่อการประเมนิมูลค่าป่าไม้ 
   

 

การวิเคราะหป์ระเภทป่าไม้ ปริมาณ (ความหนาแน่น จ านวน มูลค่า) และคุณภาพ (ชนิด พันธุ์ไม้ส าคัญ 
พันธุ์ไม้หายาก ดัชนีความหลากหลาย) และ วิ เคราะห์ความส าคัญของพ้ืนที่ป่าไม้ทั้ ง ในด้านนิ เวศวิทยา  
โดยพิจารณาจากความหนาแน่นของไม้ใหญ่ ลูกไม้ และกล้าไม้ ตลอดจนปริมาตรไม้ในป่า และความส าคัญด้าน
เศรษฐกิจป่าไม้ ได้แก่ มูลค่าไม้ที่ได้จากการท าไม้ออก และอ่ืนๆ ในบริเวณพ้ืนที่ ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวน
แห่งชาติ   
 นอกจากนี้ยังท าการส ารวจรูปแบบและประเภทการใช้ประโยชน์จากป่าของชุมชนท้องถิ่นที่อยู่อาศัย
บริเวณใกล้เคียงกับพ้ืนที่ป่าไม้ภายในศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ เช่น การเก็บหาของป่า และการเก็บไม้
ใช้สอย เป็นต้น 
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บทที่ 13 

ข้อมูลอื่นๆ เชน่ โครงการหลวง/โครงการหลวงส่วนขยาย  

โครงการ คทช. เป็นต้น 
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บทที่ 14 
ข้อมูลแผนที่ท้ายกฎกระทรวง 

   
สาระส าคัญ 

1) ป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าชนะ ก าหนดให้ “ป่าท่าชนะ” ในท้องที่ต าบลคันธุลี ต าบลสมอทอง ต าบล
ประสงค์ อ าเภอท่าชนะ ต าบลป่าเว ต าบลโมถ่าย ต าบลปากหมาก อ าเภอไชยา และต าบลตะกุกเหนือ อ าเภอคีรี
รัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติ ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 158 ณ วันที่ 14 ธันวาคม 
พ.ศ.2509 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 83 ตอนที่ 117 ลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2509 เนื้อที่ประมาณ 
662,781 ไร่ 

2) ป่าสงวนแห่งชาติป่าทุ่งใสไซ ก าหนดให้ “ป่าทุ่งใสไซ” ในท้องที่ต าบลตะกรบ อ าเภอไชยา  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติ ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 556 ณ วันที่ 20 กรกฏาคม  
พ.ศ. 2516 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 90 ตอนที่ 100 ลงวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2516 เนื้อที่ประมาณ  
5,000 ไร่ 

3) ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาพุทธทอง ก าหนดให้ “ป่าเขาพุทธทอง” ในท้องที่ต าบลป่าเว ต าบลโมถ่าย 
ต าบลเวียง ต าบลเลม็ด อ าเภอไชยา และต าบลเสวียด อ าเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกาศเป็นป่าสงวน
แห่งชาติ ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 1,008 ณ วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2526 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 
100 ตอนที่ 116 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2526 เนื้อท่ีประมาณ 16,250 ไร่ 

4) ป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนน้ าเค็มท่าฉาง ก าหนดให้ “ป่าเลนน้ าเค็มท่าฉาง” ในท้องที่ต าบลท่าฉาง 
ต าบลเขาถ่าน ต าบลท่าเคย และต าบลคลองไทร อ าเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ประกาศเป็นป่าสงวน
แห่งชาติ ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 98 ณ วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2508 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 82 
ตอนที่ 114 ลงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2508 เนื้อท่ีประมาณ 8,343 ไร่ 

5) ป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองท่าเนียนและป่าเลนคลองพุ่มเรียง ก าหนดให้ “ป่าคลองท่าเนียนและ 
ป่าเลนคลองพุ่มเรียง” ในท้องที่ต าบลทุ่งและต าบลพุมเรียง อ าเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ประกาศเป็น 
ป่าสงวนแห่งชาติ ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 516 ณ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2515 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เล่ม 89 ตอนที่ 201 ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2515 เนื้อท่ีประมาณ 5,884 ไร่ 
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ตารางภาคผนวกที่ 1 รายชื่อหมู่บ้านที่อยู่ในป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าชนะ 
ล าดับ หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

1 บ้านเหยียด ป่าเว ไชยา สุราษฎร์ธานี 
2 บ้านลุ่มแร่ ปากหมาก ไชยา สุราษฎร์ธานี 
3 บ้านลุ่มพรุยายชี ปากหมาก ไชยา สุราษฎร์ธานี 
4 บ้านเขาหลัก ปากหมาก ไชยา สุราษฎร์ธานี 
5 บ้านลุ่มกระท่อม โมถ่าย ไชยา สุราษฎร์ธานี 
6 บ้านท่าพิกุล ท่าฉาง ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี 
7 บ้านหน้าวัด คลองไทร ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี 
8 บ้านเชียรตก คลองไทร ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี 
9 บ้านคลองวัว ท่าเคย ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี 
10 บ้านคลองล าใน ท่าเคย ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี 
11 บ้านทับชัน คันธุลี ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 
12 บ้านด่านเสือ คันธุลี ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 
13 บ้านน้ าด า ประสงค์ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 
14 บ้านพรุเรียน ประสงค์ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 
15 บ้านร่มไทร ประสงค์ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 
16 บ้านร่มไทรล่าง ประสงค์ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 
17 บ้านคลองรอก ประสงค์ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 
18 บ้านไร่ยาว ประสงค์ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 
19 บ้านท่าใหม่ ประสงค์ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 
20 บ้านคลองสงค์ ประสงค์ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 
21 บ้านหนองเหรียง สมอทอง ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 
22 บ้านคลองพา คลองพา ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 
23 บ้านท่าไท คลองพา ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 
24 บ้านท่าไทบน คลองพา ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 
25 บ้านขวัญพัฒน์ล่าง คลองพา ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 
26 บ้านสามแยกอินทรีทอง คลองพา ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 
27 บ้านขวัญพัฒนา คลองพา ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 
28 บ้านทับสมิงคลา คลองพา ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 
29 บ้านเขาชงโค คลองพา ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 
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ตารางภาคผนวกที่ 2 รายชื่อหมู่บ้านที่อยู่นอกป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าชนะ 
ล าดับ หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

1 บ้านปากลาง ตะกุกใต้ วิภาวด ี สุราษฎร์ธานี 
2 บ้านควนทอง ตะกุกใต้ วิภาวด ี สุราษฎร์ธานี 
3 บ้านไร่ยาว ตะกุกใต้ วิภาวด ี สุราษฎร์ธานี 
4 บ้านเชี่ยวปราง ตะกุกใต้ วิภาวด ี สุราษฎร์ธานี 
5 บ้านแก่นมะพร้าว ตะกุกใต้ วิภาวด ี สุราษฎร์ธานี 
6 บ้านปากเฒ่า ตะกุกใต้ วิภาวด ี สุราษฎร์ธานี 
7 บ้านโพธิ์น้อย ตะกุกใต้ วิภาวด ี สุราษฎร์ธานี 
8 บ้านชายศรี ตะกุกใต้ วิภาวด ี สุราษฎร์ธานี 
9 บ้านนาลึก คลองไทร ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี 
10 บ้านเชียรออก คลองไทร ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี 
11 บ้านปากหลาว ตะกุกใต้ วิภาวด ี สุราษฎร์ธานี 
12 บ้านโพธิ์พนา ตะกุกใต้ วิภาวด ี สุราษฎร์ธานี 
13 บ้านคลองไทร คลองไทร ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี 
14 บ้านดอนใหญ่ คลองไทร ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี 
15 บ้านเกาะใหญ่ ตะกุกใต้ วิภาวด ี สุราษฎร์ธานี 
16 บ้านหัวสะพาน ตะกุกเหนือ วิภาวด ี สุราษฎร์ธานี 
17 บ้านท่าน้ าแห้ง คลองไทร ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี 
18 บ้านโตนดสูง คลองไทร ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี 
19 บ้านบางปอ ท่าเคย ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี 
20 บ้านคลองปาว ตะกุกใต้ วิภาวด ี สุราษฎร์ธานี 
21 บ้านสหกรห์ ตะกุกเหนือ วิภาวด ี สุราษฎร์ธานี 
22 บ้านวังลาน ตะกุกเหนือ วิภาวด ี สุราษฎร์ธานี 
23 บ้านท่าเคย ท่าเคย ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี 
24 บ้านใหญ่ ท่าเคย ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี 
25 บ้านคลองขุด ท่าเคย ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี 
26 บ้านเกาะยอ ท่าเคย ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี 
27 บ้านตะกุก ตะกุกเหนือ วิภาวด ี สุราษฎร์ธานี 
28 บ้านบ่อนนท์ ท่าเคย ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี 
29 บ้านเชื่ยวขวัญ ตะกุกเหนือ วิภาวด ี สุราษฎร์ธานี 
30 บ้านในพรุ ท่าเคย ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี 
31 บ้านเขมา ตะกุกเหนือ วิภาวด ี สุราษฎร์ธานี 
32 บ้านคลองขุด ท่าฉาง ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี 
33 บ้านท่าเคย ท่าฉาง ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี 
34 บ้านเชี่ยวเฟือง ตะกุกเหนือ วิภาวด ี สุราษฎร์ธานี 
35 บ้านท่านหญิง ตะกุกเหนือ วิภาวด ี สุราษฎร์ธานี 
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ตารางภาคผนวกที่ 2  (ต่อ)    
ล าดับ หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด 
36 บ้านคลองมุย ตะกุกเหนือ วิภาวด ี สุราษฎร์ธานี 
37 บ้านคลองเหียง ท่าฉาง ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี 
38 บ้านตลาดท่าฉาง ท่าฉาง ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี 
39 บ้านอินทนิล ตะกุกเหนือ วิภาวด ี สุราษฎร์ธานี 
40 บ้านกอไพล ปากฉลุย ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี 
41 บ้านไทรใหญ่ เขาถ่าน ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี 
42 บ้านธรรมประดิษฐ์ ปากฉลุย ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี 
43 บ้านน้ าพุ เขาถ่าน ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี 
44 บ้านไร่ปรุง เขาถ่าน ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี 
45 บ้านคลองวาย ตะกุกเหนือ วิภาวด ี สุราษฎร์ธานี 
46 บ้านบางคราม ปากฉลุย ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี 
47 บ้านหลุมพอ เสวียด ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี 
48 บ้านบางน้ าจืด เขาถ่าน ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี 
49 บ้านนาวะ เสวียด ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี 
50 บ้านบางเมาะ ตะกุกเหนือ วิภาวด ี สุราษฎร์ธานี 
51 บ้านบางจ า ตะกุกเหนือ วิภาวด ี สุราษฎร์ธานี 
52 บ้านคลองใส ตะกุกเหนือ วิภาวด ี สุราษฎร์ธานี 
53 บ้านเหนือ ปากฉลุย ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี 
54 บ้านเทพนิมิตร ตะกุกเหนือ วิภาวด ี สุราษฎร์ธานี 
55 บ้านเคี่ยมเพาะ ปากฉลุย ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี 
56 บ้านหนองดูน เขาถ่าน ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี 
57 บ้านกลาง เสวียด ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี 
58 บ้านชายท่า เสวียด ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี 
59 บ้านชายวัด เสวียด ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี 
60 บ้านห้วยเรียน เสวียด ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี 
61 บ้านชายวัด เสวียด ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี 
62 บ้านเหมก เขาถ่าน ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี 
63 บ้านเหนือท่า เสวียด ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี 
64 บ้านอ าดี เสวียด ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี 
65 บ้านไทรงาม เลม็ด ไชยา สุราษฎร์ธานี 
66 บ้านล่าง พุมเรียง ไชยา สุราษฎร์ธานี 
67 บ้านปากด่าน เลม็ด ไชยา สุราษฎร์ธานี 
68 บ้านหัวนา โมถ่าย ไชยา สุราษฎร์ธานี 
69 บ้านนาหลวง เลม็ด ไชยา สุราษฎร์ธานี 
70 บ้านปากท่อ เลม็ด ไชยา สุราษฎร์ธานี 
71 บ้านเลม็ด เลม็ด ไชยา สุราษฎร์ธานี 
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ตารางภาคผนวกที่ 2  (ต่อ)    
ล าดับ หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด 
72 บ้านวัดแก้ว เลม็ด ไชยา สุราษฎร์ธานี 
73 บ้านทือ โมถ่าย ไชยา สุราษฎร์ธานี 
74 บ้านเหนือ พุมเรียง ไชยา สุราษฎร์ธานี 
75 บ้านป่าอ้อย โมถ่าย ไชยา สุราษฎร์ธานี 
76 บ้านท่าใหญ่ เลม็ด ไชยา สุราษฎร์ธานี 
77 บ้านหัวเลน พุมเรียง ไชยา สุราษฎร์ธานี 
78 บ้านโพธิ์ เวียง ไชยา สุราษฎร์ธานี 
79 บ้านกุน เวียง ไชยา สุราษฎร์ธานี 
80 บ้านสามสัก เวียง ไชยา สุราษฎร์ธานี 
81 บ้านดอนพต เวียง ไชยา สุราษฎร์ธานี 
82 บ้านกลาง โมถ่าย ไชยา สุราษฎร์ธานี 
83 บ้านเชิงสมอ เวียง ไชยา สุราษฎร์ธานี 
84 บ้านตลาดไชยา ตลาดไชยา ไชยา สุราษฎร์ธานี 
85 บ้านเวียง ตลาดไชยา ไชยา สุราษฎร์ธานี 
86 บ้านสงขลา ตลาดไชยา ไชยา สุราษฎร์ธานี 
87 บ้านขนอน ทุ่ง ไชยา สุราษฎร์ธานี 
88 บ้านทุ่งนอก ทุ่ง ไชยา สุราษฎร์ธานี 
89 บ้านถิ่นหลวง ทุ่ง ไชยา สุราษฎร์ธานี 
90 บ้านล้อมปุด ปากฉลุย ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี 
91 บ้านเหนือน้ า พุมเรียง ไชยา สุราษฎร์ธานี 
92 บ้านแหลมทราย พุมเรียง ไชยา สุราษฎร์ธานี 
93 บ้านหัวนอน ทุ่ง ไชยา สุราษฎร์ธานี 
94 บ้านดอนดวด ตลาดไชยา ไชยา สุราษฎร์ธานี 
95 บ้านป่าเว ป่าเว ไชยา สุราษฎร์ธานี 
96 บ้านหนองขี้เป็ด ทุ่ง ไชยา สุราษฎร์ธานี 
97 บ้านวังหลุมพี ตลาดไชยา ไชยา สุราษฎร์ธานี 
98 บ้านนาแค ทุ่ง ไชยา สุราษฎร์ธานี 
99 บ้านห้วยตาหมิง ปากหมาก ไชยา สุราษฎร์ธานี 
100 บ้านเดิมเจ้า ป่าเว ไชยา สุราษฎร์ธานี 
101 บ้านหนองดี ปากหมาก ไชยา สุราษฎร์ธานี 
102 บ้านอ่างทอง ปากหมาก ไชยา สุราษฎร์ธานี 
103 บ้านทุ่งนางเภา โมถ่าย ไชยา สุราษฎร์ธานี 
104 บ้านท่าไม้แดง ปากหมาก ไชยา สุราษฎร์ธานี 
105 บ้านควนเจดีย์ ทุ่ง ไชยา สุราษฎร์ธานี 
106 บ้านท่าหัก ป่าเว ไชยา สุราษฎร์ธานี 
107 บ้านหนองผักหนาม ป่าเว ไชยา สุราษฎร์ธานี 
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ตารางภาคผนวกที่ 2  (ต่อ)    
ล าดับ หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด 
108 บ้านห้วยพุนบน ตะกรบ ไชยา สุราษฎร์ธานี 
109 บ้านคลองยวน ทุ่ง ไชยา สุราษฎร์ธานี 
110 บ้านตะกรบ ตะกรบ ไชยา สุราษฎร์ธานี 
111 บ้านห้วยพุน ตะกรบ ไชยา สุราษฎร์ธานี 
112 บ้านเขาพนมแบก ป่าเว ไชยา สุราษฎร์ธานี 
113 บ้านบ่อคา ตะกรบ ไชยา สุราษฎร์ธานี 
114 บ้านเขาชะมวง วัง ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 
115 บ้านห้วยเสม็ดแดง วัง ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 
116 บ้านทุ่งนางเภาว์ (ศรีพนม) ประสงค์ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 
117 บ้านเกาะมุกด์ ประสงค์ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 
118 บ้านฝ่ายพรุ ตะกรบ ไชยา สุราษฎร์ธานี 
119 บ้านดอนมะกอก ประสงค์ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 
120 บ้านดินก้อง วัง ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 
121 บ้านหนองจิก ประสงค์ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 
122 บ้านหาดสมบูรณ์ วัง ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 
123 บ้านหนองชุมแสง ประสงค์ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 
124 บ้านโคง ประสงค์ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 
125 บ้านนาเกลือ วัง ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 
126 บ้านเขาแก้ว ประสงค์ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 
127 บ้านนานอก ประสงค์ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 
128 บ้านประสงค์ ประสงค์ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 
129 บ้านในเขา ประสงค์ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 
130 บ้านนาคลอง วัง ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 
131 บ้านท่าม่วง วัง ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 
132 บ้านหนองนิล สมอทอง ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 
133 บ้านนาเล สมอทอง ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 
134 บ้านปากน้ าท่าม่วง วัง ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 
135 บ้านหูรัง สมอทอง ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 
136 บ้านหลังเขา สมอทอง ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 
137 บ้านตลาดท่าชนะ ท่าชนะ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 
138 บ้านหนองขนุน ท่าชนะ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 
139 บ้านสมอทอง สมอทอง ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 
140 บ้านชายท่า คลองพา ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 
141 บ้านท่าชนะ ท่าชนะ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 
142 บ้านทุ่งหลับ สมอทอง ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 
143 บ้านนามะข้าม ท่าชนะ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 
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ตารางภาคผนวกที่ 2  (ต่อ)    
ล าดับ หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด 
144 บ้านหนองบุญแก้ว ท่าชนะ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 
145 บ้านหนองปลิง คลองพา ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 
146 บ้านกลาง คลองพา ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 
147 บ้านชั่งค า ท่าชนะ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 
148 บ้านท่ากระจาย ท่าชนะ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 
149 บ้านดอนเฟือง ท่าชนะ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 
150 บ้านปากน้ าท่ากระจาย ท่าชนะ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 
151 บ้านมะม่วงงาม คลองพา ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 
152 บ้านหนองปรือ ท่าชนะ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 
153 บ้านหนองสะบ้า คันธุลี ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 
154 บ้านดอนทะเล คันธุลี ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 
155 บ้านดอนธูป คันธุลี ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 
156 บ้านศรีทอง คันธุลี ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 
157 บ้านคันธุลี คันธุลี ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 
158 บ้านเกาะยาง คันธุลี ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 
159 บ้านเขาชวาลา คันธุลี ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 
160 บ้านแหลมดิน คันธุลี ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 
161 บ้านมติมิตรพัฒนา คันธุลี ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 

 

  



ข้อมูลพืน้ฐาน หนา้ 71 

 

ตารางภาคผนวกที่ 3  รายชื่อป่าชุมชน 

ล าดับ  รายชื่อป่าชุมชน   พ้ืนที่ (ไร่)  

1  โครงการป่าชุมชนบ้านเหนือท่า    -  
2  ป่าชุมบ้านลุ่มแร่    -  
3  ป่าชุมบ้านอ่างทอง    -  
4  ป่าชุมชนบ้านหล้อมปุด    -  
5  ป่าชุมชนบ้านไสน้อย(แปลงที่ 1-2)    -  
6  ป่าชุมชนบ้านพรุเรียน    -  
7  ป่าชุมชนบ้านปากลาง    -  
8  ป่าชุมชนบ้านไร่ยาว    -  
9  ป่าชุมชนบ้านท่านหญิง    -  
10  ป่าชุมชนบ้านโพรงมัย    -  
11  ป่าชุมชนบ้านแม่ทะล่าง    -  
12  ป่าชุมชนบ้านร่มไทร  (แปลงที่ 1-3)    -  
13  ป่าชุมชนบ้านห้วยน้ าขาว    -  
14  ป่าชุมชนบ้านห้วยตาหมิง    -  
15  ป่าชุมชนบ้านเขาหลัก    -  
16  ป่าชุมชนบ้านคลองจา (แปลงที่ 1-3)    -  
17  ป่าชุมชนบ้านหน้าเขา    -  
18  ป่าชุมชนบ้านช่องอินทนิน    -  
19  ป่าชุมชนบ้านบางเมาะ    -  
20  ป่าชุมชนบ้านเขาชงโค        226.00  

 


