
ประวัติความเป็นมาของอําเภอทา่แซะ 
 

ท่าแซะเป็นเมืองหน้าด่านของเมืองชุมพร  จึงเป็นสมรภูมิรับศึกจากพม่าที่เข้ามาตีเมืองชุมพร

ทุก ๆ ครั้ง  ท่าแซะปรากฏตามตํานานของชาวกรุงเก่าตามพงศาวดารกรุงเก่าฉบับหลวงประเสริฐ

อักษรนิติว่า “เมื่อท่าแซะเป็นเมืองข้ึนต่อกรุงศรีอยุธยา มีฐานะเป็นเมืองจัตวา”  ข้ึนกับเมืองชุมพร ซ่ึง

เป็นเมืองตรี ผู้ครองเมืองท่าแซะมีบรรดาศักดิ์ว่า “พระเทพไชยบุรินทร์” ทุกคนเรียงตามลําดับ คือ 

พระเทพไชยบุรินทร์ (บุญช่อ) สร้างบ้านเรือนและที่ทําการ(หลา) อยู่บริเวณริมคลองใกล้วัดนาสร้าง

เมื่อพระเทพไชยบุรินทร์  บุญช่อ  ถึงแก่กรรม พระเทพไชยบุรินทร์(เผือก)เป็นผู้ว่าการเมืองท่าแซะอยู่

ไม่นานก็ล้มป่วยไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ทางราชการจึงได้แต่งตั้งนายขุนทอง บุตรคนที่ ๓ ของ

พระเทพไชยบุรินทร์ บุญช่อ เป็นผู้ว่าการจนถึงแก่กรรม บุตรคนที่ ๑ ของพระเทพไชยบุรินทร์ 

(ขุนทอง)ได้เป็นผู้ว่าการเมืองชื่อ พระเทพไชยบุรินทร์(ยง)เมื่อพระเทพไชยบุรินทร์(ยง) ถึงแก่กรรม 

พระเทพไชยบุรินทร์ บัว ออกจากราชการพระเทพไชยบุรินทร์(คล้าย  ฐิตะฐาน)เป็นเจ้าเมืองคน

สุดท้าย 

เมืองท่าแซะ ตั้งข้ึนเมื่อใดไม่ปรากฏหลักฐานแน่นอน ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๓๙ (ร.ศ.๑๑๕)

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ โปรดให้จัดการท้องที่เป็นมณฑลเทศาภิบาล

ข้ึนให้ลดฐานะเมืองท่าแซะ เมืองปะทิว เมืองกําเนิดนพคุณเป็นอําเภอข้ึนต่อมณฑลชุมพรและทรง

พระกรุณาโปรดเกล้าให้พระเทพไชยบุรินทร์(คล้าย ฐิตะฐาน) ดํารงตําแหน่งกรมการอําเภอ

(นายอําเภอ)คนแรกขณะนั้นที่ว่าการอําเภอท่าแซะตั้งอยู่ระหว่างวัดแหลมยางกับวัดยางฆ้อ พ.ศ. 

๒๔๖๒ กระทรวงมหาดไทยออกประกาศแจ้งความลงวันที่๑๙สิงหาคม พ.ศ.๒๔๖๒ ให้ยุบอําเภอท่า

แซะเป็นกิ่งอําเภอท่าแซะโอนการปกครองข้ึนอยู่กับอําเภอปะทิวโดยอ้างว่าท้องที่อําเภอท่าแซะ

โดยมากยังเป็นป่าเขา การงานมีน้อยหมู่บ้านและตําบลก็ตั้งค่อนไปทางอําเภอปะทิวทางไปมาก็

สะดวก อําเภอปะทิวมีคนมาก การทํามาหากินก็กําลังเจริญ พ.ศ. ๒๔๖๔ได้ย้ายที่ว่าการอําเภอท่า

แซะจากบ้านแหลมยางมาตั้งที่บ้านโตนดการ้อง(จุดที่ตั้งสถานีตํารวจภูธรในปัจจุบัน) ต่อมาทาง

ราชการเห็นว่า ท่าแซะมีพื้นที่กว้างขวาง มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศพม่า(สหภาพเมียนม่าร์ใน

ปัจจุบัน)และมีประชากรหนาแน่นทางราชการได้ออกประกาศ ณ วันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๘๓ ยก

ฐานะกิ่งอําเภอท่าแซะเป็นอําเภอท่าแซะอีกครั้งหนึ่งจนถึงปัจจุบัน  

ท่าแซะเป็นเมือหน้าด่านของเมืองชุมพรในสมัยโบราณในการทําสงครามระหว่างไทยกับพม่า

ทุกๆ ปีจะต้องมีการเตรียมตัวป้องกันการรุกรานของพม่าข้าศึกเพราะข้าศึกจะมาตีเมืองชุมพร       

ได้จะต้องเดินทัพผ่านอําเภอท่าแซะ ท่าแซะจึงเป็นสมรภูมิรับข้าศึกฉะนั้นจึงเป็นเหตุให้สถานที่

ต่างๆ มีชื่อเป็นไปตามเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนหลายแห่งอาทิตําบลทัพรอมาจากการที่กองทัพพม่าเดินทัพ

ผ่านมาทางพ้ืนที่แห่งน้ีก็รอทัพไว้จึงเรียกนามตําบลน้ีว่า “ทัพรอ” (ต่อมาได้เรียกเพ้ียนเป็นตําบล   

“รับร่อ”) ในปัจจุบัน 



ที่ตั้งและอาณาเขต  / สภาพภูมิศาสตร ์ 

        อําเภอท่าแซะเป็นอําเภอทางด้านทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของจงัหวัดชุมพรอยู่ห่างจาก

กรุงเทพ ฯ ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ( ถนนเพชรเกษม) ประมาณ 431 กม. และห่างจาก

จังหวัดชุมพรประมาณ 32 กม. มีอาณาเขตติดต่อกับพ้ืนทีใ่กล้เคียงดังนี้  

ทิศเหนือ                ติดต่อกับ อําเภอบางสะพานน้อย  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

ทิศใต้                    ติดต่อกับ อําเภอเมืองชุมพร  จังหวัดชุมพร  

ทิศตะวนัออก          ติดต่อกับ อําเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร  

ทิศตะวนัตก            ติดต่อกับ อําเภอกระบรุี จังหวัดระนอง  

         นอกจากนี้พื้นที่ด้านทิศตะวนัตกเฉียงเหนืออําเภอท่าแซะยังมีพรมแดนติดต่อกับประเทศพม่า

ซ่ึงมีระยะทาง 58 กม.   

สภาพทางภมูิศาสตร ์ อําเภอท่าแซะเปน็เพียง 1 ใน 2 อําเภอของจังหวัดชุมพรที่ไม่มีพ้ืนทีต่ิด

ทะเล สภาพพ้ืนที่ส่วนมากเป็นภเูขาสูงชันด้านทิศตะวันตกลาดลงไปทางด้านทิศตะวันออกพบพื้นที่ลูก

คลื่นลอดลาดเลียบถนนพชรเกษม ( ทางหลวงหมายเลข 4) จึงทําให้อําเภอท่าแซะเป็นพื้นที่ต้นน้ําที่

สําคัญของคลองรับร่อ  คลองท่าแซะ  แม่น้ําท่าตะเภา อําเภอท่าแซะมีพื้นที่ทั้งหมด 957,011 ไร่ หรือ  

(1,485 ตารางกิโลเมตร )  1,531.218 ตร.กม                                                                       

การปกครองส่วนภูมิภาค  อําเภอท่าแซะ แบ่งเขตการปกครองย่อยออกเปน็ 10 ตําบล  

116 หมู่บ้าน ได้แก่ 
 

1.   ท่าแซะ     (Tha Sae)     18  หมู่บ้าน                                                                                    

2.   คุริง     (Khuring)    7 หมู่บ้าน                                                                                          

3.   สลุย     (Salui)     9 หมู่บ้าน                                                                                             

4.   นากระตาม     (Na Kratam)     11 หมู่บ้าน 

5.   รบัร่อ     (Rap Ro)     23 หมู่บ้าน                                                                                       

6.   ท่าข้าม     (Tha Kham)     15 หมู่บ้าน                                                                                  

7.   หงษ์เจริญ     (Hong Charoen)     14 หมู่บ้าน                                                                         

8.   หินแก้ว     (Hin Kaeo)     6 หมู่บ้าน                                                                                    

9.   ทรัพย์อนนัต์     (Sap Anan)     7 หมู่บ้าน                                                                              

10. สองพี่น้อง     (Song Phi Nong)     7 หมู่บ้าน 

 

 

 

 



การปกครองส่วนท้องถิ่น  ท้องที่อําเภอท่าแซะประกอบด้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 12 แห่ง 

ได้แก่ 

1.  เทศบาลตาํบลท่าแซะ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตําบลท่าแซะ                                                   

2.  เทศบาลตาํบลเนินสันติ ครอบคลุมพ้ืนทีบ่างส่วนของอําเภอท่าแซะ                                                

3.  องค์การบริหารส่วนตําบลท่าแซะ ครอบคลุมพื้นที่อําเภอท่าแซะ (นอกเขตเทศบาลตําบล 

     ท่าแซะ และตําบลเนินสันติ)                                                                                                

4.  องค์การบริหารส่วนตําบลคุริง ครอบคลุมพ้ืนทีต่าํบลคุริงทั้งตาํบล                                                 

5.  องค์การบริหารส่วนตําบลสลุย ครอบคลุมพ้ืนทีต่าํบลสลุยทั้งตาํบล                                                

6.  องค์การบริหารส่วนตําบลนากระตาม ครอบคลุมพ้ืนทีต่ําบลนากระตามทั้งตาํบล                               

7.  องค์การบริหารส่วนตําบลรบัร่อ ครอบคลุมพ้ืนทีต่ําบลรับร่อทั้งตําบล                                             

8.  องค์การบริหารส่วนตําบลท่าข้าม ครอบคลุมพื้นที่ตําบลท่าข้ามทั้งตําบล                                         

9.  องค์การบริหารส่วนตําบลหงส์เจริญ ครอบคลมุพ้ืนทีต่ําบลหงส์เจริญทั้งตําบล                                  

10. องค์การบริหารส่วนตําบลหินแก้ว ครอบคลุมตําบลหินแก้วทั้งตาํบล                                              

11. องค์การบริหารส่วนตําบลทรัพย์อนนัต์ ครอบคลมุพ้ืนที่ตําบลทรัพย์อนันต์ 

  12. องค์การบริหารส่วนตาํบลสองพี่น้องครอบคลมุพ้ืนทีท่ั้งตําบลสองพี่น้อง 
              

 คําขวัญอําเภอท่าแซะ  

พ่อตาหินช้างเรืองเดช                เข้าเขตประตภูาคใต้  

ไหว้เสด็จในกรม                       ชมถ้ําเก่าแก่  

แพร่วัฒนธรรม                        น้ําตกงามธรรมชาติ  

ยุทธศาสตร์  491 
 

แหล่งท่องเที่ยวของอําเภอท่าแซะ 

ศาลพ่อตาหินช้าง 

 

 

 

 

 

 

 

 



ศาลพ่อตาหินช้าง ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตําบลสลุย อําเภอท่าแซะจังหวดัชุมพร ศาลพ่อตาหินช้าง

เป็นศาลทีป่ระดิษฐานเทวรปูอันศกัด์ิสิทธิ ์ เป็นที่เคารพสักการะชองประชาชนทั่วไปที่สัญจรผ่านไปมา 

เพื่อขอพรต่างๆ และเพื่อให้การเดินทางเป็นไปโดยสวสัดิภาพ และมีร้านค้าชุมชนพ่อตาหินช้าง เป็น

ระยะทางยาว1,500ม.ซ่ึงเปน็ศนูย์จําหน่วยสินค้าพ้ืนเมืองและสินค้าที่มีชื่อเสียงของจังหวัด เช่น กล้วย

เล็บมือนาง และผลไม้ตามฤดูกาล  

การเดินทาง        

                    การเดินทางจากตัวเมืองชุมพรใช้เส้นทางหลวงหมายเลข4 จะอยู่บริเวณริมถนนเพชร

เกษมระหว่างหลักกม. ที่ 453-454    

                                                                          

วนอุทยานน้ําตกกะเปาะ 

 

                    

 

 

 

 

 

 

            วนอุทยานน้ําตกกะเปาะ ตั้งอยู่ที่หมู่ 5  ตําบลหงษ์เจริญ อําเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร  

วนอุทยานฯ มีเนื้อที่ครอบคลุมประมาณ 7,010 ไร่ น้ําตกกระเปาะเป็นน้ําตกขนาดเลก็มีต้นน้าํจากเขา

กะเปาะมีลักษณะคล้ายฝายรูปโค้ง กว้างประมาณ 20 ม.สูง 2 ม.มีน้ําไหลตลอดทั้งปีเหมาะสําหรับ

การพักผ่อนและเล่นน้ําตกและบริเวณสวนป่ามีศาลาพักร้อนและสถานที่สําหรับกางเต็นท์พัก

แรม  ซ่ึงจะมีเจ้าหน้าที่ของวนอุทยานฯคอยแนะนําแก่นักท่องเที่ยว  ณ  ที่ทําการชั่วคราววนอุทยาน

น้ําตกกะเปาะ  

         การเดินทาง  

         การเดินทาง ที ่467 ถ. เพชรเกษมอยู่ห่างจากตวัเมืองชุมพรประมาณ 30 กม.และห่างจาก 

อําเภอท่าแซะประมาณ 13 กม.โดยใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 4 แยกขวาเข้าไปตามถนนลาดยางอีก

ประมาณ 2 กม. 

             

 

 

 



            วัดเทพเจริญ (ถ้าํรับร่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          วัดเทพเจริญ (ถ้ํารบัร่อ) ตั้งอยูที่ห่มู ่ 4  ตําบลท่าข้าม อําเภอท่าแซะ จงัหวัดชุมพร วัดตั้งอยู่

บริเวณเชิงเขารับร่อบริเวณหลังวัดจะมีถ้ําที่ตั้งอยู่บนเนินเขาสูงมีถ้าํที่สําคัญ 3 ถ้ํา คือ ถ้ําอ้ายเตย์ ถ้ํา

พระ ถ้ําไทร ซ่ึงแต่ละถ้ําจะมีพระพทุธรปูทรงเครื่องปางมารวิชยัประดิษฐานอยู ่ ภายในบริเวณถ้ํามี

หินงอกหินย้อยทีส่วยงาม  และบ่อน้ําบริเวณศาลาราษฎร์สามัคคียังเปน็ทีต่ั้งศพของหลวงปู่ไสยที่

มรณภาพแล้วแต่ร่างกายไม่เน่าเปื่อยและยังมีรอยพุทธบาทหินทรายสลักลายมงคล 108 ประการซ่ึง

บริเวณถ้ํามีทางเดินเชื่อมแต่ละถ้ํามีจุดพักผ่อนชมวิว และยังมีสัตว์เล้ียงให้ชม  
           

          การเดินทาง  

                    การเดินทางจากตัวเมืองชุมพรไปตามเส้นทางหมายเลข4 ก่อนถึงตัว อ.ท่าแซะ  หลัก

กม.ที่ 490 เล้ียวซ้ายไปตามถนนลาดยางอีกประมาณ 4 กม. และถนนคอนกรีตอีก 1 กม.จะถึง

หมู่บ้านท่าข้ามและวัดเทพเจริญ 
                                                                                                                  

          แนวชายแดนไทย-พม่า (เนิน 491) 

                    แนวชายแดนไทย-พม่า (เนิน 491) เป็นชื่อเรียกพื้นทีร่อยต่อระหว่างพรมแดนไทย

และสหภาพพม่า ตั้งอยู่ในเขตตําบลรับร่อ อําเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยสถานทีแ่ห่งนี้ได้กลาย 

เป็นเอกลักษณ์ทางประวัติศาสตร์ของชมุพร  เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2539 จากการที่รัฐบาล

สหภาพพม่าส่งกําลังทหารเข้ายึดพ้ืนทีบ่ริเวณรอบเนิน491 อันเปน็การละเมิดอธิปไตยของประเทศ

ไทย ต่อมารัฐบาล ได้ใช้ยทุธวิธีทางการทตูเจรจาจนกองทหารสหภาพพม่าถอนกําลังออกไปปัจจุบัน

จังหวัดชุมพรกําลังพัฒนาเนิน 491 ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและทางประวตัิศาสตร์เพื่อ

เป็นพกัผ่อนหย่อนใจและให้เยาวชนรุ่นหลังได้ศึกษาหาความรู้ทางประวัติของไทย  

                   



          การเดินทาง  

                     การเดินทางอําเภอท่าแซะเป็นเมืองหน้าด่านที่สามารถเข้าไปเที่ยวชมสภาพ

ธรรมชาติบริเวณแนวชายแดนและในเขตแดนพม่าได้อย่างใกล้ที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับชายแดนไทย

ด้านอื่นๆแต่ทางพม่ายังไม่เปิดให้เปน็แหล่งท่องเที่ยว โดยมีระยะทางสู่เนิน491อยู่ห่างจากตวัจังหวัด

ชุมพรประมาณ 70 กม. 

 

 

                                                                                                        

 

 

 

 

 

                                                       

 

                                                      

                                          แนวชายแดนไทย-พม่า (เนิน 491) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       น้ําตกทรายอ่อน 

 

8. น้ําตกทรายอ่อน  ตั้งอยู่บ้านหินเภาพัฒนา หมูที่่ 17  ตําบลรบัร่อ อําเภอท่าแซะ 

 



วนอุทยานเขาพาง อยู่บริเวณรอยต่อระหว่างอําเภอเมืองกบัอําเภอท่าแซะ ห่างจากตัว

เมืองชุมพรไปตามเส้นทางสายชุมพร-ท่าแซะภายในวนอุทยานเขาพางร่มรืน่ไปด้วยต้นไม้นานาพนัธุ์ 

ด้านหน้ามีซุ้มประตูวนอุทยานฯ และศาลเสด็จกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ ์สร้างข้ึนอย่างสวยงาม 

บริเวณเชิงเขาพางซึ่งอยู่ด้านหลังจัดเปน็สวนพกัผ่อน บนยอดเขามีลักษณะเป็นหน้าผาลาดชัน จึงมี

การจัดกิจกรรมร่มร่อนและเป็นจุดชมทิวทัศน์ตัวเมืองชุมพร 

การเดินทาง 

การเดินทางไปวนอุทยานเขาพาง  อยู่บริเวณรอยต่อระหว่างอําเภอเมืองกบัอําเภอท่าแซะ 

ห่างจากตัวเมืองชุมพรไปตามเส้นทางสายชุมพร-ท่าแซะ (ทางหลวงหมายเลข 4) บริเวณกิโลเมตรที่ 

493 

ศาลาทรงงานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  กมุารี  ตั้งอยู่หมูที่่ 4  ตําบล

สองพี่น้อง   อําเภอท่าแซะ 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศาลาทรงงานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช 

 

 

 

 

 



7. ถ้ําพรหมมนีุ ตั้งอยู่หมู่ที ่7  ตําบลสลุย อําเภอท่าแซะ 

ด้านการศึกษา 

อําเภอท่าแซะ มีสถานศึกษาทั้งหมด 51 แห่ง แยกเปน็สถานศึกษาสงักัดสํานักงานเขตพ้ืนที ่

การศึกษา 

 ชุมพรเขต 1  

  - ระดับประถมศึกษา     42  แห่ง 

  - ระดับมัธยมศึกษา        4   แห่ง 

  - ระดับอาชีวศึกษา         1  แห่ง 

 สถานศึกษา สังกัด สํานกังานตํารวจแห่งชาติ  2  แห่ง 

 สถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  2  แห่ง 

 มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   21  แห่ง 

 สถานศึกษาสงักัดสํานักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยั 

สํานักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ       1  แห่ง 

 

ด้านศาสนา   

ประชากรส่วนใหญ่ในอําเภอท่าแซะ นบัถือศาสนาพทุธ ประมาณ  95.93 %  รองลงมาคือ

ศาสนาอิสลามประมาณ 2.12%  และศาสนาคริสต์และศาสนาอื่น ประมาณ  1.95% โดย

มีศาสนสถานดังนี้ 

 - วัด 24  วัด  - มัสยิด 3   แห่ง  - โบสถ์คริสต์ 2  แห่ง 

 

สาธารณสขุ 

 - โรงพยาบาลชุมชน (ขนาด 30 เตียง)    จํานวน    1  แห่ง 

 - สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ  จํานวน    1  แห่ง 

 - สถานีอนามัย    จํานวน   16  แห่ง 

 - ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน  จํานวน   96  แห่ง 

 - สถานที่พักฟื้นผู้ป่วยเอดส์  จํานวน    1   แห่ง 

ประชากร  80,547  คน ( 2552 )   

 

.จํานวนประชากรทั้งสิ้น รวม 77,630  คน 

2.จํานวนประชากรชาย รวม 39,166  คน 

3.จํานวนประชากรหญิง รวม 38,464 คน 



 


