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3. ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3.1 ดานทรัพยากรธรรมชาติ
3.1.1 ทรัพยากรดินและการใชที่ดิน
ลักษณะ ดินที่พบในจังหวัดชุมพร แบงออกเปนหนวยหรือกลุมใหญๆ ได 29หนวยดิน หรือ
กลุมดิน โดยปะปนกันไปในแตละพื้นที่จากลักษณะของดินทั้งหมด สามารถแบงตามประเภทของดินได 6กลุม
ดังนี้ คือ
กลุมดินพื้นที่ดินเค็มชายฝงทะเล ครอบคลุมพื้นที่ประมาณรอยละ 5ของพื้นที่ทั้งหมดของจังหวัด
 กลุมดินตื้น ครอบคลุมพื้นที่ประมาณรอยละ 30ของพื้นที่ทั้งหมดของจังหวัด
 กลุมดินทราย ครอบคลุมพื้นที่ประมาณรอยละ 5ของพื้นที่ทั้งหมดของจังหวัด
 กลุมดินภูเขา ครอบคุลมพื้นที่ประมาณรอยละ 15ของพื้นที่ทั้งหมดของจังหวัด
 พื้นที่ภูเขา ครอบคลุมพืน้ ที่ประมาณ รอยละ 35ของพื้นที่ทั้งหมดของจังหวัด
 กลุมดินนา ครอบคลุมพื้นที่ประมาณรอยละ 10ของพื้นที่ทั้งหมดของจังหวัด
เมื่อพิจารณาลักษณะสภาพดินของจังหวัดชุมพรโดยรวมแลว บริเวณดานตะวันตกของจังหวัด
ลักษณะดินจะเปนพื้นที่ภูเขา บริเวณตอนกลางของจังหวัด ลักษณะดินจะเปนดินตื้น และดินนา ซึ่งเหมาะแก
การเกษตรกรรม สวนดานตะวันออกของจังหวัด ลักษณะดินจะเปนดินทราย ดินเค็มชายฝงทะเลและดินภูเขา
รวมทั้งดินพื้นที่ภูเขาเปนบางสวนดวย ในป พ.ศ. 2554 พื้นที่ทั้งจังหวัด จํานวน 3,755,629 ไร จําแนกเปนพื้นที่
ถือครองทางการเกษตร 2,271,001ไร (ร อยละ 60.47) พื้น ที่ป าไม 830,502ไร (ร อยละ 22.11) ที่อยูอาศัย
67,112ไร (รอยละ 1.79) และพื้นที่ไมไดจําแนก 587,014ไร (รอยละ 15.63)
ตาราง พื้นที่และประเภทการใชประโยชนที่ดิน (พ.ศ.2549 – พ.ศ.2554)
ประเภทการใชประโยชนที่ดิน
1. ที่อยูอาศัย
2. เกษตรกรรม
3. ที่ทุงหญาเลี้ยงสัตว
4. ที่อื่นๆ
5. ที่รกราง
6. เนื้อที่นอกการเกษตร
7. ปาไม
รวมทั้งหมด
ที่มา : ขอมูลจากสํานักงานสถิติจังหวัดชุมพร

พื้นที่ (ไร)

รอยละ (%)

67,112
2,271,001
11,717
58,720
11,512
505,065
830,502
3,755,629

1.79
60.47
0.31
1.56
0.31
13.44
22.11
100
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สรุปปญหา/สาเหตุ/ผลกระทบ/แนวทางในการแกไขปญหาดานทรัพยากรดิน และที่ดิน

ประเด็นปญหา
การใชประโยชนที่ดิน
1.คุณภาพดินเสื่อม
2.การพังทลายของหนาดิน/
การกัดเซาะพังทลายของตลิ่ง
3.ที่ดินทํากินของประชาชน
ทับซอนที่รัฐและความขัดแยงใน
การใชประโยชนที่ดิน

พื้นที่ที่เกิดปญหา

พื้นที่ทุกอําเภอ

ระดับผล
กระทบตอ
ประชาชน
(1-4)

ระดับผล
กระทบตอ
สิ่งแวดลอม
(1-4)

สรุปความ
รุนแรงของ
ปญหา
(1-12)

2
3

ระดับผล
กระทบตอ
ทรัพยากร
ธรรมชาติ
(1-4)
3
4

3
3

8
10

3

3

2

8

หมายเหตุ: ระดับผลกระทบของปญหาระดับ 1 นอยที่สุด ระดับ 2 นอยระดับ 3 มาก ระดับ 4 มากที่สุด

3.1.2 ทรัพยากรปาไมและสัตวปา
 ทรัพยากรปาไม จังหวัดชุมพรมีพื้นที่ปาครอบคลุมทุกอําเภอของจังหวัด แตจะมีความ
หนาแนนทาง ดานทิศตะวันตกของพื้นที่จังหวัด โดยมีพื้นที่ทั้งหมดจํานวน 2,082,298 ไรคิดเปนรอยละ 55.05
ของพื้นที่ทั้งหมดของจังหวัด แตปจจุบันจังหวัดชุมพรเหลือพื้นที่ปาไมจริงเพียง 787,831.43ไรคิดเปนรอยละ
21.02 ของพื้นที่จังหวัดในขณะที่พื้นที่ทําการเกษตรกลับเพิ่มขึ้นจากรอยละ 38.19 ในป 2531 เปนรอยละ
53.68 ในป 2556 สําหรับประเภทปาในจังหวัดชุมพรจัดเปนประเภทไมผลัดใบซึ่ง จําแนกเปน 3 ชนิดปาตาม
ลักษณะของสภาพปา ที่แตกตางกัน ดังนี้ ปาดิบชื้น ปาชายเลนและปาพรุ
 ปาดิบชื้น/ปาบก มีลักษณะเปนปารกทึบมีจํานวน และชนิดพันธุไมหลากหลายมีตนไม
หลายชั้น ความสูง มีไม ในวงศไมยางเปนไมเดนและอยูชั้นบนสุด ถัดมาเปนไมชั้นรองซึ่งเปนทั้งไมตน ไมพุม
รวมทั้งไมตระกูลปาลม บนตนไมจะมีไมพวกกาฝาก เถาวัลย เฟรนและมอส ขึ้นอยูทั่วไป พื้นที่ปามีเศษกิ่งไม
ใบไมและอินทรียวัตถุจํานวนมากแสงแดดสองถึงพื้นดินนอยมาก ในอดีตปาดิบชื้นของจังหวัดโดยเฉพาะดาน
ทิศตะวันตกมีสภาพที่สมบูรณมาก แตเมื่อป พ.ศ. 2532 เกิดวาตภัยจากพายุใตฝุนเกยสรางความเสียหายใหกับ
พื้นที่ ปาดิบชื้นของจังหวัดชุมพร เปนพื้นที่กวาง โดยเฉพาะปาสงวนแหงชาติปารับรอ และปาสลุย ในเขตทองที่
อําเภอทาแซะ ไดรับความเสียหายมาก ดังนั้น ปาดิบชื้นที่ยังคงสภาพสมบูรณจึงอยูบริเวณปาในเขตอําเภอพะ
โตะ ในสภาพปจจุบัน ปาดิบชื้นถูกบุกรุกทําลายอยูตลอดเวลาจากราษฎรที่อพยพมาจากตางถิ่นโดยเฉพาะ
ราษฎร จากภาคอีสาน ทั้งนี้ เพื่อเขายึดครองที่ดินทําการเกษตรและที่อยูอาศัย
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 ปาชายเลน มีลักษณะเปนปาที่มีกลุมพันธุไมขึ้นอยูตามชายฝงทะเล ที่มีลักษณะเปนอาว
และมีปากแมน้ําไหลลงสูทะเล ซึ่งพันธุไมที่สําคัญของปาชายเลน ไดแก ไมโกงกาง ไมแสมไมถั่ว ไมโปรง ไม
ตะบูน
ไมตาตุม และปรงทะเล เปนตน ในทองที่จังหวัดชุมพร พบปาชายเลนในเขตอําเภอที่ติดชายฝง
ทะเล ไดแกอําเภอเมืองชุมพร อําเภอปะทิว อําเภอสวี อําเภอทุงตะโก อําเภอหลังสวนและอําเภอละแม สําหรับ
ปาชายเลนที่สําคัญ ไดแก ปาชายเลนอาวทุงคา และปาอาวสวี ปาชายเลนคลองตะโก ปาคลองทาทองและปา
คลองบางมุด ปาชายเลนอาวทุงมหา เปนตน ปจจุบันปาชายเลนมีพื้นที่ลดลงในอัตราคอนขางสูง เนื่องจากการ
ขยายตัวของธุรกิจทํานากุง
 ปาพรุ มีลักษณะเปนปาที่ขึ้นบริเวณที่ลุม มีน้ําขัง สวนใหญที่พบจะเปนปาพรุเสม็ด ซึ่งมี
สภาพปาโปรง มีไมเสม็ดขาวขึ้นทั่วไป ไมพื้นลางเปนหญาจูดกก ดินมีคุณสมบัติเปนกรด จะทําใหมีชนิดพันธุไม
ที่ขึ้น
ในสภาพปานี้มีนอย ซึ่งเปนสภาพปาพรุที่พบในหลายพื้นที่ของจังหวัดชุมพร สําหรับปาพรุที่
สําคัญ ไดแก ปาพรุกะชิง และปาพรุตาอาย อําเภอปะทิว ปาพรุดวด อําเภอละแม และปาพรุใหญ อําเภอหลัง
สวน
พื้นที่ปาทั้ง 3 ชนิดดังกลาวขางตน สามารถจําแนกปาในจังหวัดชุมพร ไดเปน 5 ประเภท
1. ปาสงวนแหงชาติจังหวัดชุมพรมีพื้นที่ปาไมที่ประกาศเปนเขตปาสงวนแหงชาติจํานวน 26
ปา
มีเนื้อที่รวมทั้งสิ้น1,943,176.50ไรแตปจจุบันเหลือเพียง 25ปาและมีการยกเลิกไป 1ปาคงเหลือเนื้อ
ที่เพียง1,941,426.50ไรในจํานวนนี้เปนปาบกจํานวน17ปาปาชายเลนจํานวน5ปาปาพรุจํานวน3ปา มีการ
จําแนกแบงพื้นที่เปนเขตตางๆ ดังนี้
1.1 เขตพื้นที่ปาอนุรักษ (โซน C) มีจํานวน 13 ปา รวมพื้นที่ 1,287,914 ไร คิดเปน
รอยละ 63.53 ของพื้นที่จังหวัด
1.2 เขตพื้นที่ปาเพื่อเศรษฐกิจ (โซน E) มีจํานวน 19 ปา รวมพื้นที่ 359,700 ไร คิดเปน
รอยละ 10.57 ของพื้นที่จังหวัด ในจํานวนนี้เปนพื้นที่คงสภาพปา 60,937.30 ไร คิดเปนรอยละ 15.41ของ
พื้นที่ปาเศรษฐกิจ
1.3 เขตพื้นที่ที่เหมาะสมตอการเกษตร (โซน A) มีจํานวน 9 ปา รวมพื้นที่ 295,575 ไร
คิด เป น ร อยละ 7.87ของพื้ น ที่จั งหวั ด ซึ่ง พื้น ที่ในส ว นนี้ รั ฐ บาลมีน โยบายที่จ ะนํ าไปจั ด ให แ กร าษฎรทํากิ น
ตาม พ.ร.บ.การปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม
จากนโยบายดังกลาวกรมปาไมไดมอบพื้นที่ปาไมในเขตปาสงวนแหงชาติ โซน E และโซน
A ที่มีความเหมาะสมตอการเกษตรกรรมใหแกสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตาม พ.ร.บ.การปฏิรูป
ที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมนําไปปฏิรูปที่ใหแกเกษตรในทองที่จังหวัดชุมพร จํานวน 544,443.71 ไร
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2. เขตรักษาพันธุสัตวปาจังหวัดชุมพร มีพื้นที่ปาที่จัดเปนเขตรักษาพันธุสัตวปา จํานวน
4 แหง และไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา แลวทั้ง 4 แหง ดังนี้
2.1 เขตรักษาพันธุสัตวปา อุทยานเสด็จในกรม กรมหลวงชุมพร ดานทิศเหนือ (ตอนลาง)
พื้นที่ประกอบไปดวยที่ราบคอนขางราบ บางแหงเปนภูเขาสลับซับซอน สภาพปาเปน ปาดิบชื้น ปาเบญจพรรณ
ปาไผและทุงหญา เปนแหลงกําเนิดตนน้ําลําหวยที่ไหลลงสูคลองอาธรรม คลองรับรอ คลองมะระ ซึ่งไหลลง
คลองทาแซะหรือ แมน้ําทาตะเภาที่หลอเลี้ยงชาวจังหวัดชุมพร สภาพภูมิอากาศในพื้นที่มี 2 ฤดู คือ ฤดูฝน
ตั้งแตเดือนพฤษภาคม – ธันวาคม และฤดูรอน ตั้งแตเดือนมกราคม – เมษายน มีพื้นที่ครอบคลุม 2 จังหวัด
คือ จังหวัดชุมพร และจังหวัดประจวบคีรีขันธ สําหรับพื้นที่รับผิดชอบในเขตจังหวัดชุมพร มีเนื้อที่ประมาณ
230,620 ไร อยูในพื้นที่ตําบลรับรอ ตําบลสลุย ตําบลสองพี่นอง อําเภอทาแซะ จังหวัดชุมพร
2.2 เขตรั ก ษาพั น ธุ สั ต ว ป า อุ ท ยานเสด็ จ ในกรม กรมหลวงชุ ม พร ด า นทิ ศ ใต พื้ น ที่
ประกอบไปดวยภูเขาสูงสลับซับซอน สภาพปาเปนปาดิบชื้น ปาเบญจพรรณ ปาไผและทุงหญา ซึ่งเปนแหลงตน
น้ําลําธารสําคัญหลายสายและเปนที่อยูอาศัย แหลงน้ํา และแหลงขยายพันธุสัตวปานานาชนิด เนื่องจากมีแนว
เขตติดตอกับประเทศเมียนมาร มีจุดที่นาสนใจ ไดแก น้ําตกขนาดเล็กตางๆ เชน น้ําตกคลองทรายออน และ
น้ําตกคลองกรัง มีพื้นที่ครอบคลุม 2 จังหวัด คือจังหวัดชุมพร และจังหวัดระนอง สําหรับพื้นที่รับผิดชอบ
ในเขตจังหวัดชุมพร มีเนื้อที่ประมาณ 90,000 ไร อยูในพื้นที่ตําบลหินแกว ตําบลรับรอ อําเภอทาแซะ จังหวัด
ชุมพร
2.3 เขตรักษาพันธุสัตวปาทุงระยะ–นาสัก พื้นที่เขตรักษาพันธุสัตวปาทุงระยะ–นาสัก มีเนื้อ
ที่ประมาณ 211,650 ไร หรือประมาณ 338.65 ตารางกิโลเมตร อยูในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ จํานวน 4 ปา คือ
(1) ปาสงวนแหงชาติปา ทุงระยะ และปานาสัก ตําบลวิสัยใต ตําบลครน ตําบลทุงระยะ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร
(2) ปาสงวนแหงชาติปาเสียบญวน และปาทาสาร ตําบลบานนา อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร (3) ปาสงวนแหงชาติ
ปาน้ําจืด ปาละมุ และปาปากจั่น ทองที่ตําบลบางน้ําจืด ตําบลละมุ ตําบลปากจั่น อําเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
และ (4) ปาสงวนแหงชาติปาลําเลียง ทองที่ตําบลลําเลียง อําเภอลําเลียง อําเภอกระบุรี จังหวัดระนองมีสภาพปา
เปนปาดิบชื้นที่อุดมสมบูรณ พื้นที่ครอบคลุม 2 จังหวัด คือ จังหวัดชุมพรและจังหวัดระนอง สําหรับพื้นที่รับผิดชอบ
ในเขตจังหวัดชุมพร มีเนื้อที่ประมาณ 102,970 ไร อยูในทองที่อําเภอเมืองชุมพร และอําเภอสวี จังหวัดชุมพร
2.4 เขตรักษาพันธุสั ตวป าควนแมยายหมอน พื้นที่เขตรักษาพันธุสั ตวป าควนแมยาย
หมอน อยูในปาสงวนแหงชาติ จํานวน 4 ปา คือ (1) ปาสงวนแหงชาติปาปากทรง ปาพะโตะ ปาปงหวาน ระดับ
ความสูงของพื้นที่ที่จะประกาศเปนเขตรักษาพันธุสัตวปา 100 – 850 เมตร ยอดเขาสูงสุดประมาณ 583 เมตร
(2) ปาสงวนแหงชาติ ปาละแม ทองที่ตําบลพะโตะ ตําบลปงหวาน อําเภอพะโตะ จังหวัดชุมพร สภาพทองที่
เปนเทือกเขาสูงสลับซับซอน พื้นที่ที่จะประกาศเปนเขตรักษาพันธุสัตวปาจากระดับน้ําทะเลเฉลี่ย 100 – 600
เมตร ยอดเขาสูงสุดประมาณ 618 เมตร (3) ปาสงวนแหงชาติป าละอุน ปาราชกรู ด ทองที่ตําบลราชกรู ด
อําเภอเมือง จังหวัดระนอง พื้นที่ที่จะประกาศเปนเขตรักษาพันธุสัตวปาจากระดับน้ําทะเลเฉลี่ย 100 – 900
เมตร ยอดเขาสูงสุด ประมาณ 915 เมตร (4) ปาสงวนแหงชาติปากะเปอร ทองที่ตําบลเชี่ยวเหลียง ตําบลบาน
นา อํ า เภอกะเปอร จั ง หวั ด ระนอง ระดั บ ความสู ง ของพื้ น ที่ ที่ จ ะประกาศเป น เขตรั ก ษาพั น ธุ สั ต ว ป า จาก

97
ระดับน้ําทะเลเฉลี่ย 100 – 600 เมตร ยอดเขาสูงสุดประมาณ 663 เมตร มีพื้นที่ครอบคลุม 2 จังหวัด คือ
จังหวัดชุมพร และจังหวัดระนอง สําหรับพื้นที่รับผิดชอบในเขตจังหวัดชุมพร มีเนื้อที่ประมาณ 211,650 ไร
อยูในทองที่อําเภอพะโตะ อําเภอหลังสวน และอําเภอละแม จังหวัดชุมพร
3. อุทยานแหงชาติ พื้น ที่กรมป า ไมกําหนดให จั ด เป น อุทยานแห งชาติ ในจั งหวั ด ชุ มพร
มี 2 แหง ไดแก
3.1 อุทยานแหงชาติหมูเกาะชุมพรเปนอุทยานแหงชาติทางทะเลมีที่ทําการตั้งอยูตําบลหาด
ทรายรี อําเภอเมืองชุมพร มีเนื้อที่ประมาณ 198,125 ไร เขตรับผิดชอบในทองที่อําเภอเมืองชุมพร อําเภอสวี
อําเภอทุงตะโก อําเภอหลังสวน และอําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
3.2 อุทยานแห งชาติน้ํ าตกหงาว เป น อุทยานแห งชาติ ที่มีที่ทําการตั้ งอยูในเขตจั งหวั ด
ระนอง แตมีพื้นที่รั บผิดชอบสว นหนึ่งอยูในเขตจั งหวัด ชุมพร ในทองที่อําเภอพะโตะ อําเภอหลังสวนและ
อําเภอทุงตะโก มีเนื้อที่เฉพาะในเขตจังหวัดชุมพรประมาณ 183,125 ไร
4. วนอุทยาน มีวนอุทยาน 1 แหง คือ
4.1 วนอุทยานน้ําตกกะเปาะ ตั้งอยูในทองที่ตํ าบลหงษเ จริ ญ อําเภอทาแซะ จังหวั ด
ชุมพร มีเนื้อที่ 281 ไร
ตาราง พื้นที่ปาไมจังหวัดชุมพร
ป พ.ศ.

พื้นที่ (ไร)

% ของพื้นทีจ่ ังหวัด

2557
2558
2559
2555
2556
2557

806,781.25
769,312.75
738,487.50
830,501.69
787,831.43
808,097.62

21.48
20.48
19.66
22.11
21.02
21.56

ที่มา : สํานักจัดการที่ดิน กรมปาไม
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สรุปปญหา/สาเหตุ/ผลกระทบ/แนวทางในการแกไขปญหาดานทรัพยากรปาไม
ประเด็นปญหา
ทรัพยากรปาไม

พื้นที่ที่เกิดปญหา

1.การลดลงของพื้นที่ปาไม

ระดับผล
กระทบตอ
ประชาชน
(1-4)

ระดับผล
กระทบตอ
ทรัพยากร
ธรรมชาติ
(1-4)
4

ระดับผล
กระทบ
ตอสิ่ง
แวดลอม
(1-4)
4

พื้นที่ทุกอําเภอ สวนใหญจะ
4
พบในพื้นที่อําเภอทาแซะ/
อําเภอปะทิว/อําเภอหลังสวน
2.ความเสื่อมโทรมของพื้นที่ พื้นที่ปาตนน้ํา แมน้ําหลังสวน/
4
4
3
ปาตนน้ํา/ปาพรุ/ปาชายเลน แมน้ําทาตะเภา
หมายเหตุ : ระดับผลกระทบของปญหาระดับ 1 นอยที่สุด ระดับ 2 นอยระดับ 3 มาก ระดับ 4 มากที่สุด

สรุปความ
รุนแรง
ของปญหา
(1-12)
12

11

 ทรัพยากรสัตวปา (พ.ศ. 2557)
สัตวปาเปนทรัพยากรธรรมชาติอยางหนึ่ง มีความสําคัญและเปนประโยชนตอมนุษยทั้ง
ทางตรงและทางออมการอนุรักษและจัดการทรัพยากรสัตวปามีปญหาและอุปสรรคเชนเดียวกับการอนุรักษ
ทรัพยากรปาไมปาไมซึ่งเปนแหลงที่อยูอาศัยของสัตวปาไดถูกบุกรุกแผวถางทําลายกลายเปนที่ทํากินจํานวน
มาก ประกอบกับจํานวนประชากรไดเพิ่มมากขึ้น อุปกรณในการลาสัตวทันสมัยขึ้น จึงมีการลาสัตวโดยไมมี
ขีดจํากัด จึงทําใหจํานวนสัตวลดลงอยางรวดเร็วสัตวปาใกลสูญพันธุที่พบในจังหวัดชุมพร มีดังนี้
ชนิด/ประเภท
1.สมเสร็จ

2.บาง
3.นกแก็ก
4.กระทิง

5.เลียงผา

6.ชะนีมือขาว
7.เสือดาว

ปริมาณ (ตัว)

แหลงที่พบ

2
2
2
1
1
1
4
3
2
2
2
3
10
1-2

เขตรักษาพันธุสัตวปาทุงระยะ-นาสัก
เขตรักษาพันธุสัตวปาอุทยานเสด็จในกรม กรมหลวงชุมพร ดานทิศเหนือ (ตอนลาง)
เขตรักษาพันธุสัตวปาอุทยานเสด็จในกรมกรมหลวงชุมพร ดานทิศใต
เขตรักษาพันธุสัตวปาควนแมยายหมอน
เขตรักษาพันธุสัตวปาทุงระยะ
เขตรักษาพันธุสัตวปาทุงระยะ
เขตรักษาพันธุสัตวปาอุทยานเสด็จในกรม กรมหลวงชุมพร ดานทิศเหนือ (ตอนลาง)
เขตรักษาพันธุสัตวปาอุทยานเสด็จในกรมกรมหลวงชุมพร ดานทิศใต
เขตรักษาพันธุสัตวปาควนแมยายหมอน
เขตรักษาพันธุสัตวปาอุทยานเสด็จในกรมกรมหลวงชุมพร ดานทิศใต
เขตรักษาพันธุสัตวปาควนแมยายหมอน
อุทยานแหงชาติหมูเกาะชุมพร
เขตรักษาพันธุสัตวปาอุทยานเสด็จในกรมกรมหลวงชุมพร ดานทิศเหนือ (ตอนลาง)
เขตรักษาพันธุสัตวปาอุทยานเสด็จในกรมกรมหลวงชุมพร ดานทิศเหนือ (ตอนลาง)
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ชนิด/ประเภท
8.เกง
9.วัวแดง

10.นกเปลาใหญ
11.นกหวา
12.ฉลามวาฬ
13.กุงตัวยาว
14.ชางปา

15.คางแวนถิ่น
ใต
16.ชะนี

17.นิ่ม

18.ลิง

19.หมูปา

20.นกเงือก

ปริมาณ (ตัว)

แหลงที่พบ

1-2
1-2
2-3
1-2
1-2
15-20
15-30
10-15
6
60
ไมแนนอน

เขตรักษาพันธุสัตวปาอุทยานเสด็จในกรมกรมหลวงชุมพร ดานทิศใต
เขตรักษาพันธุสัตวปาควนแมยายหมอน
เขตรักษาพันธุสัตวปาอุทยานเสด็จในกรม กรมหลวงชุมพร ดานทิศเหนือ (ตอนลาง)
เขตรักษาพันธุสัตวปาอุทยานเสด็จในกรมกรมหลวงชุมพร ดานทิศใต
เขตรักษาพันธุสัตวปาควนแมยายหมอน
เขตรักษาพันธุสัตวปาอุทยานเสด็จในกรมกรมหลวงชุมพร ดานทิศเหนือ (ตอนลาง)
เขตรักษาพันธุสัตวปาอุทยานเสด็จในกรมกรมหลวงชุมพร ดานทิศใต
เขตรักษาพันธุสัตวปาอุทยานเสด็จในกรมกรมหลวงชุมพร ดานทิศเหนือ (ตอนลาง)
อุทยานแหงชาติหมูเกาะชุมพร
อุทยานแหงชาติหมูเกาะชุมพร
เขตรักษาพันธุสัตวปาอุทยานเสด็จในกรมกรมหลวงชุมพร ดานทิศเหนือ (ตอนลาง)
เขตรักษาพันธุสัตวปาอุทยานเสด็จในกรมกรมหลวงชุมพร ดานทิศใต
เขตรักษาพันธุสัตวปาควนแมยายหมอน / อุทยานแหงชาติน้ําตกหงาว
เขตรักษาพันธุสัตวปาอุทยานเสด็จในกรมกรมหลวงชุมพร ดานทิศเหนือ (ตอนลาง)
เขตรักษาพันธุสัตวปาอุทยานเสด็จในกรมกรมหลวงชุมพร ดานทิศใต
เขตรักษาพันธุสัตวปาทุงระยะ-นาสัก / เขตรักษาพันธุสัตวปาควนแมยายหมอน
เขตรักษาพันธุสัตวปาอุทยานเสด็จในกรม กรมหลวงชุมพร ดานทิศเหนือ (ตอนลาง)
เขตรักษาพันธุสัตวปาอุทยานเสด็จในกรมกรมหลวงชุมพร ดานทิศใต
เขตรักษาพันธุสัตวปาทุงระยะ-นาสัก
เขตรักษาพันธุสัตวปาอุทยานเสด็จในกรม กรมหลวงชุมพร ดานทิศเหนือ (ตอนลาง)
เขตรักษาพันธุสัตวปาอุทยานเสด็จในกรมกรมหลวงชุมพร ดานทิศใต
เขตรักษาพันธุสัตวปาควนแมยายหมอน
เขตรักษาพันธุสัตวปาทุงระยะ-นาสัก / เขตรักษาพันธุสัตวปาควนแมยายหมอน
เขตรักษาพันธุสัตวปาอุทยานเสด็จในกรม กรมหลวงชุมพร ดานทิศเหนือ (ตอนลาง)
เขตรักษาพันธุสัตวปาอุทยานเสด็จในกรมกรมหลวงชุมพร ดานทิศใต
เขตรักษาพันธุสัตวปาทุงระยะ-นาสัก / เขตรักษาพันธุสัตวปาควนแมยายหมอน
เขตรักษาพันธุสัตวปาอุทยานเสด็จในกรม กรมหลวงชุมพร ดานทิศเหนือ (ตอนลาง)
เขตรักษาพันธุสัตวปาอุทยานเสด็จในกรมกรมหลวงชุมพร ดานทิศใต
เขตรักษาพันธุสัตวปาอุทยานเสด็จในกรมกรมหลวงชุมพร ดานทิศเหนือ (ตอนลาง)

7-10
5-10
2-4
3-5
3-5
10-20
15-20
10-15
10-15
5-10
8-10
4-8
5-10
8-10
5-10
4-6
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สรุปปญหาดานทรัพยากรสัตวปา
ประเด็นปญหา
ทรัพยากรปาไม

พื้นที่ที่เกิดปญหา

1.สัตวปาสูญพันธุและลดลง พื้นที่ทุกอําเภอ

ระดับผล
กระทบตอ
ประชาชน
(1-4)

ระดับผล
กระทบตอ
ทรัพยากร
ธรรมชาติ
(1-4)

ระดับผล
กระทบ
ตอสิ่ง
แวดลอม
(1-4)

สรุปความ
รุนแรง
ของปญหา
(1-12)

3

4

4

11

หมายเหตุ: ระดับผลกระทบของปญหาระดับ 1 นอยที่สุด ระดับ 2 นอยระดับ 3 มาก ระดับ 4 มากที่สุด

3.1.3 ทรัพยากรธรณี
ลักษณะทางธรณีวิทยา พื้นที่จังหวัดชุมพร ประมาณรอยละ ๘๕ รองรับดวยหินตะกอน หิน
แปร และตะกอนรวน ที่เหลือรอยละ ๑๕ เปนหินอัคนีและหินภูเขาไฟ
ตาราง ทรัพยากรธรณี

แร

3 เขต

เนื้อที่
(ตร.กม.)
479.45

ซากดึกดําบรรพ

อ.ละแม

-

อ.หลังสวน

-

อ.ทาแซะ

-

ประเภท

แหลงธรณีวิทยา

จํานวนพื้นที่

8 อําเภอ

สภาพการใชประโยชน/
สภาพพื้นที่
- เพื่อการพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
และโครงการขนาดใหญ
- เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
- บริเวณบอน้ํารอนถ้ําเขาพลู ต.สวนแตง
อ.ละแม ใชประโยชนเพื่อการทองเที่ยว
- บริเวณถ้ําเขาเกรียบ ต.บานควน
อ.หลังสวน ใชประโยชนเพื่อการทองเที่ยว
- บริเวณถ้ํารับรอ ต.ทาขาม อ.ทาแซะ
ใชประโยชนเพื่อการทองเที่ยว

5,109.221 - ดานทิศตะวันตกเปนแนวเทือกเขาสูง
เปนสวนหนึ่งของเทือกเขาตะนาวศรีที่
เปนพรมแดนธรรมชาติแบงเขตแดน
ระหวางประเทศไทยกับประเทศสหภาพพมา
- พื้นที่ราบตอนกลางมีลักษณะเปนที่ราบ
ระหวางหุบเขาและที่ราบลุมแมน้ํา
- ดานทิศตะวันออกเปนพื้นที่ราบชายฝง
ทะเลตามแนวชายฝงทะเลอาวไทย

ขอมูลอื่น
(ชนิดแร,ปที่เก็บขอมูล)
ทองคํา/ดีบุก/ทรายแกว/
หินปูนเพื่ออุตสาหกรรม
- ฟวซูลินิด/แบรคิโอพอด
- ฟวซูลินิด/แบรคิโอพอด
- ฟวซูลินิด/แบรคิโอพอด/
ปะการัง/แอมโมนอยด/
ไครนอยด
หินตะกอน/หินแปร/ตะกอน
รวน
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สภาพการใชประโยชน/
สภาพพื้นที่
พื้นที่เสี่ยงภัย
8 อําเภอ
- เปนพื้นที่ภูเขาสูงสลับซับซอนและที่ราบ
ดินถลม
30 ตําบล
หุบเขาดานตะวันตกของ อ.เมืองชุมพร
137 หมูบาน
หลังสวน สวี ทาแซะ ละแม พะโตะ และ
ทุงตะโก
รอยเลื่อนมีพลัง
2 อําเภอ
- กลุมรอยเลื่อนระนองทางดานตะวันตก
อ.ทาแซะ
ของจังหวัดวางตัวในแนว
อ.หลังสวน
ตะวันออกเฉียงเหนือ - ตะวันตกเฉียงใต
พาดผานตามแนวลุมน้ําหวยทาแซะ
- รอยเลื่อนหลังสวนที่ตัดเขามาทาง
ตะวันออกเฉียงใตของจังหวัดวางตัวใน
ทิศทางเดียวกับรอยเลื่อนระนอง
ที่มา : กรมทรัพยากรธรณี (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม)
ประเภท

จํานวนพื้นที่

เนื้อที่
(ตร.กม.)
-

ขอมูลอื่น
(ชนิดแร,ปที่เก็บขอมูล)
-

-

สรุปปญหา/สาเหตุ/ผลกระทบ/แนวทางในการแกไขปญหาดานทรัพยากรธรณี

ประเด็นปญหา
ทรัพยากรธรณี และแร
1.ดินถลม / หลุมยุบ

พื้นที่ที่เกิดปญหา

ระดับผล
กระทบตอ
ประชาชน
(1-4)

ระดับผล
กระทบตอ
ทรัพยากร
ธรรมชาติ
(1-4)

ระดับผล สรุปความ
กระทบตอ
รุนแรง
สิ่งแวดลอม
ของ
(1-4)
ปญหา
(1-12)

พื้นที่แหลงทรัพยากรธรณี
2
2
2
และแหลงแร
หมายเหตุ : ระดับผลกระทบของปญหาระดับ 1 นอยที่สุด ระดับ 2 นอยระดับ 3 มาก ระดับ 4 มากที่สุด

6

3.1.4 ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
จังหวัดชุมพรเปนจังหวัดที่มีชายฝงทะเลยาว 222 กิโลเมตร มีการใชที่ดินชายฝงทะเลอยาง
ไมเหมาะสม มีผลทําใหทรัพยากรชายฝงทะเลมีสภาพเสื่อมโทรม ปาชายเลนถูกบุกรุก ทําลายเพื่อนําไปใชใน
รู ป แบบต างๆ โดยเฉพาะการเพาะเลี้ ย งสั ต ว น้ํ า รวมทั้งชายหาดถู กนํ าไปพั ฒ นาเป น ทาเที ย บเรื อ สถานที่
ทองเที่ยวและพักผอน ชุมชนมีการปลอยของเสียออกสูทะเลสงผลกระทบตอทรัพยากรทะเล เชน แนวปะการัง
หญาทะเล ปญหาดังกลาวเกิดจากการพัฒนาเศรษฐกิจที่ไมคํานึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม รวมทั้งไมมีการ
กําหนดเขตการใชประโยชนที่ดิน ขาดการวางผังเมืองและ ไมมีการควบคุมการใชที่ดินชายฝงทะเล
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1. ปะการัง ในพื้นที่อาวไทย ทะเลประจวบคีรีขันธ ชุมพร และสุราษฎรธานี เปนตัวเลือก
แรกๆ ของนักทองเที่ยว นักดําน้ําที่หลงใหลความงามของทองทะเล เกาะแกงที่มากมายเรียงรายไปตามแนวฝง
เปนแหลงปะการัง มากมาย มีหลายเกาะเปนแหลงดําน้ําขึ้นชื่อ อาทิ เกาะทะลุ จังหวัดประจวบคีรีขันธ เกาะ
งามจั งหวัด ชุมพร เกาะเต า เกาะนางยวน เกาะพงัน เกาะสมุย หมูเกาะอางทอง จังหวั ด สุร าษฎร ธานี กอ
ประโยชนทั้งทางตรงและโดยออมตอคนในพื้นที่และประเทศโดยรวม
ปะการังในจังหวัดชุมพร อยูในสภาพสมบูรณปานกลาง จากการสํารวจพบวาแนวปะการังที่
อยูห างฝงยังคงความอุดมสมบูรณ ตรงขามกับแนวปะการังใกลฝงสวนใหญอยูในสภาพเสื่อมโทรม
2. หญาทะเล หลายคนรูจักหญาทะเลเพราะมันเปนอาหารพะยูน แตจริงๆแลว หญาทะเลมี
ประโยชน แ ละความสํ าคั ญ อีก มากมาย ชุ ม พรและสุ ร าษฎร ธ านี มี แหล งหญ าทะเลหลายพื้น ที่ นั บ หมื่น ไร
สนับสนุนใหเกิดความอุดมสมบูรณตอระบบนิเวศใตทะเลสัตวน้ําหลายชนิดไดอาศัยหากิน หลบภัย และฟกตัวใน
วัยออน ในแหลงหญาทะเลนับเปนระบบนิเวศที่สําคัญไมยิ่งหยอนไปกวาระบบนิเวศอื่นๆ
หญาทะเลในจังหวัดชุมพร พบไดในหลายพื้นที่ กระจายตัวเปนหยอมๆ นอยบางมากบางไป
ตามแนว ชายฝง สวนใหญมีสภาพดีมีการแพรกระจายและหนาแนนกวาปกอนๆ เนื่องจากการทํากิจกรรมในแนว
หญาลดนอยลง
3. สัตวทะเลหายากและใกลสูญพันธุ ความอุดมสมบูรณของทองทะเลอาวไทยตอนกลาง
ทําใหได พบสั ตว ทะเลหายากและใกลสู ญพัน ธุ พวกโลมา ปลาวาฬ เตาทะเล เขามาอาศัยหากิน บ อยครั้ ง
ในอดีตหลายพื้นที่เปนแหลงอาศัย เพาะพันธุของสัตวพวกนี้ ปจจุบันมีเหลือใหพบเห็นนอยยังมีหลายสิ่งหลาย
อย า งเกี่ ย วกั บ สั ต ว พวกนี้ ที่เ รายั ง ไมรู จั ก จํ า เป น อย า งยิ่ ง ที่ จ ะต อ งสงวนรั ก ษาอาไว เ พื่อ ประโยชน ท างการ
ศึกษาวิจัยและคงไวอยูนานน้ําไทย สัตวทะเลหายากและใกลสูญพันธุที่พบในจังหวัดชุมพร คือ ปลาโลมาและ
ปลาวาฬ เปนชนิดที่ชาวประมงพบเห็นมากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับเตาทะเลและพะยูน โดยจะพบโลมา และ
ปลาวาฬ แพรกระจายตามบริเวณชายฝง โดยเฉพาะกลุมของโลมาหลังโหนก โลมาหัวบาตรหลังเรียบ สวน
โลมาอิรวดี จะไมคอยพบ จะพบในการสํารวจเปนบางครั้งแตจํานวนนอยมาก
4. แพลงกตอน และสัตวน้ําออนวัย จังหวัดชุมพร เปนแหลงวางไขปลาทู ปลากะตัก ซึ่งเปน
สัตวน้ําเศรษฐกิจที่สําคัญ ทําใหพื้นที่นี้ไดรับความสําคัญที่ไดรับการปองกันมีการประกาศปดอาวเพื่อปองกันการ
จับสัตวน้ําในฤดูวางไข นอกจากนี้ยังเปนแหลงผลิตสัตวน้ําอื่นๆ ที่สําคัญอีกมาก อันเนื่องมาจากลักษณะภูมิ
ประเทศเอื้อตอการเพาะพันธุวางไขและสัตวเลี้ยงตัววัยออนและอาศัยเจริญเติบโต
5. ปาชายเลน จังหวั ด ชุมพร มีลั กษณะเป นป าที่มีกลุ มพัน ธุ ไมขึ้น อยู ตามชายฝ งทะเลที่มี
ลักษณะเปนอาวและมีปากแมน้ําไหลลงสูทะเล ซึ่งพันธุไมที่สําคัญของปาชายเลน ไดแก ไมโกงกาง ไมแสม ไมถั่ว
ไมโปรง ไมตะบูน ไมตาตุม และปรงทะเล เปนตน ในทองที่จังหวัดชุมพร พบปาชายเลนในเขตอําเภอที่ติ ด
ชายฝงทะเล ไดแก อําเภอเมือง อําเภอปะทิว อําเภอสวี อําเภอทุงตะโก อําเภอหลังสวน และอําเภอละแม
สําหรับปาชายเลน ที่สําคัญ ไดแก ปาชายเลนอาวทุงคา และปาอาวสวี ปาชายเลนคลองตะโก ปาคลองทาทอง
และปาคลองบางมุด ป าชายเลนอาว ทุงมหา เป นต น ปจ จุบั นปาชายเลนมีพื้นที่ลดลงในอัตราคอนขางสู ง
เนื่องจากการขยายตัวของธุรกิจทํานากุง
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ตาราง ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
ประเภท/ชนิด
ปาชายเลน
ปะการัง

หญาทะเล
สัตวทะเลหายาก
1) โลมาหลังโหนก
2) โลมาอิรวดี
3) โลมาหัวบาตรฯ
4) เตาตนุ
5) เตากระ

แหลงที่พบ
อําเภอเมือง/อําเภอปะทิว/อําเภอสวี/อําเภอ
ทุงตะโก/อําเภอหลังสวน และอําเภอละแม
เขาถ้ําธง,เกาะเอียง,เกาะรัง,เกาะรานไก,เกาะราน
เปด,เทเบิลร็อค,ชายฝงประทิว เกาะไข,เกาะจระเข,
แหลมคอกวาง, เกาะเสม็ด,เกาะหลักงาม,เกาะงาม
ใหญ , เกาะง า มน อ ย,เกาะทะลุ , เกาะสาก, เกาะ
มะพราว,เกาะมาตรา,เกาะอีแรด, เกาะละวะ,เกาะ
กา,เกาะรังกาจิว,เกาะหลก, เกาะทองหลาง,เกาะ
หัวกระจง,เกาะแกลบ, เกาะบาตร,เกาะยูง,เกาะหนู
,เกาะขี้นก, เกาะแมว,เกาะกุลา,เกาะกระ,เกาะแรด,
เกาะมัดหวายนอย,เกาะมัดหวายใหญ, เกาะทอง
แก ว ,เกาะสู บ ,เกาะคางเสื อ ,เกาะรั ง ห า ,เกาะ
มะพราว ตะโก,เกาะยอ, เกาะมุก, เกาะรางบรรทัด
,เกาะคราม, เกาะพิทักษ
อําเภอปะทิว/อําเภอสวี/อําเภอละแม

อําเภอเมือง/อําเภอปะทิว/อําเภอทุงตะโก
อําเภอเมือง
อําเภอเมือง/อําเภอปะทิว/อําเภอหลังสวน/
อําเภอสวี
อําเภอเมือง/อําเภอปะทิว/อําเภอสวี และอําเภอ
ทุงตะโก
อําเภอเมือง/อําเภอหลังสวน

ที่มา : ศูนยวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอาวไทยตอนกลาง

พื้นที่
(ตร.กม.)

32,240.11

สภาพความอุดม
สมบูรณ
สมบูรณนอยมาก

6.72

4,200.25

สมบูรณปานกลาง

11.97

7,482

สมบูรณปานกลาง

3 ตัว
1ตัว
4 ตัว

-

-

4 ตัว

-

-

2ตัว

-

-

พื้นที(่ ไร)
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สรุปปญหา/สาเหตุ/แนวทางในการแกไขปญหาดานทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
แนวชายฝงจังหวัดชุมพร มีแนวปะการังที่อยูในสภาพสมบูรณปานกลาง จากการสํารวจพบวา
แนวปะการังที่อยูหางฝงยังคงความอุดมสมบูรณ ตรงขามกับแนวปะการังใกลฝงสวนใหญอยูในสภาพเสื่อมโทรม
และยังเปนแหลงที่วางไขและเลี้ยงตัวในวัยออนของปลาที่สําคัญทางเศรษฐกิจหลายชนิด ไดแก ปลาทู ปลาทราย
แดง ปลากะตัก และปลาสีกุน โดยเฉพาะอยางยิ่งในเดือนเมษายนซึ่งอยูในชวงฤดูปดอาว และการศึกษาครั้งนี้
ยังพบวาแหลงเลี่ยงตัวในวัยออนของปลาทูและปลากะตักอยูบริเวณอาวตางๆ ของแนวชายฝงจังหวัดชุมพร ที่
สําคัญไดแก บริเวณหาดทรายรีสวี หรื ออาวท องตม อําเภอสวี อาวสะพลี อาวถ้ําธง อาวทุงมหา อําเภอปะทิว
บริเวณหาดทรายรี อําเภอเมือง และบริเวณเกาะพิทักษ อําเภอหลังสวน นอกจากนี้ในเดือนกรกฎาคมบริเวณ
อาวถ้ําธง อําเภอปะทิว และในเดือนกันยายน บริเวณหาดทรายรี อําเภอเมือง ยังเปนแหลงวางไขของปลาที่
สําคัญอีกดวยและมีแหลงหญาทะเลหลายพื้นที่สนับสนุนใหเกิดความอุดมสมบูรณตอระบบนิเวศใตทะเลสัตวน้ํา
หลายชนิดไดอาศัยหากิน หลบภัย และฟกตัวในวัยออนในแหลงหญาทะเลนับเปนระบบนิเวศที่สําคัญ หญา
ทะเลในจังหวัดชุมพรพบไดในหลายพื้นที่กระจายตัวเปนหยอมๆ นอยบางมากบางไปตามแนวชายฝง สวนใหญ
มีสภาพดี มีการแพรกระจายและหนาแนน ความอุดมสมบูรณของทองทะเลอาวไทยตอนกลางทําใหไดพบสัตว
ทะเลหายากและใกล สูญพันธุ พวกโลมา ปลาวาฬ เตาทะเล เขามาอาศัยหากินบอยครั้ง ในอดีตหลายพื้นที่เปน
แหลงอาศัย และเพาะพันธุของสัตวพวกนี้ ปจจุบันมีเหลือใหพบเห็นนอยยังมีหลายสิ่งหลายอยางเกี่ยวกับสัตว
พวกนี้ที่เรายังไมรูจัก จําเปนอยางยิ่งที่จะตองสงวนรักษาอาไวเพื่อประโยชนทางการศึกษาวิจัยและคงไวอยู
นานน้ําไทย สัตวทะเลหายากและใกลสูญพันธุที่พบในจังหวัดชุมพร คือ ปลาโลมาและปลาวาฬ เปนชนิดที่
ชาวประมงพบเห็นมากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับเตาทะเลและพะยูน โดยจะพบโลมาและปลาวาฬแพรกระจาย
ตามบริเวณชายฝง โดยเฉพาะกลุมของโลมาหลังโหนก โลมา หัวบาตรหลังเรียบ สวนโลมาอิรวดีจะไมคอยพบ
จะพบในการสํารวจเปนบางครั้งแตจํานวนนอยมาก

ประเด็นปญหา
ทรัพยากรทางทะเล
และชายฝง
ทรัพยากรทางทะเล
ลดลง

พื้นที่ที่เกิดปญหา

ระดับผล
กระทบตอ
ประชาชน
(1-4)

ระดับผล
กระทบตอ
ทรัพยากร
ธรรมชาติ
(1-4)
4

ระดับผล
กระทบตอ
สิ่งแวดลอม
(1-4)

อําเมือง , อําเภอปะทิว , อําเภอหลัง
3
3
สวน , อํ าเภอละแม , อํ าเภอสวี ,
อําเภอทุงตะโก
หมายเหตุ : ระดับผลกระทบของปญหาระดับ 1 นอยที่สุด ระดับ 2 นอยระดับ 3 มาก ระดับ 4 มากที่สุด

สรุปความ
รุนแรงของ
ปญหา
(1-12)
10
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3.1.5 ความหลากหลายทางชีวภาพและพื้นที่ชุมน้ํา
ความหลากหลายทางชีว ภาพ ป จจุ บัน กําลังถูกคุกคามอยางรุน แรง สาเหตุสํ าคัญของการ
สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ คือ การคาพืช และสัตวปาที่ผิดกฎหมาย ลักลอบจับปลาสวยงามเพื่อ
การคา รวมทั้งกิจกรรมการทองเที่ยวบริเวณชายฝงและการใชเครื่องมือประมงที่ผิดกฎหมาย สงผลใหปะการัง
และที่อยูอาศัยของสัตวน้ําถูกทําลาย นอกจากนั้น การนําชนิดพันธุตางถิ่นบางชนิดเขามาในระบบนิเวศ เชน
ผักตบชวา สาบเสือ ไมยราบยักษ และหญาขจรจบ เปนตน ยังเปนภัยคุกคามที่สําคัญตอชนิดพันธุทองถิ่นอีก
ดวย ปจจุบันไดมีการเรงรัดการจัดทําฐานขอมูล รวบรวมภูมิปญญาทองถิ่น พัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มศักยภาพ
การใชประโยชนทรัพยากรชีวภาพเชิงพาณิชย คุมครองแหลงที่อยูอาศัยตามธรรมชาติมิใหถูกทําลายไป ออก
กฎหมายและระเบียบในเรื่องการเขาถึงและการแบ งปนผลประโยชน ตลอดจนในเรื่ องความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ
พื้นที่ชุมน้ํา หมายถึง ที่ลุม ที่ราบลุม ที่ลุมชื้นแฉะ พื้นที่ฉ่ําน้ํา มีน้ําทวม มีน้ําขัง พื้นที่พรุ พื้นที่
แหลงน้ํา ทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและที่มนุษยสรางขึ้น ทั้งที่มีน้ําขังหรือทวมอยูถาวรและชั่วครั้งชั่วคราว
ทั้งที่เปนแหลงน้ํานิ่งและน้ําทั้งที่เปนน้ําจืด น้ํากรอยและน้ําเค็ม รวมไปถึงพื้นที่ชายฝงทะเล และพื้นที่ของทะเล
ในบริเวณซึ่งเมื่อน้ําลดลงต่ําสุดมีความลึกของระดับน้ําไมเกิน 6เมตร
จังหวัดชุมพร มีพื้นที่ชุมน้ําซึ่งเปนแหลงรวบรวมความหลากหลายทางชีวภาพ และเปนสถานที่
ทองเที่ยวทางธรรมชาติ โดยมีพื้นที่ชุมน้ํานานาชาติในบัญชีพื้นที่ชุมน้ําของเอเชีย จํานวน 1แหง และพื้นที่ชุมน้ํา
ระดับทองถิ่น จํานวน 578แหง 3,368.335ตารางกิโลเมตร
ลักษณะของพืน้ ที่ชุมน้ํามี 3ลักษณะ ดังนี้
1. พื้นที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญระดับนานาชาติ กลาวคือ เปนพื้นที่ชุมน้ําที่เปนตัวแทน หรือมี
เอกลักษณเฉพาะในระดับภูมิภาคหรือระดับนานาชาติ เปนแหลงที่อยูอาศัยของพืชหรือสัตวที่หายาก อยูใน
สถานะใกลสูญพันธุและถูกคุกคาม ในพืน้ ที่จังหวัดชุมพรมีจํานวน 1แหง คือ อาวทุงคา–สวี อําเภอเมือง อําเภอ
สวี ซึ่งเปนอาวปาชายเลน และหาดเลน
2. พื้ น ที่ชุ มน้ํ า ที่มี ค วามสํ า คัญ ระดั บ ชาติ กล า วคื อ เป น พื้ น ที่ ชุ มน้ํ า ที่เ ป น ตั ว แทนหรื อ
มีเอกลักษณเฉพาะในระดับชาติ เปนแหลงที่อยูอาศัยของพืชหรือสัตวหายากและถูกคุกคาม
3. พื้นที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญระดับทองถิ่น กลาวคือ เปนพื้นที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญตอวิถีชีวิต
ชุมชนทองถิ่นที่มีคุณคาทางสังคม ประเพณี วัฒนธรรม ประวัติศาสตร ตํานานพื้นบาน นันทนาการ เสนทาง
คมนาคม ในพื้นที่จังหวัดชุมพรมีจํานวน 578แหง 3,368.335ตารางกิโลเมตร
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สรุปปญหา/สาเหตุ/ผลกระทบ/แนวทางในการแกไขปญหาดานความหลากหลายทางชีวภาพและพื้นที่ชุมน้ํา
ประเด็นปญหา
ความหลากหลายทางชีวภาพ
และพื้นที่ชุมน้ํา
1. ความเสื่อมโทรมของพื้นที่ชุม
น้ํา

พื้นที่ที่เกิดปญหา
- หนองใหญ ตําบล
บางลึก อําเภอเมือง
- อาวทุงคา – สวี
อําเภอเมือง/อําเภอสวี

ระดับผล
กระทบตอ
ประชาชน
(1-4)
2

ระดับผล
กระทบตอ
ทรัพยากร
ธรรมชาติ
(1-4)
3

ระดับผล
กระทบตอ
สิ่งแวดลอม
(1-4)

สรุปความ
รุนแรงของ
ปญหา
(1-12)

3

8

หมายเหตุ: ระดับผลกระทบของปญหาระดับ 1 นอยที่สุด ระดับ 2 นอยระดับ 3 มาก ระดับ 4 มากที่สุด

3.2 ดานสิ่งแวดลอม
3.2.1 คุณภาพน้ํา
 คุณภาพน้ํา คุณภาพน้ําผิวดิน แหลงน้ําสําคัญในพื้นที่จังหวัดชุมพร มีสายน้ําหลัก 2 สาย
ดวยกัน ไดแก คลองทาตะเภา และแมน้ําหลังสวน
 แมน้ําทาตะเภา เปนแมน้ําสายสั้น มีตนกําเนิดจากเทือกเขาดานทิศตะวันตก ในจังหวัด
ประจวบคีรีขันธไหลผานอําเภอทาแซะ อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพรและออกสูอาวไทยบริเวณปากน้ําชุมพร
มีความยาวของแมน้ําสายหลักและลําน้ําสาขาเทากับ 867 กิโลเมตร มีปริมาณน้ําทาเฉลี่ยรายป 1,440 ลาน
ลูกบาศกเมตรคุณภาพน้ําโดยรวมของแมน้ําทาตะเภา ประจําป 2557 จัดอยูในเกณฑ พอใช ตามมาตรฐาน
คุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดิน ประเภทที่ 3 เปนแหลงน้ําที่สามารถใชประโยชนเพื่อการอุปโภคบริโภคโดยตอง
ผานการฆาเชื้อโรคตามปกติ และปรับปรุงคุณภาพน้ําทั่วไปกอน และเพื่อการเกษตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพน้ําของแมน้ํา
ทาตะเภา มีจุดเก็บน้ํา 3 สถานี
 แมน้ําหลังสวน มีตนกําเนิดในเขตจังหวัดชุมพรและจังหวัดสุราษฎรธานีไหลผานอําเภอ
พะโตะ และอําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร แลวออกสูทะเลอาวไทยที่ปากน้ําหลังสวนมีความยาวของแมน้ํา
หลังสวน และลําน้ําสาขาประมาณ 497 กิโลเมตร คุณภาพน้ําโดยรวมของแมน้ําหลังสวน ประจําป 2557
ในสวนของแมน้ําหลังสวนตอนบน จัดอยูในเกณฑ เสื่อมโทรม ตามมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดิ น
ประเภทที่ 4เปนแหลงน้ําที่ไดรับน้ําทิ้งจากกิจกรรมบางประเภทสามารถใชประโยชนเพื่อการอุปโภคบริโภคโดย
ตองผานการฆาเชื้อโรคตามปกติและผานกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ําเปนพิเศษกอน และการอุตสาหกรรม
การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ํา ของแมน้ําหลังสวนตอนบน มีจุดเก็บน้ํา 2 สถานีและในสวนของแมน้ําหลัง
สวนตอนลาง
จัดอยูในเกณฑ พอใช ตามมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดิน ประเภทที่ 3เปนแหลง
น้ําที่สามารถใชประโยชนเพื่อการอุปโภคบริโภคโดยตองผานการฆาเชื้อโรคตามปกติ และปรับปรุงคุณภาพน้ํา
ทั่วไปกอน และเพื่อการเกษตรโดยการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ํา ของแมน้ําหลังสวนตอนลาง มีจุดเก็บน้ํา
2 สถานี
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 คลองอีเล็ด คุณภาพน้ําโดยรวมของคลองอีเล็ด ประจําป 2557 จัดอยูในเกณฑ เสื่อมโทรม
ตามมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดิน ประเภทที่ 4เปนแหลงน้ําที่ไดรับน้ําทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท
สามารถใชประโยชนเพื่อการอุปโภคบริโภคโดยตองผานการฆาเชื้อโรคตามปกติและผานกระบวนการปรับปรุง
คุณภาพน้ําเปนพิเศษกอน และการอุตสาหกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําของคลองอีเล็ด มีจุดเก็บน้ํา
2 สถานี
ที่

แมน้ํา/คลอง

รหัสสถานี

จุดเก็บ
ปากแมน้ําชุมพร บ.ปากน้ํา ต.ปากน้ํา อ.เมือง จ.ชุมพร
คลองทาตะเภา บ.ปากคลอง ต.ทายาง อ.เมืองจ.ชุมพร
ถ.เพชรเกษม(กม.487) บ.ปากแพรก ต.นากระตาม อ.ทาแซะ
จ.ชุมพร
ปากแมน้ําหลังสวน บ.ฝงกระโจม ต.บางมะพราวอ.หลังสวน
จ.ชุมพร
สะพาน ต.แหลมทราย อ.หลังสวน จ.ชุมพร
สะพาน ถ.เพชรเกษม(เสน 41) ต.ขันเงิน อ.หลังสวน จ.ชุมพร
วัดปงหวาน บ.ทอนหงษ ต.ปงหวาน อ.หลังสวน จ.ชุมพร
ปากคลองอีเล็ด ม.2 ต.หาดทรายรี อ.เมือง จ.ชุมพร
สะพานขามคลองอีเล็ด ต.หาดทรายรี อ.เมือง จ.ชุมพร

1

แมน้ําทาตะเภา

CP01
CP02
CP03

2

แมน้ําหลังสวน

LS01

3

คลองอีเล็ด

LS02
LS03
LS04
EL01
EL02

การติ ด ตามตรวจสอบคุ ณ ภาพน้ํ า แม น้ํ า ท า ตะเภา แม น้ํ า หลั ง สวน และคลองอี เ ล็ ด ของ
สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 14 มีจุดเก็บน้ํา 9 สถานี ดังนี้
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ตารางผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําผิวดิน ( พ.ศ.2557 )
คาที่ตรวจวัดได

แหลงน้ํา/สถานีที่ตรวจวัด
(แมน้ําสายหลัก/สาขา/คลอง)

DO

BOD

1.สถานี CP01 ปากแมน้ําชุมพร บ.ปากน้ํา ต.ปากน้ํา อ.เมือง จ.ชุมพร
78/35/45
2.สถานี CP02 คลองทาตะเภา บ.ปากคลอง ต.ทายาง อ.เมืองจ.ชุมพร
59/54/46
3.สถานี CP03 ถ.เพชรเกษม (กม.๔๘๗)บ.ปากแพรก ต.นากระตาม
7.6/7.6/49
อ.ทาแซะ จ.ชุมพร
4.สถานี LS01 ปากแมน้ําหลังสวน บ.ฝงกระโจม ต.บางมะพราว
7.2/7.8/7.5
อ.หลังสวน จ.ชุมพร
5.สถานี LS02 สะพาน ต.แหลมทราย อ.หลังสวน จ.ชุมพร
8.2/8.1/7.4
6.สถานี LS03 สะพาน ถ.เพชรเกษม (เสน ๔๑) ต.ขันเงิน อ.หลังสวน
8.0/8.0/7.6
จ.ชุมพร
7.สถานี LS04 วัดปงหวาน บ.ทอนหงษ ต.ปงหวาน อ.หลังสวน จ.ชุมพร 8.0/8.2/8.1
8.สถานี EL01 ปากคลองอีเล็ด ม.๒ ต.หาดทรายรี อ.เมือง จ.ชุมพร
7.2/4.3
9.สถานี EL02 สะพานขามคลองอีเล็ด ต.หาดทรายรี อ.เมือง จ.ชุมพร
7.0/5.5
หมายเหตุ: การจัดประเภทคุณภาพน้ําผิวดิน สามารถจําแนกได ดังนี้

เกณฑมาตรฐาน*
คุณภาพน้ําผิวดิน
ออกซิเจนละลาย (DO)
บีโอดี (BOD)

หนวย
มก./ล.
มก./ล.

1
ธรรมชาติ
ธรรมชาติ

2
6.0
1.5

0.9/4.1/0.6
2.0/1.8/1.3
2.0/2.6/1.2
0.4/1.9/2.8

ประเภท
พารามิเตอร คุณภาพ
น้ํา
อื่นๆ ที่มีปญหา
FCB
3/3/3

FCB

1.5/1.2/3.3
2.2/1.9/2.8
0.5/2.1/4.3
2.1/4.0
3.5/6.2

ประเภทคุณภาพน้ํา
3
4
4.0
2.0
2.0
4.0

3/3/3

2/2/2

FCB

4/4

5
ไมไดกําหนดคา
ไมไดกําหนดคา

ที่มา: * ดัดแปลงจากประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําในแหลงน้ําผิวดิน
ตีพิมพในราชกิจจานุเบกษา เลม 111 ตอนที่ 16 ง ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2537

คุณภาพน้ําทะเลชายฝงจากการเก็บขอมูล และตัวอยางน้ําทะเลชายฝง ในพื้นที่จังหวัดชุมพร
จํานวน 16สถานี แบงเปนอาวทุงมหา 2สถานี แหลมแทน 2สถานี หาดทุงวัวแลน 2สถานี หาดทรายรี 2สถานี
บานบอคา (อาวทุงคา-สวี) 2สถานี หาดอรุโณทัย 2สถานี ปากน้ําหลังสวน 2สถานี และละแม
2สถานี
เก็บตัวอยางที่หางจากฝง 100เมตร และ 500เมตร ในเดือนสิงหาคม 2554นั้น
พบวาคุณภาพน้ําทะเลสวนใหญอยูในเกณฑมาตรฐานเพื่อการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
(กรมควบคุมมลพิษ 2549) ยกเวน
1. ไนเตรท (NO3-) ที่สถานีแหลมแทน 100เมตร สูงกวาเกณฑมาตรฐาน
2. คาโคลิ ฟอร มแบคที เรี ยทั้งหมด (TCB) ที่สถานี ปากน้ํ าหลั งสวน ทั้ง 2 สถานี สู งกว าเกณฑ
มาตรฐาน
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และจากการประเมินคุณภาพน้ําทะเล ดวยวิธีคํานวณหาคาดัชนีคุณภาพภาพน้ําทะเลของ
กรมควบคุมมลพิษ โดยใชปจจัยคุณภาพน้ําทะเลทั้งหมด 8ปจจัย ไดแก ปริมาณออกซิเจนละลายน้ํา (DO) โคลิ
ฟอรมแบคทีเรียทั้งหมด (TCB) ออรโธฟอสเฟต (PO4+) ไนเตรท (NO3-) อุณหภูมิสารแขวนลอยทั้งหมด (TSS)
ความเปนกรดเปนดาง (Ph) และแอมโมเนีย (NH3+) พบวาที่ระยะหางฝง 100เมตรและระยะที่หาง จากฝง 500
เมตร อยูในเกณฑพอใช ถึง ดีมาก
ตาราง ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําทะเลชายฝง ( พ.ศ. 2554 )
แหลงน้ํา/สถานีตรวจวัด
คาที่ตรวจวัดได
(ชายฝงทะเล)
DO
TCB
พารามิเตอรอื่นๆที่มีปญหา
1.ST 7a อาวทุงมหา (ปะทิว)
7.58
46
2.ST 8a แหลมแทน(ปะทิว)
4.39
790
3.ST 9a หาดทุงวัวแลน
7.59
7.8
4.ST 10a หาดทรายรีชุมพร
8.09
13
5.ST 11a บานบอคา (อาวทุงคา-สวี)
5.98
33
6.ST 12a หาดอรุโณทัย
5.99
23
7.ST 13a ปากน้ําหลังสวน
7.31
2,400
8.ST 14a ละแม
8.82
33
หมายเหตุ: การจัดประเภทคุณภาพน้ําทะเลชายฝง ดูจากตาราง ดังนี้

ประเภทคุณภาพน้ํา*
2
3
2
2
2
2
3
2

เกณฑมาตรฐาน*
ประเภทคุณภาพน้ํา
หนวย
คุณภาพน้ําทะเล
1
2
3
4
5
ออกซิเจนละลาย (DO)
มก./ล.
ธรรมชาติ
4
4
4
ธรรมชาติ
แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมด เอ็ม.พี.เอ็น/100
ธรรมชาติ
ไมได
ไมได
1,000
1,000
(Total Coliform Bacteria)
(MPN/100ml)
กําหนดคา กําหนดคา
ที่มา : * ดัดแปลงจากประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําทะเลและชายฝง
ตีพิมพในราชกิจจานุเบกษา เลม 111 ตอนที่ 16 ง ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2537

สรุปปญหา/สาเหตุ/ผลกระทบ/แนวทางในการแกไขปญหาดานคุณภาพน้ํา
ประเด็นปญหา
คุณภาพน้ํา
1.คุณภาพน้ําเสื่อมโทรม (แยลง)

พื้นที่ที่เกิดปญหา

ระดับผล
กระทบตอ
ประชาชน
(1-4)

ระดับผล
กระทบตอ
ทรัพยากร
ธรรมชาติ
(1-4)
4

ระดับผล สรุปความ
กระทบตอ
รุนแรง
สิ่งแวดลอม
ของ
(1-4)
ปญหา
(1-12)
4
12

แมน้ําทาตะเภา/
4
แมน้ําหลังสวน/คลองอีเล็ด
หมายเหตุ: ระดับผลกระทบของปญหาระดับ 1 นอยที่สุด ระดับ 2 นอยระดับ 3 มาก ระดับ 4 มากที่สุด
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3.2.2 ระบบบําบัดน้ํา
ป จ จุ บั น การก อ สร า งระบบรวบรวมน้ํ า เสี ย และระบบบํ า บั ด น้ํ า เสี ย รวมยั ง ไม แ ล ว เสร็ จ
เนื่องจาก ผูรับจางขาดสภาพคลอง ทําใหไมสามารถดําเนินการกอสรางตอไปได กรมโยธาธิการและผังเมือง
ได ทํ าหนั ง สื อ ให เ ทศบาลเมือ งชุ ม พร พิ จ ารณามอบโครงการ ซึ่ง เทศบาลเมื อ งชุ ม พรได ตั้ ง คณะกรรมการ
ตรวจสอบครุภัณฑ และรับมอบโครงการตรวจสอบบัญชีทรัพยสินครุภัณฑ มีการชํารุดเสียหายหลายรายการ
เทศบาลเมืองชุมพรจึงยังไมสามารถรับมอบโครงการได (ขอมูลตั้งแต ป พ.ศ.2553 ซึ่งปจจุบันไมมีการสํารวจ
ใหม)
ตาราง ระบบบําบัดน้ําเสีย ( พ.ศ. 2557 )
ที่ตั้ง
ระบบบําบัดน้ํา
เสีย

จํานวน
พื้นที่ (ไร)

ประเภทระบบ
บําบัดน้ําเสีย

หมูที่ 4 ถ.ทางเขา
ระบบบําบัดแบบ
วัดคูขุด ต.บางหมาก
บอพึ่ง
อ.เมือง จ.ชุมพร
ที่มา: สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 14 สุราษฎรธานี

ความสามารถ
ปริมาณ
ในการบําบัด
น้ําเสีย
น้ําเสีย
ที่เขาระบบ
(ลบ.ม./วัน) (ลบ.ม./วัน)
12,000
ปจจุบันระบบ
บําบัดน้ําเสีย
ยังไมแลวเสร็จ

รอยละ พื้นที่
รวบรวมน้ํา
หนวยงาน
เสียเทียบกับ
รับผิดชอบ
พื้นที่ อปท.
เทศบาลเมืองชุมพร
และกรมโยธาธิการ
และผังเมือง

สรุปปญหาระบบบําบัดน้ําเสีย
ประเด็นปญหา
ระบบบําบัดน้ําเสีย
1.ระบบบําบัดน้ําเสียยังไมมีใน
พื้นที่จังหวัดชุมพร

พื้นที่ที่เกิดปญหา
พื้นที่ทุกอําเภอ

ระดับผล
กระทบตอ
ประชาชน
(1-4)
4

ระดับผล
กระทบตอ
ทรัพยากร
ธรรมชาติ
(1-4)
3

ระดับผล
กระทบตอ
สิ่งแวดลอม
(1-4)

สรุปความ
รุนแรงของ
ปญหา
(1-12)

4
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หมายเหตุ: ระดับผลกระทบของปญหาระดับ 1 นอยที่สุด ระดับ 2 นอยระดับ 3 มาก ระดับ 4 มากที่สุด
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3.2.3 คุณภาพอากาศ
คุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคใตตอนบน อยูในระดับไมเกินเกณฑมาตรฐาน การควบคุมและลด
ปริมาณการระบายมลพิษจากแหลงกําเนิดประเภทยานพาหนะสถานประกอบการการกอสรางและการเผา
ในที่โลงโดยการนําหลักการบริหารจัดการมลพิษเชิงพื้นที่มาใชในการบริหารจัดการมลพิษใหมีความเหมาะสม
กั บ ศั ก ยภาพการรองรั บ มลพิ ษ ของแต ล ะพื้ น ที่ พั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง ระบบฐานข อ มู ล แหล ง กํ า เนิ ด มลพิ ษ
เสริมสรางศักยภาพหนวยงานในการติดตามตรวจสอบสถานการณคุณภาพอากาศและมลพิษจากแหลงกําเนิด
สนับสนุนสงเสริมการใชเทคโนโลยีสะอาดและเชื้อเพลิงสะอาดเสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชนในการ
ควบคุมป องกัน และแกไขป ญหามลพิษการติด ตามเฝาระวังสถานการณมลพิษและมลพิษจากแหลงกําเนิ ด
ดําเนินมาตรการควบคุมการเผาในที่โลงในเขตเมืองและพื้นที่เกษตรกรรมและพัฒนาระบบการติดตามเตือนภัย
มลพิษอากาศและสถานการณหมอกควันมาตรการและแนวทางปฏิบัติ มีดังนี้
1) การจัดการมลพิษจากการจราจร
1.1 รณรงคประชาสัมพันธสรางจิตสํานึกในการดูแลปรับแตงยานพาหนะใหมีมลพิษอยูใน
เกณฑมาตรฐานอยางสม่ําเสมอรณรงคการใชทอไอเสียที่มีมาตรฐานสงเสริมการใชระบบขนสงมวลชนเพื่อ
ควบคุมและลดปริมาณการใชยานพาหนะสวนบุคคลในเขตเมือง
1.2 สงเสริมการใชรถจักรยานในการสัญจรเขตเมือง
2) การจัดการมลพิษจากสถานประกอบการ
2.1 กวดขันบังคับใชกฎหมายกับสถานประกอบการ
2.2 ดํ าเนิ น มาตรการควบคุ มฝุ น ละอองจากกิ จ กรรมการกอ สร า งให มี ก ารปฏิ บั ติ ต าม
ระเบียบและขอปฏิบัติในการควบคุมฝุนละอองจากการกอสราง
2.3 เสริมสรางความรวมมือจากชุมชนในการติดตามตรวจสอบควบคุมและปองกันมลพิษ
จากแหลงกําเนิดในชุมชน
3) มาตรการควบคุมการเผาในที่โลง
3.1 เผยแพรขอมูลขาวสารองคความรูดานมลพิษอากาศ
3.2 สงเสริมการทําการเกษตรอินทรียปลอดการเผา
3.3 สรางเครือขายการมีสวนรวมจากชุมชน
3.4 ติดตามบังคับใชกฎหมาย
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ตาราง ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ( พ.ศ. 2555 )
สารมลพิษ
ฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน
ฝุนละอองขนาดไมเกิน 100 ไมครอน
กาซคารบอนมอนอกไซด (CO)
กาซซัลเฟอรไดออกไซด(SO2)
กาซไนโตรเจนไดออกไซด (NO2)

คาเฉลี่ยความ
เขมขนในเวลา
24 ชม.
1 ป
24 ชม.
1 ป
1 ชม.
8 ชม.
1 ป
24 ชม.
1 ชม.
1 ชม.

ผลการตรวจวัด
คุณภาพอากาศ
0.043
0
-

คามาตรฐาน*
ไมเกิน 0.12 มก./ลบ.ม.
ไมเกิน 0.05 มก./ลบ.ม.
ไมเกิน 0.33 มก./ลบ.ม.
ไมเกิน 0.10 มก./ลบ.ม.
ไมเกิน 30ppm. (34.2 มก./ลบ.ม.)
ไมเกิน 9ppm. (10.26 มก./ลบ.ม.)
ไมเกิน 0.04ppm. (0.10 มก./ลบ.ม.)
ไมเกิน 0.12ppm. (0.30 มก./ลบ.ม.)
ไมเกิน 0.3ppm. (780 มก./ลบ.ม.)
ไมเกิน 0.17ppm. (0.32 มก./ลบ.ม.)

ที่มา : * ดัดแปลงจากประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพ
อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ออกตามความในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 112 ตอนที่ 52 ง. วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2538 และประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอม
แห ง ชาติ ฉบั บ ที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่ อ ง กํ า หนดมาตรฐานคุ ณ ภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่ ว ไป ออกตามความใน
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 121 ตอนพิเศษ
104 ง.วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2547

สรุปปญหา/สาเหตุ/ผลกระทบ/แนวทางในการแกไขปญหาคุณภาพอากาศ
ประเด็นปญหา
คุณภาพอากาศ

พื้นที่ที่เกิดปญหา

ระดับผล
กระทบตอ
ประชาชน
(1-4)

ระดับผล
กระทบตอ
ทรัพยากร
ธรรมชาติ
(1-4)
2

ระดับผล
กระทบตอ
สิ่งแวดลอม
(1-4)

1.ปญหากลิ่น จากโรงงาน
- พื้นที่ตั้งของโรงงาน
2
3
อุตสาหกรรม/โรงรับซื้อน้ํา
อุตสาหกรรม
ยางและเศษยาง
2.ปญหาฝุน/ควัน จากโรงโม
- พื้นที่ตั้งของโรงโมเหมือง
2
2
2
เหมืองหิน/โรงงาน
หิน/โรงงานอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
หมายเหตุ: ระดับผลกระทบของปญหาระดับ 1 นอยที่สุด ระดับ 2 นอยระดับ 3 มาก ระดับ 4 มากที่สุด

สรุปความ
รุนแรงของ
ปญหา
(1-12)
7
6

คุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคใตตอนบนโดยรวมถือวาอยูในระดับดี และในพื้นที่จังหวัดชุมพรยัง
ไมปรากฏปญหาที่เดนชัด
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3.2.4 คุณภาพเสียง
คุณภาพเสีย งในพื้น ที่ภาคใตตอนบนอยู ในระดั บไมเกินเกณฑมาตรฐาน ระดับเสีย งไมเกิน
เกณฑมาตรฐาน (ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไมเกิน 70 เดซิเบลเอ หรือระดับเสียงสูงสุดไมเกิน 115 เดซิเบล
เอ) การควบคุมและลดปริมาณการระบายมลพิษจากแหลงกําเนิด ประเภทยานพาหนะสถานประกอบการ
โรงโม เหมืองหินและการกอสรางโดยการนําหลักการบริหารจัดการมลพิษเชิงพื้นที่มาใชในการบริหารจัดการ
มลพิษใหมีความเหมาะสมกับศักยภาพการรองรับมลพิษของแตละพื้นที่พัฒนาและปรับปรุงระบบฐานขอมูล
แหลงกําเนิดมลพิษเสริมสรางศักยภาพหนวยงานในการติดตามตรวจสอบสถานการณคุณภาพเสียงและมลพิษ
จากแหลงกําเนิดเสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชนในการควบคุมปองกันและแกไขปญหามลพิษทางเสียง
การติดตามเฝาระวังสถานการณมลพิษและมลพิษจากแหลงกําเนิดดําเนินมาตรการควบคุมสถานประกอบการ
โรงโม เหมืองหินและเสียงจากยานพาหนะ มาตรการและแนวทางปฏิบัติ
ตาราง ผลการตรวจวัดระดับเสียง ( พ.ศ.2555 )
แหลงวัดเสียง
1.ตรวจวัดเสียงในสิ่งแวดลอม หนาอาคารศูนย
ประสานงานปาไม จ.ชุมพร
มาตรฐานระดับเสียง*

คาระดับเสียงสูงสุด
91.6

คาระดับเสียงเฉลี่ย
61.3

ไมเกิน 115 เดซิเบลเอ

ไมเกิน 70 เดซิเบลเอ

ที่มา : * ดัดแปลงจากประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กําหนดมาตรฐานระดับเสียง
โดยทั่วไป มาตรา 32 (5) ออกตามความในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 ณ วันที่
12มีนาคม พ.ศ. 2540 และประกาศควบคุมมลพิษ เรื่อง การคํานวณคาระดับเสียง ณ วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2540

สรุปปญหา/สาเหตุ/ผลกระทบ/แนวทางในการแกไขปญหาคุณภาพเสียง
ประเด็นปญหา
คุณภาพเสียง

พื้นที่ที่เกิดปญหา

ระดับผล
กระทบตอ
ประชาชน
(1-4)

ระดับผล
กระทบตอ
ทรัพยากร
ธรรมชาติ
(1-4)
2

ระดับผล
กระทบตอ
สิ่งแวดลอม
(1-4)

1.ปญหาเสียงดังเกิน
- พื้นที่ตั้งของโรงโมเหมือง
2
3
มาตรฐาน
หิน
หมายเหตุ: ระดับผลกระทบของปญหาระดับ 1 นอยที่สุด ระดับ 2 นอยระดับ 3 มาก ระดับ 4 มากที่สุด

สรุปความ
รุนแรงของ
ปญหา
(1-12)
8
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3.2.5 ขยะมูลฝอย
จังหวัดชุมพรมีปริมาณขยะมูลฝอย ที่เกิดขึ้นจริงภายในเขตเทศบาลปริมาณขยะที่เทศบาล
สามารถเก็บขนได ขยะหรือมูลฝอยเปนปญหาซึ่งเกิดจากการขยายตัวของเศรษฐกิจรวมทั้งการเพิ่มจํานวนของ
ประชากร และมีแนวโน มที่จ ะรุ นแรง และทําใหเ กิด การปนเปอนในสิ่งแวดลอม รวมทั้งเกิด ความเสี่ ยงต อ
สุขภาพอนามัยมากขึ้น แตการดําเนินการแกไขปญหายังเปนเพียงการแกไขเฉพาะหนาไมมีการวางแผนการ
จัดการมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลในขณะที่มูลฝอยที่เกิดมีมากขึ้นการนํากลับมาใชประโยชนนอยมาก และยังไมมี
กฎหมายระเบียบขอบังคับดานการลดและการใชประโยชนจากมูลฝอย ในสวนสิ่งปฏิกูลในอาคารใชระบบบอ
เกรอะ บอซึม แตมีบางสวนลักลอบปลอยลงสูทอระบายน้ําโดยตรง ซึ่งเปนสาเหตุที่ทําใหเกิดการเนาเสียของ
แมน้ําลําคลอง และการแพรกระจายของเชื้อโรค สวนการกําจัดนั้นยังคงมีปญหาเกี่ยวกับรถดูดถายสิ่งปฏิกูล
ทีผ่ ิดกฎหมายออกใหบริการและกําจัดไมถูกวิธี
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นจริงภายในเขตเทศบาล พบวา สวนใหญ รอยละ 87.12 มีจํานวนขยะ
ระหวาง 0-20 ตัน และรอยละ 6.66 มีประมาณขยะ ระหวาง 21-30 ตัน กับมีปริมาณขยะ 41 ตันขึ้นไป
เทศบาลที่มีปริมาณขยะมากที่สุด คือ เทศบาลเมืองชุมพร มีจํานวนกวา 50 ตัน เทศบาลที่มีขยะนอยที่สุด คือ
เทศบาลตําบลพะโตะ จํานวนครัวเรือนที่ไดรับการบริการขนขยะจากเทศบาล พบวา สวนใหญ รอยละ 60.00
มีครัวเรือนระหวาง 0-2,000 ครัวเรือน รอยละ 26.66 มีครัวเรือนระหวาง 2,001 – 4,000ครัวเรือน รอยละ
6.66 มีครัวเรือนระหวาง 4,001 – 6,000ครัวเรือน กับครัวเรือนระหวาง 6,001 – 8,000ครัวเรือน จํานวนรถ
เก็บขยะของเทศบาล พบวาเทศบาลสวนใหญ รอยละ 60.00 มีจํานวนรถเก็บขยะ 1 คัน รองลงมา รอยละ
13.33 มีจํานวนรถเก็บขยะ 2 คัน ,3 คัน และ 4 คัน เทศบาลที่มีจํานวนรถเก็บขยะมากที่สุด คือ เทศบาลเมือง
ชุมพร และเทศบาลเมืองหลังสวนมีจํานวน 4 คัน
ตาราง ปริมาณขยะมูลฝอยรวม (พ.ศ. 2557)
ในเขตเทศบาล/อบต.
ขอมูล
จํานวน
รอยละ
(ตัน/วัน)
(%)
ปริมาณขยะมูลฝอย รวม
465.00
100
ปริมาณขยะมูลฝอย ที่เก็บได
180.48
38.81
ปริมาณขยะมูลฝอย ที่ตกคาง
284.52
61.19
ที่มา: ขอมูลจากสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 14 (สุราษฎรธานี)

ขยะนํากลับไปใชประโยชน
จํานวน
รอยละ
(ตัน/วัน)
(%)
7.77
100
7.77
100
-

115
ตาราง องคประกอบของขยะมูลฝอย ( พ.ศ. 2557)
องคประกอบของขยะมูลฝอย
มูลฝอยเปยก
กระดาษ
พลาสติก
เศษผา
แกว
โลหะ
อลูมิเนียม/โลหะ
หนัง/ยาง
อื่นๆ
รวมทั้งหมด

รอยละโดยน้ําหนัก
24.23
15.36
17.55
7.49
6.74
7.15
7.05
6.72
7.70
100.00

ที่มา : ขอมูลจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น

การดําเนินงานจัดการขยะที่ผานมาดานระบบกําจัดขยะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.)
พบวา
1. จากขอมูล การสอบถามองคการบริ หารสว นตํ าบลพบว าขยะส วนใหญเป นขยะอินทรี ย
แหลงกําเนิดหลักมาจากตลาด สําหรับขยะจากบานเรือน ชุมชนจะกําจัดกันเอง
2. องคการปกครองสวนทองถิ่นสวนใหญกําจัดขยะดวยวิธีการกองแลวเผา หรือการกองแลว
ฝงกลบเปนครั้งคราวผสมผสานกันไป ซึ่งยังไมถูกตองตามหลักสุขาภิบาล
3. องคกรปกครองสวนทองถิ่นสวนใหญเห็นวาการจัดการขยะเปนปญหา แตองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นบางสวน เห็นวายังไมเปนปญหามากนัก มีเหตุผลมาจากประชากรในพื้นที่คอนขางนอย และชุมชน
สามารถกําจัดขยะกันเองได
4. องคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับเทศบาล หรือเขตชุมชนเมืองมีประชากรปริมาณมาก
สงผลใหมีปริมาณขยะมาก และมีการจัดการขยะไมเปนระบบครบวงจรจึงมีปญหาดานการจัดการขยะตั้งแต
การคัดแยกขยะซึ่งนําไปสูการกําจัดขยะไดตรงตามคุณลักษณะของขยะและวิธีการกําจัดที่ถูกหลักสุขาภิบาลก็
ยังไมมีเนื่องจากปญหาเรื่องพื้นที่กําจัดขยะ
3.2.6 ระบบกําจัดขยะมูลฝอย
การขาดแคลนพื้นที่กําจัดขยะ และปญหาการตอตานจากประชาชนในพื้นที่เปนปญหาหนึ่ง
ที่สําคัญ ทําใหการกําจัดขยะไมสามารถดําเนินการไดถูกตองตามหลักสุขาภิบาล จังหวัดชุมพร มีระบบกําจัด
ขยะ
ที่ถูกหลักสุขาภิบาล 2 แหง ไดแก เทศบาลเมืองชุมพร และเทศบาลเมืองหลังสวน ทั้งนี้ในอีกหลาย
พื้นที่ที่มีความจําเปนจะตองจัดหาพื้นที่กําจัดขยะเพื่อแกไขปญหาปริมาณขยะที่จะเพิ่มขึ้น และเพื่อรองรับการ
ขยายตัวของเมืองในอนาคต
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การแบงกลุมเพื่อจัดตั้งศูนยกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยเหตุนี้
เพื่อความเปนไปไดในทางปฏิบัติโดยเฉพาะการแกไขปญหาเรื่องพื้นที่กําจัดขยะ จึงเกิดแนวคิดการจัดการขยะ
ในรูปแบบเปนศูนยกําจัดขยะ โดยการรวมกลุมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีพื้นที่ใกลเคียงกัน ในป พ.ศ.
2548 - 2549 สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 14 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดชุมพร และ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดประชุมรวมกันเพื่อหาแนวทางการจัดการขยะและไดขอสรุปจากที่ประชุม คือการ
แบงกลุมพื้นที่เปนศูนยกําจัดขยะ โดยการรวมกลุมของพื้นที่ใกลเคียงรวมเปนกลุมพื้นที่กลุมยอย และหาพื้นที่
กําจัดรวมของกลุมนั้นๆ โดยมีหนวยงานหลักในการดําเนินงานและจัดการ พรอมกับการจัดทําบันทึกความ
รวมมือขอตกลงรวมกันของหนวยงานในกลุมเดียวกันดวยความสมัครใจ จากผลการประชุมบางกลุมพื้นที่มี
ความเปนไปได คือ มีความรวมมือของสมาชิก หรือมีพื้นที่ที่เปนศูนยกําจัดขยะรวมของกลุม และมีหนวยงาน
หลักที่พรอมดําเนินการ คือ เทศบาลเมืองชุมพร ระยะที่ 2 ทั้งนี้ การดําเนินการปองกันอัตราการเพิ่มปริมาณ
ขยะมูลฝอยในพื้นที่ที่มีอัต ราการผลิตขยะมูลฝอยมากกวา 1 กิโลกรัม/คน/วัน ยังเปนการทํางานในเชิงรุ ก
ที่จําเปนกอนที่ปญหาจะขยายตัวเพิ่มขึ้น
ตาราง ระบบกําจัดขยะมูลฝอย ( พ.ศ.2557 )
สถานที่กําจัด
ขยะมูลฝอย
1.เทศบาลเมืองชุมพร
บริเวณบานเขากลวย
หมูที่ 10 ต.หาดพันไกร
อ.เมือง

จํานวน ประเภท
พื้นที่ ระบบกําจัด
(ไร) ขยะมูลฝอย
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รายชื่อ อปท. ที่นํา
ขยะมูลฝอยมากําจัด

การฝงกลบ ทม.ชุมพร/ทต.ปากน้ําชุมพร/ทต.วังไผ/ทต.ทายาง/ทต.
นาโพธิ/์ ทต.ทาแซะ/อบต.สวี/อบต.ขุนกระทิง/อบต.ตาก
แดด/อบต.ถ้ําสิงห/อบต.ทุงคา/อบต.นาชะอัง/อบต.นา
ทุง/อบต.บางลึก/อบต.วังไผ/อบต.บางหมาก/อบต.บาน
นา/อบต.ปากน้ํา/อบต.วัง ใหม/อบต.วิสัยเหนือ/อบต.
หาดทรายรี/อบต.ดานสวี/อบต.วิสั ยใต/อบต.หาดพั น
ไกร/อบต.ทาหิน/อบต.
ครน/อบต.เขาทะลุ/อบต.เขาคาย/อบต.ทุงระยะ/อบต.
นาโพธิ/์ อบต.นาสัก/อบต.ทาแซะ
การฝงกลบ ทม.หลั ง สวน/ทต.ปากน้ํ า หลั ง สวน/อบต.ท า มะพลา/
อบต.นาขา/อบต.นาพญา/อบต.บางน้ํา จืด /อบต.บาง
มะพราว/อบต.บานควน/อบต.พอแดง/อบต.
วังตะกอ/อบต.หาดยาย/อบต.แหลมทราย
เตาเผา
-

2.เทศบาลเมืองหลังสวน
15
บริเวณบานคลองราง
หมูที่ 14 ต.นาพญา
อ.หลังสวน
3.อบต.ตะโก บานควนดิน
4
ม.6 ต.ตะโก อ.ทุงตะโก
4.เทศบาลตําบลพะโตะ
1
เตาเผา
บานควนดอกไม ม.4
ต.พะโตะ อ.พะโตะ
ที่มา : สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 14 (สุราษฎรธานี)

-

ปริมาณขยะ
มูลฝอยที่
นําเขาระบบ
(ตัน/วัน)
99.58

35.7

3.00
1.5
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สรุปปญหา/สาเหตุ/ผลกระทบ/แนวทางในการแกไขปญหาระบบกําจัดขยะมูลฝอย
ประเด็นปญหา
ระบบกําจัด
ขยะมูลฝอย
1.ดานเทคโนโลยี
- เครื่องจักรชํารุด ขาดประสิทธิภาพใน
การทํางานเสียคาใชจายในการซอมปละ
หลายบาท
- *แผนพลาสติกความหนาแนนสูง
(HPDE) ของบอที่ 3 เฟส 2 ชํารุดทําใหน้ํา
ชะขยะเกิดการรั่วไหลจากระบบบําบัดลง
สูแหลงน้ําสาธารณะ
- เสนทางคมนาคมที่ใชในการขนสงขยะ
มูลฝอย มีลักษณะเปนหลุม/บอผิวถนน
ขรุขระ
2.ดานบุคลากร
- ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรูดานการ
จัดการขยะมูลฝอย
- ขาดแคลนบุคลากรที่ดําเนินการสถานที่
กําจัดขยะมีจํานวนไมเพียงพอ
3.ดานงบประมาณ
- เครื่องจักรที่ใชในการกําจัดขยะมีมูลคา
สูงและงบประมาณจากส วนกลางลดลง
อย า งต อเนื่ อ งทํา ให เ ทศบาลไมส ามารถ
จัดหาเครื่องจักรเพื่อทดแทนเครื่องจักรที่
ชํารุดไดทําใหประสิทธิภาพในการกําจัด
ขยะลดลง
4.ดานประชาสัมพันธและการมีสวนรวม
- ขาดการบริ ห ารจั ด การขยะโดยการ
ส ง เสริ ม ให ป ระชาชนมี ส ว นร ว มและ
รับภาระในการจัดการขยะตามหลักการผู
กอมลพิษตองเปนผูรับผิดชอบคาใชจาย
ในการจัดการมลพิษ

ระดับผล
กระทบตอ
ประชาชน
(1-4)

ระดับผล
กระทบตอ
ทรัพยากร
ธรรมชาติ
(1-4)

ระดับผล
กระทบตอ
สิ่งแวดลอม
(1-4)

สรุปความ
รุนแรงของ
ปญหา
(1-12)

เทศบาลเมืองชุมพร/
เทศบาลเมืองหลังสวน

2
2

1
1

3
2

6
5

เทศบาลเมืองชุมพร

4

3

4

11

เทศบาลเมืองหลังสวน

2

1

2

5

เทศบาลเมืองชุมพร

3

1

3

7

เทศบาลเมืองหลังสวน

1

1

1

3

เทศบาลเมืองหลังสวน

1

1

1

3

เทศบาลเมืองหลังสวน

2

1

2

5

พื้นที่ที่เกิดปญหา

หมายเหตุ: ระดับผลกระทบของปญหาระดับ 1 นอยที่สุด ระดับ 2 นอยระดับ 3 มาก ระดับ 4 มากที่สุด
* เนื่องจากไมมีการคัดแยกขยะอันตรายออก จึงอาจทําใหสารเคมีจากขยะอันตราย เกิดการรั่วไหลลงสูแหลงน้ําธรรมชาติ และ
เกิดการตกคางในแหลงน้ํา ดิน และพืชผัก ทําใหประชาชนที่อาศัยอยูในบริเวณใกลเคียงไดรับผลกระทบ โดยการไดรับสารเคมี
อันตรายเหลานั้นเขาสูรางกาย รวมทั้งสิ่งมีชีวิตบริเวณนั้นก็จะไดรับผลกระทบดวย
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3.2.7 ของเสียอันตราย
กากของเสี ยอั นตราย คื อ ของเสี ยอั นตรายที่ เกิ ดจากกิ จกรรมต างๆ ในครั วเรื อนและสถาน
ประกอบการพาณิชกรรมตางๆ ในชุมชน รวมถึงโรงงานอุตสาหกรรม เชน อูซอมรถ สถานีบริการน้ํามัน รานลาง
อัดขยายภาพ ทาเรือ สนามบิน โรงพยาบาล หองปฏิบัติการ พื้นที่เกษตรกรรม ฯลฯ ซึ่งของเสียอันตรายเหลานี้สวน
ใหญถู กทิ้ งรวมกับมูลฝอยทั่วไป โดยไม ผ านการบํ าบั ดและกําจั ดอย างถู กต องตามหลั กวิ ชาการ กอให เกิ ดการ
ปนเปอนและแพรกระจายของสารอันตรายสูสิ่งแวดลอมเขาสูหวงโซอาหารและเกิดผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนได
สรุปปญหา/สาเหตุ/ผลกระทบ/แนวทางในการแกไขปญหาของเสียอันตราย
ประเด็นปญหา
การใชประโยชนของเสียอันตราย

พื้นที่ที่เกิดปญหา

1.ขาดการจัดการที่เหมาะสม/ไมมสี ถานที่ - ชุมชนเมือง
กําจัดของเสียอันตราย
- โรงพยาบาล
2.ไมมีการคัดแยกของเสียอันตรายออกจาก - โรงงานอุตสาหกรรม
ขยะทั่วไป
3.ขาดฐานขอมูลของเสียอันตราย

ระดับผล
กระทบตอ
ประชาชน
(1-4)
3

ระดับผล
กระทบตอ
ทรัพยากร
ธรรมชาติ
(1-4)
3

ระดับผล สรุปความ
กระทบตอ
รุนแรง
สิ่งแวดลอม
ของ
(1-4)
ปญหา
(1-12)
3
9

3

3

3

9

2

2

2

6

หมายเหตุ: ระดับผลกระทบของปญหาระดับ 1 นอยที่สุด ระดับ 2 นอยระดับ 3 มาก ระดับ 4 มากที่สุด

3.2.8 สิ่งแวดลอมเมือง
การจัดการสิ่งแวดลอมเมือง ใหความสําคัญตอการวางผังเมือง เพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชนสราง
ความเขมแข็งใหกับชุมชน ปจจุบันจังหวัดชุมพรมีประชากรที่อาศัยอยูในเขตเมืองคอนขางหนาแนน จากการ
เปลี่ยนแปลงโครงสรางทางเศรษฐกิจจากภาคเกษตรกรรมมาสูภาคอุตสาหกรรม ทําใหเกิดการอพยพยายถิ่น
ฐานของประชาชนจากชนบทมาอยูในเขตเมืองและชุมชน และมีการขยายตัวอยางรวดเร็ว โดยขาดการเตรียม
ความพรอมดานโครงสรางพื้นฐานสิ่งแวดลอมที่เหมาะสม ซึ่งกอใหเกิดผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของประชาชน
ในเขตเมืองและชุมชนหลายลักษณะ เชน การขาดแคลนพื้นที่สีเขียวสําหรับเปนสถานที่พักผอนหยอนใจและ
เปนสถานที่ทํากิจกรรมของชุมชน รวมทั้งเกิดปญหาชุมชนแออัดกระจัดกระจายอยูทั่วทั้งจังหวัด ซึ่งกอใหเกิด
ปญหาดานสุขภาพอนามัยและปญหาสังคมเพิ่มขึน้ ตามมาดังสิ่งแวดลอมเมืองในจังหวัดชุมพรดังนี้
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ขอมูลแหลงพื้นที่สีเขียว/พื้นที่สาธารณะ หรือพื้นที่นันทนาการ
ชนิด/ประเภท

สถานที่ตั้ง

1.สวนสมุนไพร

หมู 4บานไทรลา
ต.ครน อ.สวี
(โครงการอนุรักษพันธุ
กรรมพืชฯ)
2.พื้นที่สีเขียว
ต.วังไผ อ.เมือง
3.สวนสาธารณะ ขางเทศบาลเมือง
ร.5
หลังสวน อ.หลังสวน
4.สนามกีฬา
หนาที่วาการอําเภอ
อ.หลังสวน
5.พื้นที่สาธารณะ หมู 14 ต.ทาขาม
อ.ทาแซะ
6.บึง-หนองน้ํา
หมู 7หนองยายรัตน
ต.วังไผอ.เมือง หมู 9
บึงละหารต.วังไผ อ.เมือง
หมู7บึงคอระออม
ต.วังไผ อ.เมือง หมู 5
หนองตาไก ต.วังไผ อ.เมือง
7.ที่ดอนปาโปรง หมู 9ปาชาถ้ํากอง
ต.วังไผอ.เมือง
8.สนามกีฬา
ต.วังไผ อ.เมือง
9.พื้นที่การเกษตร
10.สนามกีฬา
11.ศาลา
เอนกประสงค
12.พื้นที่สีเขียว

เทศบาลตําบลวังไผ
อ.เมือง
หมู 4,7ต.ทายาง
อ.เมือง
ต.ทายาง อ.เมือง

หมู 7 ต.ปากคลอง
อ.ปะทิว
13.สวนสาธารณะ เทศบาลเมืองชุมพร
อาภากรเกียรติ อ.เมือง
วงศ
14.สนามกีฬา
เทศบาลเมืองชุมพร
กลางจังหวัด
อ.เมือง
ชุมพร
ที่มา : องคกรปกครองสวนทองถิ่น

300ไร

สัดสวนของ
พื้นที/่
ประชากร
(ตรม./คน)
50.6

16,068ไร
2ไร

167.23
2.51

จํานวนพื้นที่
(ตรม.,ไร)

20 ไร

สาเหตุ
ของ
ปญหา

ผลกระทบ
ของ
ปญหา

ปลูกพืช
สมุนไพร/ตนไม

-

-

การเกษตร
สวนสาธารณะ

-

-

สนามกีฬา

-

-

-

-

-

-

การใชประโยชน
ในพื้นที่

20 ไร

-

5ไร
7ไร
7 ไร
2ไร

-

แหลงผลิต
น้ําประปา
จัดกิจกรรมตางๆ
และพักผอน
หยอนใจ

64 ไร

-

ปาไม

-

-

20 ไร

-

-

-

4,954ไร

-

กีฬา/
นันทนาการ
การเกษตร

-

-

-

-

กีฬา/สนามดูนก

-

-

-

-

-

-

20 ไร

-

ประชุม/กิจกรรม
หมูบาน
ปาไม

-

-

29.49 ไร

1.4

กีฬา/
นันทนาการ

-

-

31.11 ไร

1.48

กีฬา/
นันทนาการ

-

-
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3.2.9 สิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม
ธรรมชาติที่มีคุณคาทางวิชาการและสุน ทรียภาพที่เ กี่ยวของเปนสัณฐานทางธรณีวิทยาและ
ภูมิศาสตร อันเปนเอกลักษณของทองถิ่นธรรมชาติ ที่มีคุณคาในเชิงคุณภาพ ทางสังคม ทางวิทยาการ ทาง
สุนทรียภาพ เอกลักษณ สัญลักษณ ฯลฯ ของทองถิ่นแบงออกได 2ประเภทคือ เปนทรัพยากรธรรมชาติ ที่มี
คุณคาเชิงเศรษฐกิจ เชน แรธาตุ ปาไม ดินน้ํา พลังงาน ฯลฯ ซึ่งเปนสิ่งที่มนุษยนํามาใชในการดํารงชีวิต และมี
การจัดการเพื่อประโยชนทางเศรษฐกิจโดยตรง และอีกประเภทเปนธรรมชาติ ที่มีการเคลื่อนไหว เปลี่ยนแปลง
และฟนฟูคืนสูสภาพเดิมได เมื่อถูกทําลายก็จะหมดสภาพไป จําแนกไดดังนี้
1. เกาะและแกง
2. ภูเขา ถ้ํา น้ําตกและโปงพุรอน
3. ทะเลสาบ หนอง และบึง
4. หาดทรายและหาดหิน
5. แหลงที่มีซากดึกดําบรรพ (พืชและสัตว)
6. สัณฐานอื่นๆ ที่มีความสําคัญทางธรณีสัณฐานวิทยาและภูมิลักษณะ
ในอดีต การอนุรักษมักจะใหความสําคัญเฉพาะตัวแหลงธรรมชาติหรือตัวแหลงศิลปกรรมที่ตั้งใจ
จะรักษาไว โดยมิไดคํานึงถึงสิ่งแวดลอมที่อยูโดยรอบ ทั้งๆที่อาจมีสวนทําใหแหลงศิลปกรรมถูกทําลายเสียหาย
เชน การสรางสาธารณูปโภคบริเวณรอบแหลงศิลปกรรมและโบราณสถานเพื่อรองรับ นักทองเที่ยว โดยไม
พิจารณาถึงผลกระทบและความสอดคลองเหมาะสมกับสภาพแวดลอมบริเวณขางเคียง เปนตน
ขอมูลแหลงธรรมชาติอันควรอนุรักษจากฐานขอมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร จังหวัดชุมพร
สามารถสรุปแหลงศิลปกรรม วัฒนธรรมและแหลงทองเที่ยวอันควรอนุรักษไดดังตารางตอไปนี้
แหลงศิลปกรรม
วัฒนธรรมและแหลง
ลักษณะเดน
ทองเที่ยวอันควรอนุรักษ
ศาลเสด็จในกรมหลวง
เปนอนุสรณสถานของพลเรื อเอกพระเจา บรมวงศ เธอกรมหลวง
ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ผูทรงสถาปนากองทัพเรือสมัยใหมในประเทศ
ไทย ทรงสิ้นพระชนม ณ พระตําหนักสวนพระองคที่หาดทรายรีมี
เรือตอรปโดขนาดใหญคือเรือรบหลวงชุมพรซึ่งเปนของกองทัพเรือ
และปลดระวางเมื่อ พ.ศ.2518 กองทัพเรือไดนําเรือลํานี้ขึ้นมาจอด
ตั้งบนบกเคียงคูกับศาลเสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
ศาลพอตาหินชาง
เปนศาลที่ประดิษฐเทวรูปอันศักดิ์สิทธิ์เปนที่เคารพสักการะของผู
เดินทาง

ที่ตั้ง
ตั้งอยูบนเนินเขามัทรี ตําบล
หาดทรายรี อําเภอเมือง
ชุมพร หางจากปากน้ําชุมพร
ประมาณ 8 กม.

ตั้ ง อยู ห มู ที่ 2 ตํ า บลสลุ ย
อําเภอทาแซะอยูริมเชิงเขา
ติ ด กั บ ถ น น เ พ ช ร เ ก ษ ม
ระหวาง กม.ที่ 453-454
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ทองเที่ยวอันควรอนุรักษ
วัดถ้ําขวัญเมือง
เปนวัดในนิกายธรรมยุติ บริเวณวัดรมรื่นดวยพันธุไม จุดที่นาสนใจ
คื อ เจดี ย บ รรจุ บ รมสารี ริ ก ธาตุ แ ละสาวกธาตุ เรี ย กว า เจดี ย ถ้ํ า
ขวัญเมือง ซึ่งสรางอยูบนยอดเขาหินปูนขนาดเล็ก บริเวณรอบฐาน
เจดียเปนลานกวาง สามารถใชเปนจุดชมทิวทัศนได

ที่ตั้ง

ตั้ งอยู หมู ที่ 4 ตํ าบลนาโพธิ์
อํ าเภอสวี ห างจากที่ ว าการ
อําเภอ 205 กม. หรือหางจาก
ตั วจั งหวั ดตามทางหลวง
หมายเลข 41 ประมาณ 48กม.
ประมาณกิโลเมตรที่ 37 แยก
ขวาไปตามถนนลาดยางอี ก
500 ม.
วัดพระธาตุสวี
มีตํานานเลาวา พระเจาศรีธรรมมาโศกราชเสด็จยกทัพมารี้พลอยูในเขต ตั้งอยูติดกับแมน้ําสวี อยูหาง
อําเภอสวี ไดพบเหตุการณประหลาด คือ มีกาเผือกและกาอื่นๆ จับกลุม จากตัวอําเภอประมาณ 3 กม.
สงเสียงรองเหนือกองอิฐปรักหักพังทับถมกันจึงรื้ออิฐออก พบฐานพระ
เจดียใหญ และเมื่อขุดลึกลงไปพบผอบบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ จึงโปรด
ใหสรางเจดียขึ้นใหมแทนองคเดิม (คาดวาสรางขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา)
จนกระทั่ ง ป 2549 ได มีการบู รณะครั้ งใหญโดยการสร างพระธาตุติ ด
แมน้ําสวีมีศาลเจาซึ่งภายในเปนรูปปนคนนั่งขนาดเทาคนจริง เรียกวา
“ศาลพระเสื้อเมือง”
สวนสมเด็จพระศรีนครินทร เปนสวนสาธารณะ เหมาะสําหรับพักผอนหยอนใจ
ตั้ งอยู หมู ที่ 7 ต.ท ามะพลา
ชุมพร
อ.หลั งสวน หางจากที่ว าการ
อําเภอประมาณ 5 กม.
อนุ สาวรี ย ยุ วชนทหารครั้ ง อนุสาวรียแหงนี้สรางขึ้นเพื่อเปนเกียรติประวัติแดความกลาหาญในการ อยูรินถนนดานซายมือของทาง
สงครามโลกครั้งที่ 2
ตอสูกับกองทหารญี่ปุน ป 2484
หลวงสาย 1449 (ชุ ม พรปากน้ํา) หางจากตัวเมืองชุมพร
5 กม.
ถ้ําแกว ถ้ําโครํา ถ้ําลม
เปนถ้ําที่มีหินงอก หินยอย สวยงามมาก บริเวณนี้เคยมีโครํา หรือเลียงผา ตั้ งอยู หมู ที่ 6 ต.บ านนา อ.
อาศัยอยูเปนจํานวนมาก ติดกับปากถ้ําแกว มีปากถ้ําเล็ก ๆ เมื่อเขาไปจะ เมื องชุ มพร ห างจากจั งหวั ด
พบวาเปนโพรงถ้ํากวาง ซึ่งสันนิษฐานวาเคยเปนที่อยูอาศัยของโครํา สวน ชุมพร ประมาณ 25 กม.
ถ้ําลมอยูถัดไปทางตะวันตกของถ้ําแกว
น้ําตกทับชาง
เปนน้ําตกที่เพิ่งคนพบใหม อยูในเขตปาสงวนขององคการอุตสาหกรรมปา อยูในเขต อ.ทุงตะโก
ไมเปนน้ําตกที่สวยงามมากอีกแหงหนึ่ง
ถ้ําเขาเงิน
บริเวณหนาถ้ํามีเจดียถ้ําเขาเงินซึ่งแตเดิมมีฐานพระเจดียอยูบนโขดหิน ตั้งอยู ต.ทามะพลา อ.หลังสวน
หนาถ้ําครั้งเมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวเสด็จพระราช ก อนถึ งวั ดถ้ํ าเขาเกรี ยบ
ดําเนินโดยชลมารคถึงวัดถ้ําเขาเอน (ชื่อเดิม) เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม ร.ศ จากตัวเมืองชุมพรไปทางหลัง
108 (พ.ศ.2432) ทรงมีพระราชโองการโปรดเกลาฯใหพระยาจรูญราชโภคา สวนประมาณ 65 กม.แลวเลี้ยว
กร ผูวาราชการเมืองหลังสวน ปฏิสังขรณ พระเจดียขึ้นไวและใหเปลี่ยน เขาไปอีก 3 กม.
นามถ้ํ านี้ ใหม เรี ยกว า “ถ้ํ าเขาเงิ น” และโปรดเกล าฯ ให สลั กพระ
ปรมาภิไธยยอ “จ.ป.ร.” ไวดวย
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ที่ตั้ง

เปนถ้ําที่สวยงามประกอบดวยหินงอก หินยอย ที่พื้นถ้ํามีธารน้ําไหลเปน
ทาง ซึ่งสันนิษฐานวาเกิดจากหยดน้ําฝนซึมปลอง ซึ่งมีอยูเปนระยะๆ
เหนือเพดานถ้ํา ถ้ํานี้มีแนวยาวไปทะลุปากถ้ําอีกดานหนึ่งไดดวย
มีสํานักสงฆอยูบริเวณเชิงเขา ทางขึ้นมีบันได 370 ขั้น ภายในมีศาลใหญ
ประดิษฐานพระพุทธรูป มีหินงอก หินยอย
เปนสถานที่ทองเที่ยวแหงใหมของจังหวัด ภายในวนอุทยานรมรื่นไปดวย
ตนไมนานาพันธุ ดานหลังเปนภูเขาขนาดยอมมีเนื้อที่ประมาณ 800 ไร
และไดรับการพัฒนาเปนจุดชมวิว

อยู ในเขตบ านทุ งยอ ต.ชุ มโค
อ.ปะทิ ว ระหว า งเส น ทาง
อ.ปะทิว - น้ําตกทุงยอ
ตั้งอยูหมูที่ 4 ต.บานควน อ.
หลังสวน
อ ยู ต ร งร อ ย ต อ ร ะ ห ว า ง
อ.เมือง กับ อ.ทาแซะ อยูหาง
จากตั ว เมื อ งชุ ม พรไปตาม
เ ส น ท า ง ชุ ม พ ร -ท า แ ซ ะ
ประมาณ 12 กม.
ตั้งอยูหมูที่ 3 ต.สลุย อ.ทาแซะ
ห างจากที่ ว าการอํ าเภอ
13 กม.
ตั้ งอยู อ.ท าแซะ เขตท าข าม
จากสี่แยกปฐมพร ไปประมาณ
23 กม. ถึงสี่แยกทาแซะ แยก
ซายไปตามทางสาย 3181 อีก
ประมาณ ๓ กม. จะถึงที่วาการ
อําเภอทาแซะ จากนั้นไปตาม
ทิศตะวั นตกอี ก 15 กม. เป น
ทางเดินลูกรังผานหมูบานทา
ขาม ต.ท าขาม ไปยังวั ด เทพ
เจริญหรือ วัดรับ-รอ
อยูหางจากตัวเมืองไปตามถนน
สามแกว ผานเขา ต.นาชะอัง
อยูหางจาก อ.ปะทิวประมาณ
9 กม.
อยู ห างจากตั ว อ.เมื องชุ มพร
16 กม.อยู ท างตอนใต สุ ด
ของ อ.ปะทิว

วนอุทยานน้ําตกกะเปาะ

มีบรรยากาศ เปนสวนปารมรื่น ลักษณะน้ําตกเปนแองน้ําสามารถวายน้ํา
เลนได มีสะพานขามลําธารและน้ําตก

ถ้ํารับรอ – ถ้ําพระ
(วัดเทพเจริญ)

เปนถ้ําที่ตั้งอยูบนเนินเขามีพระพุทธรูปสมัยศรีวิชัยและสมัยอยุธยาอยู
มาก บริเวณวัดมีถ้ําตางๆ ทั้งหมด 8 ถ้ํา กลาวกันวามีปริศนาลายแทง
ขุมทรัพยอยูในถ้ําถึง 2 แหง คือ ถ้ําตนทาง (ชื่อถ้ําเอเต)และถ้ําตอนที่ลึก
เขาไปอีก ซึ่งมีพระพุทธรูปปางมารวิชัย คือ พระปูหลักเมือง ขนาดหนา
ตักกวางประมาณ 3.5 เมตร สันนิษฐานวาสรางในราวป พ.ศ.548 โดยมี
ประวัติเลาวาสรางครั้งเมื่อสมัยพระเจาอโศกมหากษัตริยอินเดีย ซึ่งแลน
เรือออกแสวงหาที่ประดิษฐานพระพุทธศาสนาในทุกหนแหง และเมื่อพบ
ที่ตั้งวัดรับรอซึ่งมีถ้ําที่สวยงามจึงบัญชาใหสรางพระพุทธรูปประดิษฐานไว
ภายในถ้ํา

อาวพนังตัก

บริเวณอาวกวาง ชายหาดยาวเหยียด

น้ําตกทุงยอ

เปนน้ําตกเล็กๆ บริเวณรอบๆ รมรื่นดวยเงาไมมีรานอาหารเครื่องดื่มเปน
สถานที่พักผอนหยอนใจที่งดงามแหงหนึ่ง
เปนชายหาดที่มีเม็ดทรายขาวนวลละเอียด ลักษณะคอยๆ ลาดเอียงลงที
ละนอย จึงเปนที่นิยมของนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศมาก
แหงหนึ่ง ทางดานใตของหาดบริเวณเชิงเขา “โพธิ์แบะ” มีแนวหาดหินใต
น้ํ า เป นแหล งดํ าน้ํ าตื้ นที่ มี ชื่ อเสี ยงที่ สุ ดแห งหนึ่ งของจั งหวั ดชุ มพร
เพราะมี สาหร ายฟองน้ํ า ดอกไม ทะเล และปลาทะเลนานาชนิ ด
นักทองเที่ยวสามารถที่จะเชาเรือจากหาดทุงวัวแลนไปชมเกาะตางๆ ได
นับไดวาอาวนี้มีหาดทรายขาวสะอาดและสวยงามขึ้นชื่อมากอีกแหงหนึ่ง
มีสถานที่พักตากอากาศ คือชุมพรคาบานา

อาวทุงวัวแลน
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เปนสถานที่ทองเที่ยวแหงใหมของชาวชุมพรเปน อาวกวาง หาดยาวลงเลน
น้ําได ริมทะเลเปนทิวสนมีบรรยากาศที่สงบเงียบ นักทองเที่ยวสามารถเชา
เรือ ไปเที่ยวเกาะไขซึ่งอยูหางจากหาดบอเมาไป 45 กิโลเมตร ไดอีกดวย
เปนชายหาดยาวราว 3 กิ โลเมตร สวยงามทอดขนานคูไปกับถนน ซึ่ ง
หนาแนนไปดวยทิวมะพราวตลอดเสนทาง

จากน้ํ าตกทุ งยอมี ทางไปอาว
บอเมา

หาดทรายรี

เปนชายหาดสีขาวสะอาดตา มีรานขายอาหารอยูริมหาด บนหาดทรายนี้มี
อนุสาวรียกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

หาดอรุโณทัย

เป นหาดทรายสวยงาม บนหาดทรายมี อนุ สาวรี ย กรมหลวงชุ มพรฯ
เชนเดียวกับหาดทรายรี อําเภอเมืองชุมพรจากหาดนี้สามารถเชาเรือไป
เที่ยวชมเกาะตางๆ ได ริมหาดนี้มีที่พักผอนมีรานอาหารและเครื่องดื่ม

หาดผาแดง

เปนสถานที่ท องเที่ยวที่แปลกตาแหงหนึ่ง คือ เป นหนาผาดิ นแดงสู ง
ประมาณ 10 เมตร สามารถนั่งชมความงามของทะเลเกาะแกงและหาด
ทรายได
เกาะนี้ใตทะเลมีหินโผลตะปุมตะปาพนน้ํามีแนวยาวของดอกไมทะเลสี
มวง สีเหลือง และปากัลปงหาสีแดงเลือดนก
เปนเกาะรังนกนางแอนอีกแหงหนึ่งในทะเลชุมพร เกาะงามมี 2 เกาะ คือ
เกาะงามใหญและเกาะงามนอย ระหวางเกาะมีเจดีย ซึ่งเปนหินกอนสูง มี
กระทอมพักอาศัยสําหรับเฝารังนกกระจัดกระจายอยูตามโขดหิน
เปนเกาะขนาดเล็ก วางตัวอยูในแนวเหนือ–ใต ใตน้ํารอบเกาะมีสภาพ
ธรรมชาติสวยงาม มีปะการังน้ําตื้น

เกาะหลักแรด
เกาะงาม
เกาะกะโหลก
เกาะทะลุ
เกาะไข

เปนเกาะหินแหลมคม ใตน้ํ ารอบเกาะมี สภาพธรรมชาติที่สวยงามสิ่ ง
แปลกตาของเกาะนี้คือ ชองโหวขนาดตางๆ ทั้งกวางและแคบ บางสวน
เหมือนสะพานใหญ
เปนเกาะที่มีหาดทรายขาวเกือบรอบเกาะ มีปะการังในระดับน้ําตื้นทั่วไป

เกาะจระเข

มีปะการังชนิดตางๆ ในแนวน้ําตื้น

เกาะลังกาจิว

เปนเกาะสัมปทานรังนกนางแอนโดยรอบเกาะนี้จะมีกระทอมพักอาศัย
สําหรับเฝารังนกตั้งอยูบนโขดหิน

อยูหางจากปากน้ําชุมพรตาม
ทางหลวงหมายเลข 4119
ประมาณ 1 กม.
อยู ห างจากตั วจั งหวั ดชุ มพร
เปนระยะทาง 20 กม. เลยหาด
ภราดรภาพไปประมาณ 4 กม.
ตั้ ง อยู ห มู ที่ 1 ต.ปากตะโก
อ.ทุงตะโก เขาทางสี่แยกเขาปบ
จากถนนเพชรเกษมไปถึ งหาด
อรุโณทัย ระยะทาง ๑๐ กม.
อยูหางจากหาดภราดรภาพไป
ทางหาดทรายรี ประมาณ 2
กม.
อยูถัดไปจากเกาะมัตตรา
อยูในเขต อ.ปะทิว อยูทางดาน
ใตของหาดทุงวัวแลน หางจาก
ฝงประมาณ 17 กม.
อยูในเขต อ.เมือง อยู หางฝ ง
ประมาณ 10-20 กม. อยูใกล
กับเกาะงามใหญ
อยูในเขต อ.เมือง อยู หางฝ ง
ประมาณ 10-20 กม.อยู ใกล
เกาะกะโหลก
อยูหางจากฝงดานแหลมแทน
อ.ปะทิว เดินทางประมาณครึ่ง
ชั่วโมง
อยู ใ นเขต อ.ปะทิ ว อยู ทาง
ด านหน าของอ าวทุ งวั วแล น
ห า งฝ ง ประมาณ 11 กม.
เดินทางเรือไมเกิน 20 นาที
อยูดานหลังเกาะทองหลาง
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เกาะมัตโพน

เกาะมัตตรา

เกาะพิทักษ
เกาะมะพราว

เกาะทองหลาง
เกาะละวะ
ปากน้ําชุมพร

อาวทุงมะขาม

หาดตะวันฉาย

น้ําตกเหวโหลม

ลักษณะเดน

ที่ตั้ง

เปนเกาะที่อยูไมไกลจากปากน้ําชุมพร สามารถนั่งเรือดูทิวทัศนรอบเกาะ นักท องเที่ยวจะเดินทางผาน
ได
ไปเที่ ยวโดยผ านทางท าเรื อ
ปากน้ํ า ชุ ม พร โดยใช เ วลา
เดินทางไมเกิน 15 นาที
รูปรางคลายฟกเขียว มีหาดทรายแคบๆ แนวหินชายน้ํา มีแนวปะการังสี อยูในเขต อ.เมือง เดินทางโดย
เหลืองออนจางๆ ติดตอกันเปนแนวยาวประมาณ 2 กม. และมีหินใหญ ใช เรื อประมงขนาดเล็ กจาก
นอยที่มีลายเสนสีตางๆ สวยงามมาก
หาดภารดรภาพถึงเกาะมาตรา
ระยะทางประมาณ 10 กม.
เปนเกาะที่มีโขดหินสวยงามและมีหมูบาน ชาวประมงกระจายอยูรอบ อยูที่ ต.บางน้ําจืด
เกาะทางทิศตะวันออกมีหาดทรายขนาดเล็ กๆ สามารถเดินทาง โดย
เรือประมงจากบริเวณปากน้ําตะโก
เปนเกาะขนาดเล็กมีหาดทรายสีขาวนวล ยาวประมาณ 50 ม. อยูทาง อยู ห า งจา กห า ดทรา ย รี
ตะวันตกของเกาะ รอบเกาะมีแนวปะการังที่สวยงามและมีความสมบูรณ ประมาณ 1 กม.
นอกจากนี้เกาะนี้ยังเปนสัมปทานรังนกนางแอน การเดินทางขึ้นไปตอง
แจงใหสํานักงานจังหวัดชุมพรลวงหนาอยางนอย 1 สัปดาห
มีหินทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ กระจายไปตลอดและมีแนวปะการังอัน อยู ในเขต อ.สวี ห างฝ ง
สวยงาม
ประมาณ 12 กม.
มีปะการังที่สวยงามมีแนวปะการังน้ําตื้น เปนแนวตลอด จากหัวเกาะถึง อยูใกลเกาะมะพราว
ปลายเกาะ
เปนแหลงเศรษฐกิจที่สําคัญแหงหนึ่งของจังหวัดชุมพร จากปากอาวของ อยู ห างจากตั วเมื องตามถนน
ปากน้ําชุมพรออกสูทะเลจะมีเกาะแกงสวยงามเปนจํานวนมาก
หมายเลข 4119และ 4001
ประมาณ 13 กม.
อาวทุงมะขามเปนสถานที่ทองเที่ยวที่จัดไดวามีสภาพภูมิทัศนที่สวยที่สุด ตั้ งอยู หมู ที่ 3 ต.หาดทรายรี
แหงหนึ่ง เพราะมีชายหาดที่สวยงามน้ําทะเลใสสะอาดซึ่งยังคงความเปน การเดิ นทางใช เส นทางสาย
ธรรมชาติสมบูรณมาก โคงอาวเปนลักษณะครึ่งวงกลม 2 วง วางเรียงกัน 4119 และ 4098 ผ านหาด
ทรายรี เลี้ ยวขวาไปตาม
ถนนลาดยางประมาณ 6 กม.
เปนชายหาดที่สวยที่สุดของอําเภอละแม ชายหาดที่เหมาะแกการพักผอน มาตามเสนทางหลวงเพชรเกษม
เปนอยางยิ่ง
บริเวณสี่แยกทุงสวรรคผานตัว
อําเภอละแม และเลี้ยวซายอีก
ประมาณ 5 กม.
เปนน้ําตกขนาดใหญไหลลงมากจากหนาผาแกรนิต สูงราวๆ 40 ม.
อยูหางจากที่วาการประมาณ
16 กม. เส นทางหลวง 4006
เลี้ ยวซ ายเข าสู ตั วน้ํ าตก
ประมาณ 8 กม.
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ลักษณะเดน

ที่ตั้ง

การเดินทางไปเกาะเตาของจั งหวัดสุราษฎรธานี สามารถเดินทางจาก
จังหวัดชุมพรได โดยลงเรือที่ทาเรือเกาะเตา หรือชาวบานเรียกวา “ทาเรือ
ทายาง”
ชายหาดที่สวยที่สุดในอําเภอสวี เปนชายหาดขนาดใหญทอดตัวขนานกับ
ทิวมะพราวที่มีอยูมากมายบริเวณนั้น เหมาะแกการพักผอนเปนอยางยิ่ง

ท า เรื อ อยู ห า งจากตั ว เมื อ ง
7 กม. มีรถสองแถวจากตัวเมือง
ไปสงถึงทาเรือ
หาดทรายรีสวี
ตั้งอยูหมูที่ 8 ต.ทาหิน สามารถ
เดินทางตามทางหลวงหมายเลข
41 เสนทาง ชุมพร-สวี เลี้ยวซาย
เข าถนนลาดยางเส นทางสวี บอคา ระยะทางประมาณ 6 กม.
แลวเลี้ ยวขวาไปตามถนนลูกรั ง
อีกประมาณ 6 กม.
บอน้ํารอนถ้ําเขาพลู
มีบอน้ํารอนอยู 3 บอในบริเวณเดียวกัน อีกทั้งถ้ํามีอยู 4 ถ้ําภายในมีหิน อยูหางจากอําเภอไปตาม ทาง
งอกหินยอยที่สวยงาม
หลวงแผ นดิ นหมายเลข 41
ประมาณ 7 กม.
ที่มา : ฐานขอมูลเชิงพื้นที่ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดชุมพร (กองสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม)

สรุปปญหา/สาเหตุ/ผลกระทบ/แนวทางในการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม
ประเด็นปญหาสิ่งแวดลอม
ธรรมชาติและศิลปกรรม
๑.ขาดฐานขอมูลสิ่งแวดลอม
ธรรมชาติและศิลปกรรม

พื้นที่ที่เกิดปญหา

ระดับผล
กระทบตอ
ประชาชน
(1-4)

ระดับผล
กระทบตอ
ทรัพยากร
ธรรมชาติ
(1-4)
2

ระดับผล
กระทบตอ
สิ่งแวดลอม
(1-4)

พื้นที่ที่เปนแหลง
2
2
สิ่งแวดลอม
ธรรมชาติและ
ศิลปกรรม
๒.ขาดการจัดการสิ่งแวดลอม
พื้นที่สวนใหญที่จะ
2
2
2
ธรรมชาติและศิลปกรรม
เกิดปญหาจะเกิดใน
บริเวณที่สิ่งแวดลอม
ธรรมชาติและ
ศิลปกรรมอยูใกล
ชุมชนเมือง
หมายเหตุ : ระดับผลกระทบของปญหาระดับ 1 นอยที่สุด ระดับ 2 นอยระดับ 3 มาก ระดับ 4 มากที่สุด

สรุปความ
รุนแรงของ
ปญหา
(1-12)
6

6
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3.3 ดานทรัพยากรน้ําในแผนดิน
3.3.1 ทรัพยากรน้ํา
น้ําเปนทรัพยากรที่มีความสําคัญอยางยิ่งตอการดํารงชีวิตของมนุษย สัตว และพืช มนุษยใช
น้ําทั้งในดานการอุปโภคและบริโภครวมทั้งกิจกรรมตางๆ เชน การเกษตรกรรม การอุตสาหกรรม แหลงพักผอน
หยอนใจ การคมนาคมขนสง และการประมง จึงนับไดวาน้ํามีความสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ ปจจุบันจํานวนประชากรไดเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วทําใหความตองการน้ํามีมากขึ้น ปญหาการขาดแคลน
น้ําทั้งในดานคุณภาพน้ําและปริมาณจึงเกิดขึ้น ซึ่งสงผลกระทบตอประชาชนและสิ่งแวดลอมเปนอยางมาก
สภาพทางอุ ทกวิ ท ยาของจั ง หวั ด ชุ ม พร รวมเรี ย กว าลุ ม น้ํ า ภาคใต ฝ งตะวั น ออก ส ว นที่ 1
ซึ่งประกอบดวยแมน้ําลําคลองสายสั้นๆ ไหลจากเทือกเขาฝงตะวันตกของจังหวัด คือ เทือกเขาตะนาวศรีซึ่งเปน
แหลงตนน้ํา ลงสูอาวไทยมีลุมน้ําสาขาและลุมน้ํายอย ดังนี้
ลุมน้ําสายหลัก ไดแก
1. ลุมน้ําสาขาคลองทาตะเภา เกิดจากการรวมตัวของลุมน้ํายอย 2 สาย คือ ลุมน้ํายอยคลอง
ทาแซะ ซึ่งเกิดจากเทือกเขาตะนาวศรี ในเขตอําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ไหลผานตําบลสลุย
ตําบลคุริง ตําบลทาแซะอําเภอทาแซะ มารวมตัวกันกับลุมน้ํายอยคลองรับรอ ซึ่งเกิดจากเทือกเขาตะนาวศรี
บริเวณเขตชายแดนไทย-พมา ทางตะวันตกเฉียงเหนือของอําเภอปะทิว ผานหุบเขาตางๆ ลงมาทางใตของ
อําเภอทาแซะ แลวไหลไปทางตะวันออก ผานตําบลทาขามไปรวมกับลุมน้ํายอยคลองทาแซะ ลุมน้ํายอยคลอง
ทาแซะความยาวประมาณ ๗๗กิโลเมตร ลุมน้ํายอยคลองรับรอความยาวประมาณ 72 กิโลเมตร เมื่อลุมน้ํายอย
2สาย รวมตัวกันที่ตําบลนากระตาม อําเภอทาแซะ แลวไหลผานตําบลหาดพันไกร ตําบลบางลึก ตําบลทา
ตะเภา ตําบลบางหมาก และตําบลทายางแลวไหลลงสูทะเลที่ตําบลปากน้ํา อําเภอเมือง ความยาวประมาณ
33 กิโลเมตร รวมเปนความยาวของลุมน้ําสาขาคลองทาตะเภา 182กิโลเมตร นอกจากนี้ยังมีลุมน้ํา สาขายอย
สายสั้นๆ ในเขตอําเภอปะทิว ซึ่งไหลลงสูทะเลในเขตอําเภอปะทิว รวมอยูในลุมน้ําทาตะเภา
2. ลุมน้ําสาขาคลองชุมพร เกิดจากเทือกเขาในตําบลปากจั่น อําเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
ไหลไปทางตะวันออกถึงบานดอนสมอ แลวไหลผานตําบลวังใหม ตําบลบานนา ตําบลขุนกระทิง ตําบลวังไผ
ตําบลตากแดด อําเภอเมือง แลวไหลลงสูทะเลบริเวณตอนเหนือของอาวสวี ตําบลทุงคา อําเภอเมือง มีความ
ยาว 50 กิโลเมตร
3. ลุมน้ําสาขาคลองสวี–ตะโก เกิดจากเทือกเขาในตําบลทุงระยะ อําเภอสวี ไหลมาทาง
ตะวันออกผานตําบลนาโพธิ์ แลววกไปทางตะวันออกเฉียงเหนือผานตําบลปากแพรกออกทะเลใน ตําบลวิสัยใต
อําเภอสวี ความยาวประมาณ 30 กิโลเมตร ลุมน้ํายอยคลองสวี เกิดจากเทือกเขาในตําบลละอุนเหนือ อําเภอ
เมือง จังหวัดระนอง ไหลไปลงทางเหนือแลววกไปทางตะวันออกเขาเขตอําเภอสวี ผานตําบลเขาทะลุ ตําบล
นาสัก ตําบลทุงระยะ ตําบลสวี ตําบลนาโพธิ์ ตําบลปากแพรก ตําบลทาหิน ไปออกทะเลที่ ตําบลดานสวีอําเภอ
สวี มีความยาวประมาณ 75กิโลเมตร และลุมน้ํายอยคลองตะโก เกิดจากเขาในอําเภอหลังสวนไหลผาน ตําบล
ทุงตะโก ตําบลทุงตะไคร ตําบลปากตะโก ไหลลงทะเลที่บานปากตะโก ตําบลปากตะโก อําเภอทุงตะโก ความ
ยาวประมาณ 120 กิโลเมตร รวมเปนความยาวทั้งหมด 225 กิโลเมตร
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4. ลุมน้ําสาขาคลองหลังสวน เกิดจากเขาในตําบลปากทรง แลววกไปทางตะวันออกผาน ตําบล
ปงหวานอําเภอพะโตะ ผานตําบลวังตะกอ ตําบลหาดยาย ตําบลหลังสวน ตําบลแหลมทราย ตําบลพอแดง ตําบล
บางมะพร าว อํ าเภอหลั งสวน แล ว ไหลออกสู ทะเลที่ ตํ าบลปากน้ํ า อํ าเภอหลั งสวน มี ความยาวประมาณ
100 กิโลเมตร
5. ลุมน้ําสาขาคลองละแม ตนน้ําเกิดจากเทือกเขาในตําบลพะโตะ อําเภอพะโตะ ไหลไปทาง
ตะวันออก ลงทะเลในตําบลละแม อําเภอละแม ความยาวประมาณ 36กิโลเมตร
ลุมน้ําสายรอง ไดแก
1. ลําน้ํารับรอเกิดจากเทือกเขาตะนาวศรีบริเวณเขตชายแดนไทยกับพมาทางตะวันตกเฉียง
เหนือของอําเภอทาแซะผานหุบเขาตางๆลงมาทางใตเขาอําเภอทาแซะไหลผานไปทางตะวันออก ผานตําบลรับ
รอทาขามไปรวมกับลําน้ําทาแซะที่ตําบลนากระตามเปนแมน้ําทาตะเภามีความยาวประมาณ72กิโลเมตรมีน้ํา
ตลอดป
2. ลําน้ําทาแซะเกิดจากเทือกเขาในเขตอําเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ ไหลผานตําบล
สลุ ย คุ ริ งท าแซะนากระตามอํ าเภอท าแซะ มารวมกั บลํ าน้ํ ารั บร อเป นแม น้ํ าท าตะเภาความยาวประมาณ
77 กิโลเมตรมีน้ําตลอดป
3. คลองสวีเฒาเกิดจากเขาในตําบลทุงระยะอําเภอสวีไหลทางตะวันออกผานตําบลนาโพธิ์
แลววกไปทางตะวันออกเฉียงเหนือผานตําบลปากแพรกออกทะเลในตําบลวิสัยใตอําเภอสวีความยาวประมาณ
30 กิโลเมตร มีน้ําตลอดทั้งป
4. คลองตะโกเกิดจากเขาในอําเภอหลังสวนไหลผานตําบลตะโกทุงตะไครปากตะโกลงทะเล
ที่ตําบลปากตะโกมีความยาวประมาณ120 กิโลเมตรมีน้ําตลอดทั้งป
คู/คลอง/ลําราง ไดแก
1. อําเภอทาแซะ ไดแก คลองอาธรรม/คลองพันวาล/คลองมะละ/คลองบางทะลาย/คลองละมุ/
คลองกรูด/คลองพาง
3. อําเภอปะทิว ไดแก คลองบางดวน/คลองบางน้ําจืด/คลองวังชาง/คลองบางสน
3. อําเภอเมือง ไดแก คลองหัววัง-พนังตัก/คลองงวม/คลองกุม/คลองสามแกว/คลองหินใส/
คลองพอน/คลองสูบ/คลองทาไมลาย/คลองลังตัง/คลองพลึง/คลองขนาย/คลองปลามัดออก/คลองทานางสังข
4. อําเภอสวี ไดแก คลองพะงุน/คลองขาง/คลองน้ําลอดนอย/คลองโตน/คลองวิสัย/คลองเขา
ใหญ/คลองซง/คลองนอย/คลองสวนพริก
5. อําเภอพะโตะ ไดแก คลองศอก/คลองยายหมอน/คลองแย/คลองปากทรง/คลองปากเลข/
คลองพร/คลองเงิน/คลองหลงปง/คลองบางจาก/คลองปงหวาน/คลองเหนก/คลองอาร
6. อํ า เภอหลั ง สวน ได แ ก คลองกริ ม /คลองกะป / คลองลํ า แยง/คลองขนาน/คลองชั่ ง /
คลองธัมมัง/คลองกก/คลองบางกา/คลองหนองน้ําขาว
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7. อําเภอทุงตะโก ไดแก คลองโชน/คลองเพรา/คลองปากตะโก
8. อําเภอละแม ไดแก คลองธงบน/คลองคันธุลี/คลองเสร็จ/คลองคัช/คลองดวด/คลองมาสยาง
ทะเลสาบ/อางเก็บน้ํา/บึง/หนองน้ํา ไดแก
1. หนองใหญ ปริมาตรกักเก็บน้ํา 3 ลาน ลบ.ม.
ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดชุมพร เปนพื้นที่ราบสลับที่ดอนมีความลาดเทจากทิศตะวันตก
สูพื้นที่ราบใน ทิศตะวันออก ประกอบดวยภูเขาและปาไม ซึ่งเปนแหลงกําเนิดของตนน้ําลําธารที่สําคัญหลายสาย
เชน แมน้ําทาตะเภา แมน้ําชุมพร แมน้ําทาแซะ แมน้ําสวี แมน้ําหลังสวน และแมน้ําละแม เปนตน ตามสภาพพื้นที่
แต ละแม น้ํ าดั งกล าวมี ลํ าคลองและลํ าห วยที่ แตกแยกเป นสาขาอี กมากมายเป นเหตุ ให เกิดป ญหาอุ ทกภั ย
และภัยแลงในทุกๆ ป
ลักษณะการเกิดอุทกภัยมี 4 ลักษณะ ดังนี้
 น้ําปาไหลหลาก เกิดขึ้นในพื้นที่สูงทางดานทิศตะวันตกเปนผลมาจากภาวะฝนตกหนักสวน
ใหญอยูในอาณาเขตพื้นที่อําเภอทาแซะ อําเภอพะโตะ สงผลทําใหสิ่งสาธารณประโยชนประเภทถนน สะพาน
แหลงน้ํา ฯลฯ ไดรับความเสียหายเนื่องจากกระแสน้ําไหลแรง ประกอบกับทรัพยากรปาไมถูกทําลาย ทําใหขาด
การดูดซับโดยธรรมชาติ
 น้ําลนตลิ่ง เกิดขึ้นในบริเวณพื้นที่ลุมริมแมน้ําสายตางๆ ซึ่งเปนผลมาจากการไหลบามา
รวมกันอยางรวดเร็วของน้ําปาที่ไหลหลาก สงผลใหปริมาณน้ําในคลอง แมน้ํา เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วและเออลน
เขาทวมขังบานเรือนและพื้นที่เกษตรบริเวณที่ราบลุมแมน้ํา ทําใหทรัพยสินของทางราชการประชาชนและพื้นที่
ทางการเกษตรเสียหาย ลักษณะดังกลาวเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว และสถานการณจะกลับเขาสูภาวะปกติอยาง
รวดเร็วเชนกัน หากไมมีฝนตกอยางตอเนื่อง
 น้ําทวมขัง เกิดขึ้นในพื้นที่ราบลุม ซึ่งเปนที่ตั้งของชุมชนเมืองและเขตเกษตรกรรมเปนผล
จากกรณีฝนตกหนักและตอเนื่องในพื้นที่จังหวัดและพื้นที่ติดตอใกลเคียง สงผลใหปริมาณน้ําในแมน้ําสายตางๆ
เพิ่มขึ้น ประกอบกับปจจุบันมีสิ่งกอสราง สิ่งสาธารณะประโยชนที่อยูในลักษณะกีดขวางการไหลของน้ําและ
สวนหนึ่งเปนผลมาจากภาวะน้ําทะเลหนุน สงผลใหมีน้ําทวมขังในพื้นที่ ทําใหทรัพยสินของประชาชนและของ
ทางราชการเสียหาย
 ดินถลม เกิดขึ้นในบริเวณพื้นที่สูงทางดานทิศตะวันตก เปนผลมาจากปริมาณฝนที่สูงกวาปกติ
และพื้นที่ปาไมถูกทําลายลง ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่บางสวนของอําเภอเมืองชุมพร อําเภอทาแซะ อําเภอสวี
อําเภอทุงตะโก อําเภอหลังสวน อําเภอละแม และอําเภอพะโตะ
ปริมาณน้ํา
- ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยในจังหวัด 1,800–2,000 ลาน ลบ.ม.
- ปริมาณน้ําทา
5,200–6,000 ลาน ลบ.ม.
- ปริมาณน้ําที่กักเก็บได
3,442 ลาน ลบ.ม.
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พื้นที่ชลประทาน และพื้นที่นอกเขตชลประทาน
- พื้นที่ชลประทาน 164,950 ไร
- พื้นที่นอกเขตชลประทาน 2,098,235 ไร
ความตองการใชน้ําในดานตางๆ (เชน ดานเกษตร อุตสาหกรรม อุปโภค-บริโภค ฯลฯ)
- ดานเกษตร
944.59 ลาน ลบ.ม.
- ดานอุตสาหกรรม
8.90 ลาน ลบ.ม.
- อุปโภค-บริโภค
35.99 ลาน ลบ.ม.
สรุปปญหา/สาเหตุ/ผลกระทบ/แนวทางในการแกไขปญหาดานทรัพยากรน้ํา

ประเด็นปญหา
ทรัพยากรน้ํา

พื้นที่ที่เกิดปญหา

ระดับผล
กระทบตอ
ประชาชน
(1-4)

ระดับผล
กระทบตอ
ทรัพยากร
ธรรมชาติ
(1-4)
4
3

ระดับผล
กระทบตอ
สิ่งแวดลอม
(1-4)

1.อุทกภัย
พื้นที่ทุกอําเภอ
4
3
2.ขาดแคลนน้ํา
4
3
อุปโภค/บริโภค
หมายเหตุ : ระดับผลกระทบของปญหาระดับ 1 นอยที่สุด ระดับ 2 นอยระดับ 3 มาก ระดับ 4 มากที่สุด

สรุปความ
รุนแรงของ
ปญหา
(1-12)
11
10

ปญหาที่สําคัญ ที่เกี่ยวเนื่องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในจังหวัดชุมพร คือ
1. ปญหาอุทกภัย
2. ปญหาขาดแคลนน้ําอปโภค/บริโภค
ซึ่ ง ป ญ หาเหล า นี้ เ หล า นี้ เ กิ ด จากกิ จ กรรมของมนุ ษ ย แ ละจากธรรมชาติ การเพิ่ ม ขึ้ น ของ
ประชากรมีผลตอการใชทรัพยากรน้ําในการอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น การระบายของเสียและน้ําเสียลงสูแหลงน้ํา
การกระจายตัวของอุตสาหกรรมจากการที่ไดพัฒนาระบบเกษตรกรรมสูระบบอุตสาหกรรม ทําใหเกิดมลพิษเนา
เสียจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ยังจัดการน้ําเสียไดไมถึงระดับมาตรฐาน และในบางครั้งจะมีการลักลอบปลอยน้ํา
เสียลงสูแมน้ําลําคลองโดยตรง การเลี้ยงสัตวและบอเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา เชน การเลี้ยงสุกร การเลี้ยงกุง และปลา
เปนตน เปนแหลงที่กอใหเกิดน้ําเนาเสียและไหลลงสูแมน้ําลําคลอง การบริหารจัดการ และการบําบัดน้ําเสีย
จากชุมชนบานเรือนและอุตสาหกรรมยังไมเ พียงพอ ขาดกฎหมายและมาตรการที่ชัดเจน ขาดการติดตาม
ตรวจสอบ และการสรางความรูความเขาใจ ความรวมมือและตระหนักของผูประกอบการและประชาชน
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สาเหตุที่สําคัญ ที่เกี่ยวเนื่องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในจังหวัดชุมพร คือ
1. ธรรมชาติ/ฝนตกมาก พื้นที่รับน้ําและลําน้ําสั้น
2. การพัฒนาสาธารณูปโภคขวางทางเดินของน้ํา
3. ไมมีแหลงเก็บน้ําขนาดใหญ
4. แหลงกักเก็บน้ําตื้นเขิน
5. ปาตนน้ําถูกทําลาย
ผลกระทบที่เกิดขึ้น
1. ผลกระทบทําใหเกิดการพังทลายของของหนาดินและการพังทลายของตลิ่ง
2. ผลกระทบทําใหพืชผลทางการเกษตรเสียหาย
3. ผลกระทบทําใหขาดแคลนน้ําอุปโภค – บริโภค
4.ผลกระทบทําใหเกิดโรคระบาด
5.ผลกระทบทําใหประชาชนตองยายที่อยูอาศัย
แนวทางในการแกไขปญหาที่สําคัญ
1. การพัฒนาแหลงกักเก็บน้ํา
2. การบรรเทาปญหาน้ําหลากและน้ําแลง
3. การบรรเทาปญหาน้ําทวมฉับพลัน
4. การบรรเทาขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภค
5. การบรรเทาปญหาการสูญเสียหนาดิน และการตกตะกอนในรองน้ํา
6. การจัดการพื้นที่ตนน้ํา
7. การปองกันการรุกล้ําของน้ําเค็มเขาไปในแมน้ํา
3.3.2 ทรัพยากรน้ําบาดาล
ในปจจุบันน้ําบาดาลมีความจําเปนตอการดํารงชีวิตของประชาชนเปนอยางมากโดยจะมีการ
นําไปใชในดานเกษตรกรรม และเลี้ยงสัตว เปนสวนใหญ รองลงมาเปนภาคอุตสาหกรรม และอุปโภคบริโภค
ตามลําดับ จากสถิติการอนุญาต พบวา ตั้งแตป พ.ศ. 2551– พ.ศ. 2554 การใชน้ําบาดาลในจังหวัดมีแนวโนม
เพิ่มขึ้นแตไมมากนัก เพราะประชาชนสวนใหญจะหันมาใชบริการประปาสวนภูมิภาค และประปาหมูบานกัน
มากขึ้น
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ศักยภาพของน้ําบาดาลที่มีอยูในพื้นที่จังหวัดซึ่งแสดงการใชประโยชนเพื่อ การเกษตรกรรม
อุตสาหกรรม และอุปโภคในปจจุบันดังตาราง
พ.ศ.
2551
2552
2553
2554

เกษตรกรรม/บอ
132
132
132
138

อุตสาหกรรม/บอ
53
53
48
54

อุปโภค/บริโภค/บอ
77
77
79
79

ความตองการของประชาชน และศักยภาพของแหลงน้ําบาดาลที่จะสามารถตอบสนองความ
ตองการของประชาชนในพื้นที่ได
พ.ศ.

เกษตรกรรม
อุตสาหกรรม
ปริมาณอนุญาต ปริมาณใชจริง ปริมาณอนุญาต ปริมาณใชจริง
(ลบ.ม)
(ลบ.ม)
(ลบ.ม)
(ลบ.ม)
2551
5,066
1,000
1,556
767
2552
5,066
1,000
1,556
767
2553
5,066
1,711
1,412
815
2554
4,778
900
1,686
900
ที่มา : สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค ๑๐ สุราษฎรธานี

อุปโภค/บริโภค
ปริมาณอนุญาต ปริมาณใชจริง
(ลบ.ม)
(ลบ.ม)
1,989
250
1,989
250
2,049
310
1,540
260

สรุปปญหา/สาเหตุ/ผลกระทบ/แนวทางในการแกไขปญหาดานทรัพยากรน้ําจังหวัดชุมพร
ระดับผล
กระทบตอ
ประชาชน
(1-4)

ระดับผล
ระดับผล
ประเด็นปญหา
กระทบตอ กระทบตอ
ทรัพยากร
พื้นที่ที่เกิดปญหา
ทรัพยากร สิ่งแวดลอม
น้ําบาดาล
ธรรมชาติ
(1-4)
(1-4)
1.บอน้ําแหง
พื้นที่มีการใชน้ําปริมาณมาก
3
3
2
หมายเหตุ: ระดับผลกระทบของปญหาระดับ 1 นอยที่สุด ระดับ 2 นอยระดับ 3 มาก ระดับ 4 มากที่สุด

สรุปความ
รุนแรงของ
ปญหา
(1-12)
8
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3.4 สาธารณภัย
3.4.1 ตารางแสดงสถิติสาธารณภัยของจังหวัดชุมพร ที่สรางความสูญเสียตอชีวิตและทรัพยสิน มีดังนี้
(1) อุทกภัย (Flood)
จํานวนครัวเรือน
พื้นที่ประสบภัย
ที่ประสบภัย
(อําเภอ)
(ครัวเรือน)
2550
2
21,608
7
2551
6
30,820
8
2552
6
39,526
7
2553
2
27,771
7
2554
2
26,637
8
2555
3
101,007
8
2556
1
27,187
7
2557
4
18,884
8
(ที่มา : สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพร)
จํานวนครั้งที่เกิดภัย
ปพ.ศ.
(ครั้ง)

เสียชีวิต
(คน)

บาดเจ็บ
(คน)

มูลคาความเสียหาย
(ลานบาท)

1
2
2
3
-

-

202.4596
318.2030
179.7882
151.2399
112.1765
215.6990
91.1731
47.3370

(2)ภัยจากพายุหมุนเขตรอน (Strom)
จํานวนบานเรือน จํานวนบานเรือน
มูลคาความเสียหาย
ปพ.ศ.
เสียหายทั้งหลัง เสียหายบางสวน
(ลานบาท)
(หลัง)
(หลัง)
2550
12
4
20
0.3699
2551
31
8
12
1091
1.7010
2552
16
8
55
0.4927
2553
34
8
1
98
3.6216
2554
60
8
1
911
28.7593
2555
54
8
1079
6.1811
2556
50
8
6
122
3.0783
2557
40
8
260
29.2172
(ที่มา : สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพร)
จํานวนครั้งที่เกิดอุบัติเหตุ พื้นที่ประสบภัย
(ครั้ง)
(อําเภอ)

(3) ภัยแลง (Drought)
ป
พ.ศ.

จํานวนครั้ง
ที่เกิดภัย
(ครั้ง)

จํานวนครัวเรือนที่
พื้นที่ประสบภัย
ประสบภัย
(อําเภอ)
(ครัวเรือน)

2550
1
8
22,649
2551
2552
1
8
39,027
2553
1
7
39,172
2554
1
2
27,505
2555
2556
2557
1
7
53,531
(ที่มา : สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพร)

พื้นที่การเกษตร
เสียหาย
(ไร)
96,994
231,463

จํานวนสัตวที่
ไดรับ
มูลคาความเสียหาย
ผลกระทบ
(ลานบาท)
(ตัว)
14.5144
0.5520
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(4) ภัยจากอุบัติเหตุทางถนน
จํานวนครั้งที่เกิดอุบัติเหตุ
เสียชีวิต
(ครั้ง)
(คน)
2550
540
150
2551
498
175
2552
350
142
2553
371
148
2554
309
130
2555
255
149
2556
315
167
2557
290
101
(ที่มา : สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพร)
ปพ.ศ.

บาดเจ็บ
(คน)
77
287
74
389
470
319
345
175

มูลคาความเสียหาย
(ลานบาท)
17.401
19.360
28.181
13.337
13.600
61.482
29.822
1.2735

(5) อัคคีภัย (Fire)
จํานวนบานเรือน
ปพ.ศ.
เสียหาย
(หลัง)
2550
20
6
20
2551
37
8
37
2552
23
8
26
2553
28
8
34
2554
6
3
6
2555
39
8
39
2556
22
6
22
2557
4
3
2
(ที่มา : สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพร)
จํานวนครั้งที่เกิดภัย พื้นที่ประสบภัย
(ครั้ง)
(อําเภอ)

เสียชีวิต บาดเจ็บ มูลคาความเสียหาย
(คน)
(คน)
(ลานบาท)
-

1
-

4.2001
7.9766
2.8308
7.1131
0.5688
5.5239
0.9605
0.5309

3.4.2 ความเสี่ยงสาธารณภัยของจังหวัด
จากขอมูลสถิติสถานการณสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชุมพร มีความเสี่ยงตอการ
เกิดสาธารณภัยที่สงผลกระทบทั้งชีวิตและทรัพยสินมีดังนี้(เรียงจากความเสี่ยงภัยมากไปหานอยตามลําดับ)
(1) อุทกภัย
(2) อุบัติเหตุทางถนน
(3) พายุหมุนเขตรอน
(4) ภัยแลง
(5) อัคคีภัย
จากความเสี่ยงสาธารณภัยดังกลาว ทําใหทราบถึงพื้นที่และระดับความเสี่ยงและปจจัยสําคัญที่ทํา
ใหเกิดความเสี่ยงในพื้นที่ ตามตาราง
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ประเภท
ของภัย
อุทกภัย พายุ
หมุนเขตรอน

ตาราง การประเมินความเสี่ยง/การจัดลําดับพื้นที่เสี่ยงภัย
พื้นที่เสี่ยงภัยและระดับความ
เสี่ยงภัย
สาเหตุ/ปจจัยเสี่ยง/ความลอแหลม/
ความเปราะบางในพื้นที่
เสี่ยง
เสี่ยงสูง
เสี่ยงต่ํา
ปานกลาง
- ทุกอําเภอ - สภาพภู มิ ป ระเทศมี ลั ก ษณะแคบและ
ยาวตามแนวเหนื อ-ใต ประกอบกับทาง
ทิ ศ ต ะ วั น ต ก เ ป น พื้ น ที่ สู ง มี ภู เ ข า
สลั บ ซั บ ซ อ นเป น แหล ง ต น กํ า เนิ ด ของ
แมน้ําหลายสาย และทางทิศตะวันออก
เป น ที่ ร าบลุ ม ชายฝ ง ทะเล จะได รั บ
อิทธิพลจากมรสุมทั้งสองดาน คือ มรสุม
ตะวันตกเฉียงใต (ระหวางเดือนมิถุนายน
- กั น ย า ย น ) แ ล ะ ม ร สุ ม
ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ (ระหว า งเดื อ น
ตุลาคม - ธันวาคม)

ภัยแลง

-

อุบัติเหตุทาง
ถนน

-

ศักยภาพของพื้นที่

มี โ ค ร ง ก า ร ต า ม
พ ร ะ ร า ช ดํ า ริ ข อ ง
พระบาทสมเด็จพระ
เจ าอยู หั ว โครงการ
พั ฒ นาพื้ น ที่ ห นอง
ใหญ และ คลองหั ว
วั ง พนั ง ตั ก สามารถ
ช ว ยระบายน้ํ า จาก
คลองท าตะเภาลงสู
ทะเลได น้ําจึงไมทวม
ในตัวเมืองชุมพร
212 หมู บ า น ได รั บ
การอบรม CBDRM
ทุก ขาดฝนหรื อ ฝนแล ง ระหว า งเดื อ น บ อ น้ํ า บ า ด า ล
อําเภอ มีนาคม-เมษายนส วนใหญมีผลกระทบ จํานวน 1,368 บอ
ตอการเกษตรกรรม
ลุมน้ํ าหลั ก 5 ลุ มน้ํ า
ลั กษณะดิ นไม เอื้ อต อการอุ มน้ํ าในบาง มีน้ําตลอดทั้งป
พื้นที่
ระบบการกักเก็บน้ํามีอยูนอย
ทุกอําเภอ - เส น ทางจากเหนื อ สุ ด ถึ ง ใต สุ ด ของ ภาคี เ ครื อ ข า ยหลั ก
จังหวัดชุมพร มีระยะทางรวมประมาณ ด า นความปลอดภั ย
200 กิโลเมตร
ท า ง ถ น น จั ง ห วั ด
ผิวทางชํารุด เพราะเปนจังหวัดตนทางสู ชุ ม พ ร มี ก า ร
ภาคใตมีปริมาณรถผานจํานวนมาก
ดํ า เ นิ น ก า ร อ ย า ง
พฤติ ก รรมผู ใ ช ร ถใช ถ นนยั ง ขาดวิ นั ย จริงจังและตอเนื่อง
ไมเคารพกฎหมาย
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3.5 การวิเคราะหขอมูลเพื่อสะทอนภาพการเปลี่ยนแปลงและแนวโนมที่สําคัญของจังหวัดชุมพร
ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3.5.1 สถานการณทรัพยากรธรรมชาติ
(1) พื้ น ที่ ป า ไมร วมของจั งหวั ด ชุ มพรมี แนวโน มเพิ่ม ขึ้น โดยเพิ่ม ขึ้น จาก 787,831.43 ไร
สัดสวน รอยละ 21.02 ของพื้นที่จังหวัด ในป 2556 เปน 808,097.62 ไร ในป 2557 คิดสัดสวนรอยละ
21.56 ของพื้นที่จังหวัด แตก็ยังคงมีการบุกรุกปาไมในบางพื้นที่ อาทิ อําเภอทาแซะ อําเภอพะโตะ อําเภอสวี
และอําเภอปะทิว
(2) ที่ดินไมถูกใชประโยชนยังมีอยูมาก บางสวนมีขอจํากัดดานการพังทลายของหนาดิน/การ
กัดเซาะพังทลายของหนาดินบางสวนมีคุณภาพดินเสื่อม บางสวนเปนที่รกราง รวมทั้งบางสวนมีปญหาที่ดินทํา
กินของประชาชนซับซอนที่รัฐ และเกิดความขัดแยงในการใชประโยชนที่ดิน
(3) ทรัพยากรทางทะเลและชายฝงถูกใชประโยชนจนเกิดความเสื่อมโทรมสงผลกระทบตอ
ฐานการสรางรายไดของจังหวัดชุมพร โดยเฉพาะอยางยิ่งการทําการประมงที่เกินกวาศักยภาพการผลิต การทํา
ประมงผิดกฎหมาย การขยายพื้นที่การกอสรางสาธารณูปโภค การปลอยน้ําเสียลงสูทะเล ฯลฯ สงผลใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงของระบบนิ เวศทางทะเลและชายฝงทะเล รวมทั้งยังเป นการลดความอุด มสมบู รณและความ
หลากหลายทางชีวิตภาพลง ซึ่งสงผลกระทบตออาชีพและรายไดของชาวประมงโดยเฉพาะประมงพื้นบานที่
รุนแรงขึ้นตามไปดวย
3.5.2 สถานการณสิ่งแวดลอม
(1) ป ญ หาการกั ด เซาะชายฝ ง มี แ นวโน ม รุ น แรงขึ้ น โดยจั ง หวั ด ชุ ม พรมี ช ายฝ ง ทะเล
ยาว 247.75 กิโลเมตร มีแนวชายฝงถูกกัดเซาะ จํานวน 31.94 กิโลเมตร คิดเปนสัดสวนรอยละ 12.89 ของ
ความยาวชายฝงทะเลของจังหวัด ทั้งนี้ การเกิดปญหาการกัดเซาะมีสาเหตุสวนหนึ่งมาจากการขยายตัวของ
ชุมชนรุกล้ําชายฝงการบุกรุกปาชายเลนที่เปนแนวกําลังคลื่นลมตามธรรมชาติ รวมทั้งภาวะความแปรรวนของ
สภาพภูมิอากาศ เปนตน
(2) คุณภาพน้ําในแหลงน้ําธรรมชาติ ของจั งหวั ดชุมพรมีความเสื่อมโทรมมากขึ้นเนื่องจาก
ชุมชนมีการปล อยน้ํ าเสี ยลงสูแมน้ําลํ าคลองโดยตรงและยังไมมีระบบจั ด การน้ําเสีย ที่ได มาตรฐาน รวมทั้ง
ประชาชนยังขาดจิตสํานึกและขาดการมีสวนรวมในการจัดการน้ําเสีย
(3) ปญหาขยะมูลฝอยของจังหวัดชุมพรมีแนวโนมที่รุนแรงขึ้นสวนทางกับการแกไขปญหาที่ยัง
เปนเพียงการแกไขเฉพาะหนาขาดการวางแผนที่ชัดเจนในการจัดการขยะที่ถูกวิธี จึงมีปญหาขยะตกคาง และ
ปญหาสถานที่กําจัดขยะ เปนตน
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3.5.3 สถานการณภัยธรรมชาติ
(1) ปญหาอุทกภัยมีนอยลงโดยในป 2556 มีจํานวนครัวเรือนที่ประสบภัย 27,187 ครัวเรือน
และ ในป 2557 มีจํานวน 18,884 ครัวเรือน ทั้งนี้ เนื่องจากศักยภาพของจังหวัดที่มีโครงการพัฒนาพื้นที่หนอง
ใหญ ตามพระราชดําริและคลองระบายน้ําหัววัง – พนังตัก สามารถระบายน้ําสูทะเลไดในบางสวน
(2) ปญหาภัยแลงในป 2555 – 2556 จังหวัดชุมพรไมมีปญหาภัยแลง อยางไรก็ตามในป
2557 ได เกิด สถานการณภั ย แล ง จํ านวน 1 ครั้ง ครอบคลุ มพื้น ที่ 7 อําเภอ จํ านวนครัว เรื อนที่ประสบภั ย
53,531 พื้ น ที่ ก ารเกษตรเสี ย หาย จํ า นวน 231,463 ไร สร า งความเสี ย หายมากที่ สุ ด นั บ ตั้ ง แต ป 2550
เปนตนมา ทั้งนี้สภาวการณดังกลาวสืบเนื่องจากศักยภาพของลุมน้ําหลักทั้ง 5 ของจังหวัด ซึ่งมีน้ําตลอดปและ
ปริมาณบอบาดาลในพื้นที่ จํานวน 1,368 บอ แตก็ยังตองเฝาระวังเนื่องจากพื้นที่จังหวัดชุมพร ตั้งอยูในรอง
มรสุมตะวันตกเฉียงใต และตะวันออกเฉียงเหนือ
3.5.4 การใชพลังงาน
ในป 2556 จังหวัดชุมพรมีสัดสวนการใชพลังงานในปริมาณมากเมื่อเทียบกับคากลางของ
ประเทศ ซึ่ ง สะท อ นถึ ง การใช พ ลั ง งานอย า งฟุ ม เฟ อ ย ไม คํ า นึ ง ถึ ง การอนุ รั ก ษ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่ งแวดล อม โดยมีสั ด ส ว นปริ มาณการใช น้ํ ามัน เชื้ อเพลิ งเพื่อ ยานพาหนะ 971.62 ลิ ต ร/คน ใช ไฟฟาภาค
ครัวเรือน 539.33 กิโลวัตต – ชั่วโมง/คน ใชไฟฟาภาคที่ไมใชครัวเรือนตอ GPP 7,199.76 กิโลวัตตชั่วโมง/ลาน
บาท และใชน้ํามันเชื้อเพลิงในภาคอุตสาหกรรมตอ GPP ภาคอุตสาหกรรม จํานวน 80.06 ลิตร/ลานบาท1

1 ขอมูลปริมาณน้ํามันดีเซลหมุนชามีการใชแตไมมีการบันทึกขอมูลไว

