ภาพรวมอาเภอเขาชะเมา
สภาพโดยทั่วไปของอาเภอ
ประวัติความเป็นมา
อาเภอเขาชะเมา เดิมนั้นอยู่ในความปกครองของอาเภอแกลง จังหวัดระยอง เนื่องจาก
อาเภอแกลง มีอาณาเขตกว้างขวาง มีประชากรมาก ท้องที่บางตาบลอยู่ห่างไกลจากตัวอาเภอ ทาให้เจ้าหน้าที่
ออกตรวจตราดูแลทุกข์สุขของราษฎรไม่ทั่วถึง
ดังนั้น เพื่อประโยชน์ทางการปกครอง และเพื่ออานวยความสะดวกให้ ประชาชนในท้องที่
กระทรวงมหาดไทยจึงประกาศแบ่งพื้นที่การปกครองอาเภอแกลง เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2536 ตั้งเป็น
กิ่งอาเภอเขาชะเมา สาเหตุว่ามีอุทยานแห่งชาติ เขาชะเมา – เขาวง ซึ่งเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง
ต่อมา กระทรวงมหาดไทยได้เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาตั้งอาเภอ เพื่อให้คณะรัฐ มนตรี
พิจารณา ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติ วันที่ 15 พฤษภาคม 2550 อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาตั้งอาเภอ
เพื่ อ เฉลิ ม พระเกี ย รติ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว เนื่ อ งในโอกาสมหามงคลเฉลิ ม พระชนมพรรษา
80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 และวันที่ 3 กันยายน 2550 พระราชกฤษฎีกาได้ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่มที่ 124 ตอนที่ 46 ก ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2550 โดยมีผลใช้บังคับเมื่อพ้นสิบ
ห้าวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป ซึ่งจะส่งผลให้กิ่งอาเภอตามพระราชกฤษฎีกามีฐานะ
เป็นอาเภอ ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2550 เป็นต้นไป
ที่ตั้งและอาณาเขตการปกครอง
อาเภอเขาชะเมา ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดระยอง ห่างจากตัวจังหวัด
ระยองเป็นระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร ตามเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) และมี
พื้นที่ประมาณ 324.40 ตารางกิโลเมตร (ข้อมูลจากการรวมพื้นที่ทุก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่)
หรือประมาณ 202,750 ไร่ โดยมีอาณาเขต ดังนี้
ทิศเหนือ
ทิศตะวันออก
ทิศใต้
ทิศตะวันตก

ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ

อาเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี
อาเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี
อาเภอแกลง จังหวัดระยอง
อาเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

การปกครองของอาเภอเขาชะเมา
อาเภอเขาชะเมา แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่
1. การปกครองท้องที่ รวม 4 ตาบล 29 หมู่บ้าน ดังนี้
1.1 ตาบลห้วยทับมอญ
จานวน 8 หมู่บ้าน
1.2 ตาบลชาฆ้อ
จานวน 9 หมู่บ้าน
1.3 ตาบลน้าเป็น
จานวน 7 หมู่บ้าน
1.4 ตาบลเขาน้อย
จานวน 5 หมู่บ้าน
2. การปกครองท้องถิ่น ดังนี้
2.1 เทศบาลตาบลชาฆ้อ
2.2 องค์การบริหารส่วนตาบลเขาชะเมา
2.3 องค์การบริหารส่วนตาบลน้าเป็น
2.4 องค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย
ตารางที่ แสดงจานวนประชากรและความหนาแน่นรายตาบล/เทศบาล ปี พ.ศ.2554
จานวนประชากร (คน)
จานวน
พื้นที่
ที่
ตาบล/เทศบาล
ชาย
หญิง
รวม ครัวเรือน (ตร.กม.)
1
2
3
4

น้าเป็น
3,401 3,418 6,819
ห้วยทับมอญ
3,837 3,916 7,753
เขาน้อย
1,371 1,269 2,640
เทศบาลตาบลชาฆ้อ 2,909 2,952 5,861
รวม
11,518 11,555 23,073
ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

2,467
3,494
1,164
2,501
9,626

ความ
หนาแน่น
(คน/ตร.กม.)
53
128
192
40
81.28
32
104.92
56
431.2

256

สภาพทางกายภาพ
อาเภอเขาชะเมา มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขา สลับเนินเขาและภูเขามีลักษณะเป็นลอน
ลูกคลื่นสูงต่าสลับกันไป เป็นดินร่วนปนทราย เหมาะแก่การเพาะปลูก การทาสวนผลไม้ สิ่งแวดล้อมตาม
ธรรมชาติ ส มบู ร ณ์ แหล่ ง ต้ น น้ าล าธารยั ง ไม่ ถู ก ท าลายพื้ น ที่ ส่ ว นใหญ่ อ ยู่ ใ นเขตป่ า สงวนแห่ ง ชาติ
บ้ า นนา – ทุ่ ง ควายกิ น อุ ท ยานแห่ ง ชาติ เ ขาชะเมา – เขาวง และเขตรั ก ษาพั น ธ์ สั ต ว์ ป่ า เขาอ่ า งฤาไน
(เขตรอยต่อ 5 จังหวัด)
ภูเขา มีเทือกเขาที่สาคัญ คือ ทิวเขาชะเมา เขาชะมูน เขาชะอางค์ทรงเครื่อง เขาชะอางค์
คร่อมคลอง เขาชะอางค์ง่อนแง่น เขาขาด ซึ่งสูงจากระดับน้าทะเล 1,035 เมตร
แม่น้า มีแม่น้าประแสร์ ยาวประมาณ 25 กิโลเมตร มีต้นกาเนิดจากทิวเขาในจังหวัดจันทบุรี
ไหลผ่ านท้อ งที่ ข องอาเภอเขาชะเมา อ าเภอแกลง ลงสู่ ท ะเลที่ต าบลปากน้ าประแสร์ อาเภอแกลง และ
มีลาคลองที่สาคัญ ได้แก่ คลองโพล้ คลองหวาย คลองปลาก้าง คลองห้วยทับมอญ

ภูมิอากาศ
สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปของอาเภอเขาชะเมา มีลักษณะเปลี่ยนแปลงไปตามอิทธิพลของลม
มรสุมเขตร้อน แบ่งออกเป็น 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว อุณหภูมิโดยเฉลี่ยตลอดปี ประมาณ
27.6 องศาเซลเซียส โดยอุณหภูมิสูงสุดในเดือนเมษายนวัดได้ 35.7 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต่าสุดใน
เดือนมกราคมวัดได้ 17.8 องศาเซลเซียส
สภาพสังคมและประชากร
อาเภอเขาชะเมา ในปี พ.ศ. 2554 มีจานวนประชากรรวมทั้งสิ้น 23,372 คน บริเวณที่มี
ความหนาแน่นมากที่สุดอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลน้าเป็น มีความหนาแน่น 128 คนต่อตาราง
กิโลเมตร บริเวณที่มีความหนาแน่นน้อยที่สุด คือ องค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย เท่ากับ 32 คนต่อ
ตารางกิโลเมตร
เชื้อสายของประชากรอาเภอเขาชะเมา
ประชากรในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นชาวระยอง แต่มี ชาวชองที่สืบเชื้อสายจากเขมรผสมกับจีนอยู่
บางส่วน ภาษาที่ใช้ในอาเภอส่วนใหญ่จะใช้ภาษากลาง และภาษาชองพูดได้บางส่วน การพูดของชาวชอง คือ
การพูดธรรมดา แต่หางเสียงของชาวชอง จะมีคาว่า “ฮิ” หรือ “นิ” หมายถึง “ค่ะ ครับ”
การบริการทางสังคมของอาเภอเขาชะเมา ประกอบด้วย
1.การบริการทางด้านสาธารณสุข มีโรงพยาบาลของรัฐ 1 แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบล 6 แห่ง
2.การบริการทางด้านการศึกษา มีจานวนสถานศึกษาในสังกัด สพป.เขต 2 จานวน 14
แห่ง สถานศึกษาในสังกัด สพม. เขต 18 จานวน 2 แห่ง นอกจากนี้ยังมีศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอเขาชะเมาจานวน 1 แห่ง โดยมีศูนย์การเรียนชุมชน จานวน 4 แห่ง
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพเศรษฐกิ จ โดยทั่ ว ไปของอ าเภอเขาชะเมา ประชากรส่ ว นใหญ่ ป ระกอบอาชี พ
เกษตรกรรม ได้แก่ ยางพารา ปาล์มน้ามัน พืชไร่ ทุเรียน ผลไม้อื่น สาหรับอาชีพนอกภาคการเกษตร ได้แก่
รับจ้างทางการเกษตรและด้านค้าขายผลผลิตทางการเกษตร
พืชเศรษฐกิจ คือ ยางพารา ปาล์มน้ามัน พืชไร่ ทุเรียน ผลไม้อื่น
พาณิชยกรรมด้านการเกษตร
อาเภอเขาชะเมา มี ส หกรณ์จานวน 1 แห่ ง ได้ แก่ สหกรณ์การเกษตรอ าเภอเขาชะเมา
ซึ่ง จั ด ตั้ง ขึ้น เพื่ อแก้ไ ขปั ญหาต่ าง ของเกษตรกรและส่ ง เสริม การอยู่ ดีกิ นดี ของเกษตรกร มี ศูน ย์ป ระมู ล
ยางพาราแผ่น จานวน 4 แห่ง ได้แก่ ศูนย์พัฒนาตาบลน้าเป็น ศาลาอเนกประสงค์ตาบลชาฆ้อ ศูนย์ประมูล
ยางสี่แยกพัฒนา ตาบลห้วยทับมอญ และศูนย์ประมูลยางตาบลเขาน้อย
บทบาทและหน้าที่ของอาเภอเขาชะเมา เป็นศูนย์กลางการบริหารการปกครองระดับอาเภอ
และบทบาทการท่องเที่ยวที่สาคัญระดับจังหวัด โดยมีประชากรคาดการณ์ในอนาคต (พ.ศ.2574) รวมทั้งสิ้น
ประมาณ 32,700 คน อัตราการเปลี่ยนแปลงร้อยละ 1.7 ต่อปี

แผนที่

