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1. บทนา
จังหวัดจันทบุรี มีพื้นที่ทั้งหมดเนื้อที่ 6,338 ตารางกิโลเมตร (3,961,250 ไร่ ) ตั้งอยู่ในพื้นที่ชายฝั่ง
ทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย ระหว่างเส้นรุ้งที่ 12 –13 องศาเหนือ และเส้นแวงที่ 101 - 102 องศา
ตะวันออก ลักษณะพื้นที่เป็นป่าไม้ ภูเขาและเนินสูง และมีอาณาเขตติดต่อกับราชอาณาจักรกัมพูชาประมาณ 87
กิโลเมตรและมีแนวชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 102.2 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครตามเส้นทาง
รถยนต์ตามเส้นทาง (สายใหม่) ประมาณ 245 กิโลเมตร

1.1 ภูมิประเทศ
จังหวัดจันทบุรีมีสภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปแบ่งออกเป็น
1.1.1) ป่าไม้ ภูเขา และเนินสูง เป็นลักษณะของภูมิประเทศด้านเหนือและตะวันออกของจังหวัด ได้แก่
เขตอ้าเภอแก่งหางแมว อ้าเภอท่าใหม่ อ้าเภอมะขาม อ้าเภอสอยดาว อ้าเภอโป่งน้้าร้อน และ ตอนบนของ
อ้าเภอขลุง บริเวณดังกล่าวเป็นเขตป่าสงวน เขตอุทยานแห่งชาติ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าและเขตรักษา พันธุ์สัตว์ป่า
และพื้นที่การเกษตรปลูกสวนผลไม้ ยางพารา ปาล์มน้้ามัน และพืชไร่ เช่น ข้าวโพด มันส้าปะหลัง เป็นต้น
1.1.2) ที่ราบสลับภูเขา อยู่ ตอนกลางของจังหวัด ได้แก่ พื้นที่ในเขตอ้าเภอเมือง อ้าเภอเขาคิช ฌกู ฏ
ตอนบนของอ้าเภอท่าใหม่ อ้าเภอขลุง และตอนบนของอ้าเภอแหลมสิงห์ พื้นที่แหล่งน้้าที่ใช้ท้าสวนผลไม้
1.1.3) ที่ราบฝั่งทะเล ได้แก่ อ้าเภอนายายอาม ตอนล่างของอ้าเภอท่าใหม่ อ้าเภอแหลมสิงห์ และ
อ้าเภอขลุง มีลักษณะเป็นที่ราบชายฝั่งทะเลสลับด้วยเนินเขา เป็นบริเวณป่าชายเลน
จังหวัดจันทบุรี มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ
มีอาณาเขตติดต่อกับอ้าเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทราและอ้าเภอ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก

วังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว
มีอาณาเขตติดต่อกับติดต่อจังหวัดตราดและอ่าวไทย
มีอาณาเขตติดต่อกับอ้าเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด และราชอาณาจักรกัมพูชา
มีอาณาเขตติดต่อกับอ้าเภอแกลง อ้าเภอเขาชะเมา จังหวัดระยองและอ้าเภอ
บ่อทอง จังหวัดชลบุรี
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ภาพที่ 1-1 แผนที่อาณาเขตติดต่อจังหวัดจันทบุรี

1.2 ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิอากาศจังหวัดจันทบุรีเป็นแบบมรสุมเมืองร้อน (Tropical Monsoon Climate) อุณหภูมิ
เฉลี่ยตลอดปีประมาณ 36.0 องศาเซลเซียส มีฝนตกชุก ภูมิอากาศแบ่งออกได้เป็น 2 ฤดู คือ ฤดูฝน (wet
season) และฤดูแล้ง (dry season) ปริมาณน้้าฝนเฉลี่ย 2,721 มม. ต่อปี เนื่องจากพื้นที่ติดกับอ่าวไทยท้าให้
ได้รับอิทธิพลทั้งลมมรสุมจากทะเลจีนใต้ และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ฤดูฝนจะเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายนถึง
เดือนตุลาคม หลังจากนั้นจะได้รับอิทธิพลความกดอากาศสูงที่พัดผ่านจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือเริ่มเข้าสู่ฤดู
หนาว ท้าให้อากาศหนาวเย็น เป็นช่วงระยะสั้นๆ ตั้งแต่ช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงมกราคม ส่วนฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่
เดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม (แผนพัฒนาจังหวัดจันทบุรี พ.ศ. 2561-2564)

1.3 เขตการปกครอง
จังหวัดจันทบุรี แบ่งเขตการปกครองเป็น แบ่งออกเป็น 10 อ้าเภอ 76 ต้าบล 731 หมู่บ้าน 33 ชุมชน
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จ้านวน 82 แห่ง ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลเมือง
5 แห่ง เทศบาลต้าบล 42 แห่ง และองค์การบริหารส่วนต้าบล 34 แห่ง มีอ้าเภอที่ติดชายฝั่งทะเล 4 อ้าเภอ
ได้แก่อ้าเภอนายายอาม ตอนล่างของอ้าเภอท่าใหม่ อ้าเภอแหลมสิงห์ และอ้าเภอขลุง
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ตารางที่ 1-1 แสดงการปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่

อาเภอ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

เมืองจันทบุรี
ขลุง
ท่าใหม่
โป่งน้้าร้อน
มะขาม
แหลมสิงห์
สอยดาว
แก่งหางแมว
นายายอาม
เขาคิชฌกูฏ
รวม 10 อ้าเภอ

ตาบล

หมู่บ้าน

อบจ.

11
12
14
5
6
7
5
5
6
5
76

98
90
124
47
59
65
70
66
67
45
731

1
1

เทศบาล เทศบาล
เมือง
ตาบล
3
7
1
6
1
5
4
7
2
2
1
3
5
5
42

อบต.
4
5
7
2
4
4
4
4
34

ตารางที่ 1-2 แสดงการปกครองชายฝั่งทะเล อ้าเภอ ต้าบลและอปท.จังหวัดจันทบุรี (2562)
อ้าเภอ
ขลุง
แหลมสิงห์

ท่าใหม่
นายายอาม

ต้าบล
บางชัน
เกาะเปริด
ปากน้้าแหลมสิงห์
บางกะไชย
ตะกาดเง้า
คลองขุด
สนามไชย
กระแจะ
ช้างข้าม

อปท.
อบต.บางชัน
อบต.เกาะเปริด
ทต.ปากน้้าแหลมสิงห์
อบต.บางกะไชย
อบต.ตะกาดเง้า
อบต.คลองขุด
อบต.สนามไชย
อบต.กระแจะ
อบต.ช้างข้าม

1.4 เศรษฐกิจ
เศรษฐกิจ จังหวัดจันทบุรีด้านอุปทาน (การผลิต) ในเดือนมกราคม 2562 หดตัวเมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันปีก่อน ปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อน สะท้อนได้จากดัชนีผลผลิตภาคเกษตรกรรมที่หดตัว ร้อยละ -17.1
เมื่อเทีย บกับ เดือน เดียวกันปี ก่อน ปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อนที่หดตัว ร้อยละ -50.1 จากปริมาณผลผลิ ต
ยางพารา ล้าไย มันส้าปะหลังและกุ้งขาวที่ลดลง ขณะที่ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัว ร้อยละ 6.1
เมื่อเทียบกับเดือน เดียวกันปีก่อน ขยายตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อนที่ขยายตัว ร้อยละ 5.9 จากปริมาณการใช้
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ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรม และทุนจดทะเบียนสะสมภาคอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้น และดัชนีผลผลิตภาคบริการ
ขยายตัว ร้อยละ 3.0 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน ชะลอตัวจากเดือนก่อนที่ขยายตัว ร้อยละ 6.5 จาก
รายได้ผู้ประกอบการค้าส่งค้าปลีก ภาษีโรงแรม และรายได้จากการเยี่ยมเยือนที่เพิ่มขึ้น ดังตารางที่ 1-3
ตารางที่ 1-3 แสดงอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจด้านอุปทาน
เครื่องชี้เศรษฐกิจด้านอุปทาน
(Supply Side) (สัดส่วนต่อ GPP)
ดัชนีผลผลิตภาคการเกษตรกรรม (%
yoy)
(โครงสร้างสัดส่วน 55.40%)
ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม (% yoy)
(โครงสร้างสัดส่วน 6.51 %)
ดัชนีผลผลิตภาคบริการ (% yoy)
(โครงสร้างสัดส่วน 38.09%)

ปี 2561
-32.9

Q1
-19.8

ปี พ.ศ. 2561
Q2
Q3
Q4
-7.1 -54.0 -50.1

ธ.ค.
-50.1

ปี พ.ศ. 2562
ม.ค ก.พ. YTD*
-17.3 11.2 -8.5

0.4

1.4

-0.7

-0.8

4.7

5.9

6.1

6.8

6.4

6.1

3.2

9.4

2.8

8.8

6.5

3.0

6.9

5.0

% yoy หมายถึง ปีนี้เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
YTD* หมายถึง Year to Date: ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน

ด้านอุปสงค์ (การใช้จ่าย) ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ดังตารางที่ 1-4 ขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันปีก่อน ชะลอตัวลงจากเดือนก่อน สะท้อนได้จาก ดัชนีการลงทุนภาคเอกชนที่ขยายตัว ร้อยละ 4.4
เมื่อเทียบกับเดือน เดียวกันปีก่อน ทรงตัวจากเดือนก่อนหน้าที่ขยายตัวร้อยละ 4.4 จากสินเชื่อเพื่อการลงทุน
และทุนจดทะเบียนธุรกิจ สะสมที่เพิ่มขึ้น และดัชนีการค้าชายแดนที่ขยายตัว ร้อยละ 51.9 ชะลอตัวจากเดือน
ก่อนที่ขยายตัวร้อยละ 72.9 จากมูลค่าสินค่าส่งออกที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ดัชนีการบริโภคภาคเอกชนหดตัว ร้อยละ
-7.9 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปี ก่อนปรับตัวลงมาจากเดือนก่อนที่ขยายตัวร้อยละ 32.5 จากภาษีมูลค่าเพิ่ม
จ้านวนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลจดทะเบียน ใหม่ และจ้านวนรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ลดลง และดัชนีการ
ใช้จ่ายภาครัฐหดตัว ร้อยละ -6.4 เมื่อเทียบกับ เดือนเดียวกันปีก่อน ปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อนที่หดตัวร้อยละ
-9.6 จากรายจ่ายการลงทุนที่ลดลง
ตารางที่ 1-4 แสดงการขยายตัวทางเศรษฐกิจด้านอุปสงค์
เครื่องชี้เศรษฐกิจด้านอุปสงค์
(Demand Side)

ปี 2561

ดัชนีบริโภคภาคเอกชน (% yoy)
(โครงสร้างสัดส่วน 29.36 %)
ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน (% yoy)
(โครงสร้างสัดส่วน 24.45 %)
ดัชนีการใช้จ่ายภาครัฐ (% yoy)
(โครงสร้างสัดส่วน 24.38 %)
ดัชนีการค้าชายแดน (% yoy)
(โครงสร้างสัดส่วน 21.81 %)

-2.6

Q1
0.6

ปี พ.ศ. 2561
Q2
Q3
Q4
14.0
-3.2 -18.1

ธ.ค.
-0.8

ปี พ.ศ. 2562
ม.ค ก.พ. YTD*
32.5 -7.9 12.4

4.0

4.0

4.0

4.2

3.9

5.0

4.4

4.4

4.4

1.6

6.7

5.5

-0.3

-7.0

-4.7

-9.6

-6.4

-8.0

-8.3

-29.1

-19.9

5.6

15.1

22.5

72.9

51.9

62.8
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ด้านรายได้เกษตรกร ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ดังตารางที่ 1-5 ดัชนีรายได้เกษตรกรหดตัว ร้อยละ -4.8
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน ปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อนที่หดตัว ร้อยละ -24.0 เป็นผลมาจากดัชนีราคา
สินค้า ภาคเกษตรกรรมหดตัวจากราคายางพารา ทุเรียน ล้าไย มันส้าปะหลั งและกุ้งขาวที่ลดลง ประกอบกับ
ผลผลิตยางพารา มันส้าปะหลังและกุ้งขาวลดลง
ด้านการเงิน สภาพคล่องในระบบสถาบันการเงินเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ปริมาณเงินฝากรวมขยายตัว ร้อย
ละ 7.5 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน ขยายตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อนหน้าที่ขยายตัว ร้อยละ 6.9 และ
ปริมาณ สินเชื่อรวมขยายตัว ร้อยละ 3.3 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน ขยายตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อนที่
ขยายตัว ร้อยละ 2.4 จากนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล
ตารางที่ 1-5 แสดงอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจด้านรายได้เกษตรกรและด้านการเงิน
เครื่องชี้ด้านรายได้เกษตรกร
และด้านการเงิน
ดัชนีรายได้เกษตรกร (% yoy)
ปริมาณเงินฝากรวม (% yoy)
ปริมาณสินเชื่อรวม (% yoy)

ปี 2561
15.7
6.9
1.9

Q1
37.4
6.3
1.0

ปี พ.ศ. 2561
Q2
Q3
Q4
12.1 -59.6 -61.5
10.0 6.0
5.8
-0.3 -1.3
1.5

ธ.ค.
-51.6
5.3
2.8

ปี พ.ศ. 2562
ม.ค ก.พ. YTD*
-24.0 -4.8 -21.0
6.9
7.5
7.5
2.4
3.3
3.3

1) ด้านการเกษตร
ในภาพรวมภาคเกษตรกรรมในปี 2560 และแนวโน้มในปี 2561 มีสัดส่วนคิดเป็น ร้อยละ 55 ของ
โครงสร้างเศรษฐกิจ ของจังหวัดจันทบุรี และจากเครื่องชี้ภาคเกษตรกรรม มีอัตราการขยายตัวตามปริมาณ
ผลผลิต ทางการเกษตรซึ่งขึ้นอยู่กับดิน ฟ้าอากาศและราคาที่จูงใจให้เกษตรกรปลูกและเก็บเกี่ยวผลผลิต พืช
เศรษฐกิจหลักๆของจังหวัดจันทบุรี มีดังนี้
- ทุเรียน
ทุเรียน เป็นพืชเศรษฐกิจตัวหนึ่งที่อยู่คู่จังหวัดจันทบุรีมานานเกือบศตวรรษ ซึ่งในช่วง 5-6 ปี ที่ผ่านมา
ทุเรียนเป็นผลไม้ที่มีความต้องการจากประเทศจีนสูง ท้ารายได้หลักเข้าจังหวัดเป็นอันดับ 1 หรือ 2 มาตลอด
สะท้อนได้จากปริมาณผลผลิตในปี 2560 ซึ่งมีปริมาณเกือบ 300,000 ตัน เป็นสถิติที่สูงสุดจากทุกปี ขยายตัว
คิดเป็นร้อยละ 53 จากปี 2559 ที่หดตัวจากภาวะภัยแล้ง เป็นผลจาก ในปี 2560 สภาพภูมิอากาศเอื้ออ้านวย
ซึ่งคลี่คลายจากภาวะภัยแล้ง ประกอบกับเมื่อ 5-6 ปี ที่ผ่านมา ราคายางพาราเริ่มตกต่้า เจ้าของสวนยาง
บางส่วนจึงทยอยโค่นต้นยางและหันมาปลูกทุเรียน ซึ่งสามารถให้ผลผลิตภายใน 3-5 ปี รวมทั้งเกษตรกรมี
ความพยายามเพิ่มปริมาณผลผลิตต่อไร่ โดยใช้ปุ๋ยและนวัตกรรมอื่น ๆ ร่วมด้วย พันธ์ทุเรียนที่นิยมปลูก ได้แก่
พันธุ์หมอนทอง ซึ่งมีรสชาติหวานมัน เนื้อหนา เปลือกหนา เม็ดเล็ก มีน้าหนักต่อลูกสูง และชาวจีนชอบบริโภค
ส้าหรับพันธุ์พวงมณีเป็นพันธุ์พื้นเมืองที่อร่อยแต่ลูกเล็กจึงไม่นิยมปลูกเพื่อส่งออกเนื่องจากมีรสชาติเข้มข้น
หวานมัน และปอกเปลือกง่าย นอกจากนี้ยังมีพันธุ์นกหยิบ ก็เริ่มเป็นที่นิยมเช่นกัน ในปี 2561 ถึงแม้ว่าจะมี
กระแสซื้อขายทุเรียนผ่าน E-Commerce จาก website: tmall.com บ.ในเครืออาลีบาบา ที่สามารถขาย
ทุเรียน 80,000 ลูก ใน 1 นาที แต่เนื่องจากในปี 2561 สภาพภูมิอากาศไม่เอื้ออ้านวย คาดว่าปริมาณผลผลิต
ทุเรียนจะลดลงจากปี 2560 เล็กน้อย
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อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยเสี่ยงจากราคาทุเรียนที่สูงซึ่งเป็นที่ดึงดูดเกษตรกรให้หันมาปลูกมากขึ้น ท้าให้
ไม่เฉพาะจังหวัดจันทบุรีเท่านั้นที่ขยายพื้นที่เพาะปลูก แต่ยังมีจังหวัดอื่น ๆ เช่นภาคใต้ ภาคกลางและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือที่เพิ่มปริมาณการผลิต และไม่เพียงเท่านั้น ยังมีประเทศอื่น ๆ ที่ขยายพื้นที่เพาะปลูก
ทุเรียนเพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภคชาวจีนด้วยเช่นกัน เช่นเวียดนามและประเทศจีนเอง สะท้อนได้
จากการกว้านซื้อพัน ธ์ทุเรียนหมอนทองจากประเทศไทยและจังหวัดจันทบุรีเป็นจ้านวนมาก ซึ่งอาจส่งผล
กระทบต่อวิกฤติราคาทุเรียนตกต่้าในอนาคตจากปริมาณผลผลิตล้นตลาด (over supply)

ที่มา : ส้านักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี (ข้อมูลเดือนมกราคม 2551 – กรกฎาคม 2561)

- ลาไย
ล้าไย เป็ นพืชเศรษฐกิจทีมาแรงในช่ว ง 10 ปี ทีผ่านมา เนื่องจากเป็นทีต้องการของผู้ บริโ ภคใน
ประเทศจีน ส่งผลให้เกษตรกรในจังหวัดจันทบุรี ในเขตอ้าเภอโป่งน้้าร้อนและสอยดาว เพิ่มพื้นที่เพาะปลูก
และมีนวัตกรรมในการเพิ่มผลผลิตโดยไม่ต้องรอฤดูหนาว โดยปรากฏว่าผลผลิตล้าไย ในปี 2560 มีจ้านวน
ประมาณ 350,000 ตัน สูงกว่าทุกปี ทีผ่านมาเนื่องจากภูมิอากาศเอื้ออ้านวยและคลี่คลายจากภัยแล้งในปี
2559 อย่างไรก็ตามเมื่อผลผลิตมากกว่าทุกปี ประกอบกับการขายผลผลิตล้าไยให้แก่ล้งจีน (ร้อยละ 9 เป็น
การขายส่ งไปยั งประเทศจีนี้ ) โดยการท้าสั ญญาซื้อขายล้าไยล่ วงหน้าทั้งสวน ท้าให้เกษตรกรบางส่ว น
เดือดร้อนเนื่องจากเมื่อถึงเวลาเก็บเกี่ยว ล้งบางแห่งเลือกเก็บเฉพาะล้าไยเบอร์ใหญ่เท่ากับเงินมัดจ้าแล้วทิ้ง
สวน และบางส่วนประสบปัญหาเช็คเด้งจากล้งจีน ส้าหรับในปี 2561 ถึงแม้ว่าราคาล้าไยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
แต่สารราดล้าไยขาดตลาดและสภาพภูมิอากาศไม่เอื้ออ้านวย คาดว่าผลผลิตล้าไยจะมีปริมาณลดลงเมื่อ
เทียบกับผลผลิตในปี 2560
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ที่มา : ส้านักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี (ข้อมูลเดือนมกราคม 2551 – กรกฎาคม 2561)

- มังคุด
มังคุด เป็นที่ทราบโดยทั่วไปว่าเป็นราชินีผลไม้ ถึงแม้ว่ามังคุดจะเป็นที่นิยมของผู้บริโภคในประเทศ แต่
จากสถิติผ ลผลิ ตและราคาในช่วง 10 ปี ที่ผ่ านมา ปรากฏว่าถ้าปี ใดผลผลิตออกมากราคาจะต่้าลง แต่ถ้า
ผลผลิตออกน้อยลง ราคาจะสูงขึ้น ซึ่งเป็นไปตามกฎ demand supply ส้าหรับในปี 2560 ที่ผ่านมา ปรากฏ
ว่าจากสถิติมีผลผลิตมังคุดออกมากกว่าทุกปี เนื่องจากสภาพภูมิอากาศเอื้ออ้านวย โดยเฉพาะในช่วงปลาย
เดือนมิถุนายน ถึงเดือนกรกฎาคม เป็นช่วงที่ผลผลิตมังคุดออกสู่ตลาดเป็นจ้านวนมาก แต่ราคาตกต่้าลงอยู่ที่
กิโ ลกรั มละประมาณ 6 - 15 บาท ท้าให้ เกษตรกรขาดทุน สภาเกษตรกรจังหวัดจันทบุรีจึงได้เข้าพบผู้ ว่า
ราชการจังหวัดเพื่อข้อความช่วยเหลือซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดได้มีแนวทางแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าโดยรับฝาก
ขายมังคุดในราคากิโลกรัมละ 15 บาทไปขายในต่างจังหวัด ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ามังคุดเป็นผลไม้ที่มีปริมาณ
ผลผลิตสูงกว่าความต้องการของผู้บริโภคในประเทศ เนื่องจากปัจจุบัน มังคุดสามารถปลูกได้ในหลายจังหวัดทั่ว
ประเทศ ทั้งภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนือบางจังหวัด ท้าให้มังคุดจังหวัดจันทบุรีโดนแย่งส่วนแบ่งทาง
การตลาดจากมังคุดภาคใต้ที่ออกผลผลิตในช่วงเดียวกัน ถึงแม้ว่ามังคุดจะเป็นที่ต้องการของตลาดในประเทศ
และต่างประเทศ แต่ข้อจ้ากัดของมังคุดคือถึงแม้เปลือกหนาแต่ก็เป็นผลไม้ที่ช้าชอกง่าย ดังนั้นนอกจากจะต้อง
เก็บเกี่ยวอย่างระระระมัดระวังวังวังแล้ว การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวก็ต้องกระท้าอย่างนุ่มนวล จึงจะได้มังคุด
ที่มีคุณภาพดี สามารถเก็บรักษาได้นาน เนื่องจากมังคุดมีอายุวางจ้าหน่ายค่อนข้างสั้นประมาณ 3-5 วัน ในการ
ส่งออกจึงใช้การขนส่งทางอากาศ ซึ่งต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง จึงไม่เหมาะกับการส่งออกเหมือนทุเรียนเป็นผลไม้ที่
เปลือกหนาและใช้ระยะเวลาในการสุกส้าหรับในปี 2561 เนื่องจากสภาพภูมิอากาศไม่เอื้ออ้านวย คาดว่า
ผลผลิตมังคุดจะลดลงเมื่อเทียบกับผลผลิตในปี 2560
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ที่มา : ส้านักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี (ข้อมูลเดือนมกราคม 2551 – กรกฎาคม 2561)

- ยางพารา
ยางพารา เป็นพืชเศรษฐกิจที่เคยท้ารายได้หลักให้แก่จังหวัดจันทบุรีมาเป็นเวลาหลายทศวรรษ แต่
ในช่วง 5-6 ปี ที่ผ่านมา สภาพเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ประกอบกับผลผลิตยางพารา (stock ยางพาราในโลก) มี
มากกว่าความต้องการใช้ รวมถึงราคาน้้ามันเชื้อเพลิงตกต่้าลง ซึ่งราคายางพารามีทิศทางเดียวกับราคาน้้ามัน
จากเหตุผลดังกล่าวท้าให้ราคายางพาราลดลงอย่างต่อเนื่อง ท้าให้เกษตรกรโค่นยางและปลูกพืชเศรษฐกิจชนิด
อื่น ทดแทน เช่น ทุเรี ย น มังคุด ล้ าไย เป็ น ต้น สะท้อนได้จากปี 2560 ปริมาณผลผลิ ตยางพารามีจ้านวน
119,827 ตัน ลดลงจากปี 2559 ร้อยละ -25.7 และในปี 2561 คาดว่าจะลดลงอย่างต่อเนื่อง

ที่มา : ส้านักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี (ข้อมูลเดือนมกราคม 2551 – กรกฎาคม 2561)

2) ด้านอุตสาหกรรม
ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี ปี 2561 (มกราคม – มิถุนายน 2561)
- จ้านวนโรงงาน จ้านวนเงินทุน และจ้านวนคนงาน แสดงดังตารางที่ 1-6
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ตารางที่ 1-6 จ้านวนโรงงาน จ้านวนเงินทุน และจ้านวนคนงาน
จ้าพวกที่ จ้านวนโรงงาน (โรงงาน)
จ้านวนเงินทุน
(ล้านบาท)
1
148
43.57
2
78
335.69
3
409
10,520.54
รวม
635
10,899.80

จ้านวนคนงาน (คน)
409
780
9,380
10,569

สาขาอุตสาหกรรมที่มีการลงทุนมากที่สุด 3 อันดับแรกของจังหวัดจันทบุรี ได้แก่
1. อุตสาหกรรมอาหาร ประกอบด้วยกิจการผลิตสัตว์น้าแช่แข็ง -ห้องเย็นเป็นหลัก รองลงมา ได้แก่
กิจกรรมแปรรูปผักและผลไม้ (Freeze Dry, Frozen) และกิจกรรมเครื่องปรุงหรือเครื่องประกอบอาหาร/
น้้าปลาตามล้าดับ ปัจจุบันมีจ้านวนโรงงานทั้งสิ้น 100 โรงงาน เงินลงทุน 2,929.49 ล้านบาท การจ้างงาน
3,908 คน
2. อุตสาหกรรมการเกษตร ประกอบด้วยกิจการท้าแป้งมันส้าปะหลังเป็นหลัก รองลงมา ได้แก่ กิจการ
ท้ามันเส้น และอบเมล็ดพืชตามล้าดับ ปัจจุบันมีจ้านวนโรงงานทั้งสิ้น 176 โรงงาน เงินลงทุน 2,005.53 ล้าน
บาท การจ้างงาน 1,646 คน
3. อุตสาหกรรมอื่น ๆ ประกอบด้วยกิจการที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมบริการ เช่นซ่อมรถยนต์ รองลงมา
ได้แก่ อุตสาหกรรมสนับสนุนภาคการก่อสร้าง เช่น ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ ขุดดินเป็นต้น ปัจจุบันมีจ้านวน
โรงงานทั้งสิ้น 75 โรงงาน เงินลงทุน 1,902.91 ล้านบาท การจ้างงาน 1,261 คน
3) ด้านการค้าของจังหวัดจันทบุรี
การค้าส่ ว นใหญ่เป็ น ธุร กิจ ขนาดกลาง และขนาดย่อมในครัวเรือนบริเวณย่านชุมชนเขตเทศบาล
ศูนย์กลางการตลาดมี 3 ลักษณะ คือ ตลาดสินค้าเกษตร กระจัดกระจายอยู่ทั่วไปตามแหล่งผลิตแต่ละอ้าเภอ
เช่น ตลาดผลไม้ ตลาดสินค้าอุตสาหกรรมมักจะรวมอยู่ในเขตชุมชน เช่น สินค้ าอัญมณี เป็นต้น ส่วนตลาด
สินค้าอุปโภคบริโภคประจ้าวัน ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเป็นส่วนใหญ่เพื่อความสะดวกในการจับจ่ายใช้สอย
ความต้องการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
1. ด้านการเกษตร : ส่งเสริมการผลิตพืชแบบเกษตรอินทรีย์ให้มีผลผลิตที่มีคุณภาพตรงกับความ
ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ
จังหวัดจันทบุรี เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพในการผลิตสิ นค้าเกษตร เนื่องจากสภาพภูมิศาสตร์เหมาะสม
มีความอุดมสมบูรณ์ด้านอาหารที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานระดับสากล ถือได้ว่าเป็นครัวโลกแห่งหนึ่ง เป็นแหล่ง
ผลิตผลไม้ที่ส้าคัญของประเทศ ประกอบด้วย ทุเรียน เงาะ มังคุด คิดเป็นมูลค่า 27,915 ล้านบาท ในปี 2558
ปริมาณผลผลิตผลไม้ ทุเรียน 223,889 ตัน มังคุด 91,845 ตัน เงาะ 137,634 ตัน ปริมาณผลไม้ที่กระจายออก
นอกแหล่งผลิต ส่งออกต่างประเทศ (ผลไม้เกรดเอ) ร้อยละ 20 ส่วนผลไม้ที่เหลือร้อยละ 80 อยู่ในเกรดบีและ
เกรดซี จ้าหน่ายในประเทศร้อยละ 70 และส่งออกชายแดนไทย-กัมพูชาร้อยละ 10 ส่งผลให้ราคาผลผลิตตกต่้า
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ผลไม้จังหวัดจันทบุรีคิดเป็นมูลค่าไม่ต่้ากว่า 15,000 ล้านบาท ของมูลค่าสินค้าเกษตร ปี 2554 โดยประมาณคิดเป็น
มูลค่า 54,311 ล้านบาท (ด้านพืช 43,600 ล้านบาท ปศุสัตว์ 1,785 ล้านบาท ประมง 8,926 ล้านบาท)
ขณะเดีย วกัน ได้ตรวจพบสารเคมีตกค้างในร่ างกายของเกษตรกรถึงร้อยละ 19 – 20 ดังนั้น จึง
จ้าเป็นต้องด้าเนินการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน อาหารปลอดภัยทั้งผู้ผลิต และผู้บริโภค เพื่อให้
สามารถจ้าหน่ายเพื่อการส่งออกได้เพิ่มขึ้น โดยพัฒนาการผลิตให้ได้มาตรฐานสากล (มาตรฐานฟาร์ม และ
มาตรฐานโรงงาน) มีโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปผลไม้อย่างเพียงพอ จัดตั้งศูนย์ขยายผลการพั ฒนาตาแนว
พระราชด้ าริ เ พื่อ ถ่า ยทอดให้ มีก ารท้ าเกษตรอิ นทรี ย์เ พิ่ มขึ้ น ตลอดจนการตรวจสอบรับรองคุณภาพไปยั ง
ต่างประเทศ และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยพัฒนาแหล่งน้้าต้นทุน การวิจัยพันธุ์ การดูแล การเก็บเกี่ยว การ
สร้างความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร ขณะเดียวกันสนับสนุนการกระจายสินค้าออกนอกแหล่งผลิตผ่านตลาดกลาง
ระดับจังหวัด/อ้าเภอ และสถาบันเกษตรกร ให้เป็นไปอย่างรวดเร็วทั้งด้านการรวบรวม คัดแยก บรรจุภัณฑ์
และการขนส่ง ตลอดจนการสร้างตลาดใหม่รองรับในต่างประเทศ ประกอบด้วย ยุ โรป อเมริกา เอเชีย และ
อาเซียน โดยเฉพาะประเทศกัมพูชา และเวียดนาม และตลาดปลายทางภายในประเทศ รวมทั้งส่งเสริมและ
พัฒนาเกษตรอินทรีย์ สนับสนุนการตลาดด้านประชาสัมพันธ์ เพื่อหาตลาดรองรับอย่างต่อเนื่องตามแผนระยะ
ยาว
2. ด้านอัญมณีและเครื่องประดับ : พัฒนาตลาดอัญมณีและเครื่องประดับ โดยพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
การรับรองมาตรฐานสินค้า พัฒนาศักยภาพของบุคลากร ตลอดจนการขยายฐานลูกค้าในระดับกลางและระดับสูง
จังหวัดจันทบุรี เป็นแหล่งเจียระไนพลอยที่ส้าคัญและยังคงเอกลักษณ์ของจังหวัดสามารถด้าเนินธุรกิจ
ได้อย่างยั่งยืน เนื่องจากรู้เทคนิคการเพิ่มมูลค่าของอัญมณีที่ได้จากท้องถิ่น และจากต่างประเทศ ท้าให้อัญมณี
และเครื่องประดับมีบทบาทส้าคัญต่อระบบเศรษฐกิจของจังหวัด
ในปั จจุ บัน ประชากรส่ วนหนึ่งเดิมยึดอาชีพเจียระไนพลอย ได้เปลี่ยนไปประกอบอาชีพอื่น อีกทั้ง
ผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจท้าให้แรงงานเจียระไนพลอยถูกเลิกจ้าง จึงหั นไปประกอบอาชีพอื่นเช่นกัน
รวมทั้งความรู้ด้านการออกแบบและขึ้นเรือนเครื่องประดับ การบรรจุภัณฑ์จ้าเป็นต้องพัฒนาบุคลากรด้านอัญ
มณีให้มีความรู้ความช้านาญในวิชาชีพสามารถสืบทอดการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอัญมณีอย่างต่อเนื่อง
และเพียงพอต่อความต้องการของอุตสาหกรรมอัญมณี เมื่อภาวะเศรษฐกิจมีความมั่นคง
ถึงแม้จังหวัดจันทบุรีจะมีชื่อเสียงด้านการเจียระไนพลอย แต่ยังมีปัญหาส้าคัญ คือ การรับรองมาตรฐาน
สินค้า ขาดการส่งเสริมการขยายตลาดเดิม และการหาตลาดใหม่ที่เข้าถึงผู้ซื้อโดยตรง ดังนั้น จึงจ้าเป็นต้อง
ก้าหนดมาตรฐานพลอยไทย ก้าหนดมาตรฐานการประกันคุณภาพสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับเพื่อให้
สามารถก้าหนดราคาและออกใบรับรองเป็นไปตามผลการตรวจวิเคราะห์ รวมทั้งส่งเสริมการประชาสัมพันธ์
ด้านการตลาดทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสร้างการรับรู้และยอมรับในมาตรฐานพลอยไทย การส่งเสริมให้
จังหวัดจันทบุรี เป็น “นครแห่งอัญมณี”
3. ด้านการท่องเที่ยว : เสริมสร้างศักยภาพด้านการท่องเที่ยว โดยการพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงเข้าสู่
แหล่งท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์ และสนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยว พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ
เพื่อเพิ่มจ้านวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยว
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ถึงแม้จังหวัดจันทบุรีมีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่หลากหลาย แต่การพัฒนาส่งเสริมรูปแบบท่องเที่ยวใหม่ๆ
หรื อสนั บ สนุ น จุ ดขายแหล่ งท่ องเที่ ย ว ผลิ ตภั ณฑ์ การท่ องเที่ ยว ที่ มี ความโดดเด่ นและมี ศั กยภาพ ยั งมี การ
ด้าเนินการน้อย จึงจ้ าเป็นต้องพัฒ นาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพให้ สามารถรองรับนักท่องเที่ยว
พัฒนาด้านการคมนาคมเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว และมุ่งเน้นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เชิงนิเวศ และเชิงเกษตรมาก
ขึ้น เพื่อคงสภาพแวดล้อมที่สวยงาม ปราศจากมลพิษ อันเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดอย่างยั่งยืน
สิ่งส้าคัญจ้าเป็นต้องมีการประชาสัมพันธ์ทั้งในและต่างประเทศ และส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรม
การท่องเที่ยว ส่งเสริมให้มีเทศกาลท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรีตลอดทั้งปีอย่างต่อเนื่อง เน้นประชาสัมพันธ์จุดขาย
รวมทั้งพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้ อมในการให้บริการและมีการประเมินศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของ
จังหวัดในทุกด้านควบคู่กันไปด้วย เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาการท่องเที่ยวต่อไป
4. ด้านการค้าชายแดน : พัฒนาการค้า การลงทุน และการเชื่อมโยงกับประเทศกัมพูชาและประเทศ
เวียดนาม โดยการจัดกิจกรรมความร่วมมือด้านต่างๆ สร้างความสัมพันธ์ระดับท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง และ
ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้เกิดความเชื่อมโยงในการกระจายสินค้าและบริการ
จังหวัดจันทบุรีมีพื้นที่แนวชายแดนติดต่อกับประเทศกัมพูชา โดยมีจุดผ่านแดนบ้านแหลมและบ้าน
ผักกาด อ้าเภอโป่งน้้าร้อน เป็นศูนย์กลางการค้าชายแดนเชื่อมโยงกับจังหวัดพระตะบองและกรุงไพลินของ
กัมพูชา จังหวัดจันทบุรีจึงมีศักยภาพในการพัฒนาการค้าการลงทุนและการเชื่อมโยงกับประเทศกั มพูชาและ
ประเทศเวียดนาม ภายใต้ยุทธศาสตร์ความร่วมมือ อิรวดี -เจ้าพระยา-แม่น้าโขง (ACMECS) รวมทั้งประเทศ
สาธารณรัฐ ประชาชนจี น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่ งออกผลไม้ไปกัมพูช าและเวียดนาม (โดยผ่ านกัมพูช า)
ประมาณ 10% ของผลไม้ทั้งหมดของจังหวัด และมีแนวโน้มสูงขึ้น
ในการด้ าเนิ น การค้า ชายแดนกับ ประเทศเพื่อ นบ้า นภายใต้ ACMECS ให้ เป็ นไปอย่า งราบรื่ น
จ้ าเป็ น ต้องส่ ง เสริ มความสั ม พัน ธ์ และมีกิ จกรรมความร่ ว มมือด้ านต่า ง ๆ ร่ ว มกัน รวมทั้ง พัฒ นาเส้ นทาง
เชื่อมโยงระหว่างจุดผ่านแดนต่าง ๆ ในจังหวัด เพื่อกระจายสินค้าเป็นไปอย่างรวดเร็ว ขณะเดียวกันต้องพั ฒนา
ระบบฐานข้อมูลการค้าชายแดน และพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้วย
ความต้องการพัฒนาด้านสังคม
จากข้อมูลสถิติทางสังคม จังหวัดจันทบุรียังมีสถานการณ์การเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังและโรคที่มีสาเหตุ
จากพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้อง เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง มะเร็ง เอดส์ อุบัติเหตุ ประชาชนมีความเสี่ยงและ
ไม่ปลอดภัยจากสารเคมีตกค้างในร่างกาย สังคมไม่ปลอดภัย ครอบครัวแตกแยก เยาวชนมีพฤติกรรมเสี่ยง
ค่านิยมสถาบันการศึกษา สื่อและสังคมที่กระตุ้นให้เกิดค่านิยมทางวัตถุส่งผลกระทบต่อประชาชนในระดับ
บุคคล ครอบครัวและชุมชน
ดังนั้น จังหวัดจันทบุรีจึงมุ่งเน้นให้เกิด “เมืองจันท์น่าอยู่” คือประชาชนจังหวัดจันทบุรีมีคุณภาพชีวิต ที่ดี
โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการด้าเนินการสร้างสุขภาพและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ ส่งเสริมและพัฒนา
การศึกษาตลอดจนการเรียนรู้ สร้างความมั่นคงทางอาชีพที่สอดคล้องกับท้องถิ่นตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพี ย ง พั ฒ นาโรงพยาบาลชุ ม ชนตามมาตรฐานของการรั บ รองคุ ณ ภาพสถานพยาบาล ( Hospital
Accreditation) พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพและการเข้าถึงบริการ ส่งเสริมครอบครัวอบอุ่นชุมชนเข้มแข็ง
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โดยมุ่งไปที่เยาวชนเป็นส้าคัญ พัฒนาแหล่งน้้าเพื่อการอุปโภคบริโภค การรักษาความมั่นคงปลอดภัยและความ
สงบเรียบร้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ชายแดน
ความต้องการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดจั นทบุรีมี พื้นที่ป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ 1,304,016.84 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 32.53 ของพื้นที่
จังหวัดทั้งหมด จังหวัดจันทบุรีได้ชื่อว่าเป็นพื้นที่ชุ่มน้้าแห่งหนึ่งของประเทศ พื้นที่ป่าทั้งป่าบก และป่าชายเลน
ป่าสงวนถูกบุกรุกท้าลายเพื่อการปลูกพืชอื่นๆ และการเลี้ยงกุ้งซึ่งมีการทิ้งร้างในเวลาต่อมา เนื่องจากราคา
ตกต่้ า และทรั พ ยากรการท่ อ งเที่ ย วชายฝั่ ง ทะเลที่ ข าดการจั ด ระเบี ย บ ดั ง นั้ น จึ ง มี ค วามจ้ า เป็ น ที่ จ ะต้ อ ง
ด้าเนินการ ดังนี้
1. อนุรักษ์ป่าชายเลนและสัตว์น้าชุมชนเพื่อชุมชนในท้องที่จังหวัดจันทบุรี
2. พัฒนาศูนย์ขยายผลการพัฒนาจากโครงการพระราชด้าริและพัฒนาพื้นที่โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด้าริฯ ที่ให้ความรู้สร้างความตระหนักในคุณค่าทรัพยากรป่าไม้ โดยปลุก
จิตส้านึกและการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชน
ทั่วไปได้ร่วมกันอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่เสื่อมโทรม ด้วยการปลูกป่า สร้างฝายต้นน้้าล้าธาร การปลูกแฝกป้องกันการ
ทลายของดิน ให้ความอุดมสมบูรณ์กลับคืนมา เพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศน์ที่เป็นบ่อเกิดความหลากหลาย
ทางชีวภาพที่จะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป
3. อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้แบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
4. การสร้างเขื่อนป้องกันริมตลิ่งป้องกันการกัดเซาะของแม่น้า
นอกจากนี้ ปัญหาน้้ากัดเซาะชายฝั่งทะเลที่มีมากขึ้น เป็นเรื่องทางเทคนิคและใช้งบประมาณค่อนข้าง
สูง จึงควรให้หน่วยงานในส่วนกลางแก้ไขโดยเร่งด่วนด้วยการบูรณาการของหน่วยงานในส่วนกลาง ได้แก่ กรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และกรมการขนส่งทางน้้าและพาณิชย์นาวี ส้าหรับการก้าจัดขยะมูลฝ อย ซึ่ง
เป็นปัญหาส้าคัญของชุมชนเมืองของทั้งประเทศควรให้หน่วยงานในส่วนกลางที่รับผิดชอบศึกษารูปแบบที่
เหมาะสม เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4) ด้านการท่องเที่ยว
จั งหวัดจั น ทบุ รี เป็ น จั งหวั ดที่มีภูมิประเทศครบถ้ ว นทั้งภูเขา ป่ าไม้ ทะเล อีกทั้งยังมีเ รื่องราวทาง
ประวัติศาสตร์ที่ส้าคัญ ดังนั้นจึงมีสถานที่ท่องเที่ยว และกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย ทั้งเที่ยวน้้าตก
เดินป่า เที่ยวทะเล ด้าน้้า รวมทั้งเที่ยวชมแหล่งประวัติศาสตร์ต่าง ๆ แหล่งท่องเที่ยวที่ส้าคัญของจังหวัด ด้าน
ประวัติศาสตร์ เช่น ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ศาลหลักเมือง วัดไผ่ล้อม ค่ายเนินวง พิพิธภัณฑ์สถาน
แห่งชาติพาณิชย์นาวี ด้ านธรรมชาติ เช่น วนอุทยานแห่งชาติเขาแหลมสิงห์ หาดคุ้งกระเบน หาดแหลมเสด็จ
หาดเจ้าหลาว ถ้้าเขาวง อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว อุทยานแห่งชาติ น้าตก
พลิ้ว อุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าชั้น ด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เช่น ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
และสถานีพัฒนาป่าชายเลนที่ 2 (บ้านท่าสอน) ด้านศาสนา เช่น วัดเขาสุกิม พระพุทธบาทพลวง ด้านอื่น ๆ
เช่น ตลาดชายแดนไทย-กัมพูชา (บ้านผักกาด และบ้านแหลม) โอเอซีส ซีเวิลด์
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5) ด้านสินค้า OTOP
ผลไม้แปรรูป อาทิ ทุเรียนทอดกรอบ กล้วยกรอบแก้ว ขนุนอบกรอบ ชมพู่หยี สละหยี อาหาร อาทิ
พริกไทย หมูชะมวงกระป๋อง เครื่องดื่ม อาทิ น้้าส้ารอง น้้ามังคุด ไวน์มังคุด ไวน์ระก้า ไวน์องุ่น ไวน์กระเจี๊ยบ
อัญมณีและเครื่องประดับ กล้วยไม้ประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพร เสื่อจันทบูร

1.5 สังคม และโครงสร้างประชากร
ในปี 2561 จังหวัดจันทบุรี มีประชากรทั้งสิ้น 536,496 คน เป็นชาย 262,645 คน เป็นหญิง 273,851
คน ประชากรชายคิดเป็นร้อยละ 48.96 และประชากรหญิงคิดเป็นร้อยละ 51.04 ของประชากรทั้งหมด ดัง
ตารางที่ 1-7
ตารางที่ 1-7 จ้านวนประชากร จังหวัดจันทบุรี ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561
ลักษณะข้อมูล

ชาย
หญิง
262,645 273,851

แยกตามเพศ
แยกตามลักษณะสถานะของบุคคล
- ผู้ที่มีสัญชาติไทย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
258,684 270,646
-ผู้ที่ไม่ได้สัญชาติไทย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
1,213
1,119
-ผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลาง (ทะเบียนซึ่ง
ผู้อ้านวยการทะเบียนกลางก้าหนดให้จัดท้าขึ้นส้าหรับ
2,184 1,746
ลงรายการบุคคลที่ไม่อาจมีชื่อในทะเบียนบ้าน)
-ผู้ที่อยู่ระหว่างการย้าย (ผู้ที่ย้ายออกแต่ยังไม่ได้ย้าย
564
340
เข้า

รวม
536,496
529,330
2,332
3,930
904

ที่มา : http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_age_disp.php
1) การประกอบอาชีพ
รายละเอียดการประกอบอาชีพในจังหวัดจันทบุรี ดังแสดงไว้ใน ตารางที่ 1-8
ตารางที่ 1-8 การประกอบอาชีพ จ้าแนกตามประเภทอาชีพ (พ.ศ. 2560)
อาชีพ

จานวน (คน)

ร้อยละ (%)

1. ผู้บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการระดับอาวุโส
และผู้จัดการ
2. ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ
3. ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคนิคสาขาต่างๆ
และอาชีพที่เกี่ยวข้อง
4. เสมียน
5. พนักงานบริการและพนักงานในร้านค้าและ

4,726

2.30

11,948
9,324

3.93
2.98

9,796
67,010

1.52
18.41
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ตลาด
6. ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือในด้านการเกษตร และ
การประมง
7. ผู้ปฏิบัติงานด้านความสามารถทางฝีมือและ
ธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
8. ผู้ปฎิบัติการโรงงาน และเครื่องจักร และ
ผู้ปฏิบัติงาน ด้านการประกอบเครื่องจักร
9. อาชีพขั้นพื้นฐานต่างๆ ในด้านการขายและ
การให้บริการ
10. คนงานซึ่งมิได้จ้าแนกไว้ในหมวดอื่น

145,362

44.24

32,902

12.49

8,587

2.22

39,880

11.91

-

-

ที่มา: ส้านักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี (ส้านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

2) การสาธารณสุข
รายละเอียดของสถานพยาบาลจ้าแนกเป็นรายอ้าเภอ จังหวัดจันทบุรี ดังแสดงไว้ในตารางที่ 1-9
ตารางที่ 1-9 สถานพยาบาลจ้าแนกเป็นรายอ้าเภอ จังหวัดจันทบุรี
อ้าเภอ
อ้าเภอเมืองจันทบุรี
อ้าเภอขลุง
อ้าเภอท่าใหม่
อ้าเภอโป่งน้้าร้อน
อ้าเภอมะขาม
อ้าเภอแหลมสิงห์
อ้าเภอสอยดาว
อ้าเภอแก่งหางแมว
อ้าเภอนายายอาม
อ้าเภอเขาคิชฌกูฎ
รวม

โรงพยาบาล
รัฐบาล
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
12

โรงพยาบาล
เอกชน
2
2
2

ที่มา: ส้านักงานสาธารณสุขจันทบุรี
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โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต้าบล
14
15
17
8
10
7
11
11
7
6
106

คลินิกทุกประเภท
92
14
13
5
2
16
12
4
5
1
164
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แสดงแนวโน้มอัตราตาย จาแนกตามอวัยวะที่เกิดโรคมะเร็ง ปี 2549-2558

ตารางที่ 1-10 อัตราป่วย ของประชากรในจังหวัดจันทบุรี
โรค
มะเร็ง
หัวใจและหลอดเลือด
หลอดเลือดสมอง
เบาหวาน
ความดันโลหิตสูง

ปี 2558
5,677.54
263.32
210.81
4,072.35
9,129.05

ปี2559
6,217.14
249.20
196.80
3,788.46
8,024.83

ปี2560
6,873.47
482.68
350.23
4,166.65
9,725.48

3) ระบบสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ
- การไฟฟ้า
จังหวัดจันทบุรีมีปริมาณพลังไฟฟ้าเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและโรงงานอุตสาหกรรม
โดยมีสถานีจ่ ายกระแสไฟฟ้าจ้านวน 5 แห่ง สามารถจ่ายพลั งไฟฟ้าได้สูงสุดจ้านวน 270 เมกกะวัตต์ จ้านวน
หมู่บ้านที่มีไฟฟ้าใช้แล้วรวม 719 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 99.86 ของหมู่บ้านทั้งหมด ดังตารางที่ 1-11
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ตารางที่ 1-11 สถิติผู้ใช้ไฟฟ้า และการจ้าหน่ายพลังงานไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจ้าแนกตามประเภท
ผู้ใช้ จังหวัดจันทบุรี พ.ศ. 2560
ประเภทอัตราไฟฟ้า
ปี 2560
จ้านวนผู้ใช้ไฟฟ้า (ราย)
382,720
พลังงานไฟฟ้าที่จ้าหน่ายและใช้ (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) 10,810,229,347
บ้านที่อยู่อาศัย
881,127,213
กิจการขนาดเล็ก
292,147890
กิจการขนาดกลาง
960,685,839
กิจการขนาดใหญ่
8,434,495,238
อื่นๆ
241,592
ที่มา: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- การประปา
จังหวัดจันทบุรีให้บริการน้้าประปาในจังหวัดเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ณ ปี 2560 จ้านวน
ผู้ใช้น้าประปา 58,370 ราย ปริมาณน้้าผลิตจริง 19,972,001 ลบ.ม. ปริมาณน้้าจ้าหน่าย 13,995,989 ลบ.ม.
ดังตารางที่ 1-12 อ้าเภอที่ให้บริการประชาชนได้ทุกครัวเรือน มีจ้านวน 5 อ้าเภอ คือ อ้าเภอเมืองจันทบุรี
อ้าเภอท่าใหม่ อ้าเภอแหลมสิงห์ อ้าเภอมะขาม และอ้าเภอสอยดาว โดยอ้าเภอที่ให้บริการน้้าประปาน้อยที่สุด
คือ อ้าเภอแก่งหางแมว
ตารางที่ 1-12 สถิติผู้ใช้น้า ปริมาณการผลิต และการจ้าหน่าย ของการประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดจันทบุรี
ปีงบประมาณ 2556 – 2560
รายการ
ผู้ใช้น้า (ราย)
ปริมาณน้้าผลิตจริง (ลูกบาศก์เมตร)
ปริมาณน้้าขาย (ลูกบาศก์เมตร)
ที่มา : การประปาส่วนภูมิภาค

2556
2557
2558
2559
2560
(2013)
(2014)
(2015)
(2016)
(2017)
51,416
53,478
55,003
56,295
58,370
19,249,531 19,157,035 18,001,485 19,479,124 19,972,001
13,032,505 13,122,976 13,416,617 13,931,393 13,995,989

- โทรศัพท์และเครื่องมือการสื่อสาร
จากการส้ารวจจ้ านวนประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป จ้าแนกตามการมีการใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์ เทคโนโลยี
สารสนเทศ ของจังหวัดจันทบุรี ปี พ.ศ. 2560 ประชากรอายุ 6 ปี ขึ้นไปของจังหวัดฯ มีการใช้โทรศัพท์มือถือ
ร้อยละ 89.53 การใช้คอมพิวเตอร์น้อยกว่าการใช้อินเตอร์เน็ตซึ่งยังไม่ถึงร้อยละ 50 ของจ้านวนประชากรอายุ
6 ปีขึ้นไปของจังหวัดฯ และมีการใช้อินเตอร์เน็ตมากกว่าคอมพิวเตอร์ ดังรายละเอียดตาราง 1-13
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ตารางที่ 1-13 การส้ารวจจ้านวนประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป จ้าแนกตามการมีการใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์เทคโนโลยี
สารสนเทศ ของจังหวัดจันทบุรี ปี พ.ศ. 2559
การใช้
คอมพิวเตอร์
150,180

ร้อยละ

การใช้อินเตอร์เน็ต

ร้อยละ

33.58

282,419

42.23

การใช้โทรศัพท์
มือถือ
448,155

ร้อยละ
81.95

ที่มา : ส้านักงานสถิติแห่งชาติ

4) แรงงาน
ก้าลังแรงงานและการมีงานท้าของจังหวัดจันทบุรี ปี 2559-2561 ดังตารางที่ 1-14
ตารางที่ 1-14 ก้าลังแรงงานและการมีงานท้าของจังหวัดจันทบุรี ปี 2559 - 2561
ปี

ผู้มีงานท้า (คน)

คนว่างงาน (คน)

แรงงานทั้งหมด

2559

331,425

1,036

332,461

2560

331,488

1,401

332,916

2561

341,989

1,667

343,693

ที่มา : ส้านักงานแรงงานจังหวัดจันทบุรี

1.6 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1.6.1) ทรัพยากรที่ดิน
ดินส่วนใหญ่ของจังหวัดจันทบุรีเป็นดินปนทราย ระบายน้้าได้ดี ไม่อุดมสมบูรณ์ บริเวณที่มีน้าทะเล
ท่วมถึงจะเป็นดินโคลนหรือดินเหนียว ส่วนดินที่เกิดจากการสลายตัวของหินบะซอลต์ หินปูนในบริเวณที่สูง
เหมาะแก่การปลูกพืชสวน เช่น เงาะ ทุเรียน มังคุด เป็นต้น
ลักษณะการใช้ที่ดินจังหวัดจันทบุรี แบ่งตามสภาพภูมิศาสตร์ได้เป็น 3 ลักษณะพื้นที่ ดังนี้
1) พื้นที่ตอนบน ประกอบด้วย พื้นที่ของอ้าเภอแก่งหางแมว อ้าเภอท่าใหม่ อ้าเภอมะขาม อ้าเภอสอย
ดาว อ้าเภอโป่งน้้าร้อน อ้าเภอเขาคิชฌกูฏ และตอนบนของอ้าเภอขลุง ซึ่งสภาพภูมิประเทศเป็นภูเขา ป่าไม้
สลับด้วยที่ราบเชิงเขา และที่ราบระหว่างภูเขา ใช้ประโยชน์ในการปลูกพืชไร่ เขตป่าสงวน ไม้ยืนต้น และ ไม้ผล
สลับกัน
2) พื้นที่ตอนกลาง ประกอบด้วย พื้นที่ฝั่งเหนือและใต้ของทางหลวงสายบางนา-ตราด (สุขุมวิท) ใน
เขตอ้าเภอท่าใหม่ อ้าเภอเมืองจันทบุรี อ้าเภอขลุง และตอนบนของอ้าเภอแหลมสิงห์ ซึ่งสภาพภูมิประเทศเป็น
ที่ราบมีภูเขาสลับบ้างเล็กน้อย ใช้ประโยชน์ในการท้าสวนผลไม้ สวนยางพารา และการค้าขาย
3) พื้น ที่ตอนล่าง ประกอบด้ว ย พื้นที่ตอนล่ างของอ้าเภอนายายอาม อ้าเภอท่าใหม่ อ้าเภอเมือง
จันทบุรี อ้าเภอขลุง และอ้าเภอแหลมสิงห์เกือบทั้งหมด ซึ่งสภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบใกล้ชายฝั่งทะเลสลับ
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ด้วยภูเขาขนาดย่อม และป่าชายเลนใช้ประโยชน์ในการท้านา ปลูกไม้ยืนต้น ท้าสวนผลไม้ ท้าการประมงและ
การเพาะเลี้ยงชายฝั่ง
ตารางที่ 1-15 พื้นที่ และประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน (พ.ศ. 2551, พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2559 )
ประเภทการใช้ประโยชน์
ที่ดิน
1. พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูก
สร้าง
2. เกษตรกรรม
3. ที่ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์
4. ที่อื่นๆ
5. ที่รกร้าง
6. ป่าไม้
7. พื้นที่น้า
รวมทั้งหมด

ปี พ.ศ. 2551
พื้นที่ (ไร่) ร้อยละ
(%)
114,409 2.89

ปี พ.ศ. 2553
พื้นที่ (ไร่) ร้อยละ
(%)
123,690 3.12

ปี พ.ศ. 2559
พื้นที่ (ไร่) ร้อยละ
(%)
136,081 3.44

2,138,817
363
174,258
68,479
1,342,206
122,718
3,961,250

2,134,422
721
162,172
64,601
1,348,544
127,100
3,961,250

2,251,610
896
128,960
48,773
1,312,893
131,706
3,961,250

53.99
0.01
4.40
1.73
33.88
3.10
100

53.88
0.02
4.09
1.63
34.04
3.21
100

56.85
0.03
3.24
1.23
33.14
3.33
100

ที่มา: ข้อมูลจากกรมพัฒนาที่ดิน

1.6.2) ทรัพยากรน้า
1. แหล่ งน้าธรรมชาติ จั งหวั ดจั น ทบุรี มีพื้น ที่ทั้ง หมด 2,198,061 ไร่ โดยเกษตรกรที่อ ยู่ในเขต
ชลประทานนั้นอาศัยการใช้น้าจากชลประทานร้อยละ 0.013 ของพื้นที่ และการสูบน้้าไฟฟ้า ร้อยละ 0.09 ของ
พื้นที่ ส่วนเกษตรกรที่อาศัยอยู่นอกเขตชลประทานจะอาศัยน้้าฝนในการท้าการเกษตรร้อยละ 99.88 จังหวัด
จันทบุรีมีแม่น้าล้าธารหลายสาย ซึ่งมีทิศทางการไหลของน้้าจากเหนือลงใต้เป็นส่วนใหญ่ ประกอบด้วย
- แม่น้าพังราด เป็นล้าน้้ากั้นพรมแดนระหว่างจังหวัดจันทบุรี และจังหวัดระยอง แม่น้าพังราด
เป็นล้าน้้าสายสั้นๆ ความยาวจากต้นก้าเนิดของล้าน้้าเขาวงศ์ถึงปากแม่น้าพังราด ทั้งสิ้น
30 – 50 กิโลเมตร ล้าน้้าตอนต้นเกิดจากคลองเขาวงศ์ คลองนายายอาม นอกจากนี้ยังมี
คลองห้วงหิน และคลองห้วยเตย ซึ่งก้าเนิดจากเขาทะลาย ไหลลงสู่คลองนายายอามและ
ต่อเนื่องเป็นล้าน้้าพังราดในที่สุด
- แม่น้าวังโตนด ก้าเนิดจากเนินเขาบริเวณเขตติดต่อระหว่างอ้าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
อ้าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว และอ้าเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา มีล้าน้้า
สาขาที่ส้าคัญ คือ คลองโตนด และคลองประแกต
- แม่น้าจันทบุรี เป็นแม่น้าที่มีความส้าคัญที่สุดของจังหวัดจันทบุรี ประกอบด้วยแม่น้าสาขาที่
ส้าคัญ คือ คลองตารอง และคลองตาหลิว นอกจากนี้ ยังมีคลองทุ่งเพล (คลองปรือ หรือ
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คลองพยาธิ) ไหลลงมารวมกับแม่น้าจันทบุรีที่ตอนใต้ของวัดพญาล่าง ผ่านตัวเมืองจันทบุรี
ออกปากแม่น้าที่อ้าเภอแหลมสิงห์ รวมความยาวทั้งสิ้น 123 กิโลเมตร
- แม่น้าเวฬุ ก้าเนิดจากคลองขวาง ซึ่งเกิดจากหุบเขาชะอมและเขาทุ่งสะพานหิน ตั้งอยู่ห่าง
จากอ้าเภอมะขาม ทางตะวันออก 10 กิโลเมตร แม่น้าเวฬุ ความยาวทั้งสิ้น 87.5 กิโลเมตร
- ลุ่มน้้าโตนเลสาป ไหลจากอ้าเภอโป่งน้้าร้อนลงสู่ที่ราบราชอาณาจักรกัมพูชาจากทางทิศ
ตะวันตกสู่ทิศตะวันออก
2. การพัฒนาแหล่งน้า อ่างเก็บน้้าที่ส้าคัญ ได้แก่ อ่างเก็บน้้าเขื่อนคีรีธาร ความจุกักเก็บน้้าประมาณ
76 ล้านลูกบาศก์เมตร อ่างเก็บน้้าคลองศาลทราย มีความจุกักเก็บน้้าประมาณ 10 ล้านลูกบาศก์เมตร และอ่าง
เก็บน้้าพลวง มีความจุกักเก็บน้้าประมาณ 80 ล้านลูกบาศก์เมตร
ตารางที่ 1-16 พื้นที่แบ่งตามสภาพการใช้น้าจังหวัดจันทบุรี
พื้นที่แบ่งตามสภาพการใช้น้า
จังหวัด

พื้นที่เกษตรทั้งหมด

ชลประทาน

สูบน้าด้วยไฟฟ้า

อาศัยน้าฝน

จันทบุรี

2,198,061

300

2,150

2,195,611

ที่มา : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจ้าต้าบล ปี พ.ศ. 2558

จังหวัดจันทบุรีมีแหล่งน้้าธรรมชาติ แม่น้า ล้าธาร หลายสาย และอ่างเก็บน้้า ซึ่งปริมาณน้้าส่วนใหญ่
จะไหลลงสู่ทะเล เนื่องจากพื้นที่เป็นที่ราบชันและไม่สามารถสร้างแหล่งกักเก็บน้้า เนื่องจากเป็นพื้นที่ป่าสงวน
แห่งชาติ มีการสร้างเขื่อนในแม่น้า และมีประตูระบายน้้า เพื่อกักน้้าไว้ใช้ในการเกษตรกรรม
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1.6.3) ทรัพยากรป่าไม้
พื้นที่ป่าอนุรักษ์ในลุ่มน้้า ได้แก่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว และอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌ
กูฏ ทางด้านทิศเหนื อในเขตพื้น ที่อ้าเภอเขาคิช ฌกูฏ และอุทยานแห่ งชาติน้าตกเขาสระบาปทางด้านทิศ
ตะวันออกของเมืองจันทบุรี ส้าหรับป่าสงวนแห่งชาติ เช่น ป่าจัน -ตาแป๊ะ ป่าเขาวังแจง ป่าเขาลูกช้าง ป่าเขา
แกรด ป่าเขาสุกิม และป่าปัถวี จะเป็นพื้นที่ขนาดเล็กกระจัดกระจายอยู่ตามแนวขอบลุ่มน้้า โดยพื้นที่ป่าใน
อดีตได้ถูกเปลี่ยนแปลงไปเป็นพื้นที่เกษตรกรรมในการปลูกผลไม้เป็นส่วนใหญ่ พื้นที่ป่าชุมชน และพื้นที่ป่า
เศรษฐกิจของจังหวัดจันทบุรี ในปี พ.ศ. 2554 พบว่า มีพื้นที่ป่าชุมชน 9,232-2-39 ไร่ 98 หมู่บ้าน โดยจังหวัด
จันทบุรีมีพื้นที่ป่าไม้จ้านวน 2,787,608.30 ไร่ ประกอบด้วยป่าสงวนแห่งชาติ 1,539,084.25 ไร่ อุทยาน
แห่งชาติ 130,436.50 ไร่ วนอุทยาน 9,500.00 ไร่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 810,773 ไร่ และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
11,370.00 ไร่
จังหวัดจันทบุรีมีความอุดมสมบูรณ์ ประมาณ 1 ใน 3 เป็นป่าสงวนแห่งชาติ พื้นที่ป่าบางส่วนถูก
เปลี่ยนแปลงไปเป็นพื้นที่เกษตรกรรมในการปลูกผลไม้ ยางพารา เป็นส่วนใหญ่พื้นที่ป่าไม้ ปี พ.ศ.2547 2556
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ตารางที่ 1-17 ขนาดเนื้อที่ป่าไม้ ปี พ.ศ. 2547 - 2556
ขนาดเนื้อที่ป่าไม้ ปี พ.ศ. 2547 - 2556
พื้นที่จังหวัด
จังหวัด

พ.ศ. 2551

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2557

(ไร่)
เนื้อที่ป่า(ไร่)
จันทบุรี

4,009,254,.59

1,336,504.68

ร้อยละ
33.34

เนื้อที่ป่า(ไร่)
1,313,054.69

ร้อยละ
32.75

เนื้อที่ป่า(ไร่)
1,304,016.84

ร้อยละ
32.53

ที่มา : ส้านักจัดการที่ดินป่าไม้กรมป่าไม้, รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการจัดท้าข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าปี พ.ศ. 2551 – 2557

1.6.4) ทรัพยากรแร่
แหล่งแร่ที่ส้าคัญของจังหวัด ได้แก่
1) คลองขุด ต้าบลสนามไชย อ้าเภอท่าใหม่ ชนิดแร่ที่พบ คือ แร่ทรายขาว
2) ต้าบลนายายอาม อ้าเภอท่าใหม่ ชนิดแร่ที่พบ คือ แร่พลวง
3) ต้าบลแก่งหางแมว อ้าเภอท่าใหม่ ชนิดแร่ที่พบ คือ แร่พลวง
4) ต้าบลสามพี่น้อง อ้าเภอท่าใหม่ ชนิดแร่ที่พบ คือ แร่พลวง และแร่ฟลูออไรด์
5) ต้าบลตะเคียนทอง อ้าเภอมะขาม ชนิดแร่ที่พบ คือ แร่โมลิปดินั่ม
6) เขตติดต่อกันระหว่าง ต้าบลเขาวัว อ้าเภอท่าใหม่ กับ อ้าเภอเมือง ชนิดแร่ที่พบ คือ แร่ควอซ์
7) ต้าบลทรายขาว อ้าเภอโป่งน้้าร้อน ชนิดแร่ที่พบ คือ แร่เหล็ก
1.6.5) ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
จั ง หวั ด จั น ทบุ รี มี แ นวชายฝั่ ง ทะเลยาวประมาณ 104.4 กิ โ ลเมตร เป็ น ที่ ร วมของทรั พ ยากรอั น
หลากหลาย ทั้งป่าชายเลน หาดทราย ปะการัง ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรชายฝั่งเหล่านี้เป็นปัจจัย
เกื้อหนุนต่อกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การประมง, การท่องเที่ยว เป็นต้น
1. ป่าชายเลน พันธุ์ไม้ป่าชายเลนส่วนใหญ่เริ่มจากริมฝั่งทะเลซึ่งเป็นบริเวณ ดินเลนอ่อนน้้า ทะเล
ท่วมถึงอย่างสม่้าเสมอ เป็นเขตของไม้โกงกาง ถัดเข้ามาเป็นเลนตื้นน้้าท่วมถึงสม่้าเสมอ เป็นกลุ่มไม้ถั่วและแสม
ถัดเข้ามาอีก เป็นเลนแข็งน้้าท่วมถึงครั้งคราว เป็นเขตของไม้ตะบูน โปรง และฝาด เขตสุดท้ายบริเวณดินแข็ง
ติดกับแนวป่าบกมีน้าทะเลท่วมถึงบางครั้งในรอบเดือนหนึ่ง ๆ เป็นเขตของไม้เสม็ด
2. แนวปะการัง จังหวัดจันทบุรีมีพื้นที่แนวปะการังประมาณ ประมาณ 766 ไร่ (1.23 ตร.กม.) จาก
การส้ารวจระหว่างเดือนตุลาคม 2559 – กันยายน 2561 (ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
อ่าวไทยฝั่งตะวันออก, 2561) แนวปะการังในจังหวัดจันบุรีที่อยู่ในสถานภาพสมบูรณ์ดีมาก มีจ้านวน 2 สถานี
ได้แก่ เกาะนมสาว และหาดเจ้าหลาวหน้าสะพาน อยู่ในสถานภาพดี มีจ้านวน 1 สถานี ได้แก่ เกาะสะบ้า อยู่
ในสถานภาพสมบูรณ์ปานกลาง มีจ้านวน 1 สถานี ได้แก่ หาดเจ้าหลาว (หน้ารีสอร์ท) และอยู่ในสภาพเสียหาย
มีจ้านวน 1 สถานี ได้แก่ แหลมเสด็จ
3. แหล่งหญ้าทะเล บริเวณปากแม่น้าพังราด อ้าเภอนายายอาม และอ้าเภอท่าใหม่
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1.6.6) ทรัพยากรด้านการท่องเที่ยว
จากข้อมูล ของการท่องเที่ย วแห่ งประเทศไทย จ้าแนกแหล่ งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยว
ออกเป็ น 4 ประเภท ได้แก่ 1) ประเภทธรรมชาติ 2) ประเภทประวัติ ศาสตร์ โบราณคดี ศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม 3) ประเภทมนุษย์สร้างขึ้น และ 4) ประเภทกิจกรรมและความสนใจพิเศษ
จังหวัดจันทบุรี เป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย ทั้งทางด้าน การท่องเที่ยว
เชิงธรรมชาติชายฝั่งทะเล การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
รองจากจังหวัดชลบุรีที่มีแหล่งท่องเที่ยวมากที่สุด ซึ่งสามารถจ้าแนกแหล่งท่องเที่ยวได้ ดังนี้
1. แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ได้แก่ หาดจ้าหลาว หาดคุ้งวิมาน หาดแหลมสิ งห์ วนอุทยาน
แห่งชาติเขาแหลมสิงห์ หาดคุ้งกระเบน หาดแหลมเสด็จ หาดเจ้าหลาว ถ้้าเขาวง อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว อุทยานแห่งชาติน้าตกพลิ้ว อุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าชั้น
2. กลุ่มแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวตามพื้นที่ แบ่งออกเป็น
 กลุ่มแหล่งท่องเที่ยวชายฝั่งทะเล ได้แก่
1) พื้นที่รองรับกิจกรรมชายหาด หาดเจ้าหลาว หาดจ้าหลาว หาดคุ้งวิมาน หาดแหลมสิงห์
วนอุทยานแห่งชาติเขาแหลมสิงห์ หาดคุ้งกระเบน หาดแหลมเสด็จ หาดเจ้าหลาว
2) แหล่งด้าน้้า เกาะนมสาวและกองหินต่าง ๆ นอกฝั่งจังหวัดจันทบุรี
3) แหล่งตกปลา ปากน้้าแขมหนู อ้าเภอท่าใหม่ ปากแม่น้าจันทบุรี อ้าเภอเมืองจันทบุรี
4) แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ
ปากน้้าแหลมสิงห์ ป่าชายเลนปากน้้าเวฬุ จังหวัดจันทบุรี
 กลุ่มแหล่งท่องเที่ยวตอนในของจังหวัด ได้แก่
1) พื้นที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร อ้าเภอท่าใหม่ อ้าเภอเมืองจันทบุรี
2) แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าชั้นเขาคิชฌกูฏ น้้าตกพลิ้ว
3) พื้นที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา และวิถีชีวิต วัดเขาสุกิม พระพุทธบาทพลวง
ชุมชนริมแม่น้าจันทบุรี โบราณสถานในตัวเมืองจันทบุรีและอ้าเภอท่าใหม่ ศูนย์วัฒนธรรมชาวชองที่อ้าเภอ
เขาคิชฌกูฏ แหล่งโบราณคดีอ้าเภอแก่งหางแมว และอ้าเภอโป่งน้้าร้อน ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
ศาลหลักเมือง วัดไผ่ล้อม ค่ายเนินวง พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพาณิชย์นาวี
4) พื้นที่การค้าชายแดน จุดผ่านแดนบ้านแหลม บ้านผักกาด อ้าเภอโป่งน้้าร้อน
5) กิจกรรมที่น่าสนใจพิเศษ โอเอซีส ซีเวิลด์ อ้าเภอแหลมสิงห์

1.7 ข้อมูลขยะ
สถานการณ์ขยะมูลฝอยในภาพรวม มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ้านวน 81 แห่ง มีสถานที่ก้าจัดขยะ
มูลฝอย 23 แห่ง จัดการถูกต้องตามหลักวิชาการ 2 แห่ง ได้แก่ 1) สถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมือง
จันทบุรี เป็นการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfills) มี อปท.เข้าร่วม 34 แห่ง และ 2)
เทศบาลเมืองขลุง เป็นการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfills) มี อปท.เข้าร่วม 5 แห่ง ที่
เหลืออีก 21 แห่ง มีการจัดการที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เช่น การเทกอง (Open Dump) และเผา ในปี
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2560 มีปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างในสถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอยไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ 25,379 ตัน อัตรา
การเกิดขยะมูลฝอย 173,010 ตัน/ปี มีการน้าขยะมูลฝอยไปก้าจัดถูกต้องตามหลักวิชาการวันละ 82,819 ตัน/
ปี และจัดการไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ 25,379 ตัน/ปี คงเหลือขยะมูลฝอยที่ไม่ได้น้าไปก้าจัด 13,219 ตัน
ในส่วนของมูลฝอยติดเชื้อ จังหวัดจันทบุรี มีโรงพยาบาลศูนย์ 1 แห่ง โรงพยาบาลชุมชน 11 แห่ง จาก
การส้ารวจมูลฝอยติดเชื้อในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั้ง 12 แห่ง ตั้งแต่ปี 2555 - 2558 โดย
แยกเป็นโรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลศูนย์พระปกเกล้า พบว่า โรงพยาบาลชุมชน มีปริมาณมูลฝอยติด
เชื้อเฉลี่ย 20.83 กิโลกรัม/แห่ง/วัน หรือคิดเป็นปริมาณมูลฝอยเฉลี่ย 624.88 กิโลกรัม/แห่ง/เดือน ซึ่งปริมาณ
มูลฝอยติดเชื้อที่เกิดในแต่ละปีมีแนวโน้มคงที่ จ้านวน 5 โรงพยาบาล (ท่าใหม่ โป่งน้้าร้อน สอยดาว แก่งหาง
แมว และเขาคิชฌกูฎ) โรงพยาบาลที่มีปริมาณมูลฝอยติดเชื้อมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อย จ้านวน 4 แห่ง
(มะขาม ขลุง แหลมสิงห์ และสองพี่น้อง) ส่วนโรงพยาบาลนายายอาม ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อมีแนวโน้มลดลง
โรงพยาบาลที่มีปริมาณมูลฝอยต่อเดือนสูงสุด 3 ล้าดับแรก ได้แก่ โรงพยาบาลโป่งน้้าร้อน แก่งหางแมว และ
เขาสุกิม (847.27 กิโลกรัม, 824.08 กิโลกรัม, 783.70 กิโลกรัม ตามล้าดับ) โดยโรงพยาบาลสองพี่น้อง มี
ปริมาณขยะต่อเดือนน้อยที่สุด ส้าหรับโรงพยาบาลพระปกเกล้า ในระยะ 4 ปี ที่ผ่านมา ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อ
มีแนวโน้ มเพิ่มขึ้น เล็ กน้อย มีป ริมาณเฉลี่ย 311.7 กิโ ลกรัม/วัน หรือเฉลี่ย 9,350.89 กิโลกรัม/เดือน
โรงพยาบาลทุกแห่งจัดการขยะติดเชื้อโดยการจ้างเอกชนด้าเนินการ (บริษัท เทรนอินเตอร์เทรด จ้ากัด และ
บริษัท พอลลูชั่น จ้ากัด) ในราคาค่าจ้างเหมาต่อเดือน คิดเป็นราคา 13 -18.75 บาท/กิโลกรัม ยกเว้น
โรงพยาบาลแก่งหางแมวที่ด้าเนินการเผาเอง ส้าหรับสถานพยาบาลเอกชน มีจ้านวน 179 แห่ง สถานพยาบาล
สัตว์ จ้านวน 18 แห่ง ซึ่งก้าหนดให้มีการจัดเก็บ ขนส่ง และก้าจัดที่ถูกต้อง ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2559 เป็นต้น
ไป
1.7.1 แนวทางในการบริหารจัดการขยะ
1. การคัดแยก จังหวัดจันทบุรีได้แจ้งให้หน่วยงานราชการ อปท. โรงพยาบาล สถาบันการศึกษา ใน
พื้ น ที่ ด้ า เนิ น การคั ด แยกขยะก่ อ นทิ้ ง และแจ้ ง อปท. ให้ ด้ า เนิ น โครงการส่ ง เสริ ม รณรงค์ ใ ห้ ป ระชาชน
สถานศึกษา สถานประกอบการ และสถานบริการ คัดแยกขยะก่อนทิ้ง และน้าขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่
และให้ อปท. สนับสนุนอุปกรณ์ในการคัดแยกขยะมูลฝอยแก่ส ถาบันการศึกษา โดยมี อปท. ที่มีการคัดแยก
ขยะทั้งหมด 32 แห่ง เป็นการคัดแยกโดยให้ประชาชนในหมู่บ้านตั้งกลุ่มในการดาเนินการ นอกจากนี้ กรม
ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมยังได้ร่วมกับห้างสรรพสินค้า ไม่ใช้ถุงพลาสติกใส่ของให้ลูกค้าทุกวันที่ 15 และ 30
ของเดือน
2. การจัดเก็บขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดจันทบุรี เทศบาลเมืองจันทบุรีได้จ้างเหมาบริษัท
โชคชัยเอ็นไวรอนเมนทอล จ้ากัด เพื่อด้าเนินโครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพ การก้าจัดขยะมูลฝอย ใช้
วิธีการกาจัดมูลฝอยแบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ซึ่งเป็นการบ้าบัดมูลฝอย เชิงกลชีวภาพ (Mechanical
Biological Waste Treatment Layer : MBT) โดยจัดซื้อที่ดินจ้านวน 117 ไร่ บริเวณต้าบลมะขาม อ้าเภอ
ท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี จัดท้าเป็นบ่อฝังกลบ 4 บ่อ พื้นที่ 68 ไร่ และบ่อบ้าบัดน้้าเสีย 3 บ่อ เป็นระบบบ่อผึ่ง
และมี อปท.จ้านวน 34 แห่ง ที่ท้าสัญญา (MOU) กับเทศบาลเมืองจันทบุรี น้าขยะมูลฝอยในพื้นที่มาก้าจัด
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สามารถก้าจัดมูลฝอยที่เกิดขึ้นในแต่ละวันได้ไม่น้อยกว่า 90 ตัน/วัน และสามารถก้าจัดมูลฝอยเก่าได้ไม่น้อย
กว่า 200 ตัน/วัน หรือ 6,000 ตัน/เดือน
1.7.2 การกาจัดขยะ
1. ในปี 2560 ขยะมูลฝอยตกค้าง จังหวัดจันทบุรี มีขยะมูลฝอยตกค้างจ้านวน 13,219 ตัน ปัจจุบันมี
การปิดสถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอยของ ทต.ปากน้้าแหลมสิงห์ และน้าขยะไปจัดการที่สถานที่ก้าจัดขยะ มูลฝอย
ของ ทม.จันทบุรี ซึ่งด้าเนินการโดยน้าขยะมาแปรรูปเป็นแท่งเชื้อเพลิง RDF รวมทั้งมีการตรวจติดตามคุณภาพ
น้้าใต้ดินบริเวณสถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอยของ ทม.จันทบุรี
2. ในปี 2561 ขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดจันทบุรี สามารถก้าจัดขยะมูลฝอยได้สูงสุดวันละ 280 ตัน
แต่จ้านวนขยะมูลฝอยของจังหวัดเกิดขึ้นมากที่สุด คือ 465.78 ตัน/วัน จึงต้องมีการสร้างสถานที่ก้าจัดขยะมูล
ฝอยแห่งใหม่หรือปรับปรุงสถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอยเดิมให้สามารถก้าจัดขยะมูลฝอยได้ถูกหลักวิชาการ เพื่อ
รองรับปริมาณขยะมูลฝอยอย่างต่้าวันละ 329.98 ตัน ซึ่งจังหวัดจันทบุรีได้ประสานกับ อปท.ในพื้นที่ โดย
พิจารณาตามบริบทสภาพพื้นที่ ปริมาณขยะมูลฝอย และศักยภาพของ อปท.แล้วด้าเนินการจัดกลุ่มการจัดการ
ขยะมูลฝอยตาม Roadmap ดังนี้
กลุ่มที่ 1 อปท.ในพื้นที่อ้าเภอเมืองจันทบุรี อ้าเภอมะขาม และอ้าเภอเขาคิชฌกูฎ ปัจจุบันมีสถานที่
ก้าจัดขยะมูลฝอยที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ อยู่ที่ต้าบลมะขาม อ้าเภอมะขาม มีการจัดการขยะมูลฝอยแบบ
Mechanical Biological Waste Treatment Layer : MBT คาดว่าจะมีขยะเข้าระบบประมาณวันละ
202.43 ตัน
กลุ่มที่ 2 อปท.ในพื้นที่อ้าเภอสอยดาว และอ้าเภอโป่งน้้าร้อน ก้าหนดสถานที่ก้าจัดขยะ มูลฝอยที่
ถูกต้องตามหลักวิชาการที่ต้าบลหนองตาคง อ้าเภอโป่งน้้าร้อน โดยให้เอกชนเข้ามาด้าเนินการและเป็น ผู้ลงทุน
ในการก่อสร้างสถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอย มีการน้าขยะมูลฝอยกลับมาทาเชื้อเพลิงและสารปรับปรุงคุณภาพดิน
ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ซึ่งเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิง โดย ทต.หนองตาคง
เป็นหน่วยงานหลักในการประสาน อปท. รวมกลุ่มเพื่อการจัดการขยะมูลฝอย ท้าให้เกิดสถานที่ก้าจัดขยะมูล
ฝอยที่ถูกต้องตามหลักวิชาการแห่งใหม่ คาดว่าจะมีขยะเข้าสู่ระบบประมาณวันละ 122.11 ตัน
กลุ่มที่ 3 อปท.ในพื้นที่อ้าเภอขลุง และอ้าเภอแหลมสิงห์ ปัจจุบันมีสถานที่ก้าจัดขยะ มูลฝอยที่ถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ 1 แห่ง คือ สถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอยของ ทม.ขลุง ซึ่งสามารถรองรับก้าจัดขยะมูลฝอยได้
สูงสุดวันละ 30 ตัน
กลุ่มที่ 4 อปท.ในพื้นที่อ้าเภอท่าใหม่ อ้าเภอนายายอาม และอ้าเภอแก่งหางแมว อยู่ในระหว่างการ
สร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (Refuse Derive Fuel : RDF) และปุ๋ยอินทรีย์ ของ อบต.
แก่งหางแมว
1.7.3 ปัญหา ข้อจากัดในการดาเนินการจัดการขยะ
มีปัญหาการต่อต้านของประชาชนในการสร้างสถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอย การจัดการขยะมูลฝอยใน
จังหวัดยังติดระเบียบของทางราชการ ได้แก่ พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.
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2556 จ้านวนภาชนะที่รองรับขยะและพื้นที่ก้าจัดขยะยังไม่เพียงพอกับจ้านวนขยะที่เพิ่มมากขึ้น อปท.ส่วน
ใหญ่ยังไม่มีการออกข้อก้าหนดท้องถิ่นเรื่องการก้าจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ และการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ในกรณี
ผู้ป่วยติดเตียง รวมถึงการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในโรงพยาบาลสัตว์/คลินิกสั ตว์ ยังไม่มีแนวทางการจัดการที่
ชัดเจน
การจัดการน้าเสีย
(1) จังหวัดจันทบุรี มีระบบบ้าบัดน้้าเสียในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ้านวน 2
แห่ง
ตารางที่ 1-18 ระบบบ้าบัดน้้าเสียในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี จ้านวน 2
แห่ง
จังหวัด
จันทบุรี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ชนิด
ระบบ

1. เทศบาลเมืองจันทบุรี

SP

2. เทศบาลเมืองขลุง

SP

ความสามารถ
ของระบบ
(ลบ.ม./วัน)
17,000
4,500

ปริมาณน้้าเสีย
เข้าระบบ
(ลบ.ม./วัน)
5,000
2,500

ปีที่
ก่อสร้าง
2539
2554

ที่มา: รายงานการศึกษาโครงการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลประสิทธิภาพระบบรวบรวมและระบบบ้าบัดน้า้ เสียรวมของชุมชนเขตพื้นที่ ภาค
ตะวันออก โดยศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม บางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ.2549
หมายเหตุ :- SP หมายถึง ระบบบ่อผึง่ (Stabilizatiion Pond)

(2) ระบบบ้ าบั ดน้้ าเสี ย รวมใน จั งหวัดจันทบุรี ในปัจจุบันยังไม่ส ามารถให้ บริการบ้าบัดน้้าเสี ยได้
ครอบคลุมทุกพื้นที่ มีเพียงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งเท่านั้นที่มีระบบบ้าบัดน้้าเสีย ส้าหรับรองรับน้้า
เสี ย จากชุมชน บ้ านเรื อน ที่อ ยู่ อาศัย เพื่อ น้าไปบ้า บัด ส่ ว นองค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่ นส่ ว นใหญ่ที่เ หลื อ
(เทศบาลและองค์การบริหารส่ วนต้าบล) จะยังไม่มีระบบบ้าบัดน้้าเสีย และยังคงปล่อยน้้าเสียลงแหล่งน้้า
ธรรมชาติโดยไม่มีการบ้าบัดปัญหาน้้าเสียที่เกิดขึ้น ส่วนใหญ่เกิดจากน้้าเสียชุมชน หากไม่มีมาตรการจั ดการ
และควบคุมที่ดีพอ ปัญหาน้้าเสียที่เกิดขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของคนในชุมชนได้
พื้นที่วิกฤติน้าเสียที่มีการแก้ไขแล้ว ปี 2559 และจะด้าเนินการ ระหว่างปี 2564 - 2569 ตามแผนบริหาร
จัดการทรัพยากรน้้าแบบบูรณาการ โดยส้านักงานสิ่งแวดล้อมที่ 13 (ชลบุรี)
(2.1) ระบบรวบรวมและระบบบ้าบัดน้้าเสียรวมชุมชน ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ได้แก่ เทศบาลเมือง
จันทบุรี ขลุง จันทนิมิต เทศบาลต้าบลเกาะขวาง ท่าใหม่ ทรายขาว เนินสูง นายายอาม
(2.2) ลดน้้าเสียจากแหล่งก้าเนิดในปี 2560 - 2564 ใน 10 แห่งของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยเพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 5 ต่ อ ปี ได้ แ ก่ การจั ด การน้้ า เสี ย ชุ ม ชนเบื้ อ งต้ น การส่ ง เสริ ม การผลิ ต ที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อม และการเฝ้าระวังและติดตามตรวจสอบแหล่งก้าเนิดมลพิษ

1-25

สานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1

1.8 แผนยุทธศาสตร์จงั หวัดจันทบุรี
จังหวัดจันทบุรี ได้ท้าการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม เพื่อจัดท้าแผนยุทธศาสตร์
จังหวัดดังนี้ (จังหวัดจันทบุรี. 2561)
1.8.1 บทวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (SWOT Analysis)
จุดแข็ง
1. สภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศมีความเหมาะสมกับการเป็นแหล่งผลิตและจ้าหน่ายสินค้าเกษตร
ที่มีคุ ณภาพ จึ งถือ เป็น แหล่ งผลิ ตผลไม้คุณภาพและเป็นศูนย์กลางผู้ รับซื้อผลไม้ของประเทศ ทั้งยังเป็นต้น
ก้าเนิดของทุเรียนลูกผสม จันทบุรี 1-3 ตามปกติผลผลิตผลไม้ของจังหวัดจันทบุรีจะออกสู่ตลาดก่อนภาคใต้ ท้า
ให้สินค้าทางการเกษตรมีราคาดี
2. ผลผลิตทางการเกษตรเป็นที่รู้จัก คุณภาพดีเป็นที่ต้ องการของตลาดในประเทศและต่างประเทศ
อย่างมากมีปริมาณผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาดเป็นจ้านวนมาก นับเป็นล้าดับต้นๆ ของประเทศ ทั้งยังมี
การรวมกลุ่มผลิตสินค้าเกษตรกรอินทรีย์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
3. การแปรรูป มีสินค้าทางการเกษตรที่เหมาะกับการแปรรูป และเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่ม
มูลค่าสินค้ามีการวิจัยและพัฒนาสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ของสินค้าเกษตร
4. เกษตรกรมีองค์ความรู้ และมีความสามารถในการผลิตสินค้าทางการเกษตร มีปราชญ์ชาวบ้านที่มี
ภูมิปัญญาท้องถิ่นอยู่ในชุมชนเป็นจ้านวนมาก
5. การส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดให้การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรผลไม้ รวมถึง
อบจ. มีการก้าหนดวิสัยทัศน์ "2020 จันทบุรีมหานคร ผลไม้ของโลก" “2020 Chanthaburi Fruit Capital of
the World"
6. การส่งออก มีล้งที่เป็นชาวต่างชาติเข้ามารับซื้อสินค้าเกษตร ท้าให้ผลผลิตมีราคาสูงขึ้น มีการ
ตรวจสอบคุณภาพสินค้าเกษตรและล้งผู้ส่งออกทุกครั้งก่อนตรวจส่ง มีการประกันคุณภาพสินค้า
7. ระบบขนส่ง มีระบบขนส่งที่เชื่อมโยงเข้าสู่ประเทศกัมพูชา และเชื่อมต่อถึงประเทศเวียดนามได้
ระยะเวลาในการขนส่งสินค้าเดินทางสะดวกและรวดเร็ว เนื่องจากอยู่ใกล้กับท่าเรือแหลมฉบังที่ใหญ่ที่สุดใน
ประเทศ นอกจากนี้ยังมีท่าเรือที่อาจน้าประโยชน์ไปสู่ระบบโลจิสติกส์ทางน้้าในอนาคตได้ รวมถึงมีหน่วยงาน
และบุคลากรที่มีความพร้อมในการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการเกษตร
8. เป็นแหล่งผลิตกุ้งทะเลที่มีคุณภาพ สินค้าประมงทะเลมีกระบวนการตรวจสอบย้อนกลับที่ชัดเจน
9. มีผลิตภัณฑ์ทอเสื่อกก ที่เป็นสินค้าขึ้นชื่อของ ต.บางสระเก้า สามารถสร้างงานและรายได้ให้กับ
ชาวบ้าน และชุมชนเป็นจ้านวนมาก
10. มีสถานศึกษาที่หลากหลายครบทุกระดับ สามารถให้ความรู้กับเกษตรกร ผู้ผลิตสินค้า การตลาด
ให้ได้มาตรฐานตามความต้องการและมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับการเกษตรที่สามารถ
ถ่ายทอดความรู้ให้กับชุมชนได้ เช่น ศูนย์ผึ้ง, ศูนย์พัฒนาไม้ผล
11. มีศักยภาพการใช้พลังงานทดแทนในภาคเกษตร พลังงานแสงอาทิตย์ส้าหรับระบบสูบน้้าในทาง
เกษตร, พลังงานแสงอาทิตย์ส้าหรับการแปรรูปสินค้าเกษตรอบแห้ง
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12. พื้นที่จังหวัดจันทบุรีมีชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งเป็นแหล่งของแรงงาน ท้าให้แรงงาน
ภาคการเกษตรไม่ขาดแคลน
13. ประชาชนส่วนใหญ่ของจังหวัดประกอบอาชีพเกษตรกรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
จุดอ่อน
1) ผลผลิตทางการเกษตรขึ้นอยู่กับฤดูกาลมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับสภาพอากาศ และสภาวะแวดล้อม
ตามปกติผลผลิตทางการเกษตรมีอายุสั้น ท้าให้เกิดความเสียหายได้ง่าย
2) สินค้าทางการเกษตร ยังไม่ได้รับการส่งเสริมคุณภาพทั้งระบบ (ปุ๋ย วิธีการให้ปุ๋ย การบ้ารุงรักษา) ท้า
ให้ได้ผลผลิตมีคุณภาพแตกต่างกัน ทั้งยังมีการใช้สารเคมีในการผลิตสินค้าทางการเกษตร เพราะ
มุ่งเน้นเรื่องปริมาณผลผลิตที่มากขึ้น
3) ขาดการรับประกันคุณภาพสินค้าการเกษตรไม่มี ระบบการซื้อขายล่วงหน้าไม่มีตลาดกลางที่มีความ
เป็นธรรม ขาดการสนับสนุนจากภาครัฐ ท้าให้ไม่มีตลาดรองรับที่ชัดเจน
4) เกษตรกรผู้ปลูกล้าไย ทุเรียน ขาดการรวมตัวที่เข้มแข็งเพื่อสร้างอ้านาจการต่อรอง ประกอบกับ
ปัจจุบันพ่อค้าคนกลางหรือล้งจะเป็นผู้ก้าหนดราคาท้าให้เสียโอกาสทางการค้า
5) เกษตรกรขาดความรู้การบริหารจัดการด้านการตลาด ขาดการริเริ่ม สร้างสรรค์ในการสร้างผลผลิตที่
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอย่างกว้างขวางขาดการปรับปรุง เพาะพันธุ์ สายพันธุ์สินค้า
ทางการเกษตรใหม่ๆ รวมทั้งเยาวชนคนรุ่นใหม่สืบทอดอาชีพเกษตรกรน้อยลง
6) ผู้ผลิตและผู้ประกอบการบางรายยังขาดจิตส้านึกในการรักษาคุณภาพของสินค้า เช่น ปัญหาเรื่อง
ทุเรียนอ่อน ทุเรียนกวนยัดไส้
7) การจัดระเบียบตลาดผลไม้ยังไม่ค่อยเป็นระบบ กีดขวางทางสัญจรไปมา
8) ข้อมูล ผลผลิ ตไม่ชัดเจน ท้าให้แต่ละปีประเมินผลผลิ ตสูงกว่าความเป็นจริงเกษตรกรไม่ให้ข้อมูล ที่
แท้จริง (ไม่ลงทะเบียน) เกี่ยวกับพื้นที่ปลูกผลไม้
9) ระบบการตรวจสอบคุณภาพสินค้ายังไม่ครอบคลุม ไม่มีความถี่ มีการสุ่มตรวจน้อยเกินไปขาดการ
ประชาสัมพันธ์ไปสู่ผู้บริโภคในเรื่องการตรวจสอบคุณภาพสินค้า
10) ขาดแคลนแหล่งน้้า และแหล่งกักเก็บน้้าส้าหรับเพาะปลูกในช่ว งฤดูแล้งแหล่งน้้าเพื่อการเกษตร
ขนาดใหญ่ในพื้นที่ไม่มี (อ.สอยดาว/ อ.โป่งน้้าร้อน) ยังขาดระบบการจัดการน้้าอย่างครบวงจร และ
การสนับสนุนงบประมาณในการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนค่อนข้างน้อย และไม่กระจาย
11) การขยายพื้ น ที่ ป ลู ก ล้ า ไยโดยขาดการควบคุ ม ท้ า ให้ เ กิ ด ปั ญ หาการบริ ห ารจั ด การน้้ า อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
12) ขาดแรงงานในพื้นที่ที่มีคุณภาพ ต้องใช้แรงงานต่างด้าวเข้ามาเก็บเกี่ยวผลผลิต ท้าให้เกิดปัญหา
แรงงานที่ต้องใช้สารเสพติดในการท้างาน
13) การแปรรูปสินค้ายังมีน้อย เนื่องจากการแปรรูปต้องมีกระบวนการที่ต้องลงทุนสูงผลิตภัณฑ์/การ
แปรรูปสินค้า OTOP ของจังหวัดเป็นแบบเดิมๆ บรรจุภัณฑ์ไม่โดดเด่น
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14) เกษตรกรมีปั ญ หาด้ า นสุ ข ภาพเนื่อ งจากการใช้ ส ารเคมี ใ นการผลิ ต ผลไม้ เลี้ ย งกุ้ ง และปศุ สั ต ว์
ประกอบกับสถานพยาบาลของรัฐไม่เพียงพอต่อจ้านวนของผู้ใช้บริการ ท้าให้เกษตรกรไม่อยากตรวจ
สุขภาพ จะไปหากพบว่ามีอาการทรุดหนัก
โอกาส
1) การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ท้าให้มูลค่าการค้าการลงทุนเพิ่มขึ้น
2) เป็นจังหวัดที่ติดต่อกับพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ มีการพัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมระบบโลจิสต์ติก
รองรับการเพิ่มปริมาณผลผลิต/ การขยายตลาด
3) สิ น ค้าทางการเกษตรได้รั บ ความสนใจจากผู้ บริโ ภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ ท้าให้ มีความ
ต้องการผลไม้และสินค้าเกษตรคุณภาพมากขึ้นทุกปี ตลาดต่างประเทศสามารถรองรับผลผลิตทาง
การเกษตร โดยเฉพาะผลไม้ไทยมากขึ้น
4) ภาครั ฐ ให้ การส่ งเสริ มและสนั บ สนุนงบประมาณในการพัฒ นาสิ นค้าเกษตร และพัฒ นาศักยภาพ
เกษตรกรอย่างต่อเนื่อง และมีการส่งเสริมการเปิดตลาดต่างประเทศ นอกเหนือจากประเทศจีน
5) แนวโน้มพฤติกรรมการบริโภคสินค้าและผลผลิตแบบ organic มีมากขึ้น จะส่งผลให้ผลผลิตทางการ
เกษตรมีราคาดี
ภัยคุกคาม
1) กฎหมายระหว่างประเทศ และกฎระเบียบไม่เอื้ออ้านวยต่อการส่งเสริมผู้ประกอบการในการท้าธุรกิจ
การค้าระหว่างประเทศไม่มีการวางแผน หรือก้าหนดกฎระเบียบ เกี่ยวกับธุรกิจต่างชาติ และอาชีพ
ของคนไทย ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
2) อุปสรรคจาก TPP ของตะวันตก
3) กฎหมายผังเมือง เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร
4) รัฐบาลแก้ไขปัญหาเรื่องคนจีน โดยไม่แยกแยะเรื่องแต่ละเรื่อง เช่น ธุรกิจอสังหาฯ ธุรกิจบริการ ธุรกิจ
Logistic
5) ความล่าช้า และไม่ทันต่อเหตุการณ์ด้านแรงงานข้ามชาติปัญหาการลักลอบเข้าเมืองแบบผิดกฎหมาย
ของแรงงานต่างด้าวขาดระบบการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวเพื่อป้องกันปัญหาและผลกระทบ
ด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น
6) กลไกตลาดโดยส่วนมาก พ่อค้าคนกลางเป็นผู้ก้าหนดราคาการซื้อขายผลผลิตไม่สามารถควบคุ มราคา
ตลาดได้ เนื่องจากพ่อค้ารายใหญ่เป็นชาวต่างชาติ
7) ผลไม้ไม่ได้คุณภาพถูกส่งเข้าสู่ระบบตลาด ท้าให้เกิดความเสียหาย
8) การแปรรูปสินค้าเกษตรให้มีความน่าสนใจ หรือเน้นเพื่อสุขภาพยังมีน้อย เนื่องจากขาดการวิจัยหรือ
นวัตกรรมที่จะน้ามาพัฒนารวมทั้งประชาชนยังขาดความรู้
9) สภาพภูมิอากาศของโลกแปรปรวน ส่งผลต่อผลผลิตสินค้าทางการเกษตรและความไม่แน่นอนของ
ผลผลิตที่มีการซื้อขายล่วงหน้า(ผลไม้)
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10) การท้าเกษตรในปัจจุบันใช้สารเคมี และยาปราบศัตรูพืชมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม
(ดิน น้้า อากาศ) และส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน
วิสัยทัศน์จังหวัดจันทบุรี
“ศูนย์กลางการผลิตและการค้าสินค้าเกษตรคุณภาพศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับชั้นเลิศ
เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวิถีชุมชน ประตูการค้าชายแดนสู่ประชาคมอาเซียน”
เป้าประสงค์รวม
1. เศรษฐกิจเติบโตอย่างมั่นคงและมีขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น
2. ชาวจันทบุรีมีสุขภาวะที่ดี มีภูมิคุ้มกันทางสังคมที่เข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
3. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความอุดมสมบูรณ์ และใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมและสมดุล
ต่อระบบนิเวศ โดยการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่าง ๆ
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดจันทบุรี
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับมาตรฐานการผลิตและการตลาดของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 อ้านวยความสะดวกด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว รวมทั้งจัดเตรียมระบบ
โครงข่ายบริการพื้นฐานเขตเศรษฐกิจชายแดนให้ได้มาตรฐานและเชื่อมโยงกับประชาคมอาเซียน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยวโดยการปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมการ
ท่องเที่ยว และสิ่งอ้านวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวให้เพียงพอและได้มาตรฐานในระดับนานาชาติ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ยกระดับมาตรฐานการให้ บริการด้านการศึกษา พัฒนาอาชีพ และบริการสุขภาพ
เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกิดความ
สมดุลและยั่งยืนโดยประชาชนมีส่วนร่วม
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3. ประเด็นสาคัญ (HOT ISSUE) ที่ต้องการแก้ปัญหาในพื้นที่
นอกจากปะการัง หญ๎าทะเล สัตว์ทะเลหายาก ป่าชายเลน และการกัดเซาะชายฝั่ง ซึ่งเป็นภารกิจหลัก
ที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งต๎องดูแลแล๎ว ในแตํละพื้นที่ยังมีประเด็นปัญหาเรํงดํวนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข๎อง
กับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งแตกตํางกันออกไป สาหรับในพื้นที่ของจังหวัดจั นทบุรี ประเด็นปัญหา
เรํงดํวน คือ การใช๎ประโยชน์ของพื้นที่ชายฝั่งในการทํ องเที่ยวเชิงนิเวศแบบโฮมสเตย์ ที่ สํงผลกระทบตํอ
ทรัพยากรป่าชายเลน

3.1 สถานภาพ การใช้ประโยชน์ของพื้นที่ชายฝั่งในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบโฮมส
เตย์
จังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด เป็นพื้นที่หนึ่งที่ได๎รับการสํงเสริมจากหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องสนับสนุน
ให๎มีการจัดการทํองเที่ยวเชิงนิเวศแบบโฮมสเตย์ขึ้นในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะชํวงฤดูผลไม๎ อีกทั้งชายฝั่งทะเลยัง
มีธรรมชาติที่งดงาม ป่าชายเลน ชายหาด จึงเกิดมีการพัฒนาเป็นสถานที่ทํองเที่ยวเชิงนิเวศ ควบคูํไปกับการชม
และชิมผลไม๎ และรับประทานอาหารทะเล มีการสร๎างที่พักโฮมสเตย์ ซึง่ มีการจัดตั้งแตกตํางจากโรงแรม เกสต์
เฮ๎าส์ รีสอร์ท บ๎านพักตากอากาศ รวมถึงเซอร์วิสอพาร์ ทเมนท์ที่ให๎เชําเป็นรายวัน และรายสัปดาห์ สาหรับ
จังหวัดจันทบุรี พื้นที่ชายฝั่งที่มีการพัฒนาที่พักโฮมสเตย์อยํางรวดเร็ว อยูํในอาเภอขลุงและอาเภอแหลมสิงห์
ซึ่งมีบริเวณตํอเนือ่ งระหวํางป่าชายเลน การเพาะเลี้ยงสัตว์น้า และที่ตั้งของชุมชน
3.1.1 การจัดตั้งโฮมสเตย์
โฮมสเตย์ (Home Stay) เป็นรูปแบบหนึ่งของการจัดการทํองเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชน เป็นการจัดการ
ที่พักของชาวบ๎านในชุมชนให๎แกํผู๎มาเยือนด๎วยความยินยอมและเต็มใจของเจ๎าของบ๎าน ซึ่งบ๎านพักที่ให๎บริการ
ต๎องมีห๎องพักหรือพื้นที่ที่สามารถรองรับและสามารถให๎บริการแกํผู๎มาเยือนได๎ตามขีดความสามารถ การพัก
รํวมกับชาวบ๎านกํอให๎กิดกระบวนการเรียนรู๎ (Learning Process) รํวมกันระหวํางชุมชนกับนักทํองเที่ยวเป็น
การสร๎างความรู๎ (Knowledge) ความเข๎าใจ (Understanding) ในวิถีชีวิตชุมชนเกิดทัศนคติ (Attitude) ที่ดี
ตํอชุมชนที่มาจากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์รํวมกันรวมทัง้ ชุมชนและนักทํองเที่ยวได๎รับความประทับใจและ
ความพึงพอใจ (Appreciation and Impression) จากวิถีชีวิตและแหลํงทํองเที่ยวในชุมชนด๎วย (มธรุส, 2544)
การทํองเที่ยวเชิงนิเวศน์แบบโฮมสเตย์ โดยชุมชน มีวัตถุประสงค์ คือ
1. สํงเสริมให๎ชุมชนมีการจัดทาโฮมสเตย์ เพื่อ
• สร๎างงาน สร๎างรายได๎
• เป็นชุมชนทีเ่ ข๎มแข็ง สามารถพึ่งตนเองได๎ และยั่งยืน
2. สํงเสริม สนับสนุนและพัฒนาโฮมสเตย์
• ให๎มีมาตรฐาน
• เข๎าสูํกระบวนการตรวจรับรอง
3. สํงเสริมให๎การพัฒนาโฮมสเตย์
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• เป็นสํวนหนึง่ ของการทํองเที่ยวโดยชุมชน
• คานึงถึงความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ
• ดารงไว๎ซึ่งเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม
• ชุมชนเข๎ามามีสํวนรํวมและรับประโยชน์อยํางเป็นธรรม
การทํองเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนโฮมสเตย์ มีผลประโยชน์ คือ
1. ชาวบ๎านให๎บริการนักทํองเที่ยว มีความพึงพอใจตํอรายได๎ที่เพิ่มขึ้น
2. นักทํองเที่ยวเรียนรู๎วิถีการดาเนินชีวิตที่เรียบงํายแบบสังคมชนบท เข๎าใจวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์
เฉพาะ (โดยคงความเป็นดั้งเดิมของชุมชนที่ไมํมีการดัดแปลงประเพณี และวัฒนธรรมเพื่อตอบสนองความ
ต๎องการของนักทํองเที่ยว)
ด๎านการบริหารจัดการ โฮมสเตย์ ในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด มีการบริ หารจัดการเป็นแบบ
การรวมกลุํมโดยการมีสํวนรํวมของคนในชุมชน ใน 2 ลักษณะ ดังนี้
1. การบริหารจัดการภายใต๎กลุํมทํองเที่ยวในชุมชน ได๎แกํ บ๎านห๎วยแร๎งโฮมสเตย์ บ๎านเปร็ดในโฮม
สเตย์ บ๎านเชี่ยวโฮมสเตย์ บ๎านจารุงโฮมสเตย์ เป็นการรวมกลุํมสมาชิกในชุมชนให๎เข๎ารํวมจัดบ๎านพัก เป็น
การรวมกลุํมสมาชิกในชุมชนให๎เข๎ารํวมจัดบ๎านพักสาหรับนักทํองเที่ยว โดยมีการดาเนินการภายใต๎การบริหาร
จัดการทํองเที่ยวในชุมชน
2. การบริ ห ารจั ด การเฉพาะกลุํ ม โฮมสเตย์ เป็ น การรวมกลุํ ม สมาชิ ก โฮมสเตย์ ใ นการให๎ บ ริ ก าร
นั กทํองเที่ ย วโดยไมํได๎อยูํ ภ ายในกลุํ มการทํองเที่ยวในชุมชน โดยมี ทั้งกลุํ มที่ข ยายผลมาจากการเปิด สวน
ทํองเที่ยวเชิงเกษตร เมื่อมีนักทํองเที่ยวเข๎ามาขอชมและต๎องการที่พัก สมาชิกกลุํมที่สนใจจะเข๎ารํวม และ
พัฒนาบ๎านเป็นโฮมสเตย์ ได๎แกํ สวนปาหนันโฮมสเตย์ ทําหลวงบนโฮมสเตย์ เขาบายศรีโฮมสเตย์ และชุมชนที่
เปิดการทํองเที่ยวแบบโฮมสเตย์ เนื่องจากในพื้นที่มีแหลํงทํองเที่ยวที่มีศักยภาพให๎นักทํองเที่ยวมาพักและเที่ยว
ชม ได๎แกํ ประแสร์โฮมสเตย์
การขึ้นทะเบียนเป็นโฮมสเตย์
ประกาศกรมการทํองเที่ยว เรื่อง กาหนดมาตรฐานบริการทํองเที่ยวมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย พ.ศ.
2554 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2555 ตาม หมวด 1 บทนิยาม ข๎อ 4 บท
นิยามในประกาศนี้ “โฮมสเตย์ไทย” หมายถึง การทํองเที่ยวรูปแบบหนึ่ง ที่นักทํองเที่ ยวจะต๎องพักรวมกับ
เจ๎าของบ๎าน ชายคาเดียวกัน โดยมีห๎องพักหรือพื้นที่ใช๎สอยภายในบ๎านเหลือ สามารถนามาดัดแปลงให๎
นักทํองเที่ยวพักได๎ชั่วคราว ซึ่งมีจานวนไมํเกิน 4 ห๎อง มีผู๎พักรวมกันไมํเกิน 20 คน โดยมีคําตอบแทน
และจัดบริการสิ่งอานวยความสะดวกตามสมควร อันมีลักษณะเป็นการประกอบกิจการเพื่อหารายได๎เสริม ซึ่ง
เป็นไป ตามบทนิยามคาวํา “โรงแรม” แหํงพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 และได๎ขึ้นทะเบียนกับ
กรมการทํองเที่ยว ตามหลักเกณฑ์ที่กรมการทํองเที่ยวกาหนด
จากประกาศดังกลําว ข๎อมูลรายชื่อที่พักที่ไมํเป็นโรงแรม (โฮมสเตย์) ขึ้นทะเบียนถูกต๎อง ในอาเภอขลุง
จังหวัดจันทบุรี (สอบถามเมื่อ มิถุนายน 2562) แสดงดังตารางที่ 3-1 และรายชื่อรีสอร์ท โรงแรม และโฮมส
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เตย์ ตามอาเภอที่ติดชายฝั่ง จังหวัดจันทบุรี อาเภอขลุง แสดงดังตารางที่ 3-2 อาเภอปากน้าแหลมสิงห์ แสดง
ดังตารางที่ 3-3 (ที่มา http://www.siamfreestyle.com/hotel/chantaburi/)
ตารางที่ 3-1 รายชื่อที่พักโฮมสเตย์ (ที่ไมํเป็นโรงแรม) ขึ้นทะเบียนถูกต๎องในอาเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
ลาดับที่

ชื่อบ๎านพัก

1
สุขใจรีสอร์ท
2
ศิริจันทร์โฮมสเตย์
3
เสนํหโ์ ฮมสเตย์
4
ทะเลจันทร์โฮมสเตย์
5
ขลุงโฮมสเตย์
6
มัลดีฟส์โฮมสเตย์
7
เฟื่องฟ้าโฮมสเตย์
8
กล๎วยไม๎โฮมสเตย์
9
หงษ์โฮมสเตย์
10
ครัวริมคลองโฮมสเตย์
11
พวงชมพูโฮมสเตย์
ที่มา : ที่วําการอาเภอขลุง

ชื่อ-สกุล
(เจ๎าของบ๎านพัก)
นายธงชัย จันทร์สาเนียง
นางสุวนันท์ แจบไธสง
นายอัณณพ อารีวงศ์สกุล
นายวีระเทพ หอมเทียน
นายวัชรพงศ์ แชํมช๎อย
น.ส.เจนจิรา เฉยช๎า
นายสาโรจน์ ปิ่นสากล
นายชูชาติ โภคพิพัฒน์
นางรุํงนภา สุขพิทักษ์
นายสงกรานต์ โภคพิพัฒน์
นายมณฑล โพธิเกษม

ตั้งอยูํเลขที่
15/3 ม. 10 ต.เกวียนหัก
21/4 ม.6 ต.บางชัน
43/9 ม. 6 ต.บางชัน
43/9 ม.6 ต.บางชัน
43/8 ม.6 ต.บางชัน
43/5 ม.6 ต.บางชัน
7/9 ม.6 ต.บางชัน
7/10 ม.6 ต.บางชัน
11/1 ม.6 ต.บางชัน
7/10 ม.6 ต.บางชัน
39/2 ม.6 ต.บางชัน

ใบอนุญาตเลขที่
1/2559 ลว.5 ก.ค.59
1/2560 ลว.15 ก.ค. 60
2/2562 ลว.16 ม.ค.62
3/2562 ลว.16 ม.ค.62
8/2562 ลว.10 เม.ย.62
9/2562 ลว.10 เม.ย.62
10/2562 ลว.30 เม.ย.62
11/2562 ลว.30 เม.ย.62
12/2562 ลว.30 เม.ย.62
13/2562 ลว.30 เม.ย.62
14/2562 ลว.30 เม.ย.62

การขอจัดตั้งโรงแรม มีขั้นตอนทางราชการ ใช๎เอกสารมาก และใช๎เวลาพิจารณานานในการอนุญาต
เนื่องจาก มี พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 “โรงแรม” หมายถึง สถานที่พักที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์
ทาธุรกิจเพื่อให๎บริการที่พักชั่วคราว สาหรับคนเดินทาง หรือบุคคลอื่นใดโดยมีคําตอบแทน พ.ร.บ.ใช๎คลุมถึง
เกสต์เฮ๎าส์ รีสอร์ท บ๎านพักตากอากาศ รวมถึงเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ที่ให๎เชําเป็นรายวัน และรายสัปดาห์ด๎วย
สรุปองค์ประกอบของโรงแรม ได๎ดังนี้
1. เป็นสถานที่พัก
2. มีวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจ
3. สาหรับคนเดินทาง หรือบุคคลอื่นใด
4. เรียกเก็บคําที่พักต่ากวําเดือน
หากมีครบทั้ง 4 ข๎อนี้ จะต๎องยื่นขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมตามกฎหมาย (ครอบคลุมทั้งโรงแรม
เกสต์เฮ๎าส์ รีสอร์ท บ๎านพักตากอากาศ รวมถึงเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ที่ให๎เชําเป็นรายวัน และรายสัปดาห์ด๎วย) ที่
ต๎องมีการยื่นข๎อมูล เรื่องของพื้นที่ ที่ตั้งต๎องไมํอยูํใกล๎สถานที่ ราชการหรือสถานที่สาหรับปฏิบัติพิธีกรรมทาง
ศาสนา ในรัศมี 100 เมตร ที่จอดรถโรงแรมต๎องมีสถานที่จอดรถกลับรถ ให๎เพียงพอกับจานวนห๎องพัก โดยต๎อง
อยูํแยกสํวนออกตํางหากจากบริเวณห๎องพักไมํให๎ปะปนกัน เรื่องของความปลอดภัยต๎องมีแผนผังแสดงทางหนี
ไฟไว๎ในแตํละชั้นของโรงแรม ห๎องพักทุกห๎อง และป้ายทางออกฉุกเฉินไว๎ในแตํละชั้นของโรงแรม ความโปรํงใส
ต๎องมีป้ายชื่อโรงแรมติดไว๎หน๎าโรงแรม และต๎องมีชื่อขึ้นต๎นด๎วยคาวํา “โรงแรม” ต๎องมีเลขที่ประจาห๎องพักติด
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ไว๎ที่หน๎าห๎องพักทุกห๎อง และจะต๎องเป็นเลขอารบิ ก แสดงอัตราคําที่พักไว๎ในที่เปิ ดเผยเห็นได๎งํายในโรงแรม
แสดงใบอนุญาตไว๎ในที่เปิดเผยเห็นได๎งํายในโรงแรม การบันทึกรายการตําง ๆ เกี่ยวกับผู๎พัก และจานวนผู๎พัก
ต๎องเก็บรักษาไว๎เป็นเวลาอยํางน๎อย 1 ปี และต๎องอยูํในสภาพที่สามารถตรวจสอบได๎ การขออนุญาตประกอบ
ธุรกิจโรงแรม โดยที่ตั้งในกรุงเทพฯ ให๎ยื่นที่ศูนย์บริการประชาชน กรมการปกครอง จากกรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทยได๎เลย สํวนที่ตั้งในจังหวัดอื่น ให๎ยื่นที่วําการอาเภอในท๎องที่ที่ตั้ งของโรงแรม ในวัน และ
เวลาราชการ *** หมายเหตุ กฎหมายโรงแรมฉบับยํอนี้ เป็นข๎อควรรู๎เบื้องต๎นเกี่ยวกับการทาโรงแรมเทํานั้น
(อ๎างอิงจาก : สานักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง)
ตามคาสั่งหัวหน๎าคณะรักษาความสงบแหํงชาติ ที่ 6/2562 เรื่อง มาตรการสํงเสริมและพัฒนา
มาตรฐานการประกอบธุรกิจโรงแรมบางประเภท เพื่อให๎เป็นไปตามข๎อกาหนดการใช๎ที่ดินตามกฎกระทรวงให๎
ใช๎บังคับผังเมืองรวม ตามกฎหมายวําด๎วยการผังเมืองให๎มีความถูกต๎อง ซึ่งหนํวยงานที่รับผิดชอบในการดาเนิน
ภารกิจ คือ สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ได๎มอบหมายให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น รวบรวม
รายชื่อผู๎ประกอบการโรงแรม รีสอร์ท ที่ไมํได๎ขึ้นทะเบียน ได๎ทาการจดแจ๎งธุรกิจให๎เรียบร๎ อย ทาการรวบรวม
รายชื่อ สํ งมาที่ ส านั ก งานโยธาธิก ารและผั ง เมือ งจัง หวัด ทั้ง นี้ คาสั่ ง คสช.ให๎ มี ผ ลใช๎ บัง คั บจนถึง วั นที่ 18
สิงหาคม พ.ศ. 2564
แรงจูงใจในการใช้ชื่อที่พัก “โฮมสเตย์” ในปี พ.ศ. 2561 รัฐบาลสนับสนุนการทํองเที่ยวสูํชุมชนและ
กระจายรายได๎สูํประชาชนในท๎องถิ่น จึงให๎มีการยกเว๎นภาษีเงินได๎บุคคลธรรมดาสาหรับเงินได๎เทําที่จํายเป็น
คําที่พักในสถานที่พัก ที่ไมํเป็นโรงแรมตามกฎหมายวําด๎วยโรงแรมในจังหวัดทํองเที่ยวรอง โดยการเที่ยวเมือง
รองมีการยกเว๎นภาษี เพื่อสํงเสริมการทํองเที่ยว นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ โฆษกประจารองนายกรัฐมนตรี
ฝ่ายเศรษฐกิจ เปิดเผยวํา ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบการปรับปรุงมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการ
ทํองเที่ยวและจัดอบรมสัมมนาในจังหวัดทํองเที่ยวรอง เพื่อสนับสนุนการทํองเที่ยวสูํชุมชนและกระจายรายได๎สูํ
ประชาชนในท๎องถิ่นให๎มีรายได๎เสริม และเพิ่มผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล จึงอนุมัติให๎กระทรวงการคลัง
ออกกฎกระทรวง โดยให๎เพิ่มเติมการยกเว๎นภาษีเงินได๎บุคคลธรรมดาสาหรับเงินได๎เทําที่จํายเป็นคําที่พักใน
สถานที่พัก ที่ไมํเป็นโรงแรมตามกฎหมายวําด๎วยโรงแรมในจังหวัดทํองเที่ยวรอง ในวงเงินไมํเกิน 15,000 บาท
สาหรับสถานที่พักที่ไมํเป็นโรงแรมไปด๎วย โดยให๎หมายถึงสถานที่พักที่ไมํเป็นโรงแรมตามกฎหมายวําด๎ว ย
โรงแรมที่มีจานวนห๎องพักในอาคารเดียวกัน หรือหลายอาคารรวมกันไมํเกิน 4 ห๎อง และมีจานวนผู๎พักรวมกัน
ไมํเกิน 20 คน ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อให๎บริการที่พักชั่วคราวสาหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่น โดยมีคําตอบแทนอันมี
ลักษณะเป็นการประกอบกิจการเพื่อหารายได๎เสริมและได๎แจ๎งให๎นายทะเบียนทราบตามแบบที่ รมว.มหาดไทย
กาหนด (ไทยรัฐฉบับพิมพ์ 15 ส.ค. 2561) นายวี ร ะศั กดิ์ โควสุ รั ตน์ รมว.การทํอ งเที่ ย วและกี ฬา กลํ าววํ า
มาตรการที่ ครม.เห็ น ชอบเพิ่ มเติม จะสนั บ สนุนกลุํ มที่พักแบบโฮมสเตย์ จากเดิมจากัดเฉพาะที่กรมการ
ทํองเที่ยวรับรอง และสนับสนุนกลุํมที่พักเชิงธุรกิจขนาดเล็กโดยไมํเกินข๎อจากัดของ พ.ร.บ.โรงแรม จึงกาหนด
วําไมํเกิน 4 ห๎อง และรับได๎ไมํเกิน 20 คน แตํจะต๎องไปจดแจ๎งกับนายอาเภอในพื้นที่ตามพ.ร.บ.โรงแรม ซึ่งการ
กาหนดเชํนนี้ เพราะ พ.ร.บ.โรงแรมมีเปิดชํองให๎อยูํแคํ 2 จุด สํวนที่เกิน 4 ห๎อง เกิน 20 คน ต๎องจดทะเบียน
ขอใบอนุ ญาตพ.ร.บ.โรงแรม โดยไมํมีการยกเว๎น ซึ่งมีผู๎ได๎ใบอนุญาตถูกต๎องจริง ๆ ยังไมํมากนัก สํ ว นอีก
3-4

สานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1
ประเภท คือ ต่ากวํา 4 ห๎อง รับไมํเกิน 20 คน ประเภทนี้มีจานวนมาก แตํไมํไปจดแจ๎ง ดังนั้น จึงจะชํวยดึงที่
พักกลุํมนี้มาจดแจ๎ง เพื่อรับประโยชน์จากมาตรการภาษีเมืองรอง ซึ่งดีตํอทุก ๆ ฝ่าย (ณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์
ขําวทั่วไปไทยรัฐ)
สถานการณ์จานวนที่พักใช้ชื่อโฮมสเตย์ ในจังหวัดจันทบุรี ด๎วยการสารวจ พบวํามี 2 อาเภอใกล๎ทะเล
คือ ที่อาเภอขลุง และ อาเภอแหลมสิงห์ ที่มีการปลูกสร๎างอยํางรวดเร็วและจานวนมาก ให๎เป็นที่พักโฮมสเตย์
เพื่อบริการการทํองเที่ยวเชิงนิเวศน์ทางทะเล จากการรวบรวมรายชื่อที่พักทางเว็บไซต์ และแผนที่ google
map สารวจเดือน กรกฎาคม 2562 มีดังนี้
1. อาเภอขลุง มีจานวน 43 แหํง สารวจจาก google map และ internet สอบถามที่วําการอาเภอ
ขลุง จานวน 5 ตาบลชายฝั่งในพื้นที่ ชุมชน ป่าชายเลน และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า แสดงดังตารางที่ 3-2
ประกอบด๎วย
1.1 ที่พักโฮมสเตย์ ขึ้นทะเบียน กับอาเภอขลุง
- ตาบลบางชัน จานวน 10 แหํง ทีม่ ีจานวนห๎องพัก ไมํเกิน 4 ห๎อง และ ตาบลเกวียนหัก จานวน 1
แหํง (ข๎อมูลจากที่ทาการอาเภอขลุง)
1.2 ที่พักโฮมสเตย์ ไมํได๎ขึ้นทะเบียน
- ตาบลบางชัน จานวน 26 แหํง ทีม่ ีจานวนห๎องพัก เกิน 4 ห๎อง
- ตาบลตรอกนอง จานวน 1 แหํง จานวนห๎องพัก 9 ห๎อง
- ตาบลวันยาว จานวน 3 แหํง มีจานวนห๎องพัก เกิน 4 ห๎อง (2 แหํง) และ ห๎องพัก ไมํเกิน 4 ห๎อง 1
แหํง
- ตาบลเกวียนหัก จานวน 1 แหํง ห๎องพัก 10 ห๎อง
- ตาบลขลุง จานวน 1 แหํง ห๎องพัก 8 ห๎อง
* ข้อมูลการขึ้นทะเบียนไม่ชัดเจน จานวน 1 แห่ง โรงแรมนครจันทร์ธานี อาเภอขลุง
2. อาเภอแหลมสิงห์ มีจานวน 57 แหํง สารวจจาก google map และ internet เพื่อการทํองเที่ยว
จานวน 3 ตาบลชายฝั่งในพื้นที่ ชุมชน ป่าชายเลน และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า แสดงดังตารางที่ 3-3
2.1 ตาบลเกาะเปริด จานวน 8 แหํง โดยมี 1 แหํงเป็นพื้นที่บุกรุก คือ ปากคลองโฮมสเตย์
2.2 ตาบลหนองชิ่ม จานวน 17 แหํง โดยมี 1 แหํงเป็นพื้นที่บุกรุก คือ ปลายตะวันโฮมสเตย์
2.3 ตาบลปากน้าปากน้าแหลมสิงห์ จานวน 26 แหํง
2.4 ตาบลบางกะไชย จานวน 5 แหํง
2.5 ตาบลพลิ้ว จานวน 1 แหํง
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สานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1
ตารางที่ 3-2 รายชื่อที่พัก ในอาเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (สารวจเดือน กรกฎาคม 2562)
ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ชื่อที่พัก
สุขใจรีสอร์ท
ศิริจันทร์โฮมสเตย์
เสนํห์โฮมสเตย์
ทะเลจันทร์โฮมสเตย์
ขลุงโฮมสเตย์
มัลดีฟส์โฮมสเตย์
เฟื่องฟ้าโฮมสเตย์
กล๎วยไม๎โฮมสเตย์
หงษ์โฮมสเตย์
ครัวริมคลองโฮมสเตย์
พวงชมพูโฮมสเตย์
บ๎านพักธราธร
สวนรํมไม๎ โฮมสเตย์
อโลฮําโฮมสเตย์
โรงไม๎ ณ บางชัน คันทรีโฮม
ทะเลงามโฮมสเตย์
บ๎านไร๎แผํนดิน โฮมสเตย์
บางชัน แฮปปี้ โฮมสเตย์
ริมเล โฮมสเตย์
บ๎านทะเลดาว โฮมสเตย์
ป้าชํวยโฮมสเตย์
จันท์เคียงเล โฮมสเตย์
ปลายจันท์ บางชัน
ทะเลขวัญสมุทร โฮมสเตย์
ขาหยํางโฮมสเตย์
บางชันน๎อยโฮมสเตย์
บางชัน เรือนแพ โฮมสเตย์
เมืองบางชันโฮมสเตย์
ริมจันทร์ โฮมสเตย์
บ๎านน้าแดง โฮมสเตย์
บ๎านชายเลนโฮมสเตย์

ที่ตั้ง

จานวนห๎องพัก
(ห๎อง)
ไมํเกิน 4
ไมํเกิน 4
ไมํเกิน 4
ไมํเกิน 4
ไมํเกิน 4
ไมํเกิน 4
ไมํเกิน 4
ไมํเกิน 4
ไมํเกิน 4
ไมํเกิน 4
ไมํเกิน 4
5
9
9
12
15
5
12
7
6
5
6
-

ม.10 ต.เกวียนหัก
ม.6 ต.บางชัน
ม.6 ต.บางชัน
ม.6 ต.บางชัน
ม.6 ต.บางชัน
ม.6 ต.บางชัน
ม.6 ต.บางชัน
ม.6 ต.บางชัน
ม.6 ต.บางชัน
ม.6 ต.บางชัน
ม.6 ต.บางชัน
ม.4 ต.บางชัน
ม.2 ต.ตรอกนอง
ม.4 ต.บางชัน
ม.2 ต.บางชัน
ม.2 ต.บางชัน
ม.2 ต.บางชัน
ม.2 ต.บางชัน
ม.2 ต. บางชัน
ม.2 ต. บางชัน
ม.2 ต.บางชัน
ม.2 ต.บางชัน
ม.4 ต.บางชัน
ม.3 ต.บางชัน
ม.4 ต.บางชัน
ม.5 ต.บางชัน
ม.3 ต.บางชัน
ม.6 ต.บางชัน
ม.6 ต.บางชัน
ม.6 ต.บางชัน
ม.6 ต.บางชัน

3-6

จานวนบ๎านพัก
(หลัง)
9
6
1
2
6
9
4
4
4
6
15

หมายเหตุ
ขึ้นทะเบียนที่พักโฮมสเตย์
ขึ้นทะเบียนที่พักโฮมสเตย์
ขึ้นทะเบียนที่พักโฮมสเตย์
ขึ้นทะเบียนที่พักโฮมสเตย์
ขึ้นทะเบียนที่พักโฮมสเตย์
ขึ้นทะเบียนที่พักโฮมสเตย์
ขึ้นทะเบียนที่พักโฮมสเตย์
ขึ้นทะเบียนที่พักโฮมสเตย์
ขึ้นทะเบียนที่พักโฮมสเตย์
ขึ้นทะเบียนที่พักโฮมสเตย์
ขึ้นทะเบียนที่พักโฮมสเตย์
ไมํได๎ขึ้นทะเบียน
ไมํได๎ขึ้นทะเบียน
ไมํได๎ขึ้นทะเบียน
ไมํได๎ขึ้นทะเบียน
ไมํได๎ขึ้นทะเบียน
ไมํได๎ขึ้นทะเบียน
ไมํได๎ขึ้นทะเบียน
ไมํได๎ขึ้นทะเบียน
ไมํได๎ขึ้นทะเบียน
ไมํได๎ขึ้นทะเบียน
ไมํได๎ขึ้นทะเบียน
ไมํได๎ขึ้นทะเบียน
ไมํได๎ขึ้นทะเบียน
ไมํได๎ขึ้นทะเบียน
ไมํได๎ขึ้นทะเบียน
ไมํได๎ขึ้นทะเบียน
ไมํได๎ขึ้นทะเบียน
ไมํได๎ขึ้นทะเบียน
ไมํได๎ขึ้นทะเบียน
ไมํได๎ขึ้นทะเบียน

สานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1
ตารางที่ 3-2 รายชื่อที่พักที่อาเภอขลุงจังหวัดจันทบุรี (ตํอ)
ลาดับ
ที่
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

ชื่อที่พัก
โรงแรมนครจันทร์ธานี
เคียงจันท์ โฮมสเตย์
ลํองเลโฮมสเตย์
บ๎านอรัญญาโฮมสเตย์
บ๎านอวยพร รีสอร์ท
บ๎านกลางจันทร์ โฮมสเตย์
ใบไผํรสี อร์ท
จิตราศรมรีสอร์ท
ชมจันทร์อะราวเดอะเวิลด์
ริมทะเลจันทร์โฮมสเตย์
เพลินพุงโฮมสเตย์
พักใจโฮมสเตย์
วิวทะเล บางชันโฮมสเตย์

ที่ตั้ง
37/6 ถ.เทศบาลสาย 11
ม.2 ต.บางชัน
ม.2 ต.บางชัน
ม.2 ต.วันยาว
ม.1 ต.ขลุง
ม.4 ต.บางชัน
ม.5 ต.วันยาว
ม.9 ต.เกวียนหัก
ม.5 ต.บางชัน
ม.2 ต.บางชัน
ม.4 ต.วันยาว
ม.6 ต.บางชัน
ม.2 ต.บางชัน

จานวนห๎องพัก
(ห๎อง)
24
4
6
1
8
7
10
5
7
7

จานวนบ๎านพัก
(หลัง)
7
12
15
6
-

หมายเหตุ
ไมํได๎ขึ้นทะเบียน
ไมํได๎ขึ้นทะเบียน
ไมํได๎ขึ้นทะเบียน
ไมํได๎ขึ้นทะเบียน
ไมํได๎ขึ้นทะเบียน
ไมํได๎ขึ้นทะเบียน
ไมํได๎ขึ้นทะเบียน
ไมํได๎ขึ้นทะเบียน
ไมํได๎ขึ้นทะเบียน
ไมํได๎ขึ้นทะเบียน
ไมํได๎ขึ้นทะเบียน
ไมํได๎ขึ้นทะเบียน
ไมํได๎ขึ้นทะเบียน

ตารางที่ 3-3 รายชื่อที่พักที่อาเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี (สารวจเดือน กรกฎาคม 2562)
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ชื่อที่พัก
บ๎านพักสมบูรณ์
บ๎านปู โฮมสเตย์
อําวยางรีสอร์ท
พาเพลินโฮมสเตย์
วิวตะวันโฮมสเตย์
จิตนาวาโฮมสเตย์
ระเบียงลมโฮมสเตย์
กลางนาโฮมสเตย์
อาพรวิวโฮมสเตย์
ต๎นนาโฮมสเตย์
เฌอ-บุรีโฮมสเตย์
ปลายตะวันโฮมสเตย์

ที่ตั้ง
ม.2 ต.ปากน้าแหลมสิงห์
ม. 3 ต.เกาะเปริด
ต.บางกะไชย
ม.10 ต.หนองชิ่ม
ต.เกาะเปริด
ม.10 ต.หนองชิ่ม
ม.10 ต.หนองชิ่ม
ม.10 ต.หนองชิ่ม
ม.8 ต.หนองชิ่ม
ม.8 ต.หนองชิ่ม
ม.9 ต.หนองชิ่ม
ม.9 ต.หนองชิ่ม

3-7

จานวนห๎องพัก
(ห๎อง)
12
18
1
14
11
-

จานวนบ๎านพัก
(หลัง)
2
5
8
5
5
4
4
17
9

หมายเหตุ

บุกรุกป่า
ชายเลน มี
การ
ดาเนินการ
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13

ปากคลองโฮมสเตย์

ม.6 ต.เกาะเปริด

-

9

14
15
16
17
18
19

ไอเลโฮมสเตย์
เจริญกัลป์โฮมสเตย์
มณีแดงโฮมสเตย์
ไอดินโฮมสเตย์
แมํวรรณารีสอร์ท
แหลมสิงห์ ไวท์เฮ๎าท์ รี
สอร์ท
ไชยวัฒน์รีสอร์ท
บ๎านสุรสั วดีรสี อร์ท
ซี-สกายบีช รีสอร์ท
วังทองบีชรีสอร์ท
แหลมสิงห์ วิว รีสอร์ท
บ๎านเพลินอุรา
บูม บูม บีช รีสอร์ท
บ๎านพักพิณพัสสา
บรรเทิงโฮมสเตย์
แหลมสิงห์ ป้าชบา รี
สอร์ท
บ๎านพักพุํมคาอินรีสอร์ท
วังทองบีชรีสอร์ท

ม.4 ต.เกาะเปริด
ม.1 ต.เกาะเปริด
ม.7 ต.หนองชิ่ม
ม.2 ต.หนองชิ่ม
ม.1 ต.พลิ้ว
ม.2 ต.ปากน้าแหลมสิงห์

4
13
8

8
1
10
14
-

ม.2 ต.ปากน้าแหลมสิงห์
ม.2 ต.ปากน้าแหลมสิงห์
ม.2 ต.ปากน้าแหลมสิงห์
ม.2 ต.ปากน้าแหลมสิงห์
ม.2 ต.ปากน้าแหลมสิงห์
ม.2 ต.ปากน้าแหลมสิงห์
ต.ปากน้าแหลมสิงห์
ติดหาดแหลมสิงห์
ต.หนองชิ่ม
ม.2 ต.ปากน้าแหลมสิงห์

6
6
18
20
4
3
2

7
8
34
2

ม.2 ต.ปากน้าแหลมสิงห์
ม.2 ต.ปากน้าแหลมสิงห์

10
20

-

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ทวงคืน
บุกรุกป่า
ชายเลน มี
การ
ดาเนินการ
ทวงคืน

ตารางที่ 3-3 รายชื่อที่พักที่อาเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรี (ตํอ)
ลาดับ
ที่
32
33
34
35

ชื่อที่พัก

กลิ่นปาล์มโฮมสเตย์
ไอมุยทะเล
อันนาโฮมสเตย์
สบายบุรโี ฮมสเตย์

ที่ตั้ง

ม.5 ต.หนองชิ่ม
ต.หนองชิ่ม
ม.8 ต.หนองชิ่ม
ต.เกาะเปริด

3-8

จานวน
ห๎องพัก
(ห๎อง)
5
-

จานวน
บ๎านพัก (หลัง)
11
1
13
20

หมายเหตุ

เต็นท์ 6 หลัง กาลังสร๎าง
หลังใหญํ 2 หลัง
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36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

ต๎นฮักโฮมสเตย์
บ๎านพักสุขยิ่ง
แหลมสิงห์ แนชเชอรัล บีช รีสอร์ท
ณิสาญ์สริ ิ บูติค รีสอร์ท
แสงทองบีช รีสอร์ท
แหลมสิงห์ บริวเฮ๎าท์ โฮมสเตย์
บ๎านสุขิตา
แบมบู การ์เด๎น เฮ๎าท์
หาดภูฟ้า ณ แหลมสิงห์ ไพรเวท
บีช เมมเบอร์ คลับ
บิวตี้ฟู เมมโมรี แหลมสิงห์ รีสอร์ท
อําวเสม็ดแดงรีสอร์ท
เดอะไพรด์ โฮเทล แอด แหลมสิงห์
บ๎านพักศิริเจริญแหลมสิงห์
บ๎านพักมีนคร
บลู ไบร์ท รีสอร์ท

ม.10 ต.หนองชิ่ม
ม.2 ต.ปากน้าแหลมสิงห์
ม.1 ต.ปากน้าแหลมสิงห์
ม.1 ต.ปากน้าแหลมสิงห์
ม.1 ต.ปากน้าแหลมสิงห์
ม.1 ต.ปากน้าแหลมสิงห์
ม.1 ต.บางกะไชย
ม.1 ต.บางกะไชย
ม.1 ต.บางกะไชย

4
6
11
30
4
21

6
2
27
1
-

ม.2 ต.ปากน้าแหลมสิงห์
ม.1 ต.บางกะไชย
ม.1 ต.ปากน้าแหลมสิงห์
ม.1 ต.ปากน้าแหลมสิงห์
ม.2 ต.ปากน้าแหลมสิงห์
ม.8 ต.ปากน้าแหลมสิงห์

5
10
79
12
-

3
5
3

ตารางที่ 3-3 รายชื่อที่พักที่อาเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรี (ตํอ)
ลาดับที่

ชื่อที่พัก

51

ชวนชม บีช รี
สอร์ท
ปูเลโฮมสเตย์
กางเลโฮมสเตย์
รัตนะบุรี โฮมสเตย์

ม.8 ต.ปากน้าแหลมสิงห์

บ๎านพักชวนชม
แหลมสิงห์
เลอวิลลาซ เดอ
นโปลีออง รีสอร์ท
บํอตกปลาป้า
จันทร์หอมโฮมส
เตย์

52
53
54

55
56
57

ที่ตั้ง

จานวนห๎องพัก
(ห๎อง)
-

จานวน
บ๎านพัก (หลัง)
4

ม.4 ต.เกาะเปริด
ม.9 ต.หนองชิ่ม
ม.10 ต.หนองชิ่ม

-

14
9

ม.11 ต.ปากน้าแหลมสิงห์

11

-

ม.5 ต.ปากน้าแหลมสิงห์

5

-

ต.เกาะเปริด

3

1
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หมายเหตุ

ห๎องพักเป็นแบบห๎องรวม มี
ตั้งแตํ บ๎านสาหรับ 3 คน ,
บ๎านสาหรับ 4 คน , บ๎าน
สาหรับ 6 คน และบ๎าน
สาหรับ 11 คน

สานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1
สถานการณ์โฮมสเตย์ จังหวัดจันทบุรี
1. สถานที่พักที่ใช๎ชื่อ “โฮมสเตย์” ในจังหวัดจันทบุรี สภาพถูกจัดสร๎างในรูปแบบเป็นที่พักแบบรีสอร์ท
มีลักษณะบ๎านเป็นหลัง ๆ สํวนใหญํสร๎างบนนากุ๎งเดิม และมีห๎องอาหาร พร๎อมสิ่งนันทนาการเลํนน้า (ภาพที่ 31) มีผู๎เข๎าพักในราคาหัวละ 1,800 บาท ที่รวมบริการนอน 1 คืน พร๎อมอาหาร 3 มื้อ และบางแหํงสร๎างเป็น
เต๎นท์อยํางงํายและรวดเร็ว เพื่อเพิ่มจานวนนักทํองเที่ยวให๎มากขึ้น ซึ่งลักษณะโฮมสเตย์ มีสิ่งปลูกสร๎าง แบบนี้
มิใชํจุดประสงค์และผลประโยชน์ของการที่พักรํวมกับชุมชน

ภาพที่ 3-1 (ถํายภาพจากพื้นที่จริงเมื่อ 15 กรกฎาคม 2562)
2. โฮมสเตย์ ที่อยูํในบ๎านหลังเดียวกับเจ๎าของบ๎าน จะมีไมํเกิน 4 ห๎อง ถูกกั้นหรือสร๎างแยกห๎องเพิ่มขึ้น
จากบ๎านเดิม และมีการสร๎างอาคารแบบ ห๎อง บนนากุ๎ง หรือ นาปู ที่มีแคํห๎องนอนอยํางเดี ยว โดยไมํมีห๎องน้า
และห๎องสุขาที่บ๎าน ตัวอยํางโฮมสเตย์ ในตาบลเกาะเปริด อาเภอแหลมสิงห์ มี 4 ห๎อง จานวน 17 เตียง บน
ที่ดินประมาณ 6 – 7 ไรํ มีนากุ๎งและปู จานวน 2 บํอ จากการสัมภาษณ์เจ๎าของอายุ 54 ปี (มีผู๎อาศัยอีกสามี
และหลาน 1 คน) อาศัยพื้นที่นี้ตั้งแตํเล็ก ประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้า เมื่อปี พ.ศ. 2561 ได๎กู๎เงินธนาคาร
3-10
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อาคารสงเคราะห์ จานวน 7 แสนบาท (จะจํายคืนดอกเบี้ยภายใน 10 ปี และปีตํอไปจึงจํายเป็นเงินต๎น) เพื่อมา
ตํอเติมบ๎านเป็นห๎องพัก 3 ห๎อง และ 1 ห๎องสร๎างบนนาปู (ภาพที่ 3-2 ) มีการเผาขยะเอง เนื่องจากไมํ
สามารถรอรถขยะมารับได๎ และระบบน้าทั้งบ๎าน ห๎องอาบน้า ครัว ตํอทํอตรงสูํลาคลองด๎านหลังบ๎านที่ไหลลงสูํ
ทะเลโดยตรง

ภาพที่ 3-2 ลักษณะบ๎านของ บํอตกปลาจันทร์หอมโฮมสเตย์ (ถํายภาพจากพื้นที่จริงเมื่อ 15
กรกฎาคม 2562)
3.1.2 สถิตินักท่องเที่ยวในจันทบุรี
ปริมาณนักท่องเที่ยว สถิตินักทํองเที่ยวทั้งจังหวัดในปี พ.ศ. 2561 ยอดสะสมจานวน 2,486,465 คน
(คนไทย 2,391,177 คน + คนตํางชาติ 95,288 คน) ข๎อมูลเบื้องต๎นเดือนมกราคม - เดือนธันวาคม 2561
(R2)
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จานวนผู๎เข๎าพักแรม จาแนกตามประเภทที่พักและพาหนะการเดินทาง รายงานลําสุด ในปี 2560
(Tourism Statistics 2017) โดยการเก็บข๎อมูลและรายงาน 3 เดือน มีจานวนคนไทยทั้งหมดเข๎ามาทํองเที่ยว
ในจันทบุรี (ที่มา: กระทรวงการทํองเที่ยวและการกีฬา) (https://www.mots.go.th/more_news.php?cid=
504&filename=index) มีดังนี้
- ชํวงเดือน กรกฎาคม-กันยายน 2560 จานวน 430,706 คน คนตํางชาติ 21,904 รวมทั้งสิ้น
452,610 คน แสดงดังตารางที่ 3-4
- ในภาพรวมจังหวัด นักทํองเที่ยวคนไทยรวมคนตํางชาติ ในปี พ.ศ. 2560 (452,610 คน)
เปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2559 (359,106 คน) มีอัตราเพิ่มขึ้นคือ +26.04% แสดงดังตารางที่ 3-5
ทั้งนี้ในปีที่รายงาน พ.ศ. 2560 ทางกระทรวงการทํองเที่ยวและการกีฬา ยังไมํมีการใสํข๎อมูล การเข๎า
พักของนักทํองเที่ยวแบบโฮมสเตย์
ตารางที่ 3-4 สถิตินักทํองเที่ยว คนไทยทั้งหมดเข๎ามาทํองเที่ยวในจันทบุรี ชํวงเดือน กรกฎาคม-กันยายน
2560
เดินทาง

สถานที่พัก
โรงแรม

รถประจา
ทาง
รถพาหนะ
สํวนบุคคล
อื่น ๆ
รวม

เกสท์ บังกาโล/ บ๎าน
เฮาส์ รีสอร์ท ญาติ
25,843 239 40,518
-

102,961

954

นัก
รวม
ทัศนาจร ทั้งหมด

พัก
บ๎าน โฮมส อื่น
อุทยานฯ รับรอง เตย์ ๆ
-

รวม
66,727

27,979

94,706

177,811

-

-

-

-

-

282,769 53,231 336,000

128,804 1,139 218,329

-

-

-

-

-

349,496 81,210 430,706
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ตารางที่ 3-5 สถิตินักทํองเที่ยวคนไทยและคนตํางชาติทํองเที่ยวในจันทบุรี เปรียบเทียบ 3 เดือน ในปีพ.ศ.
2560 และ 2559
July-September
2560 (2017)
2559 (2016)
Visitor
Thai
Foreigners
Tourist
Thai
Foreigners
Excursionist
Thai
Foreigners

452,610
430,706
21,904
365,174
349,496
15,678
87,436
81,210
6,226

%Change

359,106
339,832
19,274
275,005
261,765
13,240
84,101
78,067
6,034

+ 26.04
+ 26.74
+ 13.65
+ 32.79
+ 33.52
+ 18.41
+ 3.97
+ 4.03
+ 3.18

2.25

2.29

- 0.04

Thai

2.25

2.30

- 0.05

Foreigners

2.15

2.19

- 0.04

1,682.50

1,602.45

+ 5.00

Thai

1,656.13

1,575.71

+ 5.10

Foreigners

2,256.24

2,121.73

+ 6.34

Tourist

1,746.02

1,676.80

+ 4.13

Thai

1,715.17

1,644.79

+ 4.28

Foreigners

2,466.98

2,342.41

+ 5.32

Excursionist

1,085.59

1,044.58

+ 3.93

Thai

1,083.36

1,043.21

+ 3.85

Foreigners

1,114.67

1,062.32

+ 4.93

1,526.85

1,146.05

+ 33.23

1,436.73

1,071.71

+ 34.06

90.12

74.34

+ 21.23

Rooms * ( Number )

6,227

4,718

+ 31.98

Occupancy Rate ( % )

55.54

53.58

+ 1.96

361,240

270,901

+ 33.35

Thai

348,326

260,532

+ 33.70

Foreigners

12,914

10,369

+ 24.54

Average Length of Stay (Day)

Average Expenditure ( Baht/Person/Day )
Visitor

Revenue ( Million Baht )
Visitor
Thai
Foreigners
Accommodation Establishments

Number of Guest Arrivals

ที่มา : กระทรวงการทํองเที่ยว หมายเหตุ * จานวนห๎องพักของสถานพักแรมทั้งหมดทุกประเภท
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3.1.3 การใช้ประโยชน์ที่ดินของจังหวัดจันทบุรี ซึ่งมีเนื้อที่รวมทั้งสิ้น 3,961,250 ไรํ โดยกรมพัฒนาที่ดิน ปี
พ.ศ. 2559 ประกอบด๎วย รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮาส์ มีพื้นที่ 1,728 ไรํ (0.04%) แตํไมํได๎มีการแสดงพื้นที่ของ
โฮมสเตย์ สํวนพื้นที่การเพาะเลี้ยงสัตว์น้า 165,074 ไรํ (4.17%) กาลังพัฒนาเป็นที่พักรูปแบบโฮมสเตย์มากขึ้น
รูปแบบการใช๎ประโยชน์ที่ดินจังหวัดจันทบุรี ดังสรุปประเภทการใช๎ที่ดินในปี พ.ศ. 2561 ดังนี้ (อ๎างจากกรม
พัฒนาที่ดิน ปี พ.ศ. 2561)
สรุปประเภทการใช้ที่ดิน จังหวัดจันทบุรี ปี พ.ศ. 2561
สัญลักษณ์

ประเภทการใช้ที่ดิน

U

พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง

เนื้อที่
ไร่

ร้อยละ

142,753

3.59

U101

ตัวเมืองและยํานการค๎า

14,556

0.37

U200

หมูํบ๎าน/ที่ดินจัดสรรร๎าง

857

0.02

U201

หมูํบ๎านบนพื้นราบ

66,468

1.68

U301

สถานที่ราชการและสถาบันตําง ๆ

32,746

0.83

U401

สนามบิน

520

0.01

U405

ถนน

10,447

0.26

U502

โรงงานอุตสาหกรรม

9,255

0.23

U503

ลานตากและแหลํงรับซื้อทางการเกษตร

1,499

0.04

U600

สถานที่ร๎าง

123

-

U601

สถานที่พักผํอนหยํอนใจ

2,116

0.05

U602

รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ๎าส์

1,728

0.04

U603

สุสาน ป่าช๎า

393

0.01

U701

สนามกอล์ฟ

2,045

0.05

A

พื้นที่เกษตรกรรม

2,256,479

56.97

A1

พื้นที่นา

53,461

1.35

A100

นาร๎าง

14,221

0.36

A101

นาข๎าว

39,240

0.99

A2

พืชไร่

103,542

2.62

A200

ไรํรา๎ ง

159

-

A201

พืชไรํผสม

26

-
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A202

ข๎าวโพด

2,606

0.07

A203

อ๎อย

8,206

0.21

A204

มันสาปะหลัง

89,775

2.27

A205

สับปะรด

2,770

0.07

A3

ไม้ยืนต้น

889,151

22.44

1,152

0.03

A301

ไม๎ยืนต๎นผสม

A302

ยางพารา

837,638

21.15

A303

ปาล์มน้ามัน

37,397

0.94

A304

ยูคาลิปตัส

6,750

0.17

A305

สัก

3,418

0.09

A306

สะเดา

67

-

A307

สนประดิพัทธ์

385

0.01

A308

กระถิน

1,597

0.04

A315

ไผํปลูกเพื่อการค๎า

127

-

A317

หมาก

484

0.01

A322

กฤษณา

126

-

A323

ตะกู

10

-

A4

ไม้ผล

A400

ไม๎ผลร๎าง/เสื่อมโทรม

A401

ไม๎ผลผสม

A402

ส๎ม

A403

1,036,271

26.16

374

0.01

304,136

7.68

121

-

ทุเรียน

173,195

4.37

A404

เงาะ

75,600

1.91

A405

มะพร๎าว

3,379

0.09

A406

ลิ้นจี่

686

0.02

A407

มะมํวง

4,543

0.11

A408

มะมํวงหิมพานต์

6,934

0.17

A410

น๎อยหนํา

252

0.01

A411

กล๎วย

7,634

0.19

A412

มะขาม

1,205

0.03
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A413

ลาไย

361,647

9.13

A414

ฝรั่ง

20

-

A415

มะละกอ

249

0.01

A416

ขนุน

740

0.02

A418

ชมพูํ

343

0.01

A419

มังคุด

68,091

1.72

A420

ลางสาด ลองกอง

18,125

0.46

A421

ระกา สละ

7,926

0.20

A426

แก๎วมังกร

863

0.02

A429

มะปราง มะยงชิด

75

-

A430

มะไฟ ละไม

133

-

A5

พืชสวน

8,018

0.20

A502

พืชผัก

261

0.01

A503

ไม๎ดอก ไม๎ประดับ

142

-

A505

พริกไทย

7,580

0.19

A509

พืชสมุนไพร

35

-

ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์

962

0.03

A701

ทุํงหญ๎าเลี้ยงสัตว์

236

0.01

A702

โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม๎า

87

-

A703

โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก

395

0.01

A704

โรงเรือนเลี้ยงสุกร

244

0.01

165,074

4.17

A7

A9

สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้า

A900

สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้าร๎าง

30,399

0.77

A901

สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้าผสม

9,122

0.23

A902

สถานที่เพาะเลี้ยงปลา

391

0.01

A903

สถานที่เพาะเลี้ยงกุ๎ง

125,162

3.16

1,310,001

33.07

8,269

0.21

F

พื้นที่ป่าไม้

F100

ป่าไมํผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู

F101

ป่าไมํผลัดใบสมบูรณ์

F200

ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู

1,027,533
3,848
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F201

ป่าผลัดใบสมบูรณ์

F300

ป่าชายเลนรอสภาพฟื้นฟู

F301

ป่าชายเลนสมบูรณ์

F501

วนเกษตรสมบูรณ์(กาแฟ)

W

พื้นที่น้า

199,441

5.03

1,669

0.04

65,415

1.65

3,826

0.10

129,728

3.28

82,472

2.08

W101

แมํน้า ลาห๎วย ลาคลอง

W102

หนอง บึง ทะเลสาบ

7,819

0.20

W103

ทะเล

4,301

0.11

W201

อํางเก็บน้า

19,059

0.48

W202

บํอน้าในไรํนา

15,444

0.39

W203

คลองชลประทาน

633

0.02

122,289

3.09

M

พื้นที่เบ็ดเตล็ด

M101

ทุํงหญ๎าธรรมชาติ

52,790

1.33

M102

ทุํงหญ๎าสลับไม๎พุํม/ไม๎ละเมาะ

36,290

0.92

M103

ไผํป่า ไผํหนาม

32

-

M201

พื้นที่ลุํม

26,370

0.67

M300

เหมืองเกํา บํอขุดเกํา

1,316

0.03

M301

เหมืองแรํ

62

-

M302

บํอลูกรัง

1,589

0.04

M304

บํอดิน

1,597

0.04

M405

พื้นที่ถม

1,866

0.05

M501

นาเกลือ

377

0.01

3,961,250

100.00

รวมทั้งหมด
หมายเหตุ 1. การใช๎ที่ดินเป็นการใช๎ที่ดินทั้งในและนอกพื้นที่เขตป่าตามกฎหมาย

2. เนื้อที่ได๎จากการคานวณโดยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และทาการถํวงน้าหนักกับเนื้อที่จาก
กรมการปกครอง 6,338 ตารางกิโลเมตร หรือ 3,961,250 ไรํ
3. x + y หมายถึงพื้นที่ที่มีการใช๎ที่ดิน 2 ครั้งตํอปี การใช๎ที่ดินในฤดูฝน + การใช๎ที่ดินในฤดูแล๎ง
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ภาพที่ 3-3 แผนที่สภาพการใช๎ที่ดิน จังหวัดจันทบุรี ปี พ.ศ. 2561
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3.2 สถานภาพขยะมูลฝอยกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดจันทบุรี
ปัจจุบันมีประชากรเพิ่มขึ้นอยํางรวดเร็วในปี พ.ศ. 2561 ประชากรจังหวัดจันทบุรี จานวนคน ทาให๎
มีอัตราการผลิต เพื่ออุปโภค บริโภค และนักทํองเที่ยวในระดับ กํอให๎เกิดปัญหาขยะมูลฝอย เป็นเหตุให๎ มี
จานวนขยะเพิ่มขึ้นในแตํละปี นับเป็นปัญหาที่สาคัญ มีผลตํอชุมชนและการจัดการขยะ ที่มีจานวนมากขึ้น ทา
ให๎มีสารพิษปนเปื้อนในแมํน้าและชุมชน ตลอดจนบางสํวนก็ลงไปในน้าทะเลทาให๎เกิดปัญหาขยะในทะเล
ตามมา ทาให๎สํงผลกระทบกับสัตว์น้าทะเลและสิ่งแวดล๎อมในทะเล เชํน ปะการังเสื่อมโทรม ปัญหาขยะในท๎อง
ทะเลเป็นปัญหาใหญํ ขยะบางประเภทกํอให๎เกิดอันตรายตํอมนุษย์ เชํน ขยะที่มีคม และขยะพิษ นอกจากนี้
ขยะพิษที่ถูกทิ้งลงในทะเลยังสามารถสะสมความเป็นพิษในสิ่งแวดล๎อมและสายใยอาหารในระบบนิเวศความ
สวยงามของพื้นที่ทํองเที่ยวตามธรรมชาติ ทาให๎เกิดมลภาวะเป็นพิษตํอแหลํงทํองเที่ยว สัตว์น้าจานวนมากตาย
จากการกินขยะ เพราะเข๎าใจผิดคิดวําเป็นอาหาร ขยะทะเลมีแหลํงที่มา 2 แหลํงที่สาคัญ คือ
1) ทางทะเล เชํน การขนสํงทางเรือ เรือสาราญ และเรือทํองเที่ยว ประมงชายฝั่ง แทํงขุดเจาะน้ามัน
และก๏าซ
2) บริเวณชายฝั่ง เชํน จากแหลํงอุตสาหกรรมบริเวณชายฝั่ง การขนสํงจากแมํน้าบริเวณชายฝั่ง ของ
เสียที่ปลํอยมาจากบ๎านเรือน จากการทํองเที่ยวบริเวณชายฝั่ง และที่ทิ้งขยะบนฝั่ง
สถานการณ์ขยะทะเลของจังหวัดจันทบุรี (State) จังหวัดจันทบุรี หลังติด 1 ใน 3 ของกลุํมจังหวัด
ขนาดกลางที่มีการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนดีเดํน เมื่อปี พ.ศ. 2561 ซึ่งการบริหารจัดการขยะที่ดี อาจไมํ
ครอบคลุมพื้นที่ชายฝั่งทะเล โดยมีสถานที่กาจัดมูลฝอยแบบฝังกลบถูกหลักสุขาภิบาลในอาเภอมะขามที่กาลัง
พัฒนาเทคโนโลยีแบบตําง ๆ เพื่อการใช๎ประโยชน์จากขยะมูลฝอย ดังภาพที่ 3-4 จากฐานข๎อมูลของกรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ปริมาณขยะในทะเลของจังหวัดจันทบุ รีเพียงปีเดียว คือ ปี พ.ศ. 2560 บริเวณ
ชายหาดแหลมสิงห์ มีขยะในทะเลทั้งสิ้น 5,372 ชิ้น และสํวนใหญํที่พบจะเป็นขยะจาพวกถุงพลาสติกจานวน
1,123 ชิ้น รองลงมา คือ ขวดพลาสติกจานวน 845 ชิ้น (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, 2560)

ภาพที่ 3-4 การจัดการขยะด๎วยรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยดั้งเดิมและแบบครบวงจร (ศูนย์ความเป็นเลิศ
ทางด๎านชีวมวล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
http://biomass.sut.ac.th/biomass/?page=WebInfoMenu/webInfoShow&id=18)
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ปริมาณขยะมูลฝอยในอปท. ที่ติดชายฝั่งทะเลในจังหวัดจันทบุรี
ปริมาณขยะในจังหวัด มาได๎จาก
1. ประชากรในจังหวัดจันทบรี ปีพ.ศ. 2561 จานวน 534,459 คน และจานวนประชากรในชุมชนพื้นที่มี
การทํองเที่ยว ซึ่งได๎มีการวิเคราะห์และรายงานระดับประเทศ ปี พ.ศ.2560 ปริมาณขยะตํอคนตํอวัน อัตราการ
เกิดขยะมูลฝอยตํอคน ประมาณ 1.13 กิโลกรัมตํอคนตํอวัน
2. นักทํองเที่ยวที่เข๎ามาในจังหวัดจันทบุรี ชํวง 3 เดือน กรกฎาคม- กันยายน 2560 จานวน 430,706
คน
ไพโรจน์ ไพบูลย์โรจน์รุํง (2560) ทาการศึกษารวบรวมปัญหา อุปสรรค ข๎อเสนอแนะ และประเมินความ
พึงพอใจของประชาชนในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดจันทบุรี เพื่อใช๎ประกอบการจัดทาแผน
บริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดจันทบุรี (ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2558-2562) ผลการศึกษาในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 องค์กรปกครองสํวนท๎ องถิ่นในจังหวัดจันทบุรีทั้งหมด 81 แหํง มีจานวนองค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น 64 แหํง คิดเป็นร๎อยละ 79.01 ที่มีการให๎บริการเก็บขนขยะมูลฝอย นาไปกาจัดในสถานที่กาจัดขยะ
มูลฝอยที่ถูกต๎องตามหลักวิชาการ 46 แหํง คิดเป็นร๎อยละ 56.79 มีการนาขยะมูลฝอยไปกาจัดอยํางถูกต๎อง
ตามหลักวิชาการ 226.90 ตัน/วัน คิดเป็นร๎อยละ 50.91 และนาขยะกลับไปใช๎ประโยชน์ใหมํวันละ 63.33 ตัน
คิดเป็ น ร๎ อยละ 14.21 และจากการสอบถามความคิดเห็ น จากกลุํ มตัว อยํา ง 400 คน พบวํา ผู๎ ตอบ
แบบสอบถามสํ ว นใหญํมีความรู๎ ความเข๎าใจในการจั ด การขยะมูล ฝอยอยูํในเกณฑ์ ระดับ สู ง (มีผู๎ ตอบ
แบบสอบถามถูกคิดเป็ นร๎อยละ 93.39) ประชาชนมีสํวนรํวมในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนชุมชนระดับ
ปานกลาง โดยเพศหญิงมีการคัดแยกขยะรีไซเคิลไปขายมากกวําเพศชายอยํางมีนัยสาคัญ ประชาชนมีความพึง
พอใจตํอการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในระดับปานกลาง และประชาชนเห็ น
ด๎ ว ยกั บ แนวทางการจั ด การขยะมู ล ฝอยและของเสี ย อั น ตรายจากชุ ม ชนในระดั บ สู ง และจากการออก
แบบสอบถามขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น จานวน 81 แหํง พบวํา ปัญหาที่สาคัญที่สุดในการจัดการขยะมูล
ฝอยของจังหวัดจันทบุรี คือ ความไมํพร๎อมขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
เชํน งบประมาณมีไมํเพี ยงพอ บุคลากรมีน๎อยและขาดความชานาญในการจัดการขยะมูลฝอย รองลงมา คือ
ประชาชนไมํให๎ความรํวมมือในการจัดการขยะมูลฝอย บ๎านเรือนราษฎรอยูํหํางกันทาให๎เสียคําใช๎จํายสูงในการ
เก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและประชาชน ในพื้นที่ไมํยอมให๎สร๎างสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย ตามลาดับ โดยองค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น เสนอให๎จังหวัด/องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น มีสถานที่กาจัดของเสียอันตราย สํงเสริมให๎
ประชาชนเข๎ามามีสํวนรํวมในการจัดการขยะมูลฝอยและสํงเสริมให๎ประชาชนคัดแยกขยะที่ต๎นทาง
คณะรักษาความสงบแหํงชาติได๎ กาหนดให๎การแก๎ไขปัญหาขยะมูลฝอยเป็นนโยบายที่สาคัญของ
ประเทศ โดยได๎มอบหมายให๎กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล๎อมหาแนวทางในการแก๎ ไขปัญหา
ดั ง กลํ า วและได๎ ใ ห๎ ค วามเห็ น ชอบ ข๎ อ มู ล ขยะมู ล ฝอยของจั ง หวั ด จั น ทบุ รี จ ากหนํ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข๎ อ ง เชํ น
ส านั ก งานสิ่ ง แวดล๎ อ มภาคที่ 13 (ชลบุ รี )
กรมควบคุ ม มลพิ ษ และ ส านั ก งานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม เป็นต๎น Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ที่
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กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎ อมเสนอ ในวันที่ 26 สิงหาคม 2557 โดย Roadmap มีสาระที่
สาคัญ ดังนี้
(1) กาจัด ขยะมูลฝอยตกค๎างสะสมในสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยในพืน้ ที่วิกฤต (ขยะมูลฝอยเกํา)
(2) สร๎างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม (ขยะมูลฝอยใหมํ)
(3) วางระเบียบ มาตรการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
(4) สร๎างวินัยของคนในชาติมุํงสูํการจัดการที่ยั่งยืน
จากผลการสารวจดังกลําว ทาให๎ปัญหาขยะมูลฝอยทวีความรุนแรงมากขึ้น ถ๎ามีการเพิ่มธุรกิจในพื้นที่
ด๎านโฮมสเตย์ ที่ขาดการจัดการขยะอยํางไมํมีระบบ สถิติปริมาณขยะมูลฝอยในองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ที่
ติดชายฝั่งทะเลในจังหวัดจันทบุรีย๎อนหลัง 5 ปี ของ 9 องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น เฉลี่ย ปริมาณขยะมูลฝอย
เกิดขึ้น 41 -53 ตัน/วัน แสดงดังตารางที่ 3-6 ผลการสารวจโดยสานักงานภาคสิ่งแวดล๎อมที่ 13 (ชลบุรี)
สถานที่กาจัดขยะมูลฝอยแหลํงตํางๆ ของ จ.จันทบุรี ปี 2559 (สารวจวันที่ 7 - 11 มีนาคม 2559 ) แสดงดัง
ตารางที่ 3-7 โดยในปัจจุบัน การจัดการขยะด๎วยรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ได๎มีการนาขยะ
ไปใช๎ประโยชน์กํอนขยะที่เหลือไปสูํบํอฝังกลบ ซึ่งรัฐบาลจะผลักดันให๎แทนที่การจัดการขยะมูลฝอยดั้งเดิม
แสดงดังภาพ 3-5

(a)
(b)
ภาพที่ 3-5 ศูนย์การจัดการขยะด๎วยรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร (a) ตั้งอยูํที่อาเภอ
มะขามป้อม และขยะที่กองบนพื้นในสถานของศูนย์ (b ภาพจาก google)

3-21

สานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1
ตารางที่ 3-6 สถิติปริมาณขยะมูลฝอยในองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ที่ติดชายฝั่งทะเลในจังหวัดจันทบุรี
ย๎อนหลัง 5 ปี
ปริมาณขยะมูลฝอย (ตัน/วัน)
ปี

อปท.ติดชายฝั่ง

2561
2560
2559
2558
2557

9 (จาก 81 อปท.)
9 (จาก 81 อปท.)
9 (จาก 81 อปท.)
9 (จาก 81 อปท.)
9 (จาก 81 อปท.)

เกิดขึ้น
41.11
45.62
53.88
43.01
43.62

%
เกิดขึ้น
8.05
9.62
9.78
7.11
7.39

สํงไปกาจัดใน site

% สํงไปกาจัดใน site

การนาไปใช๎ประโยชน์

% การไปใช๎
ประโยชน์

23.69
31.43
31.43
53.50
19.80

9.98
9.20
9.20
15.15
6.06

10.29
3.92
2.63
0.25
7.33

9.53
6.70
13.94
0.42
5.47

ที่มา: สานักงานสิ่งแวดล๎อมภาคที่ 13 ชลบุรี
*หมายเหตุ อปท.ที่ติดชายฝั่งทะเลในจังหวัดจันทบุรี ได๎แกํ อบต.บางชัน อบต.เกาะเปริด ทต.ปากน้าแหลมสิงห์ อบต.บางกะ
ไชย อบต.ตะกาดเง๎า อบต.คลองขุด อบต.สนามไชย อบต.กระแจะ และอบต.ช๎างข๎าม

ตารางที่ 3-7 สถานการณ์และการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น จังหวัดจันทบุรี
ที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

หน่วยงาน

ที่อยู่

ทุํงวิสัย หนองสีงา ม.8 ต.วัง
อบต.วังโตนด โตนด อ.นายายอาม
ม.7 บ๎านทําแคลง ต.สนาม
ทต.สนามไชย ไชย อ.นายายอาม
ทต.สองพี่น๎อง ม.11 ต.สองพี่น๎อง อ.ทําใหมํ
บ๎านป่าแดง ต.ทําใหมํ อ.ทํา
ทม.ทําใหมํ
ใหมํ
ทต.คํายเนิน ม.9 ถ.ทําแฉลบ ต.บางกะจะ
วง
อ.เมือง
ม.2 ถ.จันทบุรี-ส ต.มะขาม
ทม.จันทบุรี
อ.มะขาม
อบต.บางสระ บ๎านลําง ม. 4 ต.บางสระ
เก๎า
เก๎า อ.แหลมสิงห์
ทต.ปากน้า
111 ม.1 ต.ปากน้า อ.แหลม
แหลมสิงห์
สิงห์
ทม.ขลุง

ม.9 ต.บํอ อ.ขลุง

อบต.บางชัน

ม.2 บ๎านโรงไม๎ ต.บางชัน
อ.ขลุง

ปริมาณ หน่วยงาน
ขยะเข้า ร่วมทิ้ง
ตัน/วัน
แห่ง

ขยะรี
ไซเคิล
ตัน/วัน

ขยะ
สะสม
ตัน

สถานการณ์
การบริหารจัดการ

5

0

0

2,052

0.3
7

0
0

0
0

มีการฝังกลบเป็นครั้งคราว
11,025

10

0

0

670

5

0

0

5,400

178

41

15.1

0.9

0

0

0

0

0

12.29

1

0

0

0

0
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ระบบ MBT โดยแยก RDF
ได๎ 105 ตัน/วัน
ขยะสะสมไมํมเี นื่องจากมี
การเผาขยะและเกลี่ยกลบ
บํอเต็มไมํรับขยะ นาขยะ 5
29,000 ตัน/วัน ไปทิ้ง ทม.จันทบุรี
ฝังกลบแบบถูกหลักฯ มีการ
แยกขยะอินทรีย์ทาปุ๋ย
ปิดการใช๎เตาเผา ประชาชน
จัดการเองตามบ๎านเรือน

สานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1
11

ต.ตกพรม อ.ขลุง
ทต.ตกพรม

12

ม.1 ต.บํอเวฬุ อ.ขลุง

14

ม.5 เขาส๎มป่อย ต.แกํงหาง
แมว อ.แกํงหางแมว
บ๎านหนองตลาด ต.ขุนซํอง
อ.แกํงหางแมว
บ๎านเนินจาปา ต.พวา อ.
แกํงหางแมว

ทต.บํอเวฬุ
อบต.แกํงหาง
13
แมว

15

อบต.ขุนซํอง
ทต.พวา

16

ทต.จันทเขลม
อบต.สะตอน
15
(ม.2)
อบต.สะตอน
16
(ม.12)
17

ทต.ทับช๎าง

20

ทต.ทรายขาว
ทต.โป่งน้า
21
ร๎อน
ทต.หนองตา
22
คง
23

บ๎านป่าข๎าวโพด ม.2 ต.
สะตอน อ.สอยดาว
บ๎านสวนส๎มลําง ม.12 ต.สะ
ตอน อ.สอยดาว

อบต.ทุํงขนาน ม.1 ต.ทุํงขนาน อ.สอยดาว

18 นายสุชินฯ
(อบต.ปะตง)
19

ต.จันทเขลม อ.เขาคิชฌกูฎ

ทต.อํางคีรี

1.1

0

0.2

-

0.5

0

0

-

5

0

0.05

675

5

0

0.02

-

1

0

0

288

0

0

0

-

1.5

0

0.05

-

1.5

0

0

-

4

0

0.1

225

4

0

0.01

2,880

6

0

0.2

240

15

0

0.02

-

20

1

0.1

800

ม.10 ต.ปะตง อ.สอยดาว
บ๎านโป่งเจริญชัย ต.ทับช๎าง
อ.สอยดาว
บ๎านปะตงลําง ม.5 ต.ปะตง
อ.สอยดาว
บ๎านทุํมมํวง ม.7 ต.ทับไทร
อ.โป่งน้าร๎อน
บ๎านซับตาเมา ต.หนองตา
คง อ.โป่งน้าร๎อน
บ๎านวังดาบ ม.4 ต.อํางศิรี
อ.มะขาม
รวมทั้งสิ้น

0
283.09

0
43

ขยะอินทรีย์แยกทิ้ง ที่เหลือ
เผาในเตาเผาขนาดเล็กไมํมี
ระบบกาจัดควัน
ขยะสะสมไมํมเี นื่องจากมี
การเผาขยะและเกลี่ยกลบ
เกลี่ยกลบเป็นบางครั้ง
ขยะสะสมไมํมเี นื่องจากมี
การเผาขยะและเกลี่ยกลบ
คัดแยกขยะบ๎างสํวนจากต๎น
ทาง ฝังกลบปีละครั้ง
ปิดบํอแล๎ว นาขยะ 1.4 ตัน/
วัน ไปทิ้ง ทม.จันทบุรี
ขยะสะสมไมํมเี นื่องจากมี
การเผาขยะและเกลี่ยกลบ
ขยะสะสมไมํมเี นื่องจากมี
การเผาขยะและเกลี่ยกลบ
บํอใหมํ ฝังกลบเป็นครั้ง
คราว
เอกชนดาเนินการทั้งหมด
บํอเกําเต็ม เผาขยะบางสํวน
ขุดบํอใหมํ
มีการกลบทับขยะเกํา ขุด
รํองเปิดบํอใหมํใกล๎กัน
กลบทับขยะเกํา เปิดบํอใหมํ
บริเวณเดียวกัน
กลบทับขยะเกํา เปิดบํอใหมํ
บริเวณเดียวกัน

หยุดรับขยะ แตํยังไมํมีการ
จัดการขยะเกําสะสม
15.85

53,255

หมายเหตุ: MBT = ระบบบาบัดขยะด๎วยวิธีเชิงกลและชีวภาพ เชํน เทคโนโลยีการจัดการขยะแบบครบวงจร (Integrated Solid Waste
Management : ISWM); RDF = Refuse Derived Fuel/เชื้อเพลิงขยะ
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จากการเพิ่มปริมาณโฮมสเตย์เพื่อบริการการทํองเที่ยวเชิงนิเวศ ในจังหวัดจันทบุรี จะกํอให๎เกิดปัญหา
การมีนักทํองเที่ยว เข๎าไปใช๎บริการ ทาให๎ขยะมูลฝอยเพิ่มปริมาณมากขึ้นจนถึงขั้นวิกฤตได๎ เนื่องจากระบบการ
จัดการขยะในพื้นที่ยังมีประสิทธิภาพต่าในการจัดเก็บไปยังบํอหลุมฝังกลบ ซึ่งอาจทาให๎เกิด การลอบทิ้งขยะ
ตามแนวชายฝั่ง ป่าชายเลน (ภาพที่ 3-6) คลองน้าทิ้ง สูํทะเล ที่สํงผลคุณภาพน้าชายฝั่งและทะเลเสื่อมโทรมลง
และขยะถูกกองข๎าง ๆ พื้นที่โฮมสเตย์ ซึง่ จานวนธุรกิจโฮมสเตย์ ปรับปรุงบ๎านดั้งเดิม ให๎เป็นธุรกิจเปิดใหมํ หรือ
สร๎างอาคาร/ตํอเติมห๎องเพิ่มขึ้น กับปริมาณนักทํองเที่ยว กาลังเพิ่มในอัตราที่รวดเร็ว

ภาพที่ 3-6 ขยะหลายประเภท จะถูกพบเห็นเกลื่อนในพื้นที่ป่าชายเลนและขยะที่กองข๎าง ๆ โฮมสเตย์
และจากชุมชน

3.3 สถานภาพคุณภาพน้าชายฝั่งทะเลและระบบบาบัดน้าเสียในจังหวัดจันทบุรี
คุณภาพน้าทะเลชายฝั่ง และแมํน้า มีการรายงาน โดยสํวนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล๎อม สานักงาน
สิ่งแวดล๎อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) ดังนี้
3.3.1 สถานการณ์คุณภาพน้าทะเลชายฝั่งจังหวัดจันทบุรี ในปี พ.ศ. 2562 ตรวจวัด 9 จุด แสดงดังภาพที่
3-7 ได๎ผลดังนี้
1. คุณภาพน้าโดยรวมของพื้นที่ดีมาก ได๎แกํ หาดเจ๎าหลาว เกาะเปริด และ ปากน้าแขมหนู
2. คุณภาพน้าโดยรวมของพื้นที่ดี ได๎แกํ ปากแมํน้าพังราด อําวคุ๎งวิมาน อําวคุ๎งกะเบน ปากแมํน้าเวฬุ
3. คุณภาพน้าโดยรวมของพื้นที่พอใช๎ ได๎แกํ หาดแหลมเสด็จ และ ปากแมํน้าจันทบุรี
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เปรียบเทียบกับสถานการณ์คุณภาพน้าทะเลชายฝั่งจังหวัดจันทบุรี ในปี พ.ศ. 2561 ตรวจวัด 5 จุด แสดงดัง
ภาพที่ 3-8 ได๎ผลดังนี้
1. คุณภาพน้าโดยรวมของพื้นที่ดีมาก ได๎แกํ ไมํมี
2. คุณภาพน้าโดยรวมของพื้นที่ดี ได๎แกํ หาดแหลมเสด็จ อําวคุ๎งกะเบน และ ปากแมํน้าจันทบุรี
3. คุณภาพน้าโดยรวมของพื้นที่พอใช๎ ได๎แกํ ปากแมํน้าพังราด และ ปากแมํน้าเวฬุ
3.3.2 สถานการณ์คุณภาพน้าแหลํงน้าผิวดิน ในจังหวัดจันทบุรี ในปี พ.ศ. 2562 ตรวจวัด 4 จุด แสดง
ดังภาพที่ 3-9 ได๎ผลดังนี้
1. คุณภาพน้าดี ได๎แกํ ไมํมี
2. คุณภาพน้าพอใช๎ ได๎แกํ แมํน้าจันทบุรี และแมํน้าเวฬุ
3. คุณภาพน้าเสื่อมโทรม ได๎แกํ แมํน้าพังราด และ คลองภักดีราไพ
4. คุณภาพน้าเสื่อมโทรมมาก ได๎แกํ ไมํมี
เปรียบเทียบกับสถานการณ์คุณภาพน้าแหลํงน้าผิวดิน ในจังหวัดจันทบุรี ในปี พ.ศ.2561 ตรวจวัด 3 จุด แสดง
ดังภาพที่ 3-10 ได๎ผลดังนี้
1. คุณภาพน้าดี
ได๎แกํ ไมํมี
2. คุณภาพน้าพอใช๎
ได๎แกํ แมํน้าจันทบุรี แมํน้าพังราด และ คลองภักดีราไพ
3. คุณภาพน้าเสื่อมโทรม
ได๎แกํ ไมํมี
4. คุณภาพน้าเสื่อมโทรมมาก
ได๎แกํ ไมํมี
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ภาพที่ 3-7 สถานการณ์คุณภาพน้าทะเลและชายฝั่ง ในจังหวัดจันทบุรี ปีพ.ศ. 2562
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ภาพที่ 3-8 สถานการณ์คุณภาพน้าทะเลและชายฝั่ง ในจังหวัดจันทบุรี ปี พ.ศ. 2561
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ภาพที่ 3-9 สถานการณ์คุณภาพน้าแหลํงน้าผิวดิน ในจังหวัดจันทบุรี มีแมํน้าจันทบุรี แมํน้าพังราด
คลองภักดีราไพในปี พ.ศ. 2562
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ภาพที่ 3-10 สถานการณ์คุณภาพน้าแหลํงน้าผิวดิน ในจังหวัดจันทบุรี มีแมํน้าจันทบุรี แมํน้าพังราด คลองภักดี
ราไพในปีพ.ศ. 2561
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ระบบบาบัดน้าเสีย
มีศูนย์ปรับปรุงคุณภาพน้าเทศบาลเมืองขลุง ตั้งอยูํที่อาเภอขลุง เป็นการรับน้าเสียจากชุมชนในอาเภอ
ขลุงเทํานั้น เข๎ามาเพื่อบาบัดแบบตกตะกอน มีบํอจานวน 3 บํอ กํอนปลํอยน้าทิ้งลงสูํแมํน้าเวฬุ ภาพที่ 3-11
สาหรับพื้นที่ชายทะเลทั่วไป นอกจากมีแมํน้าขนาดใหญํ คือ แมํน้าจันทบุรี แมํน้าเวฬุ มีคลองภักดีราไพ
และจะมีคลองยํอย ๆ ในพื้นที่ตาบลหนองซิ่ม ตาบลเกาะเปริด และบางชัน ที่มีที่ตั้งของโฮมสเตย์ตําง ๆ ซึ่งน้า
เสียไมํมีการบาบัดปลํอยทิ้งโดยตรงสูํคลองยํอยและลงสูํทะเล แสดงภาพที่ 3-12

ภาพที่ 3-11 ศูนย์ปรับปรุงคุณภาพน้าเทศบาลเมืองขลุง (ถํายภาพเมื่อ กรกฎาคม 2562)

ภาพที่ 3-12 คลองยํอย ในพื้นที่ตาบลหนองซิ่ม เกาะเปริด และบางชัน ที่มีที่ตั้งของโฮมสเตย์ตําง ๆ
(ถํายภาพเมื่อ กรกฎาคม 2562)
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3.4 การวิเคราะห์ PSR ของการใช้ประโยชน์ที่ดินชายฝั่งทะเลและการพัฒนาการท่องเที่ยวที่พักโฮมสเตย์
จังหวัดจันทบุรี
สาเหตุที่มีผลกระทบต่อ
ทรัพยากร/ความขัดแย้ง การดาเนินงาน มาตรการ และการแก้ไขปัญหา (Responses)
(Pressure)
P1: การใช๎พื้นที่ชุมชน
R1: ประสานงานกับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องเพื่อกวดขันการขึ้นทะเบียนเป็นโรงแรม
ชายฝั่ง และ พื้นที่
หรือที่พักโฮมสเตย์ และการใช๎ประโยชน์พื้นที่ดินชายฝั่งทะเล ที่อยูํอาศัย และการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง เพาะเลี้ยงสัตว์น้า
เพื่อการทํองเที่ยว (ที่พัก R2: บริหารจัดการ อนุรักษ์ และเฝ้าระวังตรวจตรา ติดตามการเปลี่ยนแปลง
โฮมสเตย์ ร๎านค๎า
สถานภาพการใช๎ประโยชน์ที่ดินชายฝั่งทะเลบริเวณที่ตํอเนื่องถึงป่าชายเลน
ร๎านอาหาร ฯลฯ)
R3: สร๎างองค์ความรู๎ ความเข๎าใจผลกระทบของสิ่งแวดล๎อมตํอการอนุรักษ์ป่าชาย
เลนและทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
R4: จัดกิจกรรมฟื้นฟูป่าชายเลนทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให๎แกํภาคธุรกิจการ
ทํองเที่ยว รวมทั้งเครือขํายชุมชน
R5: สํงเสริมการมีสํวนรํวมของเครือขํายชุมชนและภาคธุรกิจ ในการรับผิดชอบตํอ
การจัดระเบียบและสิ่งแวดล๎อมของที่พักแบบตําง ๆ ในพื้นที่ตํอเนื่องป่าชายเลนและ
ชายหาด
P2: การบุกรุกพื้นที่ป่า
R1: กากับกฎระเบียบที่เกี่ยวข๎อง บังคับใช๎กฎหมายอยํางเครํงครัด เพื่อบริหาร
ชายเลนเพื่อสร๎างที่พัก
จัดการทรัพยากรป่าชายเลนให๎คงสภาพ
โฮมสเตย์
R2: สร๎างจิตสานึกสํงเสริมการมีสํวนรํวม เพื่อการใช๎ประโยชน์อยํางที่ดินชายฝั่งทะเล
ป่าชายเลน และการทํองเที่ยวรํวมกันอยํางยั่งยืน
R3 สํงเสริมให๎เครือขํายชุมชนเฝ้าระวัง แจ๎งเบาะแสการบุกรุกทรัพยากรป่าชายเลน
P3: ป่าชายเลนและ
R1: ประเมินความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลนและความหลากหลายทางชีวภาพ
ทรัพยากรทางทะเลเสื่อม ประจาปี รวมทั้งวิเคราะห์ผลกระทบป่าชายเลน มีบริเวณตํอเนื่องกับที่พักเพื่อการ
โทรมจากขยะและน้าทิ้ง ทํองเที่ยวและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
R2: รํวมรณรงค์กับหนํวยงานรักษาความสะอาดในการจัดการขยะของชุมชน และ
แหลํงทํองเที่ยวที่ไมํเหมาะสม เพื่อการลดปริมาณขยะ การแยกขยะอินทรีย์ออกจาก
ขยะมูลฝอย เพื่อนาไปใช๎ประโยชน์ให๎เกิดมากขึ้น รวมทั้งการจัดการน้าทิ้งของชุมชน
และแหลํงทํองเที่ยวที่ไมํเหมาะสมลงคลองออกสูํทะเลโดยตรง
R3: สร๎างเครือขํายชุมชนเฝ้าระวัง แจ๎งการทิ้งขยะและการปลํอยน้าทิ้งโดยตรงในป่า
ชายเลน และลาคลอง
R4: สํงเสริมการมีสํวนรํวม และสร๎างจิตสานึก ตํอนักทํองเที่ยว ภาคประชาชน และ
ภาคธุรกิจ ของปัญหาขยะชายฝั่งตํอความเสื่อมโทรมของป่าชายเลน เชื่อมโยงไปสูํ
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ท๎องทะเล ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรทะเลและการตายของสัตว์ทะเลหายาก
จากการกินขยะพลาสติก
R5: จัดกิจกรรมการเก็บขยะในป่าชายเลน ป่าชายหาด แมํน้า และคลองออกสูํทะเล
โดยการมีสํวนรํวมของนักทํองเที่ยว ภาคประชาชน และภาคธุรกิจ

บทสรุป
จังหวัดจันทบุรีมีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติมากที่สุดแหํงหนึ่งของภาคตะวันออก มีทรัพยากรทั้ง
ป่าไม๎ อัญมณี แรํธาตุ พืชผลทางการเกษตรที่มีคุณภาพ ทรัพยากรทางทะเลทั้งชายหาดที่สวยงามและสัตว์น้า
เศรษฐกิจ แหลํงทํองเที่ยว น้าตก ป่าไม๎ ชายหาด แหลํงทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และมีถนนเฉลิมบูรพาชลทิศที่
เชื่อมตํอแหลํงทํองเที่ยวจากจังหวัดระยอง จึงนับได๎วําจังหวัดจันทบุรีมีความสมบูรณ์ในทุกด๎านโดยเฉพาะด๎าน
สิ่งแวดล๎อม
สถานภาพปะการังจังหวัดจันทบุรีมีพื้นที่แนวปะการังประมาณ 766 ไรํ (1.23 ตร.กม.) ในปี พ.ศ.
2561 พบวําแนวปะการังในจังหวัดจันทบุรีสํวนใหญํอยูํในสถานภาพดีมาก โดยรวมมีแนวโน๎มการฟื้นตัวของ
แนวปะการังไปในทางที่ดี เนื่องจากแนวปะการังสามารถฟื้นตัวได๎เองตามธรรมชาติ แม๎จะมีกิจกรรมที่เสี่ยงตํอ
ความเสื่อมโทรมของแนวปะการัง เชํน การทํองเที่ยวดาน้า เรือนานักทํองเที่ยวเข๎าไปในแนวปะการัง คํอนข๎าง
น๎อย มีการใช๎ป ระโยชน์ช ายหาดเพียงบางบริเวณ สํว นการประมงในพื้นที่แนวปะการังมักเป็นเรือประมง
พื้นบ๎านขนาดเล็กเทํานั้น อีกทั้งยังมีกลุํมอนุรักษ์ทะเลที่รวมตัวกันอยํางจริงจัง นอกจากนี้ในทุกปีจะมีการจัด
กิจกรรมเก็บขยะใต๎น้าและบริเวณชายหาดโดยศูนย์พัฒนาการศึกษาอําวคุ๎งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
ฯ รํวมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมประมง โรงเรียน กลุํมอนุรักษ์ทะเล และหนํวยงานอื่น ๆ ใน
พื้นที่ ซึ่งในปี พ.ศ. 2562 ชํวงเดือนมิถุนายน เกิดปะการังฟอกขาวบริเวณหัวแหลม อําวคุ๎งกระเบน ต.สนาม
ไชย อ.นายายอาม
สถานภาพหญ๎าทะเลในจังหวัดจันทบุรีศึกษาจากบริเวณอําวคุ๎งกระเบน และบ๎านหัวแหลม ครอบคลุม
พื้นที่แหลํงหญ๎าทะเลทั้งหมด 2,019 ไรํ (3.23 ตร.กม.) พบหญ๎าทะเลจานวน 2 ชนิด คือ หญ๎ากุยชํายเข็ม และ
หญ๎าคาทะเล ในปี พ.ศ. 2561 สํวนใหญํหญ๎าทะเลมีสภาพสมบูรณ์ขึ้น แตํพบวํามีการปลํอยน้าเสีย /ขี้เลนจาก
การเพาะเลี้ยงกุ๎ง ซึ่งต๎องมีการติดตามในระยะยาวตํอไป วําจะสํงผลตํอการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นดิน และหญ๎า
ทะเลบริเวณนั้นหรือไมํ
สัตว์ทะเลหายากที่พบในจังหวัดจันทบุรีมีทั้งหมด 4 ชนิด คือ เตําทะเล วาฬ โลมา และพยูน อัตรา
การเกยตื้นของสัตว์ทะเลหายาก จันทบุรี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ตั้งแตํวันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30
กันยายน 2561) พบเตําทะเลเกยตื้นจานวน 10 ตัว เป็นเตําทะเลที่มีชีวิตทั้งหมด ซึ่งเครือขํายชุมชนชายฝั่งชํวย
ดูแลไว๎และแจ๎งเหตุการณ์พบเห็น สาหรับสั ตว์ทะเลกลุํมโลมา พบการเกยตื้นเพียง 1 ตัวเทํานั้น เป็นซากโลมา
หัวบาตรหลังเรียบ เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราการเกยตื้นของสัตว์ทะเลในรอบ 10 ปีที่ผํานมา (ปี 2559 – 2558)
พบสัตว์ทะเลเกยตื้นจานวนไมํมากนัก เฉลี่ยปีละ 5.9 ตัว โดยเป็นเตําทะเลเกยตื้นเฉลี่ย 4.1 ตัวตํอปี และโลมา
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เกยตื้นเฉลี่ย 1.8 ตัวตํอปี เตําทะเลที่เกยตื้นประมาณเกือบร๎อยละ 50 เป็นเตําที่ยังมีชีวิต สํวนโลมาที่เกยตื้น
ทั้งหมดเป็นซากแล๎ว และชนิดของโลมาสํวนใหญํเป็นโลมาขนาดเล็ก คือ โลมาหัวบาตรหลังเรียบ ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 (วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 เมษายน 2562) ยังคงพบเตําทะเลเกยตื้นจานวน 11 ตัว และสํวน
ใหญํก็เป็นเตําที่ยังมีชีวิต สํวนโลมาก็พบการเกยตื้นน๎อยเพียง 1 ตัวเทํานั้น สาเหตุสาคัญของการตายของสัตว์
ทะเลหายาก คือ การติดเครื่องมือประมง การป่วยตามธรรมชาติ และสาเหตุที่สาคัญอีกอยํางหนึ่ง คือ การกลืน
เศษขยะเข๎าไป สํงผลให๎เกิดการสะสมในระบบทางเดินอาหาร
ในด๎านทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดจันทบุรี ในปี พ.ศ. 2561 จังหวัดจันทบุรีมีพื้นที่ป่าชายเลนตามมติ
ครม. 209,130.02 ไรํ ป่าที่เปลี่ยนสภาพ 138,231.43 ไรํ และป่าอุดมสมบูรณ์ 70,898.59 ไรํ (ข๎อมูล ณ เดือน
เมษายน ปี พ.ศ. 2561) เนื่องจากการบุกรุกป่าชายเลน การใช๎ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าชายเลนเพื่อกิจกรรม
อื่นๆ เชํน การเกษตร นากุ๎ง การเปลี่ยนแปลงพื้นที่เพื่อการทํองเที่ยว เชํน โฮมสเตย์ ทาให๎มีป่าเปลี่ยนสภาพ
เพิ่มขึ้น และป่าอุดมสมบูรณ์ลดลงไป ผลการดาเนินงานตามปฏิบัติการทวงคืนผืนป่าชายเลนในจังหวัดจันทบุรี
ตามคาสั่ง คสช. ตั้งแตํปี 2557-2562 จานวน 270 คดี รวมเนื้อที่ 19,561-3-70 ไรํ คดีบุกรุกและผลคดีอาญา
สิ้นสุดและกาลังดาเนินคดีในชํวงปี 2558-2561 จาก อาเภอทําใหมํ อาเมืองจันทบุรี อาเภอแหลมสิงห์ และ
อาเภอขลุง จานวน 141 คดี
สถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่งจั งหวัดจันทบุรี ในปี 2560 ได๎ถูกประเมินสถานการณ์การกัดเซาะ
ชายฝั่งของหาดยํอยภายในระบบกลุํมหาด พบพื้นที่กัดเซาะในอัตราที่รุนแรง (มากกวํา 5 เมตรตํอปี) ที่ระบบ
กลุํมหาดยํอยพังราด-ประแสร์ พื้นที่ในระดับวิกฤติบริเวณตาบลเกาะเปริด ที่ถูกแก๎ไขปัญหา จึงจัดเป็นพื้นที่มี
โครงสร๎างป้องกันพื้นที่กัดเซาะที่ต๎องการการบารุงรักษาและป้องกันผลกระทบโครงสร๎างที่ได๎ดาเนินการไปแล๎ว
พืน้ ที่ตาบลปากแมํน้าแหลมสิงห์นั้นถือวําเป็นระบบหาดยํอยที่ชายฝั่งอยูํในสภาวะสมดุล นอกจากนี้ยังมีหาดใต๎
เขากระดาน หาดบางกะไชย และหาดคุ๎งวิมาน ที่มีโครงสร๎างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งแล๎ว กลุํมหายยํอยที่
เหลือทั้งหมดถือเป็นหาดที่อยูํในสภาวะสมดุลเชํนเดียวกัน รวมพื้นที่กัดเซาะชายฝั่งทั้งที่รุนแรงและไมํรุนแรงใน
จังหวัดจันทบุรีเป็นความยาวทั้งสิ้น 41.44 กิโลเมตร แบํงเป็นพื้นที่ที่ได๎รับการแก๎ไขปัญหา โดยหนํวยงานของ
รัฐและเอกชนแล๎ว 18.68 กิโลเมตร (สํวนใหญํโครงสร๎างทางวิศวกรรมแบบแข็ง เชํน กาแพงกันคลื่น เขื่อน เสา
คอนกรีต ทําเทียบเรือ จานวน รวม 20 แหํง) และยังไมํได๎รับการแก๎ไข 22.82 กิโลเมตร ซึ่งทั้งหมดจัดเป็นพื้นที่
กัดเซาะน๎อย อยํางไรก็ดี จากการประเมินโดยใช๎ภาพถํายดาวเทียมจาก Google Earth และจากการสอบถาม
คนในพื้นที่ พบพื้นที่การกัดเซาะชายฝั่งที่มีความรุนแรงที่ชายฝั่งในเขตตาบลช๎างข๎าม อาเภอนายายอาม ซึ่งเป็น
พื้นที่ที่อยูํระหวํางปากคลองกระแจะและปากแมํน้าพังราด
สิ่งแวดล๎อมทางทะเลจังหวัดจันทบุรีสถานการณ์คุณภาพน้าทะเลชายฝั่งจังหวัดจันทบุรี ในปี พ.ศ.
2562 คุณภาพน้าโดยรวมของพื้นที่ดีมาก ได๎แกํ หาดเจ๎าหลาว เกาะเปริด และ ปากน้าแขมหนู คุณภาพน้า
โดยรวมของพื้นที่ดี ได๎แกํ ปากแมํน้าพังราด อําวคุ๎งวิมาน อําวคุ๎งกะเบน ปากแมํน้าเวฬุ และคุณภาพน้า
โดยรวมของพื้นที่พอใช๎ ได๎แกํ หาดแหลมเสด็จ และปากแมํน้าจันทบุรี สถานการณ์คุณภาพน้าแหลํงน้าผิวดิน
ในจังหวัดจันทบุรี ในปี พ.ศ. 2561 คุณภาพน้าดี ได๎แกํ ไมํมี คุณภาพน้าพอใช๎ ได๎แกํ แมํน้าจันทบุรี แมํน้าพัง
ราด และ คลองภักดีราไพ ไมํมีมีการปรากฏของแมงกะพรุนกลํอง ไมํมีน้ามันรั่วไหลเกิดขึ้น ไมํมีก๎อนน้ามันดิบ
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เกิ ด ขึ้ น ไมํ มี ก ารปรากฏการณ์ น้ าทะเลเปลี่ ย นสี ระบบก าจั ด ขยะมู ล ฝอยบริ ห ารจั ด การโดยจั ง หวั ด ไมํ มี
ประสิทธิภาพ ระบบบาบัดน้าเสีย 2 แหํ ง ที่ไมํรองรับทั้งจังหวัดโดยเฉพาะพื้นที่ ชายฝั่ง จึงมีผ ลกระทบตํอ
ทรัพยากรป่าชายเลนและทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จากการใช๎ประโยชน์ของพื้นที่ชายฝั่งในการทํองเที่ยว
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