รายงานฉบับสมบูรณ์
รายงานสถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
และการกัดเซาะชายฝั่ง จังหวัดฉะเชิงเทรา
ตำมพระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกร
ทำงทะเลและชำยฝั่ง พ.ศ.2558 ประจำปีงบประมำณ

พ.ศ.๒๕๖๑

สำนักงำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกร
ทำงทะเลและชำยฝั่งที่ 2
กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง
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บทสรุปผู้บริหาร
จังหวัดฉะเชิงเทรา ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของประเทศไทย ประมาณเส้นรุ้งที่ 13 องศาเหนือ และ
เส้นแวงที่ 100 องศาตะวันออกมีขนาดพื้นที่ทั้งสิ้น 5,370.28 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 3,344,375 ไร่ อยู่
ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายฝั่งทะเลตะวันออก (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง) ลักษณะภูมิประเทศโดยรวมเป็นที่
ราบลุ่ม มีที่ดอนเป็นบางส่วนโดยเฉพาะในเขตอาเภอสนามชัยเขต และอาเภอท่าตะเกียบ ส่วนใหญ่มีลักษณะ
เป็นลอนประกอบด้วยภูเขาเตี้ยๆ หลายลูก พื้นที่สูงกว่าระดับน้าทะเลถึง 20 เมตร แต่บางส่วนอยู่ต่ากว่าระดับ
น้าทเล จั งหวัดฉะเชิงเทราอาณาเขตทิศเหนือติดต่อกับจังหวัดปราจีนบุรี และ นครนายก ทิศใต้ติดต่อกับ
จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรีและอ่าวไทย ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดสระแก้ว และทิศตะวันตกทิดต่อกับ
จังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดกรุงเทพมหานคร ประชาชนส่วนใหญ่ตั้งถิ่นฐานบ้านเรือน อยู่ริ มแม่น้าบางปะ
กง และตามลาคลอง จังหวัดฉะเชิงเทราเป็นพื้นที่ของลุ่มแม่น้าบางปะกง ซึ่งมีความยาวตลอดลาน้า 122
กิโลเมตร จากบ้านบางแตน จังหวัดปราจีนบุรี ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา และ
ชลบุรี (บางส่วน)
จังหวัดฉะเชิงเทรามีลักษณะร้อนชื้นเขตศู นย์สูตร โดยมีลมมรสุมพัดปกคลุมเกือบตลอดปีแบ่ง
ออกตามฤดูกาลได้ 3 ฤดู ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม อุณหภูมิอากาศสูงสุดเฉลี่ย 3538 องศาเซลเซียส มีปริมาณฝนเฉลี่ย 200-300 มิลลิเมตร ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือน
ตุลาคม มีปริมาณฝนเฉลี่ย 1,000 – 1,200 มิลลิเมตร ฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์
อุณหภูมิอากาศต่าสุดเฉลี่ย 18-21 องศาเซลเซียส ปริมาณฝนเฉลี่ย 50-100 มิลลิเมตร
จังหวัดฉะเชิงเทราแบ่ งเขตการปกครองออกเป็น 11 อาเภอ 91 ตาบล 892 หมู่บ้าน 32
เทศบาลตาบล 2 เทศบาลเมือง 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 74 องค์การบริหารส่วนตาบล จังหวัดฉะเชิงเทรา
มี 11 อาเภอ มีจานวนประชากรรวมทั้งสิ้น 707,206 คน แยกเป็นชาย 342,192 คน เป็นหญิง 360,761 คน มี
ครัวเรือนทั้งสิ้น 286,027 ครัวเรือน จังหวัดฉะเชิงเทรามีพื้นฐานด้านการเกษตร เป็นแหล่งผลิตอาหารเพื่อ
เลี้ยงประชากรในภูมิภาค และกรุงเทพมหานคร ประชาชนร้อยละ 70 ประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรมที่
สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรในจังหวัด ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ปี 2558 เท่ากับ 309,336 ล้านบาท มี
มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อคนเท่ากับ 399,194 บาทต่อปี เป็นอันดับที่ 5 ของประเทศ และเป็นอันดับ
3 ของภาคตะวันออกโดยรายได้ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับสาขาอุตสาหกรรม ซึ่งมีมูลค่ารวม 209,747 ล้านบาท คิด
เป็นร้อยละ 67.81ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดฉะเชิงเทรา ประชากรจังหวัดฉะเชิงเทรามีผลิตภัณฑ์มวลรวม
จังหวัดเฉลี่ยต่อคนต่อปี เท่ากับ 423,965 บาท และจากการสารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
พ.ศ.2558 ของสานักงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยประมาณ 21,783 บาท ต่อเดือนต่อครัวเรือน
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สถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ตามมาตรา 3 พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ.
2558 พื้นที่ 17 ตาบล 3 อาเภอ (จานวน 164,496 ไร่) จังหวัดฉะเชิงเทรามีพื้นที่ป่าชายเลน 7,585 ไร่ สัตว์
ทะเลหายากที่พบคือ โลมาอิรวดี พบมากกว่า 50 ตัว ได้รับการส่งเสริมการท่องเที่ยวชมโลมา โดยพบกระจาย
ทั้งบริเวณปากแม่น้าบางปะกง และจังหวัดชลบุรี สาเหตุที่พบมากเพราะในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา มีการเลี้ยง
หอยนางรมจานวนมาก ซึ่งหอยนางรมเป็นอาหารของโลมาอิรวดี วาฬบรูดา มีรายงานพบเจอ แต่เข้ามาไม่ถึง
ปากแม่น้าบางปะกง พบเจอบริเวณเขาสามมุก และเกาะสีชัง เป็นกลุ่มเดียวกันที่พบในเขตอ่าวไทยตอนบน
คุณภาพน้าทะเลบริเวณปากแม่น้าบางปะกง อยู่ในเกณฑ์พอใช้ แต่มีบางช่วงเวลาที่มีค่าไนเตรต ฟอสเฟต เกิน
มาตรฐานเนื่องจากการทาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง จังหวัดฉะเชิงเทรามีความ
ยาวชายฝั่ง 16.56 กิโลเมตร พบปัญหาการกัดเซาะ 4กิ โลเมตร (ข้อมูลปี 2560) มีการป้องกันการกัดเซาะ
ชายฝั่งด้วยวิธีปักไม้ไผ่ โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เขื่อนหินทิ้ง โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดและ
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด และสานักโยธาธิการผังเมือง ไส้กรอกทราย โดยกรมเจ้า
ท่า ที่ตาบลสองคลอง
สถานภาพสัตว์ทะเลหายาก (State)
บริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดฉะเชิงเทรา พบโลมาและวาฬรวม 3 ชนิด คือ โลมาอิรวดี โลมาหัว
บาตรหลั งเรี ย บ และวาฬบรู ด้า โลมาอิ ร วดีพบบริเวณปากแม่น้าบางปะกง จัง หวัดฉะเชิงเทรา มีจานวน
ประชากรประมาณ 40-50 ตัว โลมาอิรวดีที่พบบริเวณนี้เป็นกลุ่ มประชากรเดียวกับโลมาอิรวดีที่พบบริเวณ
จังหวัดชลบุรี โลมาหัวบาตรหลังเรียบเป็นโลมาที่มีขนาดเล็ก การศึกษาเรื่องจานวนประชากรทาได้ยาก เพราะไม่มี
ครีบหลังไม่สามารถประเมินจานวนประชากรที่แน่ชัดได้ แต่จากการประเมินข้อมูลจานวนประชากรจากการ
สารวจและการพบซากของโลมาหัวบาตรหลังเรียบเกยตื้น พบว่าในพื้นที่ชายฝั่งทะเลของจังหวัดฉะเชิงเทรามีการ
เกยตื้นของโลมาหั วบาตรหลั งเรี ยบ แต่ ไม่พบจากการส ารวจโดยตรง คาดว่ ากลุ่ มประชากรที่พบนี้เป็นกลุ่ ม
ประชากรเดียวกันกับจังหวัดชลบุรี พื้นที่ชายฝั่งทะเลจังหวัดฉะเชิงเทราไม่พบแหล่งวางไข่ของเต่าทะเล แต่พบ
เต่าทะเลเกยตื้นได้โดยเฉพาะเต่าตนุและเต่ากระ
สาเหตุที่มีผลกระทบต่อทรัพยากรสัตว์ทะเลหายาก
การเกยตื้น ของสั ตว์ทะเลหายากในพื้นที่ช ายฝั่ งทะเลจังหวัดฉะเชิงเทรา ส่ ว นมากแล้ ว จะไม่
สามารถระบุสาเหตุการตายที่แน่ชัดได้ เนื่องจากสภาพของซากที่ได้รับ ไม่คงสภาพ แต่ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อ
สัตว์ทะเลหายากโดยทั่วๆ ไป มีดังนี้
1) การติดเครื่องมือประมงโดยไม่เจตนา
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2) มลพิษและความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อมและขยะในทะเล
3) การเจ็บป่วยตามธรรมชาติ และภัยจากปรากฏการณ์ธรรมชาติ
4) การรบกวนและอุบัติเหตุจากการท่องเที่ยว
แผนการดาเนินงาน มาตรการ และการแก้ไข (Responses)
แผนการดาเนินงาน มาตรการ และการแก้ไข มีดังนี้
1) ป้องกันการทาการประมงผิดกฎหมายหรือการใช้เครื่องมือประมงที่เป็นภัยคุกคามต่อ
สัตว์ทะเลหายาก
2) เสนอแนะการปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบเกี่ยวกับเครื่องมือประมง
3) ให้ความรู้และสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ เพื่อให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
และดูแลทรัพยากร ตลอดจนการสร้างเครือข่ายเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่
4) การรณรงค์ดูแลความสะอาดชายฝั่งและเข้มงวดการทิ้งขยะและของเสียลงสู่ทะเล
5) เสนอแนะการปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบเกี่ยวกับการจัดการของเสียและน้าเสีย
6) จัดทาแนวทางในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับขยะทะเลตามมาตรฐานสากล และจาแนกชนิด
และประเภทของขยะในทะเล
7) การสร้างศูนย์ช่วยเหลือและพยาบาลสัตว์ทะเลหายาก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหน่วย
ปฏิบัติการช่วยเหลือพร้อมอุปกรณ์การปฏิบัติงาน
8) การจัดระเบียบการท่องเที่ยวและการส่งเสริมให้ความรู้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเรื่องการ
ท่องเที่ยวในแหล่งที่พบสัตว์ทะเลหายาก เพื่อให้การท่องเที่ยวเป็นไปอย่างเหมาะสมและยั่งยืน
9) การจัดทาแผนการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ด้านการอนุรักษ์ และฟื้นฟูสัตว์ทะเลหายาก
ผ่านช่องทางสื่อต่างๆ
10) การสารวจ ศึกษา วิจัย เรื่องชีววิทยาและจานวนประชากรของสัตว์ทะเลหายากตลอดจน
พื้นที่การแพร่กระจาย เพื่อให้สามารถบริหารจัดการการใช้ประโยชน์พื้นที่ได้อย่างเหมาะสม
11) การศึกษา วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการฟื้นฟูสัตว์ทะเลหายาก
การดาเนินงานที่ผ่านมาของสานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 พ.ศ.
2561
1) เผยแพร่และให้ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรสัตว์ทะเลหายาก โดยจัดทาโครงการค่าย
เยาวชนรู้รักษ์พิทักษ์อ่าวไทยในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา และสมุทรปราการ
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2) เข้าร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับภัยของขยะทะเลต่อสัตว์ทะเลหายาก
ร่วมกับองค์กรภาคี หน่วยงานในพื้นที่รับผิดชอบจานวน 5 ครั้ง ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
โดยทั่ว ไปแล้ ว ชาวประมงและชุมชนชายฝั่ งจะให้ ความร่ว มมือกับหน่ว ยงานราชการในการ
อนุรักษ์สัตว์ทะเลเหล่านี้ ดังนั้น การส่งเสริม การเผยแพร่ความรู้ ตลอดจนการสร้างเครือข่ายในการแจ้งเหตุ
และการช่วยชีวิต ล้วนเป็นสิ่งสาคัญ และเป็นวิธีการที่ดีที่สุด ในการช่วยอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายากเหล่ านี้ให้อยู่
อย่างยั่งยืนตลอดไป สาเหตุของปัญหากรณีของการติดเครื่องมือประมงนั้น ควรมีข้อมูลสนับสนุนทางวิชาการที่
แน่นหนาว่าเครื่องมือใดเป็นอันตรายต่อสัตว์ทะเลหายาก เพื่อนาไปยกระดับสู่การออกกฎและระเบียบในห้าม
ใช้เครื่องมือประมงชนิดนั้นๆ ต่อไป ประเด็นสาคัญที่เป็น อันตรายต่อสัตว์ทะเลหายาก ซึ่งได้แก่ อันตรายจาก
ขยะทะเล กรณีนี้ต้องอาศัยการบูรณาการความร่วมมือทั้งในเชิงพื้นที่และเชิงนโยบาย ในการลดขยะลงสู่ทะเล
รวมไปถึงการจัดการขยะในทะเล ที่ระดับพื้นที่ไม่อาจดาเนินงานได้ตามลาพัง
สถานการณ์คุณภาพนาทะเลชายฝั่ง
สถานภาพคุณภาพนาทะเล (State)
ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน ดาเนินการตรวจวัดคุณภาพ
น้าทะเลชายฝั่ง บริเวณปากแม่น้าบางปะกง เป็นประจาทุก 2 เดือน ที่สถานีบริเวณปากแม่น้า และห่างจาก
ปากแม่ น้ า 3 กิ โ ลเมตร พบว่ า ในปี 2560 (ข้ อ มู ล เฉลี่ ย เดื อ นพฤศจิ ก ายน 2559 มกราคม มี น าคม และ
พฤษภาคม ๒๕๖๐) พบว่าสถานะคุณภาพน้าบริเวณปากแม่น้าบางปะกงอยู่ในเกณฑ์พอใช้
สาเหตุที่ส่งผลให้คุณภาพนาเสื่อมโทรม (Pressure)
1) การเพิ่มปริมาณอินทรียสารบริเวณชายฝั่ง เนื่องจากกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ เช่น น้าเสีย
จากบ้านเรือนชุมชน จากกิจกรรมการเกษตร อุตสาหกรรม และการขยายตัวของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง
2) การปล่อยทิ้งน้าเสียลงสู่แหล่งน้าธรรมชาติโดยไม่ผ่านการบาบัด
3) ระบบบาบัดน้าเสียมีไม่เพียงพอและไม่ครอบคลุมพื้นที่ หรือไม่ได้เปิดใช้งาน
แผนการดาเนินงาน มาตราการ และแนวทางการแก้ไขปัญหา (Responses)
1) สร้างเครือข่ายระหว่างองค์กรของรัฐและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อประสานงานในการ
จัดการแก้ไขปัญหาน้าเสียแบบบูรณาการ
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2) เสริมสร้างจิตสานึก สนับสนุนและเสริมสร้างแรงจูงใจต่างๆ ให้กับชุมชน เพื่อลดปริมาณ
การปล่อยน้าทิ้งลงสู่แหล่งน้าธรรมชาติ รวมทั้งรณรงค์ให้ช่วยฟื้นฟูแม่น้า ลาคลอง ทะเลและชายฝั่ง
3) จัดทาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเสนอต่อกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อนาเสนอ
ในระดับนโยบายสาหรับการบูรณาการการทางานกับหน่วยอื่นๆ ต่อไป
การดาเนินงานที่ผ่านมาในปี พ.ศ. 2561
1) ให้ความรู้แก่เยาวชนและเครือข่ายชุมชนผ่านโครงการค่ายเยาวชนรักษ์ทะเลไทย
2) การให้ความรู้แก่นักเรียนในโรงเรียนในพื้นที่ตามโครงการให้ความรู้สัญจร
3) ประสานงานกับศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนเพื่อ
ประสานงานข้อมูลคุณภาพน้า และการประสานงานการเผยแพร่ข้อมูลกับสื่อมวลชน
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
1) ปัญหาและอุปสรรค
- สานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง มิได้มีอานาจหน้าที่โดยตรงในการกากับ ควบคุม ดูแลการบริหารจัดการน้าเสียของประเทศและของพื้นที่
2) ข้อเสนอแนะ
- กาหนดมาตรการลดและควบคุมการปล่อยน้าเสีย เช่น ปริมาณอินทรียสาร ตะกอน
และการปนเปื้อนของแบคทีเรียลงสู่ทะเล
- หน่วยงานราชการ ควรบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมบาบัด และปล่อย
ทิ้งน้าเสียให้เข้มงวดมากขึ้น
- การบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการคุณภาพน้าในระบบลุ่มน้า
สถานภาพแมงกะพรุนและแมงกะพรุนพิษ (State)
สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน ได้ดาเนินการ
สารวจและรวบรวมตัว อย่ างที่ติดอวนลอยกุ้งสามชั้นในพื้นที่ปากแม่น้าบางปะกง จั งหวัดฉะเชิงเทรา พบ
แมงกะพรุนจานวน 5 ชนิด เป็นแมงกะพรุนในกลุ่ม Cubozoa หรือแมงกะพรุนกล่อง พบ 1 ชนิด Morbakka sp.
C และกลุ่ ม Scyphozoa พบ 4 ชนิ ด ได้ แ ก่ Acromitus flagellates (แมงกะพรุ น หางขน ), Catostylus
townsendi (แมงกะพรุ น ขี้ ไ ก่ ห รื อ แมงกะพรุ น ถ้ ว ย), Phyllorhiza punctata (แมงกะพรุ น ลายจุ ด หรื อ
แมงกะพรุ น ด่า งออสเตรเลี ย ) และ Versuriga anadyomene (แมงกะพรุ น หอม) จากข้ อมู ล สถิ ติ ของส านั ก
ระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ในปี พ.ศ.2542–2559 ยังไม่มีรายงานผู้ป่วยสงสัยเสียชีวิต
หรือบาดเจ็บรุนแรง (ผู้ป่วยหมดสติ) จากแมงกะพรุนพิษในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา
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สถานภาพขยะ (State)
ขยะทะเลในเขตการควบคุมของส านักบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 ในพื้นที่
จังหวัดฉะเชิงเทรา อาจพบใกล้แหล่งกาเนิดหรือถูกพัดพาไปได้ในระยะทางไกลๆ ด้วยกระแสน้าและกระแสลม ไม่
เพียงแต่บริเวณชายฝั่ง แต่ยังสามารถพบได้ในสถานที่ห่างไกลจากแหล่งกาเนิด ลอยอยู่บริเวณผิวน้า กลางน้าที่
ระดับความลึกต่างๆ และจมลงสู่พื้นทะเล สถานการณ์ขยะทะเลในประเทศไทย กรมควบคุมมลพิษแจ้งประมาณ
ขยะในประเทศไทยเมื่อ พ.ศ.2557 มีมากถึง 60,273 ตัน/วัน ในจานวนนี้ร้อยละ 19 ที่ถูกนากลับไปใช้ใหม่ ร้อยละ
27 ที่ถูกกาจัดถูกวิธี จึงประเมินกันว่าขยะนับพันตันเหล่านี้จะลงสู่ทะเล จากการเก็บรวบรวมข้อมูลขยะทะเล
ของกรมทรั พยากรทางทะเลและชายฝั่ ง ตามแบบฟอร์ มที่ดัดแปลงมาจากการเก็บข้อมู ลของ International
Coastal Clean Up ระหว่าง พ.ศ.2552-2558 ขยะทะเลที่พบส่วนใหญ่ ได้แก่ ถุงพลาสติก ฝาจุก เชือก หลอด
พลาสติก ทุ่นลอย ขวดเครื่องดื่ม เสื้อผ้า ซึ่งพอสรุปรายงานผลการเก็บขยะ ได้ 6 ประเภท ตามรูปแบบการเก็บ
ขยะ
1) กิจกรรมทางน้า 67, 227 (15.76%)
2) กิจกรรมชายฝั่ง และการพักผ่อน 283,160 (66.37%)
3) กิจกรรมเกี่ยวกับการสูบ 31,839 (7.46%)
4) ขยะขนาดใหญ่ 6,641 (1.56%)
5) อุปกรณ์การแพทย์/อนามัย 29,144 (6.83%)
6) ขยะอื่นๆ 8,601 (2.02%) ตามตารางประเภทการเก็บขยะ
สาเหตุที่มีผลกระทบต่อทรัพยากรจากขยะทะเล (Pressure)
1) ผลกระทบต่อระบบนิเวศ ทาให้เกิดการแพร่กระจายของชนิดพันธุ์ต่างถิ่น โดยการติดมา
กับขยะที่ล่องลอยอยู่ในน้า และหากขยะทะเลลงไปทับปะการังทาให้ปะการังตายได้
2) ผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สร้างความเสียหายให้กับเรือและเครื่องมือประมง รวมถึง
ต้องสูญเสียงบประมาณในการจัดการในระดับสูง
3) ผลกระทบต่อการท่องเที่ยว ทาลายทัศนียภาพที่สวยงาม คุณค่าของแหล่งท่องเที่ยวลดลง
4) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทาให้คุณภาพน้าและสิ่งแวดล้อมลดลง
5) ส่งผลต่อสุขภาพของสัตว์ทะเลและมนุษย์ เนื่องจากอาจได้รับสารพิษขยะจากห่วงโซ่อาหาร
6) ผลกระทบต่อสัตว์ทะเลหายาก โดยพบว่าร้อยละ 3 ของสัตว์ทะเลหายากที่ตายมีสาเหตุ
มาจากการกินขยะทะเล

vii

แผนการดาเนินงาน มาตรการ และการแก้ไขปัญหา (Responses)
1) จัดทาแผนการจัดการ แนวทาง และมาตรการการจัดการขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลใน
พื้นที่รับผิดชอบของ สานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2
2) ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ และจิตสานึกด้านอนุรักษ์ แก่ประชาชนโดยทางภาครัฐ และ
เอกชนได้จัดทาเอกสารเผยแพร่ และกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักในคุณค่าของทรัพยากร
ทางทะเล และให้ความร่วมมือในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมทางทะเล
3) จัดกิจกรรมรณรงค์ ป้องกัน และจัดเก็บขยะทะเล เช่น อวน หรือขยะอื่นๆ ที่สร้างปัญหาใหญ่
เป็นภัยคุกคามให้กับความอยู่รอด ความยั่งยืนของสัตว์ทะเลหายาก
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
1) ปัญหา อุปสรรค ในการแก้ไขปัญหาขยะทะเล กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพียง
ลาพังหน่วยงานเดียว ไม่สามารถดาเนินการได้ เนื่องจากต้นทางของขยะทะเลมาจากบนบก การแก้ไขปัญหาจึง
ต้องมีการบูรณาการจากหลายหน่วยงาน ทั้งนี้ นับตั้งแต่มีคณะรักษาความสงบแห่งชาติในเดือนพฤษภาคม
2557 เรื่องสิ่งแวดล้อมและขยะทะเลได้รับการยกระดับให้ความสาคัญเป็นวาระแห่งชาติ โดยมีแผนยุทธศาสตร์
จัดการมลพิษ 20 ปี แผนจัดการมลพิษ 5 ปี (2560 -2564) โดยมีการบูรณาการจากหลายหน่วยงาน ซึ่งเรื่อง
ขยะทะเลได้บรรจุอยู่ในแผนจัดการมลพิษดังกล่าว
2) ข้อเสนอแนะ
(1) ควรมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังการสร้างวินัยประชาชน และการสร้างการมี
ส่วนร่วมของประชาชนโดยเข้าถึงในระดับครัวเรือน มีการจัดระบบรองรับการคัดแยกขยะที่แหล่งกาเนิด เช่น
การกาหนดจุดทิ้งขยะการกาหนดวันเก็บขยะแยกประเภทมีระบบการจัดเก็บเช่นเดียวกับขยะทั่วไปแต่เก็บ
เฉพาะขยะรีไซเคิลอย่างเดียว ไม่เก็บขยะประเภทอื่นรวมไปด้วย ทาให้ประชาชนให้ความร่วมมือคัดแยกขยะ
และทิ้งตามวันที่กาหนด โดยเจ้าหน้าที่เข้าทาหน้าที่ตรงเวลา มีวินัย และในการะบวนการต่างๆ ได้คานึงถึง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
(2) จัดทาแผนงาน/โครงการด้านการจัดการขยะชายฝั่ง ทั้งด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกาเนิดโดยมุ่งเน้นการนาขยะกลับมาใช้ประโยชน์ ตามหลัก 3 R ทั้ง
ขยะรีไซเคิล และขยะเศษอาหารการเก็บขนมูลฝอย และการกาจัดมูลฝอยการถ่ายทอดความรู้ให้แพร่หลายใน
สังคมและในหน่วยงานให้เข้าใจกระบวนการ รวมถึงการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมให้ร่วม
รับผิดชอบต่อปัญหาขยะมูลฝอยที่เพิ่มขึ้นและข้อจากัดในการหาสถานที่ฝังกลบ
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(3) เนื่องจากในปัจจุบันมีอัตราการเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะขึ้นตามการเจริญเติบโตของ
เมืองและเพื่อเป็นการลดการใช้พื้นที่ฝังกลบการสนับสนุนให้มีการดาเนินการด้านการลด การคัดแยก การแปร
รูป และการนาขยะกลับมาใช้ใหม่อย่างจริงจัง โดยดาเนินการดังนี้
- ควรให้ความสาคัญกับการสร้างจิตสานึกของประชาชนในการลด และคัดแยกขยะให้
เป็นความเคยชิน มีความรู้สึกถึงความรับผิดชอบร่วมกันของประชาชน โดยการส่งเสริมการจัดระบบคัดแยก
ขยะในสถานศึกษาทุกระดับเพื่อให้เด็ก และเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคัดแยกขยะ มีสานึก
รับผิดชอบต่อสังคม และดารงตนโดยทิ้งขยะถูกที่ถูกถัง
- บูรณาการการทางานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการออกแบบระบบและ
บริหารจัดการขยะรีไซเคิล
- การรณรงค์ ส่งเสริม ให้ความรู้ สร้างความตระหนักในการร่วมจัดการสิ่งแวดล้อมใน
ระดับชุมชน เพื่อพัฒนาไปสู่ชุมชน Zero Waste รวมถึงการส่งเสริม และสร้างจิตส านึกในโรงเรียน สร้าง
กิจกรรม ให้เด็กนักเรียนเกิดพฤติกรรมในการคัดแยกมูลฝอย และแปรรูปขยะกลับมาใช้ได้อีก
สถานภาพทรัพยากรป่าชายเลน (State)
พื้นที่ป่าชายเลนในความรั บผิดชอบของส านักบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 ในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา เป็นป่าชายเลนตามมติครม. จานวน 30,209.1 ไร่ (48.33 ตร.กม.) และเป็นป่าชายเลนที่อยู่นอกมติ
ครม. จานวน 568.12 ไร่ (0.91 ตร.กม.) ป่าชายเลนคงสภาพ จานวน 7,585.32 ไร่ (12.14 ตร.กม.) กระจายใน
พื้นที่เขตอาเภอ บางปะกง, เมืองฉะเชิงเทรา, บ้านโพธิ์ นอกนั้นเป็นพื้นที่ป่าอื่นๆ (ป่าพรุ ป่าชายหาด ป่าบก)
จานวน 0 ไร่ (0 ตร.กม.) (หาดเลน หาดทราย แม่น้า ลาคลอง) จานวน 1,356.9 ไร่ (2.17 ตร.กม.) (พื้นที่
เปลี่ยนแปลงสภาพ) จานวน 21,266.9 ไร่ (34.03 ตร.กม.) การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าชายเลนจังหวัดฉะเชิงเทรา
จากการบุกรุกพื้นที่ป่าชายเลนเพื่อใช้พื้นที่สาหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า ทาร้านอาหารริมทะเล และการขยายตัว
ของชุมชนเมือง
พบพัน ธุ์ ไม้ ป่ าชายเลนทั้ งสิ้ น 6 วงศ์ (Families) 8 สกุ ล (Genus) 13 ชนิด (Species) มี ความ
หนาแน่นรวมของต้นไม้เท่ากับ 143.11 ต้น ต่อ ไร่ พันธุ์ไม้ที่พบมากที่สุดอยู่ในวงศ์ Acanthaceae ชนิดที่มี
ความหนาแน่ น มากที่สุ ด คือ แสมขาว (Avicenni aalba) แสมทะเล (Avicennia marina) และตะบูน ขาว
(Xylocarpus granatum) ตามลาดับ จากการสารวจพบนกทั้งหมด 14 ชนิด จาก 13 สกุล 9 วงศ์ 6 อันดับ พบ
ความหลากหลายในวงศ์ น กยาง (Ardeidae) อั น ดั บ นกกระทุ ง (Pelecaniformes) และวงศ์ น กชายเลน
(Scolopacidae) อันดับนกชายเลน (Charadriiformes) มากที่สุด เช่น นกยางกรอกพันธุ์ชวา (Ardeola speciosa)
นกยางเปีย (Egretta garzetta) นกทะเลขาแดงธรรมดา (Tringa totanus) เป็นต้น นกที่พบมากที่สุด ได้แก่ นกหัว
โตทรายเล็ ก (Charadrius mongolus) นกกาน้ าเล็ ก (Microcarbo niger) นกทะเลขาแดงธรรมดา (Tringa
totanus) นกนางนวลแกลบเคราขาว (Chlidonias erone) นกทะเลขาเขี ย วธรรมดา (Tringa nebularia)
ตามล าดั บ พบนกที่ อยู่ ใ นกลุ่ มใกล้ ถู ก คุ ก คาม (Near Threatened; NT) คื อ นกปากแอ่ น หางด า (Limosa
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melanuroides) แมลงที่สารวจพบทั้งหมดจานวน 5 อันดับ 23 วงศ์ 24 ชนิด ได้แก่ 1) แมลงที่กินพืชเป็นอาหาร
(Herbivore) เช่น มอดหนวดยาว (Cryptolestes pusillus) แมลงวันหนอนชอนใบ (Liriomyza sp.) แมลงหวี่ขน
(Psychodidae unknow sp.1) แมลงวันผลไม้ยูฟานตา (Euphranta sp.1) เพลี้ยจักจั่นฝอย (Amrasca sp.1) เป็น
ต้น 2) แมลงกินสัตว์เป็นอาหาร (Carnivor) เช่น ด้วงดินอกเล็ก (Drypta sp.) ด้วงกระดูกสัตว์ (Stigmatium sp.)
แมลงวั น ขายาว (Dolichopodidae unknown sp.1) ต่ อ กาเหว่ า (Chrysididae unknown sp.1) มดลี้
(Crematogaster sp.2) เป็นต้น 3) แมลงที่ช่วยผสมเกสร (Pollinator) ได้แก่ แมลงวันบ้าน2 (Muscidae unknow
sp.2) ผีเสื้อกลางคืน (Botyodes sp.) ผีเสื้อขาวแคระ (Leptosia nina) ผีเสื้อหนอนกอ1 (Pyralidae unknown
sp.1) จากการศึกษาสัตว์น้าในป่าชายเลน บริเวณป่าชายเลนปากน้าบางปะกง และป่าชายเลนเจ้าพระยา
อาเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา พบสัตว์น้าทั้งหมด 22 ชนิด จาก 20 สกุล 16 วงศ์ จาแนกเป็นกลุ่มปลา
(Chordata) 17 ชนิด 13 วงศ์ และกลุ่มกุ้ง/ปู (Arthropoda) 5 ชนิด 3 วงศ์ จากการสารวจพบสัตว์หน้าดิน
ทั้งหมด 9 วงศ์ 11 สกุล 11 ชนิด ชนิดที่พบมากที่สุดคือ ปูแสมก้ามส้ม รองลงมาคือ หอยถั่วแดง นอกจากนี้ยัง
พบชนิดอื่นๆเพิ่มเติม ได้แก่ หอยเทียน หอยหู ปากเหลือง ปูก้ามดาบ ปูแสมก้ามแดง ปูแสมก้ามยาว ทาก
เปลือย หอยกะทิ หอยแครง หอยจุ๊บแจง
สาเหตุที่มีผลกระทบต่อทรัพยากรป่าชายเลน (Pressure)
1) การบุกรุก ทาลาย และครอบครองพื้นที่ป่าชายเลน
2) การใช้ประโยชน์ทรัพยากรสัตว์น้าในป่าชายเลนอย่างขาดควบคุม
3) ผลกระทบจากคุณภาพชายฝั่งลดลง ทาให้ป่าชายเลนบางพื้นที่เสียหาย
4) การลดลงของพื้นที่ป่าชายเลนจากการกัดเซาะชายฝั่ง
แผนการดาเนินงาน มาตรการ และการแก้ไขปัญหา (Responses)
1) ยกระดับการใช้นโยบายทวงคืนผืนป่าให้เข้มข้นและต่อเนื่อง
2) บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง
3) จัดทาข้อตกลงชุมชนหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นในการจับสั ตว์น้าและการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรป่าชายเลน
4) ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าชายเลนให้เกิดความยั่งยืน
5) จัดทาแนวป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งแบบวิธีธรรมชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่น บูรณาการกับ
เทคโนโลยีสมัยใหม่
6) ฟื้นฟูป่าชายเลนโดยการปลูกป่าชายเลนในพื้นเสียหาย
7) เพิ่มความหลายชนิดพันธุ์สัตว์น้าโดยการปล่อยพันธุ์สัตว์น้า
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การดาเนินงานที่ผ่านมาในปี พ.ศ. 2561
1) มีการปลูกป่าชายเลน
2) มีการตรวจยึดพื้นที่ป่าชายเลนตามนโยบายทวงคืนผืนป่า
3) มีการประชุมเครือข่ายป่าชายเลนในชุมชนชายฝั่ง
4) สอดแทรกเนื้อหาด้านการอนุรักษ์และจัดการป่าชายเลนในโครงการค่ายเยาวชนรักษ์ทะเล
5) มีการลาดตระเวนตรวจตราอย่างสม่าเสมอ
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
1) ปัญหาอุปสรรค
- บุคลากร และงบประมาณที่มีอย่างจากัด อีกทั้งอุปกรณ์ และยานพาหนะ (รถยนต์) ในการ
ปฏิบัติงานก็ไม่เพียงพอ และไม่ทันสมัยทาให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติงาน
2) ข้อเสนอแนะ
- ควรสนับสนุนบุคลากร และงบประมาณ ให้เพียงพอในการปฏิบัติงาน และควรจัดหา
อุปกรณ์ และยานพาหนะ (รถยนต์) ในการปฏิบัติงานให้ เพียงพอ และทันสมัย เพื่อการปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
- ยกระดับการมีส่ วนร่วมของชุมชนชายฝั่ง โดยการสนับสนุนให้ ชุมชนชายฝั่งให้ ได้ตาม
เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ.2558
สถานภาพการกัดเซาะชายฝั่งจังหวัดฉะเชิงเทรา (State)
จังหวัดฉะเชิงเทรา มีความยาวชายฝั่งประมาณ 16.56 กิโลเมตร โดยสามารถแบ่งออกเป็น 1
กลุ่มหาด โดยมีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่ตาบล สองคลอง ถึงตาบล ท่าข้าม รวมทั้งสิ้ง 3 ตาบล ข้อมูลจากกอง
บริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (2560) พบว่า พื้นที่ชายฝั่งจังหวัดฉะเชิงเทรา มี
ระยะทางประมาณ 16.56 กิโลเมตร มีพื้นที่ชายฝั่งที่ประสบปัญหาการกัดเซาะรุนแรง 0.01 กิโลเมตร
สาเหตุที่มีผลกระทบต่อการกัดเซาะชายฝั่ง (Pressure)
1) การพัฒนาพื้นที่ชายฝั่ง โดยการก่อสร้างบริเวณชายฝั่งและในทะเล
2) การบุกรุกทาลายและเปลี่ยนแปลงสภาพป่าชายเลน
3) การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก
4) การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยทางธรรมชาติ (ลักษณะทางภายภาพของชายฝั่ง คลื่น ลม
กระแสน้าชายฝั่ง น้าขึ้นน้าลง) และความรุนแรงของกระแสคลื่นกระทบพื้นที่ชายฝั่ง
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แผนการดาเนินงาน มาตรการ และการแก้ไขปัญหา (Responses)
1) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินประสิทธิภาพโครงสร้างป้องกันที่มีอยู่เดิม
2) วางแผนแม่บทการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งแบบบูรณาการและมีส่วนร่วม
3) ศึกษาวิจัยร่วมกับชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะ
ชายฝั่งที่เหมาะสม และไม่ส่งผลกระทบให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่ใกล้เคียง
4) บังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ.2558
5) ศึกษาวิจัยเพื่อหาแนวทางการเติมตะกอนในพื้นที่กัดเซาะหรือพื้นที่ขุดลอกตะกอน
6) พัฒนาระบบกลไกการตั้งรับปรับตัวในระดับชุมชนและระดับพื้นที่
7) ใช้โครงสร้างสลายพลังคลื่นที่เหมาะสมกับพื้นที่ เช่น ใช้ไม้ไผ่ปัก เป็นต้น
8) ติดตามการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพของชายฝั่งอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ
9) บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดจริงจัง เพื่อป้องกันการบุกรุกทาลายป่าชายเลน
10) ส่งเสริมให้มีการปลูกป่าชายเลนในพื้นที่ชายฝั่งที่มีดินเลนงอก
การดาเนินงานที่ผ่านมาของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 พ.ศ. 2561
1) ท าการส ารวจโครงสร้ า งเดิ ม และโครงสร้ า งใหม่ ว่ า มี อ ยู่ เ ท่ า ไหร่ ใครเป็ น เจ้ า ของ
งบประมาณ รวมไปถึงประเมินประสิทธิภาพของโครงสร้างนั้นๆ
2) จัดทาข้อมูลผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่งอย่างเป็นระบบ
3) สารวจความต้องการของชุมชนในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในแต่ละพื้นที่ว่าต้องการ
โครงสร้างแบบใด
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
1) พื้นที่ครอบครองที่มีเอกสารสิทธิ์ที่ถูกกัดเซาะ (โฉนดตกน้า)
2) การก่อสร้างโครงสร้างป้องกันที่อาจจะต้องดาเนินการในพื้นที่โฉนดตกน้า
3) ดินที่งอกหลังการแก้ไขปัญหาแล้ว อาจมีการเรียกร้องกรรมสิทธิ์ที่ดิน
4) ประเภทของโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งควรมีการศึกษาวิจัยอย่างต่อเนื่อง
ประเด็นสาคัญ (hot issue)
ประเด็นปัญหาที่สาคัญของสถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ต้องแก้ไขปัญหาในพื้นที่
จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้แก่ ปัญหาคุณภาพน้าทะเล ปัญหาขยะทะเล และปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
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คานา
จากบทบั ญ ญั ติ ข องพระราชบั ญ ญั ติ ส่ ง เสริ ม การบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง
พ.ศ. 2558 มาตรา 13 (7) ซึ่งได้กาหนดให้คณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัด มีหน้าที่จัดทา
รายงานเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการกัดเซาะของชายฝั่ง เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ อย่า งน้อยปีละหนึ่ง
ครั้ง และมาตรา 15 บัญญัติให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ทาหน้าที่เป็นสานักงานเลขานุการของ
คณะกรรมการนโยบายและแผนการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง แห่ ง ชาติ นั้ น เพื่ อ ให้
สอดคล้องกับบทบัญญัติตามกฎหมายและเป็นประโยชน์ในการติดตามสถานการณ์ จึงต้ องมีการจัดทารายงาน
สถานการณ์ ด้ า นทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง และการกั ด เซาะช ายฝั่ ง ของประเทศไทย
เป็นประจาทุกปี โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2
ได้กาหนดให้มีการดาเนินการจัดทาสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่งใน
จังหวัดฉะเชิงเทรา อันเป็นผลมาจากการพัฒนาของจังหวัดและประเทศบนฐานการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ ง โดยมีข้อมูล ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ เพื่อนาไปใช้ประกอบการ
พิจารณาแก้ไขปัญหาและเป็นแนวทางในการดาเนินงานของการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
และการจั ด การปั ญ หาการกั ด เซาะชายฝั่ ง โดยมี ค วามเชื่ อ มโยงกั บ สถานการณ์ ก ารเปลี่ ย นแปลงทั้ ง ใน
ระดับประเทศ ระดับภูมิภาคและระดับโลก
ทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง ตามมาตรา 3 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ส่ ง เสริ ม การบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 ระบุความหมายว่า ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง คือ สิ่งที่มีอยู่
หรื อเกิดขึ้นตามธรรมชาติในบริ เวณทะเลและชายฝั่ ง รวมถึงพรุช ายฝั่ ง พื้นที่ชุ่มน้าชายฝั่ ง คลอง คูแพรก
ทะเลสาบ และบริเวณพื้นที่ปากแม่น้าที่มีพื้นที่ติดต่อกับทะเลหรืออิทธิพลของน้าทะเลเข้าถึง เช่น ป่าชายเลน
ป่าชายหาด หาด พื้นที่ชายทะเล เกาะ หญ้าทะเล ปะการัง ดอนหอย พืชและสัตว์ทะเล หรือสิ่งที่มนุษย์สร้าง
ขึ้นเพื่อประโยชน์แก่ร ะบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง เช่น ปะการังเทียม แนวลดแรงคลื่น และรวมถึงการ
ป้องกัน การกัดเซาะชายฝั่ ง โดยมี กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานภาครัฐทีม่ ีภารกิจในการสงวน อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของ
ประเทศ โดยบริหารจัดการภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พ.ศ. 2558 ผ่านคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งระดับจังหวัด ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดในแต่ละ
จังหวัดเป็นประธาน และปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคประชาชน หรือกลุ่มเครือข่ายทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่งที่กระจายอยู่ในพื้นที่ 24 จังหวัดชายฝั่งทะเล ในกรณีของจังหวัดฉะเชิงเทรา สานักงานบริหาร
จัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 เป็นหน่วยงานที่ดาเนินงานในพื้นที่ภายใต้หน่วยงานหลักคือ กรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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เพื่อให้ การบริ หารจัดการทรั พยากรทางทะเลและชายฝั่ งของจังหวัด ฉะเชิงเทราดาเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ สานักบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 จึงได้รวบรวมข้อมูลทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่งในระดับจังหวัดชลบุรี ประกอบด้วย สถานการณ์ สถานภาพของทรัพยากร
สาเหตุที่มีผลแระทบต่อทรัพยากร แผนการดาเนินงาน การดาเนินงาน ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะแนว
ทางการดาเนินการที่เหมาะสมในการบริหารจัดการทรัพยากรนั้นๆ โดยนาใช้กระบวนการศึกษาวิเคราะห์ ตาม
แนวทางของUnited Nations World Ocean Assessment โดยวิเคราะห์ตามกรอบแนวคิด DPSIR : Drivers
- Pressures - States - Impacts - Responses พร้อมทั้งจัดลาดับความสาคัญของภัยคุกคามและคาดการณ์
ผลกระทบที่อาจขึ้นต่อทรั พยากรทางทะเลและชายฝั่ ง ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม เพื่อใช้เป็นแหล่ง ข้ อมูล
พื้นฐานในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของจังหวัดฉะเชิงเทรา ตลอดจนใช้เป็นเครื่องมือใน
การวางแผน และการกาหนดยุทธศาสตร์ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง และการปัอง
กันรักษาทรัพยากรทางทะเลของจังหวัดฉะเชิงเทราได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนสืบไป
สานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กันยายน 2561
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1. บทนา
จังหวัดฉะเชิงเทรำ ตังอยู่ทำงทิศตะวันออกของประเทศไทย ประมำณเส้นรุ้งที่ 13 องศำเหนือ
และเส้นแวงที่ 100 องศำตะวันออกมีขนำดพืนที่ทังสิน 5,370.28 ตำรำงกิโลเมตร หรือประมำณ 3,344,375 ไร่
อยู่ ในพื นที่ 3 จั งหวัด ชำยฝั่ ง ทะเลตะวัน ออก (ฉะเชิงเทรำ ชลบุรี และระยอง) ห่ ำ งจำกกรุงเทพมหำนคร
ประมำณ 61 กิโลเมตร ตำมทำงหมำยเลข 304 ประมำณ 75 กิโลเมตร ตำมทำงหมำยเลข 3 ประมำณ 100
กิโลเมตร ตำมทำงหมำยเลข 34 แยกเข้ำทำงสำยหมำยเลข 314 ประมำณ 90 กิโลเมตร ประชำชนส่วนใหญ่ตัง
ถิ่นฐำนบ้ำนเรือน อยู่ริมแม่นำบำงปะกง และตำมลำคลอง จังหวัดฉะเชิงเทรำเป็นพืนที่ของลุ่มแม่นำบำงปะกง
ซึ่งมีควำมยำวตลอดลำนำ 122 กิโลเมตร จำกบ้ำนบำงแตน จังหวัดปรำจีนบุรี ครอบคลุมพืนที่จังหวัดปรำจีนบุรี
นครนำยก ฉะเชิงเทรำ และชลบุรี (บำงส่วน)
1.1 ภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไป มีลักษณะเป็นที่รำบชำยฝั่งทะเล ทำงด้ำนตะวันตกเฉียงใต้สูงกว่ำ
ระดับนำทะเลประมำณ 2 เมตร และมีที่ดินบำงส่วนโดยเฉพำะในเขตอำเภอสนำมชัยเขตและอำเภอท่ำตะเกียบ
ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นที่ดอนซึ่งบริเวณที่อยู่ถัดเข้ำไปในพืนที่แผ่นดินด้ำนตะวันออกเฉียงเหนือมีสภำพพืนที่รำบ
ซึ่งเกิดจำกกำรทับถมของตะกอนล ำน ำ พืนที่จะค่อยๆ ลำดสู งขึนไปทำงทิศตะวันออกและทิศเหนือ โดยที่
ประมำณครึ่งหนึ่งของจังหวัดจะมีสภำพเป็นลูกคลื่นและสูงชัน เป็นพืนที่ภูเขำ ซึ่งอยู่ในพืนที่อำเภอพนมสำรคำม
และอำเภอสนำมชัยเขตมีควำมสูงจำกระดับนำทะเล 30 - 80 เมตร จังหวัดฉะเชิงเทรำมีแม่นำบำงปะกงไหล
ผ่ำนพืนที่อำเภอต่ำงๆ คือ อำเภอบำงนำเปรียว อำเภอบำงคล้ำ อำเภอเมือง อำเภอบ้ำนโพธิ์ และออกสู่อ่ำวไทย
ที่อำเภอบำงปะกง รวมควำมยำวชำยฝั่งทะเลประมำณ 17 กิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดฉะเชิงเทรำ
สำมำรถจำแนกออกได้ 3 เขตใหญ่ๆ ประกอบด้วย
1) เขตที่รำบลุ่มแม่นำ เป็นบริเวณที่มีควำมสำคัญมำกที่สุดของจังหวัดฉะเชิงเทรำ เพรำะเป็น
พืนที่รำบเรียบ ดินอุดมสมบูรณ์ และมีนำเพื่อกำรชลประทำนอย่ำงเพียงพอ เขตพืนที่รำบลุ่มแม่นำจะครอบคลุม
พืนที่ประมำณร้อยละ 37.70 ของพืนที่จังหวัด หรือประมำณ 2,042.7 ตำรำงกิโลเมตร ซึ่งอยู่ในเขตพืนที่อำเภอ
บำงปะกง อำเภอบ้ำนโพธิ์ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรำ อำเภอบำงนำเปรียว อำเภอบำงคล้ำ อำเภอรำชสำส์ น
อำเภอคลองเขื่อน และบำงส่วนของอำเภอแปลงยำวและอำเภอพนมสำรคำม ที่รำบลุ่มแม่นำบำงปะกงและ
สำขำนีจะมีชื่อเรียกอีกอย่ำงว่ำ “ที่รำบฉนวนไทย” ซึ่งถือได้ว่ำเป็นเขตเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดฉะเชิงเทรำ
เพรำะที่รำบลุ่มผืนนีเป็นแหล่งผลิตข้ำวเพื่อกำรค้ำที่สำคัญของภำคตะวันออกของประเทศไทย
2) เขตที่ดอนหรือที่รำบลูกฟูก เขตพืนที่นีอยู่ในบริเวณตอนกลำงค่อนไปทำงตะวันตกและทำง
เหนือที่ติดต่อกับจังหวัดปรำจีนบุรี โดยครอบคลุมพืนที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดคือ ประมำณร้อยละ 51.10 หรือ
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ประมำณ 2,205.6 ตำรำงกิโลเมตร ซึ่งกระจัดกระจำยอยู่ในเขตอำเภอสนำมชัยเขต อำเภอท่ำตะเกียบ และ
บำงส่วนของอำเภอพนมสำรคำมและอำเภอแปลงยำว ควำมสูงเฉลี่ยระดับเหนือนำทะเลเฉลี่ย 4.20 เมตร ไม่
เหมำะแก่กำรทำนำ พืนที่ส่วนใหญ่ใช้ในกำรทำไร่ ได้แก่ มันสำปะหลัง อ้อย ข้ำวโพดเลียงสัตว์ และสับปะรด
3) เขตที่รำบสูงและภูเขำ เทือกเขำที่ปรำกฏทำงตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งไปสินสุดลงในเขตท้องที่
ของจังหวัดชลบุรี ครอบคลุมพืนที่ประมำณ 11.20 % หรือประมำณ 1,174.7 ตำรำงกิโลเมตร ซึ่งอยู่ในเขต
พืนที่ของอำเภอสนำมชัยเขต อำเภอพนมสำรคำม อำเภอท่ำตะเกียบ และบำงส่วนของอำเภอแปลงยำว
จังหวัดฉะเชิงเทรำ มีอำณำเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี
ทิศเหนือ ติดต่อกับ จังหวัดนครนำยก และจังหวัดปรำจีนบุรี
ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดชลบุรี อำวไทย และจังหวัดจันทบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดปรำจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดสมุทรปรำกำร จังหวัดปทุมธำนี และกรุงเทพมหำนคร

รูปที่ 1 แผนที่แสดงอำณำเขตจังหวัดฉะเชิงเทรำ
1.2 ลักษณะภูมิอากาศ
จังหวัดฉะเชิงเทรำมีลักษณะร้อนชืนเขตศูนย์สูตร โดยมีลมมรสุมพัดปกคลุมเกือบตลอดปีแบ่งออก
ตำมฤดูกำลได้ 3 ฤดู ดังนี
ฤดูร้อน เริ่มตังแต่เดือนกุมภำพันธ์ถึงเดือนพฤษภำคม โดยมีลมตะวันออกและลมใต้พัดปกคลุม
ทำให้มีอำกำศร้อนอ้ำวและอำกำศร้อนจัดเป็นบำงวันบำงครังอำจมีพำยุฤดูร้อน ลักษณะเป็นฝนฟ้ำคะนองและ
ลมกระโชกแรงอุณหภูมิอำกำศสูงสุดเฉลี่ย 35-38 องศำเซลเซียส ปริมำณฝนเฉลี่ย 200-300 มิลลิเมตร เป็นช่วง
ที่เหมำะแก่กำรปลูกพืชไร่
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ฤดูฝน เริ่มตังแต่กลำงเดือนพฤษภำคมถึงกลำงเดือนตุลำคม โดยมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปก
คลุม ประกอบกับมีร่องควำมกดอำกำศต่ำ พำดผ่ำนภำคกลำงและภำคตะวันออก ทำให้มีฝนฟ้ำคะนองเกือบ
ทั่วไปและตกหนักบำงพืนที่ อำจก่อให้เกิดนำท่วมฉับพลันในที่รำบลุ่มแม่นำบำงปะกง โดยมีปริมำณ ฝนเฉลี่ย
1,000 – 1,200 มิลลิเมตร เป็นช่วงที่เหมำะแก่กำรทำงำนและปลูกผลไม้
ฤดูหนำวเริ่มตังแต่กลำงเดือนตุลำคมถึงเดือนกุมภำพันธ์ โดยมีลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัด
ปกคลุม ประกอบกับบริเวณควำมกดอำกำศสูงพัดผ่ำน ทำให้ท้องฟ้ำโปร่งใสอำกำศเย็นมีหมอกในตอนเช้ำ และ
มีฟ้ำหลัวในตอนกลำงวัน อุณหภูมิอำกำศต่ำสุดเฉลี่ย 18-21 องศำเซลเซียส ปริมำณฝนเฉลี่ย 50-100 มิลลิเมตร
เป็นช่วงที่เหมำะแก่กำรปลูกพืชผักสวนครัว ไม้ดอกและไม้ประดับ
1.3 เขตการปกครอง
จังหวัดฉะเชิงเทรำแบ่งเขตกำรปกครองออกเป็น 11 อำเภอ 91 ตำบล 892 หมู่บ้ำน 32 เทศบำล
ตำบล 2 เทศบำลเมือง 1 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 74 องค์กำรบริหำรส่วนตำบล จังหวัดฉะเชิงเทรำมี 11
อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอบำงคล้ำ อำเภอบำงนำเปรียว อำเภอบำงปะกง อำเภอบ้ำนโพธิ์ อำเภอพนม
สำรคำม อำเภอสนำมชัยเขต อำเภอแปลงยำว อำเภอรำชสำส์น อำเภอท่ำตะเกียบ และอำเภอคลองเขื่อน
ข้อมูลโดยสรุปมีดังนี
1) อำเภอเมืองฉะเชิงเทรำ

พืนที่ 375

ตำรำงกิโลเมตร

2) อำเภอบำงปะกง

พืนที่ 257.9 ตำรำงกิโลเมตร

3) อำเภอบำงคล้ำ

พืนที่ 227.9 ตำรำงกิโลเมตร

4) อำเภอพนมสำรคำม

พืนที่ 502

5) อำเภอบำงนำเปรียว

พืนที่ 498.7 ตำรำงกิโลเมตร

6) อำเภอบ้ำนโพธิ์

พืนที่ 217.1 ตำรำงกิโลเมตร

7) อำเภอสนำมชัยเขต

พืนที่ 1,716 ตำรำงกิโลเมตร

8) อำเภอแปลงยำว

พืนที่ 237.2 ตำรำงกิโลเมตร

9) อำเภอรำชสำสน์

พืนที่ 134.9 ตำรำงกิโลเมตร

10). อำเภอท่ำตะเกียบ

พืนที่ 1,084 ตำรำงกิโลเมตร

11) อำเภอคลองเขื่อน

พืนที่ 127.4 ตำรำงกิโลเมตร

ตำรำงกิโลเมตร

1.4 เศรษฐกิจ
จังหวัดฉะเชิงเทรำมีพืนฐำนด้ำนกำรเกษตร เป็นแหล่งผลิตอำหำรเพื่อเลียงประชำกรในภูมิภำค
และกรุงเทพมหำนคร ประชำชนร้อยละ 70 ประกอบอำชีพทำงด้ำนเกษตรกรรมที่สร้ำงรำยได้ให้แก่เกษตรกร
ในจังหวัด ผลผลิตที่สร้ำงชื่อเสียงให้แก่จังหวัดในด้ำนพืช ได้แก่ ข้ำว มันสำปะหลัง อ้อยโรงงำน มะพร้ำว
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มะม่วง และหมำก เป็นต้น ด้ำนปศุสัตว์ ได้แก่ ไข่ไก่ และสุกร ซึ่งเป็นแหล่งผลิตมำกที่สุดของประเทศ ไก่เนือ
เป็ด และโคเนือ ด้ำนประมง มีกำรเพำะเลียงสัตว์นำ อำทิ กุ้งกุลำดำ ปลำนำจืด ปลำนำกร่อย และกิจกำร
ประมงทะเล สำหรับในด้ำนอุตสำหกรรมนับว่ำมีศักยภำพค่อนข้ำงสูง มีนักลงทุนให้ควำมสนใจลงทุนมำก มีกำร
เคลื่อนย้ำยฐำนกำรผลิตจำกกรุงเทพมหำนครและจังหวัดใกล้เคียงมำลงทุนตังโรงงำนอุตสำหกรรมในเขตจังหวัด
ฉะเชิงเทรำ ปัจจุบันมีโรงงำนอุตสำหกรรมมำกกว่ำ 1,600 โรงงำน ส่วนใหญ่เป็นอุตสำหกรรมเกี่ยวเนื่องทำง
กำรเกษตร อุปกรณ์ไฟฟ้ำ และอิเลคทรอนิกส์ ชินส่วนรถยนต์และประกอบรถยนต์ พลำสติก และผลิตภัณฑ์
จำกไม้ ฯลฯ โรงงำนส่วนใหญ่ตังอยู่ในเขตอำเภอบำงปะกง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรำ อำเภอพนมสำรคำม อำเภอ
บ้ำนโพธิ์ อำเภอบำงนำเปรียว และอำเภอแปลงยำว ตำมลำดับ ในปัจจุบันมีนิคมอุตสำหกรรม ๓ แห่ง
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ปี 2558 เท่ำกับ 309,336 ล้ำนบำท มีมูลค่ำผลิตภัณฑ์มวล
รวมจังหวัดต่อคนเท่ำกับ 399,194 บำทต่อปี เป็นอันดับที่ 5 ของประเทศ และเป็นอันดับ 3 ของภำคตะวันออก
โดยรำยได้ส่วนใหญ่ขึนอยู่กับสำขำอุตสำหกรรม ซึ่งมีมูลค่ำรวม 209,747 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 67.81ของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดฉะเชิงเทรำ
รายได้ประชากร
เศรษฐกิจ โดยทั่ว ไปของจังหวัด ขึนอยู่กั บผลผลิ ตทำงด้ ำนอุต สำหกรรม โครงสร้ ำงรำยได้
ประกอบด้วยกำรผลิตยำนยนต์ รถพ่วง และรถกึ่งรถพ่ วง กำรผลิตผลิตภัณฑ์ อำหำรและเครื่องดื่ม กำรผลิต
ผลิตภัณฑ์ที่ทำจำกโลหะประดิษฐ์ ยกเว้นเครื่องจักร กำรผลิตผลิตภัณฑ์ยำง และผลิตภัณฑ์พลำสติก จำกข้อมูล
ของส ำนั กงำนคณะกรรมกำรพัฒ นำเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชำติ ปี 2558 ประชำกรจังหวัดฉะเชิงเทรำมี
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยต่อคนต่อปี เท่ำกับ 423,965 บำท และจำกกำรสำรวจภำวะเศรษฐกิจและสังคม
ของครัวเรือน พ.ศ.2558 ของสำนักงำนสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรำ ค่ำใช้จ่ำยเฉลี่ยประมำณ 21,783 บำท ต่อเดือน
ต่อครัวเรือน
1.5 สังคม และโครงสร้างประชากร
จังหวัดฉะเชิงเทรำมีจำนวนประชำกรทังสิน 707,206 คน แยกเป็นชำย 342,192 คน เป็นหญิง
360,761 คน มีครัวเรือนทังสิน 286,027 ครัวเรือน (ตำรำงที่ 1)
ตารางที่ 1 จำนวนประชำกรและจำนวนบ้ำน จังหวัดฉะเชิงเทรำ
จังหวัด/อาเภอ
จังหวัดฉะเชิงเทรา
อำเภอเมือง
ฉะเชิงเทรำ
อำเภอบำงคล๎ำ
อำเภอบำงน้ำเปรียว
อำเภอบำงปะกง

ชาย

หญิง

รวม

จานวนบ้าน

342,192
76,251

360,761
81,690

707,206
157,941

286,027
68,192

21,949
39,258
43,882

23,758
44,238
46,366

45,707
87,839
90,248

18,688
25,439
48,414

สำนักงำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งที่ 2

9

จังหวัด/อาเภอ
อำเภอบ๎ำนโพธิ์

ชาย

หญิง

รวม

25,374
26,935
52,309
อำเภอพนมสำรคำม 39,845
42,278
82,033
อำเภอรำชสำส์น
6,291
6,492
12,783
อำเภอสนำมชัยเขต 37,282
37,165
74,447
อำเภอแปลงยำว
22,178
22,144
44,322
อำเภอทำตะเกียบ
23,485
22,961
46,446
อำเภอคลองเขื่อน
6,397
6,734
13,131
ที่มำ ระบบสถิติทำงกำรทะเบียน กรมกำรปกครองกระทรวงมหำดไทย พ.ศ. 2560

จานวนบ้าน

20,291
35,294
4,393
24,205
20,899
16,083
4,129

1.6 ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
1) ทรัพยำกรที่ดิน
จังหวัดฉะเชิงเทรำ มีลักษณะดินที่แตกต่ำงกันตำมพืนที่ดิน ดังนี
- ที่รำบลุ่มชำยฝั่งทะเล เกิดจำกกำรทับถมของดินตะกอนนำทะเลและนำกร่อย เนื อดินเป็น
ดินเหนียว มีกำรระบำยนำยำกมำก มีควำมอุดมสมบูรณ์ตำมธรรมชำติสูง รวมทังมีควำมเค็มสูง เนื่องจำกได้รับ
อิทธิพลจำกกำรที่มีนำทะเลท่วมถึง นอกจำกนีบำงแห่งยังมีศักยภำพเป็นกรดจัด หำกมีกำรระบำยนำออกจำก
พืนที่
- ที่รำบลุ่มนำทะเลเคยท่วมถึง เกิดจำกกำรทับถมของตะกอนนำทะเลและนำกร่อย เนือดิน
เป็นดินเหนียว มีกำรระบำยนำเลวถึงเลวมำก มีควำมอุดมสมบูรณ์ตำมธรรมชำติต่ำ - ปำนกลำง บำงแห่งพบ
สำรจำโรไซต์อยู่ในชันดิน ทำให้ดินมีปฏิกิริยำเป็นกรดจัด
- ตะพักลำนำและตะกอนรูปพัดที่เกิดสลับซับซ้อน เกิดจำกกำรทับถมของตะกอนลำนำหรือ
วัตถุที่ถูกนำเคลื่อนย้ ำยมำจำกที่สู งกว่ำ ลักษณะพืนที่จะแตกต่ำงกันตำมลักษณะของลำนตะพักลำนำ โดย
บริเวณที่เป็นลำนตะพักลำนำระดับต่ำจะเป็นที่รำบ - ค่อนข้ำงรำบ มีกำรระบำยนำเลว ปฏิกิริยำดินเป็นกรดจัด
ถึงกรดปำนกลำง บริเวณที่เป็นลำนตะพักลำนำระดับกลำงและสูง จะเป็นพืนที่ลูกคลื่น ลอนลำด มีกำรระบำย
นำดี ปฏิกิริยำดินเป็นกรดจัดถึงกรดเล็กน้อย มีควำมอุดมสมบูรณ์ตำมธรรมชำติต่ำ - ปำนกลำง
- พืนผิวที่เหลือค้ำงจำกกำรกัดกร่อน ลักษณะพืนที่เป็นลูกคลื่นลอนลำด - ลอนชัน เนือดินเป็น
ดินเนือละเอีย ด - หยำบ แตกต่ำงกัน ตำมลักษณะของวัตถุต้นกำเนิดดิน มีกำรระบำยนำดี แต่มีควำมอุดม
สมบูรณ์ตำมธรรมชำติต่ำ
5. เขำและภูเขำ พบในที่สูง มีควำมลำดชันมำกกว่ำร้อยละ 35 มีลักษณะเนือดินแตกต่ำงกันตำม
ลักษณะของวัตถุต้นกำเนิดดิน สำมำรถเกิดกำรชะล้ำงพังทลำยของหน้ำดินได้ง่ำย
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6. หน่วยดินอื่นๆ ได้แก่ พืนที่บ่อเลียงกุ้ง บ่อปลำ นำเกลือ แม่นำ ลำคลอง บึง บ่อนำ และบ่อ
ลูกรัง เป็นต้น
2) ทรัพยำกรธรรมชำติ
จังหวัดฉะเชิงเทรำมีพืนที่ป่ำไม้ 2,427.37 ตำรำงกิโลเมตร หรือ 1,517.16 ไร่ คิดเป็น
44.69% ของพืนที่จังหวัด ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ทำงด้ำนตะวันออกของจังหวัด อันเป็นแหล่งกำเนิดต้นนำลำธำร และ
เป็นที่อยู่ของสัตว์ป่ำนำนำชนิด จังหวัดได้ประกำศให้เป็นพืนที่ ป่ำสงวนแห่งชำติ เรียกว่ำ ป่ำสงวนแห่งชำติ “ป่ำ
แควระบมสียัด” ซึ่งมีพืนที่ครอบคลุมในเขตตำบลท่ำกระดำน ตำบลทุ่งพระยำ ตำบลลำดกระทิง อำเภอสนำม
ชัยเขตตำบลท่ำตะเกียบ ตำบลคลองตะเกรำ กิ่งอำเภอท่ำตะเกียบ และตำบลเขำหินซ้อน อำเภอพนมสำรคำม
อำเภอพนมสำรคำม

พืนที่ป่ำไม้

46

ตำรำงกิโลเมตร

อำเภอสนำมชัยเขต

พืนที่ป่ำไม้

1,297.37 ตำรำงกิโลเมตร

อำเภอท่ำตะเกียบ

พืนที่ป่ำไม้

1,084 ตำรำงกิโลเมตร

ทำงรำชกำรจำแนกพืนที่ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำแควระบมสียัดไว้เป็นป่ำอนุรักษ์และป่ำ
เศรษฐกิจ ดังนี
- ป่ำอนุรักษ์ เนือที่ประมำณ 511,872 ไร่ มีสภำพป่ำธรรมชำติอุดมสมบูรณ์หรือเป็น
ภูเขำสูงอนุรักษ์ไว้เพื่อรักษำควำมสมดุลย์ทำงธรรมชำติ ไม่อนุญำตให้เข้ำทำประโยชน์
- ป่ำเศรษฐกิจประเภทที่ 1 เนือที่ประมำณ 85,806 ไร่ เป็นพืนที่ถูกบุกรุกครอบครอง
ทำกำรเกษตรหมดสภำพป่ำไปแล้ว และสภำพดินเหมำะสมในกำรทำเกษตร ทำงรำชกำรมีนโยบำยมอบพืนที่
สำนักงำน ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นำไปจัดสรรแก่เกษตรกร
- ป่ำเศรษฐกิจ ประเภทที่ 2 เนือที่ประมำณ 918,427 ไร่ เป็นพืนที่ถูกบุกรุกทำลำย
สภำพป่ำเสื่อมโทรม สภำพดินไม่เหมำะในกำรทำเกษตรกรรม ทำงรำชกำรมีนโยบำยปลูกสร้ำงสวนป่ำหรือให้
ขอเข้ำทำประโยชน์อื่น ๆ โดยมีกำรปลูกป่ำของภำครัฐบำล 1 แห่ง เนือที่ 14,253 ไร่ พันธุ์ไม้ที่ปลูก เช่น ยู
คำลิปตัส ไม้เลื่อน นนทรี สัก มะยมป่ำ ฯลฯ และยังมีของภำคเอกชนอีก 8 แห่ง เนือที่ 8,818-3-14 ไร่ พันธุ์ไม้
ที่ปลูกคือ ยูคำลิปตัส เป็นต้น
สภำพป่ำแควระบมสียัดมีพืนที่ลดลงตำมลำดับ สภำพตรงกลำงป่ำมีควำมอุดมสมบูรณ์อยู่ จะมี
กำรบุกรุกเป็นบำงส่วนโดยเฉพำะบริเวณแนวเขตรอบ ๆ ป่ำที่ถูกทำลำยเว้ำแหว่งเป็นจุด ๆ เป็นหย่อมๆ ทั่วไป
จำกภำพถ่ำยทำงอำกำศและดำวเทียม เมื่อปี พ.ศ. 2534 พบว่ำ พืนที่ป่ำโดยเฉพำะแควระบมสียัด ซึ่งเป็นป่ำ
ใหญ่แห่งเดียวของจังหวัด มีพืนที่เหลืออยู่ 1,237 ตำรำงกิโลเมตร หรือ 773125 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 22.77 ของ
พืนที่จังหวัด
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จังหวัดฉะเชิงเทรำ มีทรัพยำกรนำ และแหล่ งนำธรรมชำติที่สำคัญ คือ แม่นำบำงปะกงควำมยำว
ทังสิน 122 กิโลเมตร (นับจำกจุดบรรจบของต้นนำถึงบริเวณปำกอ่ำว) และตังอยู่ในพืนที่ลุ่มแม่นำบำงปะกง ใน
ลุ่มแม่นำบำงปะกงสำยหลักฝั่งซ้ำย ฝั่งขวำ และลุ่มนำคลองท่ำลำด รวมพืนที่ลุ่มนำสำขำทัง 3 ลุ่มนำ เป็นพืนที่
4,052.56 ตร.กม. โดยมีปริ มำณนำท่ำรำยปีเฉลี่ ยของลุ่มนำคลองท่ำลำดมำกที่สุด คือ 744.81 ล้ำน ลบ.ม.
รองลงมำ คือ ลุ่มนำบำงปะกงสำยหลักฝั่งซ้ำย มีปริมำณนำท่ำรำยปีเฉลี่ย 167.33 ล้ำน ลบ.ม. และลุ่มนำฝั่งขวำ
มีปริมำณนำท่ำรำยปี 131.61 ล้ำน ลบ.ม. ส่งผลให้มีปริมำณนำท่ำรำยปีเฉลี่ยต่อประชำชนสูงกว่ำเกณฑ์กำหนด
แต่ อย่ ำ งไรก็ ต ำมบำงพืนที่อ ำจมี ส ภำพขำดแคลนน ำได้ เนื่ อ งจำกอยู่ห่ ำงไกลแหล่ งน ำหรื อ มี คุณ ภำพนำไม่
เหมำะสม เช่น นำเสียหรือนำเค็ม โดยเฉพำะช่วงฤดูแล้งที่มีกำรรุกลำของนำเค็มแหล่งนำธรรมชำติ
- แม่นำบำงปะกง เกิดจำกแม่ นำหนุมำนและแม่นำพระปรงบรรจบกันในจังหวัดปรำจีนบุรี
(ช่วงที่ไหลผ่ำนในจังหวัดปรำจีนบุรี เรียก แม่นำปรำจีนบุรี) ไหลลงมำทำงทิศตะวันตกแล้ววกลงทำงใต้ มีแม่นำ
นครนำยกมำบรรจบทำงฝั่งขวำ เป็นเส้นแบ่งเขตจังหวัดปรำจีนบุรี และจังหวัดฉะเชิงเทรำ ช่วงนีจะเรียกว่ำ
แม่นำบำงปะกง จำกนันจะไหลลงสู่ทะเลระหว่ำงตำบลบำงปะกง อำเภอบำงปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรำ และ
ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี มีควำมยำวประมำณ 122 กิโลเมตร
- คลองท่ำลำด อยู่ในอำเภอพนมสำรคำม เป็นคลองธรรมชำติ ที่เกิดจำกคลองสำขำ คือ คลอง
สียัดและคลองระบม ซึ่งมีต้นนำอยู่ในเขตอำเภอสนำมชัยเขต
- คลองสำยย่อย เช่น คลองสำโรง คลองท่ำไข่ คลองบำงขนำก คลองหลวงแพ่ง ฯลฯ เป็นต้น
ซึ่งเป็นคลองที่เชื่อมโยงกับคลองในกรุงเทพมหำนคร
- พื นที่ ชุ่ ม น ำ (Wetland) จั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทรำมี พื นที่ บ ำงส่ ว นอยู่ ใ นพื นที่ ชุ่ ม น ำอ่ ำ วไทย
เนื่องจำกขอบเขตของพืนที่ชุ่มนำอ่ำวไทยครอบคลุมในหลำยจังหวัด โดยขอบเขตของพืนที่ชุ่มนำอ่ำวไทยเริ่ม
จำกบริเวณตังแต่ใต้สุดของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ถึงตอนใต้สุดของจังหวัดตรำด มีเนือที่ครอบคลุม 931.8
ตำรำงกิโลเมตร ในจังหวัดฉะเชิงเทรำ ประกอบด้วย พืนที่ชุ่มนำชำยฝั่งทะเลและพืนที่ชุ่มนำนำจืด โดยเป็นพืนที่
ชุ่มนำที่มีควำมสำคัญ ดังนี
ก. พืนที่ชุ่มนำแม่นำบำงปะกง แม่นำบำงปะกงมีจุดเริ่มต้นที่บริเวณแม่นำนครนำยกและ
แม่นำปรำจีนบุรี มำบรรจบกันที่อำเภอบำงนำเปรียว จังหวัดฉะเชิงเทรำ และไหลลงอ่ำวไทยระหว่ำงอำเภอบำง
ปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรำ กับอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี มีควำมยำวตลอดลำนำ 122 กิโลเมตร
ข. พืนที่ชุ่มนำในเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำ เขำอ่ำงฤำไน พืนที่ชุ่มนำในเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำเขำ
อ่ำงฤำไน ในจังหวัดฉะเชิงเทรำครอบคลุมพืนที่อำเภอสนำมชัยเขต และอำเภอท่ำตะเกียบ
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- คลองระบม เป็น คลองเหนือคลองสี ยัด เกิดจำกกำรรวมตัวของลำห้ว ยสำยเล็กๆ หลำย
สำยในบริเวณเขำชำระกำ เขำพลูเหม็น เขำสมำด่ำง และเทือกเขำอื่นๆ ในบริเวณด้ำนตะวันออกของอำเภอ
สนำมชัยเขต พบว่ำคลองนีจะมีนำเกือบตลอดปี
- คลองแสนแสบหรือคลองบำงขนำก เริ่มจำกคลองมหำนำคแล้วผ่ำนเขต บำงกะปิ เขตมีนบุรี
และเขตหนองจอก แล้วไปบรรจบกับคลองบำงขนำก ที่อำเภอบำงนำเปรียว คลองนีใช้เป็นเส้นทำงคมนำคมได้
ตลอดปี
- คลองสิบเอ็ด เริ่มต้นจำกคลองระหว่ำงตำบลดอนฉิมพลีและอำเภอบำงนำเปรี ยว เป็นคลอง
ธรรมชำติที่มีนำตลอดปี
- คลองสียั ด เกิดจำกลำห้ว ยเล็ กๆ ในบริเวณเขำใหญ่ด้ำนที่ติดกับจังหวัดฉะเชิงเทรำและ
จังหวัดชลบุรี ไหลผ่ำนอำเภอสนำมชัยเขต และไปบรรจบกับคลองระบมกลำยเป็นคลองท่ำลำด
- คลองประเวศบุรีรมย์ เกิดจำกแหล่งนำเจ้ำพระยำในเขตพระโขนง ไหลลงสู่ แม่นำบำงปะกง
ฝั่งเหนือ ที่อำเภอบ้ำนโพธิ์ เป็นคลองธรรมชำติที่มีนำตลอดปี
1.7 แผนยุทธศาสตร์
วิสัยทัศน์
“เมืองอุตสำหกรรมสีเขียว ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม แหล่งผลิตสินค้ำเกษตรปลอดภัย สังคมมี
คุณภำพ ป่ำและนำอุดมสมบูรณ์”
พันธกิจ
1. พัฒนำระบบอุตสำหกรรมและพำณิชยกรรมเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม
2. พัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรมให้ได้มำตรฐำน รวมทังเสริมสร้ำงอัตลักษณ์ด้ำน
กำรท่องเที่ยวของชุมชน
3. พัฒนำระบบกำรผลิตสินค้ำเกษตรปลอดภัย
4. พั ฒ นำโครงสร้ ำ งพื นฐำนทำงเศรษฐกิ จ ให้ ส ำมำรถรองรั บ กำรเจริ ญ เติ บ โตได้ อ ย่ ำ งมี
ประสิทธิภำพ
5. พัฒ นำชุมชนให้ เข้มแข็งด้ว ยหลั กเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ตำมแนวทำง
ประชำรัฐ
6. พัฒนำสังคมและกำรศึกษำให้มีคุณภำพ ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงอย่ำงเท่ำเทียม และทั่วถึง
7. เพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
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8. พัฒนำระบบบริหำรยุทธศำสตร์ของจังหวัดให้สำมำรถผลักดันยุทธศำสตร์ของจังหวัดอย่ำงมี
ผลสัมฤทธิ์
เป้าประสงค์รวม
1. กำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจขยำยตัวอย่ำงมีเสถียรภำพและยั่งยืน
2. ภำคอุตสำหกรรม พำณิช ยกรรม กำรทองเที่ยว และเกษตรกรรม มีขีดควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันสู่ระดับสำกล
3. สวัสดิกำรสังคมมีคุณภำพ ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงบริกำรอย่ำงทั่วถึง และเท่ำเทียม
4. ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ได้รับกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์
แผนพัฒ นำจั งหวัดฉะเชิงเทรำ (พ.ศ. 2561 – 2564) ได้กำหนดประเด็น ยุทธศำสตร์ทังสิ น 5
ประเด็นยุทธศำสตร์ โดยมีรำยละเอียดดังนี
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนำศักยภำพกำรผลิต กำรบริหำรจัดกำร ภำคอุตสำหกรรมและ
พำณิชยกรรม ให้มีขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนำแหล่งท่องเที่ยวและบริกำรด้ำนกำรท่องเที่ยวให้ได้มำตรฐำน
และมีอัตลักษณ์สำมำรถสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้แก่ชุมชน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนำกำรผลิตและกำรแปรรูปสินค้ำเกษตร ให้เป็นแหล่งผลิตสินค้ำ
เกษตรและเกษตรแปรรูปที่มีคุณภำพ ปลอดภัย และได้มำตรฐำนสำกล
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนำสวัสดิกำรสังคม รวมทังเพิ่มประสิทธิภำพกำรรักษำควำมสงบ
เรียบร้อยและควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชำชน ให๎ครอบคลุมประชำชนทุกวัยอย่ำงทั่วถึง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
อย่ำงบูรณำกำร มีประสิทธิภำพ และเป็นธรรม ตอบสนองต่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
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2. สถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่
จังหวัดฉะเชิงเทรำมีชำยฝั่งทะเลยำว 16.56 กิโลเมตร อยู่ในเขตอำเภอ 1 อำเภอ 3 ตำบล ได้แก่
ตำบลท่ำข้ำม ตำบลบำงปะกง และตำบลสองคลอง อำเภอบำงปะกง ลักษณะทำงธรณีสัณฐำนชำยฝั่งของ
จังหวัดฉะเชิงเทรำ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ (1) ชำยฝั่งที่มีลักษณะเป็นหำดเลนหรือหำดทรำยปนเลน
14.95 กิ โ ลเมตร และ (2) ชำยฝั่ ง ประเภทหำดหิ น และอื่ น ๆ (หำดหิ น และปำกแม่ น ำ) อี ก ประมำณ 1.33
กิโลเมตร เกำะในจังหวัดฉะเชิงเทรำติดเขตอำเภอบำงปะกง มีจำนวน 1 เกำะ อยู่ในเขตควำมรับผิดชอบของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบำลตำบลท่ำข้ำม) จังหวัดฉะเชิงเทรำอยู่ในเขตควำมรับผิดชอบเชิงพืนที่บน
บก ตำมมำตรำ 3 พระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง พ.ศ.2558 พืนที่
17 ตำบล 3 อำเภอ (จำนวน 164,496 ไร่) จังหวัดฉะเชิงเทรำมีพืนที่ป่ ำชำยเลน 7,585 ไร่ สัตว์ทะเลหำยำกที่
พบคือ โลมำอิรวดี พบมำกกว่ำ 50 ตัว ได้รับกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวชมโลมำ โดยพบกระจำยทังบริเวณปำก
แม่นำบำงปะกง และจังหวัดชลบุรี สำเหตุ ที่พบมำกเพรำะในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรำ มีกำรเลียงหอยนำงรม
จำนวนมำก ซึ่งหอยนำงรมเป็นอำหำรของโลมำอิรวดี วำฬบรูดำ มีรำยงำนพบเจอ แต่เข้ำมำไม่ถึงปำกแม่นำบำง
ปะกง พบเจอบริเวณเขำสำมมุก และเกำะสีชัง เป็นกลุ่มเดียวกันที่พบในเขตอ่ำวไทยตอนบน คุณภำพนำทะเล
บริ เ วณปำกแม่น ำบำงปะกง อยู่ ใ นเกณฑ์ พ อใช้ แต่มีบ ำงช่ ว งเวลำที่มี ค่ำไนเตรต ฟอสเฟต เกินมำตรฐำน
เนื่องจำกกำรทำเกษตรกรรมและอุตสำหกรรมปัญหำกำรกัดเซำะชำยฝั่ง จังหวัดฉะเชิงเทรำมีควำมยำวชำยฝั่ง
16.56 กิโลเมตร พบปัญหำกำรกัดเซำะ 4กิโลเมตร (ข้อมูลปี 2560) มีกำรป้องกันกำรกัดเซำะชำยฝั่งด้วยวิธี
ปักไม้ไผ่ โดยกรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง เขื่อนหินทิง โดยองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดและสำนักงำน
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด และสำนักโยธำธิกำรผังเมือง ไส้กรอกทรำย โดยกรมเจ้ำท่ำ ที่ตำบล
สองคลอง
ทังนีพืนทีบ่ นบกของจังหวัดฉะเชิงเทรำที่อยู่ในเขตควำมรับผิดชอบตำมมำตรำ 3 พระรำชบัญญัติ
ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง พ.ศ.2558 ของกรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง
มีทังสิน จำนวน 164,496 ไร่ (263.19 ตำรำงกิโลเมตร) ครอบคลุม 3 อำเภอ 17 ตำบล และมีพืนที่ทำงทะเล
ประมำณ 125,625 ไร่ (201 ตำรำงกิโลเมตร) (ตำรำงที่ 2 และรูปที่ 2)
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ตารางที่ 2 พืนที่ของจังหวัดฉะเชิงเทรำ แยกรำยตำบล อำเภอ ซึ่งอยู่ในเขตควำมรับผิดชอบเชิงพืนที่บนบก
ตำมมำตรำ 3 พระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง พ.ศ.2558
สภาพพื้นที่

ตาบล

อาเภอ

ตำบลติดทะเล

ท่ำข้ำม บำงปะกง สองคลอง

บำงปะกง

มีป่ำชำยเลน ป่ำพรุ

ตำบลบำงซ่อน ตำบลท่ำสะอ้ำน ตำบลเขำดิน
ตำบลบำงผึง ตำบลบำงปะกง ตำบลท่ำข้ำม
และตำบลสองคลอง

บำงปะกง บ้ำนโพธิ์
เมืองฉะเชิงเทรำ

รูปที่ 2 พืนที่ในทะเลของจังหวัดฉะเชิงเทรำ ประมำณ 201 ตำรำงกิโลเมตร
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รูปที่ 3 แผนที่ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งจังหวัดฉะเชิงเทรำ
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2.1 สัตว์ทะเลหายาก
2.1.1 สถานการณ์สัตว์ทะเลหายาก
สั ตว์ ทะเลหำยำกในน่ ำนน ำไทยประกอบด้ วยกลุ่ มสั ตว์ ทะเล 3 กลุ่ ม ได้ แก่ เต่ ำทะเล (Sea
turtles) พะยู น (Dugong) โลมำและวำฬ (Whales and Dolphins) ซึ่งทังหมดถูกจัดเป็นสัตว์ป่ำสงวนและ
คุ้มครองตำมพระรำชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำ พ.ศ.2535 ว่ำด้วยกำรห้ำมล่ำ ห้ำมค้ำ ห้ำมครอบครอง
ห้ำมเพำะพันธุ์ โดยมีผลครอบคลุมไปถึงไข่ ซำก ตลอดจนชินส่วนต่ำงๆ ของสัตว์เหล่ำนันด้วย นอกจำกนียังถูก
จัดให้อยู่ในบัญชีรำยชื่อของอนุสัญญำว่ำด้วยกำรค้ำระหว่ำงประเทศซึ่งพันธุ์พืชป่ำและสัตว์ป่ำที่ใกล้สูญพันธ์
(CITES) โดยเต่ำทะเลทุกชนิด พะยูน และโลมำอิรวดี อยู่ในภำวะใกล้สูญพันธุ์อย่ำงยิ่ง จึงจัดอยู่ในรำยชื่อ CITES
บัญชี 1 ส่วนโลมำและวำฬชนิดอื่นๆ และปลำฉลำมวำฬ จัดอยู่ใน CITES บัญชี 2
1) เต่ ำทะเล 5 ชนิ ด ได้ แก่ เต่ ำตนุ (Green turtle: Chelonia mydas) เต่ ำกระ (Hawksbill
turtle: Eretmochelys imbricata) เต่ ำ หญ้ ำ (Olive ridley turtle: Lepidochelys olivacea) เต่ ำ มะเฟื อ ง
(Leatherback turtle: Dermochelys coriacea) และ เต่ำหัวค้อน (Loggerhead turtle: Caretta caretta
2) พะยูนมีเพียงชนิดเดียวคือ พะยูน (Dugong: Dugong dugon)
3) กลุ่มโลมำและวำฬมี 27 ชนิด แบ่งเป็นกลุ่มที่อยู่ประจำถิ่นใกล้ฝั่งและกลุ่มที่มีกำรอพยพย้ำยถิ่น
ระยะไกลซึ่งมักอำศัยบริเวณไกลฝั่ง ชนิดโลมำและวำฬที่มีกำรศึกษำในเชิงสถำนภำพและกำรแพร่กระจำยจำกัดอยู่
ในกลุ่ มประชำกรใกล้ ฝั่ง 6 ชนิด ได้แก่ โลมำปำกขวด (Indo-Pacific Bottlenose dolphin: Tursiops aduncus)
โลมำหั วบำตรหลั งเรี ยบ (Finless porpoise: Neophocaena phocaenoides) โลมำหลั งโหนก (Indo-Pacific
Humpback dolphin: Sousa chinensis) โลมำอิ รวดี (Irrawaddy dolphin: Orcaella brevirostris) วำฬบรู ด้ ำ
(Bryde's whale: Balaenoptera edeni) และวำฬโอมูระ (Omura’s whale: Balaenoptera omurai)
2.1.2 สถานภาพสัตว์ทะเลหายาก (state)
บริเวณชำยฝั่งทะเลจังหวัดฉะเชิงเทรำ พบโลมำและวำฬรวม 3 ชนิด คือ โลมำอิรวดี โลมำ
หัวบำตรหลังเรียบ และวำฬบรูด้ำ (รูปที่ 4)
โลมำอิรวดีพบบริเวณปำกแม่นำบำงปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรำ ครอบคลุมถึงพืนที่ชำยฝั่ง
ทะเลบำงส่วนของจังหวัดชลบุรี มีจำนวนประชำกรประมำณ 40-50 ตัว โลมำอิรวดีที่พบบริเวณนีเป็นกลุ่ม
ประชำกรเดียวกับโลมำอิรวดีที่พบบริเวณจังหวัดชลบุรี
โลมำหัวบำตรหลังเรียบเป็นโลมำที่มีขนำดเล็ก พบบริเวณห่ำงจำกฝั่งค่อนข้ำงมำก โดยเฉพำะ
บริเวณที่นำทะเลค่อนข้ำงใส กำรศึกษำเรื่องจำนวนประชำกรทำได้ยำก เพรำะไม่มีครีบหลังไม่สำมำรถประเมิน
จำนวนประชำกรที่แน่ชัดได้ แต่จำกกำรประเมินข้อมูลจำนวนประชำกรจำกกำรสำรวจและกำรพบซำกของโลมำ
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หั วบำตรหลั งเรี ยบเกยตื น พบว่ำในพืนที่ชำยฝั่ งทะเลของจั งหวัดฉะเชิ งเทรำมี กำรเกยตืนของโลมำหั วบำตร
หลังเรียบ แต่ไม่พบจำกกำรสำรวจโดยตรง คำดว่ำกลุ่มประชำกรที่พบนีเป็นกลุ่มประชำกรเดียวกันกับจังหวัดชลบุรี

รูปที่ 4 โลมำอิรวดี บริเวณปำกแม่นำบำงปะกง
วำฬบรู ด้ำเป็ นสัตว์ทะเลเลี ยงลู กด้วยนมที่มีขนำดใหญ่ที่สุ ดที่พบในพืนที่อ่ำวไทยตอนบน
วำฬบรูด้ำพบได้ตลอดแนวชำยฝั่งทะเลของอ่ำวไทย โดยพบมำกระหว่ำงเดือนเมษำยนจนถึงธันวำคมของทุกปี
ปัจจุบันมีจำนวนประชำกรประมำณ 50 ตัว วำฬบรูด้ำกินปลำขนำดเล็กที่รวมฝูง เช่น ปลำไส้ตัน ปลำกะตักควำย
ปลำกะตักแก้ว ปลำหัวตะกั่ว ปลำหลังเขียว ปลำอีปุด และปลำแป้น เป็นอำหำร วำฬบรูด้ำมีกำรเดินทำงไปมำตำม
พืนที่ที่เป็นแหล่งอำหำร บำงครังสำมำรถพบวำฬบรูด้ำบริเวณปำกแม่นำบำงปะกง รวมถึงพืนที่ชำยฝั่งทะเลจังหวัด
ชลบุรี และเป็นกลุ่มประชำกรเดียวกันกับที่พบบริเวณชำยฝั่งทะเลของจังหวัดอื่นๆ ในพืนที่อ่ำวไทยตอนบน

รูปที่ 5 วำฬบรูด้ำ บริเวณจังหวัดฉะเชิงเทรำ
พืนที่ชำยฝั่งทะเลจังหวัดฉะเชิงเทรำไม่พบแหล่งวำงไข่ของเต่ำทะเล แต่พบเต่ำทะเลเกยตืนได้
โดยเฉพำะเต่ำตนุและเต่ำกระ
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รูปที่ 6 แผนที่กำรแพร่กระจำยของสัตว์ทะเลหำยำกบริเวณชำยฝั่งทะเลจังหวัดฉะเชิงเทรำ
2.1.3 สาเหตุที่มีผลกระทบต่อทรัพยากรสัตว์ทะเลหายาก (Pressure)
กำรเกยตืนของสัตว์ทะเลหำยำกในพืนที่ชำยฝั่งทะเลจังหวัดฉะเชิงเทรำ ส่วนมำกแล้วจะไม่
สำมำรถระบุสำเหตุกำรตำยที่แน่ชัดได้ เนื่องจำกสภำพของซำกที่ได้รับมีสภำพเน่ำมำก แต่ปัจจัยที่ส่งผลกระทบ
ต่อสัตว์ทะเลหำยำกโดยทั่วๆ ไป มีดังนี
1) กำรติดเครื่องมือประมงโดยไม่เจตนำ เนื่องจำกพืนที่ที่เป็นแหล่งอำหำรของสัตว์ทะเลหำ
ยำกอยู่บริเวณใกล้ชำยฝั่ง เช่น โลมำอิรวดี โลมำหัวบำตรหลังเรียบ และวำฬบรูด้ำ รวมทังเต่ำทะเลเป็นพืนที่ทำ
กำรประมงของชำวประมงด้วย ทำให้พืนที่ทำประมงซ้อนทับกับแหล่งหำกินของสัตว์ทะเลหำยำกเหล่ำนี ทังนี มี
เครื่องมือประมงหลำยชนิดที่เป็นอันตรำยต่อสัตว์ทะเลเหล่ำนี จำกข้อมูลกำรตำยของสัตว์ทะเล หำยำกต่ำงๆ
พบว่ำเครื่องมือทำกำรประมงที่เป็นสำเหตุกำรตำยของโลมำเหล่ำนี ได้แก่ อวนจมปู ลอบหอย ลอบจับปูม้ำ
อวนลอยปลำขนำดใหญ่ เช่น ปลำกะพง เป็นต้น
2) มลพิษและควำมเสื่อมโทรมของสภำพแวดล้อมและขยะในทะเล กำรเสื่อมโทรมของ
สภำพแวดล้อม ก็เป็นอีกสำเหตุหนึ่งที่มีผลกระทบโดยตรงกับสัตว์ทะเลหำยำกที่อำศัยตำมแนวชำยฝั่ง ซึ่งภำวะ
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เสื่อมโทรมนีทำให้สัตว์นำที่เป็นอำหำรลดลง ทำให้สัตว์ทะเลหำยำกขำดแคลนอำหำร และส่งผลกระทบต่อ
จำนวนประชำกรในระยะยำว นอกจำกนันกำรทิงขยะโดยเฉพำะประเภท เศษอวน ถุงพลำสติกลงในทะเล
เป็ น สำเหตุ ส ำคัญ ที่ ทำให้ สั ต ว์ท ะเลบำดเจ็บ หรื อตำยได้ ดัง กรณีก ำรตำยของเต่ำ ทะเลและโลมำหลำยตั ว
ซึ่งพบว่ำสัตว์ทะเลหลำยชนิด กินถุงพลำสติกเข้ำไป ทำให้ลำไส้อุดตันและตำยในที่สุด
3) กำรเจ็บป่วยตำมธรรมชำติ และภัยจำกปรำกฏกำรณ์ธรรมชำติ สัตว์ทะเลหำยำกทังเต่ำ
ทะเล พะยู น โลมำและปลำวำฬ เป็ น สั ตว์ที่ห ำยใจด้ว ยปอด ดังนันกำรเกิดภัยพิบัติในธรรมชำติ หรือกำร
เปลี่ยนแปลงบรรยำกำศ สภำพแวดล้อม และอุณหภูมิของนำ จึงมีผลโดยตรงต่อสุขภำพของสัตว์เหล่ำนัน ดังที่มี
กำรพบโลมำเกยตืนเป็นจำนวนมำก ที่แสดงอำกำรของกำรเจ็บป่วย และโรคพยำธิ โรคที่พบมำก ได้แก่ โรคปอด
นิวโมเนีย และพยำธิในอวัยวะภำยในที่สำคัญ เช่น หัวใจ และตับ เป็นต้น
4) กำรรบกวนและอุบัติเหตุจำกกำรท่องเที่ยว บำงพืนที่ของจังหวัด ฉะเชิงเทรำที่มีสัตว์
ทะเลหำยำก เช่น วำฬบรูด้ำ และโลมำชนิดต่ำงๆ อยู่ประจำที่ หรือมีกำรเดินทำงเข้ำมำหำกินเป็นประจำและมี
ช่วงเวลำที่แน่นอนนัน สำมำรถใช้ประโยชน์จำกกำรท่องเที่ยวมำสร้ำงรำยได้เข้ำสู่ชุมชนได้ แต่หำกไม่มีกำรจัด
ระเบียบปฏิบัติที่ชัดเจนบนหลักกำรพืนฐำนทำงวิชำกำร อำจทำให้บำงครังมีควำมพยำยำมที่จะนำนักท่องเที่ยว
เข้ำใกล้สัตว์ทะเลหำยำกให้มำกที่สุด ซึ่งเป็นกำรรบกวนสัตว์ และอำจทำให้เกิดอุบัติเหตุที่ส่งผลให้ สัตว์ทะเล
หำยำกนันๆ ได้รับบำดเจ็บหรือตำยได้
2.1.4 แผนการดาเนินงาน มาตรการ และการแก้ไข (Responses)
แผนกำรดำเนินงำน มำตรกำร และกำรแก้ไข มีดังนี
1) ป้องกันกำรทำกำรประมงผิดกฎหมำยหรือกำรใช้เครื่องมือประมงที่เป็นภัยคุกคำมต่อ
สัตว์ทะเลหำยำก
2) เสนอแนะกำรปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบเกี่ยวกับเครื่องมือประมง
3) ให้ควำมรู้และสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของชุมชนในพืนที่ เพื่อให้มีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์
และดูแลทรัพยำกร ตลอดจนกำรสร้ำงเครือข่ำยเพื่อกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งในพืนที่
4) กำรรณรงค์ดูแลควำมสะอำดชำยฝั่งและเข้มงวดกำรทิงขยะและของเสียลงสู่ทะเล
5) เสนอแนะกำรปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบเกี่ยวกับกำรจัดกำรของเสียและนำเสีย
6) จัดทำแนวทำงในกำรศึกษำวิจัยเกี่ยวกับขยะทะเลตำมมำตรฐำนสำกล และจำแนกชนิด
และประเภทของขยะในทะเล
7) กำรสร้ำงศูนย์ช่ว ยเหลือและพยำบำลสัตว์ทะเลหำยำก เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพหน่ว ย
ปฏิบัติกำรช่วยเหลือพร้อมอุปกรณ์กำรปฏิบัติงำน
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8) กำรจัดระเบียบกำรท่องเที่ยวและกำรส่งเสริมให้ควำมรู้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เรื่องกำร
ท่องเที่ยวในแหล่งที่พบสัตว์ทะเลหำยำก เพื่อให้กำรท่องเที่ยวเป็นไปอย่ำงเหมำะสมและยั่งยืน
9) กำรจัดทำแผนกำรประชำสัมพันธ์ เผยแพร่ด้ำนกำรอนุรักษ์ และฟื้นฟูสัตว์ทะเลหำยำก
ผ่ำนช่องทำงสื่อต่ำงๆ
10) กำรสำรวจ ศึกษำ วิจัย เรื่องชีววิทยำและจำนวนประชำกรของสัตว์ทะเลหำยำกตลอดจน
พืนที่กำรแพร่กระจำย เพื่อให้สำมำรถบริหำรจัดกำรกำรใช้ประโยชน์พืนที่ได้อย่ำงเหมำะสม
11) กำรศึกษำ วิจัย และพัฒนำเทคโนโลยีเพื่อกำรฟื้นฟูสัตว์ทะเลหำยำก
จำกข้อมูลข้ำงต้น สำมำรถนำเสนอสำเหตุที่มีผลกระทบต่อสัตว์ทะเลหำยำก (Pressure) และ
กำรดำเนินงำน มำตรกำร และกำรแก้ไขปัญหำ (Responses) ได้ดังภำคผนวก 1 และ 2
2.1.5 การดาเนินงานที่ผ่านมาของสานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ที่ 2 พ.ศ. 2561
1) เผยแพร่และให้ ควำมรู้ เกี่ยวกับทรัพยำกรสัตว์ทะเลหำยำก โดยจัดทำโครงกำรค่ำย
เยำวชนรู้รักษ์พิทักษ์อ่ำวไทยในพืนที่จังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรำ และสมุทรปรำกำร
2) เข้ำร่วมจัดนิทรรศกำรเผยแพร่องค์ควำมรู้เกี่ยวกับภัยของขยะทะเลต่อสัตว์ทะเลหำยำก
ร่วมกับองค์กรภำคี หน่วยงำนในพืนที่รับผิดชอบจำนวน 5 ครัง ในพืนที่จังหวัดฉะเชิงเทรำ
2.1.6 ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
โดยทั่วไปแล้ว ชำวประมงและชุมชนชำยฝั่งจะให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนรำชกำรในกำร
อนุรักษ์สัตว์ทะเลเหล่ำนี ดังนัน กำรส่งเสริม กำรเผยแพร่ควำมรู้ ตลอดจนกำรสร้ำงเครือข่ำยในกำรแจ้งเหตุ
และกำรช่วยชีวิต ล้วนเป็นสิ่งสำคัญ และเป็นวิธีกำรที่ดีที่สุ ด ในกำรช่วยอนุรักษ์สัตว์ทะเลหำยำกเหล่ำนีให้อยู่
อย่ำงยั่งยืนตลอดไป ส่วนกรณีของกำรติดเครื่องมือประมงนัน ควรมีข้อมูลสนับสนุนทำงวิชำกำรที่แน่นหนำว่ำ
เครื่องมือใดเป็นอันตรำยต่อสัตว์ทะเลหำยำก เพื่อนำไปยกระดับสู่กำรออกกฎและระเบียบในห้ำมใช้เครื่องมือ
ประมงชนิดนันๆ ต่อไป
ประเด็นสำคัญที่เป็นอันตรำยต่อสัตว์ทะเลหำยำก ซึ่งได้แก่ อันตรำยจำกขยะทะเล กรณีนี
ต้องอำศัยกำรบูรณำกำรควำมร่วมมือทังในเชิงพืนที่และเชิงนโยบำย ในกำรลดขยะลงสู่ทะเล รวมไปถึงกำร
จัดกำรขยะในทะเล ที่ระดับพืนที่ไม่อำจดำเนินงำนได้ตำมลำพัง
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2.2 สถานการณ์คุณภาพน้าทะเลชายฝั่ง
กรมทรั พยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ ง ได้ทำกำรตรวจวัดและเก็บตัว อย่ำงคุณภำพนำทะเล
บริ เ วณชำยฝั่ ง อ่ำ วไทยตอนบน และได้ น ำค่ำ คุ ณภำพนำซึ่ งมี ทั งหมด 8 ปัจ จั ย ได้ แก่ ควำมเป็ น กรด-ด่ ำ ง
ออกซิเจนละลำยนำ อุณหภูมิ ควำมเค็ม สำรแขวนลอยทังหมด ไนเตรท ฟอสเฟต และแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม
ทังหมด มำใช้คำนวณหำค่ำดัชนีคุณภำพนำทะเลชำยฝั่ง (Marine water quality index) เพื่อเป็นตัวบ่งชีถึง
สถำนภำพของคุณภำพนำทะเล
2.2.1 สถานภาพคุณภาพน้าทะเล (state)
ศูนย์วิจัยและพัฒนำทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งอ่ำวไทยตอนบน ดำเนินกำรตรวจวัด
คุณภำพนำทะเลชำยฝั่ง บริเวณปำกแม่นำบำงปะกง เป็นประจำทุก 2 เดือน ที่สถำนีบริเวณปำกแม่นำ และห่ำง
จำกปำกแม่น ำ 3 กิโลเมตร พบว่ำในปี 2560 (ข้อมูลเฉลี่ ยเดือนพฤศจิกำยน 2559 มกรำคม มีนำคม และ
พฤษภำคม ๒๕๖๐) พบว่ำสถำนะคุณภำพนำบริเวณปำกแม่นำบำงปะกงอยู่ในเกณฑ์พอใช้ (รูปที่ 7)

รูปที่ 7 แผนที่จุดเก็บตัวอย่ำงและค่ำเฉลี่ยสถำนะคุณภำพนำทะเลชำยฝั่ง จังหวัดฉะเชิงเทรำ
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จำกกำรศึกษำแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงคุณภำพนำทะเลชำยฝั่ง จังหวัดฉะเชิงเทรำ ระหว่ำงปี
พ.ศ.2557 – 2560 พบว่ำส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์พอใช้ โดยในปี พ.ศ.2560 มีแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงในทิศทำง
ที่ดีขึนเมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ.2559 โดยสัดส่วนคุณภำพนำในระดับเสื่อมโทรมมำกลดลงจำกร้อยละ 33
เป็นไม่เสื่อมโทรมหรือร้อยละ 0 (รูปที่ 8)

รูปที่ 8 แนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงคุณภำพนำทะเลชำยฝั่ง จังหวัดฉะเชิงเทรำ ระหว่ำงปี พ.ศ.2557–2560
2.2.2 สาเหตุที่ส่งผลให้คุณภาพน้าเสื่อมโทรม (Pressure)
1) กำรเพิ่มปริมำณอินทรียสำรบริเวณชำยฝั่ง เนื่องจำกกิจกรรมต่ำงๆ ของมนุษย์ เช่น นำเสีย
จำกบ้ำนเรือนชุมชน จำกกิจกรรมกำรเกษตร อุตสำหกรรม และกำรขยำยตัวของกำรเพำะเลียงสัตว์นำชำยฝั่ง
2) กำรปล่อยทิงนำเสียลงสู่แหล่งนำธรรมชำติโดยไม่ผ่ำนกำรบำบัด
3) ระบบบำบัดนำเสียมีไม่เพียงพอและไม่ครอบคลุมพืนที่ หรือไม่ได้เปิดใช้งำน
2.2.3 แผนการดาเนินงาน มาตราการ และการแก้ไขปัญหา (Responses)
1) สร้ำงเครือข่ำยระหว่ำงองค์กรของรัฐและภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อประสำนงำนในกำร
จัดกำรแก้ไขปัญหำนำเสียแบบบูรณำกำร
2) เสริมสร้ำงจิตสำนึก สนับสนุนและเสริมสร้ำงแรงจูงใจต่ำงๆ ให้กับชุมชน เพื่อลดปริมำณ
กำรปล่อยนำทิงลงสู่แหล่งนำธรรมชำติ รวมทังรณรงค์ให้ช่วยฟื้นฟูแม่นำ ลำคลอง ทะเลและชำยฝั่ง
3) จั ด ท ำข้อ เสนอแนะเชิ ง นโยบำยเสนอต่ อ กรมทรัพ ยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ ง เพื่ อ
นำเสนอในระดับนโยบำยสำหรับกำรบูรณำกำรกำรทำงำนกับหน่วยอื่นๆ ต่อไป
จำกข้อมูลข้ำงต้น สำมำรถนำเสนอสำเหตุที่มีผลกระทบจำกคุณภำพนำชำยฝั่ง (Pressure)
และกำรดำเนินงำน มำตรกำร และกำรแก้ไขปัญหำ (Responses) ได้ดังภำคผนวกที่ 3 และ 4
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2.2.4 การดาเนินงานที่ผ่านมาในปี พ.ศ. 2561
1) ให้ควำมรู้แก่เยำวชนและเครือข่ำยชุมชนผ่ำนโครงกำรค่ำยเยำวชนรักษ์ทะเลไทย
2) กำรให้ควำมรู้แก่นักเรียนในโรงเรียนในพืนที่ตำมโครงกำรให้ควำมรู้สัญจร
3) ประสำนงำนกับศูนย์วิจัยและพัฒนำทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งอ่ำวไทยตอนบนเพื่อ
ประสำนงำนข้อมูลคุณภำพนำ และกำรประสำนงำนกำรเผยแพร่ข้อมูลกับสื่อมวลชน
2.2.5 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
1) ปัญหำและอุปสรรค
- สำนักงำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งที่ 2 กรมทรัพยำกรทำงทะเลและ
ชำยฝั่ง มิได้มีอำนำจหน้ำที่โดยตรงในกำรกำกับ ควบคุม ดูแลกำรบริหำรจัดกำรนำเสียของประเทศและของพืนที่
2) ข้อเสนอแนะ
- กำหนดมำตรกำรลดและควบคุมกำรปล่อยนำเสีย เช่น ปริมำณอินทรียสำร ตะกอน
และกำรปนเปื้อนของแบคทีเรียลงสู่ทะเล
- หน่วยงำนรำชกำร ควรบังคับใช้กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรควบคุมบำบัด และปล่อยทิง
นำเสียให้เข้มงวดมำกขึน
- กำรบูรณำกำรของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรคุณภำพนำในระบบลุ่มนำ
2.3 สถานการณ์การแมงกะพรุนและแมงกะพรุนมีพิษ
2.3.1 สถานภาพแมงกะพรุนและแมงกะพรุนพิษ (state)
แมงกะพรุน (Jellyfish) เป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง จัดอยู่ในไฟลัมไนดำเรีย (Cnidaria) เช่นเดียว
กับดอกไม้ทะเล (sea anemones) และปะกำรัง แมงกะพรุนเป็นแพลงก์ตอนที่มีขนำดใหญ่ที่สุดล่องลอยอยู่ใน
มวลนำ กินอำหำรจำพวกสัตว์ต่ำงๆ เช่น กุ้งปลำ โดยทั่วไปมีรูปร่ำงคล้ำยร่มหรือกระดิ่งคว่ำ ตัวแมงกะพรุน
ประกอบด้วย วุ้นเป็นส่วนใหญ่ซึ่งมีนำเป็นองค์ประกอบมำกถึงร้อยละ 95 มีระบบประสำท แต่ไม่มีสมองส่วน
ใหญ่ดำรงชีวิตในทะเล แต่มีบำงชนิดที่อยู่ในนำจืด มักพบในทะเลเขตร้อนหรืออบอุ่น สำมำรถพบได้ตังแ ต่
บริเวณผิวนำจนถึงทะเลลึก แต่มีบำงชนิดที่อยู่ในนำจืด (บพิธและนันทพร, 2547; Meglitsch and Schram, 1991)
แมงกะพรุนมีมำกกว่ำ 9,000 สำยพันธุ์ และมำกกว่ำ 100 สำยพันธุ์มีพิษต่อมนุษย์
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พิ ษ ของแมงกะพรุ น บรรจุ อ ยู่ ใ นแคปซู ล (capsule) ที่ เรี ยกว่ ำ นี มำโตซี ส (nematocyst) ซึ่ ง
กระจำยอยู่ ทั่วไปในทุกส่ว นของแมงกะพรุ น โดยเฉพำะส่ วนหนวด (tentacle) (Barnes et al., 1993) กำร
สัมผัสทำให้บำดเจ็บได้ในหลำยระดับขึนอยู่กับชนิดของแมงกะพรุน ปริมำณพิษที่ได้รับ และควำมต้ำนทำนของ
แต่ละบุคคล ทังนีบริเวณที่สัมผัสมีอำกำรได้หลำกหลำย ตังแต่รู้สึกคัน มีผื่นเล็กน้อย ปวดแสบปวดร้อนบริเวณที่
สั มผั ส หรื อ ได้ รั บ พิษ ไปจนถึงทำให้ หั ว ใจหรื อ ระบบหำยใจล้ มเหลว (Fenner, 1997; Suntrarachun et al.,
2001) แมงกะพรุ น ที่ มี พิ ษ และเป็ น ที่ รู้ จั ก ทั่ ว ไป ได้ แ ก่ แมงกะพรุ น กล่ อ งบำงชนิ ด ในกลุ่ ม Cubozoa และ
แมงกะพรุนไฟในกลุ่ม Scyphozoa และ Hydrozoa
2.3.2 สถิติการบาดเจ็บรุนแรง (ผู้ป่วยหมดสติ) และเสียชีวิตจากแมงกะพรุนพิษ
จำกข้ อ มู ล สถิ ติ ข องส ำนั ก ระบำดวิ ท ยำ กรมควบคุ ม โรค กระทรวงสำธำรณสุ ข ในปี
พ.ศ.2542–2559 ยังไม่มีรำยงำนผู้ป่วยสงสัยเสียชีวิตหรือบำดเจ็บรุนแรง (ผู้ป่วยหมดสติ) จำกแมงกะพรุนพิษใน
พืนที่จังหวัดฉะเชิงเทรำ
2.3.3 ความหลากหลายชนิดและการแพร่กระจายของแมงกะพรุน
ในปี 2556–2560 สถำบันวิจัยและพัฒนำทรัพยำกรทำงทะเล ชำยฝั่งทะเล และป่ำชำยเลน
ได้ ด ำเนิ น กำรส ำรวจและรวบรวมตั ว อย่ ำ งที่ ติ ด อวนลอยกุ้ ง สำมชั นในพื นที่ ป ำกแม่ น ำบำงปะกง จั ง หวั ด
ฉะเชิงเทรำ (รูปที่ 12) พบแมงกะพรุนจำนวน 5 ชนิด เป็นแมงกะพรุนในกลุ่ม Cubozoa หรือแมงกะพรุนกล่อง
พบ 1 ชนิด Morbakka sp. C และกลุ่ม Scyphozoa พบ 4 ชนิด ได้แก่ Acromitus flagellates (แมงกะพรุนหำง
ขน), Catostylus townsendi (แมงกะพรุนขีไก่หรือแมงกะพรุนถ้วย), Phyllorhiza punctata (แมงกะพรุนลำย
จุดหรือแมงกะพรุนด่ำงออสเตรเลีย) และ Versuriga anadyomene (แมงกะพรุนหอม)
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รูปที่ 9 สถำนีสำรวจแมงกะพรุน บริเวณปำกแม่นำบำงปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรำ

2.4 สถานการณ์ขยะในประเทศไทย
จำกสถิติขยะมูลฝอยทั่วประเทศ พบว่ำ พ.ศ.2559 ประเทศไทยมีขยะมูลฝอย 27.04 ล้ำนตัน
โดยนำไปกำจัดอย่ำงถูกต้องจำนวน 9.59 ล้ำนตัน (ร้อยละ 36) นำกลับมำใช้ประโยชน์ จำนวน 5.76 ล้ำนตัน (ร้อย
ละ 21) เหลืออีก 11.69 ล้ำนตัน (ร้อยละ 43) เป็นขยะที่มีกำรกำจัดที่ไม่ถูกต้องและขยะสะสมที่ไม่มีกำรเก็บขน ซึ่ง
ตกค้ำงในพืนที่อีก 10.13 ล้ำนตัน ซึ่งส่วนหนึ่งของขยะจำนวนนีอำจถูกลมพัดพำ หรือชะลงแม่นำลำคลอง และไหล
ออกสู่ทะเลได้ในที่สุด ทังนี จำกกำรประเมินในระดับโลกพบว่ำ ขยะในทะเลร้อยละ 80 มีแหล่งที่มำจำกกิจกรรม
บนบก โดยเฉพำะขยะที่มีกำรจั ดกำรไม่ถูกต้องและขยะตกค้ำง ร้อยละ 20 มำจำกกิจกรรมในทะเล (Ocean
Conservancy, 2015) ทังนี ร้อยละ 60-80 ของขยะทะเลทังหมดเป็นขยะพลำสติก
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2.4.1 สถานภาพขยะทะเลในประเทศไทย (State)
ขยะทะเล (Marine debris) คือ ผลิตภัณฑ์จำกฝีมือมนุษย์ที่ตกลงไปอยู่ในทะเลหรือของเสีย
ที่ผ่ำนกระบวนกำรผลิตแล้วไหลลงทะเล โดยกำรจงใจทิง หรือกำรปล่อยปละทิงขว้ำงโดยไม่ตังใจสู่สภำพแวดล้อม
ทำงทะเลและชำยฝั่ง รวมถึงเครื่องมือประมง และวัสดุที่เกิดจำกกิจกรรมขนส่งทำงเรือ ขยะทะเลมำจำกแหล่ง
สำคัญ 2 แหล่ง คือ
1) จำกกิ จ กรรมบนฝั่ ง เช่ น จำกแม่ น ำสำยหลั ก จำกกำรท่ อ งเที่ ย วชำยหำด แหล่ ง
อุตสำหกรรมบริเวณชำยฝั่ง ของเสียที่ปล่อยมำจำกบ้ำนเรือน จำกกำรท่องเที่ยวบริเวณชำยฝั่ง
2) กิจกรรมในทะเล เช่น กำรขนส่งทำงเรือ เรือท่องเที่ยว ประมงชำยฝั่ง สิ่งปลูกสร้ำงในทะเล
ต้นทางสาคัญของขยะทะเล
ต้นทางของขยะทะเลที่อยู่บนแผ่นดิน
ต้นทางของขยะทะเลที่อยู่ในมหาสมุทร
- หลุมฝังกลบขยะชุมชน
- เรือเฟอรี่ และเรือท่องเที่ยว
- ระบบกำรเก็บรวบรวม และขนย้ำยขยะ (ทำงบก - เรือประมง
และทำงนำ)
- เรือโดยสำรสำธำรณะ
- นำที่เอ่อล้นไหลบ่ำในช่วงฝนตกหนัก
- เรือส่วนบุคคล
- ภำคอุตสำหกรรม และกำรผลิต
- แท่นขุดเจำะก๊ำซ และนำมันกลำงทะเล
- กำรจัดกำรขยะมูลฝอยที่ไม่เหมำะสม
- กิจกรรมกำรเพำะเลียงสัตว์นำ
- ปรำกฏกำรณ์ธรรมชำติ
- ปรำกฏกำรณ์ธรรมชำติ
ขยะทะเลอำจพบใกล้แหล่งกำเนิดหรือถูกพัดพำไปได้ในระยะทำงไกลๆ ด้วยกระแสนำและกระแสลม
ไม่เพียงแต่บริเวณชำยฝั่ง แต่ยังสำมำรถพบได้ในสถำนที่ห่ำงไกลจำกแหล่งกำเนิด ลอยอยู่บริเวณผิวนำ กลำงนำที่
ระดับควำมลึกต่ำงๆ และจมลงสู่พืนทะเล สถำนกำรณ์ขยะทะเลในประเทศไทย กรมควบคุมมลพิษแจ้งประมำณ
ขยะในประเทศไทยเมื่อ พ.ศ.2557 มีมำกถึง 60,273 ตัน/วัน ในจำนวนนีร้อยละ 19 ที่ถูกนำกลับไปใช้ใหม่ ร้อยละ
27 ที่ถูกกำจัดถูกวิธี จึงประเมินกันว่ำขยะนับพันตันเหล่ำนีจะลงสู่ทะเล จำกกำรเก็บรวบรวมข้ อมูลขยะทะเล
ของกรมทรั พยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ ง ตำมแบบฟอร์ มที่ ดัดแปลงมำจำกกำรเก็บข้อมูลของ International
Coastal Clean Up ระหว่ำง พ.ศ.2552-2558 ขยะทะเลที่พบส่วนใหญ่ ได้แก่ ถุงพลำสติก ฝำจุก เชือก หลอด
พลำสติก ทุ่นลอย ขวดเครื่องดื่ม เสือผ้ำ ซึ่งพอสรุปรำยงำนผลกำรเก็บขยะ ได้ 6 ประเภท ตำมรูปแบบกำรเก็บขยะ
1) กิจกรรมทำงนำ 67, 227 (15.76%)
2) กิจกรรมชำยฝั่ง และกำรพักผ่อน 283,160 (66.37%)
3) กิจกรรมเกี่ยวกับกำรสูบ 31,839 (7.46%)
4) ขยะขนำดใหญ่ 6,641 (1.56%)
5) อุปกรณ์กำรแพทย์/อนำมัย 29,144 (6.83%)
6) ขยะอื่นๆ 8,601 (2.02%) ตำมตำรำงประเภทกำรเก็บขยะ (ตำรำงที่ 5)
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ตารางที่ 3 สรุปรำยงำนผลกำรเก็บขยะทะเลในประเทศไทย
กิจกรรมทางน้า
กล่องใส่เหยื่อตกปลำ
ขวดนำยำฟอกขำว/ทำควำมสะอำด
ทุ่นลอย
ลอบ ปู/กุ้ง/ปลำ
ลังไม้
เอ็นตกปลำ
เหยื่อตกปลำ/แท่งเรืองแสง
อวน
หลอดไฟ
ขวดนำมัน/นำมันหล่อลืน่
แผ่นวำงสินค้ำ
แผ่นพลำสติก/ผ้ำใบคลุมของในเรือ
เชือก
สำยรัด
อื่นๆ
TOTAL
กิจกรรมชายฝั่งและการพักผ่อน

กระดำษ/หนังสือพิมพ์/ใบปลิว
ถุง (พลำสติก)
ลูกโป่ง
ขวดเครื่องดื่ม (พลำสติก) 2 ลิตร หรือน้อยกว่ำ
ขวดเครื่องดื่มแก้ว
กระป๋องเครื่องดื่ม
ฝำ, จุก
เสือผ้ำ, รองเท้ำ
ถ้วย, จำน, ช้อน, ส้อม, มีด
ห่อ/ ภำชนะบรรจุอำหำร
ฝำดึงกระป๋อง
ถ้วยโฟม กล่องโฟม
ปลอกกระสุน/อุปกรณ์เกี่ยวกับกระสุน
หลอด, ที่คนเครื่องดื่ม
ของเล่น
ของใช้ประจำวัน (หลอดยำสีฟัน แปรงสีฟนั
ขวดแชมพู/สบู่ หวี)
อื่นๆ
กล่องนม และนำผลไม้
ของใช้ประจำบ้ำน (ไม้หนีบ ไม้แขวนเสือ ถุงหรือ
ขวดนำยำซักผ้ำ
สำนักงำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งที่ 2

Total (ชิ้น)
157
864
8,747
625
607
3,011
669
4,363
1,066
333
13
792
36,210
2,384
7,386

Category (%) Total (%)
0.23
0.04
1.29
0.20
13.01
2.05
0.93
0.15
0.90
0.14
4.48
0.71
1.00
0.16
6.49
1.02
1.59
0.25
0.50
0.08
0.02
0.00
1.18
0.19
53.86
8.49
3.55
0.56
10.99
1.73

67,227
Total (ชิ้น)

100.00%
Category (%)

15.76%
Total (%)

22,362
69,059
918
15,284
22,314
11,804
39,654
6,387
16,880
16,225
3,620
13,997
1,374
28,895
1,938
1,223

7.90
24.39
0.32
5.40
7.88
4.17
14.00
2.26
5.96
5.73
1.28
4.94
0.49
10.20
0.68
0.43

5.24
16.19
0.22
3.58
5.23
2.77
9.30
1.50
3.96
3.80
0.85
3.28
0.32
6.77
0.45
0.29

8,827
2,099
300

3.12
0.74
0.11

2.07
0.49
0.07
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กิจกรรมทางน้า
TOTAL
กิจกรรมเกี่ยวกับการสูบ
บุหรี่/ก้นกรองบุหรี่
ไฟแช็ก
ก้นชิกำร์
ซองบุหรี่
อื่นๆ
TOTAL
ขยะขนาดใหญ่
เครื่องใช้ไฟฟ้ำ (ตู้เย็น,เครื่องซักผ้ำ เป็นต้น)
แบตเตอรี่
วัสดุก่อสร้ำง
รถ/ชินส่วนของรถ
ถังนำมันขนำด 55 แกลลอน
ยำงรถยนต์
อื่นๆ
เฟอร์นิเจอร์ เตียง เก้ำอี
TOTAL
อุปกรณ์การแพทย์/อนามัย
ถุงยำงอนำมัย

ผ้ำอ้อม
เข็มฉีดยำ
ผ้ำอนำมัย/อุปกรณ์
อื่นๆ
TOTAL
ขยะอื่นๆ
ขยะอื่นๆ
TOTAL
TOTAL

Total (ชิ้น)
283,160
Total (ชิ้น)
22,760
6,134
1,082
1,702
161
31,839
Total (ชิ้น)
351
406
3,857
155
265
437
184
986

Category (%) Total (%)
100.00%
66.37%
Category (%) Total (%)
71.48
5.34
19.27
1.44
3.40
0.25
5.35
0.40
0.51
0.04
100.00%
7.46%
Category (%) Total (%)
5.29
0.08
6.11
0.10
58.08
0.90
2.33
0.04
3.99
0.06
6.58
0.10
2.77
0.04
14.85
0.23

6,641
Total (ชิ้น)
178

100.00%
Category (%)
0.61

1.56%
Total (%)
0.04

221
256
217
28,272

0.76
0.88
0.74
97.01

0.05
0.06
0.05
6.63

29,144
Total (ชิ้น)
8601
8601
426,612

100.00%
Category (%)
0.00%
0.00%
-

6.83%
Total (%)
2.02%
2.02%
100%

ที่มำของข้อมูลขยะทะเลในประเทศไทย : ผู้ร่วมเก็บขยะจำนวน 24,841 คน ขยะที่เก็บได้จำนวน 426,612 ชิน นำหนักขยะที่
เก็บได้ 73,558.97 กิโลกรัม ระยะทำงที่เก็บขยะ 534.40 กิโลเมตร
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รูปที่ 10 ประเภทขยะ 10 อันดับมำกที่สุด : จำนวนที่เก็บได้
จำกข้อมูลของกรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง (2559) พบว่ำ พ.ศ.2558 พบขยะทะเลที่มำ
จำกกิจกรรมชำยฝั่งและกำรพักผ่อนมีสัดส่วนถึงร้อยละ 78 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นขยะพลำสติก ดังรูปที่ 14

รูปที่ 11 สัดส่วนจำนวนชินของขยะทะเลในประเทศไทย ตังแต่ พ.ศ.2552-2558
(ดัดแปลงจำก สถำบันวิจัยและพัฒนำทรัพยำกรทำงทะเล ชำยฝั่งทะเล และป่ำชำยเลน, 2559)
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รูปที่ 12 ภำพขยะทะเลและชำยฝั่ง
2.4.2 สาเหตุที่มีผลกระทบต่อทรัพยากรจากขยะทะเล (Pressure)
1) ผลกระทบต่อระบบนิเวศ ทำให้เกิดกำรแพร่กระจำยของชนิดพันธุ์ต่ำงถิ่น โดยกำรติดมำกับ
ขยะที่ล่องลอยอยู่ในนำ และหำกขยะทะเลลงไปทับปะกำรังทำให้ปะกำรังตำยได้
2) ผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สร้ำงควำมเสียหำยให้กับเรือและเครื่องมือประมง รวมถึง
ต้องสูญเสียงบประมำณในกำรจัดกำรในระดับสูง
3) ผลกระทบต่อกำรท่องเที่ยว ทำลำยทัศนียภำพที่สวยงำม คุณค่ำของแหล่งท่องเที่ยวลดลง
4) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทำให้คุณภำพนำและสิ่งแวดล้อมลดลง
5) ส่งผลต่อสุขภำพของสัตว์ทะเลและมนุษย์ เนื่องจำกอำจได้รับสำรพิษขยะจำกห่วงโซ่อำหำร
6) ผลกระทบต่อสัตว์ทะเลหำยำก โดยพบว่ำร้อยละ 3 ของสัตว์ทะเลหำยำกที่ตำยมีสำเหตุ
มำจำกกำรกินขยะทะเล
2.4.3 การดาเนินงาน มาตรการ และการแก้ไขปัญหา (Responses)
1) จัดทำแผนกำรจัดกำร แนวทำง และมำตรกำรกำรจัดกำรขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลในพืนที่
รับผิดชอบของ สำนักงำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งที่ 2
2) ประชำสั มพัน ธ์ให้ ควำมรู้ และจิตสำนึกด้ำนอนุรักษ์ แก่ประชำชนโดยทำงภำครัฐ และ
เอกชนได้จัดทำเอกสำรเผยแพร่ และกิจกรรมต่ำงๆ เพื่อส่งเสริมให้ประชำชนตระหนักในคุณค่ำของทรัพยำกร
ทำงทะเล และให้ควำมร่วมมือในกำรป้องกัน และแก้ไขปัญหำสิ่งแวดล้อมทำงทะเล
3) จัดกิจกรรมรณรงค์ ป้องกัน และจัดเก็บขยะทะเล เช่น อวน หรือขยะอื่นๆ ที่สร้ำงปัญหำใหญ่
เป็นภัยคุกคำมให้กับควำมอยู่รอด ควำมยั่งยืนของสัตว์ทะเลหำยำก
จำกข้อมูลข้ำงต้น สำมำรถนำเสนอสำเหตุที่มีผลกระทบจำกขยะทะเลเพิ่มขึน (Pressure) และ
กำรดำเนินงำน มำตรกำร และกำรแก้ไขปัญหำ (Responses) ได้ดังภำคผนวกที่ 5 และ 6
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2.4.4 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
1) ปัญหำ อุปสรรค
ในกำรแก้ไขปัญหำขยะทะเล กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง เพียงลำพังหน่วยงำนเดียว
ไม่สำมำรถดำเนินกำรได้ เนื่องจำกต้นทำงของขยะทะเลมำจำกบนบก กำรแก้ไขปัญหำจึงต้องมีกำรบูรณำกำร
จำกหลำยหน่วยงำน ทังนี นับตังแต่มีคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติในเดือนพฤษภำคม 2557 เรื่องสิ่งแวดล้อม
และขยะทะเลได้รับกำรยกระดับให้ควำมสำคัญเป็นวำระแห่งชำติ โดยมีแผนยุทธศำสตร์จัดกำรมลพิษ 20 ปี
แผนจัดกำรมลพิษ 5 ปี (2560 -2564) โดยมีกำรบูรณำกำรจำกหลำยหน่วยงำน ซึ่งเรื่องขยะทะเลได้บรรจุอยู่ใน
แผนจัดกำรมลพิษดังกล่ำว
2) ข้อเสนอแนะ
(1) ควรมีกำรบังคับใช้กฎหมำยอย่ำงจริงจังกำรสร้ำงวินัยประชำชน และกำรสร้ำงกำรมี
ส่วนร่วมของประชำชนโดยเข้ำถึงในระดับครัวเรือน มีกำรจัดระบบรองรับกำรคัดแยกขยะที่ แหล่งกำเนิด เช่น
กำรกำหนดจุดทิงขยะกำรกำหนดวันเก็บขยะแยกประเภทมีระบบกำรจัดเก็บเช่นเดียวกับขยะทั่วไปแต่เก็บ
เฉพำะขยะรีไซเคิลอย่ำงเดียว ไม่เก็บขยะประเภทอื่นรวมไปด้วย ทำให้ประชำชนให้ควำมร่วมมือคัดแยกขยะ
และทิงตำมวันที่กำหนด โดยเจ้ำหน้ำที่เข้ำทำหน้ำที่ตรงเวลำ มีวินัย และในกำระบวนกำรต่ำงๆ ได้คำนึงถึง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
(2) จัดทำแผนงำน/โครงกำรด้ำนกำรจัดกำรขยะชำยฝั่ง ทังด้ำนกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม
ของประชำชนในกำรคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดโดยมุ่งเน้นกำรนำขยะกลับมำใช้ประโยชน์ ตำมหลัก 3 R ทัง
ขยะรีไซเคิล และขยะเศษอำหำรกำรเก็บขนมูลฝอย และกำรกำจัดมูลฝอยกำรถ่ำยทอดควำมรู้ให้แพร่หลำยใน
สังคมและในหน่วยงำนให้เข้ำใจกระบวนกำร รวมถึงกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนของสังคมให้ร่วม
รับผิดชอบต่อปัญหำขยะมูลฝอยที่เพิ่มขึนและข้อจำกัดในกำรหำสถำนที่ฝังกลบ
(3) เนื่องจำกในปัจจุบั นมีอัตรำกำรเพิ่มขึนของปริมำณขยะขึนตำมกำรเจริญเติบโตของ
เมืองและเพื่อเป็นกำรลดกำรใช้พืนที่ฝังกลบกำรสนับสนุนให้มีกำรดำเนินกำรด้ำนกำรลด กำรคัดแยก กำรแปรรูป
และกำรนำขยะกลับมำใช้ใหม่อย่ำงจริงจัง โดยดำเนินกำรดังนี
- ควรให้ควำมสำคัญกับกำรสร้ำงจิตสำนึกของประชำชนในกำรลด และคัดแยกขยะให้
เป็นควำมเคยชิน มีควำมรู้สึกถึงควำมรับผิดชอบร่วมกันของประชำชน โดยกำรส่งเสริมกำรจัดระบบคัดแยกขยะ
ในสถำนศึกษำทุกระดับเพื่อให้เด็ก และเยำวชนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรคัดแยกขยะ มีสำนึกรับผิดชอบ
ต่อสังคม และดำรงตนโดยทิงขยะถูกที่ถูกถัง
- บูรณำกำรกำรทำงำนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในกำรออกแบบระบบและ
บริหำรจัดกำรขยะรีไซเคิล
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- กำรรณรงค์ ส่งเสริม ให้ควำมรู้ สร้ำงควำมตระหนักในกำรร่วมจัดกำรสิ่งแวดล้อมใน
ระดับชุมชน เพื่อพัฒนำไปสู่ ชุมชน Zero Waste รวมถึงกำรส่ งเสริม และสร้ำงจิตส ำนึกในโรงเรียน สร้ำง
กิจกรรม ให้เด็กนักเรียนเกิดพฤติกรรมในกำรคัดแยกมูลฝอย และแปรรูปขยะกลับมำใช้ได้อีก
2.5 สถานการณ์ทรัพยากรป่าชายเลน
2. 5.1 สถานการณ์ด้านป่าชายเลน
ป่ำชำยเลน (mangrove forest) เป็นระบบนิเวศในแนวเชื่อมต่อระหว่ำงผืนแผ่นดินกับนำทะเลใน
เขตร้อน (tropical) และกึ่งร้อน (subtropical) ประกอบด้วยสังคมพืชและสัตว์หลำกชนิดดำรงชีวิตร่วมกัน
ภำยใต้สภำพแวดล้อมเงื่อนไขที่ต้องเป็นดินเลน นำกร่อย และมีนำทะเลท่วมถึงอย่ำงสม่ำเสมอ ป่ำชำยเลนจึง
พบได้ในบริเวณที่เป็นชำยฝั่งทะเล ปำกแม่นำ อ่ำว ทะเลสำบ และรอบเกำะแก่งต่ำงๆ บริเวณพืนที่ชำยฝั่งทะเล
ป่ำชำยเลน อำจเรียกว่ำ “ป่ำโกงกำง” ได้อีกชื่อหนึ่งตำมพันธุ์ไม้โกงกำงที่พบเป็นจำนวนมำกนั่นเอง
ในระบบนิเวศป่ำชำยเลน สิ่งไม่มีชีวิตและสิ่งมีชีวิตในป่ำชำยเลนจะมีควำมสัมพั นธ์ระหว่ำงกัน
อย่ำงซับซ้อน ทังในแง่กำรหมุนเวียนของธำตุอำหำรและกำรถ่ำยทอดพลังงำน สำมำรถอธิบำยง่ำยๆ ได้ว่ำเมื่อ
ผู้ผลิต คือ พืช เติบโตขึนจำกกำรสังเครำะห์ด้วยแสง จะมีส่วนของใบไม้ กิ่งไม้และเศษไม้ ที่ร่วงหล่นทับถมในนำ
และดิน จะถูกย่อยสลำยโดยผู้ย่อยสลำย ได้แก่ รำ แบคทีเรีย โปรโตซัวชนิดต่ำงๆ กลำยเป็นอินทรียวัตถุ และใน
ที่สุด ก็จะกลำยเป็นแร่ธำตุกลับคืนสู่ระบบนิเวศ บำงส่วนถูกบริโภคโดยกลุ่มกินอินทรียสำร เช่น แพลงก์ตอนพืช
ที่ต่อไปจะกลำยเป็นแหล่งอำหำรโปรตีนอันอุดมสมบูรณ์ให้แก่ แพลงก์ตอนสัตว์ สัตว์นำขนำดเล็กที่จะถูกบริโภค
ต่อไปอีก เป็นอำหำรของพวกกุ้ง ปู และปลำ ขนำดใหญ่ขึนไปตำมลำดับ หรือบำงส่วนก็จะตำยและถูกย่อย
สลำยกลับเป็นธำตุอำหำรสะสมอยู่ในป่ำนั่นเอง ธำตุอำหำรและอินทรียสำรบำงส่วนถูกพัดพำออกไปสู่ท้องนำ
สร้ำงควำมอุดมสมบูรณ์ให้แก่ท้องทะเลภำยนอก ป่ำชำยเลนจึงเป็นระบบนิเวศที่ มีควำมเฉพำะตัวและมีควำม
หลำกหลำยทำงชีวภำพสูง เป็นองค์ประกอบที่สำคัญยิ่งของชำยฝั่งทะเล นับเป็นทรัพยำกรที่มีคุณค่ำมหำศำลทัง
ทำงด้ำนเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของประเทศ ดังนี
1) ป่ำชำยเลนเป็นแหล่งพลังงำนและแหล่งวัตถุดิบไม้ใช้สอยในครัวเรือน
ไม้จำกป่ำชำยเลนโดยเฉพำะไม้โกงกำงสำมำรถนำมำเผำถ่ำนซึ่งให้ถ่ำนที่มีคุณภำพดีเพรำะ
ให้ควำมร้อนสูงและไม่แตกสะเก็ด นอกจำกนียังมีกำรใช้ประโยชน์ไม้ป่ำชำยเลนในรูปของไม้ฟืนเพื่อกำรหุงต้ม
ในชีวิตประจำวันของประชำชนที่อำศัยบริเวณป่ำชำยเลนและใกล้เคียง อีกทังไม้จำกป่ำชำยเลนหลำยชนิด
สำมำรถใช้ประโยชน์ในงำนก่อสร้ำงและใช้สอยด้วย เช่น ทำเสำเข็ม ไม้คำยัน ไม้ก่อสร้ำง เฟอร์นิเจอร์และ
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อุปกรณ์กำรประมง เปลือกของไม้ป่ำชำยเลนบำงชนิดสำมำรถนำมำสกัดสำรแทนนิน ใช้ในกำรย้อมแหอวน
ทำนำหมึก ทำสี ทำกำว และใช้ในอุตสำหกรรมฟอกหนัง เป็นต้น
2) ป่ำชำยเลนเป็นแหล่งพืชผักและพืชสมุนไพร
พืชป่ำชำยเลน ในที่นีหมำยถึงพืชหรือพันธุ์ไม้ชนิดต่ำงๆ ทังไม้ล้มลุกหรือไม้ยืนต้นที่อยู่ใน
ป่ำชำยเลนและมีชื่อเรียกแตกต่ำงกันไปตำมแต่ละท้องถิ่น ในแต่ละฤดูกำลชำวบ้ำนในท้องถิ่นบริเวณชำยฝั่งต่ำง
มีประสบกำรณ์และเรียนรู้ในกำรนำพืชป่ำชำยเลนไปใช้ประโยชน์ด้ำนต่ำงๆ ทังเป็นอำหำรและพืชสมุนไพรไม่ว่ำ
จะเป็นส่วนของใบ ดอก ผล หน่อ หัว เหง้ำรำก และเปลือกลำต้น ซึ่งจุดเด่นที่น่ำสนใจของพืชป่ำชำยเลนคือ
เป็นทรัพยำกรในท้องถิ่นที่หำได้ง่ำยขึนเองตำมธรรมชำติและให้ผลผลิตได้ทุกฤดูกำล พืชในป่ำชำยเลนที่สำมำรถ
นำมำใช้เป็นผักพืนบ้ำนได้นันมีอยู่หลำยชนิด เช่น ใบชะครำม ยอดเป้ง ยอดผักเบียทะเล ถั่วขำว นำปรงหนู
จำก ถอบแถบ ลำพู ลำแพน สำหร่ำยสำย เป็นต้น พืชในป่ำชำยเลนหลำยชนิดมีสรรพคุณทำงยำ ใช้เป็นยำ
สมุน ไพรได้ เช่น เหงือกปลำหมอ มะนำวผี ใช้รักษำโรคผิว หนัง ผลของตะบูนขำวใช้รักษำโรคบิดและโรค
ท้องร่วง รำกตำตุ่มทะเลใช้แก้อักเสบ แก้ไข้ แก้คัน ขลู่ใช้ต้มดื่มบรรเทำโรคเกี่ยวกับทำงเดินปัสสำวะและแก้
อำกำรปวดเมื่อย เป็นต้น
3) ป่ำชำยเลนเป็นแหล่งอนุบำลสัตว์นำวัยอ่อน เป็นแหล่งอำหำรที่อยู่อำศัย หลบภัย สืบพันธุ์
และเจริญเติบโตของสัตว์นำนำนำชนิด ป่ำชำยเลนเป็นที่อยู่อำศัยและเป็นแหล่งอนุบำลสัตว์นำวัยอ่อน โดย
เฉพำะตัวอ่อนของปู กุ้ง หอย ซึ่งเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญ รวมทังสัตว์นำชนิดอื่น ๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่
อำหำร ทังนีเนื่องจำกป่ำชำยเลนเป็นแหล่งอำหำรที่สำคัญของสัตว์นำ ดั งที่กล่ำวมำแล้ว โดยเฉพำะปลำหลำย
ชนิดที่เป็นที่นิยมในกำรบริโภค ปลำทะเลหลำยชนิดวำงไข่ในป่ำชำยเลนและอำศัยเจริญเติบโตในระยะแรก เมื่อ
เจริญเติบโตแข็งแรงดีแล้วจึงออกสู่ทะเล และหลำยชนิดที่แม้จะวำงไข่ในทะเลแต่ตัวอ่อนจะเคลื่อนย้ำยสู่ป่ำชำย
เลนเพื่ออำศัยหลบซ่อนศัตรูและหำอำหำร สัตว์นำที่มีคุณค่ำทำงเศรษฐกิจหลำยชนิด เช่น ปลำกะพงขำว ปลำ
นวลจันทร์ทะเล ปลำกระบอก ปลำเก๋ำ กุ้งกุลำดำ กุ้งแชบ๊วย หอยนำงรม หอยแมลงภู่ หอยแครง ปูแสม ปูม้ำ
และปูทะเล ล้วนแล้วแต่มีวงจรชีวิตบำงส่วนที่ต้องเข้ำมำอำศัยในป่ำชำยเลนทังสิน
4) ป่ำชำยเลนช่วยรักษำควำมสมดุลของระบบนิเวศชำยฝั่งและใกล้เคียง โดยเฉพำะระบบ
นิเวศหญ้ำทะเลและปะกำรัง โดยมีบทบำทในกำรรักษำสมดุลของธำตุอำหำรและควำมอุดมสมบูรณ์ของชำยฝั่ง
ซึ่งจะส่งผลถึงควำมอุดมสมบูรณ์ของทรัพยำกรประมง ป่ำชำยเลนยังช่วยกักเก็บตะกอนดิน มิให้ลงไปทับถม
และเกิดควำมเสียหำยในแนวปะกำรัง
5) ป่ำชำยเลนช่วยป้องกันดินชำยฝั่งพังทลำย รำกของต้นไม้ในป่ำชำยเลนซึ่งสำนกัน แน่นหนำ
จะช่วยบรรเทำควำมเร็วจำกกระแสนำลง ซึ่งนอกจำกจะช่วยลดกำรพังทลำยและกัดเซำะของดินชำยฝั่ง ยังทำ
สำนักงำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งที่ 2
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ให้ตะกอนที่แขวนลอยมำกับนำทับถมเกิดเป็นแผ่นดินงอกใหม่ เมื่อระยะเวลำนำนก็จะขยำยออกไปในทะเล
เกิดเป็นหำดเลนอันเหมำะสมแก่กำรเกิดของพันธุ์ไม้ป่ำชำยเลนต่อไป
6) ป่ำชำยเลนเป็นพืนที่สำหรับดูดซับสิ่งปฏิกูลต่ำงๆ รำกของต้นไม้ในป่ำชำยเลนที่งอกออกมำ
อยู่เหนือพืนดินทำหน้ำที่คล้ำยตะแกรงธรรมชำติ ที่คอยดักกรองสิ่งปฏิกูลและสำรพิษต่ำงๆ จำกบนบกไม่ให้ลงสู่
ทะเล โลหะหนักหลำยชนิดเมื่อถูกพัดพำมำตำมกระแสนำก็จะตกตะกอนลงที่บริเวณดินเลนในป่ำชำยเลน
นอกจำกนันขยะและครำบนำมันต่ำงๆ ก็จะถูกดักกรองไว้ในป่ำชำยเลนด้วย
7) ป่ำชำยเลนเป็นฉำกกำบังภัยธรรมชำติที่ช่วยปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของประชำชนที่
อำศัยบริเวณชำยฝั่ง โดยทำหน้ำที่เหมือนปรำกำรช่วยบรรเทำควำมรุนแรงของคลื่นและลมให้ลดน้อยลงก่อนจะ
ขึนฝั่ง มิให้สร้ำงควำมเสียหำยอย่ำงรุนแรงแก่ที่อยู่อำศัยและพืนที่ทำกินของชำวบ้ำนในบริเวณใกล้เคียง
8) ป่ำชำยเลนเป็นสถำนที่พักผ่อนหย่อนใจและแหล่งศึกษำธรรมชำติ ระบบนิเวศป่ำชำยเลน
เป็ น ระบบนิ เวศที่มีลั กษณะพิเศษเฉพำะตัว เป็นแหล่งที่อุดมไปด้ว ยพรรณไม้นำนำชนิดที่มีใบดอกและผล
สวยงำมแปลกตำ อีกทังยังเป็นแหล่งที่มีทังสัตว์นำและสัตว์บก โดยเฉพำะนกชนิดต่ำงๆ ที่อำศัยอยู่ร่วมกัน
หลำกหลำยชนิ ดทำให้ ป่ ำชำยเลนเป็ น สถำนที่ ที่เหมำะส ำหรับกำรพักผ่ อนหย่อนใจ ศึกษำหำควำมรู้ และ
สำมำรถพัฒนำไปสู่กำรเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ต่อไป
9) ป่ำชำยเลนช่วยลดภำวะโลกร้อน เพรำะเป็นแหล่งที่มีกำรสะสมของคำร์บอนสูงมำกและ
ต้นไม้ป่ ำชำยเลนหลำยชนิดมีควำมสำมำรถในกำรดูดซับก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ผ่ำนกระบวนกำร
สังเครำะห์แสงสูงกว่ำป่ำประเภทอื่น อีกทังยังเพิ่มปริมำณออกซิเจนในบรรยำกำศ เป็นปริมำณที่มำกอีกด้วย
2.5.2 สถานภาพทรัพยากรป่าชายเลน (State)
พืนที่ป่ำชำยเลนในควำมรับผิดชอบของสำนักบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง
ที่ 2 เป็นป่ำชำยเลนตำมมติครม. จำนวน 30,209.1 ไร่ (48.33 ตร.กม.) และเป็นป่ำชำยเลนที่อยู่นอกมติครม.
จำนวน 568.12 ไร่ (0.91 ตร.กม.) ป่ำชำยเลนคงสภำพ จำนวน 7,585.32 ไร่ (12.14 ตร.กม.) กระจำยในพืนที่
เขตอำเภอ บำงปะกง, เมืองฉะเชิงเทรำ, บ้ำนโพธิ์ นอกนันเป็นพืนที่ป่ำอื่นๆ (ป่ำพรุ ป่ำชำยหำด ป่ำบก) จำนวน
0 ไร่ (0 ตร.กม.) (หำดเลน หำดทรำย แม่นำ ลำคลอง) จำนวน 1,356.9 ไร่ (2.17 ตร.กม.) (พืนที่เปลี่ยนแปลง
สภำพ) จำนวน 21,266.9 ไร่ (34.03 ตร.กม.)
ความหลากหลายของสังคมพืชในป่าชายเลนจังหวัดฉะเชิงเทรา
กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งได้ดำเนินกำรสำรวจควำมหลำกหลำยของสังคมพืชและ
สัตว์ในป่ำชำยเลนจังหวัดฉะเชิงเทรำ ท้องที่ตำบลบำงซ่อน อำเภอบ้ำนโพธิ์, ตำบลเขำดิน ตำบลบำงผึง ตำบล
บำงปะกง ตำบลท่ำข้ำม และตำบลสองคลอง อำเภอบำงปะกง มีควำมหลำกหลำยชีวภำพในป่ำชำยเลน ดังนี
สำนักงำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งที่ 2
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พบพั น ธุ์ ไ ม้ป่ ำ ชำยเลนทังสิ น 6 วงศ์ (Families) 8 สกุล (Genus) 13 ชนิด (Species) มี
ควำมหนำแน่นรวมของต้นไม้เท่ำกับ 143.11 ต้น ต่อ ไร่ พันธุ์ไม้ที่พบมำกที่สุดอยู่ในวงศ์ Acanthaceae ชนิดที่
มีควำมหนำแน่นมำกที่สุด คือ แสมขำว (Avicenni aalba) มีควำมหนำแน่น เท่ำกับ 59.04 ต้นต่อไร่ รองลงมำ
คือแสมทะเล (Avicennia marina) และตะบูนขำว (Xylocarpus granatum) มีควำมหนำแน่นเท่ำกับ 39.56
และ 18.44 ต้นต่ อไร่ ตำมลำดับ ควำมโตทำงเส้ นผ่ ำนศูนย์กลำงที่ระดับ เพียงอกเฉลี่ย (DBH) เท่ำกับ 10.71
เซนติเมตร และควำมสูงเฉลี่ย (H) เท่ำกับ 7.47 เมตร ค่ำดัชนีควำมสำคัญ (ImportantValueIndex; IVI) สูง
ที่สุด คือ แสมขำว มีคำ่ เท่ำกับ 129.74 รองลงมำ คือ แสมทะเล และตะบูนขำว มีค่ำเท่ำกับ 67.37 และ 52.98
ตำมลำดับ ค่ำดัชนีควำมควำมหลำกหลำยทำงชนิดพันธุ์ (Shannon-Wiener diversity index ; H’) เท่ำกับ
1.581 ค่ำควำมชุกชุมทำงชนิดพันธุ์ ของมำร์กำเรฟ (Margalef’sindex ; d) เท่ำกับ 1.586 และค่ำดัชนีควำม
สม่ำเสมอทำงชนิดพันธุ์ของพีลู (Pielou’sevenness ; J’) เท่ำกับ 0.616
ผลผลิตมวลชีวภาพและการกักเก็บคาร์บอนในป่าชายเลนจังหวัดฉะเชิงเทรา
จำกกำรประเมินพบว่ำ มีมวลชีวภำพทังหมดเท่ำกับ 19.696 ตันต่อไร่ โดยแบ่งเป็น มวลชีวภำพเหนือดินเท่ำกับ
8.336 ตัน ต่อไร่ และมวลชีวภำพใต้ ดินเท่ำกับ 11.360 ตันต่อไร่ มวลชีวภำพเหนือดินทังหมด พบว่ำ มีมวล
ชีวภำพลำต้นมำกที่สุด 5.200 ตันต่อไร่ รองลงมำคือ มวลชีวภำพกิ่ง 2.596 ตันต่อไร่ มวลชีวภำพใบ 0.467 ตัน
ต่อไร่ และมวลชีวภำพรำกเหนือพืนดิน 0.073 ตันต่อไร่ ตำมลำดับ โดยแสมขำว เป็นชนิดพันธุ์ที่มีมวลชีวภำพ
มำกที่สุดเท่ ำกับ 4.416 ตัน ต่อไร่ รองลงมำคือแสมทะเล และตะบูนขำว มีมวลชีว ภำพเท่ ำกับ 1.454 และ
1.399 ตันต่อไร่ ตำมลำดับ สำหรับมวลชีวภำพใต้ ดินพบว่ำ มีกำรกระจำยอยู่ ในชันดินที่ควำมลึกต่ ำงๆ โดย
สะสมอยู่ในชันดินที่มีควำมลึก 0-10 เซนติเมตร มำกที่สุดเท่ำกับ 2.979 ตันต่อไร่ รองลงมำอยู่ ที่ชันควำมลึก
40-50, 20-30 และ 30-40 เซนติเมตร มีมวลชีวภำพเท่ ำกับ 1.609, 1.085 และ 0.927 ตันต่อไร่ ตำมลำดับ
และเมื่อแบ่งตำมขนำดรำกพบว่ำ รำกขนำดมำกกว่ำ 10 มิลลิเมตร มีมวลชีวภำพมำกที่สุดเท่ำกับ 5.775 ตันต่อ
ไร่ รองลงมำคือ รำกขนำด 5 – 10 และ 0 - 5 มิลลิ เมตร มีมวลชีวภำพเท่ ำกับ 3.974 และ 1.611 ตันต่ อไร่
ตำมลำดับ
ตารางที่ 4 ชนิดพันธุ์ไม้ป่ำชำยเลนที่พบในจังหวัดฉะเชิงเทรำ
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7

ชื่อสามัญ
โกงกำงใบเล็ก
โกงกำงใบใหญ่
ตะบูนขำว
ตะบูนดำ
ตำตุ่มทะเล
โปรงขำว
โปรงแดง
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ชื่อวิทยาศาสตร์
Rhizophora apiculata
Rhizophora mucronata
Xylocarpus granatum
Xylocarpus moluccensis
Excoecaria agallocha
Ceriops decandra
Ceriops tagal
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ลาดับที่
8
9
10
11
12
13
14
15

ชื่อสามัญ
ฝำดดอกขำว
พังกำหัวสุมดอกขำว
โพทะเล
ลำพูทะเล
แสมขำว
แสมดำ
แสมทะเล
หงอนไก่ทะเล

ชื่อวิทยาศาสตร์
Lumnitzera racemosa
Bruguiera sexangula
Thespesia populnea
Sonneratia alba
Avicennia alba
Avicennia officinalis
Avicennia marina
Heritiera littoralis

กำรสะสมคำร์ บ อนในป่ ำ ชำยเลน พบว่ ำ คำร์ บ อนที่ ส ะสมอยู่ ใ นมวลชี ว ภำพ (ในรู ป
สำรประกอบคำร์บอน) รวมเฉลี่ยเท่ำกับ 9.257 ตันต่อไร่ โดยแบ่งเป็น คำร์บอนที่สะสมอยู่ในมวลชีวภำพเหนือ
ดินเท่ำกับ 3.918 ตันต่อไร่ และคำร์ บอนที่สะสมอยู่ ในมวลชีวภำพใต้ ดินเท่ำกับ 5.339 ตันต่อไร่ คำร์บอนที่
สะสมอยู่ในมวลชีวภำพเหนือดินสะสมอยู่ในลำต้นมำกที่สุด 2.444 ตันต่อไร่ รองลงมำคือ สะสมอยูในกิ่ง 1.220
ตันต่อไร่ สะสมอยูjในใบ 0.219 ตันต่อไร่ และสะสมอยู่ในรำกเหนือพืนดิน 0.034 ตันต่อไร่ ตำมลำดับ และเมื่อ
นำมำประเมินร่วมกับพืนที่ป่ำชำยเลน พบว่ำ ป่ำชำยเลนจังหวัดฉะเชิงเทรำมีกำรกักเก็บคำร์ บอนเท่ำกับ 0.070
ล้ำนตันคำร์บอน
ความหลากหลายของนกในป่าชายเลนจังหวัดฉะเชิงเทรา
จำกกำรสำรวจพบนกทังหมด 14 ชนิด จำก 13 สกุล 9 วงศ์ 6 อันดับ พบควำมหลำกหลำยใน
วงศ์นกยำง (Ardeidae) อันดับนกกระทุง (Pelecaniformes) และวงศ์นกชำยเลน (Scolopacidae) อันดับนกชำย
เลน (Charadriiformes) มำกที่สุด เช่น นกยำงกรอกพันธุ์ชวำ (Ardeola speciosa) นกยำงเปีย (Egretta garzetta)
นกทะเลขำแดงธรรมดำ (Tringa totanus) เป็ นต้ น นกที่ พบมำกที่ สุ ด ได้ แก่ นกหั วโตทรำยเล็ ก (Charadrius
mongolus) นกกำนำเล็ก (Microcarbo niger) นกทะเลขำแดงธรรมดำ (Tringa totanus) นกนำงนวลแกลบเครำ
ขำว (Chlidonias erone) นกทะเลขำเขียวธรรมดำ (Tringa nebularia) ตำมล ำดั บ พบนกที่ อยู่ในกลุ่ มใกล้ ถู ก
คุกคำม (Near Threatened; NT) คือ นกปำกแอ่นหำงดำ (Limosa melanuroides)
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รูปที่ 17 นกกำบบัว (Mycteria leucocephala)

รูปที่ 18 นกกำนำเล็ก ( Phalacrocorax niger)

ความหลากหลายของแมลงในป่าชายเลนจังหวัดฉะเชิงเทรา
แมลงที่สำรวจพบทังหมดจำนวน 5 อันดับ 23 วงศ์ 24 ชนิด ได้แก่ 1) แมลงที่กินพืชเป็นอำหำร
(Herbivore) เช่น มอดหนวดยำว (Cryptolestes pusillus) แมลงวั นหนอนชอนใบ (Liriomyza sp.) แมลงหวี่ขน
(Psychodidae unknow sp.1) แมลงวันผลไม้ยูฟำนตำ (Euphranta sp.1) เพลียจักจั่นฝอย (Amrasca sp.1) เป็น
ต้น 2) แมลงกินสัตว์เป็นอำหำร (Carnivor) เช่น ด้วงดินอกเล็ก (Drypta sp.) ด้วงกระดูกสัตว์ (Stigmatium sp.)
แมลงวั น ขำยำว (Dolichopodidae unknown sp.1) ต่ อ กำเหว่ ำ (Chrysididae unknown sp.1) มดลี
(Crematogaster sp.2) เป็นต้น 3) แมลงที่ช่วยผสมเกสร (Pollinator) ได้แก่ แมลงวันบ้ำน2 (Muscidae unknow
sp.2) ผี เสื อกลำงคืน (Botyodes sp.) ผีเสื อขำวแคระ (Leptosia nina) ผีเสือหนอนกอ1 (Pyralidae unknown
sp.1)
ความหลากหลายของสัตว์น้าในป่าชายเลนจังหวัดฉะเชิงเทรา
จำกกำรศึกษำสัตว์นำในป่ำชำยเลน บริเวณป่ำชำยเลนปำกนำบำงปะกง และป่ำชำยเลนเจ้ำพระยำ อำเภอบำง
ปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรำ พบสัตว์นำทังหมด 22 ชนิด จำก 20 สกุล 16 วงศ์ จำแนกเป็นกลุ่มปลำ (Chordata)
17 ชนิด 13 วงศ์ และกลุ่มกุ้ง/ปู (Arthropoda) 5 ชนิด 3 วงศ์
ชนิดที่สำรวจพบ กลุ่มปลำ (Chordata) วงศ์ Ambassidae ได้แก่ ปลำแป้นแก้วครีบยำว
วงศ์ Ariidae ได้ แ ก่ ปลำอุ ก จุ ด ด ำ และปลำกดหั ว อ่ อ น วงศ์ Clupeidae ได้ แ ก่ ปลำกะตั ก แก้ ว วงศ์
Cynoglossidae ได้แก่ ปลำยอดม่วงยำว วงศ์ Dasyatidae ได้แก่ ปลำกระเบนหำงควำย วงศ์ Drepaneidae
ได้ แ ก่ ปลำใบโพธิ์ วงศ์ Eleotridae ได้ แ ก่ ปลำบู่ หั ว งู วงศ์ Engraulidae ได้ แ ก่ ปลำแมวหนวดยำว วงศ์
Mugilidae ได้แก่ ปลำกระบอกดำ วงศ์ Polynemidae ได้แก่ ปลำหนวดพรำหมณ์ วงศ์ Pristigasteridae
ได้แก่ ปลำอีปุดตำโต วงศ์ Sciaenidae ได้แก่ ปลำจวดหน้ำสัน ปลำจวดม้ำเทำ ปลำจวดยำว และปลำจวดปำ
วัค วงศ์ Sillaginidae ได้แก่ ปลำเห็ดโคน กลุ่ มกุ้ง/ปู (Arthropoda) วงศ์ Palaemonidae ได้แก่ กุ้งกะต่อม
และกุ้งก้ำมกรำม วงศ์ Penaeidae ได้แก่ กุ้งหัวมัน และกุ้งขำว วงศ์ Squillidae ได้แก่ กังตั๊กแตนสันแดง
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ความหลากหลายของสัตว์หน้าดินในป่าชายเลนจังหวัดฉะเชิงเทรา
จำกกำรสำรวจพบสัตว์หน้ำดินทังหมด 9 วงศ์ 11 สกุล 11 ชนิด ชนิดที่พบมำกที่สุดคือ ปู
แสมก้ำมส้ม รองลงมำคือ หอยถั่วแดง นอกจำกนียังพบชนิดอื่นๆเพิ่มเติม ได้แก่ หอยเทียน หอยหูปำกเหลือง ปู
ก้ำมดำบ ปูแสมก้ำมแดง ปูแสมก้ำมยำว ทำกเปลือย หอยกะทิ หอยแครง หอยจุ๊บแจง
2.5.3 การใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าชายเลน
จังหวัดฉะเชิงเทรำ มีพืนที่ป่ำชำยเลนอยู่ในเขตพืนที่อำเภอบำงปะกง ในพืนที่ 5 ตำบล โดย
ป่ำชำยเลนที่พบจะอยู่บริเวณริมแม่นำ ลำคลอง แต่โดยมำกพืนที่มีเอกสำรสิทธิ์และเป็นบ่อเพำะเลียงสัตว์นำ ซึ่ง
ในปี 2557 พบว่ำจังหวัดฉะเชิงเทรำมีพืนที่ที่มีสภำพเป็นป่ำชำยเลนทังหมด 7,585 ไร่ โดยเป็นป่ำที่อยู่นอกเขต
อนุรักษ์ 7,375 ไร่ (คิดเป็นร้อยละ 97) และอยู่ในเขตอนุรักษ์ 210 ไร่ (คิดเป็นร้อยละ 3)
กำรเปลี่ยนแปลงพืนที่ป่ำชำยเลนจังหวัดฉะเชิงเทรำ จำกกำรบุกรุกพืนที่ป่ำชำยเลนเพื่อใช้
พืนที่สำหรับกำรเพำะเลียงสัตว์นำ ทำร้ำนอำหำรริมทะเล และกำรขยำยตัวของชุมชนเมือง โดยกำรเปลี่ยนแปลง
ของพืนที่ป่ำชำยเลนในจังหวัดฉะเชิงเทรำ ตังแต่ ปี พ.ศ.2504-2557 แสดงในตำรำงที่ 8
ตารางที่ 5 พืนที่ป่ำชำยเลนจังหวัดฉะเชิงเทรำ ตังแต่ปี พ.ศ.2504-พ.ศ.2557
ปี (พ.ศ.)
พืนที่ที่มีสภำพป่ำชำยเลนจังหวัดฉะเชิงเทรำ (ไร่)
2504
2518
18,750
2522
14,500
2529
4,625
2532
3,556
2534
2,294
2536
3,348
2539
3,016
2543
10,918
2547
7,812
2552
7,309
2557
7,585
ที่มำ: สำนักอนุรักษ์ทรัพยำกรป่ำชำยเลน กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง
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กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง ได้ดำเนินกำรโครงกำรจำแนกเขตกำรใช้ประโยชน์
ที่ดินป่ำชำยเลน พ.ศ.2557 เพื่อจำแนกเขตกำรใช้ประโยชน์พืนที่ป่ำชำยเลนออกเป็นพืนที่ต่ำงๆ พบว่ำ ในปี
2557 จังหวัดฉะเชิงเทรำมีพืนที่ป่ำชำยเลนในควำมรับผิดชอบของกรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง จำนวน
30,209.14 ไร่ แบ่ ง เป็ น พื นที่ ป่ ำชำยเลนคงสภำพ จ ำนวน 7,585.35 ไร่ นอกนั นเป็ นพื นที่ อื่ น ๆ ได้ แก่ พื นที่
เพำะเลียงสัตว์นำ นำเกลือ เกษตรกรรม เมืองและสิ่งก่อสร้ำง ท่ำเทียบเรือ พืนที่ทิงร้ำง และพืนที่เปลี่ยนแปลงแนว
ชำยฝั่ง รวม 22,623.79 ไร่ ดังตำรำงที่ 9
ตารางที่ 6 รูปแบบกำรใช้ประโยชน์ที่ดินป่ำชำยเลนจังหวัดฉะเชิงเทรำ ปี พ.ศ.2557**
การใช้ประโยชน์ที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา
ป่ำชำยเลน (ป่ำคงสภำพ)
ป่ำชำยหำด
ป่ำพรุ
ป่ำบก
พืนที่เพำะเลียงสัตว์นำ
นำเกลือ
เกษตรกรรม
เมืองและสิ่งก่อสร้ำง
ท่ำเทียบเรือ
พืนที่ทิงร้ำง
เลนงอก/หำดเลน
หำดทรำย
พืนที่เปลี่ยนแปลงแนวชำยฝั่ง***
รวม

พื้นที่ (ไร่)
7,585.35
2,860.00
8,078.40
3,237.16
6,178.48
419.49
493.34
1,356.91
30,209.14

** ขอบเขตกำรจำแนกเขตกำรใช้ประโยชน์ที่ดินป่ำชำยเลนตำมมติคณะรัฐมนตรี ปี พ.ศ.2543 มีพืนที่ 2,730,033.25 ไร่
และขอบเขตกำรจำแนกเขตกำรใช้ประโยชน์ที่ดินป่ำชำยเลนปีพ.ศ.2557 มีพืนที่ 2,869,489.12 ไร่ โดยมีพืนที่เพิ่มขึนจำก
1) พืนที่ที่มีสภำพป่ำชำยเลน นอกเขตป่ำชำยเลนตำมมติคณะรัฐมนตรี ปี พ.ศ.2543จำนวน 163,058.54ไร่
2) พืนที่ที่มีสภำพเลนงอก/หำดเลน นอกเขตป่ำชำยเลนตำมมติคณะรัฐมนตรี ปี พ.ศ.2543จำนวน37,488.30ไร่
*** พืนที่เขตจำแนกกำรใช้ประโยชน์ที่ดนิ ป่ำชำยเลน ปี พ.ศ.2543 สภำพปัจจุบนั เปลี่ยนเป็นทะเลหรือแม่นำลำคลอง
ที่มำ: จำกกำรแปลภำพถ่ำยดำวเทียม โดยคณะวนศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ พ.ศ.2557
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นอกจำกนี กำรเปลี่ยนแปลงพืนที่ป่ำชำยเลนจังหวัดฉะเชิงเทรำ ยังมีสำเหตุมำจำกปัญหำ
กำรกัดเซำะชำยฝั่ง โดยชำยฝั่งที่มีปัญหำกำรกัดเซำะชำยฝั่งในระดับวิกฤต ระยะทำง 0.01 กิโลเมตร ในจำนวน
นีมีพืนที่ป่ำชำยเลนที่ประสบปัญหำกำรถูกกัดเซำะด้วย ถือว่ำเป็นปัญหำที่สำคัญ และทวีควำมรุนแรงขึน

รูปที่ 13 สภำพพืนที่ป่ำชำยเลนบริเวณตำบลท่ำข้ำม บริเวณปำกแม่นำบำงปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรำ

รูปที่ 14 สภำพพืนที่ป่ำชำยเลนบริเวณตำบลสองคลอง จังหวัดฉะเชิงเทรำ
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รูปที่ 15 แผนที่กำรใช้ประโยชน์ที่ดินป่ำชำยเลน จังหวัดฉะเชิงเทรำ ปี พ.ศ.2557
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2.5.4 สาเหตุที่มีผลกระทบต่อทรัพยากรป่าชายเลน (Pressure)
1) กำรบุกรุก ทำลำย และครอบครองพืนที่ป่ำชำยเลน
2) กำรใช้ประโยชน์ทรัพยำกรสัตว์นำในป่ำชำยเลนอย่ำงขำดควบคุม
3) ผลกระทบจำกคุณภำพชำยฝั่งลดลง ทำให้ป่ำชำยเลนบำงพืนที่เสียหำย
4) กำรลดลงของพืนที่ป่ำชำยเลนจำกกำรกัดเซำะชำยฝั่ง
2.5.5 แผนการดาเนินงาน มาตรการ และการแก้ไขปัญหา (Responses)
1) ยกระดับกำรใช้นโยบำยทวงคืนผืนป่ำให้เข้มข้นและต่อเนื่อง
2) บังคับใช้กฎหมำยอย่ำงจริงจัง
3) จัดทำข้อตกลงชุมชนหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นในกำรจับสัตว์นำและกำรใช้ประโยชน์จำก
ทรัพยำกรป่ำชำยเลน
4) ให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรใช้ประโยชน์ทรัพยำกรป่ำชำยเลนให้เกิดควำมยั่งยืน
5) จัดทำแนวป้องกันกำรกัดเซำะชำยฝั่งแบบวิธีธรรมชำติ ภูมิปัญญำท้องถิ่น บูรณำกำรกับ
เทคโนโลยีสมัยใหม่
6) ฟื้นฟูป่ำชำยเลนโดยกำรปลูกป่ำชำยเลนในพืนเสียหำย
7) เพิ่มควำมหลำยชนิดพันธุ์สัตว์นำโดยกำรปล่อยพันธุ์สัตว์นำ
สำนักงำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งที่ 2 ได้ดำเนินกำรจัดประชุมสัมมนำ
หำรือระดับพืนที่ ระดับจังหวัด และภำคีเครือข่ำย 3 จังหวัดในพืนที่รับผิดชอบ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
นำผลกำรหำรือระดมควำมคิดเห็นจำกำรประชุม สัมมนำ และหำรือ เพื่อมำวิเครำะห์สถำนกำรณ์ทรัพยำกรทำง
ทะเลและชำยฝั่งจังหวัดฉะเชิงเทรำ โดยใช้เทคนิค DPSIR : ผลกำรวิเครำะห์ ดังในภำคผนวกที่ 7 และ 8
2.5.6 การดาเนินงานที่ผ่านมาในปี พ.ศ. 2561
1) มีกำรปลูกป่ำชำยเลน
2) มีกำรตรวจยึดพืนที่ป่ำชำยเลนตำมนโยบำยทวงคืนผืนป่ำ
3) มีกำรประชุมเครือข่ำยป่ำชำยเลนในชุมชนชำยฝั่ง
4) สอดแทรกเนือหำด้ำนกำรอนุรักษ์และจัดกำรป่ำชำยเลนในโครงกำรค่ำยเยำวชนรักษ์ทะเล
5) มีกำรลำดตระเวนตรวจตรำอย่ำงสม่ำเสมอ
2.5.7 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
1) ปัญหำอุปสรรค
- บุคลำกร และงบประมำณที่มีอย่ำงจำกัด อีกทังอุปกรณ์ และยำนพำหนะ (รถยนต์) ในกำร
ปฏิบัติงำนก็ไม่เพียงพอ และไม่ทันสมัยทำให้เกิดปัญหำในกำรปฏิบัติงำน
2) ข้อเสนอแนะ
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- ควรสนั บสนุนบุคลำกร และงบประมำณ ให้เพียงพอในกำรปฏิบัติงำน และควรจัดหำ
อุป กรณ์ และยำนพำหนะ (รถยนต์) ในกำรปฏิบัติงำนให้ เพียงพอ และทันสมัย เพื่อกำรปฏิบัติงำนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพสูงสุด
- ยกระดับ กำรมีส่ วนร่ว มของชุมชนชำยฝั่ ง โดยกำรสนับสนุนให้ ชุ มชนชำยฝั่ งให้ได้ตำม
เจตนำรมณ์ของพระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง พ.ศ.2558
2.6 สถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่ง
2.6.1 สถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่ง
จังหวัดฉะเชิงเทรำ มีควำมยำวชำยฝั่งประมำณ 16.56 กิโลเมตร โดยสำมำรถแบ่งออกเป็น 1
กลุ่มหำด โดยมีอำณำเขตครอบคลุมพืนที่ตำบล สองคลอง ถึงตำบล ท่ำข้ำม รวมทังสิง 3 ตำบล
2.6.2 สถานภาพการกัดเซาะชายฝั่งจังหวัดฉะเชิงเทรา (State)
ข้อมูลจำกกองบริหำรจัดกำรพืนที่ชำยฝั่ง กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง (2560) พบว่ำ
พืนที่ชำยฝั่งจังหวัดฉะเชิงเทรำ มีระยะทำงประมำณ 16.56 กิโลเมตร มีพืนที่ชำยฝั่งที่ประสบปัญหำกำรกัดเซำะ
รุนแรง 0.01 กิโลเมตร (ตำรำงที่ 7) แบ่งออกเป็น
1) พืนที่กัดเซำะชำยฝั่งรุนแรง

0.01 กิโลเมตร

2) พืนที่ที่มีกำรดำเนินกำรแก้ไขแล้ว 11.50 กิโลเมตร
3) พืนที่ติดตำมตรวจสอบ
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ตารางที่ 7 สถำนภำพกำรกัดเซำะชำยฝั่งจังหวัดฉะเชิงเทรำแบ่งตำมจำนวนพืนที่, ควำมยำว
ท้องที่
อาเภอ

พื้นที่กัดเซาะ (กม.)
ตาบล

บำงปะกง

ท่ำข้ำม
บำงปะกง
สองคลอง
รวม

ปาน
กลาง
0.01
0.01
-

รุนแรง

น้อย
-

โครงสร้างป้องกันการกัดเซาะ พื้นที่ไม่กัดเซาะ(ระยะทางตามแนวชายฝั่ง)
ระยะทาง
(กม.)
0.44
11.06
11.50

ประเภท
โครงสร้าง
OB
BP OB RE VS

นิยามศัพท์ลักษณะโครงสร้างชายฝั่ง
AR = Artificial Reef
(ปะกำรังเทียม)
BF = Beach Forest Plantation
(กำรปลูกป่ำชำยหำด)
BN = Beach Nourishment (กำรเติมทรำย)
BOR = Bridge Over the river (สะพำนข้ำมแม่นำ)
BP = Bamboo Fences Prevention (กำรปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น)
BR = Boat Ramp
(ทำงลำดลงนำเพื่อนำเรือขึน-ลง)
BV = Bridge View
(สะพำนจุดชมวิว)
CPI = Concrete Pipe
(กำรวำงท่อคอนกรีต)
CPO = Concrete Poles
(กำรปักเสำคอนกรีต)
EQ = Equilibrium
(พืนที่สมดุล (มีปริมำณตะกอน
เข้ำและออกในพืนที่สม่ำเสมอ))
FC = Fish Cage
(กระชังปลำ)
GA = Gabion
(กล่องกระชุหนิ )
GE = Geobag
(กำรวำงถุงใยสังเครำะห์บรรจุทรำย)
GRI = I-Groin
(รอดักทรำยแบบตัวไอ)
GRL = L-Groin
(รอดักทรำยแบบตัวแอล)
GRT = T-Groin
(รอดักทรำยแบบตัวที)
GRY = Y-Groin
(รอดักทรำยแบบตัววำย)
HA = High Accumulation (พืนที่ทมี่ ีกำรสะสมตะกอนมำก
(› 5 เมตร/ปี))

JT
LA

สมดุล
(กม.)
1.84
1.84

ตะกอนสะสม
(กม.)
2.46
2.46

ปากแม่น้า
(กม.)
0.74
0.74

ความ
ยาวรวม
(กม.)
0.74
4.75
11.06
16.56

= Jetty
= Low Accumulation

(เขื่อนกันทรำยและคลืน่ ปำกแม่นำ)
(พืนที่ทมี่ ีกำรสะสมตะกอนน้อย
(‹5 เมตร/ปี))
MC = Maintenance of Coastal Structure (ซ่อมบำรุงโครงสร้ำง)
MP = Mangrove Plantation (กำรปลูกป่ำชำยเลน)
MS = Mild Slope Seawall (กำแพงกันคลื่นประเภทลำดเอียง)
NT = Nature Trail
(เส้นทำงศึกษำธรรมชำติ)
OB = Offshore Breakwater (เขื่อนหินป้องกันคลืน่ นอกชำยฝั่ง)
PI = Pier
(ท่ำเทียบเรือ)
RB = Reef Ball
(โดมทะเล)
RE = Revetment
(เขื่อนหินทิง, หินทิง)
SB = Sand Bypassing (กำรถ่ำยเททรำย)
SD = Structural Demolition (รือถอนโครงสร้ำง)
SR = Sea Road
(ถนนเลียบทะเล)
SS = Sand Sausage
(ไส้กรอกทรำย)
ST = Stepped Sloping Seawall (กำแพงกันคลื่นประเภทลำดเอียง
แบบขันบันได)
SZ = Setback Zone
(กำรกำหนดแนวถอยร่น)
TG = Temporary Groin (รอดักทรำยชัว่ ครำว)
TP = Tetrapod
(เขื่อนคอนกรีตหล่อรูปสี่ขำ)
VS = Vertical Seawall (กำแพงกันคลื่นประเภทตังตรง)

ที่มำ : กองบริหำรจัดกำรพืนที่ชำยฝั่ง กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง
(2560)
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รูปที่ 16 สถำนภำพแนวชำยฝั่งจังหวัดฉะเชิงเทรำ พ.ศ.2560
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รูปที่ 17 โครงสร้ำงป้องกันกำรกัดเซำะชำยฝั่งจังหวัดฉะเชิงเทรำ พ.ศ.2560
2.6.3 สาเหตุที่มีผลกระทบต่อการกัดเซาะชายฝั่ง (Pressure)
1) กำรพัฒนำพืนที่ชำยฝั่ง โดยกำรก่อสร้ำงบริเวณชำยฝั่งและในทะเล
2) กำรบุกรุกทำลำยและเปลี่ยนแปลงสภาพป่าชายเลน
3) การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก
4) กำรเปลี่ยนแปลงของปัจจัยทางธรรมชาติ (ลักษณะทางภายภาพของชายฝั่ง คลื่น ลม
กระแสน้้าชายฝั่ง น้้าขึ้นน้้าลง) และควำมรุนแรงของกระแสคลื่นกระทบพืนที่ชำยฝั่ง
2.6.4 แผนการดาเนินงาน มาตรการ และการแก้ไขปัญหา (Responses)
1) ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินประสิทธิภำพโครงสร้ำงป้องกันที่มีอยู่เดิม
2) วำงแผนแม่บทกำรแก้ไขปัญหำกำรกัดเซำะชำยฝั่งแบบบูรณำกำรและมีส่วนร่วมทังใน
เชิงพืนที่และเชิงหน่วยงำน
3) ศึกษำวิจัยร่วมกับชุมชนและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอโครงสร้ำงป้องกันกำรกัดเซำะ
ชำยฝั่งที่เหมำะสม และไม่ส่งผลกระทบให้เกิดกำรกัดเซำะชำยฝั่งในพืนที่ใกล้เคียง
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4) บังคับใช้กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ตำมพระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกร
ทำงทะเลและชำยฝั่ง พ.ศ.2558
5) ศึกษำวิจัยเพื่อหำแนวทำงกำรเติมตะกอนในพืนที่กัดเซำะหรือพืนที่ขุดลอกตะกอน
6) พัฒนำระบบกลไกกำรตังรับปรับตัวในระดับชุมชนและระดับพืนที่
7) ใช้โครงสร้ำงสลำยพลังคลื่นที่เหมำะสมกับพืนที่ เช่น ใช้ไม้ไผ่ปัก เป็นต้น
8) ติดตำมกำรเปลี่ยนแปลงลักษณะทำงกำยภำพของชำยฝั่งอย่ำงต่อเนื่องและเป็นระบบ
9) บังคับใช้กฎหมำยอย่ำงเข้มงวดจริงจัง เพื่อป้องกันกำรบุกรุกทำลำยป่ำชำยเลน
10) ส่งเสริมให้มีกำรปลูกป่ำชำยเลนในพืนที่ชำยฝั่งที่มีดินเลนงอก
จำกข้อมูล ข้ำงต้น สำมำรถนำเสนอสำเหตุที่มีผ ลกระทบต่อปัญหำกำรกัดเซำะชำยฝั่ ง
(Pressure) และกำรดำเนินงำน มำตรกำร และกำรแก้ไขปัญหำ (Responses) ได้ดังภำคผนวกที่ 9 และ 10
2.6.5 การดาเนินงานที่ผ่านมาของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 พ.ศ. 2561
1) ทำกำรส ำรวจโครงสร้ำงเดิมและโครงสร้ำงใหม่ว่ำมีอยู่เท่ำไหร่ ใครเป็นเจ้ำของ
งบประมำณ รวมไปถึงประเมินประสิทธิภำพของโครงสร้ำงนันๆ
2) จัดทำข้อมูลผลกระทบจำกกำรกัดเซำะชำยฝั่ง รวบรวมข้อมูลกำรกัดเซำะเชิงพืนที่ทุก
จังหวัด
3) สำรวจควำมต้องกำรของชุมชนในกำรแก้ไขปัญหำกำรกัดเซำะชำยฝั่งในแต่ละพืนที่ว่ำ
ต้องกำร โครงสร้ำงแบบใด
2.6.6 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
1) พืนที่ครอบครองที่มีเอกสำรสิทธิ์ที่ถูกกัดเซำะ (โฉนดตกนำ)
2) กำรก่อสร้ำงโครงสร้ำงป้องกันที่อำจจะต้องดำเนินกำรในพืนที่โฉนดตกนำ
3) ดินที่งอกหลังกำรแก้ไขปัญหำแล้ว อำจมีกำรเรียกร้องกรรมสิทธิ์ที่ดิน
4) ประเภทของโครงสร้ำงป้องกันกำรกัดเซำะชำยฝั่งควรมีกำรศึกษำวิจัยอย่ำงต่อเนื่อง
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3. ประเด็นปัญหาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่สาคัญในพื้นที่ (hot issue)
สถำนกำรณ์ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งของจังหวัดฉะเชิงเทรำ ประเด็นปัญหำหลักคือกำรลดลง
ของพืนที่ป่ำชำยเลนและควำมเสื่อมโทรมของทรัพยำกรป่ำชำยเลน กำรกัดเซำะชำยฝั่ง ควำมเสื่อมโทรมของ
ระบบนิเวศชำยฝั่งและสิ่งแวดล้อมทำงทะเล แต่ทังนีสำมำรถจัดลำดับควำมสำคัญได้ดังนี
3.1 คุณภาพน้าทะเลชายฝั่ง
จังหวัดฉะเชิงเทรำนันมีสถำนกำรณ์ด้ำนคุณภำพนำทะเลชำยฝั่งไม่ต่ำงจำกจังหวัดอื่นๆ ในอ่ำวไทย
รูปตัว ก. นั่นคือ มีคุณภำพนำชำยฝั่งอยู่ในระดับต่ำ ซำยังได้รับผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงคุณภำพนำของ
ลุ่มนำบำงปะกงอยู่ตลอดปี ผลกระทบจำกกำรกำรเปลี่ยนแปลงคุณภำพนำทะเลชำยฝั่ง มีตังแต่ส่งผลกระทบต่อ
กำรเพำะเลียงสัตว์นำ ทำให้ทรัพยำกรสัตว์นำตำมธรรมชำติลดลง ไปจนถึงกำรเป็นภัยคุกคำมต่อป่ำชำยเลน
ปัญหำคุณภำพนำทะเลชำยฝั่ง เป็นปัญหำที่เกินควำมสำมำรถของกรมทรัพยำกรทำงและชำยฝั่ง
หรือจังหวัดฉะเชิงเทรำจะแก้ไขปัญหำได้โดยลำพัง เนื่องจำกเป็นปัญหำที่มีหน่วยงำนและผู้เกี่ยวข้องจำนวนมำก
ทังยังเป็นปัญหำที่มีครอบคลุมพืนที่ตังแต่ต้นนำบำงปะกงซึ่งมีผ่ำนพืนที่หลำยจังหวัด ดังนันกำรแก้ไขปัญหำจึง
ควรแยกออกเป็นสองกลุ่มปัญหำหลัก คือ ปัญหำนำทิงจำกครัวเรือน ปัญหำนำทิงจำกโรงงำนต่ำงๆ และปัญหำ
ในระดับลุ่มนำ ปัญหำแรกนัน กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง อำจร่วมมือกับชุมชนชำยฝั่งและจังหวัด
ฉะเชิงเทรำในกำรแก้ไขปัญหำระดับพืนที่ได้ แต่ปัญหำนำทิ งจำกโรงงำนและปัญหำระดับลุ่มนำนัน ต้องอำศัย
กำรบูรณำกำรระดับกระทรวง ระดับประเทศในกำรแก้ไขปัญหำเป็นสำคัญ
3.2 ขยะทะเล
แม้จะไม่มีหลักฐำนยืนยันว่ำแต่ละจังหวัดชำยฝั่ง สร้ำงขยะลงทะเลในปริมำณเท่ำใด แต่จำกสถิติ
ปริมำณขยะของจังหวัดและประเทศไทย และสถำนกำรณ์ขยะทะเลของประเทศไทย ซึ่งพบว่ำปัญหำขยะทะเล
เป็นปัญหำที่ส่งผลกระทบอย่ำงวิกฤติในระดับประเทศ ระดับภูมิภำคและระดับโลก ปัญหำขยะทะเลจึงเป็น
ปัญหำสำคัญเร่งด่วนที่ต้องได้รับกำรบริหำรจัดกำร
3.3 การกัดเซาะชายฝั่ง
กำรกัดเซำะชำยฝั่ง ยังคงเป็นปัญหำสำคัญของจังหวัดฉะเชิงเทรำ แม้จะมีปัญหำกำรกัดเซำะ
ชำยฝั่งรุนแรงเพียง 0.01 กิโลเมตร แต่ปัญหำผลกระทบต่อเนื่องจำกกำรกัดเซำะชำยฝั่งเริ่มเป็นปัญหำในระดับ
พืนที่ เช่น ปัญหำกำรอ้ำงสิทธิเหนือดินเลนหลังแนวกันคลื่น เป็นต้น
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4. บทสรุป
สืบเนื่องจำกพระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง พ.ศ.2558
ได้กำหนด “ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง” หมำยควำมว่ำ สิ่งที่มีอยู่ หรือเกิดขึนตำมธรรมชำติ ในบริเวณทะเล
และชำยฝั่ง รวมถึงพรุชำยฝั่ง พืนที่ชุ่มนำ ชำยฝั่ง คลอง คูแพรก ทะเลสำบ และบริเวณพืนที่ปำกแม่นำที่มีพืนที่
ติดต่อกับทะเลหรืออิทธิพลของนำทะเลเข้ำถึง เช่น ป่ำชำยเลน ป่ำชำยหำด หำด ที่ชำยทะเล เกำะ หญ้ำทะเล
ปะกำรัง ดอนหอย พืช และสัตว์ทะเล หรือสิ่งที่มนุษย์สร้ำงขึนเพื่อประโยชน์แก่ระบบนิเวศทำงทะเลและชำยฝั่ง
เช่น ปะกำรังเทียม แนวลดแรงคลื่น และกำรป้องกันกำรกัดเซำะชำยฝั่ง
จำกกำรพิจำรณำขอบเขตควำมรับผิดชอบเชิงพืนที่ของสำนักงำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำง
ทะเลและชำยฝั่ ง ที่ 2 มี ค วำมยำวชำยฝั่ ง ทะเล 244 กิ โ ลเมตร ครอบคลุ ม พื นที่ ช ำยฝั่ ง ทะเล 3 จั ง หวั ด
ประกอบด้วย จังหวัดชลบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรำ และจังหวัดสมุทรปรำกำร พืนที่ชำยฝั่งทะเลเป็นทรัพยำกรที่มี
ควำมส ำคั ญ เป็ น อย่ ำ งยิ่ ง ทั งทำงด้ ำ นเศรษฐกิ จ สั ง คม ธรรมชำติ -วิ ท ยำ และสิ่ ง แวดล้ อ ม เพรำะมี ค วำม
หลำกหลำยทำงชีวภำพเป็นอย่ำงยิ่ง ประกอบด้วยระบบนิเวศบก และนิเวศทะเลที่มีควำมสำคัญเกี่ยวโยงกับ
ทรัพยำกรอื่นที่นอกเหนือจำกทรัพยำกรที่ดิน เช่น ทรัพยำกรป่ำไม้ ทรัพยำกรแร่ ทรัพยำกรด้ำนกำรท่องเที่ยว
และนันทนำกำร ทรัพยำกรทำงกำรเพำะเลียงชำยฝั่งและกำรประมง ดังนัน พืนที่ชำยฝั่งทะเลจึงมีศักยภำพทำง
เศรษฐกิจ และสังคมสูง เป็น ฐำนกำรผลิ ตที่ส ำคัญ ทำให้ มีกิจกรรมกำรใช้ประโยชน์อย่ำงหลำกหลำย และ
ต่อเนื่อง ส่งผลกระทบให้เกิดกระบวนกำรเปลี่ยนแปลงสภำพพืนที่ ชำยฝั่งทะเล พอสรุปได้ดังนี
1) พืนที่บนบกของจังหวัดฉะเชิงเทรำที่อยู่ในเขตควำมรับผิดชอบของกรมทรัพยำกรทำงทะเลและ
ชำยฝั่งตำมมำตรำ 3 พระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง พ.ศ.2558
มีทังสิน จำนวน 164,496 ไร่ (263.19 ตำรำงกิโลเมตร) ครอบคลุม 3 อำเภอ 17 ตำบล และมีพืนที่ทำงทะเล
ประมำณ 125,625 ไร่ (201 ตำรำงกิโลเมตร) มีระยะทำงแนวชำยฝั่งประมำณ 16.56 กิโลเมตรแยกเป็น (1)
ชำยฝั่งที่มีลักษณะเป็นหำดเลนหรือหำดทรำยปนเลน 14.95 กิโลเมตรและ (2) ชำยฝั่งประเภทอื่นๆ (หำดหิน
และปำกแม่นำ) อีกประมำณ 1.33 กิโลเมตร
2) บริเวณชำยฝั่งทะเลจังหวัดฉะเชิงเทรำ พบโลมำและวำฬรวม 3 ชนิด คือ โลมำอิรวดี โลมำหัว
บำตรหลังเรียบ และวำฬบรูด้ำ สำเหตุที่มีผลกระทบต่อทรัพยำกรสัตว์ทะเลหำยำก (Pressure) ได้แก่ กำรติด
เครื่องมือประมง มลพิษและควำมเสื่อมโทรมของสภำพแวดล้อมและขยะในทะเล กำรเจ็บป่วยตำมธรรมชำติ
และภัยจำกปรำกฏกำรณ์ธรรมชำติ และกำรรบกวนและอุบัติเหตุจำกกำรท่องเที่ยว
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3) สถำนภำพคุณภำพนำทะเล ระหว่ำงปี พ.ศ.2557–2560 พบว่ำส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์พอใช้ โดย
ในปี พ.ศ.2560 มีแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงในทิศทำงที่ดีขึนเมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ.2559 สำเหตุที่ส่งผลให้
คุณภำพนำเสื่อมโทรม ได้แก่กำรเพิ่มปริมำณอินทรียสำรจำกบริเวณชำยฝั่ง กำรปล่อยทิงนำเสียลงสู่แหล่งนำ
ธรรมชำติโดยไม่ผ่ำนกำรบำบัด และระบบบำบัดนำเสียมีไม่เพียงพอและไม่ครอบคลุมพืนที่ และ/หรือไม่ได้เปิด
ใช้งำน
4) สถำนกำรณ์ทรัพยำกรป่ำชำยเลน จังหวัดฉะเชิงเทรำ มีพืนที่ป่ำชำยเลน 7,585.35 ไร่ อยู่ใน
สภำพคงตัว สำเหตุที่มีผลกระทบต่อทรั พยำกรป่ำชำยเลน ได้แก่ กำรบุกรุกครอบครองป่ำชำยเลน กำรใช้
ประโยชน์ทรัพยำกรสัตว์นำในป่ำชำยเลนอย่ำงขำดควบคุม ผลกระทบจำกคุณภำพชำยฝั่งลดลง และกำรลดลง
ของพืนที่ป่ำชำยเลนจำกกำรกัดเซำะชำยฝั่ง
5) สถำนกำรณ์กัดเซำะชำยฝั่ง กำรกัดเซำะชำยฝั่งทะเลบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทรำ ถูกกัดเซำะ
รุนแรงเป็นระยะทำง 0.01 กิโลเมตร และมีแนวกันคลื่นที่ดำเนินกำรแล้ว 9.43 กิโลเมตร
6) ประเด็นสำคัญ (hot issue) ของสถำนกำรณ์ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง ที่ต้องแก้ไขปัญหำ
ในพืนทีจ่ ังหวัดฉะเชิงเทรำ ได้แก่ ปัญหำคุณภำพนำทะเล ปัญหำขยะทะเล และปัญหำกำรกัดเซำะชำยฝั่ง
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ภาคผนวกที่ 1 กำรวิเครำะห์ PSR จำนวนสัตว์ทะเลหำยำกเกยตืน ติดเครื่องมือประมง และพบซำกมำกขึน
State : จำนวนสัตว์ทะเลหำยำกเกยตื้น ติดเครื่องมือประมง และพบซำกมำกขึ้น
สาเหตุที่มีผลกระทบต่อทรัพยากร
กำรดำเนินงำน มำตรกำร และกำรแก้ไขปัญหำ
(Responses)
(Pressure)
P1 : กำรติดเครื่องมือประมงโดย R1 : กำรป้องกันกำรทำกำรประมงที่ผิดกฎหมำยหรือใช้เครื่องมือที่เป็น
ไม่เจตนำ
ภัยคุกคำมต่อสัตว์ทะเลหำยำก
R2 : กำรให้ควำมรู้และสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของชุมชนในพืนที่ เพื่อให้มีส่วน
ร่วมในกำรอนุรักษ์และดูแลทรัพยำกร ตลอดจนกำรสร้ำงเครือข่ำย
เพื่อกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งในพืนที่
R3 : เสนอแนะกำรปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบเกี่ยวกับเครื่องมือประมง
P2 : มลพิษ และควำมเสื่อมโทรม R4 : กำรรณรงค์ดูแลควำมสะอำดชำยฝั่ง และเข้มงวดกำรทิงขยะและ
ของสภำพแวดล้อม และขยะ
ของเสียลงสู่ทะเล
ในทะเล
R5 : เสนอแนะกำรปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบเกี่ยวกับกำรจัดกำรขยะและ
ของเสีย
R6 : จัดทำแนวทำงในกำรศึกษำวิจัยเกี่ยวกับขยะทะเลตำม
มำตรฐำนสำกล และจำแนกชนิด และประเภทของขยะในทะเล
P3 : กำรเจ็บป่วยตำมธรรมชำติและ R7 : กำรสร้ำงศูนย์ช่วยเหลือ และพยำบำลสัตว์ทะเล เพิ่มประสิทธิภำพ
ภัยจำกปรำกฏกำรณ์ธรรมชำติ
หน่วยปฏิบัติกำร
P4 : กำรรบกวน และอุบัติเหตุจำก R8 : กำรจัดระเบียบกำรท่องเที่ยว และกำรส่งเสริมให้ควำมรู้แก่ผู้มีส่วนได้
กำรท่องเที่ยว
ส่วนเสีย
R9 : กำรจัดทำเอกสำร และแผนกำรประชำสัมพันธ์กำรท่องเที่ยวที่ถูกวิธี
หมายเหตุ : R10-R11 เป็น
R10 : กำรสำรวจ ศึกษำ วิจัย เรื่องชีววิทยำและจำนวนประชำกรของสัตว์
มำตรกำรที่ตอบสนองทัง P1-P4
ทะเลหำยำก ตลอดจนพืนที่กำรแพร่กระจำย เพื่อให้สำมำรถบริหำร
เนื่องจำกเป็นข้อมูลสำคัญในกำร
จัดกำรกำรใช้ประโยชน์พืนที่ได้อย่ำงเหมำะสม
ดำเนินงำน
R11 : กำรศึกษำ วิจัย และพัฒนำเทคโนโลยีเพื่อกำรฟื้นฟูสัตว์ทะเลหำยำก
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State : สัตว์ทะเลหายากเกยตื้น ติดเครื่องมือประมง และพบซากมากขึ้น
R1 : กำรป้องกันกำรทำกำรประมงที่ผิดกฎหมำยหรือใช้
เครื่องมือที่เป็น ภัยคุกคำมต่อสัตว์ทะเลหำยำก

P1 : กำรติดเครื่องมือประมงโดย
ไม่เจตนำ

R2 : กำรให้ควำมรู้และสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของชุมชนใน
พืนที่ เพื่อให้มีส่วนร่วมในกำรอนุรกั ษ์และดูแลทรัพยำกร
ตลอดจนกำรสร้ำงเครือข่ำยเพื่อกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรทำง
ทะเลและชำยฝั่งในพืนที่
R3 : เสนอแนะกำรปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบเกี่ยวกับ
เครื่องมือประมง
R4 : กำรรณรงค์ดูแลควำมสะอำดชำยฝั่งและเข้มงวด
กำรทิงขยะและของเสียลงสู่ทะเล

P2 : มลพิษและควำมเสื่อมโทรมของ
สภำพแวดล้อม และขยะในทะเล

R5 : เสนอแนะกำรปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบเกี่ยวกับ
กำรจัดกำรขยะทะเลและของเสีย
R6 : จัดทำแนวทำงในกำรศึกษำวิจัยเกี่ยวกับขยะทะเลตำม
มำตรฐำนสำกลและจำแนกชนิดและประเภทของขยะในทะเล

P3 : กำรเจ็บป่วยตำมธรรมชำติ และภัย
จำกปรำกฏกำรณ์ธรรมชำติ

P4 : กำรรบกวนและอุบัติเหตุจำกกำร
ท่องเที่ยว

R7 : กำรสร้ำงศูนย์ช่วยเหลือและพยำบำลสัตว์ทะเล
เพิ่มประสิทธิภำพหน่วยปฏิบัติกำร
R8 : กำรจัดระเบียบกำรท่องเที่ยวและกำรส่งเสริมให้ควำมรู้
แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
R9 : กำรจัดทำเอกสำรและแผนกำรประชำสัมพันธ์กำร
ท่องเที่ยวที่ถูกวิธี
R10 : กำรสำรวจ ศึกษำ วิจัย เรื่องชีววิทยำและจำนวน
ประชำกรของสัตว์ทะเลหำยำก ตลอดจนพืนที่กำร
แพร่กระจำย เพื่อให้สำมำรถบริหำรจัดกำรกำรใช้ประโยชน์
พืนที่ได้อย่ำงเหมำะสม
R11 : กำรศึกษำ วิจัย และพัฒนำเทคโนโลยีเพื่อกำรฟื้นฟู
สัตว์ทะเลหำยำก

ภาคผนวกที่ 2 กำรวิเครำะห์ PSR สถำนกำรณ์สัตว์ทะเลหำยำก จังหวัดฉะเชิงเทรำ

สำนักงำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งที่ 2
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ภาคผนวกที่ 3 กำรวิเครำะห์ PSR ปัญหำคุณภำพนำทะเลชำยฝั่งเสื่อมโทรม จังหวัดฉะเชิงเทรำ
State : คุณภำพน้ำทะเลชำยฝั่งเสื่อมโทรม
สาเหตุที่มีผลกระทบต่อทรัพยากร
กำรดำเนินงำน มำตรกำร และกำรแก้ไขปัญหำ
(Responses)
(Pressure)
P1 : กำรเพิ่มปริมำณอินทรียสำรจำก

R1 : สร้ำงเครือข่ำยระหว่ำงองค์กรของรัฐและภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง

บริเวณชำยฝั่ง เนื่องจำกกิจกรรม

เพื่อประสำนงำนในกำรจัดกำรแก้ไขปัญหำนำเสียแบบบูรณำกำร

ต่ำงๆ ของมนุษย์
P2 : กำรปล่อยทิงนำเสียลงสู่แหล่งนำ
ธรรมชำติโดยไม่ผ่ำนกำรบำบัด
P3 : ระบบบำบัดนำเสียมีไม่เพียงพอ
และไม่ครอบคลุมพืนที่หรือไม่ได้
เปิดใช้งำน

R2 : เสริมสร้ำงจิตสำนึก สนับสนุนและเสริมสร้ำงแรงจูงใจต่ำงๆ
ให้กับชุมชน เพื่อลดปริมำณกำรปล่อยนำทิงลงสู่แหล่งนำ
ธรรมชำติ รวมทังรณรงค์ให้ช่วยฟื้นฟูแม่นำ ลำคลอง ทะเลและ
ชำยฝั่ง
R3 : จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยเสนอต่อกรมทรัพยำกรทำง
ทะเลและชำยฝั่ง นำเสนอในระดับนโยบำยเพื่อบูรณำกำรกำร
ทำงำนกับหน่วยอื่นๆ ต่อไป

State : คุณภาพน้้าทะเลชายฝั่งเสื่อม
โทรม
P1: กำรเพิ่มปริมำณอินทรียสำรจำก
R1 : สร้ำงเครือข่ำยระหว่ำงองค์กรของรัฐและภำคส่วนที่
บริเวณชำยฝั่ง เนื่องจำกกิจกรรมต่ำงๆ
เกี่ยวข้อง เพื่อประสำนงำนในกำรจัดกำรแก้ไขปัญหำนำเสีย
ของมนุษย์
แบบบูรณำกำร
P2: กำรปล่อยทิงนำเสียลงสู่แหล่งนำ
ธรรมชำติโดยไม่ผ่ำนกำรบำบัด

R2 : เสริมสร้ำงจิตสำนึก สนับสนุนและเสริมสร้ำงแรงจูงใจ
ต่ำงๆ ให้กับชุมชน เพื่อลดปริมำณกำรปล่อยนำทิงลงสู่แหล่ง
นำธรรมชำติ รวมทังรณรงค์ให้ช่วยฟื้นฟูแม่นำ ลำคลอง ทะเล
และชำยฝั่ง

P3: ระบบบำบัดนำเสียมีไม่เพียงพอและไม่
ครอบคลุมพืนที่ หรือไม่ได้เปิดใช้งำน

R3 : จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยเสนอต่อกรมทรัพยำกร
ทำงทะเลและชำยฝั่ง นำเสนอในระดับนโยบำยเพื่อบูรณำกำร
กำรทำงำนกับหน่วยอื่นๆ ต่อไป

ภาคผนวกที่ 4 กำรวิเครำะห์ PSR สถำนกำรณ์คุณภำพนำจังหวัดฉะเชิงเทรำ
สำนักงำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งที่ 2
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ภาคผนวกที่ 5 กำรวิเครำะห์ PSR ปัญหำขยะทะเลเพิ่มขึนจังหวัดฉะเชิงเทรำ
สาเหตุที่มีผลกระทบต่อทรัพยากร
(Pressure)
P1 : ผลกระทบต่อระบบนิเวศ
P2 : ผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ
P3 : ผลกระทบต่อกำรท่องเที่ยว
P4 : ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
P5 : ผลกระทบต่อสัตว์ทะเลหำยำก

ขยะทะเลเพิ่มขึ้น
การดาเนินงาน มาตรการ และการแก้ไขปัญหา
(Responses)
R1 : จัดทำแผนกำรจัดกำร แนวทำง และมำตรกำรกำรจัดกำรขยะ
มูลฝอย และสิ่งปฏิกูลในพืนที่รับผิดชอบของ สำนักงำนบริหำร
จัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งที่ 2
R2 : ประชำสัมพันธ์ให้ควำมรู้ และจิตสำนึกด้ำนอนุรักษ์
R3 : จัดกิจกรรมรณรงค์ ป้องกัน และจัดเก็บขยะทะเล

State : ขยะทะเลเพิ่มขึ้น
P1 : ผลกระทบต่อระบบนิเวศ
P2 : ผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ

R1 : จัดทำแผนกำรจัดกำร แนวทำง และมำตรกำรกำร
จัดกำรขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลในพืนที่รับผิดชอบของ
สบทช. 2

P3 : ผลกระทบต่อกำรท่องเที่ยว

R2 : ประชำสัมพันธ์ให้ควำมรู้ และจิตสำนึกด้ำนอนุรักษ์

P4 : ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

R3 : จัดกิจกรรมรณรงค์ ป้องกัน และจัดเก็บขยะทะเล

P5 : ผลกระทบต่ อ สั ต ว์ ท ะเล
หำยำก

ภาคผนวกที่ 6

กำรวิเครำะห์ PSR สถำนกำรณ์ขยะทะเล จังหวัดฉะเชิงเทรำ

สำนักงำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งที่ 2

60

ภาคผนวกที่ 7 กำรวิเครำะห์ PSR สถำนกำรณ์ทรัพยำกรป่ำชำยเลนจังหวัดฉะเชิงเทรำ
สาเหตุ
(Pressure)
P1 : กำรบุกรุกครอบครอง
ป่ำชำยเลน
P2 : กำรใช้ประโยชน์
ทรัพยำกร สัตว์นำในป่ำ
ชำยเลนอย่ำงขำดกำร
ควบคุม
P3 : ผลกระทบจำกคุณภำพ
ชำยฝั่งลดลง
P4 : ผลกระทบจำกกำรกัด
เซำะชำยฝั่ง

ภัยคุกคามต่อทรัพยากรป่าชายเลน
การดาเนินงาน มาตรการ และการแก้ไขปัญหา
(Responses)
R1 : ยกระดับกำรใช้นโยบำยทวงคืนผืนป่ำให้เข้มข้นและต่อเนื่อง
R2 : บังคับใช้กฎหมำยอย่ำงจริงจัง
R3 : จัดทำข้อตกลงชุมชนหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นในกำรจับสัตว์นำในป่ำชำยเลน
R3 : ให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรใช้ประโยชน์ทรัพยำกรป่ำชำยเลนให้เกิด
ควำมยั่งยืน
R4 : เพิ่มควำมหลำยชนิดพันธุ์สัตว์นำโดยกำรปล่อยพันธุ์สัตว์นำ
R6 : ตอบสนองตามหัวข้อคุณภาพน้าชายฝั่ง
R7 : ฟื้นฟูป่ำชำยเลนโดยกำรปลูกป่ำชำยเลนในพืนเสียหำย
R7 : ฟื้นฟูป่ำชำยเลนโดยกำรปลูกป่ำชำยเลนในพืนเสียหำย
R8 : ทำแนวป้องกันกำรกัดเซำะชำยฝั่งแบบวิธีธรรมชำติและภูมิปัญญำท้องถิ่น

สำนักงำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งที่ 2
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State : ภัยคุกคามต่อทรัพยากรป่าชายเลน
R1: ยกระดับกำรใช้นโยบำยทวงคืนผืนป่ำให้เข้มข้นและต่อเนื่อง
P1: กำรบุกรุกครอบครองป่ำชำยเลน
R2: บังคับใช้กฎหมำยอย่ำงจริงจัง

R3: จัดทำข้อตกลงชุมชนหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นในกำรจับสัตว์นำใน
ป่ำชำยเลน

P2: กำรใช้ประโยชน์ทรัพยำกรสัตว์นำใน
ชำยเลนอย่ำงขำดกำรควบคุม

R4: ให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรใช้ประโยชน์ทรัพยำกรป่ำชำย
เลนให้เกิดควำมยั่งยืน
R5: เพิ่มควำมหลำยชนิดพันธุ์สัตว์นำโดยกำรปล่อยพันธุ์สัตว์นำ

P3: ผลกระทบจำกคุณภำพชำยฝั่งลดลง

P4: ผลกระทบจำกกำรกัดเซำะชำยฝั่ง

R6: ตอบสนองตำมหัวข้อคุณภำพนำชำยฝั่ง

R7: ฟื้นฟูป่ำชำยเลนโดยกำรปลูกป่ำชำยเลนในพืนเสียหำย

R8: ทำแนวป้ อ งกั นกำรกัด เซำะชำยฝั่ง แบบวิธี ธ รรมชำติ และภู มิ
ปัญญำท้องถิ่น

ภาคผนวกที่ 8 กำรวิเครำะห์ PSR สถำนกำรณ์ทรัพยำกรป่ำชำยเลนจังหวัดฉะเชิงเทรำ

สำนักงำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งที่ 2
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ภาคผนวกที่ 9

กำรวิเครำะห์ PSR ปัญหำกำรกัดเซำะชำยฝั่ง จังหวัดฉะเชิงเทรำ

ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
สาเหตุ (Pressure)
การดาเนินงาน มาตรการ และการแก้ไขปัญหา (Responses)
P1 : กำรพัฒนำพืนที่ชำยฝั่ง
R1 : ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินประสิทธิภำพโครงสร้ำง
ป้องกันที่มีอยู่เดิม
R2 : วำงแผนแม่บทกำรแก้ไขปัญหำกำรกัดเซำะชำยฝั่งแบบ
บรูณำกำรและมีส่วนร่วมทังในเชิงพืนที่ และเชิงหน่วยงำน
R3 : ศึกษำวิจัย ร่วมกับชุมชน และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอ
โครงสร้ำงป้องกันกำรกัดเซำะชำยฝั่งที่เหมำะสมและไม่ส่งผล
กระทบให้เกิดกำรกัดเซำะชำยฝั่งในพืนที่ใกล้เคียง
R4 : บังคับใช้กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ตำมพระรำชบัญญัติส่งเสริมกำร
บริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง พ.ศ.2558
P2 : กำรเปลี่ยนแปลงของปัจจัยทำง R5 : ศึกษำวิจัยเพื่อหำแนวทำงกำรเติมตะกอนในพืนที่กัดเซำะ
ธรรมชำติ และควำมรุนแรงของ
หรือพืนที่ขุดลอกตะกอน
กระแสคลื่นกระทบพืนที่ชำยฝั่ง R6 : ใช้โครงสร้ำงสลำยพลังคลื่นที่เหมำะสมกับพืนที่
R7 : ติดตำมกำรเปลี่ยนแปลงของลักษณะทำงกำยภำพของชำยฝั่ง
อย่ำงต่อเนื่องและเป็นระบบ
P3 : กำรเปลี่ยนแปลงภูมิอำกำศโลก R8 : พัฒนำระบบกลไกกำรตังรับปรับตัวในระดับชุมชนและระดับ
พืนที่
P4 : กำรบุกรุกทำลำยป่ำชำยเลน
R9 : บังคับใช้กฎหมำยอย่ำงเข้มงวดจริงจัง เพื่อป้องกันกำรบุกรุก
ทำลำยป่ำชำยเลน
R10 : ส่งเสริมให้มีกำรปลูกป่ำชำยเลนในพืนที่ชำยฝั่งที่มี
ดินเลนงอก

สำนักงำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งที่ 2
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State : ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
R1 : ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินประสิทธิภำพโครงสร้ำง
ป้องกันเดิม

P1: กำรพัฒนำพืนที่ชำยฝั่ง

R2 : วำงแผนแม่บทกำรแก้ไขปัญหำกำรกัดเซำะชำยฝั่ง
แบบบรูณำกำรและมีส่วนร่วมทังในเชิงพืนที่ และเชิง
หน่วยงำน
R3 : ศึกษำวิจัย ร่วมกับชุมชน และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
เสนอโครงสร้ำงป้องกันกำรกัดเซำะชำยฝั่ง ที่เหมำะสม และ
ไม่ส่งผลกระทบให้เกิดกำรกัดเซำะชำยฝั่งในพืนที่ใกล้เคียง
R4 : บังคับใช้กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ตำมพระรำชบัญญัติส่งเสริม
กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง พ.ศ.2558

P3: กำรเปลีย่ นแปลงของปัจจัย
ทำงธรรมชำติ และควำมรุนแรง
ของกระแสคลื่นกระทบพืนที่ชำยฝัง่

P4: กำรเปลี่ยนแปลงภูมิอำกำศโลก

P5: กำรบุกรุกทำลำยป่ำชำยเลน

R5 : ศึกษำวิจัยเพื่อหำแนวทำงกำรเติมตะกอนในพืนที่กัด
เซำะหรือพืนที่ขุดลอกตะกอน
R6 : ใช้โครงสร้ำงสลำยพลังคลื่นทีเ่ หมำะสมกับพืนที่
R7 : ติดตำมกำรเปลีย่ นแปลงของลักษณะทำงกำยภำพของ
ชำยฝั่งอย่ำงต่อเนื่องและเป็นระบบ
R8 : พัฒนำระบบกลไกกำรตังรับปรับตัวในระดับชุมชนและ
ระดับพืนที่
R9 : บังคับใช้กฎหมำยอย่ำงเข้มงวดจริงจัง เพื่อป้องกันกำร
บุกรุกทำลำยป่ำชำยเลน
R10 : ส่งเสริมให้มีกำรปลูกป่ำชำยเลนในพืนที่ชำยฝั่งที่มี
ดินเลนงอก

ภาคผนวกที่ 10 กำรวิเครำะห์ PSR ปัญหำกำรกัดเซำะชำยฝั่ง จังหวัดฉะเชิงเทรำ
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