รายงานฉบับสมบูรณ
รายงานสถานการณทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
และการกัดเซาะชายฝง จังหวัดชลบุรี
ตามพระราชบัญญัติสงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝง พ.ศ. 2558 ประจําปงบประมาณ

พ.ศ. 2562

สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝงที่ 2
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง

i

บทสรุปผูบ ริหาร
จังหวัดชลบุรี มีพื้นที่ทั้งจังหวัด 4,363 ตร.กม. มีที่ราบชายฝงทะเลตั้งแตปากแมน้ําบางปะกงถึงอําเภอ
สัตหีบซึ่งมีความยาวประมาณ 170 กิโลเมตร มีหาดทรายสวยงามหลายแหงซึ่งไดรับการพัฒนาเปนแหลง
ทองเที่ยวที่สําคัญของจังหวัด มีเกาะ 47 เกาะ เชน เกาะสีชัง เกาะ แสมสาร เกาะลาน เกาะครก เกาะสากและ
เกาะไผ อุณหภูมิเฉลี่ยรายป 29 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยรายป 1,368.82 มิลลิเมตร แบงเขตการ
ปกครองออกเปน 11 อําเภอ 92 ตําบล 687 หมูบาน ประชากรรวมทั้งสิ้น 1,535,445 คน จังหวัดชลบุรีมี
ต น ทุ น ทรั พ ยากรทางธรรมชาติ ที่ ส มบู ร ณ ใช เ ป น ทรั พ ยากรเพื่ อ การผลิ ต และการบริ โ ภคและการพั ฒ นา
แผนพัฒนาจังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2561-2564 ฉบับทบทวน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระบุประเด็นการ
พัฒนาประกอบไปดวยทั้งหมด 6 ประเด็นการพัฒนา และมีพระราชบัญญัติการผังเมือง(ใหม ที่ประกอบดวย
กฎกระทรวง 3 ฉบับ ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาและการอนุรักษ คือ กฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมจังหวัด
ชลบุ รี พ.ศ. 2560 (เล ม 134 ตอนที่ 49 ก ประกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษา วั น ที่ 3 พฤษภาคม 2560)
กฎกระทรวงผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมและชุมชนแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และ
กฎกระทรวงผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมและชุมชนแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
สถานการณทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
สถานการณทรัพยากรปะการัง
จังหวัดชลบุรี มีพื้นที่แนวปะการังประมาณ 6,478 ไร ปะการังในจังหวัดชลบุรีสวนใหญอยูใน
สถานภาพดีมาก และแมจะพบแนวโนมการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีข้ึนในแนวปะการังหลายแหง แตการ
บริหารจัดการพื้นที่แนวปะการังโดยวิธีการตาง ๆ ดังที่กลาวขางตนยังเปนสิ่งสําคัญที่จะตองเรงดําเนินการใน
แนวปะการังในจังหวัดชลบุรี
สถานการณทรัพยกรสัตวทะเลหายาก
เตาตนุ เตากระ พะยูน ฉลามวาฬ โลมาหัวบาตรหลังเรียบ โลมาปากขวด โลมาหลังโหนก
โลมาดิรวดี และ วาฬบรูดา เปนสัตวทะเลหายากของจังหวัดชลบุรี พบการวางไขของเตาตนุและเตากระ ที่
เกาะครามจํานวน 198 รัง แยกเปนเตาตนุ 69 รัง และเตากระ 129 รัง แตอยางไรก็ตามพบเตาทะเลเกยตื้น
60 ตัว การเกยตื้นของเตาทะเลมีแนวโนมที่สูงมากขึ้น พบโลมาเกยตื้นมากถึง 12 ตัว ภัยจากเครื่องมือประมง
ขยะจากการประมง มลพิษและความเสื่อมโทรมของน้ําทะเล และการขาดมาตรการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ของ
สัตวทะเลหายากที่เหมาะสม เปนสาเหตุที่มีผลกระทบตอจํานวนและการมีชีวิตอยูของสัตวทะเลหายาก
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สถานการณการเกิดปรากฏการณน้ําทะเลเปลี่ยนสี
พบปรากฏการณน้ําทะเลเปลี่ยนสี 17 ครั้ง โดยแพลงกตอนพืชชนิดที่เปนสาเหตุการเกิด
ปรากฏการณ น้ํ า ทะเลเปลี่ ย นสี ได แ ก Skeletonema sp. Trichodesmium sp. Noctiluca scintillans
Ceratium sp. Thalassiosira sp. ประเด็นนี้เปนปจจุยบงชี้วาน้ําทะเลของจังหวัดชลบุรีไดรับผลกระทบจาก
น้ําเสียจากชุมชนและโรงงานในระดับสูง ดังนั้นจึงตองบูรณกาการทํางานกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อใหลด
ผลกระทบจากคุณภาพน้ําที่ชุมชนและโรงงานปลอยลงทะเล
สถานการณคุณภาพน้ําทะเล
คุณภาพน้ําทะเลสวนใหญอยูในสถานะพอใชไปถึงสถานะดีและมีแนวโนมการเปลี่ยนแปลงใน
ทิศทางที่ดีขึ้น ในชวงฤดูฝนจะมีปริมาณแบคทีเรียโคลิฟอรมรวมทั้งหมดมีคาสูงเกินเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ํา
ทะเล พบน้ํามันรั่วไหลที่บริเวณชายหาดบางแสน และพบสารปโตรเลียมไฮโดรคารบอนรวมในน้ําทะเลในชวง
เดือนมกราคม-กุมภาพันธ ควรมีมาตรการบูรณาการของหนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัดการคุณภาพน้ําใน
ระบบลุมน้ํา
สถานการณทรัพยากรปาชายเลน
จังหวัดชลบุรี มีพื้นที่ปาชายเลนทั้งหมด 27,348.46 ไร โดยมีปาชายเลนคงสภาพ 5,170 ไร
ปาชายเลนมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้นในพื้นที่เลนงอกใหม และหลังแนวปองกันการกัดเซาะชายฝง ปาชายเลน
บางสวนที่อยูใกลแหลงชุมชนหรือในเขตการพัฒนา เชนในเขตโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
ปาชายเลนมีแนวโนมลดลงเนื่องจากเนื่องจากการทิ้งขยะ น้ําเสีย และสิ่งปฏิกูล และนอกจากนี้การพัฒนา
แหลงทองเที่ยวชายหาด และการที่นักทองเที่ยวเพิ่มจํานวนมากขึ้น ใชประโยชนพื้นที่ชายหาดและเหยียบย่ํา
บริเวณชายหาด ทําใหตนไมปาชายหาดไมสามารถขึ้นได
สถานการณการกัดเซาะชายฝงทะเล
พบปญหาการกัดเซาะยาว 0.89 กิโลเมตร สาเหตุหลักเกี่ยวของกับมนุษย จึงควรใชมาตรการ
บูรณาการในการรับรูปญหาและวางแผนในการบริหารจัดการอยางมีสวนรวม โดยการสนับสนุนใหชุมชน
ชายฝงเขารวมการปองกันและแกไขไดตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติสงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝง พ.ศ.2558 ในป 2562 มีสถานการณการแกปญหาการกัดเซาะชายฝงของเมืองพัทยา
โดยกรมเจาทา เปนผูอํานวยการ ซึ่งเรื่องนี้นับเปนหนึ่งสถานการณสําคัญของจังหวัดชลบุรีที่เปนแสดงถึงความ
พยายามของรัฐโดยมีกรมเจาทาเปนผูดําเนินการในการแกปญหาการกัดเซาะชายฝงของเมืองพัทยา ซึ่งเปน
ปญหาที่ทาทายความรูและความสามารถของหนวยงานที่เกี่ยวของ โครงการเสริมทรายชายหาดพัทยาเปน
โครงการที่ดํา เนิ นการแล วเสร็ จและโอนใหเมือ งพัท ยาเมื่อเดื อนกุม ภาพันธ 2562 ต อมาในชวงต นเดือ น
เมษายน 2562 มีฝนตกหนักมาก น้ําทวมเมืองพัทยาและน้ําที่ทวมขังในเมืองพัทยาไดไหลลงสูทะเล โดยทําให
เกิดการกัดเซาะชายฝง และสงมอบงานใหเมืองพัทยาแลว
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คํานํา
จากบทบั ญ ญั ติ ข องพระราชบั ญ ญั ติ ส ง เสริ ม การบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝ ง
พ.ศ. 2558 มาตรา 13 (7 ซึ่งไดกําหนดใหคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัด มีหนา ที่จัดทํา
รายงานเกี่ยวกับสถานการณดานทรัพยากรทางทะเลและชายฝงและการกัดเซาะของชายฝง เพื่อเสนอตอ
คณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงแหงชาติ อยางนอยปละหนึ่ง
ครั้ง และมาตรา 15 บัญญัติใหกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ทําหนาที่เปนสํานักงานเลขานุการของ
คณะกรรมการนโยบายและแผนการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝ ง แห ง ชาติ นั้ น เพื่ อ ให
สอดคลองกับบทบัญญัติตามกฎหมายและเปนประโยชนในการติดตามสถานการณ จึงตองมีการจัดทํารายงาน
สถานการณ ด า นทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝ ง และการกั ด เซาะชายฝ ง ของประเทศไทย
เปนประจําทุกป โดยในปงบประมาณ พ.ศ.2562 สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่ 2
ไดกําหนดใหมีการดําเนินการจัดทําสถานการณดานทรัพยากรทางทะเลและชายฝง และการกัดเซาะชายฝงใน
จังหวัดชลบุรี อันเปนผลมาจากการพัฒนาของจังหวัดและประเทศบนฐานการใชประโยชนจากทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝง โดยมีขอมูลทั้งดานเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม ทั้งนี้ เพื่อนําไปใชประกอบการพิจารณา
แกไขปญหาและเปนแนวทางในการดําเนินงานของการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงและการ
จัดการปญหาการกัดเซาะชายฝง โดยมีความเชื่อมโยงกับสถานการณการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับประเทศ
ระดับภูมิภาคและระดับโลก
ทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝ ง ตามมาตรา 3 แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ส ง เสริ ม การบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง พ.ศ. 2558 ระบุความหมายวา ทรัพยากรทางทะเลและชายฝงคือ สิ่งที่มีอยู
หรือเกิดขึ้นตามธรรมชาติในบริเวณทะเลและชายฝง รวมถึงพรุชายฝง พื้นที่ชุม น้ําชายฝง คลอง คูแพรก
ทะเลสาบ และบริเวณพื้นที่ปากแมน้ําที่มีพื้นที่ติดตอกับทะเลหรืออิทธิพลของน้ําทะเลเขาถึง เชน ปาชายเลน
ปาชายหาด หาด พื้นที่ชายทะเล เกาะ หญาทะเล ปะการัง ดอนหอย พืชและสัตวทะเล หรือสิ่งที่มนุษยสราง
ขึ้นเพื่อประโยชนแกระบบนิเวศทางทะเลและชายฝง เชน ปะการังเทียม แนวลดแรงคลื่น และรวมถึงการ
ปองกันการกั ดเซาะชายฝง โดยมีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติแ ละ
สิ่งแวดลอม เปนหนวยงานภาครัฐที่มีภารกิจในการสงวน อนุรักษ และฟนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝงของ
ประเทศ โดยบริหารจัดการภายใตพระราชบัญญัติสงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
พ.ศ. 2558 ผานคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงระดับจังหวัด ซึ่งมีผูวาราชการจังหวัดในแตละ
จังหวัดเปนประธาน และปฏิบัติงานรวมกันระหวางภาครัฐ ภาคประชาชน หรือกลุมเครือขายทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝงที่กระจายอยูในพื้นที่ 23 จังหวัดชายฝงทะเล ในกรณีของจังหวัดชลบุรี สํานักงานบริหาร
จัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่ 2 เปนหนวยงานที่ดําเนินงานในพื้นที่ภายใตหนวยงานหลักคือ กรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เพื่ อ ให ก ารบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝ ง ของจั ง หวั ด ชลบุ รี ดํ า เนิ น ไปอย า งมี
ประสิทธิภาพ สํานักบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่ 2 จึงไดรวบรวมขอมูลทรัพยากรทางทะเล

iv

และชายฝงและการกัดเซาะชายฝงในระดับจังหวัดชลบุรี เพื่อจัดทํารายงานสถานการณทรัพยากรทางทะเล
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ทะเลของจังหวัดชลบุรีไดอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืนสืบไป
สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่ 2
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
กันยายน 2562

สารบัญ
หนา
1.บทนํา ............................................................................................................................................................... 8
1.1 ภูมิประเทศ ............................................................................................................................................... 8
1.2 ภูมิอากาศ ................................................................................................................................................. 9
1.3 เขตการปกครอง ....................................................................................................................................... 9
1.4 เศรษฐกิจ ................................................................................................................................................10
1.5 สังคมและโครงสรางประชากร ................................................................................................................10
1.6 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม .......................................................................................................12
1.7 แผนยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาจังหวัดชลบุรี ..........................................................................................13
2. สถานการณทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ..................................................................................................17
2.1 ทรัพยากรปะการัง ..................................................................................................................................17
2.1.1 สถานการณทรัพยากรปะการัง ........................................................................................................17
2.1.2 สถานภาพทรัพยากรปะการัง ..........................................................................................................19
2.1.3 แผนการดําเนินงาน มาตรการ และการแกไขปญหา .......................................................................28
2.1.4 การดําเนินงานที่ผานมาในปงบประมาณ พ.ศ.2562 .......................................................................29
2.1.5 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ .................................................................................................30
2.2 ทรัพยากรสัตวทะเลหายาก.....................................................................................................................31
2.2.1 สถานการณทรัพยากรสัตวทะเลหายาก ..........................................................................................31
2.2.2 สถานภาพสัตวทะเลหายากจังหวัดชลบุรี ........................................................................................32
2.2.3 สาเหตุทมี่ ผี ลกระทบตอทรัพยากรสัตวทะเลหายาก ........................................................................35
2.2.4 แผนการดําเนินงาน มาตรการ และการแกไขปญหา .......................................................................35
2.2.5 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ .................................................................................................36
2.3 การเกิดปรากฏการณน้ําทะเลเปลี่ยนสี ...................................................................................................36
สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่ 2

1

2.3.1 สถานการณการเกิดปรากฏการณน้ําทะเลเปลี่ยนสี.........................................................................36
2.3.2 สถานภาพการเกิดปรากฏการณน้ําทะเลเปลี่ยนสี ...........................................................................36
2.3.3 สาเหตุทสี่ งผลใหน้ําทะเลเปลี่ยนสี ...................................................................................................37
2.3.4 แผนการดําเนินงาน มาตรการ และการแกไขปญหา .......................................................................37
2.3.5 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ .................................................................................................38
2.4 คุณภาพน้ําทะเลชายฝง ..........................................................................................................................38
2.4.1 สถานการณคุณภาพน้ําทะเลชายฝง ................................................................................................38
2.4.2 สถานภาพคุณภาพน้ําทะเลชายฝง ..................................................................................................38
2.4.3 สาเหตุทสี่ งผลใหคุณภาพน้ําเสื่อมโทรม...........................................................................................40
2.4.4 แผนการดําเนินงาน มาตรการ และการแกไขปญหา .......................................................................40
2.4.5 การดําเนินงานที่ผานมาในปงบประมาณ พ.ศ. 2562......................................................................40
2.4.6 ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะ ...................................................................................................43
2.5 ทรัพยากรปาชายเลน ..............................................................................................................................44
2.5.1 สถานการณทรัพยากรปาชายเลน ...................................................................................................44
2.5.2 สถานภาพทรัพยากรปาชายเลน......................................................................................................46
2.5.3 สาเหตุทมี่ ีผลกระทบตอทรัพยากรปาชายเลน .................................................................................49
2.5.4 แผนการดําเนินงาน มาตรการ และการแกไขปญหา .......................................................................50
2.5.5 การดําเนินงานที่ผานมาในปงบประมาณ พ.ศ.2562 .......................................................................50
2.5.6 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ .................................................................................................51
2.6 สถานการณการกัดเซาะชายฝงทะเล ......................................................................................................51
2.6.1 สถานการณการกัดเซาะชายฝงทะเล...............................................................................................51
2.6.2 สถานภาพการกัดเซาะชายฝงทะเล .................................................................................................51
2.6.3 สาเหตุทมี่ ีผลกระทบตอการกัดเซาะชายฝงทะเล ............................................................................57
2.6.4 แผนการดําเนินงาน มาตรการ และการแกไขปญหา .......................................................................57
สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่ 2

2

2.6.5 การดําเนินงานที่ผานมาในปงบประมาณ พ.ศ.2562 .......................................................................57
2.6.6 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ .................................................................................................57
2.6.7 สถานการณการเสริมทรายชายหาดพัทยา ......................................................................................58
3. ประเด็นปญหาทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่สําคัญในพื้นที่ (Hot issue) ................................................61
4. บทสรุป..........................................................................................................................................................62
เอกสารอางอิง ....................................................................................................................................................64
ภาคผนวก ..........................................................................................................................................................65

สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่ 2

3

สารบัญตาราง
หนา
ตารางที่ 1 ขอมูลแสดงจํานวนประชากรจังหวัดชลบุรี.......................................................................................10
ตารางที่ 2 รูปแบบการใชประโยชนที่ดินของจังหวัดชลบุรี ..............................................................................12
ตารางที่ 3 สถานภาพแนวปะการังในภาพรวมของจังหวัดชลบุรี คํานวณจากพื้นที่ที่ทาํ การสํารวจ ใน พ.ศ.
2561 (3,938 ไร หรือ 60.84% ของพื้นแนวปะการังทั้งหมดของจังหวัด ........................................................20
ตารางที่ 4 เปรียบเทียบสถานภาพแนวปะการังจังหวัดชลบุรี จากขอมูลที่รวบรวมในป พ.ศ. 2560 และ 2561
...........................................................................................................................................................................21
ตารางที่ 5 ชนิดสัตวทะเลหายากที่พบในจังหวัดชลบุรี แยกตามแหลงทีม่ าของขอมูล .....................................32
ตารางที่ 6 ผลการติดตามตรวจสอบและประเมินสภาพแวดลอมทางทะเลและชายฝง กรณีน้ํามันรั่วไหลบริเวณ
จังหวัดชลบุรี ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ........................................................................................................43
ตารางที่ 7 ชนิดพันธุไมปาชายเลนที่พบในจังหวัดชลบุรี ..................................................................................47
ตารางที่ 8 สรุปสถานภาพการกัดเซาะชายฝงทะเล จังหวัดชลบุรีแบงตามจํานวนพื้นที่, ความยาว (กม. .......53

สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่ 2

4

สารบัญรูป
หนา
รูปที่ 1 แผนทีแ่ สดงขอบเขตจังหวัดชลบุรี ........................................................................................................... 8
รูปที่ 2 แผนทีแ่ หลงทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่สําคัญของจังหวัดชลบุรี...................................................18
รูปที่ 3 สภาพแนวปะการังโดยทั่วไปบริเวณจังหวัดชลบุรี จากการสํารวจใน พ.ศ. 2561 .................................19
รูปที่ 4 สถานภาพปจจุบันของแนวปะการังบริเวณจังหวัดชลบุรี จากการสํารวจใน ป พ.ศ. 2561...................22
รูปที่ 5 เปอรเซ็นตครอบคลุมพื้นที่ของปะการังมีชีวิตบริเวณอาวถ้ําพัง เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี ใน พ.ศ. 2559
และ 2561 .........................................................................................................................................................23
รูปที่ 6 เปอรเซ็นตครอบคลุมพื้นที่ของปะการังมีชีวิตบริเวณเกาะขามใหญ จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2559 และ2561
...........................................................................................................................................................................23
รูปที่ 7 เปอรเซ็นตครอบคลุมพื้นที่ของปะการังมีชีวิตบริเวณเกาะลาน จังหวัดชลบุรี ใน พ.ศ. 2556 และ 2561
...........................................................................................................................................................................23
รูปที่ 8 เปอรเซ็นตครอบคลุมพื้นที่ของปะการังมีชีวิตบริเวณเกาะสาก จังหวัดชลบุรี ระหวาง พ.ศ. 2556-2561
...........................................................................................................................................................................24
รูปที่ 9 เปอรเซ็นตครอบคลุมพื้นที่ของปะการังมีชีวิตบริเวณเกาะครก จังหวัดชลบุรี ระหวาง พ.ศ. 2556-2561
...........................................................................................................................................................................24
รูปที่ 10 เปอรเซ็นตครอบคลุมพื้นที่ของปะการังมีชีวิตบริเวณอาวพุดซาวัน เกาะคราม จังหวัดชลบุรี ใน พ.ศ.
2558 และ2561 ................................................................................................................................................24
รูปที่ 11 เปอรเซ็นตครอบคลุมพื้นที่ของปะการังมีชีวิตบริเวณหาดหนาบาน เกาะคราม จังหวัดชลบุรี ใน พ.ศ.
2558 และ 2561 ...............................................................................................................................................25
รูปที่ 12 เปอรเซ็นตครอบคลุมพื้นที่ของปะการังมีชีวิตบริเวณเกาะอีรา จังหวัดชลบุรี ใน พ.ศ. 2558 และ2561
...........................................................................................................................................................................25
รูปที่ 13 เปอรเซ็นตครอบคลุมพื้นที่ของปะการังมีชีวิตบริเวณเกาะพระ จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2557 และ2561 .25
รูปที่ 14 เปอรเซ็นตครอบคลุมพื้นที่ของปะการังมีชีวิตบริเวณเกาะพระนอย จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2557 และ
2561..................................................................................................................................................................26
รูปที่ 15 เปอรเซ็นตครอบคลุมพื้นที่ของปะการังมีชีวิตบริเวณเกาะเตาหมอ จังหวัดชลบุรี ใน พ.ศ. 2557 และ
2561..................................................................................................................................................................26
รูปที่ 16 เปอรเซ็นตครอบคลุมพื้นที่ของปะการังมีชีวิตบริเวณเกาะยอ จังหวัดชลบุรี ใน พ.ศ. 2557 และ 2561
...........................................................................................................................................................................26
สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่ 2

5

รูปที่ 17 เปอรเซ็นตครอบคลุมพื้นที่ของปะการังมีชีวิตบริเวณเกาะอีเลา จังหวัดชลบุรี ใน พ.ศ. 2557 และ
2561..................................................................................................................................................................27
รูปที่ 18 เปอรเซ็นตครอบคลุมพื้นที่ของปะการังมีชีวิตบริเวณเกาะหมู จังหวัดชลบุรี ใน พ.ศ. 2557 และ 2561
...........................................................................................................................................................................27
รูปที่ 19 เปอรเซ็นตครอบคลุมพื้นที่ของปะการังมีชีวิตบริเวณแหลมแสมสาร จังหวัดชลบุรี ใน พ.ศ. 2556 และ
2561..................................................................................................................................................................27
รูปที่ 20 เปอรเซ็นตครอบคลุมพื้นที่ของปะการังมีชีวิตบริเวณเกาะแรด จังหวัดชลบุรี ใน พ.ศ. 2556 และ2561
...........................................................................................................................................................................28
รูปที่ 21 เปอรเซ็นตครอบคลุมพื้นที่ของปะการังมีชีวิตบริเวณเกาะจวง จังหวัดชลบุรี ใน พ.ศ. 2556 และ2561
...........................................................................................................................................................................28
รูปที่ 22 เปอรเซ็นตครอบคลุมพื้นที่ของปะการังมีชีวิตบริเวณเกาะจาน จังหวัดชลบุรี ใน พ.ศ. 2556 และ
2561..................................................................................................................................................................28
รูปที่ 23 แสดงตําแหนงชายหาดที่เก็บรวบรวมสถิติการวางไขของแมเตาทะเลบริเวณเกาะคราม จังหวัดชลบุรี
จํานวน 14 หาด ไดแก 1. หาดพุดซาวัน 2. หาดเตย 3. หาดเลียบ 4. หาดหนาบาน 5. หาดอินทผาลัม 6.หาด
เจก 7. หาดขาม 8. หาดนวล 9. หาดโพธิ์ 10. หาดกรวด 11. หาดกระทิง 12. หาดสะเดา 13. หาดยอ และ
14. หาดตาล ......................................................................................................................................................31
รูปที่ 24 แผนที่การแพรกระจายสัตวทะเลหายาก จังหวัดชลบุรี ระหวางตุลาคม 2560- กันยายน 2561........33
รูปที่ 25 สถิติการวางไขของแมเตาทะเลบริเวณเกาะคราม จังหวัดชลบุรี ระหวางเดือนตุลาคม 2560 ถึง
กันยายน 2561 ..................................................................................................................................................34
รูปที่ 26 แผนที่แหลงวางไขเตาทะเล จังหวัดชลบุรี ระหวางตุลาคม 2560- กันยายน 2561 ............................34
รูปที่ 27 สถิติการเกยตื้นของทรัพยากรสัตวทะเลหายาก จังหวัดชลบุรี ป พ.ศ. 2551 – 2561........................35
รูปที่ 28 แสดงเสนทางติดตามเฝาระวังปรากฏการณน้ําทะเลเปลี่ยนสีครอบคลุมพื้นทีอ่ าวไทยฝงตะวันออก...37
รูปที่ 29 แผนที่แสดงจุดเก็บตัวอยางและคาเฉลี่ยสภานะคุณภาพน้ําทะเลชายฝง จังหวัดชลบุรี .......................39
รูปที่ 30 แนวโนมการเปลี่ยนแปลงสถานะคุณภาพน้ําทะเลชายฝง จังหวัดชลบุรี ระหวางป พ.ศ. 2557–2561
...........................................................................................................................................................................40
รูปที่ 31 การติดตามตรวจสอบน้ํามันรั่วไหลบริเวณชายหาดบางแสน อ.เมือง จ.ชลบุรี ในวันที่ 23 กรกฎาคม
พ.ศ. 2561 .........................................................................................................................................................41
รูปที่ 32 สถานีติดตามตรวจสอบกอนน้ํามันบริเวณชายฝง จ.ชลบุรี ในป พ.ศ. 2561.......................................42

สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่ 2

6

รูปที่ 33 สถานีติดตามรวจสอบสารปโตรเลียมไฮโดรคารบอนในน้ําทะเลบริเวณชายฝง จ.ชลบุรี ในป พ.ศ.
2561..................................................................................................................................................................42
รูปที่ 34 ปาชายเลนบริเวณกองพันตอสูอากาศยานที่ 23 กรมตอสูอากาศยาน หนวยบัญชาการตอสูอากาศยาน
และรักษาฝง ตําบลสัตหีบ อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี อยูในความดูแลของทหารเรือ ......................................46
รูปที่ 35 สถานภาพแนวชายฝงทะเล จังหวัดชลบุรี พ.ศ.2560..........................................................................55
รูปที่ 36 โครงสรางปองกันการกัดเซาะชายฝงทะเล จังหวัดชลบุรี พ.ศ.2560 ..................................................56
รูปที่ 37 สภาพชายหาดพัทยาเมื่อป พ.ศ. 2557 กอนการเติมทราย .................................................................59
รูปที่ 38 สภาพชายหาดพัทยา ภายหลังการเติมทราย ผลงานรอยละ 74 .........................................................60

สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่ 2

7

1.บทนํา
จังหวัดชลบุรีตั้งอยูในภาคตะวันออกของประเทศไทย ระหวางเสนรุงที่ 12 องศา 30 ลิบดา –13 องศา
43 ลิบดาเหนือ และระหวางเสนแวงที่ 100องศา 45 ลิบดา–101องศา 45 ลิบดาตะวันออก ระยะทางจาก
กรุงเทพมหานครตามเสนทางหลวงแผนดินหมายเลข 34 ประมาณ 81 กิโลเมตร และมีเสนทางหลวงพิเศษ
หมายเลข 7 ระยะทาง 79 กิโลเมตร มีพื้นที่ท้งั จังหวัด 4,363 ตร.กม. หรือ 2,726,875 ไร คิดเปนรอยละ 0.85
ของพื้นที่ประเทศไทย ดังแสดงในรูปที่ 1

รูปที่ 1 แผนทีแ่ สดงขอบเขตจังหวัดชลบุรี
1.1 ภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดชลบุรี มีทั้งพื้นที่ที่เปนภูเขา ที่ราบลุมและที่ราบติดชายฝงทะเล
รวมทั้งเกาะนอยใหญ ลักษณะภูมิประเทศหลักแบงออกไดดังนี้
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1. พื้นที่สูงชันและภูเขาอยูตอนกลางและดานตะวันออกของจังหวัด เปนแนวยาวจากทิศตะวันตก
เฉียงเหนือไปยังตะวันออกเฉียงใต ตั้งแตอําเภอเมืองชลบุรี บานบึง ศรีราชาหนองใหญ และบอทอง เขตที่มี
ความสูงจากระดับน้ําทะเลตั้งแต 200 เมตรขึ้นไปจะอยูในเขตอําเภอบอทองและอําเภอหนองใหญในดานที่ติด
กับจังหวัดฉะเชิงเทราและจันทบุรี แหลงตนน้ําที่เปนแหลงน้ําอุปโภคบริโภคหลักของชลบุรีอยูในเขตอําเภอศรี
ราชา
2. ที่ราบลูกคลื่นคลายลูกระนาดและเนินเขา อยูในเขตอําเภอบานบึง พนัสนิคม หนองใหญ ศรี
ราชา บางละมุง สัตหีบ และบอทอง พื้นที่ราบลุมอยูตอนบนของจังหวัดในเขตอําเภอพานทองและอําเภอ
พนัสนิคม แนวกึ่งกลางของดานตะวันตกเปนพื้นที่ราบลุมแมน้ําบางปะกง มีลําน้ําคลองหลวงยาว 130 กิโลเมตร
ตนน้ําอยูที่อําเภอบอทองและอําเภอบานบึง ผานอําเภอพนัสนิคม ไปบรรจบเปนอําเภอคลองพานทองไหลลงสู
แมน้ําบางปะกง
3. ที่ราบชายฝงทะเล ตั้งแตปากแมน้ําบางปะกงติดกับทะเลอยูทางดานทิศตะวันตกตั้งแตอําเภอ
เมืองจนถึงอําเภอสัตหีบซึ่งมีความยาวประมาณ 160 กิโลเมตร เวาแหวงคดโคงสวยงาม เกิดเปนหนา ผาหิน
หาดทรายทอดยาว ปาชายเลน ปาชายหาดฯลฯ ซึ่งอาวหลายแหงสามารถพัฒนาไปเปนทาจอดเรือกําบังคลื่น
ลมไดเปนอยางดี ประกอบดวยที่ราบตามชายฝงทะเลที่มีภูเขาเล็กๆ สลับเปนบางตอน ชายฝงทะเลบางแหง มี
ลักษณะเวาแหวงและเปนที่ลุมต่ําน้ําทะเลทวมถึง มีปาชายเลนตั้งแตในเขตอําเภอเมืองชลบุรี ศรีราชา บางละ
มุง และสัตหีบ มีหาดทรายสวยงามหลายแหงซึ่งไดรับการพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญของจังหวัด
4. สวนที่เปนเกาะ อยูหางจากชายฝงทะเลออกไปประมาณ 10 กิโลเมตร ซึ่งประกอบดวยพื้นที่ที่
เปนเกาะเล็กและเกาะใหญประมาณ 47 เกาะ เกาะที่สําคัญที่สุดคือเกาะสีชังและมีฐานะเปนอําเภอ นอกจากนี้
ยังมีเกาะแสมสาร เกาะลาน เกาะครก เกาะสากและเกาะไผ เปนที่เหมาะแกการทองเที่ยวและพักผอน
1.2 ภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิอากาศเปนแบบมรสุมเมืองรอน อุณหภูมิต่ําสุดรายป 22.70 องศาเซลเซียส สูงสุด
รายป 36.10 องศาเซลเซียส เฉลี่ยรายป 29.03 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธเฉลี่ย 72.98 เปอรเซ็นต
โดยทั่วไปฤดูรอนไมรอนจัด ฤดูหนาวอากาศไมแหงแลงมาก มีฝนตกสลับกับแหงแลง ระหวางป 2556-2560
วัดปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยรายป 1,368.82 มิลลิเมตร บริเวณใกลภูเขามีฝนตกมากกวาบริเวณใกลชายทะเล
1.3 เขตการปกครอง
จังหวัดชลบุรีแบงเขตการปกครองออกเปน 11 อําเภอ 92 ตําบล 687 หมูบาน โดยมีอําเภอเมือง
ชลบุรี บานบึง บางละมุง พานทอง พนัสนิคม ศรีราชา สัตหีบ หนองใหญ บอทอง เกาะสีชัง และเกาะจันทร ใน
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สวนการปกครองทองถิ่น ประกอบดวย องคการบริหารสวนจังหวัด 1 แหง เทศบาลนคร 2 แหง เทศบาลเมือง 10
แหง เทศบาลตําบล 35 แหง และองคการบริหารสวนตําบล 50 แหง และรูปแบบการปกครองพิเศษ 1 แหง
(เมืองพัทยา
1.4 เศรษฐกิจ
จากสถิติของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ผลิตภัณฑมวลรวม
ป 2559 จังหวัดชลบุรี มีมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด 912,498 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 6.28 ของ
ผลิตภัณฑมวลรวมประเทศ (14,533,465 ลานบาท และคิดเปนสัดสวนรอยละ 42.43 ของผลิตภัณฑมวลรวม
ของกลุมจังหวัดภาคตะวันออก 1 (2,150,527 ลานบาท โครงสรางเศรษฐกิจของจังหวัดชลบุรี ขึ้นอยูกับภาค
นอกเกษตรเปนหลัก ซึ่งมีมูลคา 895,800 ลานบาท คิดเปนรอยละ 98.17 ของผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด
(1,981,429 ลานบาท สวนใหญมาจากสาขาอุตสาหกรรมมูลคา 462,242 ลานบาท และภาคบริการที่สําคัญ
ไดแก การขายสงและการขายปลีกฯ การไฟฟา แกส การขนสงและสถานที่เก็บสินคา ที่พักแรม และบริการดาน
อาหาร การบริหารราชการฯ สําหรับภาคเกษตร มูลคา 16,697 ลานบาท คิดเปนรอยละ 1.83 ของผลิตภัณฑ
มวลรวมจังหวัด
1.5 สังคมและโครงสรางประชากร
จังหวัดชลบุรี เปนจังหวัดที่มีประชากรหนาแนนมากเปนลําดับตนๆ ของประเทศ และมีประชากร
มากที่สุดในภาคตะวันออก ในป พ.ศ. 2561 ประชากรผูมีสัญชาติไทยและมีชื่ออยูในทะเบียนบานของจังหวัด
ชลบุรี จํานวน 1,535,445 คน (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 ขอมูลแสดงจํานวนประชากรจังหวัดชลบุรี
อําเภอ
อําเภอเมืองชลบุรี
อําเภอเกาะจันทร
อําเภอหนองใหญ
อําเภอสัตหีบ
อําเภอศรีราชา
อําเภอพานทอง
อําเภอพนัสนิคม
อําเภอบานบึง
อําเภอบอทอง
อําเภอบางละมุง
ทองถิ่นเมืองพัทยา
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ชาย
18,787
13,366
7,603
27,560
26,744
21,567
48,801
39,406
19,358
12,482
54,513

หญิง
19,735
12,752
7,592
25,875
26,445
22,344
51,702
40,467
18,992
13,956
64,609

รวม
38,522
26,118
15,195
53,435
53,189
43,911
100,503
79,873
38,350
26,438
119,122
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อําเภอ
ทองถิ่นเทศบาลเมืองแสนสุข
ทองถิ่นเทศบาลเมืองอางศิลา
ทองถิ่นเทศบาลเมืองหนองปรือ
ทองถิ่นเทศบาลเมืองสัตหีบ
ทองถิ่นเทศบาลเมืองศรีราชา
ทองถิ่นเทศบาลเมืองพนัสนิคม
ทองถิ่นเทศบาลเมืองบานสวน
ทองถิ่นเทศบาลเมืองบานบึง
ทองถิ่นเทศบาลเมืองชลบุรี
ทองถิ่นเทศบาลนครแหลมฉบัง
ทองถิ่นเทศบาลนครเจาพระยาสุรศักดิ์
ทองถิ่นเทศบาลตําบลโปง
ทองถิ่นเทศบาลตําบลเสม็ด
ทองถิ่นเทศบาลตําบลเขตรอุดมศักดิ์
ทองถิ่นเทศบาลตําบลเกาะสีชัง
ทองถิ่นเทศบาลตําบลเกาะจันทร
ทองถิ่นเทศบาลตําบลเกล็ดแกว
ทองถิ่นเทศบาลตําบลหวยใหญ
ทองถิ่นเทศบาลตําบลหวยกะป
ทองถิ่นเทศบาลตําบลหัวกุญแจ
ทองถิ่นเทศบาลตําบลหมอนนาง
ทองถิ่นเทศบาลตําบลหนองไมแดง
ทองถิ่นเทศบาลตําบลหนองไผแกว
ทองถิ่นเทศบาลตําบลหนองใหญ
ทองถิ่นเทศบาลตําบลหนองตําลึง
ทองถิ่นเทศบาลตําบลพานทอง
ทองถิ่นเทศบาลตําบลบอทอง
ทองถิ่นเทศบาลตําบลบางเสร
ทองถิ่นเทศบาลตําบลบางละมุง
ทองถิ่นเทศบาลตําบลบางพระ
ทองถิ่นเทศบาลตําบลบางทราย
ทองถิ่นเทศบาลตําบลนาปา
ทองถิ่นเทศบาลตําบลนาจอมเทียน
ทองถิ่นเทศบาลตําบลธาตุทอง
ทองถิ่นเทศบาลตําบลทาบุญมี
ทองถิ่นเทศบาลตําบลตะเคียนเตี้ย
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ชาย
21,565
16,506
36,868
10,987
10,812
4,816
33,966
9,969
12,809
42,666
67,390
4,710
9,990
34,792
2,255
2,928
8,395
13,975
7,232
1,933
6,593
6,640
1,155
4,254
9,629
2,930
2,139
5,253
5,783
6,353
6,971
19,592
3,806
3,756
3,311
10,883

หญิง
24,787
18,902
45,364
11,985
13,315
5,657
34,963
11,164
14,248
44,167
70,807
5,224
12,089
21,596
2,305
1,835
4,861
15,490
8,166
2,105
7,068
6,175
1,216
4,176
9,809
3,150
2,201
6,104
6,172
6,930
5,448
20,124
4,278
3,872
3,478
11,578

รวม
46,352
35,408
82,232
22,972
24,127
10,473
68,929
21,133
27,057
86,833
138,197
9,934
22,079
56,388
4,560
4,763
13,256
29,465
15,398
4,038
13,661
12,815
2,371
8,430
19,438
6,080
4,340
11,357
11,955
13,283
12,419
39,716
8,084
7,628
6,789
22,461
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อําเภอ
ทองถิ่นเทศบาลตําบลดอนหัวฬอ
ทองถิ่นเทศบาลตําบลคลองตําหรุ
จังหวัดชลบุรี

ชาย
5,946
2,034
751,779

หญิง
รวม
6,168
12,114
2,220
4,254
783,666 1,535,445

ที่มา : แผนพัฒนาจังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2561-2564 ฉบับทบทวน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
1.6 ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
1) ทรัพยากรที่ดิน
ลักษณะของดินในพื้นที่จังหวัดชลบุรีประกอบดวยดินชุดตาง ๆ โดยกลุมดินในจังหวัดชลบุรี
สามารถแบงไดเปน 5 ชนิด ไดแกกลุมดินนา กลุมดินไร กลุมดินตื้น กลุมดินทราย และพื้นที่ภูเขา ในพื้นที่
ชายฝงทะเลมีลักษณะเปนดินตะกอนตามชายฝงหรือที่ลุมริมทะเล ดินเลนน้ําเค็มเหมาะแกการเจริญเติบโตของ
แสม โกงกาง ไมพุมเตี้ย และไมลําตนออน จากรายงานการใชประโยชนที่ดินเชิงพื้นที่รายแปลงมาตราสวน 1 :
4,000 จังหวัดชลบุรี โดยกลุมวิเคราะหสภาพการใชที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน การใชประโยชนที่ดินในป พ.ศ.2556
ของจังหวัดชลบุรีแบงพื้นที่ออกเปน 5 ประเภท ประกอบไปดวยขอมูลแสดงพื้นที่กษตรกรรมมีเนื้อที่ 1,697,908
ไร หรือรอยละ 62.24 พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสรางมีเนื้อที่ 492,800 ไร หรือรอยละ 18.09 พื้นที่ปาไมมีเนื้อที่
306,372 ไร หรือรอยละ 11.24 พื้นที่แหลงน้ํามีเนื้อที่ 55,279 ไร หรือรอยละ 2.03 และพื้นที่เบ็ดเตล็ด มีเนื้อที่
174,516 ไร หรือรอยละ 6.40 รวมเนื้อที่ทั้งหมด 2,726,875 ไร (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 รูปแบบการใชประโยชนที่ดินของจังหวัดชลบุรี
เนื้อที่นอกการเกษตร
เนื้อที่
ทั้งหมด

เนื้อที่
ปาไม

เนื้อที่
แหลงน้ํา

เนื้อที่ถือ

พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสราง

ครอง
การเกษตร

เบ็ดเตล็ด

อุตสาหกร
รวม

รมและ

ที่อยู

อื่นๆ

196,516

197,129

นิคมฯ
2,726,875

306,372

55,297

1,697,908

667,298

99,137

174,561

หนวย : ไร
ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน ป 2556
2) ทรัพยากรธรรมชาติและแหลงน้ํา
พื้นที่จังหวัดชลบุรีมีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ เปนแหลงทรัพยากรธรรมชาติที่มี
คุณคาแกการอนุรักษและการพัฒนาโดยเฉพาะแหลงทรัพยากรธรรมชาติที่มีศักยภาพเพื่อการทองเที่ยว อาทิ
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ชายหาดที่ มี ชื่ อ เสี ย ง และเกาะต า ง ๆ สามารถดึ ง ดู ด นั ก ท อ งเที่ ย วทั้ ง ในและนอกประเทศสร า งรายได
แกประชาชนในพื้นที่และประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญ ไดแก
3) ทรัพยากรปาไม
ในป 2558 จังหวัดชลบุรีมีเนื้อที่ปาไม 338,435.20 ไร หรือประมาณรอยละ 12.01 ของเนื้อที่
ทั้งหมดของจังหวัด มีพื้นที่ปาสงวนแหงชาติจํานวน 9 ปา เนื้อที่รวมทั้งสิ้น 906,396 ไรไดแก ปาสงวนแหงชาติ
ปาบางละมุง เนื้อที่ 103,075 ไร ปาเขาเขียว เนื้อที่ 55,625 ไร ปาทาบุญมี- ปาบอทอง เนื้อที่ 170,625 ไร ปา
คลองตะเคียนเนื้อที่ 378,750 ไร ปาแดงและปาชุมนุมกลาง เนื้อที่ 160,625 ไร ปาเขาชมพู เนื้อที่ 28,589 ไร
ปาเขาพุ เนื้อที่ 5,428 ไร ปาเขาหินดาดและปาเขาไผ เนื้อที่ 2,125 ไร และปาเขาเรือแตก เนื้อที่ 1,500 ไร
นอกจากนี้ยังมีเขตรักษาพันธุสัตวปา จํานวน 2 แหง เนื้อที่รวมทั้งสิ้น 128,821 ไร แยกเปน เขตรักษาพันธุสัตว
ปาเขาเขียว-เขาชมพู เนื้อที่ 90,437 ไร ปาเขาอางฤาไน เนื้อที่ 38,375 ไร และมีเขตหามลาสัตวปา จํานวน 2
แหง เนื้อที่รวมทั้งสิ้น 13,899 ไร แยกเปน เขตหามลาสัตวปาอางเก็บน้ําบางพระ เนื้อที่ 11,600 ไร ปาเขาชีโอน
เนื้อที่ 2,299 ไร นอกจากนี้ยังมีวนอุทยาน จํานวน 1แหง ไดแก วนอุทยานน้ําตกเขาเจาบอทอง เนื้อที่ 19475
ไร และพื้นที่ปาในเขตชั้นคุณภาพลุมน้ําชั้น 1 และ 2 เนื้อที่ 75,235 ไร
4) ทรัพยากรน้ํา
แ ห ล ง น้ํ า ธ ร ร ม ช า ติ ข อ ง จั ง ห วั ด ช ล บุ รี มี แ ม น้ํ า ลํ า ธ า ร 2 ลุ ม น้ํ า ส า ข า ไ ด แ ก
ลุมน้ําสาขาชลบุรี และลุมน้ําสาขาคลองหลวง ครอบคลุมพื้นที่ 4,447 ตารางกิโลเมตร ใน 11 อําเภอ 92 ตําบล
สวนอางเก็บน้ําในจังหวัดชลบุรี มีทั้งขนาดใหญ ขนาดกลางและขนาดเล็ก รวม 50 อาง อางเก็บน้ําขนาดใหญ
ไดแก อางเก็บน้ําบางพระ
5) ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
ปจจุบันทรัพยากรทางทะเลและชายฝงทะเลของพื้นที่จังหวัดชลบุรีมีทั้งระบบนิเวศปาชายเลน
แนวปะการัง แหลงหญาทะเล และ เตาทะเล โดยปาชายเลน พบในพื้นที่อําเภอเมือง อําเภอศรีราชา และ
อําเภอสัตหีบ มีพื้นที่ปาชายเลน 4,685 ไร แหลงหญาทะเล มีอยูเฉพาะในพื้นที่ชายฝงเขตอําเภอสัตหีบ มีพื้นที่
รวม 4,416 ไร ปะการัง พบในพื้นที่เกาะไผ เกาะสีชัง และเกาะลาน มีพื้นที่ประมาณ 6,567.34 ไร และเตา
ทะเล พบในเขตพื้นที่เกาะคราม อําเภอสัตหีบ พบแมพันธุ 173 ตัว
1.7 แผนยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาจังหวัดชลบุรี
จุดยืนยุทธศาสตร (Positioning: - การทองเที่ยวชายทะเลนานาชาติ เมืองอุตสาหกรรมสะอาด
แหลงผลิตสินคาเกษตร (ออย มันสําปะหลัง ปาลมน้ํามัน ปศุสัตว ประมง และศูนยกลาง Logistics (ทางบก:
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รถ รถไฟ รถไฟความเร็วสูง ทางน้ํา: ทาเทียบเรือตางๆ ทางอากาศ: สนามบินนานาชาติอูตะเภา –ระยองพัทยา
วิสัยทัศน : “ฐานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมชั้นนําของอาเซียน แหลงทองเที่ยวชายทะเลนานาชาติ
แหลงผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย ประตูสูเศรษฐกิจโลก สังคมแหงการเรียนรู มีภูมิคุมกัน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมเปนฐานการพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน”
เปาประสงครวม
1. ฐานเศรษฐกิจหลักของจังหวัด (อุตสาหกรรม การทองเที่ยว เกษตร เมืองศูนยกลางธุรกิจ มี
การเติบโตอยางมั่นคงและมีเสถียรภาพ (มีคุณภาพ มาตรฐาน และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมที่เกิดจากการมีสวน
รวมของทุกภาคสวน และใหเกิดความยั่งยืน มีแหลงงานในพื้นที่ ประชาชนมีงานทําที่มั่นคง และมีรายได
เพียงพอตอการดํารงชีวิต
2. ประชาชนและสังคมมีศักยภาพและคุณภาพชี วิตที่ดี สามารถรองรั บการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม
3.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีความอุดมสมบูรณและปราศจากมลภาวะ รวมทั้งมีการใช
ประโยชนอยางเหมาะสมและสมดุลตอระบบนิเวศ
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดชลบุรี
แผนพัฒนาจังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2561-2564 ฉบับทบทวน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ระบุประเด็นการพัฒนาประกอบไปดวยทั้งหมด 6 ประเด็นการพัฒนา ดังนี้
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 ยกระดับการพัฒนานวัตกรรมอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ยกระดับใหเปนเมืองทองเที่ยวนานาชาติ มีมาตรฐานระดับสากล
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 สรางเสริมนวัตกรรมสูเกษตรปลอดภัย
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 พัฒนาปรับปรุงดานผังเมือง โครงสรางพื้นฐาน ระบบ Logistics เปน
เมืองนวัตกรรมที่นาอยู
ประเด็นการพัฒนาที่ 5 พัฒนาคนและชุมชนใหมีคุณภาพและยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
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ประเด็นการพัฒนาที่ 6 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเกิดความสมดุล
อยางมีสวนรวม
พระราชบัญญัติการผังเมือง
นอกเหนือจากประเด็นพัฒนาจังหวัดชลบุรี ตามแผนพัฒนาจังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2561-2564 ฉบับ
ทบทวนประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2562 ยังมีพระราชบัญญัติผังเมือง(ใหม ที่ออกเปน กฎกระทรวงที่เกี่ยวของ
กับผังเมืองรวมคือ กฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2560 (เลม 134 ตอนที่ 49 ก
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 3 พฤษภาคม 2560) กฎกระทรวงผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมและ
ชุมชนแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และ กฎกระทรวงผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมและ
ชุมชนแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้
กฎกระทรวงใชใชผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2560 ตามกฎกระทรวงนี้ มีนโยบายและมาตรการ
เพื่อจัดระบบการใชประโยชนที่ดิน โครงขายคมนาคมขนสงและบริการสาธารณะใหมีประสิทธิภาพ สามารถ
รองรั บ และสอดคล อ งกับ การขยายตั วของชุ ม ชน รวมทั้ ง ส งเสริ ม และพั ฒ นาเศรษฐกิ จ โดยมี ส าระสํ า คั ญ
ดังตอไปนี้
(1) สงเสริมการพัฒนาจังหวัดชลบุรีใหเปนศูนยกลางในดานอุตสาหกรรม เกษตรกรรมและการ
ทองเที่ยว
(2) สงเสริมและพัฒนาจังหวัดชลบุรีดานการคา การลงทุน อุตสาหกรรม เกษตรกรรม และการ
ทองเที่ยว เพื่อใหสอดคลองกับโครงการพัฒนาชายฝงทะเลภาคตะวันออก
(3) สงเสริมและพัฒนาการบริการทางสังคมและการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการใหเพียงพอ
และมีมาตรฐาน
(4) อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอม
กฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมและชุมชนแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2561 ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนวรรคสองของขอ 16 แหงกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมบริเวณ
อุตสาหกรรมและชุมชนแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2555 “ที่ดินประเภทนี้ ในบริเวณหมายเลข 10.19
เฉพาะบริเวณเขตสงเสริมเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งเปนเขตสงเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลตามประกาศ
คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เรื่องกําหนดเขตสงเสริม : เขตสงเสริม
อุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 และเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออกตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เรื่อง
กําหนดเขตสงเสริม : เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ พ.ศ. 2561
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ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อการอยูอาศัย พาณิชยกรรม หรืออุตสาหกรรม ซึ่งเกี่ยวของกับอุตสาหกรรมเปาหมาย
พิเศษในเขตสงเสริมเศรษฐกิจพิเศษดังกลาวไดดวย”
กฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมและชุมชนแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2562 ให เ พิ่ ม ข อ ความ เป น วรรคสามของข อ 16 แห ง กฎกระทรวงให ใ ช บั ง คั บ ผั ง เมื อ งรวม บริ เ วณ
อุตสาหกรรมและชุมชนแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2555 “การใชที่ดินบริเวณหมายเลข 10.24 ใหมีที่วาง
ตามแนวขนานแนวชายฝงตามธรรมชาติ ข องทะเลไม นอยกว า 20 เมตร เวน แต เป นการก อสร างเพื่ อการ
คมนาคมทางน้ําหรือสาธารณูปโภค”
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2. สถานการณทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
จังหวั ดชลบุ รีมีแนวชายฝ งทะเล 170.19 กิโลเมตร (รูปที่ 2) พื้นที่ ในความรับผิดชอบของกรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ตามมาตรา 3 พระราชบัญญัติสงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝง พ.ศ.2558 ครอบคลุม 6 อําเภอ 28 ตําบล คิดเปนพื้นที่ประมาณ 494,275 ไร โดยมีตําบลที่ติดชายฝงทะเล
จํานวน 21 ตําบล ติดปาชายเลน จํานวน 13 ตําบล และที่อยูบนเกาะจํานวน 1 ตําบล มีเกาะตางๆ จํานวน 47
เกาะ (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง, 2558)
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่สําคัญของจังหวัดชลบุรี ตามมาตรา 3 ไดแก
1.
2.
3.
4.

แนวปะการังมีพื้นที่ทั้งหมด 6,478 ไร
หญาทะเลมีพื้นที่ทั้งหมด 7.13 ตารางกิโลเมตร (4,458 ไร
สัตวทะเลหายาก
ปาชายเลนรวมทั้งหมด 7.7 ตารางกิโลเมตร (4,685 ไร 50 คู/แพรก มีระยะทางทั้งหมด
31.5 กิโลเมตร
5. ชายฝงทะเลประเภทตางๆ ไดแก หาดทรายมีความยาว 66,631.62 เมตร หาดโคลน มีความ
ยาว 101,048.20 เมตร หาดหินและอื่นๆ 16,615.52 เมตร

2.1 ทรัพยากรปะการัง
2.1.1 สถานการณทรัพยากรปะการัง
แนวปะการังในจังหวัดชลบุรีในป พ.ศ. 2561 สวนใหญแมพื้นที่สวนมากอยูในสถานภาพ
สมบูรณดีมาก (ตารางที่ 3 และรูปที่ 3 แตการเปลี่ยนแปลงสถานภาพของแนวปะการังเทาที่มีขอมูลระยะยาว
พบวาแนวปะการังสวนใหญมีแนวโนมเสื่อมโทรมลงเนื่องจากกิจกรรมของมนุษย เชน สถานีในพื้นที่อาวสัตหีบ
ซึ่งเปนพื้นที่ใกลชายฝงซึ่งไดรับผลกระทบจากตะกอนชายฝงและเปนพื้นที่ซอมรบของทหารเรือ พื้นที่บริเวณ
เกาะขามใหญไดรับผลกระทบจากตะกอนจากเรือบรรทุกแปงมัน สวนหมูเกาะลานมีสาเหตุจากการทองเที่ยว
หนาแนน ทั้งการดําน้ําแบบผิวน้ํา กิจกรรมซีวอรกเกอร (Sea walker) รวมถึงเจ็ทสกีและสปดโบทจํานวนมาก
อยางไรก็ตามพบวามียังมีบางพื้นที่ที่การครอบคลุมพื้นที่ของปะการังมีชีวิตเพิ่มขึ้น เชน เกาะสีชัง (อาวถ้ําพัง)
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รูปที่ 2 แผนทีแ่ หลงทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่สําคัญของจังหวัดชลบุรี
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เกาะคราม (อาวพุดซาวัน หาดหนาบาน แหลมแสมสาร เกาะแรด เกาะจวง และเกาะจาน ซึ่งสวนใหญอยูใน
เขตพื้นที่กองทัพเรือและพื้นที่ที่มีการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ มีการปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษและมีการ
ฟนฟูแนวปะการังโดยการปลูกเสริมทําใหมีรอยละของปะการังที่มีชีวิตปกคลุมพื้นที่สูงขึ้น เชน บริเวณแหลม
แสมสาร

รูปที่ 3 สภาพแนวปะการังโดยทั่วไปบริเวณจังหวัดชลบุรี จากการสํารวจใน พ.ศ. 2561
2.1.2 สถานภาพทรัพยากรปะการัง
จังหวัดชลบุรี มีพื้นที่แนวปะการังประมาณ 6,478 ไร (10.36 ตร.กม. จากการสํารวจ
ระหวางเดือนตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 โดยวิธี Line Intercept Transect ในแนวปะการังจํานวน 32
สถานี คิดเปนพื้นที่ที่ไดรับการสํารวจและประเมิน 3,938 ไร หรือ 60.84% ของพื้นที่แนวปะการังทั้งหมดของ
จังหวัด ชลบุรี (รูปที่ 4 จากการวิเคราะหพบวา แนวปะการังในจังหวัดชลบุรีที่อยูในสถานภาพสมบูรณดีมาก มี
จํานวน 7 สถานี ไดแก เกาะลาน เกาะหูชาง เกาะริ้น เกาะคางคาวดานเหนือ เกาะหินขาว แหลมแสมสาร และ
เกาะจาน สถานภาพสมบูรณดีจํานวน 6 สถานี ไดแก เกาะรานดอกไม เกาะสาก เกาะเหลื่อมใหญ เกาะไผ
เกาะรางเกวียน เกาะแรด สถานภาพสมบูรณปานกลางจํานวน 8 สถานี ไดแก เกาะนก เกาะครามนอย/ดาน
สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่ 2
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ตะวันตก เกาะสีชัง-เกาะยายทาว เกาะครก เกาะมารวิชัย เกาะเตาหมอ เกาะคราม/หาดหนาบาน เกาะจวง
สถานภาพเสียหายจํานวน 2 สถานี ไดแก เกาะขามใหญ และเกาะคราม/หาดพุดซาวัน และสถานภาพเสียหาย
มาก จํานวน 9 สถานี ไดแก เกาะจุน เกาะสีชัง/อาวถ้ําพัง เกาะอีรา เกาะเหลื่อมนอย เกาะพระ เกาะพระนอย
เกาะยอ เกาะอีเลา เกาะหมู จากขอมูลสถานีที่ทําการศึกษาทั้งหมดในปพ.ศ. 2561 สามารถนํามาคํานวณเปน
สถานภาพแนวปะการังในภาพรวมของจังหวัดชลบุรีไดดังแสดงในตารางที่ 3 ปะการังชนิดเดนที่พบในพื้นที่แนว
ปะการังจังหวัดชลบุรี ไดแก ปะการังที่มีรูปทรงเปนแบบกอนและแผนตั้ง ไดแก ปะการังโขด (Porites lutea)
ปะการังลายดอกไม (Pavona sp. ปะการัง สมองรองยาว (Platygyra sp.) ปะการังมาลาย (Oulastrea sp.)
และปะการังสมองรองใหญ (Symphyllia sp.
ตารางที่ 3 สถานภาพแนวปะการังในภาพรวมของจังหวัดชลบุรี คํานวณจากพื้นที่ที่ทําการสํารวจ ใน พ.ศ.
2561 (3,938 ไร หรือ 60.84% ของพื้นแนวปะการังทั้งหมดของจังหวัด
สถานภาพ

พื้นที่แนวปะการัง

แนวปะการังทัง้ หมดที่ทําการสํารวจและประเมิน

(ไร

(%)

ดีมาก

1,319

33.5

ดี

658

16.7

ปานกลาง

985

25

เสียหาย

437

11.1

เสียหายมาก

539

13.7
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ตารางที่ 4 เปรียบเทียบสถานภาพแนวปะการังจังหวัดชลบุรี จากขอมูลที่รวบรวมในป พ.ศ. 2560 และ 2561
โดยแยกขนาดพื้นที่ตามสถานภาพของแนวปะการัง
พ.ศ.

2560

2561

สถานภาพ

เสียหาย

ดีมาก

ดี

ปานกลาง

เสียหาย

พื้นที่ (ไร

78

253

1,559

1,516

3,072

6,478

รอยละ(%)

1.2

3.9

24.1

23.4

47.4

100

พื้นที่ (ไร

2,170

1,082

1,620

719

887

6,478

รอยละ(%)

33.5

16.7

25

11.1

13.7

100
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รูปที่ 4 สถานภาพปจจุบันของแนวปะการังบริเวณจังหวัดชลบุรี จากการสํารวจใน ป พ.ศ. 2561
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% การครอบคลุมพื้นที่ของ
ปะการังมีชีวิต

รูปที่ 5 เปอรเซ็นตครอบคลุมพื้นที่ของปะการังมีชีวิตบริเวณอาวถ้ําพัง เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี ใน พ.ศ. 2559
และ 2561
100
80
60
40
20

11.5

4.2

0
2559

พ.ศ.

2561

รูปที่ 6 เปอรเซ็นตครอบคลุมพื้นที่ของปะการังมีชีวิตบริเวณเกาะขามใหญ จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2559 และ

% การครอบคุมพื้นที่ของปะการังมี
ชีวิต

2561
100
80
60
40
20
0

34.3
17
2556

พ.ศ.

2561

รูปที่ 7 เปอรเซ็นตครอบคลุมพื้นที่ของปะการังมีชีวิตบริเวณเกาะลาน จังหวัดชลบุรี ใน พ.ศ. 2556 และ 2561
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% การครอบคลุมพื้นที่ของปะการังที่มี
ชีวิต

100
80

68.3

60
40

30.8

23.7

20
0
2556

2560
พ.ศ.

2561

% การครอบคลุมพื้นที่ของปะการังมีชีวิต

รูปที่ 8 เปอรเซ็นตครอบคลุมพื้นที่ของปะการังมีชีวิตบริเวณเกาะสาก จังหวัดชลบุรี ระหวาง พ.ศ. 2556-2561
100
80
60
40

23.1

31.7
18.2

20
0
2556

2560

2561

พ.ศ.

รูปที่ 9 เปอรเซ็นตครอบคลุมพื้นที่ของปะการังมีชีวิตบริเวณเกาะครก จังหวัดชลบุรี ระหวาง พ.ศ. 2556-2561

รูปที่ 10 เปอรเซ็นตครอบคลุมพื้นที่ของปะการังมีชีวิตบริเวณอาวพุดซาวัน เกาะคราม จังหวัดชลบุรี ใน พ.ศ.
2558 และ2561
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% การครอบคลุมพื้นที่ของปะการังมีชีวิต

100
80
60
40
20

13.6

6.1

0
2558

2561
พ.ศ.

รูปที่ 11 เปอรเซ็นตครอบคลุมพื้นที่ของปะการังมีชีวิตบริเวณหาดหนาบาน เกาะคราม จังหวัดชลบุรี ใน พ.ศ.
2558 และ 2561

% การครอบคลุมพื้นที่ของปะการังมีชีวิต

รูปที่ 12 เปอรเซ็นตครอบคลุมพื้นที่ของปะการังมีชีวิตบริเวณเกาะอีรา จังหวัดชลบุรี ใน พ.ศ. 2558 และ2561
100
80
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40

40
24.4

20
0
2557

2561
พ.ศ.

รูปที่ 13 เปอรเซ็นตครอบคลุมพื้นที่ของปะการังมีชีวิตบริเวณเกาะพระ จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2557 และ2561
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% การครอบคลุมพื้นที่ของปะการังมีชีวิต

100
80
60
37.6

40
20

9

0
2557

2561
พ.ศ.

รูปที่ 14 เปอรเซ็นตครอบคลุมพื้นที่ของปะการังมีชีวิตบริเวณเกาะพระนอย จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2557 และ
2561
% ครอบคลุมพื้นที่ของปะการังมีชีวิต

100
80
60
40

28.4

27.9

2557

2561

20
0

พ.ศ.

% การครอบคลุมพื้นที่ของปะการังมีชีวิต

รูปที่ 15 เปอรเซ็นตครอบคลุมพื้นที่ของปะการังมีชีวิตบริเวณเกาะเตาหมอ จังหวัดชลบุรี ใน พ.ศ. 2557 และ
2561
100
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40

35
13.4

20
0
2557

2561
พ.ศ.

รูปที่ 16 เปอรเซ็นตครอบคลุมพื้นที่ของปะการังมีชีวิตบริเวณเกาะยอ จังหวัดชลบุรี ใน พ.ศ. 2557 และ 2561
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% การครอบคลุมพื้นที่ของปะการังมีชีวิต

100
80
60
40

28.3
15.7

20
0
2557

2561
พ.ศ.

รูปที่ 17 เปอรเซ็นตครอบคลุมพื้นที่ของปะการังมีชีวิตบริเวณเกาะอีเลา จังหวัดชลบุรี ใน พ.ศ. 2557 และ
2561

% การครอบคลุมพื้นที่ของปะการังมี
ชีวิต

รูปที่ 18 เปอรเซ็นตครอบคลุมพื้นที่ของปะการังมีชีวิตบริเวณเกาะหมู จังหวัดชลบุรี ใน พ.ศ. 2557 และ 2561
100
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36.6

25.3

20
0
2556

พ.ศ.

2561

รูปที่ 19 เปอรเซ็นตครอบคลุมพื้นที่ของปะการังมีชีวิตบริเวณแหลมแสมสาร จังหวัดชลบุรี ใน พ.ศ. 2556 และ
2561
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% การครอบคลุมพื้นที่ของปะการังมีชีวิต

100
80
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40

39.4
25.3

20
0
2556

2561
พ.ศ.

% การครอบคลุมพื้นที่ของปะการัง
มีชีวิต

รูปที่ 20 เปอรเซ็นตครอบคลุมพื้นที่ของปะการังมีชีวิตบริเวณเกาะแรด จังหวัดชลบุรี ใน พ.ศ. 2556 และ2561
100
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20

22.7

21.3

0
2556

พ.ศ.

2561

รูปที่ 21 เปอรเซ็นตครอบคลุมพื้นที่ของปะการังมีชีวิตบริเวณเกาะจวง จังหวัดชลบุรี ใน พ.ศ. 2556 และ2561

รูปที่ 22 เปอรเซ็นตครอบคลุมพื้นที่ของปะการังมีชีวิตบริเวณเกาะจาน จังหวัดชลบุรี ใน พ.ศ. 2556 และ
2561
2.1.3 แผนการดําเนินงาน มาตรการ และการแกไขปญหา
1. กํ าหนดมาตรการการท องเที่ ยวที่เ หมาะสม การออกมาตรการ หลัก เกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขในการระงับความเสียหายอยางรายแรงตอทรัพยากรปะการัง
2. บังคับใชมาตรการที่กําหนดอยางเขมขน
สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่ 2
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3. ติดตั้งทุนจอดเรือใหเพียงพอ
4. ปดการใชประโยชนในพื้นที่เสียหายรุนแรง
5. ดําเนินการตามมาตรการในหัวขอขยะทะเล
6. บู ร ณาการความร ว มมื อ กั บ หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งในการบั ง คั บ ใช ก ฎหมายและการ
กําหนดมาตรการการปองกันตะกอนชายฝง
7. บังคับใชกฎหมายที่เจาหนาที่ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงมีอํานาจอยางเขมขน
8. ปดการใชประโยชนในพื้นที่ที่มีการฟอกขาว
9. ศึกษาวิจัยแนวทางการลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
2.1.4 การดําเนินงานที่ผานมาในปงบประมาณ พ.ศ.2562
1. ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 กิจกรรมหลักทีไ่ ดดําเนินการคือกิจกรรมการฟนฟูทรัพยากร
ปะการังและหญาทะเลแบบบูรณาการทุกภาคสวน โดยมีลําดับการดําเนินงานดังตอไปนี้
1.1 สํารวจกําหนดพื้นที่ฟนฟูแนวปะการัง วันที่ 3 - 4 เมษายน 2562 สํานักงาน
บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่ 2 (ชลบุรี รวมกับ ศูนยวจิ ัยและพัฒนา
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอาวไทยฝงตะวันออก ลงพื้นที่เพื่อสํารวจความเหมาะสมของ
พื้นที่ในการจัดกิจกรรมฟนฟูปะการังแบบบูรณาการทุกภาคสวน ปงบประมาณ พ.ศ.2562
โดยผลการสํารวจพบวาบริเวณพื้นที่เกาะขาม, เกาะรานดอกไม, อาวถ้ําหาดทราย และอาวถ้ํา
พระ มีความเหมาะสมในการดําเนินการฟนฟูปะการัง เพื่อดําเนินงานในขั้นตอน 1.2-1.6
ตอไป
1.2 เตรียมกิ่งพันธุปะการังเพื่อใชปลูกเสริม
1.3 การจัดวางบล็อคคอนกรีต
1.4 การปลูกปะการัง
1.5 การจัดกิจกรรมปลูกปะการังอยางมีสวนรวม
1.6 การติดตามการอยูรอด และการปลูกทดแทน
2. ดําเนินการคุมครอง ปองกันและปราบปรามการทําลายทรัพยากรปะการังเทียม และ
ทรัพยากรทางทะเล
3. ดําเนินการปองกันและปราบปรามรองรับแผนปฏิบัติการแกไขปญหาการทําประมงผิด
กฎหมาย (IUU) (10ครั้ง)
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4. ใชนวัตกรรมในการฟนฟูทรัพยากรทางทะเล (ซั้งกอ, ซัง้ เชือก, หญาทะเลเทียม
5. การเตรียมจัดตั้งพื้นที่และมาตรการคุมครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝง (เกาะลาน
เกาะครก เกาะสาก จังหวัดชลบุรี
6. จัดประชุมรับฟงความคิดเห็น รายพื้นที่และปญหาอุปสรรคบริเวณกลุม เกาะลาน เกาะ
ครก เกาะสาก จังหวัดชลบุรี
7. จัดประชุมรับฟงความคิดเห็นรางคูมือ แผนที่เขตการจัดการและมาตรการระดับจังหวัด
2.1.5 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ
แนวปะการังบริเวณจังหวัดชลบุรีตั้งอยูในบริเวณที่งายตอการเกิดความเสื่อมโทรม
เนื่องจากทั้งสภาพที่ตั้งตามธรรมชาติซึ่งอยูบริเวณใกลอาวไทยตอนใน ซึ่งมีโอกาสสูงในการไดรับผลกระทบจาก
ตะกอนจากปากแมน้ําสายหลัก และเนื่องจากผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย โดยแนวปะการังหลายบริเวณมี
การทองเที่ยวหนาแนน เชน บริเวณหมูเกาะลาน ไดแก เกาะลาน เกาะครก เกาะสาก นอกจากนี้ยงั มีกิจกรรม
การทองเที่ยวในแนวปะการังรูปแบบตาง ๆ เชน sea walker, try dive, snorkeling, เจ็ทสกี รวมทั้งจํานวนเรือ
ทองเที่ยวที่คอนขางหนาแนน ทําใหมีปญหาเรื่องตะกอนจากการวิ่งของเรือสปดโบทและเจ็ทสกี กิจกรรมจาก
การพัฒนาชายฝง เชน การสรางรีสอรท และทําถนน รวมถึงปญหาเรื่องขยะในแนวปะการังทั้งจากชุมชน และ
การทองเที่ยว
การฟนตัวตามธรรมชาติของปะการังในบริเวณนี้เกิดขึ้นไดชา และมีแนวโนมเสื่อมโทรมลง
หากขาดการบริหารจัดการพื้นที่ที่เหมาะสม เพื่อเปนการลดความเสื่อมโทรมของแนวปะการัง ควรมีทุนผูกเรือ
เพิ่มเติม และแบงเขตการใชประโยชนในแนวปะการังแตละบริเวณใหชัดเจน กําหนดกิจกรรมการใชประโยชนใน
บริเวณแนวปะการัง หาทางแกไขปญหาปริมาณขยะทะเล ขยะตกคางในแนวปะการัง รวมถึงปญหาน้ําเสียที่
รั่วไหลลงสูทะเลและแนวปะการังรวมกับหนวยงานอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวของ
จากการพิจารณาขอมูลสถานภาพปะการังจังหวัดชลบุรี 2561 พบวาแนวปะการังใน
จังหวัดชลบุรีสวนใหญอยูในสถานภาพดีมาก และแมจะพบแนวโนมการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นในแนว
ปะการังหลายแหง แตการบริหารจัดการพื้นที่แนวปะการังโดยวิธีการตาง ๆ ดังที่กลาวขางตนยังเปนสิ่งสําคัญ
ที่จะตองเรงดําเนินการในแนวปะการังในจังหวัดชลบุรี

สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่ 2

30

2.2 ทรัพยากรสัตวทะเลหายาก
2.2.1 สถานการณทรัพยากรสัตวทะเลหายาก
จังหวัดชลบุรีมีสัตวทะเลหายากที่เดน คือ โลมาหัวบาตรหลังเรียบ โดยพบวามีการเพิ่ม
ขนาดประชากรมากยิ่งขึ้นอยางมีนัยสําคัญ แตในขณะเดียวกันโลมาหัวบาตรหลังเรียบก็เปนชนิดที่พบการเกย
ตื้นมากที่สุดในกลุมโลมาและวาฬ ในชวงปที่ผานมาพบโลมาชนิดนี้เกยตื้นมากถึง 11 ตัว นอกจากนี้ในพื้นที่
จังหวัดชลบุรี ยังพบแหลงวางไขที่มีเตาทะเลขึ้นมาวางไขอยางสม่ําเสมอที่สุดในนานน้ําไทย คือ ในพื้นที่เกาะ
คราม เนื่องจากบริเวณเกาะครามเปนเกาะที่อยูในความดูแลของฐานทัพเรือสัตหีบ อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
เปนบริเวณที่คอนขางเงียบสงบ ปราศจากสิ่งรบกวนและยังเปนเขตหวงหามทําการประมง ทุกชนิด เกาะคราม
ประกอบดวยหาดทรายจํานวนมากถึง 14 หาด ซึ่งมีจํานวนพื้นที่ชายหาดมากเพียงพอสําหรับเตาทะเลขึ้นมา
วางไขได (รูปที่ 23 จากการสํารวจเกาะครามพบการขึ้นไขของเตาทะเลตลอดทั้งป โดยเตาที่ขึ้นวางไข มี 2
ชนิด ไดแก เตาตนุซึ่งจะขึ้นวางไขในชวงเดือน เมษายน ถึง ตุลาคม ขึ้นมากที่สุดในเดือนมิถุนายน และเตากระมี
ชวงวางไขสูงสุดในเดือนมิถุนายน แตสามารถพบการขึ้นวางไขไดทั้งป ในแตละปจะมีการเก็บรวบรวมขอมูลและ
สถิติจํานวนหลุมและจํานวนไข ในบริเวณชายหาดตางๆ ในชวงฤดูกาลวางไข ระหวางเดือนพฤษภาคม–เดือน
สิงหาคมของทุกป รวมถึงการเก็บขอมูลจากการบันทึกการรวบรวมไขเตาทะเลประจําวันตลอดทั้งป ของหนวย
บัญชาการตอสูอากาศยานและรักษาฝง ในพื้นที่ที่ไมสามารถรวบรวมเองได จํานวน ทั้งสิ้น 14 หาด ไดแก หาด
พุดซาวัน หาดเตย หาดเลียบ หาดหนาบาน หาดอินทผาลัม หาดเจ็ก หาดขาม หาดนวล หาดโพธิ์ หาดกรวด
หาดกระทิง หาดสะเดา หาดยอ และหาดตาล แตในขณะเดียวกัน จากการบันทึกแนวโนมการเกยตื้นของเตา
ทะเลก็มีแนวโนมที่สูงมากขึ้นเชนกัน

รูปที่ 23 แสดงตําแหนงชายหาดที่เก็บรวบรวมสถิติการวางไขของแมเตาทะเลบริเวณเกาะคราม จังหวัดชลบุรี
จํานวน 14 หาด ไดแก 1. หาดพุดซาวัน 2. หาดเตย 3. หาดเลียบ 4. หาดหนาบาน 5. หาดอินทผาลัม 6.หาด
สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่ 2

31

เจก 7. หาดขาม 8. หาดนวล 9. หาดโพธิ์ 10. หาดกรวด 11. หาดกระทิง 12. หาดสะเดา 13. หาดยอ และ 14.
หาดตาล
2.2.2 สถานภาพสัตวทะเลหายากจังหวัดชลบุรี
1) สถานภาพเตาทะเลจังหวัดชลบุรี
จังหวัดชลบุรีพบสัตวทะเลหายาก ไมนอยกวา 9 ชนิด ไดแก เตาตนุ เตากระ พะยูน
ฉลามวาฬ โลมาหัวบาตรหลังเรียบ โลมาปากขวด โลมาหลังโหนก โลมาอิรวดี และวาฬบรูดา โดยจากขอมูลทั้ง
การเกยตื้น การสํารวจในธรรมชาติ การแจงขาวของชุมชน และการสัมภาษณชาวบานและชาวประมงแบบสุม
ทําใหสามารถพบสัตวทะเลหายากไดดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ชนิดสัตวทะเลหายากที่พบในจังหวัดชลบุรี แยกตามแหลงทีม่ าของขอมูล
ชื่อไทย

ชื่อสามัญ

1. เตาตนุ

Green turtle

2. เตากระ

Hawkbill turtle

3. โลมาปากขวด
4. โลมาอิรวดี
5. โลมาหลังโหนก
6. โลมาหัวบาตรหลังเรียบ
7. พะยูน
8. วาฬบรูดา
9. ฉลามวาฬ

ชื่อวิทยาศาสตร
Chelonia mydas
Eretmochelys
imbricata

Indo-Pacific
bottlenose
Tursiops aduncus
dolphin
Irrawaddy dolphin Ocaella brevirostris
Indo-Pacific
Sousa chinensis
humpback dolphin
Neophocaena
Finless porpoise
phocaenoides
Dugong
Dugong dugon
Bryde’s whale
Balaenoptera edeni
Whale Shark
Rhincodon typus
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แหลงที่มาขอมูล
ใน รับขาวจาก
เกยตื้น ธรรมชาติ ชุมชน
22
37
35

146

-

1

30

20

-

-

5

11

-

-

50
2

90
3
-
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รูปที่ 24 แผนที่การแพรกระจายสัตวทะเลหายาก จังหวัดชลบุรี ระหวางตุลาคม 2560- กันยายน 2561
2) สถานภาพเตาทะเลวางไขในจังหวัดชลบุรี
จั งหวั ดชลบุ รี พบการขึ้ นวางไข ข องเตาทะเลบนเกาะคราม เมื่อแยกเป นรายพื้นที่
ในชวงเดือน มกราคม-ธันวาคม 2560 พบวาหาดโพธิ์ มีการขึ้นวางไขมากที่สุด จํานวน 85 รัง ของการขึ้นวางไข
รายพื้นที่ รองลงมาคือ หาดขาม 56 รัง หาดนวล 47 รัง หาดกระทิง 45 รัง หาดเจก 26 รัง หาดกรวด 4 รัง
หาดสะเดาและหาดพุดซาวัน หาดละ 1 รัง รวมเปนรังไขของเตาตนุ 103 รัง และเปนรังไขของเตากระ 162 รัง
ทําใหสามารถประเมินแมพันธุเตาจากการขึ้นมาวางไขไดดังนี้ แมพันธุเตาตนุ 25 ตัว และแมพันธุเตากระ 54
ตัว โดยสามารถประเมินจํานวนแมพันธุเตาจากจํานวนรังไข โดยเตาตนุ 4 รังจากจํานวนรังทั้งหมดที่ขึ้นวางไข
เตากระ 3 รังจากจํานวนรังทั้งหมดที่ขึ้นวางไข (รูปที่ 25
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35
30
25
20
15

ผลรวม ของ เต่าตนุ

10

ผลรวม ของ เต่ากระ

5
0

รูปที่ 25 สถิตกิ ารวางไขของแมเตาทะเลบริเวณเกาะคราม จังหวัดชลบุรี ระหวางเดือนตุลาคม 2560 ถึง
กันยายน 2561

รูปที่ 26 แผนที่แหลงวางไขเตาทะเล จังหวัดชลบุรี ระหวางตุลาคม 2560- กันยายน 2561
3) สถานภาพทรัพยากรสัตวทะเลหายากเกยตื้นในจังหวัดชลบุรี
จังหวัดชลบุรี พบทรัพยากรสัตวทะเลหายากเกยตื้นระหวางป พ.ศ. 2551-2561 (รูปที่
27 โดยในปงบประมาณ 2561 มีการเกยตื้นรวม 72 ตัว ไดแก เตาทะเล 60 ตัว โลมาและวาฬ 12 ตัว
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รูปที่ 27 สถิตกิ ารเกยตื้นของทรัพยากรสัตวทะเลหายาก จังหวัดชลบุรี ป พ.ศ. 2551 – 2561
2.2.3 สาเหตุที่มีผลกระทบตอทรัพยากรสัตวทะเลหายาก
1. ภัยจากเครือ่ งมือ-ขยะจากการประมง โดยเฉพาะเตาทะเลซึ่งการเกยตื้นมักพบเศษอวน
ติดพันลําตัว แขน ขา เปนผลให แขน ขาขาด สําหรับโลมา-วาฬ อาจยังไมทราบผลแนชัดเรื่องการติดเครื่องมือ
ประมง เนื่องจากการเกยตื้นสวนใหญมาจากความเจ็บปวยตามธรรมชาติ และไมเห็นบาดแผลที่ลําตัว
2. มลพิษและความเสื่อมโทรมของสภาพแวดลอมและขยะในทะเล มักพบรวมในการเกย
ตื้น อาจเปนสาเหตุหลักและสาเหตุของการเกยตื้น เชนเมื่อเตาทะเล หรือสัตวทะเลหายากอื่นๆ ออนแอจากการ
เจ็บปวย หรือบาดเจ็บจากการติดเครื่องมือประมงการหาอาหารทําไดยากขึ้น จึงหาอาหารที่งายตอการลา ขยะ
จึงมักถูกกินเขาไป อาจเปนสาเหตุรวมที่ทําใหเกิดการเสียชีวิต
3. ขาดมาตรการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ของสัตวทะเลหายากที่เหมาะสม เชน พื้นที่แหลง
วางไขเตาทะเล หรือ แหลงที่อยูอาศัยเตาทะเล มักถูกรบกวนโดยการทองเที่ยว หรือการใชเปนที่อยูอาศัยของ
มนุษย และแหลงที่อยูอาศัยของโลมา-วาฬ ประจําถิ่น มักซอนทับกับการทําประมง
2.2.4 แผนการดําเนินงาน มาตรการ และการแกไขปญหา
1. ปองกันการทําการประมงที่ผิดกฎหมายหรือหยุดการใชเครื่องมือที่เปนภัยคุกคามตอ
สัตวทะเลหายาก
2. ใหความรูและการมีสวนรวมของชุมชนในพื้นที่ มีสวนรวมในการอนุรักษ ดูแลทรัพยากร
3. จัดทําแผนบริหารจัดการแหลงอาศัยสัตวทะเลหายากเชิงพื้นที่ในแตละชนิดใหเหมาะสม
และยั่งยืน
4. สํารวจ ศึกษา วิจัย และวิเคราะหประเมินผล
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2.2.5 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ
อัตราการเกยตื้นของทรัพยากรสัตวทะเลหายากในแตละปคอนขางสูง ทั้งที่มีหนวยงาน
ดูแลที่แนนอน แตอาจขาดการประสานงานระหวางหนวยงาน จึงควรมีการรวมมือกันระหวางหนวยงานและ
ชาวบานในทองถิ่นใหมากขึ้น
2.3 การเกิดปรากฏการณนาํ้ ทะเลเปลี่ยนสี
2.3.1 สถานการณการเกิดปรากฏการณนา้ํ ทะเลเปลี่ยนสี
จากการติดตาม สํารวจการเปลี่ยนแปลงของประชากรแพลงกตอนพืช และที่ไดรับแจงเหตุ
จากเครือขายเฝาระวังปรากฏการณน้ําทะเลเปลี่ยนสีซึ่งประกอบดวยคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา
สถาบันวิทยาศาสตรทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา และเทศบาลตําบลแสนสุข จังหวัดชลบุรี ในการเฝาระวัง
ปรากฏการณน้ําทะเลเปลี่ยนสีบริเวณหาดบางแสนและจากหนวยงานทองถิ่นและชุมชนในพื้นที่ชายฝงทะเล
จังหวัดชลบุรี ตั้งแตป 2557-2561จังหวัดชลบุรี เกิดขึ้นจํานวนทั้งสิ้น 52 ครั้ง ชวงเวลาที่เกิดสวนใหญอยูในชวง
ฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต (ฤดูฝน: พฤษภาคม – ตุลาคม ซึ่งในปงบประมาณ 2561 (ตุลาคม 2560 – กันยายน
2561 พบปรากฏการณ น้ําทะเลเปลี่ยนสี จํ านวน 17 ครั้ง โดยแพลงก ตอนพื ชชนิ ดที่ เ ป น สาเหตุ การเกิ ด
ปรากฏการณ น้ํ า ทะเลเปลี่ ย นสี ได แ ก Skeletonema sp. Trichodesmium sp. Noctiluca scintillans
Ceratium sp. Thalassiosira sp.
2.3.2 สถานภาพการเกิดปรากฏการณนา้ํ ทะเลเปลี่ยนสี
ศูนยวิจัยและพั ฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝ งอาวไทยฝงตะวันออก ดํ าเนินการ
ติดตามการเปลี่ยนแปลงประชากรแพลงกตอนพืช เฝาระวังปรากฏการณน้ําทะเลเปลี่ยนสี และรับแจงเหตุ
ปรากฏการณน้ําทะเลเปลี่ยนสี ครอบคลุมพื้นที่ชายฝงทะเลอาวไทยฝงตะวันออก ประกอบดวยจังหวัดชลบุรี
ระยอง จันทบุรีและตราด (รูปที่ 28) โดยแบงออกเปนสถานีไกลฝงทะเล จํานวน 14 สถานี ตรวจวัดทุก ๆ 6
เดือน และสถานีใกลฝงทะเลที่เคยเกิดปรากฏการณน้ําทะเลเปลี่ยนสีเปนประจํา จํานวน 3 สถานี ไดแก สถานี
กนอาว สวนสน จังหวัดระยอง และวอนนภา จังหวัดชลบุรี เปนประจําทุก 3 เดือน วัตถุประสงคเพื่อทราบถึง
การเปลี่ยนแปลงความชุกชุมของแพลงกตอนพืชที่เปนสาเหตุใหเกิดปรากฏการณน้ําทะเลเปลี่ยนสีและเฝาระวัง
แพลงกตอนพืชที่สรางสารชีวพิษ รวมทั้งติดตามสถานภาพคุณภาพน้ําทะเล ซึ่งจะเปนขอมูลในการวางนโยบาย
ในการจัดการ แกไขและปองกันผลกระทบเมื่อเกิดปรากฏการณน้ําทะเลเปลี่ยนสี
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รูปที่ 28 แสดงเสนทางติดตามเฝาระวังปรากฏการณน้ําทะเลเปลี่ยนสีครอบคลุมพื้นทีอ่ าวไทยฝงตะวันออก
2.3.3 สาเหตุที่สงผลใหนา้ํ ทะเลเปลี่ยนสี
สาเหตุที่พบปรากฏการณน้ําทะเลเปลี่ยนสีในพื้นที่จังหวัดชลบุรีบอยครั้ง และกินระยะ
เวลานาน โดยเฉพาะในฤดูฝน เปนผลจากพื้นที่จังหวัดชลบุรี อยูในเขตสงเสริมพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor) หรืออีอีซี ซึ่งมีการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม และเขตสงเสริม
เศรษฐกิ จ พิ เ ศษท า เรื อ แหลมฉบั ง การเพิ่ ม ขึ้ น ของจํ า นวนประชากร ส ง ผลกระทบต อ ทรั พ ยากรในพื้ น ที่
โดยเฉพาะของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตภาคอุตสาหกรรม สารอินทรียจากชุมชนขนาดใหญ ซึ่งเกินกําลัง
ของระบบบําบัดน้ําเสียที่มีอยู
นอกจากนี้กระแสน้ําในชวงฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต จะพัดพาสารอาหารจากแมน้ํา
บริเวณอาวไทยตอนบนลงมายังฝงตะวันออก ทําใหบริเวณนี้มีปริมาณอาหารสูง เหมาะแกการเจริญเติบโตของ
แพลงกตอนพืช และยังทําใหเกิดการเคลื่อนตัวของมวลแพลงกตอนมารวมกันบริเวณชายฝงดานตะวันออก
2.3.4 แผนการดําเนินงาน มาตรการ และการแกไขปญหา
ดําเนินการติดตามพื้นที่เฝาระวัง ไดแก
1. รวมติดตาม ตรวจสอบ และประสานงานกับหนวยงานสถานศึกษาและเทศบาลบริเวณ
พื้นที่เฝาระวัง
2. อาศัยความรวมมือจากองคกรสวนทองถิ่นและประชาชนในพื้นที่ สรางเครือขายใหชวย
เก็บตัวอยาง และแจงเหตุเมื่อพบปรากฏการณน้ําทะเลเปลีย่ นสี รวมทั้งในกรณีมีการปลอยน้ําเสียลงสูทะเล
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3. สนั บ สนุ น ข อ มู ล ให กั บ หน ว ยงานรั ฐ และองค ก รส ว นท อ งถิ่ น อาทิ เ ช น สํ า นั ก งาน
ทรัพยากรและสิ่งแวดลอมจังหวัด เพื่อใชในการบริหารจัดการพื้นที่ หรือแจงเตือนกลุมเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในพื้นที่
โดยเฉพาะกรณีเกิดการสะพรั่งของแพลงกตอนพืชที่สรางสารชีวพิษ
4. ให ความรูค วามเข าใจสาเหตุการเกิดปรากฏการณน้ําทะเลเปลี่ยนสีใหชุมชนและผู
ประกอบในพื้นที่รวมทั้งการประชาสัมพันธผานสื่อออนไลนใหประชาชนไดทราบขอมูลตางๆ เพื่อเปนการสราง
จิตสํานึกในการอนุรักษสิ่งแวดลอม
2.3.5 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ
ปรากฏการณน้ําทะเลเปลี่ยนสีบริเวณชายหาดบางแสน ควรทําการติดตามและเฝาระวัง
ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อเปนขอมูลบริหารจัดการพื้นที่ รวมทั้งคาดการณแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของ
ระบบนิเวศพื้นทองทะเลภายหลังจากการไดรับผลกระทบจากปรากฎการณน้ําทะเลเปลี่ยนสี
2.4 คุณภาพน้าํ ทะเลชายฝง
2.4.1 สถานการณคุณภาพน้ําทะเลชายฝง
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงไดทําการตรวจวัดและเก็บตัวอยางคุณภาพน้ําทะเล
บริ เ วณชายฝ ง อ า วไทยฝ ง ตะวั น ออก ซึ่ ง ได นํ า ค า คุ ณ ภาพน้ํ า ทั้ ง หมด 8 ป จ จั ย ได แ ก ความเป น กรด-ด า ง
ออกซิเจนละลายน้ํา อุณหภูมิ ความเค็ม สารแขวนลอยทั้งหมด ไนเตรท ฟอสเฟต และแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรม
ทั้งหมด มาคํานวณหาคาดัชนีคุณภาพน้ําทะเลชายฝง (Marine water quality index) เพื่อเปนตัวบงบอกถึง
สถานภาพของคุณภาพน้ํา
2.4.2 สถานภาพคุณภาพน้ําทะเลชายฝง
ศูนยวิจั ยและพั ฒนาทรั พยากรทางทะเลและชายฝ งอาวไทยฝงตะวันออก ดําเนินการ
ตรวจวัดคุณภาพน้ําทะเล บริเวณชายฝงทะเลจังหวัดชลบุรี ระหวางเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560-กันยายน
พ.ศ.2561 ในชวงฤดูแลงและฤดูฝน รวม 2 ครั้ง จํานวน 11 สถานี (รูปที่29) คุณภาพน้ําสวนใหญ_มีคาเฉลี่ยอยู
ในสถานะพอใช (รอยละ 46) รองลงมา ไดแก สถานะดี (รอยละ 36) และสถานะเสื่อมโทรม (รอยละ 18)
ตามลําดับ ไมพบสถานะเสื่อมโทรมมาก
จากการศึกษาแนวโนมการเปลี่ยนแปลงสถานะคุณภาพน้ํ าทะเลชายฝง จังหวัดชลบุรี
ระหว างป พ.ศ.2557–2561 พบว าสวนใหญอยูใ นเกณฑ พอใช ในป พ.ศ. 2557-2558 พบวาคุณ ภาพน้ํามี
สัดสวนสถานะดีมากรอยละ และ 9 ตามลําดับ และมีสถานะเสื่อมโทรมรอยละ 6 และ 9 ตามลําดับ ในป พ.ศ.
2559 คุณภาพน้ํามีแนวโนมเสือ่ มลง โดยมีสถานะพอใชรอยละ 100 ในป พ.ศ. 2560 คุณภาพน้ํามีแนวโนมการ
เปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดี เมื่อเปรียบเทียบกับป พ.ศ. 2559 โดยคุณภาพน้ํามีสถานะดีมากเพิ่มขึ้นเปนรอยละ
9 และสถานะดีรอ ยละ 45 ในขณะที่ป พ.ศ. 2561 คุณภาพน้ํามีแนวโนมเสื่อมโทรมลง โดยมีสถานะดีลดลง
เหลือรอยละ 36 และพบวามีสถานะเสื่อมโทรมเพิ่มขึ้นรอยละ 18 บริเวณที่พบวาคุณภาพ
น้ํามีสถานะเสื่อมโทรม ไดแกบริเวณชายหาดทาเรือแหลมฉบัง ในชวงฤดูฝน เนื่องจากมีปริมาณแบคทีเรียโคลิ
ฟอรมรวมทั้งหมดมีคาสูงเกินเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําทะเลประเภทที่ 5 เพื่อการอุตสาหกรรมและทาเรือและ
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บริเวณชายหาดบางพระในชวงฤดูฝน เนื่องจากมีปริมาณแบคทีเรียโคลิฟอรมรวมทั้งหมด ปริมาณแอมโมเนียไนโตรเจน และปริมาณฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส มีคาสูงเกินเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําทะเลประเภทที่ 6 สําหรับ

รูปที่ 29 แผนที่แสดงจุดเก็บตัวอยางและคาเฉลี่ยสภานะคุณภาพน้ําทะเลชายฝง จังหวัดชลบุรี
ชุมชน (กรมควบคุมมลพิษ, 2560) ซึ่งปริมาณแบคทีเรียโคลิฟอรมรวมทั้งหมดหากมีคาสูง สวนใหญมีสาเหตุมา
จากน้ําทิ้งที่ปนเปอนของเสียที่มาจากการขับถายและสิ่งปฏิกูลจากชุมชน ในขณะที่แอมโมเนีย-ไนโตรเจน และ
ปริมาณฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส ปริมาณสูงมักมีสาเหตุมาจากน้ําทิ้งจากชุมชนบานเรือน และโรงงานบางประเภท
(รูปที่ 30)
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รูปที่ 30 แนวโนมการเปลี่ยนแปลงสถานะคุณภาพน้ําทะเลชายฝง จังหวัดชลบุรี ระหวางป พ.ศ. 2557–2561
2.4.3 สาเหตุที่สงผลใหคณ
ุ ภาพน้ําเสื่อมโทรม
1. การเพิ่มปริมาณอินทรียสารบริเวณชายฝง เนื่องจากกิจกรรมตางๆ ของมนุษย เชน น้ํา
เสีย จากบานเรือนชุมชน จากกิจกรรมการเกษตร อุตสาหกรรม และการขยายตัวของการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง
2. การปลอยทิ้งน้ําเสียลงสูแหลงน้ําธรรมชาติโดยไมผานการบําบัด
3. ระบบบําบัดน้ําเสียมีไมเพียงพอและไมครอบคลุมพื้นที่ หรือไมไดเปดใชงาน
2.4.4 แผนการดําเนินงาน มาตรการ และการแกไขปญหา
1. สรางเครือขายระหวางองคกรของรัฐและภาคสวนที่เกี่ยวของ เพื่อประสานงานในการ
จัดการแกไขปญหาน้ําเสียแบบบูรณาการ
2. เสริ ม สร า งจิ ต สํ า นึ ก สนั บ สนุ นและเสริ ม สร า งแรงจู งใจต า งๆ ให กับ ชุ ม ชน เพื่ อ ลด
ปริมาณการปลอยน้ําทิ้งลงสูแหลงน้ําธรรมชาติ รวมทั้งรณรงคใหชวยฟนฟูแมน้ํา ลําคลอง ทะเลและชายฝง
3. จั ด ทํ า ข อ เสนอแนะเชิ ง นโยบายเสนอต อ กรมทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝ ง เพื่ อ
นําเสนอในระดับนโยบายสําหรับการบูรณาการการทํางานกับหนวยอื่นๆ ตอไป
2.4.5 การดําเนินงานที่ผานมาในปงบประมาณ พ.ศ. 2562
1. ใหความรูแกเยาวชนและเครือขายชุมชนผานโครงการคายเยาวชนรักษทะเลไทย
2. การใหความรูแกนักเรียนในโรงเรียนในพื้นที่ตามโครงการใหความรูสัญจร
3. ประสานงานกับศูนยวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอาวไทยตอนบน
เพื่อประสานงานขอมูลคุณภาพน้ํา และการประสานงานการเผยแพรขอ มูลกับสื่อมวลชน
4. สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลชายฝงทะเลและปาชายเลน ไดดําเนินการ
ติดตามตรวจสอบและประเมินสภาพแวดลอมทางทะเลและชายฝงกรณีน้ํามันรั่วไหลและกอนน้ํามัน บริเวณ
ชายฝงของอาวไทย และทะเลอันดามัน สรุปไดดังนี้
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4.1 น้ํามันรั่วไหล ไดดําเนินการตรวจสอบ พบน้ํามันรั่วไหลจํานวน 1 ครั้ง บริเวณ
ชายหาดบางแสน จังหวัดชลบุรี
4.2 กอนน้ํามัน ไดดําเนินการตรวจสอบและประเมินสภาพแวดลอมทางทะเลและ
ชายฝงประเภทกอนน้ํามันบริเวณชายฝงจังหวัดชลบุรี จํานวน 7 สถานี (รูปที่ 31 ไมพบกอน
น้ํามัน
4.3 สารปโตรเลียมไฮโดรคารบอนรวมในน้ําทะเล ไดดําเนินการตรวจสอบและ
ประเมินสภาพแวดลอมทางทะเลและชายฝงประเภทสารปโตรเลียมไฮโดรคารบอนรวมในน้ํา
ทะเล บริเวณชายฝงจังหวัดชลบุรี จํานวน 11 สถานี (รูปที่ 32 และ 33 พบวาสารปโตรเลียม
ไฮโดรคารบอนในน้ําทะเลในชวงฤดูแลง (มกราคม-กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 มีคาเปลี่ยนแปลงอยู
ในช ว ง 0.07 – 0.82 ไมโครกรั ม ต อ ลิ ต ร สถานี ที่ มี ป ริ ม าณความเข ม ข น ของสารป โ ตรเลี ย ม
ไฮโดรคารบอนในน้ําทะเลเกินมาตรฐานคุณภาพน้ําทะเล(กรมควบคุมมลพิษ, 2560 ไดแก สถานี
ชายหาดบางพระ ทั้งนี้อาจจะมีสาเหตุมาจากการลักลอบปลอยน้ําที่มีน้ํามันปนเปอนมาจากเรือ
ประเภทตางๆ และการรั่วไหล

รูปที่ 31 การติดตามตรวจสอบน้ํามันรั่วไหลบริเวณชายหาดบางแสน อ.เมือง จ.ชลบุรี ในวันที่ 23 กรกฎาคม
พ.ศ. 2561
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รูปที่ 32 สถานีติดตามตรวจสอบกอนน้ํามันบริเวณชายฝง จ.ชลบุรี ในป พ.ศ. 2561

รูปที่ 33 สถานีติดตามรวจสอบสารปโตรเลียมไฮโดรคารบอนในน้ําทะเลบริเวณชายฝง จ.ชลบุรี ในป
พ.ศ. 2561
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ตารางที่ 6 ผลการติดตามตรวจสอบและประเมินสภาพแวดลอมทางทะเลและชายฝง กรณีน้ํามันรั่วไหล
บริเวณจังหวัดชลบุรี ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561
วันที่

ประเภท/

พื้นที่

ผลการตรวจสอบและประเมิน

สาเหตุ

สาเหตุ
23 ก.ค. น้ํามัน

ชายหาด

61

บางแสน ลอยมาติ ดตามแนวชายหาดบางแสน อ.เมื อง จ. วานาจะมีสาเหตุจาก

รั่วไหล

- พบก อนน้ํ ามั นสี ดํ าก อนขนาดเล็ ก ลั กษณะแข็ ง ไมทราบสาเหตุ คาด

อ.เมือง

ชลบุรี ระยะทางยาวประมาณ 1 กิโลเมตร (รูปที่ 1) การลักลอบทิ้งน้ํามัน

จ.ชลบุรี

- คุณภาพน้าํ ทัว่ ไปมีคาอยูใ นเกณฑมาตรฐาน

ที่ไมใชแลว หรือน้ําที่

คุณภาพน้ําทะเลประเภทที่ 4 (เพื่อการ

ปนเปอนน้ํามันใน

นันทนาการ

ทะเล แตนาจะ
เกิดขึ้นนานแลวทําให
กอนน้ํามันมีลกั ษณะ
แข็ง

2.4.6 ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะ
1. ปญหาและอุปสรรค
สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่ 2 และกรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝง ไมไดมีอํานาจหนาที่โดยตรงในการกํากับ ควบคุม ดูแลการบริหารจัดการน้ําเสียของประเทศ
และของพื้นที่
2. ขอเสนอแนะ
1. กําหนดมาตรการลดและควบคุมการปลอยน้าํ เสีย เชน ปริมาณอินทรียสาร
ตะกอน และการปนเปอนของแบคทีเรียลงสูทะเล
2. หนวยงานราชการ ควรบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของกับการควบคุมบําบัด และ
ปลอยทิ้งน้ําเสียใหเขมงวดมากขึ้น
3. การบูรณาการของหนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัดการคุณภาพน้ําในระบบลุมน้ํา
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2.5 ทรัพยากรปาชายเลน
2.5.1 สถานการณทรัพยากรปาชายเลน
ปาชายเลน (mangrove forest เปนระบบนิเวศในแนวเชื่อมตอระหวางผืนแผนดินกับน้ํา
ทะเลในเขตรอน (tropical และกึ่งรอน ( subtropical ประกอบดวยสังคมพืชและสัตวหลากชนิดดํารงชีวิต
รวมกันภายใตสภาพแวดลอมเงื่อนไขที่ตองเปนดินเลน น้ํากรอย และมีน้ําทะเลทวมถึงอยางสม่ําเสมอ ปาชาย
เลนจึงพบไดในบริเวณที่เปนชายฝงทะเล ปากแมน้ํา อาว ทะเลสาบ และรอบเกาะแกงตางๆ บริเวณพื้นที่ชายฝง
ทะเลปาชายเลน อาจเรียกวา “ปาโกงกาง” ไดอีกชื่อหนึ่งตามพันธุไมโกงกางที่พบเปนจํานวนมากนั่นเอง
ในระบบนิเวศปาชายเลน สิ่งไมมีชีวิตและสิ่งมีชีวิตในปาชายเลนจะมีความสัมพันธระหวางกัน
อยางซับซอน ทั้งในแงการหมุนเวียนของธาตุอาหารและการถายทอดพลังงาน สามารถอธิบายงายๆ ไดวาเมื่อ
ผูผลิต คือ พืช เติบโตขึ้นจากการสังเคราะหดวยแสง จะมีสวนของใบไม กิ่งไมและเศษไม ที่รวงหลนทับถมในน้ํา
และดิน จะถูกยอยสลายโดยผูยอยสลาย ไดแก รา แบคทีเรีย โปรโตซัวชนิดตางๆ กลายเปนอินทรียวัตถุ และใน
ที่สุด ก็จะกลายเปนแรธาตุกลับคืนสูระบบนิเวศ บางสวนถูกบริโภคโดยกลุมกินอินทรียสาร เชน แพลงกตอนพืช ที่
ตอไปจะกลายเปนแหลงอาหารโปรตีนอันอุดมสมบูรณใหแก แพลงกตอนสัตว สัตวน้ําขนาดเล็กที่จะถูกบริโภค
ตอไปอีก เปนอาหารของพวกกุง ปู และปลา ขนาดใหญขึ้นไปตามลําดับ หรือบางสวนก็จะตายและถูกยอยสลาย
กลับเปนธาตุอาหารสะสมอยูในปานั่นเอง ธาตุอาหารและอินทรียสารบางสวนถูกพัดพาออกไปสูทองน้ํา สรางความ
อุดมสมบูรณใหแกทองทะเลภายนอก ปาชายเลนจึงเปนระบบนิเวศที่มีความเฉพาะตัวและมีความหลากหลายทาง
ชีวภาพสูง เปนองคประกอบที่สําคัญยิ่งของชายฝงทะเล นับเปนทรัพยากรที่มีคุณคามหาศาลทั้งทางดานเศรษฐกิจ
และสิ่งแวดลอมของประเทศ ดังนี้
1. ปาชายเลนเปนแหลงพลังงานและแหลงวัตถุดิบไมใชสอยในครัวเรือน
ไมจากปาชายเลนโดยเฉพาะไมโกงกางสามารถนํามาเผาถานซึ่งใหถานที่มีคุณภาพดีเพราะให
ความรอนสูงและไมแตกสะเก็ด นอกจากนี้ยังมีการใชประโยชนไมปาชายเลนในรูปของไมฟนเพื่อการหุงตม ใน
ชีวิตประจําวันของประชาชนที่อาศัยบริเวณปาชายเลนและใกลเคียง อีกทั้งไมจากปาชายเลนหลายชนิดสามารถใช
ประโยชนในงานกอสรางและใชสอยดวย เชน ทําเสาเข็ม ไมค้ํายัน ไมกอสราง เฟอรนิเจอรและอุปกรณการประมง
เปลือกของไมปาชายเลนบางชนิดสามารถนํามาสกัดสารแทนนิน ใชในการยอมแหอวน ทําน้ําหมึก ทําสี ทํากาว
และใชในอุตสาหกรรมฟอกหนัง เปนตน
2. ปาชายเลนเปนแหลงพืชผักและพืชสมุนไพร
พืชปาชายเลน ในที่นี้หมายถึงพืชหรือพันธุไมชนิดตางๆ ทั้งไมลมลุกหรือไมยืนตนที่อยูในปา
ชายเลนและมีชื่อเรียกแตกตางกันไปตามแตละทองถิ่น ในแตละฤดูกาลชาวบานในทองถิ่นบริเวณชายฝงตางมี
ประสบการณและเรียนรูในการนําพืชปาชายเลนไปใชประโยชนดานตางๆ ทั้งเปนอาหารและพืชสมุนไพรไมวาจะ
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เปนสวนของใบ ดอก ผล หนอ หัว เหงาราก และเปลือกลําตน ซึ่งจุดเดนที่นาสนใจของพืชปาชายเลนคือ เปน
ทรัพยากรในทองถิ่นที่หาไดงายขึ้นเองตามธรรมชาติและใหผลผลิตไดทุกฤดูกาล พืชในปาชายเลนที่สามารถ
นํามาใชเปนผักพื้นบานไดนั้นมีอยูหลายชนิด เชน ใบชะคราม ยอดเปง ยอดผักเบี้ยทะเล ถั่วขาว น้ําปรงหนู จาก
ถอบแถบ ลําพู ลําแพน สาหรายสาย เปนตน พืชในปาชายเลนหลายชนิดมีสรรพคุณทางยา ใชเปนยาสมุนไพรได
เชน เหงือกปลาหมอ มะนาวผี ใชรักษาโรคผิวหนัง ผลของตะบูนขาวใชรักษาโรคบิดและโรคทองรวง รากตาตุม
ทะเลใชแกอักเสบ แกไข แกคัน ขลูใชตมดื่มบรรเทาโรคเกี่ยวกับทางเดินปสสาวะและแกอาการปวดเมื่อย เปนตน
3. ปาชายเลนเปนแหลงอนุบาลสัตวน้ําวัยออน เปนแหลงอาหารที่อยูอาศัย หลบภัย สืบพันธุ
และเจริญเติบโตของสัตวนํ้านานาชนิด ปาชายเลนเปนที่อยูอาศัยและเปนแหลงอนุบาลสัตวน้ําวัยออน โดย
เฉพาะตัวออนของปู กุง หอย ซึ่งเปนสัตวเศรษฐกิจที่สําคัญ รวมทั้งสัตวน้ําชนิดอื่นๆ ที่เปนสวนหนึ่งของหวงโซ
อาหาร ทั้งนี้เนื่องจากปาชายเลนเปนแหลงอาหารที่สําคัญของสัตวน้ํา ดังที่กลาวมาแลว โดยเฉพาะปลาหลายชนิด
ที่เปนที่นิยมในการบริโภค ปลาทะเลหลายชนิดวางไขในปาชายเลนและอาศัยเจริญเติบโตในระยะแรก เมื่อ
เจริญเติบโตแข็งแรงดีแลวจึงออกสูทะเล และหลายชนิดที่แมจะวางไขในทะเลแตตัวออนจะเคลื่อนยายสูปาชาย
เลนเพื่ออาศัยหลบซอนศัตรูและหาอาหาร สัตวน้ําที่มีคุณคาทางเศรษฐกิจหลายชนิด เชน ปลากะพงขาว ปลา
นวลจันทรทะเล ปลากระบอก ปลาเกา กุงกุลาดํา กุงแชบวย หอยนางรม หอยแมลงภู หอยแครง ปูแสม ปูมา และ
ปูทะเล ลวนแลวแตมีวงจรชีวิตบางสวนที่ตองเขามาอาศัยในปาชายเลนทั้งสิ้น
4. ปาชายเลนชวยรักษาความสมดุลของระบบนิเวศชายฝงและใกลเคียง โดยเฉพาะระบบนิเวศ
หญาทะเลและปะการัง โดยมีบทบาทในการรักษาสมดุลของธาตุอาหารและความอุดมสมบูรณของชายฝง ซึ่งจะ
สงผลถึงความอุดมสมบูรณของทรัพยากรประมง ปาชายเลนยังชวยกักเก็บตะกอนดิน มิใหลงไปทับถมและเกิด
ความเสียหายในแนวปะการัง
5. ปาชายเลนชวยปองกันดินชายฝงพังทลาย รากของตนไมในปาชายเลนซึ่งสานกัน แนนหนาจะ
ชวยบรรเทาความเร็วจากกระแสน้ําลง ซึ่งนอกจากจะชวยลดการพังทลายและกัดเซาะของดินชายฝง ยังทําให
ตะกอนที่แขวนลอยมากับน้ําทับถมเกิดเปนแผนดินงอกใหม เมื่อระยะเวลานานก็จะขยายออกไปในทะเล เกิดเปน
หาดเลนอันเหมาะสมแกการเกิดของพันธุไมปาชายเลนตอไป
6. ปาชายเลนเปนพื้นที่สําหรับดูดซับสิ่งปฏิกูลตางๆ รากของตนไมในปาชายเลนที่งอกออกมา
อยูเหนือพื้นดินทําหนาที่คลายตะแกรงธรรมชาติ ที่คอยดักกรองสิ่งปฏิกูลและสารพิษตางๆ จากบนบกไมใหลงสู
ทะเล โลหะหนั กหลายชนิ ดเมื่ อถู กพั ดพามาตามกระแสน้ํ าก็จะตกตะกอนลงที่ บริเวณดิ นเลนในป าชายเลน
นอกจากนั้นขยะและคราบน้ํามันตางๆ ก็จะถูกดักกรองไวในปาชายเลนดวย
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7. ปาชายเลนเปนฉากกําบังภัยธรรมชาติที่ชวยปกปองชีวิตและทรัพยสินของประชาชนที่อาศัย
บริเวณชายฝง โดยทําหนาที่เหมือนปราการชวยบรรเทาความรุนแรงของคลื่นและลมใหลดนอยลงกอนจะขึ้นฝง มิ
ใหสรางความเสียหายอยางรุนแรงแกที่อยูอาศัยและพื้นที่ทํากินของชาวบานในบริเวณใกลเคียง
8. ปาชายเลนเปนสถานที่พักผอนหยอนใจและแหลงศึกษาธรรมชาติ ระบบนิเวศปาชายเลนเปน
ระบบนิเวศที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะตัว เปนแหลงที่อุดมไปดวยพรรณไมนานาชนิดที่มีใบดอกและผลสวยงามแปลก
ตา อีกทั้งยังเปนแหลงที่มีทั้งสัตวน้ําและสัตวบก โดยเฉพาะนกชนิดตางๆ ที่อาศัยอยูรวมกันหลากหลายชนิดทําให
ปาชายเลนเปนสถานที่ที่เหมาะสําหรับการพักผอนหยอนใจ ศึกษาหาความรู และสามารถพัฒนาไปสูการเปนแหลง
ทองเที่ยวเชิงอนุรักษตอไป
9. ปาชายเลนชวยลดภาวะโลกรอน เพราะเปนแหลงทีม่ ีการสะสมของคารบอนสูงมากและตนไม
ปาชายเลนหลายชนิดมีความสามารถในการดูดซับกาซคารบอนไดออกไซด ผานกระบวนการสังเคราะหแสงสูงกวา
ปาประเภทอื่น อีกทั้งยังเพิ่มปริมาณออกซิเจนในบรรยากาศ เปนปริมาณที่มากอีกดวย

รูปที่ 34 ปาชายเลนบริเวณกองพันตอสูอากาศยานที่ 23 กรมตอสูอากาศยาน หนวยบัญชาการตอสูอากาศยาน
และรักษาฝง ตําบลสัตหีบ อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี อยูในความดูแลของทหารเรือ
2.5.2 สถานภาพทรัพยากรปาชายเลน
จังหวัดชลบุรี มีพื้นที่ปาชายเลนในความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
ทั้งหมด 27,348.46 ไร แบงเปน ปาชายเลนคงสภาพ จํานวน 5,170 ไร กระจายในพื้นที่เขตอําเภอ เมืองชลบุรี
และพานทอง โดยเปนปาชายเลนตามมติครม. จํานวน 26,243 ไร และเปนปาชายเลนที่อยูนอกมติครม.
จํานวน 1,106.52 ไร นอกนั้นเปนพื้นที่อื่นๆ (หาดเลน หาดทราย แมน้ํา ลําคลอง จํานวน 212.4 5 ไร พื้นที่
เปลี่ยนแปลงสภาพ จํานวน 22,584.3 ไร และพื้นที่อื่นๆ
ความหลากหลายของสังคมพืชในปาชายเลน
จากการสํารวจสังคมพืชปาชายเลนที่ผานมา พบพันธุไมปาชายเลนทั้งสิ้น 7 วงศ 10 สกุล
15 ชนิด ในป 2560 ไดทําการสํารวจสังคมพืชปาชายเลนจังหวัดชลบุรี ในทองที่ตําบลคลองตําหรุ และตําบล
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หนองไมแดง อําเภอเมือง พบพันธุไมปาชายเลนทั้งหมดจํานวน 7 วงศ 9 สกุล 14 ชนิด ชนิดพันธุที่พบมากที่สุด
คือ แสมทะเล รองลงมาคือ แสมขาว และตะบูนขาว (ตารางที่ 7
ตารางที่ 7 ชนิดพันธุไมปาชายเลนที่พบในจังหวัดชลบุรี
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ชื่อสามัญ
โกงกางใบเล็ก
โกงกางใบใหญ
ตะบูนขาว
ตะบูนดํา
ตาตุมทะเล
โปรงขาว
โปรงแดง
ฝาดดอกขาว
โพทะเล
ลําพู
แสมขาว
แสมดํา
แสมทะเล
หงอนไกทะเล

ชื่อวิทยาศาสตร
Rhizophora apiculata
Rhizophora mucronata
Xylocarpus granatum
Xylocarpus moluccensis
Excoecaria agallocha
Ceriops decandra
Ceriops tagal
Lumnitzera racemosa
Thespesia populnea
Sonneratia caseolaris
Avicennia alba
Avicennia officinalis
Avicennia marina
Heritiera littoralis

ผลผลิตมวลชีวภาพและการกักเก็บคารบอนในปาชายเลน
จากการประเมินมวลชีวภาพปาชายเลน พบวา มีมวลชีวภาพทั้งหมดเทากับ 15.252 ตัน
ตอไร โดยแบงเปน มวลชีวภาพเหนือดินเทากับ 4.755 ตันตอไร และมวลชีวภาพใตดินเทากับ 10.497 ตันตอไร
การสะสมคารบอนในปาชายเลน พบวา คารบอนที่สะสมอยูในมวลชีวภาพ (ในรูปสารประกอบ
คารบอน ทั้งหมดเทากับ 7.170 ตันตอไร โดยแบงเปน คา รบอนที่สะสมอยูในมวลชีวภาพเหนือดินเทากับ 2.237
ตันตอไร และคารบอนที่สะสมอยูในมวลชีวภาพใตดินเทากับ 4.933 ตันตอไร และเมื่อนํามาประเมินรวมกับพื้นที่
ปาชายเลน พบวา ปาชายเลนจังหวัดชลบุรีมีการกักเก็บคารบอนเทากับ 0.033 ลานตันคารบอน
ความหลากหลายของนกในปาชายเลน
จากการสํารวจพบนกทั้งหมด 14 ชนิด จาก 13 สกุล 9 วงศ 6 อันดับ พบความหลากหลายใน
วงศนกยาง (Ardeidae อันดับนกกระทุง ( Pelecaniformes และวงศนกชายเลน ( Scolopacidae อันดับนกชาย
เลน (Charadriiformes มากที่ สุ ด เช น นกยางกรอกพั น ธุ ช วา ( Ardeola speciosa นกยางเป ย ( Egretta
garzetta นกทะเลขาแดงธรรมดา ( Tringa totanus เป นต น นกที่ พบมากที่ สุ ด ได แก นกหั วโตทรายเล็ ก
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(Charadrius mongolus นกกาน้ํ า เล็ ก ( Microcarbo niger นกทะเลขาแดงธรรมดา ( Tringa totanus
นกนางนวลแกลบเคราขาว (Chlidonias erone นกทะเลขาเขียว ธรรมดา (Tringa nebularia ตามลําดับ พบนก
ที่อยูในกลุมใกลถูกคุกคาม (Near Threatened; NT คือ นกปากแอนหางดํา ( Limosa melanuroides
ความหลากหลายของแมลงในปาชายเลน
แมลงที่สํารวจพบทั้งหมดจํานวน 8 อันดับ 39 วงศ 47 ชนิด ไดแก 1 แมลงที่กินพืชเปน
อาหาร (Herbivore เชน ดวงหมัดกระโดดดํา ( Phyllotreta sp. ดวงงวง ( Curculionidae unknown sp.2
แมลงวั น หลั ง ค อ ม (Phoridae unknow sp.1 เพลี้ ย จั ก จั่ น เขี ย วหั ว ยาว ( Nirvana pallida และตั๊ ก แตน
หั ว ยาว (Atractomorpha psittacina เป น ต น 2 แมลงกิ น สั ต ว เ ป น อาหาร ( Carnivor เช น ด ว งเสื อ
(Heptodonta sp. ดวงเตา ( Cryptolaemus montrouzieri แมลงเหนี่ยง ( Hydrophilus sp. แมลงปอบานแดง
เหลืองเล็ก (Trithemis aurora และตั๊กแตนตําขาวยักษหนามคู ( Hierodula patellifera เปนตน 3 แมลงที่
ชวยผสมเกสร (Pollinator เชน แมลงวันบาน1 ( Muscidae unknow sp.1 ผึ้งกัดใบ ( Megachile sp.1 ผีเสื้อฟา
หิ่ ง ห อ ยสี ค ล้ํ า (Chilades pandava ผี เ สื้ อ หนอนกระทู ( Noctuidae unknown sp.2 ผี เ สื้ อ เณรยอดไม
(Gandaca harina เปนตน 4 แมลงที่ชวยยอยสลาย ( Decomposer ไดแก ดวงมูลสัตวคอหยัก ( Rhyssemus sp.
จากการสํารวจครั้งนี้พบแมลงที่อยูในสถานภาพการอนุรักษตาม IUCN Red List (2016 ซึ่งอยู
ในระดับ Least concern (LC คือ กังวลนอย ไดแก แมลงปอบานแดงเหลืองเล็ก ( Trithemis aurora
ความหลากหลายของสัตวหนาดินในปาชายเลน
จากการสํารวจพบสัตวหนาดินทั้งหมด 12 วงศ 12 สกุล 13 ชนิด ชนิดที่พบมากที่สุดคือ หอย
ถั่วแดง รองลงมาคือ หอยหูแมว นอกจากนี้ยังพบชนิดอื่นๆเพิ่มเติม ไดแก หอยหูปากมวง หอยกะทิ หอยขี้นก ปู
แสมกามสม ปูกามดาบ หอยจุบแจง (1 ทากเปลือก ไสเดือนทะเล หอยเทียน หอยแมลงภู และหอยกนแหลม (2
ความหลากหลายของสัตวน้ําในปาชายเลน
จากการสํารวจพบสัตวน้ําทั้งหมด 32 ชนิด จาก 28 สกุล 24 วงศ จําแนกเปนกลุมปลา
(Chordata 25 ชนิ ด 19 วงศ และกลุ ม กุ ง /ปู ( Arthropoda 7 ชนิ ด 5 วงศ ชนิ ด ที่ สํ า รวจพบ กลุ ม ปลา
(Chordata วงศ Batrachoididae ได แ ก ปลาอุ บ วงศ Carangidae ได แ ก ปลาข า งเหลื อ ง วงศ
Cynoglossidae ไดแก ปลายอดมวงยาว วงศ Drepaneidae ไดแก ปลาใบโพธิ์จุด วงศ Engraulidae ไดแก
ปลาแมว วงศ Gerreidae ไดแก ปลาดอกหมากสั้น วงศ Gobiidae ไดแก ปลาบูจุดเขียวใหญ ปลาบูจุด และ
ปลาเขือแดง วงศ Leiognathidae ไดแก ปลาแปนจมูกสั้น วงศ Monacanthidae ไดแก ปลาวัวหางพัด วงศ
Mugilidae ไดแก ปลากระบอกขาว วงศ Platycephalidae ไดแก ปลาหางควายหางแถบ และปลาหัวแบน
วงศ Plotosidae ได แ ก ปลาดุ ก ทะเล และปลาป น แก ว วงศ Pristigasteridae ได แ ก ปลาอี ปุ ด ตาโต วงศ
Scatophagidae ได แ ก ปลาตะกรั บ วงศ Sciaenidae ได แ ก ปลาจวดม า เทา และปลาจวดเตี ย น วงศ
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Sillaginidae ไดแก ปลาเห็ดโคน วงศ Synodontidae ไดแก ปลาปากคมหูสั้น วงศ Terapontidae ไดแก
ปลาข า งลายเกล็ ด เล็ ก และปลาข า งลายเกล็ ด ใหญ วงศ Triacanthidae ได แ ก ปลาวั ว สี เ งิ น กลุ ม กุ ง /ปู
(Arthropoda วงศ Palaemonidae ไดแก กุงกามกราม วงศ Penaeidae ไดแก กุงปลอง และกุงแชบวย วงศ
Portunidae ไดแก ปูกะตอย และปูมา วงศ Scalopidiidae ไดแก ปูกระดุม วงศ Squillidae ไดแก กั้งตั๊กแตน
สามแถบ
ความหลากหลายของเห็ดราขนาดใหญในปาชายเลน
สํารวจบริเวณพื้นที่ตําบลเสม็ด คลองตํารุ และบางทราย อําเภอเมือง พบจํานวนทั้งสิ้น 2
วงศ 3 สกุล 3 ชนิด ไดแก (Hymenochaete sp., (Phellinus sp. และ (Ganoderma sp.
สถานภาพโดยรวมของทรัพยากรปาชายเลน ในป พ.ศ. 2562 สรุปไดดังนี้
1. ปาชายเลนมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้นจากพื้นที่เลนงอกใหม และหลังแนวปองกันการกัด
เซาะชายฝง ที่ดําเนินการโดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงและหนวยงานอื่นๆ ทําใหตะกอนเลนทับถม
เพิ่มมากขึ้นและมีตนไมปาชายเลนเกิดขึ้น
2. ปาชายเลนบางสวนที่อยูใกลแหลงชุมชน เสื่อมโทรมและมีการตายของตนไม และสัตว
น้ําลดนอยลง เนื่องจากการทิ้งขยะ น้ําเสีย และสิ่งปฏิกูลตางๆลงในพื้นที่
3. พื้นที่ปาชายเลนบางสวนลดลงจากการตองการใชประโยชนพื้นที่ชายฝงและปาชายเลน
ในการพัฒนาประเทศตามโครงการตางๆ เชนโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก EEC เปนตน
4. ปาชายหาดมีแนวโนมลดลงจากการพัฒนาแหลงทองเที่ยวชายหาด และการที่
นักทองเที่ยวเพิ่มจํานวนมากขึ้น ใชประโยชนพื้นที่ชายหาดและเหยียบย่ําบริเวณชายหาด ทําใหตนไมปา
ชายหาดไมสามารถขึ้นได
2.5.3 สาเหตุที่มีผลกระทบตอทรัพยากรปาชายเลน
1.
2.
3.
4.
5.
6.

การบุกรุก ทําลาย และครอบครองพื้นที่ปาชายเลน
การใชประโยชนทรัพยากรปาชายเลนอยางไรการควบคุมและขาดความยั่งยืน
การใชประโยชนทรัพยากรสัตวน้ําในปาชายเลนอยางขาดควบคุม
การลดลงของพื้นที่ปาชายเลนจากการกัดเซาะชายฝง
ผลกระทบจากคุณภาพชายฝงลดลง ทําใหปาชายเลนบางพื้นที่เสียหาย
การมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารจัดการปาชายเลนยังไมเพียงพอ
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2.5.4 แผนการดําเนินงาน มาตรการ และการแกไขปญหา
กรณีของทรัพยากรปาชายเลน มีแนวทางการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา ดังนี้
1. ลาดตระเวน ตรวจตรา และเฝาระวังการบุกรุกพื้นที่ปาชายเลน
2. บังคับใชกฎหมายอยางจริงจังและยกระดับการใชนโยบายทวงคืนผืนปาใหเขมขนและ
ตอเนื่อง
3. จัดทําขอตกลงชุมชนหรือขอบัญญัติทองถิน่ ในการจับสัตวน้ํา การทิ้งขยะ น้ําเสีย สิ่ง
ปฏิกูลตางๆ และการใชประโยชนจากทรัพยากร
4. ใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับการใชประโยชนทรัพยากรปาชายเลนใหเกิดความยั่งยืน
5. จัดทําแนวปองกันการกัดเซาะชายฝงแบบวิธีธรรมชาติ ภูมิปญญาทองถิ่น บูรณาการกับ
เทคโนโลยีสมัยใหม
6. ฟนฟูปาชายเลนโดยการปลูกปาชายเลนในพื้นเสียหาย
7. เพิ่มความหลายชนิดพันธุสัตวน้ําโดยการปลอยพันธุสัตวน้ํา
8. สงเสริมการจัดตั้งกลุมอาสาสมัคร และสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้ง
หนวยงานของภาครัฐที่มีศักยภาพดําเนินการรวมกับเจาหนาที่ในการลาดตระเวน ตรวจตรา และเฝาระวังการ
บุกรุกพื้นที่ปาชายเลน
9. สงเสริมการใชประโยชนจากทรัพยากรปาชายเลนโดยการถายทอดเทคโนโลยีการใช
ประโยชนและพัฒนานวัตกรรมจากทรัพยากรปาชายเลน
10. ประชาสัมพันธ เผยแพรความรู เกี่ยวกับความสําคัญและปลูกฝงจิตสํานึกในการ
อนุรักษทรัพยากรปาชายเลน
2.5.5 การดําเนินงานทีผ่ านมาในปงบประมาณ พ.ศ.2562
1. จับกุมดําเนินคดีจํานวน 2 ราย เนื้อที่รวม 4 ไร
2. ปลูกปาพื้นฟูจํานวน 23.5 ไร
3. กําหนดและประกาศเขตปาชายเลนอนุรักษ และออกกฎกระทรวงตามมาตรา 18 และ
23 ดําเนินการในพื้นที่ปาชายเลนจังหวัดชลบุรี เนื้อที่ 2,485.37ไร
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4. งานตรวจสอบแปลงที่ ดิ นเพื่ อ ดํ าเนิ น การจั ดที่ ดิ น ให ชุ ม ชนและการบริ ก ารด า นการ
อนุญาตในพื้นที่ปาชายเลน (จัดที่ดินเพื่อการอยูอาศัยในพื้นที่ปาชายเลนจังหวัดชลบุรี บานปากคลอง หมู 6
ตําบลคลองตําหรุ จํานวน 1 ชุมชน
5. งานบํารุงแปลงปลูกปาชายเลน 2-6 ป ทองที่ ตําบลอางศิลา ตําบลเสม็ด อําเภอเมือง จ.
ชลบุรี รวมเนื้อที่ 30 ไร
6. ปลูกปาแบบระชาอาสา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
7. จัดทําโครงการปาในเมืองจังหวัดชลบุรี บริเวณศูนยศึกษาธรรมชาติและอนุรักษปาชาย
เลนเพื่อการทองเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดชลบุรี
2.5.6 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ
1 ปญหาอุปสรรค
บุคลากร และงบประมาณที่มีอยางจํากัด อีกทั้งอุปกรณ และยานพาหนะ (รถยนต
ในการปฏิบัติงานก็ไมเพียงพอ และไมทันสมัยทําใหเกิดปญหาในการปฏิบัติงาน
2 ขอเสนอแนะ
1. ควรสนับสนุนบุคลากร และงบประมาณ ใหเพียงพอในการปฏิบัติงาน และควร
จัดหาอุปกรณ และยานพาหนะ (รถยนต ในการปฏิบัติงานใหเพียงพอ และทันสมัย เพื่อการปฏิบัติงานอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
2. ยกระดับการมีสวนรวมของชุมชนชายฝง โดยการสนับสนุนใหชุมชนชายฝงใหได
ตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติสงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง พ.ศ.2558
2.6 สถานการณการกัดเซาะชายฝงทะเล
2.6.1 สถานการณการกัดเซาะชายฝงทะเล
สถานการณการกัดเซาะชายฝงจังหวัดชลบุรี ในภาพรวมจังหวัดชลบุรี มีความยาวชายฝง
ประมาณ 170.19 กิโลเมตร โดยสามารถแบงออกเปน 5 กลุมหาด โดยมีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่ตําบลคลอง
ตําหรุ ถึงตําบลพลูตาหลวง รวมทั้งสิ้น 21 ตําบล ในชวงป พ.ศ. 2561-2562
2.6.2 สถานภาพการกัดเซาะชายฝงทะเล
ขอมูลจากกองบริหารจัดการพื้นที่ชายฝง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง (2560 พบวา
พื้นที่ชายฝงจังหวัดชลบุรี มีระยะทางประมาณ 170.19 กิโลเมตร มีพื้นที่ชายฝงที่ประสบปญหาการกัดเซาะยาว
ประมาณ 0.89 กิโลเมตร (ตารางที่ 8 แบงออกเปน
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1 พื้นที่กัดเซาะ ชายฝง

0.89 กิโลเมตร จําแนกเปน

- พื้นที่กัดเซาะชายฝงรุนแรง

0.23 กิโลเมตร

- พื้นที่กัดเซาะชายฝงปานกลาง

0.41 กิโลเมตร

- พื้นที่กัดเซาะชายฝงเล็กนอย

0.25 กิโลเมตร

2 พื้นที่ที่มีการดําเนินการแกไขแลว

64.53 กิโลเมตร

3 พื้นที่ติดตามตรวจสอบ

103.80 กิโลเมตร
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ตารางที่ 8 สรุปสถานภาพการกัดเซาะชายฝงทะเล จังหวัดชลบุรีแบงตามจํานวนพื้นที่, ความยาว (กม.
พื้นที่กัดเซาะ (กม.
อําเภอ

ตําบล

พลูตาหลวง
สัตหีบ

แสมสาร
สัตหีบ
บางเสร

บางละมุง

นาจอมเทียน
เขตการปกครองพิเศษ
พัทยา
นาเกลือ
ทต.บางละมุง
แหลมฉบัง

ศรีราชา

ทุงสุขลา
สุรศักดิ์
ศรีราชา

พื้นที่ดําเนินการแกไขแลว (กม.
การดําเนินการแกไขแลวยัง
มีการ
กัดเซาะ (DS-CE)
ดําเนินการ
แกไขแลว
ปาน
รุนแรง
นอย
(DS)
กลาง
0.64

พื้นที่ไมกัดเซาะ (กม.
พิ้นที่
พื้นที่
สะสม
รุกล้ํา/ หัวหาด
ตะกอน
พื้นที่ถม /หาด
นอย
ทะเล
หิน
0.93

สมดุล

สะสม
ตะกอน
มาก

3.69

-

-

3.55

-

-

2.49

-

-

5.44

-

-

-

-

-

3.20

-

-

-

-

3.08

-

-

-

5.93

-

-

-

-

1.05

-

-

-

-

4.98

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ปากแมน้ํา

ความ
ยาว
(กม.

-

5.27

5.71

-

13.28

4.93

15.06

-

32.04

-

1.51

7.39

-

13.06

-

-

0.12

0.06

0.14

10.42

-

-

1.80

0.92

2.66

-

-

1.46

0.73

-

10.79

-

2.68

-

-

-

-

0.21

3.94

-

-

-

-

-

5.59

5.37

-

15.93

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0.00

0.52

-

-

-

0.44

-

-

0.38

1.58

-

2.93

2.30

-

-

-

0.97

-

-

0.94

-

-

4.21

รุนแรง

ปาน
กลาง

นอย

-

-

-

-

-

-

1.53

-

-

-

0.14

-

6.48

-

-

-

-

0.96

-

-

-

7.02

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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-

14.17

พื้นที่กัดเซาะ (กม.
อําเภอ

ตําบล

บางพระ
แสนสุข
อางศิลา
เสม็ด
บานสวน
เมืองชลบุรี

บางปลาสรอย
มะขามหยอง
บางทราย
บานโขด
หนองไมแดง
คลองตําหรุ
รวม

พื้นที่ดําเนินการแกไขแลว (กม.
การดําเนินการแกไขแลวยัง
มีการ
กัดเซาะ (DS-CE)
ดําเนินการ
แกไขแลว
ปาน
รุนแรง
นอย
(DS)
กลาง
5.84

พื้นที่ไมกัดเซาะ (กม.
พิ้นที่
พื้นที่
สะสม
รุกล้ํา/ หัวหาด
ตะกอน
พื้นที่ถม /หาด
นอย
ทะเล
หิน
-

สมดุล

สะสม
ตะกอน
มาก

0.77

-

-

3.41

-

-

1.90

-

-

0.54

-

-

-

-

-

0.57

-

1.30

-

-

-

0.28

-

0.43

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0.86

-

-

-

-

-

-

-

-

0.23

0.27

0.23

0.41

รวม
ปากแมน้ํา

ความ
ยาว
(กม.

0.04

6.65

-

0.06

12.75

1.07

-

-

4.79

-

-

-

-

3.81

-

-

0.08

-

-

1.66

-

-

-

1.33

-

-

1.76

-

-

-

-

0.56

-

-

0.56

-

-

0.94

-

-

0.97

-

-

2.78

-

-

-

-

-

-

0.75

-

-

0.75

1.05

-

-

-

0.50

-

-

-

-

-

1.55

0.25

5.42

-

-

-

0.92

-

-

-

-

-

7.09

0.25

64.53

0.00

0.00

0.00

40.66

0.00

0.00

25.89

37.75

0.45

รุนแรง

ปาน
กลาง

นอย

-

-

-

-

-

-

7.38

-

-

-

-

-

3.17

-

-

-

-

3.24

-

-

-

-

-

-

0.89
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รูปที่ 36 โครงสรางปองกันการกัดเซาะชายฝงทะเล จังหวัดชลบุรี พ.ศ.2560
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2.6.3 สาเหตุที่มีผลกระทบตอการกัดเซาะชายฝงทะเล
1. การพัฒนาพื้นที่ชายฝง โดยการกอสรางบริเวณชายฝงและในทะเล
2. การบุกรุกทําลายและเปลี่ยนแปลงสภาพปาชายเลน
3. การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก
4. การเปลี่ยนแปลงของปจจัยทางธรรมชาติ (ลักษณะทางภายภาพของชายฝง คลื่น ลม
กระแสน้ําชายฝง น้ําขึ้นน้ําลง และความรุนแรงของกระแสคลื่นกระทบพื้นที่ชายฝง
2.6.4 แผนการดําเนินงาน มาตรการ และการแกไขปญหา
1. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินประสิทธิภาพโครงสรางปองกันที่มีอยูเดิม
2. วางแผนแมบทการแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงแบบบูรณาการและมีสว นรวมทั้งใน
เชิงพื้นที่และเชิงหนวยงาน
3. ศึกษาวิจัยรวมกับชุมชนและหนวยงานที่เกีย่ วของ เพื่อเสนอโครงสรางปองกันการกัดเซาะ
ชายฝงที่เหมาะสม และไมสงผลกระทบใหเกิดการกัดเซาะชายฝงในพื้นที่ใกลเคียง
4. บังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของ ตามพระราชบัญญัติสงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝง พ.ศ.2558
5. ศึกษาวิจัยเพื่อหาแนวทางการเติมตะกอนในพื้นที่กัดเซาะหรือพื้นที่ขุดลอกตะกอน
6. พัฒนาระบบกลไกการตั้งรับปรับตัวในระดับชุมชนและระดับพื้นที่
7. ใชโครงสรางสลายพลังคลื่นทีเ่ หมาะสมกับพื้นที่ เชน ใชไมไผปก เปนตน
8. ติดตามการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพของชายฝงอยางตอเนื่องและเปนระบบ
9. บังคับใชกฎหมายอยางเขมงวดจริงจัง เพื่อปองกันการบุกรุกทําลายปาชายเลน
10. สงเสริมใหมีการปลูกปาชายเลนในพื้นที่ชายฝงที่มีดินเลนงอก
2.6.5 การดําเนินงานทีผ่ านมาในปงบประมาณ พ.ศ.2562
1. ทํ า การสํ า รวจโครงสร า งเดิ ม และโครงสรา งใหม ว า มี อ ยู เท า ไหร ใครเป นเจ าของ
งบประมาณ รวมไปถึงประเมินประสิทธิภาพของโครงสรางนั้นๆ
2. จัดทําขอมูลผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝง รวบรวมขอมูลการกัดเซาะเชิงพื้นที่ทุก
จังหวัด
3. สํารวจความตองการของชุมชนในการแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงในแตละพื้นที่วา
ตองการโครงสรางแบบใด
2.6.6 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ
1. การกัดเซาะชายฝงในจังหวัดชลบุรี เปนประเดนปญหาที่มีสาเหตุจากธรรมชาติและ
มนุษย ซึ่งในสวนที่เกี่ยวของกับมนุษยนั้นเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับหนาที่ความรับผิดชอบของทุกภาคสวน ที่ควร
ตองใชแผนบูรณาการในการรับรูปญหาและวางแผนในการบริหารจัดการอยางมีสวนรวม หรือกลาวไดวาควร
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ดําเนินการยกระดับการมีสวนรวมของชุมชนชายฝง โดยการสนับสนุนใหชมุ ชนชายฝงใหไดตามเจตนารมณของ
พระราชบัญญัติสงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง พ.ศ.2558
2. ในส ว นที่ เ กี่ ย วข อ งกั บสํ า นั ก งานบริ ห ารจั ดการทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝ ง ที่ 2
(ชลบุรี การ จัดระบบสนับสนุน จะชวยเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานไดดียิ่งขึ้น
2.6.7 สถานการณการเสริมทรายชายหาดพัทยา
นอกจากสถานการณโดยรวมของจังหวัดชลบุรีแลว ยังมีสถานการณการแกปญหาการกัด
เซาะชายฝงของเมืองพัทยาอีกหนึ่งสถานการณสําคัญของจังหวัดชลบุรีที่แสดงถึงความพยายามในการแกปญหา
การกัดเซาะชายฝงของเมืองพัทยาที่ควรบันทึกไวในรายงานฉบับนี้ กลาวคือ จากอดีตมาถึงป พ.ศ. 2553 เมือง
พัทยาเติบโตขึ้นอยางรวดเร็ว มีการลงทุนพัฒนาจากภาคเอกชนจํานวนมาก ทําใหโครงสรางพื้นฐานที่ลงทุน
โดยภาครัฐบาลไมเพียงพอที่จะรองรับความเจริญเติบโตไดทัน อีกทั้งการเจริญเติบโตของเมืองขาดการควบคุม
และการวางแผนที่ถูกตอง จึงทําใหเกิดปญหาที่สําคัญขึ้นหลายประการ เชน ความสกปรกของชายหาด และ
ชายหาดแคบมากเมื่อเวลาน้ําทะเลขึ้นสูง เพราะพื้นที่ชายหาดเกือบทั้งหมดจมน้ํา ทําใหไมมีพื้นที่ที่จะเดินตาม
ชายหาดได ปญหาการขาดแคลน น้ําประปา ปญหาการกําจัดน้ําเสียและมลภาวะชายหาด ปญหาดานผังเมือง
ปญหาน้ําทวมและการระบายน้ํา ปญหาการ จัดการขยะ ปญหาการจราจรในตัวเมือง ปญหาการขาดแคลนสิ่ง
อํานวยความสะดวกสําหรั บเรื อทองเที่ ยว และป ญ หาการ รุ กล้ําที่ส าธารณะและชายหาด เปนต น ทํ าให
ภาพพจนของเมืองพัทยาตกต่ําลงไปมาก ประกอบกับโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลดานตะวันออก ได
กําหนดใหเมืองพัทยาเปนศูนยกลางการคาและบริการ เปนศูนยกลางการทองเที่ยวและแหลงทองเที่ยวหลักของ
ชายฝงทะเลดานตะวันออก ดังนั้นจึงอาจจะทําใหปญหาของเมืองพัทยาที่เกิดขึ้นดังกลาวนับแตจะทวีความ
รุนแรงมากขึ้นหากไมไดรับการแกไข ซึ่งจะสงผลทําใหเมืองพัทยาสูญเสียชื่อเสียงในการเปนสถานที่พักผอนตาก
อากาศระดับนานาชาติได สําหรับปญหาการกัดเซาะชายหาดพัทยาเปนปญหาที่มีความรุนแรงอยางตอเนื่อง
จนกระทั่งชายหาดพัทยาในชวงน้ําขึ้น ไมมีหาดแหงใหนักทองเที่ยวไดใชงาน และหากปลอยทิ้งไวในเวลาอีกไม
นานจะไมเหลือทรายชายหาดพัทยาอีกตอไป เพื่อเปน การแกไขปญหาชายหาดพัทยาที่ถูกกัดเซาะเปนระยะ
ยาวนานในแนวทางที่เหมาะสมและเปนไปตามหลักวิชาการที่ถูกตอง สามารถฟนฟูสภาพพื้นที่ชายหาดใหเปน
แหลงทองเที่ยวสําคัญของประเทศตอไปในอนาคต ในป พ.ศ. 2553 ทางกรมเจาทาซึ่ง เปนหนวยงานที่มีหนาที่
ความรับผิดชอบในการพัฒนาการขนสงทางน้ําและดูแลรักษาชายฝงของประเทศ จึงไดวาจางสถาบันวิจัย
ทรัพยากรทางน้ํา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ใหดําเนินการศึกษาวางแผนแมบทและสํารวจออกแบบเพื่อเสริม
ทรายบูรณะชายหาดพัทยา จังหวัดชลบุรี เพื่อหาแนวทางแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงในระยะยาวและ
สามารถฟนฟูสภาพชายหาดพัทยา ใหกลับมาสวยงามเหมือนในอดีตซึ่งเปนการเพิ่มศักยภาพในการดึงดูดนัก
ทองเที่ยวทั้งชาวไทยและตางประเทศไดดังเดิม แผนแมบทของการพัฒนาโครงการประกอบไปดวยการเติม
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ทรายเสริมชายหาดพัทยามีความกวาง 35 เมตร ระยะทางจากชายหาดพัทยาเหนือบริเวณโรงแรมดุสิตธานี
จนถึงชายหาดพัทยาใตบริเวณวอลคกิ้งสตรีทความยาวประมาณ 2,800 เมตร โดยนําทรายมาจากใตทองทะเล
ลึกบริเวณเกาะรางเกวียน อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยใชทรายประมาณ 360,000 ลบ.ม. มีผลตอบแทน
ของโครงการดานเศรษฐศาสตรที่คุมคา โดยจากผลการศึกษาแสดงใหเห็นวาเงิน 1 บาทที่ลงไปในการเสริม
ทรายชายหาดพัทยา จะสรางเงินกลับสูระบบเศรษฐกิจถึงประมาณ 37 บาท เมื่อโครงการแลวเสร็จจะชวยกระ
ตุนและสงเสริม เศรษฐกิจดานการทองเที่ยวของชายหาดพัทยาและของประเทศใหกลับมาคึกคัก สรางรายได
จํานวนมากเขาสูประเทศตอไป ในชวงการนําแผนแมบทสูการปฏิบัติ โครงการดังกลาวไดดําเนินการแลวเสร็จ
เมื่อเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2562 และในวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2562 มีฝนตกหนัก น้ําฝนทวมขังทั่วเมืองพัทยา
ปริมาณมากและไหลลงทะเล เปนผลทําใหหาดทรายที่กอสรางแลวเสร็จ ไดรับความเสียหาย และยังตองเฝา
ระวังตอไปอยางใกลชิด จะเห็นวาการนําทรายมาเสริมในชายหาดกรณีชายหาดเมืองพัทยานี้นับเปนกรณีแรก
ของประเทศไทย ที่ควรเปนกรณีศึกษาและควรติดตามประเมินอยางตอเนื่อง และเฝาระวังหากมีฝนตกใน
ปริมาณมาก

รูปที่ 37 สภาพชายหาดพัทยาเมื่อป พ.ศ. 2557 กอนการเติมทราย
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รูปที่ 38 สภาพชายหาดพัทยา ภายหลังการเติมทราย ผลงานรอยละ 74
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3. ประเด็นปญหาทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่สําคัญในพืน้ ที่ (Hot issue)
ประเด็นสําคัญของสถานการณทรัพยากรทางทะเลและชายฝงและการกัดเซาะชายฝง จังหวัดชลบุรี ใน
ปงบประมาณ 2562 มีอยู 2 ประเด็นคือ ปญหาน้ําทะเลเปลี่ยนสีและปญหามลพิษทางทะเลประเภทน้ํามัน
รั่วไหล (Oil spill) กอนน้ํามัน (Tar ball) และ สารปโตเลียมไฉโดรคารบอนรวมในน้ําทะเล
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4. บทสรุป
จังหวัดชลบุรี มีพื้นที่ทั้งจังหวัด 4,363 ตร.กม. มีที่ราบชายฝงทะเลตั้งแตปากแมน้ําบางปะกงถึงอําเภอ
สัตหีบซึ่งมีความยาวประมาณ 170 กิโลเมตร มีเกาะ 47 เกาะ เชน เกาะสีชัง เกาะ แสมสาร เกาะลาน เกาะ
ครก เกาะสากและเกาะไผ อุณหภูมิเฉลี่ยรายป 29 Oซ ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยรายป 1,368.82 มิลลิเมตร แบงเขต
การปกครองออกเปน 11 อําเภอ 92 ตําบล 687 หมูบาน ประชากรรวมทั้งสิ้น 1,535,445 คน จังหวัดชลบุรีมี
ต น ทุ น ทรั พ ยากรทางธรรมชาติ ที่ ส มบู ร ณ ใช เ ป น ทรั พ ยากรเพื่ อ การผลิ ต และการบริ โ ภคและการพั ฒ นา
แผนพัฒนาจังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2561-2564 ฉบับทบทวน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระบุประเด็นการ
พัฒนาประกอบไปดวยทั้งหมด 6 ประเด็นการพัฒนา และมีพระราชบัญญัติการผังเมือง(ใหม ที่ประกอบดวย
กฎกระทรวง 3 ฉบับ ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาและการอนุรักษ คือ กฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมจังหวัด
ชลบุ รี พ.ศ. 2560 (เล ม 134 ตอนที่ 49 ก ประกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษา วั น ที่ 3 พฤษภาคม 2560)
กฎกระทรวงผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมและชุมชนแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ และ
กฎกระทรวงผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมและชุมชนแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
สถานการณทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
สถานการณทรัพยากรปะการัง
จังหวัดชลบุรี มีพื้นที่แนวปะการังประมาณ 6,478 ไร ปะการังในจังหวัดชลบุรีสวนใหญอยูใน
สถานภาพดีมาก และแมจะพบแนวโนมการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นในแนวปะการังหลายแหง แตการ
บริหารจัดการพื้นที่แนวปะการังโดยวิธีการตาง ๆ ดังที่กลาวขางตนยังเปนสิ่งสําคัญที่จะตองเรงดําเนินการใน
แนวปะการังในจังหวัดชลบุรี
สถานการณทรัพยกรสัตวทะเลหายาก
เตาตนุ เตากระ พะยูน ฉลามวาฬ โลมาหัวบาตรหลังเรียบ โลมาปากขวด โลมาหลังโหนก
โลมาดิรวดี และ วาฬบรูดา เปนสัตวทะเลหายากของจังหวัดชลบุรี พบการวางไขของเตาตนุและเตากระ ทีเ่ กาะ
ครามจํานวน 198 รัง แยกเปนเตาตนุ 69 รัง และเตากระ 129 รัง แตอยางไรก็ตามพบเตาทะเลเกยตื้น 60 ตัว
การเกยตื้นของเตาทะเลมีแนวโนมที่สูงมากขึ้น พบโลมาเกยตื้นมากถึง 12 ตัว ภัยจากเครื่องมือประมง ขยะจาก
การประมง มลพิษและความเสื่อมโทรมของน้ําทะเล และการขาดมาตรการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ของสัตว
ทะเลหายากที่เหมาะสม เปนสาเหตุที่มีผลกระทบตอจํานวนและการมีชีวิตอยูของสัตวทะเลหายาก
สถานการณการเกิดปรากฏการณน้ําทะเลเปลี่ยนสี
พบปรากฏการณน้ําทะเลเปลี่ยนสี 17 ครั้ง โดยแพลงกตอนพืชชนิดที่เปนสาเหตุการเกิด
ปรากฏการณ น้ํ า ทะเลเปลี่ ย นสี ได แ ก Skeletonema sp. Trichodesmium sp. Noctiluca scintillans
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Ceratium sp. Thalassiosira sp. ประเด็นนี้เปนปจจัยบงชี้วาน้ําทะเลของจังหวัดชลบุรีไดรับผลกระทบจาก
น้ําเสียจากชุมชนและโรงงานในระดับสูง ดังนั้นจึงตองบูรณการทํางานกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อใหล ด
ผลกระทบจากคุณภาพน้ําที่ชุมชนและโรงงานปลอยลงทะเล
สถานการณคุณภาพน้ําทะเลชายฝง
คุณภาพน้ําทะเลสวนใหญอยูในสถานะพอใชไปถึงสถานะดีและมีแนวโนมการเปลี่ยนแปลงใน
ทิศทางที่ดีขึ้น ในชวงฤดูฝนจะมีปริมาณแบคทีเรียโคลิฟอรมรวมทั้งหมดมีคาสูงเกินเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ํา
ทะเล พบน้ํามันรั่วไหลที่บริเวณชายหาดบางแสน และพบสารปโตรเลียมไฮโดรคารบอนรวมในน้ําทะเลในชวง
เดือนมกราคม-กุมภาพันธ ควรมีมาตรการบูรณาการของหนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัดการคุณภาพน้ําใน
ระบบลุมน้ํา
สถานการณทรัพยากรปาชายเลน
จังหวัดชลบุรี มีพื้นที่ปาชายเลนทั้งหมด 27,348.46 ไร โดยมีปาชายเลนคงสภาพ 5,170 ไร
ปาชายเลนมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้นในพื้นที่เลนงอกใหม และหลังแนวปองกันการกัดเซาะชายฝง ปาชายเลน
บางสวนที่อยูใกลแหลงชุมชนหรือในเขตการพัฒนา เชนในเขตโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
ปาชายเลนมีแนวโนมลดลงเนื่องจากเนื่องจากการทิ้งขยะ น้ําเสีย และสิ่งปฏิกูล และนอกจากนี้การพัฒนา
แหลงทองเที่ยวชายหาด และการที่นักทองเที่ยวเพิ่มจํานวนมากขึ้น ใชประโยชนพื้นที่ชายหาดและเหยียบย่ํา
บริเวณชายหาด ทําใหตนไมปาชายหาดไมสามารถขึ้นได
สถานการณการกัดเซาะชายฝงทะเล
พบปญหาการกัดเซาะยาว 0.89 กิโลเมตร สาเหตุหลักเกี่ยวของกับมนุษย จึงควรใชมาตรการ
บูรณาการในการรับรูปญหาและวางแผนในการบริหารจัดการอยางมีสวนรวม โดยการสนับสนุนใหชุมชนชายฝง
เขารวมการปองกันและแกไขไดตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติสงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝง พ.ศ.2558 ในป 2562 มีสถานการณการแกปญหาการกัดเซาะชายฝงของเมืองพัทยา โดย
กรมเจาทา เปนผูอํานวยการ ซึ่งเรื่องนี้นับเปนหนึ่งสถานการณสําคัญของจังหวัดชลบุรีที่เปนแสดงถึงความ
พยายามของรัฐโดยมีกรมเจาทาเปนผูดําเนินการในการแกปญหาการกัดเซาะชายฝงของเมืองพัทยา ซึ่งเปน
ปญหาที่ทาทายความรูและความสามารถของหนวยงานที่เกี่ยวของ โครงการเสริมทรายชายหาดพัทยาเปน
โครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จและโอนใหเมืองพัทยาเมื่อเดือนกุมภาพันธ 2562 ตอมาในชวงตนเดือนเมษายน
2562 มีฝนตกหนักมาก น้ําทวมเมืองพัทยาและน้ําที่ทวมขังในเมืองพัทยาไดไหลลงสูท ะเล โดยทําใหเกิดการกัด
เซาะชายฝง และสงมอบงานใหเมืองพัทยาแลว
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