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

พ.ศ. 2562

สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝงที่ 2
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง

i

บทสรุปผูบ ริหาร
จังหวัดฉะเชิงเทราตั้งอยูทางทิศตะวันออกของประเทศไทย มีขนาดพื้นที่ทั้งสิ้น 5,370.28 ตร.กม.
ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดฉะเชิงเทรา เปนเขตที่ราบลุมแมน้ํา ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 2,042.7 ตร.กม.
เขตที่ดอนหรือที่ราบลูกฟูกครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 2,205.6 ตร.กม. เขตที่ราบสูงและภูเขา ครอบคลุมพื้นที่
ประมาณ 1,174.7 ตร.กม. ลักษณะภูมิอากาศมีลักษณะรอนชื้นเขตศูนยสูตร ฤดูรอน เริ่มตั้งแตเดือนกุมภาพันธ
ถึงเดือนพฤษภาคม ฤดูฝน เริ่มตั้งแตกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ฤดูหนาวเริ่มตั้งแตกลางเดือน
ตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ
จังหวัดฉะเชิงเทรามีประชากรทั้งสิ้น 713,260 คน แยกตามเพศเปนชาย 349,706 คน เปนหญิง
363,554 คน มีครัวเรือนทั้งสิ้น 286,027 ครัวเรือน แบงเขตการปกครองออกเปน 11 อําเภอ 91 ตําบล 892
หมูบาน 34 เทศบาล 1 องคการบริหารสวนจังหวัด และ 74 องคการบริหารสวนตําบล ประชาชนรอยละ 70
ประกอบอาชี พ ทางด า นเกษตรกรรม สํ า หรั บ ด า นอุ ต สาหกรรมมี ก ารเคลื่ อ นย า ยฐานการผลิ ต จาก
กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกลเคียงมาลงทุนตั้งโรงงานอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา ผลิตภัณฑมวล
รวมจั ง หวั ด (GDP) ป 2559 เท า กั บ 340,913 ล า นบาท มี มู ล ค า ผลิ ต ภั ณ ฑ ม วลรวมจั ง หวั ด ต อ คนเท า กั บ
433,400 บาทตอป เปนอันดับที่ 5 ของประเทศ และเปนอันดับ 3 ของภาคตะวันออก รายไดสวนใหญขึ้นอยู
กับสาขาอุตสาหกรรม ประชาชนมีรายไดเฉลี่ยประมาณ 26,062 บาท และคาใชจายเฉลี่ยประมาณ 21,437
บาท ตอเดือนตอครัวเรือน
เพื่อรองรับนโยบาย โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic
Corridor หรือที่เรียกวา EEC) จังหวัดฉะเชิงเทราจะมีการพัฒนาเมืองใหมเพื่อรองรับการพัฒนาของพื้นที่ EEC
และการขยายตั ว ของกรุ ง เทพฯ ให เ ป น เมื อ งน า อยู ม าตรฐานระดั บ โลก การพั ฒ นาศู น ย ข นส ง ระบบราง
อุตสาหกรรมยานยนต การพัฒนารถไฟความเร็วสูง ศูนยขนสงตูสินคา และการขยายทางหลวงสายหลัก
ตลอดจนการพัฒนาใหเปนเมืองและชุมชนอยูอาศัยชั้นดี ที่มีการพัฒนาเมืองเกษตรกรรมอยางยั่งยืน มุงเนน
การอนุรักษแหลงทรัพยากรที่มีความสําคัญ โดยเฉพาะพื้นที่ปาไม แหลงน้ํา และพื้นที่โลงวาง เพื่อการพัฒนา
เมืองและคุณภาพชีวิตของประชากรในอนาคตไดอยางเหมาะสม ไดมาตรฐานภายใตกรอบการพัฒนาที่ยั่งยืน
รวมถึงการปองกันบรรเทาสาธารณภัยตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
สถานการณทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
สถานการณทรัพยากรสัตวทะเลหายาก
พบสัตวทะเลหายากจํานวน 3 ชนิด ไดแก โลมาอิรวดี โลมาหัวบาตรหลังเรียบ และเตาตนุ มีการ
พบการเกยตื้นรวม 4 ตัว ไดแก โลมาและวาฬ 2 ตัว และเตาทะเล 2 ตัว
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สาเหตุที่มีผลกระทบตอทรัพยากรสัตวทะเลหายาก
การติดเครื่องมือประมง(โดยไมเจตนาและขยะจากการประมง มลพิษและความเสื่อมโทรม
ของสภาพแวดลอมและขยะทะเล ขาดมาตรการเชิงพื้นที่เพื่อใหมีแหลงวางไขของเตาทะเล หรือแหลงที่อยู
อาศัยของเตาทะเล
การดําเนินงาน มาตรการ และการแกไขปญหา
มีมาตรการในการปองกันการทําการประมงผิดกฎหมาย การใหความรู การจัดทําแผนการ
บริหารแหลงอาศัยของสัตวทะเลหายาก ตลอดจนการสํารวจศึกษาวิเคราะหและปรเมินผลอยางตอเนื่อง
การดําเนินงานที่ผา นมาในปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ออกตรวจเรื่องประมงตามมาตรการปองกันการทําประมงผิดกฎหมาย ลาดตระเวน และ
ดําเนินการกิจกรรมเก็บขยะอยางมีสวนรวม ตลอดจนจัดทําฐานขอมูลพื้นที่คุมครองทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝงบริเวณปากอาวบางปะกง
ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ
อัตราการเกยตื้นของสัตวทะเลหายากในแตละปคอนขางสูง ทั้งที่มีหนวยงานดูแลที่แนนอน
แตอาจขาดการประสานงานระหวางหนวยงาน จึงควรมีการรวมมือกันระหวางหนวยงานและชาวบานใน
ทองถิ่นใหมากขึ้นเพื่อการอนุรักษสัตวทะเลหายาก
สถานการณปรากฏการณน้ําทะเลเปลี่ยนสี
พบการสะพรั่งของแพลงกตอนพืชในบริเวณปากแมนํ้าบางปะกงตั้งแตเดือนกรกฎาคม พ.ศ.
2550 – ปจจุบัน สวนใหญมีสาเหตุมาจากแพลงกตอนพืชชนิด Ceratium furca
สาเหตุที่มีผลกระทบตอการเกิดปรากฏการณน้ําทะเลเปลี่ยนสี
พื้ น ที่ ป ากแม นํ้ า มี ก ารรองรั บ สิ่ ง ปฏิ กู ล จากคลองบริ เ วณใกล เ คี ย งที่ ส ว นใหญ เ ป น พื้ น ที่
เพาะเลี้ยงสัตวน้ําและประมงชายฝง น้ําเสียจากบานเรือนชุมชน จากกิจกรรมการเกษตร อุตสาหกรรม และ
การขยายตัวของการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง เหลานี้เปนการเพิ่มปริมาณอินทรียสารในน้ําทะเลที่มีผลใหมีการ
สะพรั่งของแพลงกตอน
การดําเนินงาน มาตรการ และการแกไขปญหา
ดําเนินการออกตรวจวัดปจจัยคุณภาพน้ําและเก็บตัวอยางแพลงกตอนพืช จัดทํารายงานผล
การวิเคราะห เพื่อจัดทํามาตรการในการลดปริมาณน้ําเสีย นอกจากนี้การสรางเครือขายระหวางองคกรรัฐ
เพื่อใหดําเนินการเชิงบูรณาการรวมกัน การสรางจิตสํานึกผานกิจกรรมอบรม การรณรงคสรางความเขาใจที่ดี
การเขมงวดของการบังคับใชกฎหมายการบําบัดน้ําเสีย การสรางบอบาดาล ลวนเปนมาตรการที่สําคัญ

iii

ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะ
ปริมาณการปลอยน้ําทิ้งโดยไมผานการบําบัดมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับงบประมาณ
และอัตรากําลังคนของภาครัฐมีไมเพียงพอที่จะดําเนินการสรางความเขาใจ หรือการเฝาระวัง จึงควรที่จะ
บูรณาการสรางความรวมมือจากทุกภาคสวนที่เกี่ยวของมารวมมือในการกําหนดมาตรการปองกันและควบคุม
การปลอยน้ําเสีย
สถานการณทรัพยากรคุณภาพน้ําทะเลชายฝง
ศูนยวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอาวไทยตอนบน รายงานคาเฉลี่ยสถานะ
คุณภาพน้ําทะเลสวนใหญอยูในเกณฑ พอใช โดยมีสาเหตุมาจากปริมาณสารอาหารชนิดไนเตรท-ไนโตรเจน
และปริมาณโคลิฟอรมแบคทีเรียทั้งหมด มีคาคอนขางสูง โดยเฉพาะบริเวณปากแมนํ้า นอกจากนี้ยังพบคา
ความเปนกรด-ดางในน้ําคอนชางต่ํา
สาเหตุทสี่ งผลใหคุณภาพน้ําทะเลชายฝงเสื่อมโทรม
การเพิ่มขึ้นของปริมาณดินทรียสารในบริเวณชายฝง จากกิจกรรมของมนุษย การปลอยน้ํา
เสีย โดยไมมีระบบการบําบัดน้ําเสีย เปนสาเหตุหลักที่สงผลใหคุณภาพน้ําทะเลชายฝงเสื่อมโทรม
แผนการดําเนินงาน มาตรการ และการแกไขปญหา
มาตรการสรางเครือขายองคกรภาครัฐเพื่อประสานงาน การสรางจิตสํานึกใหกับชุมชน และ
การจัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบายเสนอตอกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
การดําเนินงานที่ผานมาในปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ใหความรูแกเยาวชนและเครือขายชุมชน ไดประสานกับศูนยวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝงเพื่อนําขอมูลเผยแพรสูภาคสื่อสารมวลชน สํารวจไมพบน้ํามันรั่วไหล และสารปโตรเลียม
ไฮโดรคารบอนรวมในน้ําทะเลมีคาเปลี่ยนแปลงอยูในชวง N.D.-0.72 ไมโครกรัมตอลิตร มีบางสถานีสูงเกิน
เกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําทะเล ประเภทที่ 3 เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา (กรมควบคุมมลพิษ, 2560
ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะ
สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่ 2 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
มิไดมีอํานาจหนาที่โดยตรงในการกํากับควบคุมและดูแลการบริหารจัดการน้ําเสียของพื้นที่ ดังนั้นควรการดําเนิน
บูรณาการการทํางานรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อกําหนดมาตรการลดและควบคุมการปลอยน้ําเสีย การ
บังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของในการควบคุมและบําบัดน้ําเสีย และการจัดการคุณภาพน้ําในระบบลุมน้ํา
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สถานการณทรัพยากรปาชายเลน
พื้นที่ปาชายเลนในความรับผิดชอบของสํานักบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่ 2
เปนปาชายเลนตามมติครม. จํานวน 29640.47 ไร และเปนปาชายเลนที่อยูนอกมติครม. จํานวน 568.12 ไร ปา
ชายเลนคงสภาพ จํานวน 7,585.35 ไร กระจายในพื้นที่เขตอําเภอ บางปะกง, เมืองฉะเชิงเทรา, บานโพธิ์
นอกนั้นเปนพื้นที่ปาอื่นๆ (ปาพรุ ปาชายหาด ปาบก
สาเหตุที่มีผลกระทบตอทรีพยากรปาชายเลน
การบุกลุกทําลายและการกัดเซาะชายฝง น้ําเสียจากชุมชนทําใหปาชายเลนในพื้นที่ใกลแหลง
ชุมชนไดรับผลกระทบ และที่สําคัญในชวงนี้คือผลการทบจากการพัฒนาเพื่อที่ชายฝงเพื่อโครงการ EEC
แผนการดําเนินงาน มาตรการ และการแกไขปญหา
ยกระดับการใชนโยบายทวงคืนผืนปา การบังคับใชกฎหมาย และการจัดทําขอตกลงกับชุมชน
ในรวมมือในการจัดการทรัพยกรทางทะเลและชายฝง การปลูกปาชายเลน และใหความรูแกประชาชนผาน
กระบวนการอบรม และสื่อประชาสัมพันธ
การดําเนินงานที่ผา นมาในปงบประมาณ พ.ศ. 2562
มีการปลูกปาชายเลน ดําเนินการโครงการคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ(คทช. ใน
พื้นที่ อ.บางปะกง ครอบคลุมพื้นที่รวม 149 ไร 501 ครัวเรือน ดําเนินการกําหนดและประกาศพื้นที่ปาชายเลน
อนุรักษ ตามมาตรา 18 และ 23 แหง พระราชบัญญัติสงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝง พ.ศ. 2558 มีการตรวจยึดพื้นที่ปาชายเลนตามนโยบายทวงคืนผืนปา การลาดตระเวน และมีการจัด
ประชุมเครือขายเพื่อสรางความเขาใจและจิตสํานึกในการอนุรักษปาชายเลน
ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ
1. การดํ า เนิ น การตามโครงการคณะกรรมการนโยบายที่ ดิ น แห ง ชาติ (คทช. ของกรม
ทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝ ง จั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทรา ยั ง มี ป ญ หาเรื่ อ งการทั บ ซ อ นของที่ ดิ น เสนอให ต อ ง
ดําเนินการตอเนื่องโดยการประสานกับกรมที่ดินและหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
2. เสนอใหมีการลาดตระเวน ตรวจตรา และเฝาระวังการบุกรุกพื้นที่ปาชายเลน
3. ใหมีการบังคับใชกฎหมายอยางจริงจังและยกระดับการใชนโยบายทวงคืนผืนปาใหเขมขน
และตอเนื่อง
4. เสนอใหจัดทําขอตกลงชุมชนหรือขอบัญญัติทองถิ่นในการจับสัตวน้ํา การทิ้งขยะ น้ําเสีย
สิ่งปฏิกูลตางๆ และการใชประโยชนจากทรัพยากรปาชายเลน
5. ใหดําเนินการกิจกรรมสงเสริมความรูความเขาใจเกี่ยวกับการใชประโยชนทรัพยากรปา
ชายเลนใหเกิดความยั่งยืน
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6. ควรจั ด ทํ า แนวป อ งกั น การกัด เซาะชายฝ ง แบบวิ ธี ธ รรมชาติ โ ดยบู ร ณาการภู มิ ป ญ ญา
ทองถิ่นกับเทคโนโลยีสมัยใหม
7. การฟนฟูปาชายเลนโดยการปลูกปาชายเลนในพื้นเสียหายยังควรตองดําเนินการ
8. ใหมีการเพิ่มความหลายชนิดพันธุสัตวน้ําโดยการปลอยพันธุสัตวน้ํา
9. เสนอใหสงเสริมการจัดตั้งกลุมอาสาสมัคร และสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
รวมทั้งหนวยงานของภาครัฐที่มีศักยภาพดําเนินการรวมกับเจาหนาที่ในการลาดตระเวน ตรวจตรา และเฝา
ระวังการบุกรุกพื้นที่ปาชายเลน
10. เสนอใหสงเสริมความรูดานการใชประโยชนจากทรัพยากรปาชายเลนโดยการถายทอด
เทคโนโลยีการใชประโยชนและพัฒนานวัตกรรมจากทรัพยากรปาชายเลน
11. เสนอใหดําเนินการดานการประชาสัมพันธ เผยแพรความรู เกี่ยวกับความสําคัญและ
ปลูกฝงจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรปาชายเลน
สถานการณการกัดเซาะชายฝงทะเล
จังหวัดฉะเชิงเทรา มีความยาวชายฝงประมาณ 16.56 กิโลเมตร มีพื้นที่ชายฝงที่ประสบปญหา
การกัดเซาะรุนแรง 2.45 กิโลเมตร ในเขตทองที่ ต.บางปะกง อ.บางปะกงมีพื้นที่ท่ีมีการดําเนินการแกไขแลว
เปนระยะทาง11.5 กิโลเมตร และ พื้นที่ติดตามตรวจสอบ 2.59 กิโลเมตร
สาเหตุที่มีผลกระทบตอการกัดเซาะชายฝงทะเล
การพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเล การบุกรุกทําลายสภาพปาชาย การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก
และการเปลี่ยนแปลงของปจจัยทางธรรมชาติ (ลักษณะทางภายภาพของชายฝง คลื่น ลม กระแสน้ําชายฝง น้ํา
ขึ้นน้ําลง และความรุนแรงของกระแสคลื่นกระทบพื้นที่ชายฝง
แผนการดําเนินงาน มาตรการ และการแกไขปญหา
1. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินประสิทธิภาพโครงสรางปองกันที่มีอยูเดิม
2. วางแผนแมบทการแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงแบบบูรณาการและมีสวนรวมทั้งในเชิง
พื้นที่และเชิงหนวยงาน
3. ศึกษาวิจัยรวมกับชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อเสนอโครงสรางปองกันการกัดเซาะ
ชายฝงที่เหมาะสม และไมสงผลกระทบใหเกิดการกัดเซาะชายฝงในพื้นที่ใกลเคียง
4. บังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของ ตามพระราชบัญญัตสิ งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝง พ.ศ.2558
5. ศึกษาวิจัยเพื่อหาแนวทางการเติมตะกอนในพื้นที่กัดเซาะหรือพื้นที่ขุดลอกตะกอน
6. พัฒนาระบบกลไกการตั้งรับปรับตัวในระดับชุมชนและระดับพื้นที่
7. ใชโครงสรางสลายพลังคลื่นที่เหมาะสมกับพื้นที่ เชน ใชไมไผปก เปนตน
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8. ติดตามการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพของชายฝงอยางตอเนื่องและเปนระบบ
9. บังคับใชกฎหมายอยางเขมงวดจริงจัง เพื่อปองกันการบุกรุกทําลายปาชายเลน
10. สงเสริมใหมีการปลูกปาชายเลนในพื้นที่ชายฝงที่มีดินเลนงอก
การดําเนินงานที่ผา นมาในปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ไดทําการสํารวจโครงสรางเดิมและโครงสรางใหมรวมไปถึงประเมินประสิทธิภาพ มีการจัดทํา
ขอมูลผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝง รวบรวมขอมูลการกัดเซาะเชิงพื้นที่ และสํารวจความตองการของชุมชน
ในการแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝง
ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ
จากปญหาที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์ที่ถูกกัดเซาะ(โฉนดตกน้ํา ตองเรงดําเนินการสรางความเขาใจ
และแกไขปญหารวมกันกับหนวยงานที่เกี่ยวของ การกอสรางโครงสรางปองกันที่อาจจะตองดําเนินการในพื้นที่
โฉนดตกน้ําและประเภทโครงสรางปองกันการกัดเซาะควรมีการศึกษาวิจัยอยางตอเนื่อง
ประเด็นปญหาทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่สําคัญในพื้นที่
ประเด็นสําคัญของสถานการณทรัพยากรทางทะเลและชายฝงและการกัดเซาะชายฝง ใน
ปงบประมาณ 2562 มีอยู 2 ประเด็นคือ ปญหาคุณภาพน้ําทะเลชายฝง(ที่มีผลกระทบจากปญหาน้ําเสีย และ
ปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเล
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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 มีหนาที่จัดทํา
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
จังหวัดฉะเชิงเทรา อันเปนผลมาจากการพัฒนาของจังหวัดและประเทศบนฐานการใชประโยชนจากทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝง โดยมีขอมูลทั้งดานเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม ทั้งนี้ เพื่อนําไปใชประกอบการ
พิจารณาแกไขปญหาและเปนแนวทางในการดําเนินงานของการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
และการจั ด การป ญ หาการกั ด เซาะชายฝ ง โดยมี ค วามเชื่ อ มโยงกั บ สถานการณ ก ารเปลี่ ย นแปลงทั้ ง ใน
ระดับประเทศ 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 ในกรณีของจังหวัดฉะเชิงเทรา สํานักงานบริหาร
จัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่ 2 เปนหนวยงานที่ดําเนินงานในพื้นที่ภายใตหนวยงานหลักคือ กรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
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เพื่อใหการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงของจังหวัด ฉะเชิงเทราดําเนินไปอยางมี
ประสิทธิภาพ สํานักบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่ 2 จึงไดรวบรวมขอมูลทรัพยากรทางทะเล
และชายฝงและการกัดเซาะชายฝงในระดับจังหวัดชลบุรี ประกอบดวย สถานการณ สถานภาพของทรัพยากร
สาเหตุที่มีผลแระทบตอทรัพยากร แผนการดําเนินงาน การดําเนินงาน ปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะแนว
ทางการดําเนินการที่เหมาะสมในการบริหารจัดการทรัพยากรนั้นๆ พรอมทั้งจัดลําดับความสําคัญของภัย
คุกคามและคาดการณผลกระทบที่อาจขึ้นตอทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม เพื่อใช
เปนแหลงขอมูลพื้นฐานในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงของจังหวัดฉะเชิงเทรา ตลอดจนใช
เปนเครื่องมือในการวางแผน และการกําหนดยุทธศาสตร เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝง และการปองกันรักษาทรัพยากรทางทะเลของจังหวัดฉะเชิงเทราไดอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืนสืบไป
สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่ 2
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
กันยายน 2562
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1. บทนํา
จังหวัดฉะเชิงเทรา ตั้งอยูทางทิศตะวันออกของประเทศไทย ประมาณเสนรุงที่ 13 องศาเหนือ และ
เสนแวงที่ 100 องศาตะวันออก มีขนาดพื้นที่ทั้งสิ้น 5,370.28 ตร.กม. หรือประมาณ 3,344,375 ไร หางจาก
กรุงเทพมหานคร ประมาณ 61 กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดอื่นๆ ดังนี้ (รูปที่ 1
ทิศเหนือ ติดตอกับจังหวัดปราจีนบุรี และนครนายก
ทิศใต ติดตอกับจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และอาวไทย
ทิศตะวันออก ติดตอกับจังหวัดสระแกว
ทิศตะวันตก ติดตอกับจังหวัดสมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร

รูปที่ 1 แผนทีแ่ สดงอาณาเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา
ที่มา: แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2561 – 2565 ประจําปงบประมาณ 2562 (ฉบับทบทวน)
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1.1 ภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดฉะเชิงเทรา สามารถจําแนกออกได 3 เขตใหญๆ ประกอบดวย
1.เขตที่ราบลุมแมน้ํา เปนเขตพื้นที่ราบลุมแมน้ําครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 2,042.7 ตร.กม.(รอย
ละ 37.70 ของพื้นที่จังหวัด พื้นที่นี้ เปนพื้นที่ราบเรียบ ดินอุดมสมบูรณ และมีน้ําเพื่อการชลประทานอยาง
เพียงพอ ซึ่งถือไดวาเปนเขตเศรษฐกิจที่สําคัญของจังหวัดฉะเชิงเทรา เพราะที่ราบลุมผืนนี้เปนแหลงผลิตขาว
เพื่อการคาที่สําคัญ ของภาคตะวันออกของประเทศไทยซึ่งอยูในเขตพื้นที่อําเภอบางปะกง อําเภอบานโพธิ์
อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา อําเภอบางน้ําเปรี้ยว อําเภอบางคลา อําเภอราชสาสน อําเภอคลองเขื่อน และบางสวน
ของอําเภอแปลงยาวและอําเภอพนมสารคาม
2 เขตที่ดอนหรือที่ราบลูกฟูก เปนเขตพื้นที่ราบลุมแมน้ําครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 2,205.6 ตร.
กม. (รอยละ 51.10 ของพื้นที่จังหวัด พื้นที่นี้ ความสูงเฉลี่ยระดับเหนือน้ําทะเลเฉลี่ย 4.20 เมตร ไมเหมาะแก
การทํานา พื้นที่สวนใหญใชในการทําไร ไดแก มันสําปะหลัง ออย ขาวโพดเลี้ยงสัตว และสับปะรด กระจายอยู
ในเขตอําเภอสนามชัยเขต อําเภอทาตะเกียบ และบางสวนของอําเภอพนมสารคามและอําเภอแปลงยาว ความ
สูงเฉลี่ยระดับเหนือน้ําทะเลเฉลี่ย 4.20 เมตร
3 เขตที่ราบสูงและภูเขา เทือกเขาที่ปรากฏทางตะวันออกเฉียงใตซึ่งไปสิ้นสุดลงในเขตทองที่ของ
จังหวัดชลบุรี ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 1,174.7 ตร.กม. (รอยละ 11.20 ของพื้นที่จังหวัด ซึ่งอยูในเขตพื้นที่
ของอําเภอสนามชัยเขต อําเภอพนมสารคาม อําเภอทาตะเกียบ และบางสวนของอําเภอแปลงยาว
1.2 ลักษณะภูมิอากาศ
จังหวัดฉะเชิงเทรามีลักษณะรอนชื้นเขตศูนยสูตร โดยมีลมมรสุมพัดปกคลุมเกือบตลอดปแบงออก
ตามฤดูกาลได 3 ฤดู ดังนี้
ฤดูรอน เริ่มตั้งแตเดือนกุมภาพันธถึงเดือนพฤษภาคม โดยมีลมตะวันออกและลมใตพัดปกคลุม
ทําใหมีอากาศรอนอาวและอากาศรอนจัดเปนบางวันบางครั้งอาจมีพายุฤดูรอน ลักษณะเปนฝนฟาคะนองและ
ลมกระโชกแรงอุณหภูมิอากาศสูงสุดเฉลี่ย 35-38 องศาเซลเซียส ปริมาณฝนเฉลี่ย 200-300 มิลลิเมตร เปนชวง
ที่เหมาะแกการปลูกพืชไร
ฤดูฝน เริ่มตั้งแตกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม โดยมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตพัดปก
คลุม ประกอบกับมีรองความกดอากาศต่ํา พาดผานภาคกลางและภาคตะวันออก ทําใหมีฝนฟาคะนองเกือบ
ทั่วไปและตกหนักบางพื้นที่ อาจกอใหเกิดน้ําทวมฉับพลันในที่ราบลุมแมน้ําบางปะกง โดยมีปริมาณ ฝนเฉลี่ย
1,000 – 1,200 มิลลิเมตร เปนชวงที่เหมาะแกการทํางานและปลูกผลไม
ฤดูหนาวเริ่มตั้งแตกลางเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ โดยมีลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัด
ปกคลุม ประกอบกับบริเวณความกดอากาศสูงพัดผาน ทําใหทองฟาโปรงใสอากาศเย็นมีหมอกในตอนเชา และ
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มี ฟ า หลั ว ในตอนกลางวั น อุ ณ หภู มิ อ ากาศต่ํ า สุ ด เฉลี่ ย 18-21 องศาเซลเซี ย ส ปริ ม าณฝนเฉลี่ ย 50-100
มิลลิเมตร เปนชวงที่เหมาะแกการปลูกพืชผักสวนครัว ไมดอกและไมประดับ
1.3 เขตการปกครอง
จังหวัดฉะเชิงเทราแบงเขตการปกครองออกเปน 11 อําเภอ 91 ตําบล 892 หมูบาน 34 เทศบาล
1 องคการบริหารสวนจังหวัด 74 องคการบริหารสวนตําบล จังหวัดฉะเชิงเทรามี 11 อําเภอ ไดแก อําเภอเมือง
อําเภอบางคลา อําเภอบางน้ําเปรี้ยว อําเภอบางปะกง อําเภอบานโพธิ์ อําเภอพนมสารคาม อําเภอสนามชัยเขต
อําเภอแปลงยาว อําเภอราชสาสน อําเภอทาตะเกียบ และอําเภอคลองเขื่อน
1.4 เศรษฐกิจ
จั งหวั ด ฉะเชิ งเทรามี พื้ น ฐานด านการเกษตร ประชาชนร อ ยละ 70 ประกอบอาชี พ ทางด า น
เกษตรกรรมที่สรางรายไดไดใหแกเกษตรกร ในจังหวัด ผลผลิตที่สรางชื่อเสียงใหแกจังหวัดในดานพืช ไดแก
ขาว มันสําปะหลัง ออยโรงงาน มะพราว มะมวง และหมาก เปนตน ดานปศุสัตว ไดแก ไขไก และสุกร ซึ่งเปน
แหลงผลิตมากที่สุดของประเทศ ไกเนื้อ เปด และ โคเนื้อ ดานประมง มีการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา อาทิเชน กุง
กุลาดํา ปลาน้ําจืด ปลาน้ํากรอย และกิจการประมงทะเล สําหรับในดานอุตสาหกรรมนับวามีศักยภาพคอนขาง
สูง มี นั ก ลงทุ น ให ค วามสนใจลงทุ น มาก มี การเคลื่ อ นย ายฐานการผลิ ต จากกรุงเทพมหานคร และจั งหวั ด
ใกลเคียงมาลงทุนตั้งโรงงานอุตสาหกรรมในเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ปจจุบันมีโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง
ทางการเกษตร อุปกรณไฟฟา และอิเลคทรอนิกส ชิ้นสวนรถยนตและประกอบรถยนต พลาสติก และผลิตภัณฑ
จากไม ฯลฯ โรงงานส วนใหญ ตั้งอยูในเขตอําเภอบางปะกง อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา อําเภอพนมสารคาม
อําเภอบานโพธิ์ อําเภอบางน้ําเปรี้ยว และอําเภอแปลงยาว ตามลําดับ มีนิคมอุตสาหกรรม 2 แหง ผลิตภัณฑ
มวลรวมจังหวัด (GDP) ป 2559 เทากับ 340,913 ลานบาท มีมูลคาผลิตภัณ ฑมวลรวมจังหวัดตอคนเทากับ
433,400 บาทตอป เปนอันดับที่ 5 ของประเทศ และเปนอันดับ 3 ของภาคตะวันออกโดยรายไดสวนใหญ
ขึ้นอยูกับสาขาอุตสาหกรรม ซึ่งมีมูลคารวม 231,100 ลานบาท คิดเปนรอยละ 67.79 ของผลิตภัณฑมวลรวม
จังหวัดฉะเชิงเทรา จากการสํารวจภาวะเศรษฐกิ จและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2560 ของสานักงานสถิติ
จังหวัดฉะเชิงเทรา มีรายไดเฉลี่ยประมาณ 26,062 บาท และคาใชจายเฉลี่ยประมาณ 21,437 บาท ตอเดือน
ตอครัวเรือน
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1.5 สังคม และโครงสรางประชากร
จํานวนประชากร ณ เดือนสิงหาคม 2651 มีจํานวนทั้งสิ้น 713,260 คน แยกตามเพศเปนชาย
349,706 คน เปนหญิง 363,554 คน มีครัวเรือนทั้งสิ้น 286,027 ครัวเรือน จากขอมูลโครงสรางประชากรของ
จังหวัดฉะเชิงเทราป พ.ศ. 2554-2559 แสดงใหเห็นแนวโนมโครงสรางประชากรของจังหวัดกําลังเขาสูภาวะ
สังคมผูสูงอายุ ประชากรในชวงอายุ 60 ปขึ้นไปกําลังเพิ่มขึ้นแบบตอเนื่องอยางรวดเร็ว ประชากรในวัยแรงงาน
กําลังลดลง ในขณะที่ประชากรวัยเด็กมีอัตราการเพิ่มที่ลดลง
1.6 ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
1. ทรัพยากรที่ดิน จังหวัดฉะเชิงเทรา มีลักษณะดินที่แตกตางกันตามพื้นที่ดิน ดังนี้
• ที่ราบลุมชายฝงทะเล เกิดจากการทับถมของดินตะกอนน้ําทะเลและน้ํากรอย เนื้อดินเปน
ดินเหนียว มีการระบายน้ํายากมาก มีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติสูง รวมทั้งมีความ
เค็ ม สู ง เนื่ อ งจากได รั บ อิ ท ธิ พ ลจากการที่ มี น้ํ า ทะเลท ว มถึ ง นอกจากนี้ บ างแห งยั ง มี
ศักยภาพเปนกรดจัด หากมีการระบายน้ําออกจากพื้นที่
• ที่ราบลุมน้ําทะเลเคยทวมถึง เกิดจากการทับถมของตะกอนน้ําทะเลและน้ํากรอย เนื้อดิน
เปนดินเหนียว มีการระบายน้ําเลวถึงเลวมาก มีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติต่ําถึง
ปานกลาง บางแหงพบสารจาโรไซตอยูในชั้นดิน ทาใหดินมีปฏิกิริยาเปนกรดจัด
• ตะพักลําน้ําและตะกอนรูปพัดที่เกิดสลับซับซอน เกิดจากการทับถมของตะกอนลําน้ํา
หรือวัตถุที่ถูกน้ําเคลื่อนยายมาจากที่สูงกวา ลักษณะพื้นที่จะแตกตางกันตามลักษณะของ
ลานตะพักลําน้ํา โดยบริเวณที่เปนลานตะพักลําน้ําระดับต่ําจะเปนที่ราบไปถึงคอนขาง
ราบ มีการระบายน้ําเลว ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงกรดปานกลาง บริเวณที่เปนลาน
ตะพักลําน้ําระดับกลางและสูง จะเปนพื้นที่ลูกคลื่น ลอนลาด มีการระบายน้ําดี ปฏิกิริยา
ดินเปนกรดจัดถึงกรดเล็กนอย มีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติต่ําถึงปานกลาง
• พื้นผิวที่เหลือคางจากการกัดกรอน ลักษณะพื้นที่เปนลูกคลื่นลอนลาดถึงลอนชัน เนื้อดิน
เปนดินเนื้อละเอียดถึงหยาบ แตกตางกันตามลักษณะของวัตถุตนกําเนิดดิน มีการระบาย
น้ําดี แตมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติต่ํา
• เขาและภูเขา พบในที่สูง มีความลาดชันมากกวารอยละ 35 มีลักษณะเนื้อดินแตกตางกัน
ตามลักษณะของวัตถุตนกําเนิดดิน สามารถเกิดการชะลางพังทลายของหนาดินไดงาย
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• หนวยดินอื่นๆ ไดแก พื้นที่บอเลี้ยงกุง บอปลา นาเกลือ แมน้ํา ลําคลอง บึง บอน้ํา
และบอลูกรัง เปนตน
2. ทรัพยากรธรรมชาติ
จังหวัดฉะเชิงเทรามีพื้นที่ปาไม 2,427.37 ตร. กม. หรือ 1,517.16 ไร คิดเปน 44.69% ของ
พื้นที่จังหวัด ซึ่งสวนใหญอยูทางดานตะวันออกของจังหวัด อันเปนแหลงกําเนิดตนน้ําลําธาร และเปนที่อยูของ
สัตวปานานาชนิด จังหวัดฉะเชิงเทรา มีทรัพยากรน้ํา และแหลงน้ําธรรมชาติที่สําคัญ คือ แมน้ําบางปะกงความ
ยาวทั้งสิ้น 122 กิโลเมตร (นับจากจุดบรรจบของตนน้ําถึงบริเวณปากอาว และตั้งอยูในพื้นที่ลุมแมน้ําบางปะกง
ในลุมแมน้ําบางปะกงสายหลักฝงซาย ฝงขวา และลุมน้ําคลองทาลาด รวมพื้นที่ลุมน้ําสาขาทั้ง 3 ลุมน้ํา เปน
พื้นที่ 4,052.56 ตร.กม. โดยมีปริมาณน้ําทารายปเฉลี่ยของลุมน้ําคลองทาลาดมากที่สุด คือ 744.81 ลาน ลบ.
ม. รองลงมา คือ ลุมน้ําบางปะกงสายหลักฝงซาย มีปริมาณน้ําทารายปเฉลี่ย 167.33 ลาน ลบ.ม. และลุมน้ําฝง
ขวามีปริมาณน้ําทารายป 131.61 ลาน ลบ.ม. สงผลใหมีปริมาณน้ําทารายปเฉลี่ยตอประชาชนสูงกวาเกณฑ
กําหนด แตอยางไรก็ตามบางพื้นที่อาจมีสภาพขาดแคลนน้ําไดเนื่องจากอยูหางไกลแหลงน้ําหรือมีคุณภาพน้ําไม
เหมาะสม เชน น้ําเสียหรือน้ําเค็ม โดยเฉพาะชวงฤดูแลงที่มีการรุกล้ําของน้ําเค็มแหลงน้ําธรรมชาติ แหลง
ทรัพยากรน้ําที่สําคัญไดแก
• แมน้ําบางปะกง เกิดจากแมน้ําหนุมานและแมน้ําพระปรงบรรจบกันในจังหวัดปราจีนบุรี
(ชวงที่ไหลผานในจังหวัดปราจีนบุรี เรียก แมน้ําปราจีนบุรี ไหลลงมาทางทิศตะวันตก
แล ว วกลงทางใต มี แ ม น้ํ า นครนายกมาบรรจบทางฝ ง ขวา เป น เส น แบ ง เขตจั ง หวั ด
ปราจีนบุรี และจังหวัดฉะเชิงเทรา ชวงนี้จะเรียกวาแมน้ําบางปะกง จากนั้นจะไหลลงสู
ทะเลระหวางตําบลบางปะกง อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา และตําบลคลองตําหรุ
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี มีความยาวประมาณ 122 กิโลเมตร
• คลองทาลาด อยูในอําเภอพนมสารคาม เปนคลองธรรมชาติ ที่เกิดจากคลองสาขา คือ
คลองสียัดและคลองระบม ซึ่งมีตนน้ําอยูในเขตอําเภอสนามชัยเขต
• คลองสายยอย เชน คลองสําโรง คลองทาไข คลองบางขนาก คลองหลวงแพง ฯลฯ เปน
ตน ซึ่งเปนคลองที่เชื่อมโยงกับคลองในกรุงเทพมหานคร
• พื้นที่ชุมน้ํา (Wetland) จังหวัดฉะเชิงเทรามีพื้นที่บางสวนอยูในพื้นที่ชุมน้ําอาวไทย พื้นที่
ชุมน้ําจังหวัดฉะเชิงเทรา ประกอบดวย พื้นที่ชุมน้ําชายฝงทะเลและพื้นที่ชุมน้ําน้ําจืด
(พื้นที่ชุมน้ําแมน้ําบางปะกง และ พื้นที่ชุมน้ําในเขตรักษาพันธุสัตวปาเขาอางฤาไน
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• คลองระบม เปนคลองเหนือคลองสียัด เกิดจากการรวมตัวของลําหวยสายเล็กๆ หลาย
สายในบริเวณเขาชําระกํา เขาพลูเหม็น เขาสมาดาง และเทือกเขาอื่นๆ ในบริเวณดาน
ตะวันออกของอําเภอสนามชัยเขต พบวาคลองนี้จะมีน้ําเกือบตลอดป
• คลองแสนแสบหรือคลองบางขนาก เริ่มจากคลองมหานาคแลวผานเขต บางกะป เขตมีน
บุรี และเขตหนองจอก แลวไปบรรจบกับคลองบางขนาก ที่อําเภอบางน้ําเปรี้ยว คลองนี้
ใชเปนเสนทางคมนาคมไดตลอดป
• คลองสิบเอ็ด เริ่มตนจากคลองระหวางตําบลดอนฉิมพลีและอําเภอบางน้ําเปรี้ยว เปน
คลองธรรมชาติที่มีน้ําตลอดป
• คลองสียัด เกิดจากลําหวยเล็กๆ ในบริเวณเขาใหญดานที่ติดกับจังหวัดฉะเชิงเทราและ
จังหวัดชลบุรี ไหลผานอําเภอสนามชัยเขต และไปบรรจบกับคลองระบมกลายเปนคลอง
ทาลาด
• คลองประเวศบุรีรมย เกิดจากแหลงน้ําเจาพระยาในเขตพระโขนง ไหลลงสูแมน้ําบางปะ
กงฝงเหนือ ที่อําเภอบานโพธิ์ เปนคลองธรรมชาติที่มีน้ําตลอดป
1.7 แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา
เพื่อรองรับนโยบาย โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic
Corridor หรือที่เรียกวา EEC) จังหวัดฉะเชิงเทราจะมีการพัฒนาเมืองใหมเพื่อรองรับการพัฒนาของพื้นที่ EEC
และการขยายตั ว ของกรุ งเทพฯ ให เป น เมื อ งน า อยู ม าตรฐานระดั บ โลก การพั ฒ นาศู น ย ข นส งระบบราง
อุตสาหกรรมยานยนต การพั ฒ นารถไฟความเร็วสู ง ศูน ยขนสงตู สิน คา และการขยายทางหลวงสายหลั ก
ตลอดจนการพัฒนาใหเปนเมืองและชุมชนอยูอาศัยชั้นดี ที่มกี ารพัฒนาเมืองเกษตรกรรมอยางยั่งยืน มุงเนนการ
อนุรักษแหลงทรัพยากรที่มีความสําคัญ โดยเฉพาะพื้นที่ปาไม แหลงน้ํา และพื้นที่โลงวาง เพื่อการพัฒนาเมือง
และคุณภาพชีวิตของประชากรในอนาคตไดอยางเหมาะสม ไดมาตรฐานภายใตกรอบการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึง
การปองกันบรรเทาสาธารณภัยตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
เพื่อเตรียมการปรับแผนพัฒนาจังหวัดเพื่อรองรับโครงการ EEC จังหวัดฉะเชิงเทราทําการสํารวจ
ปญหาและความตองการของประชาชนในจังหวัดโดยดําเนินการประมวลปญหาพื้นที่จากแผนพัฒนาหมูบาน/
ชุมชน ยุทธศาสตรการพัฒนาอําเภอ แผนชุมชนเชิงบูรณาการระดับจังหวัด และการสํารวจปญหาความตองการ
ของประชาชนโดยกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในพื้นที่ โดยสามารถสรุปประเด็นปญหาและความ
ตองการเชิงพื้นที่ที่สําคัญดังนี้
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ดานสังคม
• ปญหาการวางงานเกิดจากภาวะเศรษฐกิจเกิดการชะลอตัว ประชากรตองการหารายได
เสริม และเกษตรกรมีชวงเวลาวางหลังจากทําการเกษตร พบไดในทุกอําเภอ
• ประชาชนที่มีรายไดนอยไมเพียงพอตอการยังชีพ พบไดใน อําเภอสนามชัยเขต และ
อําเภอบางนาเปรี้ยว
• ประชาชนขาดแคลนที่ดินในการทําเกษตรกรรมพบไดในทุกอําเภอ
• ปญหาตั้งครรภไมพรอม เกิดจากกมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร เสี่ยงกับการติดโรคทาง
เพศสั ม พั น ธ เด็ ก ถู ก ทอดทิ้ ง และเกิด ครอบครัวเลี้ ยงเดี่ ยวจานวนมาก พบไดในทุ ก
อําเภอ
• ขาดสิ่งอํานวยความสะดวกสาหรับคนพิการพบไดในทุกอําเภอ
• ปญหายาเสพติด พบไดในทุกอําเภอ
• ปญหาแรงงานขามชาติพบไดในทุกอําเภอ
• อาชญากรรมพบไดในทุกอําเภอ
ดานเศรษฐกิจ
• ราคาสินคาเกษตรตกต่ําพบไดในทุกอําเภอ
• ขาดองคความรูในการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลทางการเกษตรพบไดในทุก
อําเภอ
• ขาดการรวมมือในการแกไขปญหาทั้งภาครัฐ เอกชน และเกษตรกรพบไดในทุกอําเภอ
• ปญหาชางปาบุกรุกพื้นที่การเกษตรพบไดใน อําเภอทาตะเกียบ และ อําเภอสนามชัยเขต
ดานการทองเที่ยว
• แหลงโบราณสถานในจังหวัดฉะเชิงเทราหลายแหงทรุดโทรมไมไดรับการบูรณะใหอยูใน
สภาพที่จะสงเสริมใหเปนแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมพบไดในทุกอําเภอ
• ประเพณี วัฒ นธรรมทองถิ่นที่สําคัญ ของชาวจังหวัดฉะเชิงเทรา เริ่มจะสูญ หาย เชน
วัฒนธรรมไทย-พวน อําเภอพนมสารคาม
• ขาดแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรม พบไดในทุกอําเภอ
• ขาดการพั ฒ นาแหลงเรียนรูท างวัฒ นธรรมให มีการบริหารจัดการไดมาตรฐาน และ
สามารถใหบริการกับประชาชนไดอยางทั่วถึงและเกิดประโยชน พบไดใน อําเภอบาน
โพธิ์ อําเภอเมือง อําเภอบางน้ําเปรี้ยว และ อําเภอสนามชัยเขต
• ขาดการพัฒนาองคความรูเครือขายทางวัฒนธรรมใหมีความเขมแข็งพบไดในทุกอําเภอ
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ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
• ป ญ หาน้ํ าเสี ย พบได ใน อํ าเภอเมื อ งฉะเชิ งเทรา อํ าเภอบ านโพธิ์ อํ าเภอบางปะกง
อําเภอบางคลา อําเภอแปลงยาว และอําเภอบางน้ําเปรี้ยว
• ปญหาการขาดแคลนน้ํา เพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร รวมถึงปญหาน้ําทวม
พบไดทุกพื้นที่ในจังหวัดฉะเชิงเทรา (เดือนมกราคม – พฤษภาคม ของทุกป)
• ปญหาการจัดการขยะมูลฝอย พบในอําเภอเมืองฉะเชิงเทรา อําเภอบานโพธิ์ อําเภอ
บางปะกง อําเภอบางคลา อําเภอแปลงยาว อําเภอบางน้ําเปรี้ยว และอําเภอพนมสารคาม
• มลพิษทางอากาศ เนื่องจากอยูใกลแหลงโรงงานอุตสาหกรรม มลพิษทางอากาศจาก
การเผาตอซัง พบไดใน อําเภอบางปะกง
• ปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเล พบไดในอําเภอบางปะกง
• ปญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐพบไดในปาสงวนแหงชาติ, ปาอนุรักษ, และปาชายเลน
• ปาแควระบมและปาสียัด เขตรักษาพันธสัตวปาเขาอางฤาไน อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา
อําเภอบานโพธิ์ และอําเภอบางปะกง
แผนพัฒนาจังหวัด
จากการวิ เคราะห เพื่ อ ทบทวนปรั บ ปรุ ง เป า หมายการพั ฒ นา และประเด็ น การพั ฒ นาของ
แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2561 – 2565) ไดกําหนดประเด็นการ
พัฒนาทั้งสิ้น 5 ประเด็นการพัฒนา โดยมีรายละเอียดดังนี้
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : พัฒนาศักยภาพการผลิตการบริหารจัดการ ภาคอุตสาหกรรมและ
พาณิชยกรรม ใหมีขีดความสามารถในการแขงขันและเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : พัฒนาแหลงทองเที่ยวและบริการดานการทองเที่ยวใหไดมาตรฐาน
และมีอัตลักษณสามารถสรางมูลคาเพิ่มใหแกชุมชน
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : พัฒนาการผลิตและการแปรรูปสินคาเกษตร ใหเปนแหลงผลิตสินคา
เกษ ตรและเกษ ตรแป รรู ป ที่ มี คุ ณ ภ าพ ป ลอดภั ย และได
มาตรฐานสากล
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : พัฒนาคุณภาพชีวิตและสวัสดิการสังคม รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพ
การรั ก ษาความสงบเรี ย บร อ ยและความปลอดภั ย ในชี วิ ต และ
ทรัพยสินของประชาชน ใหครอบคลุมประชาชนทุกวัยอยางทั่วถึง
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ประเด็ น การพั ฒ นาที่ 5 : อนุ รั ก ษ ฟ น ฟู และบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่ ง แวดล อ มอย า งบู ร ณาการ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และเป น ธรรม
ตอบสนองตอการพัฒนาที่ยั่งยืน
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2. สถานการณทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
2.1 ทรัพยากรสัตวทะเลหายาก
2.1.1 สถานการณทรัพยากรสัตวทะเลหายาก
จังหวัดฉะเชิงเทรามีสัตวทะเลหายากที่โดดเดนคือโลมาอิรวดี ซึ่งพบมากบริเวณปากแมน้ําบางปะกงโดยประชากรมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเล็กนอย จากการพบลูกโลมาขนาดเล็ก ขณะเดียวกันยังพบการเกยตื้นของ
โลมาอิ ร วดี บริ เวณปากแม น้ํ า บางปะกง 2 ตั ว ในขณะที่ ไม พ บแหล งวางไข ข องเต าทะเลในพื้ น ที่ จั งหวั ด
ฉะเชิงเทรา แตพบการเกยตื้นของเตาทะล โดยเฉพาะเตาตนุ แตมีจํานวนไมมากนัก
2.1.2 สถานภาพทรัพยากรสัตวทะเลหายาก
จังหวัดฉะเชิงเทราพบสัตวทะเลหายาก จํานวน 3 ชนิด ไดแก โลมาอิรวดี โลมาหัวบาตรหลัง
เรียบ และเตาตนุ จากขอมูลทั้งการเกยตื้น การสํารวจในธรรมชาติ และการแจงขาวของชุมชน พบสัตวทะเลหา
ยากดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ชนิดสัตวทะเลหายากที่พบในจังหวัดฉะเชิงเทรา แยกตามแหลงที่มาของขอมูล
ชื่อไทย

ชื่อสามัญ

1. โลมาอิรวดี
Irrawaddy dolphin
2 โลมาหัวบาตรหลัง
เรียบ
Finless porpoise
3. เตาตนุ
Green turtle

ชื่อวิทยาศาสตร
Orcaella brevirostris
Neophocaena
phocaenoides
Chelonia mydas

สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่ 2

แหลงที่มาขอมูล
เกยตื้น ธรรมชาติ จากชุมชน
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รูปที่ 2 แผนทีก่ ารแพรกระจายสัตวทะเลหายาก จังหวัดฉะเชิงเทรา ระหวางตุลาคม 2560 - กันยายน 2561
จังหวัดฉะเชิงเทรา พบสัตวทะเลหายากเกยตื้นระหวางป พ.ศ. 2551-2561 (รูปที่ 3 โดยใน
ปงบประมาณ 2561 มีการเกยตื้นรวม 4 ตัว ไดแก โลมาและวาฬ 2 ตัว และเตาทะเล 2 ตัว

รูปที่ 3 สถิติการเกยตื้นของทะเลหายากในจังหวัดฉะเชิงเทรา ป พ.ศ. 2551-2561
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2.1.3 สาเหตุที่มีผลกระทบตอทรัพยากรสัตวทะเลหายาก
1. ภัยจากเครื่องมือการประมงและขยะจากการประมง โดยเฉพาะเตาทะเลซึ่งการเกยตื้นมัก
พบเศษอวนติดพันลําตัว แขน ขา เปนผลให แขน ขาขาด สําหรับโลมาและวาฬ อาจยังไมทราบผลแนชัดเรื่อง
การติดเครื่องมือประมง เนื่องจากการเกยตื้นสวนใหญมาจากความเจ็บปวยตามธรรมชาติ และไมเห็นบาดแผล
ที่ลําตัว
2. มลพิษและความเสื่อมโทรมของสภาพแวดลอมและขยะในทะเล มักพบรวมในการเกยตื้น
อาจเปนสาเหตุหลักและสาเหตุของการเกยตื้น เชนเมื่อเตาทะเล หรือสัตวทะเลหายากอื่นๆ ออนแอจากการ
เจ็บปวย หรือบาดเจ็บจากการติดเครื่องมือประมงการหาอาหารทําไดยากขึ้น จึงหาอาหารที่งายตอการลา ขยะ
จึงมักถูกกินเขาไป อาจเปนสาเหตุรวมที่ทําใหเกิดการเสียชีวิต
3. ขาดมาตรการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ของสัตวทะเลหายากที่เหมาะสม เชน พื้นที่แหลงวาง
ไขเตาทะเล หรือ แหลงที่อยูอาศัยเตาทะเล มักถูกรบกวนโดยการทองเที่ยว หรือการใชเปนที่อยูอาศัยของ
มนุษย และแหลงที่อยูอาศัยของโลมา-วาฬ ประจําถิน่ มักซอนทับกับการทําประมง
2.1.4 การดําเนินงาน มาตรการ และการแกไขปญหา
1. ปองกันการทําการประมงที่ผิดกฎหมายหรือหยุดการใชเครื่องมือที่เปนภัยคุกคามตอสัตว
ทะเลหายาก
2. ใหความรูและการมีสวนรวมของชุมชนในพื้นที่ มีสวนรวมในการอนุรักษ ดูแลทรัพยากร
3. จัดทําแผนบริหารจัดการแหลงอาศัยสัตวทะเลหายากเชิงพื้นที่ในแตละชนิดใหเหมาะสม
และยั่งยืน
4. สํารวจ ศึกษา วิจัย และวิเคราะหประเมินผล
2.1.5 การดําเนินงานทีผ่ านมาในปงบประมาณ พ.ศ. 2562
1. ออกตรวจเรือประมงตามมาตรการปองกันการทําประมงผิดกฎหมาย (IUU Fishing)
2. ออกลาดตระเวนเพื่อคุมครองและปองกันทรัพยากรทางทะเล
3. ดําเนินการกิจกรรมเก็บขยะอยางมีสวนรวม
4. การจัดทําฐานขอมูลพื้นที่คุมครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝงบริเวณปากอาวบางปะกง
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2.1.6 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ
อัตราการเกยตื้นของสัตวทะเลหายากในแตละปคอนขางสูง ทั้งที่มีหนวยงานดูแลที่แนนอน
แต อาจขาดการประสานงานระหวางหน วยงาน จึงควรมีการรวมมือกันระหวางหนวยงานและชาวบานใน
ทองถิ่นใหมากขึ้น
2.2 ปรากฏการณน้ําทะเลเปลี่ยนสี
2.2.1 สถานการณการเกิดปรากฎการณนา้ํ ทะเลเปลี่ยนสี
ศูนยวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอาวไทยตอนบน ดําเนินการติดตามเฝา
ระวังปรากฏการณน้ําทะเลเปลี่ยนสีครอบคลุมพื้นที่ชายฝงอาวไทยตอนบนประกอบดวย จังหวัดฉะเชิงเทรา
สมุทรปราการ กรุงเทพฯ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และเพชรบุรี แบงออกเปน 18 สถานี ตรวจวัดทุกๆ 2
เดื อ น วั ต ถุ ป ระสงค เพื่ อ ทราบถึ ง การเปลี่ ย นแปลงความชุ ก ชุ ม ของแพลงก ต อนพื ช ที่ เป น สาเหตุ ใ ห เกิ ด
ปรากฏการณน้ําทะเลเปลี่ยนสีและเฝาระวังแพลงกตอนพืชที่สรางสารชีวพิษ รวมทั้งติดตามสถานภาพคุณภาพ
น้ําทะเล ซึ่งจะเปนขอมูลในการวางนโยบายในการจัดการ แกไขและปองกันผลกระทบเมื่อเกิดปรากฏการณน้ํา
ทะเลเปลี่ยนสี
2.2.2 สถานภาพการเกิดปรากฏการณนา้ํ ทะเลเปลี่ยนสี
ศูนยวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอาวไทยตอนบน ดําเนินการดําเนินการ
ติดตามเฝาระวังปรากฏการณน้ําทะเลเปลี่ยนสีจังหวัดฉะเชิงเทราจํานวน 2 สถานี ไดแก บริเวณปากแมน้ําบางปะกง และหางจากปากแมน้ําประมาณ 3 กิโลเมตร (รูปที่ 4 )

รูปที่ 4 สถานีติดตามเฝาระวังปรากฏการณน้ําทะเลเปลี่ยนสีจังหวัดฉะเชิงเทรา
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บันทึกการพบการสะพรั่งของแพลงกตอนพืชตั้งแตเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2550 – ปจจุบัน
ไดรับแจงพบการสะพรั่งของแพลงกตอนพืชบริเวณปากแมน้ําบางปะกง ในป พ.ศ. 2551-2553 สวนใหญมี
สาเหตุมาจากแพลงกตอนพืชชนิด Ceratium furca (ตารางที่ 2
ตารางที่ 2 การเกิดน้ําทะเลเปลี่ยนสีพื้นทีจ่ ังหวัดฉะเชิงเทราตามที่ไดรับแจงเหตุ ตั้งแตเดือนกรกฎาคม พ.ศ.
2550 – ปจจุบัน
ครั้งที่

เดือน

พื้นที่

ชนิดแพลงกตอน

1

ต.ค.-51

ปากแมน้ําบางปะกง

Peridinium sp.

ความหนาแนน
(เซลล/ลิตร
251,600

2

พ.ย.-51

ปากแมน้ําบางปะกง

Ceratium furca

4,975,000

3

ก.พ.-52

ปากแมน้ําบางปะกง

798,993

4

ธ.ค.-53

ปากแมน้ําบางปะกง

Skeletonema
costatum
Ceratium furca

5

ธ.ค.-53

ปากแมน้ําบางปะกง

Ceratium furca
Protoperidinium
spp.
Prorocentrum
micans

618,1961,060,800
5,970-5,393,333
5,428-13,272

หมายเหตุ
หอยแมลงภู
ตายเปน
จํานวนมาก
-

5,343-5,344

2.2.3 สาเหตุที่มีผลกระทบตอการเกิดปรากฏการณนา้ํ ทะเลเปลี่ยนสี
ไดรับแจงการสะพรั่งของแพลงกตอนพืชบริเวณปากแมน้ําบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทราสวน
ใหญในชวงป พ.ศ. 2551 – 2553 พบเกิดผลกระทบตอสัตวน้ําเพียง 1 ครั้ง คือ หอยแมลงภูตายเปนจํานวน
มากในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2551 มาจากการสะพรั่งของแพลงกตอนพืชสกุล Peridinium sp. เปนสกุลในกลุมที่
สามารถสรางสารชีวพิษได (Van den Hoek et al., 1995 ทั้งนี้สาเหตุอาจเนื่องมาจากเปนพื้นที่ปากแมน้ําที่มี
การรองรับสิ่งปฏิกูลจากคลองบริเวณใกลเคียง สวนใหญเปนพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ําและประมงชายฝง การเพิ่ม
ปริมาณอินทรียสารจากบริเวณชายฝง เนื่องจากกิจกรรมตางๆของมนุษย เชน น้ําเสียจากบานเรือนชุมชน จาก
กิจกรรมการเกษตร อุตสาหกรรม และการขยายตัวของการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง การปลอยทิ้งน้ําเสียลงสู
สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่ 2
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แหลงน้ําธรรมชาติโดยไมผานการบําบัด ระบบบําบัดน้ําเสียมีไมเพียงพอ ประกอบกับเปนชวงเกือบปลายปที่
ไดรับอิทธิพลจากการเปลี่ยนฤดูกาล
2.2.4 การดําเนินงาน มาตรการ และการแกไขปญหา
1. ดําเนินการออกตรวจวัดปจจัยคุณภาพน้ําและเก็บตัวอยางแพลงกตอนพืชตามที่ไดรับแจง
เหตุในพื้นที่เพื่อตรวจสอบสถานการณการเกิดการสะพรั่งของแพลงตอนพืชอยางตอเนื่อง
2. จัดทํารายงานผลวิเคราะหเสนอตอผูบังคับบัญชา และหนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่
3. จัดทํามาตรการ แผนงานเพื่อใชดําเนินการลดปริมาณน้ําเสียจากทุกแหลงกําเนิดที่ปลอย
ลงสูแหลงน้ําธรรมชาติ
4. สรางเครือขายระหวางองคกรของรัฐ และทุกภาคสวนเกี่ยวของ เพื่อประสานงานในการ
จัดการแกไขปญหาน้ําเสียแบบบูรณาการ
5. สรางจิตสํานึก สนับสนุน และเสริมสรางแรงจูงใจตางๆ ใหกับชุมชน เพื่อลดปริมาณการ
ปลอยน้ําทิ้งลงสูแหลงน้ําธรรมชาติ รวมทั้งรณรงคใหชวยฟนฟูแมน้ํา ลําคลอง ทะเล และชายฝง
6. เขมงวดในเรื่องของมาตรการการบําบัดน้ําทิ้งทุกประเภทกอนปลอยลงสูแหลงน้ําธรรมชาติ
7. บั งคั บ ใช ก ฎหมายอย า งเข ม งวดจริ งจั ง ให ห น ว ยงานที่ เกี่ ย วข อ งทั้ งภาคอุ ต สาหกรรม
เกษตรกรรม และชุมชนบําบัดน้ําเสียกอนปลอยลงสูแหลงน้ําธรรมชาติ
8. จัดสรางบอบําบัดน้ําเสียใหเพียงพอ และครอบคลุมทุกพื้นที่
9. บังคับใชกฎหมายอยางเขมงวดจริงจัง ใหหนวยงานหรือโรงงานที่มีระบบบําบัดน้ําเสีย
operate ระบบ และบําบัดน้ําทิ้งใหไดมาตรฐานฯ กอนปลอยลงสูแหลงน้ําธรรมชาติ
2.2.5 ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ
ปญหาอุปสรรค
1. ปริม าณการปลอยทิ้ งน้ําเสีย หรือน้ํ าทิ้ งที่ ไมผานการบํ าบั ดลงสูแ หลงน้ําธรรมชาติมี
แนวโนมไมลดลง
2. งบประมาณ และกํ า ลั งคนของบุ ค ลากรภาครั ฐ ไม เพี ย งพอในการติ ด ตามเฝ า ระวั ง
ปรากฏการณน้ําทะเลเปลี่ยนสีไดบอยครั้ง
3. ขาดความรวมมือ และจิตสํานึกของผูที่ปลอยน้ําทิ้งลงแหลงน้ําชายฝง
ขอเสนอแนะ
1. กําหนดมาตรการควบคุมแหลงกําเนิดมลพิษจากแผนดินบริเวณแนวชายฝงทะเล ซึ่งมี
แนวโนมการพัฒนา และการใชประโยชนพื้นที่ชายฝงเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
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2. กําหนดมาตรการลด และควบคุมการปลอยน้ําเสีย เชน ปริมาณอินทรียสาร ตะกอน
และการปนเปอนของแบคทีเรียลงสูทะเล
3. หนวยงานราชการ ควรบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของกับการควบคุมบําบัด และปลอยทิ้ง
น้ําเสียใหเขมงวดมากขึ้น
4. การบูรณาการของหนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัดการคุณภาพน้ําในระบบลุมน้ํา
5. หน ว ยงานภาครั ฐ ควรมี ก ารแจ ง เตื อ นภั ย หากพบแนวโน ม ว า จะเกิ ด สถานการณ
ปรากฏการณน้ําทะเลเปลี่ยนสี เพื่อลดความเสี่ยงจากการสูญเสียการประมงชายฝง เชน การเลี้ยงปลาในกระชัง
การทําประมงหอยแครง หอยแมลงภู เปนตน
2.3 ทรัพยากรคุณภาพน้าํ ทะเลชายฝง
2.3.1 สถานการณคุณภาพน้ําทะเลชายฝง
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงไดทําการตรวจวัดและเก็บตัวอยางคุณภาพน้ําทะเลบริเวณ
ชายฝงอาวไทยฝงตะวันออก ซึ่งไดนําคาคุณ ภาพน้ําทั้งหมด 8 ปจจัย ไดแก ความเปนกรด-ดาง ออกซิเจน
ละลายน้ํา อุณหภูมิ ความเค็ม สารแขวนลอยทั้งหมด ไนเตรท ฟอสเฟต และแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมด
มาคํานวณหาคาดัชนีคุณภาพน้ําทะเลชายฝง (Marine water quality index) เพื่อเปนตัวบงบอกถึงสถานภาพ
ของคุณภาพน้ํา
2.3.2 สถานภาพคุณภาพน้ําทะเลชายฝง
ศูนยวิจั ยและพั ฒ นาทรัพ ยากรทางทะเลและชายฝ งอาวไทยตอนบน ดํ าเนิ นการตรวจวัด
คุณภาพน้ําทะเลชายฝงจังหวัดฉะเชิงเทรา (สถานีปากแมน้ําบางปะกง และหางจากปากแมน้ํา 3 กิโลเมตร)
เปนประจําทุก 2 เดือนรวม 6 ครั้ง/ป พบวา ในปงบประมาณ 2561 คาเฉลี่ยสถานะคุณภาพน้ําทะเลสวนใหญ
อยูในเกณฑ พอใช ทั้งที่บริเวณปากปากแมน้ําบางปะกง และหางจากปากแมน้ํา 3 กิโลเมตร (รูปที่ 5)
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รูปที่ 5 สถานีเก็บตัวอยางและคาเฉลี่ยสถานะคุณภาพน้ําทะเลชายฝง จังหวัดฉะเชิงเทรา ป 2561
จากการศึกษาแนวโนมมการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ําทะเลชายฝงจังหวัดฉะเชิงเทรา ระหวางป
พ.ศ.2557 – 2561 พบวาโดยรวมมีทิศทางเสื่อมโทรมลงโดยพิจารณาจากแนวโนมของคา MWQI เฉลี่ยในแต
ละป สถานการณคุณภาพน้ําทะเลจังหวัดฉะเชิงเทราสวนใหญอยูในเกณฑ พอใช รองลงมาเปนเกณฑเสื่อม
โทรม โดยในป 2561 พบคุณภาพน้ําทะเลสวนใหญอยูในเกณฑเสื่อมโทรม (รอยละ 62) และเกณฑพอใช (รอย
ละ 38) ในป 2560 พบคุณภาพน้ําทะเลเกณฑเสื่อมโทรมมาก โดยมีสาเหตุมาจากปริมาณสารอาหารชนิดไนเต
รท-ไนโตรเจน และปริ ม าณโคลิ ฟ อร ม แบคที เรี ย ทั้ ง หมด มี ค า ค อ นข า งสู ง โดยเฉพาะบริ เวณปากแม น้ํ า
นอกจากนี้ยังพบคาความเปนกรด-ดางในน้ําคอนชางต่ํา (รูปที่ 6
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รูปที่ 6 แนวโนมการเปลี่ยนแปลงสถานะคุณภาพน้ําทะเลชายฝงจังหวัดฉะเชิงเทรา ระหวางป พ.ศ.2557–
2561
2.3.3 สาเหตุที่สงผลใหคณ
ุ ภาพน้ําทะเลชายฝงเสื่อมโทรม
1.การเพิ่มปริมาณอินทรียสารบริเวณชายฝง เนื่องจากกิจกรรมตางๆ ของมนุษย เชน น้ํา
เสีย จากบานเรือนชุมชน จากกิจกรรมการเกษตร อุตสาหกรรม และการขยายตัวของการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง
2.การปลอยทิ้งน้ําเสียลงสูแหลงน้ําธรรมชาติโดยไมผานการบําบัด
3.ระบบบําบัดน้ําเสียมีไมเพียงพอและไมครอบคลุมพื้นที่ หรือไมไดเปดใชงาน
2.3.4 แผนการดําเนินงาน มาตราการ และการแกไขปญหา
1.สรางเครือขายระหวางองคกรของรัฐและภาคสวนที่เกี่ยวของ เพื่อประสานงานใน
การจัดการแกไขปญหาน้ําเสียแบบบูรณาการ
2.เสริมสรางจิตสํานึก สนับสนุนและเสริมสรางแรงจูงใจตางๆ ใหกับชุมชน เพื่อลด
ปริมาณการปลอยน้ําทิ้งลงสูแหลงน้ําธรรมชาติ รวมทั้งรณรงคใหชวยฟนฟูแมน้ํา ลําคลอง ทะเลและชายฝง
3.จัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบายเสนอตอกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง เพื่ อ
นําเสนอในระดับนโยบายสําหรับการบูรณาการการทํางานกับหนวยอื่นๆ ตอไป
2.3.5 การดําเนินงานทีผ่ านมาในปงบประมาณ พ.ศ. 2562
1. ใหความรูแกเยาวชนและเครือขายชุมชนผานโครงการคายเยาวชนรักษทะเล
ไทย
2. การใหความรูแกนักเรียนในโรงเรียนในพื้นที่ตามโครงการใหความรูสัญจร
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3. ประสานงานกับศูนยวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอาวไทย
ตอนบนเพื่อประสานงานขอมูลคุณภาพน้ํา และการประสานงานการเผยแพรขอมูลกับสือ่ มวลชน
4. สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลชายฝงทะเลและปาชายเลน ได
ดําเนินการติดตามตรวจสอบและประเมินสภาพแวดลอมทางทะเลและชายฝงกรณีน้ํามันรั่วไหลและกอนน้ํามัน
บริเวณชายฝงของอาวไทย และทะเลอันดามัน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 สรุปไดดังนี้
1. น้ํามันรั่วไหล ศูนยวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอาว
ไทยตอนบน ไดดําเนินการตรวจสอบและประเมินสภาพแวดลอมทางทะเลและชายฝง
บริเวณอาวไทยตอนบน (จังหวัดฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร
สมุ ท รสงคราม และเพชรบุ รี ไม พ บน้ํ า มั น รั่ ว ไหล ในเขตจั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทรา ใน
ปงบประมาณ พ.ศ.2561
2. กอนน้ํามัน ในปงบประมาณ พ.ศ.2561 ไมไดไดดําเนินการตรวจสอบ
และประเมินสภาพแวดลอมทางทะเลและชายฝงประเภทกอนน้ํามัน
3. สารปโตรเลียมไฮโดรคารบอนรวมในน้ําทะเล ในปงบประมาณ พ.ศ.
2561ดําเนินกรตรวจสอบบริเวณชายฝงทะเลจังหวัดฉะเชิงเทรา จํานวน 2 สถานี รวม 2
ครั้ง (รูปที่ 7 สารปโตรเลียมไฮโดรคารบอนรวมในน้ําทะเลมีคาเปลี่ยนแปลงอยูในชวง
N.D. -0.72 ไมโครกรั ม ต อ ลิ ต ร มี บ างสถานี สู ง เกิ น เกณฑ ม าตรฐานคุ ณ ภาพน้ํ า ทะเล
ประเภทที่ 3 เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา (กรมควบคุมมลพิษ, 2560

รูปที่ 7 สถานีติดตามตรวจสอบสารปโตรเลียมไฮโดรคารบอนรวมในน้ําทะเลบริเวณชายฝงจังหวัดฉะเชิงเทรา

สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่ 2

24

2.3.6 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ
ปญหาและอุปสรรค สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ที่ 2 กรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง มิไดมีอํานาจหนาที่โดยตรงในการกํากับ ควบคุม ดูแลการบริหารจัดการน้ําเสียของ
ประเทศและของพื้นที่
ขอเสนอแนะ
1.กําหนดมาตรการลดและควบคุมการปลอยน้ําเสีย เชน ปริมาณอินทรียสาร ตะกอน
และการปนเปอนของแบคทีเรียลงสูทะเล
2.หนวยงานราชการ ควรบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของกับการควบคุมบําบัด และปลอย
ทิ้งน้ําเสียใหเขมงวดมากขึ้น
3.การบูรณาการของหนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัดการคุณภาพน้ําในระบบลุมน้ํา
2.4 ทรัพยากรปาชายเลน
2.4.1 สถานการณทรัพยากรปาชายเลน
ปาชายเลน (mangrove forest เปนระบบนิเวศในแนวเชื่อมตอระหวางผืนแผนดินกับน้ําทะเล
ในเขตรอน (tropical และกึ่งรอน ( subtropical ประกอบดวยสังคมพืชและสัตวหลากชนิดดํารงชีวิตรวมกัน
ภายใตสภาพแวดลอมเงื่อนไขที่ตองเปนดินเลน น้ํากรอย และมีนํ้าทะเลทวมถึงอยางสม่ําเสมอ ปาชายเลนจึง
พบไดในบริเวณที่เปนชายฝงทะเล ปากแมน้ํา อาว ทะเลสาบ และรอบเกาะแกงตางๆ บริเวณพื้นที่ชายฝงทะเล
ปาชายเลน 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
ที่ตอไปจะกลายเปนแหลงอาหารโปรตีนอันอุดมสมบูรณใหแก แพลงกตอนสัตว สัตวน้ําขนาดเล็กที่จะถูกบริโภค
ตอไปอีก เปนอาหารของพวกกุง ปู และปลา ขนาดใหญขึ้นไปตามลําดับ หรือบางสวนก็จะตายและถูกยอย
สลายกลับเปนธาตุอาหารสะสมอยูในปานั่นเอง ธาตุอาหารและอินทรียสารบางสวนถูกพัดพาออกไปสูทองน้ํา
สรางความอุดมสมบูรณใหแกทองทะเลภายนอก ปาชายเลนจึงเปนระบบนิเวศที่มีความเฉพาะตัวและมีความ
หลากหลายทางชีวภาพสูง เปนองคประกอบที่สําคัญยิ่งของชายฝงทะเล นับเปนทรัพยากรที่มีคุณคามหาศาลทั้ง
ทางดานเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอมของประเทศ ดังนี้
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1. ปาชายเลนเปนแหลงพลังงานและแหลงวัตถุดิบไมใชสอยในครัวเรือน ไมจากปาชายเลน
โดยเฉพาะไมโกงกางสามารถนํามาเผาถานซึ่งใหถานที่มีคุณ ภาพดีเพราะใหความรอนสูงและไมแตกสะเก็ด
นอกจากนี้ยังมีการใชประโยชนไมปาชายเลนในรูปของไมฟนเพื่อการหุงตม ในชีวิตประจําวันของประชาชนที่
อาศัยบริเวณปาชายเลนและใกลเคียง อีกทั้งไมจากปาชายเลนหลายชนิดสามารถใชประโยชนในงานกอสราง
และใชสอยดวย เชน ทําเสาเข็ม ไมค้ํายัน ไมกอสราง เฟอรนิเจอรและอุปกรณการประมง เปลือกของไมปาชาย
เลนบางชนิ ด สามารถนํ า มาสกั ด สารแทนนิ น ใช ในการย อ มแหอวน ทํ า น้ํ า หมึ ก ทํ า สี ทํ า กาว และใช ใ น
อุตสาหกรรมฟอกหนัง เปนตน
2. ปาชายเลนเปนแหลงพืชผักและพืชสมุนไพร พืชปาชายเลน ในที่นี้หมายถึงพืชหรือพันธุไม
ชนิดตางๆ ทั้งไมลมลุกหรือไมยืนตนที่อยูในปาชายเลนและมีชื่อเรียกแตกตางกันไปตามแตละทองถิ่น ในแตละ
ฤดูกาลชาวบานในทองถิ่นบริเวณชายฝงตางมีประสบการณและเรียนรูในการนําพืชปาชายเลนไปใชประโยชน
ดานตางๆ ทั้งเปนอาหารและพืชสมุนไพรไมวาจะเปนสวนของใบ ดอก ผล หนอ หัว เหงาราก และเปลือกลําตน
ซึ่งจุดเดนที่นาสนใจของพืชปาชายเลนคือ เปนทรัพยากรในทองถิ่นที่หาไดงายขึ้นเองตามธรรมชาติและใหผล
ผลิตไดทุกฤดูกาล พืชในปาชายเลนที่สามารถนํามาใชเปนผักพื้นบานไดนั้นมีอยูหลายชนิด เชน ใบชะคราม
ยอดเปง ยอดผักเบี้ยทะเล ถั่วขาว น้ําปรงหนู จาก ถอบแถบ ลําพู ลําแพน สาหรายสาย เปนตน พืชในปาชาย
เลนหลายชนิดมีสรรพคุณทางยา ใชเปนยาสมุนไพรได เชน เหงือกปลาหมอ มะนาวผี ใชรักษาโรคผิวหนัง ผล
ของตะบูนขาวใชรักษาโรคบิดและโรคทองรวง รากตาตุมทะเลใชแกอักเสบ แกไข แกคัน ขลูใชตมดื่มบรรเทา
โรคเกี่ยวกับทางเดินปสสาวะและแกอาการปวดเมื่อย เปนตน
3. ปาชายเลนเปนแหลงอนุบาลสัตวน้ําวัยออน เปนแหลงอาหารที่อยูอาศัย หลบภัย สืบพันธุ
และเจริญเติบโตของสัตวน้ํานานาชนิด ปาชายเลนเปนที่อยูอาศัยและเปนแหลงอนุบาลสัตวน้ําวัยออน โดย
เฉพาะตัวออนของปู กุง หอย ซึ่งเปนสัตวเศรษฐกิจที่สําคัญ รวมทั้งสัตวน้ําชนิดอื่นๆ ที่เปนสวนหนึ่งของหวงโซ
อาหาร ทั้งนี้เนื่องจากปาชายเลนเปนแหลงอาหารที่สําคัญของสัตวน้ํา ดังที่กลาวมาแลว โดยเฉพาะปลาหลาย
ชนิดที่เปนที่นิยมในการบริโภค ปลาทะเลหลายชนิดวางไขในปาชายเลนและอาศัยเจริญเติบโตในระยะแรก เมื่อ
เจริญเติบโตแข็งแรงดีแลวจึงออกสูทะเล และหลายชนิดที่แมจะวางไขในทะเลแตตัวออนจะเคลื่อนยายสูปาชาย
เลนเพื่ออาศัยหลบซอนศัตรูและหาอาหาร สัตวน้ําที่มีคุณคาทางเศรษฐกิจหลายชนิด เชน ปลากะพงขาว ปลา
นวลจันทรทะเล ปลากระบอก ปลาเกา กุงกุลาดํา กุงแชบวย หอยนางรม หอยแมลงภู หอยแครง ปูแสม ปูมา
และปูทะเล ลวนแลวแตมีวงจรชีวิตบางสวนที่ตองเขามาอาศัยในปาชายเลนทั้งสิ้น
4. ปาชายเลนชวยรักษาความสมดุลของระบบนิเวศชายฝงและใกลเคียง โดยเฉพาะระบบ
นิเวศหญาทะเลและปะการัง โดยมีบทบาทในการรักษาสมดุลของธาตุอาหารและความอุดมสมบูรณของชายฝง
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ซึ่งจะสงผลถึงความอุดมสมบูรณของทรัพยากรประมง ปาชายเลนยังชวยกักเก็บตะกอนดิน มิใหลงไปทับถม
และเกิดความเสียหายในแนวปะการัง
5. ปาชายเลนชวยปองกันดินชายฝงพังทลาย รากของตนไมในปาชายเลนซึ่งสานกัน แนนหนา
จะชวยบรรเทาความเร็วจากกระแสน้ําลง ซึ่งนอกจากจะชวยลดการพังทลายและกัดเซาะของดินชายฝง ยังทํา
ใหตะกอนที่แขวนลอยมากับน้ําทับถมเกิดเปนแผนดินงอกใหม เมื่อระยะเวลานานก็จะขยายออกไปในทะเล
เกิดเปนหาดเลนอันเหมาะสมแกการเกิดของพันธุไมปาชายเลนตอไป
6. ปาชายเลนเปนพื้นที่สําหรับดูดซับสิ่งปฏิกูลตางๆ รากของตนไมในปาชายเลนที่งอกออกมา
อยูเหนือพื้นดินทําหนาที่คลายตะแกรงธรรมชาติ ที่คอยดักกรองสิ่งปฏิกูลและสารพิษตางๆ จากบนบกไมใหลงสู
ทะเล โลหะหนักหลายชนิดเมื่อถูกพัดพามาตามกระแสน้ําก็จะตกตะกอนลงที่บริเวณดินเลนในปาชายเลน
นอกจากนั้นขยะและคราบน้ํามันตางๆ ก็จะถูกดักกรองไวในปาชายเลนดวย
7. ปาชายเลนเปนฉากกําบังภัยธรรมชาติที่ชวยปกปองชีวิตและทรัพยสินของประชาชนที่
อาศัยบริเวณชายฝง โดยทําหนาที่เหมือนปราการชวยบรรเทาความรุนแรงของคลื่นและลมใหลดนอยลงกอนจะ
ขึ้นฝง มิใหสรางความเสียหายอยางรุนแรงแกที่อยูอาศัยและพื้นที่ทํากินของชาวบานในบริเวณใกลเคียง
8. ปาชายเลนเปนสถานที่พักผอนหยอนใจและแหลงศึกษาธรรมชาติ ระบบนิเวศปาชายเลน
เปน ระบบนิ เวศที่ มี ลั กษณะพิ เศษเฉพาะตัว เปน แหลงที่ อุดมไปดวยพรรณไมนานาชนิดที่ มีใบดอกและผล
สวยงามแปลกตา อีกทั้งยังเปนแหลงที่มีทั้งสัตวน้ําและสัตวบก โดยเฉพาะนกชนิดตางๆ ที่อาศัยอยูรวมกัน
หลากหลายชนิ ด ทํ าให ป าชายเลนเป น สถานที่ ที่ เหมาะสํ าหรับ การพั ก ผอนหย อนใจ ศึ กษาหาความรู และ
สามารถพัฒนาไปสูการเปนแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษตอไป
9. ปาชายเลนชวยลดภาวะโลกรอน เพราะเปนแหลงที่มีการสะสมของคารบอนสูงมากและ
ตนไมปาชายเลนหลายชนิดมีความสามารถในการดูดซับกาซคารบอนไดออกไซด (CO2 ผานกระบวนการ
สังเคราะหแสงสูงกวาปาประเภทอื่น อีกทั้งยังเพิ่มปริมาณออกซิเจนในบรรยากาศ เปนปริมาณที่มากอีกดวย
2.4.2 สถานภาพทรัพยากรปาชายเลน
พื้นที่ปาชายเลนในความรับผิดชอบของสํานักบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่ 2
เปนปาชายเลนตามมติครม. จํานวน 29640.47 ไร และเปนปาชายเลนที่อยูนอกมติครม. จํานวน 568.12 ไร ปา
ชายเลนคงสภาพ จํ านวน 7,585.35 ไร กระจายในพื้ นที่ เขตอํ าเภอ บางปะกง, เมื องฉะเชิ งเทรา, บ านโพธิ์
นอกนั้นเปนพื้นที่ปาอื่นๆ (ปาพรุ ปาชายหาด ปาบก
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ความหลากหลายของสังคมพืชในปาชายเลนจังหวัดฉะเชิงเทรา
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงไดดําเนินการสํารวจความหลากหลายของสังคมพืชและ
สัตวในปาชายเลนจังหวัดฉะเชิงเทรา ทองที่ตําบลบางซอน อําเภอบานโพธิ์, ตําบลเขาดิน ตําบลบางผึ้ง ตําบล
บางปะกง ตําบลทาขาม และตําบลสองคลอง อําเภอบางปะกง มีความหลากหลายชีวภาพในปาชายเลน ดังนี้
พันธุไมปาชายเลน จากการสํารวจพบพันธุไมปาชายเลน 6 วงศ (Families) 8 สกุล (Genus)
13 ชนิด (Species) ดังแสดงในตารางที่ 5 ความหนาแนนรวมของตนไมเทากับ 143.11 ตน ตอ ไร พันธุไมที่
พบมากที่สุดอยูในวงศ Acanthaceae ชนิ ดที่ มีความหนาแนนมากที่สุด คือ แสมขาว (Avicenni aalba) มี
ความหนาแน น เท า กั บ 59.04 ต น ต อ ไร รองลงมา คื อ แสมทะเล (Avicennia marina) และตะบู น ขาว
(Xylocarpus granatum) มีความหนาแนนเทากับ 39.56 และ 18.44 ตนตอไร ตามลําดับ ความโตทางเสน
ผานศูนยกลางที่ระดับเพียงอกเฉลี่ย(DBH) เทากับ 10.71 เซนติเมตร และความสูงเฉลี่ย (H) เทากับ 7.47 เมตร
คาดัชนีความสําคัญ (ImportantValueIndex; IVI) สูงที่สุด คือ แสมขาว มีคาเทากับ 129.74 รองลงมา คือ
แสมทะเล และตะบูนขาว มีคาเทากับ 67.37 และ 52.98 ตามลําดับ คาดัชนีความความหลากหลายทางชนิด
พันธุ (Shannon-Wiener diversity index ; H’) เทากับ 1.581 คาความชุกชุมทางชนิดพันธุของมารกาเรฟ
(Margalef’sindex ; d) เทากับ 1.586 และคาดัชนีความสม่ําเสมอทางชนิดพันธุของพีลู (Pielou’sevenness ;
J’) เทากับ 0.616
ผลผลิตมวลชีวภาพและการกักเก็บคารบอนในปาชายเลนจังหวัดฉะเชิงเทรา
จากการประเมิ นพบวา มี ม วลชี วภาพทั้ งหมดเท ากับ 19.696 ตัน ตอไร โดยแบ งเป น มวล
ชีวภาพเหนือดินเทากับ 8.336 ตัน ตอไร และมวลชีวภาพใตดินเทากับ 11.360 ตันตอไร มวลชีวภาพเหนือดิน
ทั้งหมด พบวา มีมวลชีวภาพลําตนมากที่สุด 5.200 ตันตอไร รองลงมาคือ มวลชีวภาพกิ่ง 2.596 ตันตอไร มวล
ชีวภาพใบ 0.467 ตันตอไร และมวลชีวภาพรากเหนือพื้นดิน 0.073 ตันตอไร ตามลําดับ โดยแสมขาว เปนชนิด
พันธุที่มีมวลชีวภาพมากที่สุดเทากับ 4.416 ตันตอไร รองลงมาคือแสมทะเล และตะบูนขาว มีมวลชีวภาพ
เทากับ 1.454 และ 1.399 ตันตอไร ตามลําดับ สําหรับมวลชีวภาพใตดินพบวา มีการกระจายอยูในชั้นดินที่
ความลึกตางๆ โดยสะสมอยูในชั้นดินที่มีความลึก 0-10 เซนติเมตร มากที่สุดเทากับ 2.979 ตันตอไร รองลงมา
อยูที่ชั้นความลึก 40-50, 20-30 และ 30-40 เซนติเมตร มีมวลชีวภาพเทากับ 1.609, 1.085 และ 0.927 ตัน
ตอไร ตามลําดับ และเมื่อแบงตามขนาดรากพบวา รากขนาดมากกวา 10 มิลลิเมตร มีมวลชีวภาพมากที่สุด
เทากับ 5.775 ตันตอไร รองลงมาคือ รากขนาด 5 – 10 และ 0 - 5 มิลลิเมตร มีมวลชีวภาพเทากับ 3.974
และ 1.611 ตันตอไร ตามลําดับ
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ตารางที่ 3 ชนิดพันธุไมปาชายเลนที่พบในพื้นที่ปาชายเลนจังหวัดฉะเชิงเทรา
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

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

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

การสะสมคาร บ อนในป า ชายเลน พบว า คาร บ อนที่ ส ะสมอยู ใ นมวลชี ว ภาพ (ในรู ป
สารประกอบคารบอน) รวมเฉลี่ยเทากับ 9.257 ตันตอไร โดยแบงเปน คารบอนที่สะสมอยูในมวลชีวภาพเหนือ
ดินเทากับ 3.918 ตันตอไร และคารบอนที่สะสมอยูในมวลชีวภาพใตดินเทากับ 5.339 ตันตอไร คารบอนที่
สะสมอยูในมวลชีวภาพเหนือดินสะสมอยูในลําตนมากที่สุด 2.444 ตันตอไร รองลงมาคือ สะสมอยูในกิ่ง 1.220
ตันตอไร สะสมอยูjในใบ 0.219 ตันตอไร และสะสมอยูในรากเหนือพื้นดิน 0.034 ตันตอไร ตามลําดับ และเมื่อ
นํามาประเมินรวมกับพื้นที่ปาชายเลน พบวา ปาชายเลนจังหวัดฉะเชิงเทรามีการกักเก็บคารบอนเทากับ 0.070
ลานตันคารบอน
ความหลากหลายของนกในปาชายเลนจังหวัดฉะเชิงเทรา
จากการสํารวจพบนกทั้งหมด 14 ชนิด จาก 13 สกุล 9 วงศ 6 อันดับ พบความหลากหลายในวงศ
นกยาง (Ardeidae อันดับนกกระทุง ( Pelecaniformes และวงศนกชายเลน ( Scolopacidae อันดับนกชายเลน
(Charadriiformes มากที่สุด เชน นกยางกรอกพันธุชวา ( Ardeola speciosa นกยางเปย ( Egretta garzetta นก
ทะเลขาแดงธรรมดา (Tringa totanus เป น ต น นกที่ พ บมากที่ สุ ด ได แ ก นกหั วโตทรายเล็ ก ( Charadrius
mongolus นกกาน้ําเล็ก ( Microcarbo niger นกทะเลขาแดงธรรมดา ( Tringa totanus นกนางนวลแกลบเครา
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ขาว (Chlidonias erone นกทะเลขาเขียวธรรมดา ( Tringa nebularia ตามลํ าดั บ พบนกที่ อยูในกลุ มใกล ถู ก
คุกคาม (Near Threatened; NT คือ นกปากแอนหางดํา ( Limosa melanuroides

ก

ข

รูปที่ 8 ก นกกาบบัว (Mycteria leucocephala และ ข นกกาน้ําเล็ก ( Phalacrocorax niger
ความหลากหลายของแมลงในปาชายเลนจังหวัดฉะเชิงเทรา
แมลงที่สํารวจพบทั้งหมดจํานวน 5 อันดับ 23 วงศ 24 ชนิด ไดแก 1 แมลงที่กินพืชเปนอาหาร
(Herbivore เชน มอดหนวดยาว ( Cryptolestes pusillus แมลงวัน หนอนชอนใบ (Liriomyza sp. แมลงหวี่ขน
(Psychodidae unknow sp.1 แมลงวันผลไมยูฟานตา ( Euphranta sp.1 เพลี้ยจักจั่นฝอย ( Amrasca sp.1 เปน
ตน 2 แมลงกินสัตวเปนอาหาร ( Carnivor เชน ดวงดินอกเล็ก ( Drypta sp. ดวงกระดูกสัตว ( Stigmatium sp.
แมลงวั น ขายาว (Dolichopodidae unknown sp.1 ต อกาเห ว า ( Chrysididae unknown sp.1 มดลี้
(Crematogaster sp.2 เปนตน 3 แมลงที่ชวยผสมเกสร ( Pollinator ไดแก แมลงวันบาน2 ( Muscidae unknow
sp.2 ผีเสื้อกลางคืน ( Botyodes sp. ผีเสื้อขาวแคระ ( Leptosia nina ผีเสื้อหนอนกอ1 ( Pyralidae unknown
sp.1
ความหลากหลายของสัตวน้ําในปาชายเลนจังหวัดฉะเชิงเทรา
จากการศึ กษาสัตวน้ําในป าชายเลน บริเวณป าชายเลนปากน้ําบางปะกง และปาชายเลน
เจาพระยา อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา พบสัตวน้ําทั้งหมด 22 ชนิด จาก 20 สกุล 16 วงศ จําแนกเปน
กลุมปลา (Chordata 17 ชนิด 13 วงศ และกลุมกุง/ปู ( Arthropoda 5 ชนิด 3 วงศ ชนิดที่สํารวจพบ กลุม
ปลา (Chordata วงศ Ambassidae ได แ ก ปลาแป นแกวครีบ ยาว วงศ Ariidae ไดแ ก ปลาอุกจุดดํา และ
ปลากดหั วออน วงศ Clupeidae ไดแก ปลากะตักแกว วงศ Cynoglossidae ไดแก ปลายอดมวงยาว วงศ
Dasyatidae ไดแก ปลากระเบนหางควาย วงศ Drepaneidae ไดแก ปลาใบโพธิ์ วงศ Eleotridae ไดแก ปลา
บู หั ว งู วงศ Engraulidae ได แ ก ปลาแมวหนวดยาว วงศ Mugilidae ได แ ก ปลากระบอกดํ า วงศ
Polynemidae ได แ ก ปลาหนวดพราหมณ วงศ Pristigasteridae ได แ ก ปลาอี ปุ ด ตาโต วงศ Sciaenidae
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ไดแก ปลาจวดหนาสั้น ปลาจวดมาเทา ปลาจวดยาว และปลาจวดปาวัค วงศ Sillaginidae ไดแก ปลาเห็ดโคน
กลุมกุง/ปู (Arthropoda วงศ Palaemonidae ไดแก กุงกะตอม และกุงกามกราม วงศ Penaeidae ไดแก กุง
หัวมัน และกุงขาว วงศ Squillidae ไดแก กั้งตั๊กแตนสันแดง
ความหลากหลายของสัตวหนาดินในปาชายเลนจังหวัดฉะเชิงเทรา
จากการสํารวจพบสัตวหนาดินทั้งหมด 9 วงศ 11 สกุล 11 ชนิด ชนิดที่พบมากที่สุดคือ ปูแสม
กามสม รองลงมาคือ หอยถั่วแดง นอกจากนี้ยังพบชนิดอื่นๆเพิ่มเติม ไดแก หอยเทียน หอยหูปากเหลือง ปู
กามดาบ ปูแสมกามแดง ปูแสมกามยาว ทากเปลือย หอยกะทิ หอยแครง หอยจุบแจง
การใชประโยชนที่ดินในพื้นที่ปาชายเลน
จังหวัดฉะเชิงเทรา มีพื้นที่ปาชายเลนอยูในเขตพื้นที่อําเภอบางปะกง ในพื้นที่ 5 ตําบล โดยปา
ชายเลนที่พบจะอยูบริเวณริมแมน้ํา ลําคลอง แตโดยมากพื้นที่มีเอกสารสิทธิ์และเปนบอเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ซึ่งใน
ป 2557 พบวาจังหวัดฉะเชิงเทรามีพื้นที่ที่มีสภาพเปนปาชายเลนทั้งหมด 7,585.35 ไร โดยเปนปาที่อยูนอกเขต
อนุรักษ 7,375 ไร (คิดเปนรอยละ 97 และอยูในเขตอนุรักษ 210 ไร (คิดเปนรอยละ 3
การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปาชายเลนจังหวัดฉะเชิงเทรา จากการบุกรุกพื้นที่ปาชายเลนเพื่อใชพื้นที่
สําหรับการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ทํารานอาหารริมทะเล และการขยายตัวของชุมชนเมือง โดยการเปลี่ยนแปลงของ
พื้นที่ปาชายเลนในจังหวัดฉะเชิงเทรา ตั้งแต ป พ.ศ.2504-2557 แสดงในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 พื้นที่ปาชายเลนจังหวัดฉะเชิงเทรา ตั้งแตป พ.ศ.2504-พ.ศ.2557
ป (พ.ศ.
2504
2518
2522
2529
2532
2534
2536
2539
2543
2547
2552
2557

พื้นที่ที่มีสภาพปาชายเลนจังหวัดฉะเชิงเทรา (ไร
18,750
14,500
4,625
3,556
2,294
3,348
3,016
10,918
7,812
7,309
7,585.35

ที่มา: สํานักอนุรักษทรัพยากรปาชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
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กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ไดดําเนินการโครงการจําแนกเขตการใชประโยชนที่ดินปา
ชายเลน พ.ศ.2557 เพื่อจําแนกเขตการใชประโยชนพื้นที่ปาชายเลนออกเปนพื้นที่ตางๆ พบวา ในป 2557
จั งหวัด ฉะเชิ งเทรามี พื้ น ที่ ป าชายเลนในความรับ ผิ ด ชอบของกรมทรัพ ยากรทางทะเลและชายฝ ง จํานวน
30,209.14 ไร แบ งเป น พื้ นที่ ป าชายเลนคงสภาพ จํ า นวน 7,585.35 ไร นอกนั้ น เป น พื้ นที่ อื่ นๆ ได แก พื้ น ที่
เพาะเลีย้ งสัตวน้ํา นาเกลือ เกษตรกรรม เมืองและสิ่งกอสราง ทาเทียบเรือ พื้นที่ทิ้งราง และพื้นที่เปลี่ยนแปลงแนว
ชายฝง รวม 22,623.79 ไร ดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 รูปแบบการใชประโยชนที่ดินปาชายเลนจังหวัดฉะเชิงเทรา ป พ.ศ.2557**
การใชประโยชนที่ดนิ จังหวัดฉะเชิงเทรา
ปาชายเลน (ปาคงสภาพ
ปาชายหาด
ปาพรุ
ปาบก
พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
นาเกลือ
เกษตรกรรม
เมืองและสิ่งกอสราง
ทาเทียบเรือ
พื้นที่ทิ้งราง
เลนงอก/หาดเลน
หาดทราย
พื้นที่เปลี่ยนแปลงแนวชายฝง***
รวม

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

** ขอบเขตการจําแนกเขตการใชประโยชนที่ดินปาชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี ป พ.ศ.2543 มีพื้นที่ 2,730,033.25 ไร
และขอบเขตการจําแนกเขตการใชประโยชนที่ดินปาชายเลนปพ.ศ.2557 มีพื้นที่ 2,869,489.12 ไร โดยมีพื้นที่เพิ่มขึ้นจาก1
พื้นที่ที่มีสภาพปาชายเลน นอกเขตปาชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี ป พ.ศ.2543จํานวน 163,058.54ไร 2 พื้นที่ที่มีสภาพเลน
งอก/หาดเลน นอกเขตปาชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี ป พ.ศ.2543 จํานวน37,488.30ไร
*** พื้นที่เขตจําแนกการใชประโยชนที่ดินปาชายเลน ป พ.ศ.2543 สภาพปจจุบันเปลี่ยนเปนทะเลหรือแมน้ําลําคลอง
ที่มา: จากการแปลภาพถายดาวเทียม โดยคณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ.2557
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รูปที่ 9 แผนทีก่ ารใชประโยชนที่ดินปาชายเลน จังหวัดฉะเชิงเทรา ป พ.ศ.2557
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2.4.3 สาเหตุที่มีผลกระทบตอทรัพยากรปาชายเลน
1. ปาชายเลนบางสวนถูกบุกรุกทําลาย และครอบครองพื้นที่โดยผิดกฎหมาย และการกัด
เซาะชายฝง
2. ปาชายเลนบางสวนมีจํานวนลดลงเนื่องจากการกัดเซาะชายฝง
3. ปาชายเลนบางสวนที่อยูใกลแหลงชุมชน สภาพปาเสื่อมโทรมลง มีการตายของตนไม และ
สัตวน้ําลดนอยลง เนื่องจากการทิ้งขยะ น้ําเสีย และสิ่งปฏิกูลตางๆลงในพื้นที่
4. ปาชายเลนบางสวนมีจํานวนพื้นที่ลดลงจากการตองการใชประโยชนพื้นที่ชายฝงและปา
ชายเลนในการพัฒนาประเทศตามโครงการตางๆ เชนโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก EEC
เปนตน
2.4.4 แผนการดําเนินงาน มาตรการ และการแกไขปญหา
1.
2.
3.
ทรัพยากรปาชายเลน
4.
5.
เทคโนโลยีสมัยใหม
6.
7.

ยกระดับการใชนโยบายทวงคืนผืนปาใหเขมขนและตอเนื่อง
บังคับใชกฎหมายอยางจริงจัง
จัดทําขอตกลงชุมชนหรือขอบัญญัติทองถิ่นในการจับสัตวน้ําและการใชประโยชนจาก
ใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับการใชประโยชนทรัพยากรปาชายเลนใหเกิดความยั่งยืน
จัดทําแนวปองกันการกัดเซาะชายฝงแบบวิธีธรรมชาติ ภูมิปญญาทองถิ่น บูรณาการกับ
ฟนฟูปาชายเลนโดยการปลูกปาชายเลนในพื้นเสียหาย
เพิ่มความหลายชนิดพันธุสัตวน้ําโดยการปลอยพันธุสัตวน้ํา

2.4.5 การดําเนินงานทีผ่ านมาในปงบประมาณ พ.ศ. 2562
1. มี ก ารปลู ก ป า ชายเลน คิ ด เป น พื้ น ที่ 4 ไร ใช ก ล า ไม โกงกาง 2,782 กล า มี ผู เข า รว ม
กิจกรรมทั้งทั้งสิ้น 1,629 คน
2. ดําเนินการตามโครงการคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ (คทช ของกรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยไดดําเนินการในพื้นที่ อ.บางปะกง ครอบคลุมพื้นที่รวม 149 ไร
501 ครัวเรือน
3. ไดดําเนินการกําหนดและประกาศพื้นที่ปาชายเลนอนุรักษ ตามมาตรา 18 และ 23 แหง
พระราชบัญญัติสงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง พ.ศ. 2558 กิจกรรมยังไมแลวเสร็จ
และยังตองดําเนินการตอไป
4. มีการตรวจยึดพื้นที่ปาชายเลนตามนโยบายทวงคืนผืนปา
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5. มีการประชุมเครือขายปาชายเลนในชุมชนชายฝง
6. สอดแทรกเนื้อหาดานการอนุรักษและจัดการปาชายเลนในโครงการคายเยาวชนรักษ
ทะเล
7. มีการลาดตระเวนตรวจตราอยางสม่ําเสมอ
2.4.6 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ
1. ดําเนินการตามโครงการคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ (คทช ของกรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝง จังหวัดฉะเชิงเทรา ยังมีปญหาเรื่องการทับซอนของที่ดิน ซึ่งจะตองดําเนินการตอเนื่องโดย
การประสานกับกรมที่ดินและหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของตอไป
2. ลาดตระเวน ตรวจตรา และเฝาระวังการบุกรุกพื้นที่ปาชายเลน
3. บังคับใชกฎหมายอยางจริงจังและยกระดับการใชนโยบายทวงคืนผืนปาใหเขมขนและ
ตอเนื่อง
4. จัดทําขอตกลงชุมชนหรือขอบัญ ญั ติทองถิ่นในการจับสัตวน้ํา การทิ้งขยะ น้ําเสีย สิ่ง
ปฏิกูลตางๆ และการใชประโยชนจากทรัพยากรปาชายเลน
5. ใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับการใชประโยชนทรัพยากรปาชายเลนใหเกิดความยั่งยืน
6. จัดทําแนวปองกันการกัดเซาะชายฝงแบบวิธีธรรมชาติ ภูมิปญญาทองถิ่น บูรณาการกับ
เทคโนโลยีสมัยใหม
7. ฟนฟูปาชายเลนโดยการปลูกปาชายเลนในพื้นเสียหาย
8. เพิ่มความหลายชนิดพันธุสัตวน้ําโดยการปลอยพันธุสัตวน้ํา
9. สงเสริมการจัดตั้งกลุมอาสาสมัคร และสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้ง
หนวยงานของภาครัฐที่มีศักยภาพดําเนินการรวมกับเจาหนาที่ในการลาดตระเวน ตรวจตรา และเฝาระวังการ
บุกรุกพื้นที่ปาชายเลน
10. สงเสริมการใชประโยชนจากทรัพยากรปาชายเลนโดยการถายทอดเทคโนโลยีการใช
ประโยชนและพัฒนานวัตกรรมจากทรัพยากรปาชายเลน
11. ประชาสัมพันธ เผยแพรความรู เกี่ยวกับความสําคัญและปลูกฝงจิตสํานึกในการอนุรักษ
ทรัพยากรปาชายเลน
2.5 การกัดเซาะชายฝงทะเล
2.5.1 สถานการณการกัดเซาะชายฝงทะเล
จังหวัดฉะเชิงเทรา มีความยาวชายฝงประมาณ 16.56 กิโลเมตร โดยสามารถแบงออกเปน 1
กลุมหาด โดยมีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่ตําบล สองคลอง ถึงตําบล ทาขาม รวมทั้งสิ้ง 3 ตําบล
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2.5.2 สถานภาพการกัดเซาะชายฝงทะเล
ขอมูลจากกองบริหารจัดการพื้นที่ชายฝง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง (2560 พบวา
พื้นที่ชายฝงจังหวัดฉะเชิงเทรา มีระยะทางประมาณ 16.56 กิโลเมตร มีพื้นที่ชายฝงที่ประสบปญหาการกัดเซาะ
รุนแรง 2.45 กิโลเมตร ในเขตทองที่ ต.บางปะกง อ.บางปะกงมีพื้นที่ที่มีการดําเนินการแกไขแลวเปนระยะทาง
11.5 กิโลเมตร และ พื้นที่ติดตามตรวจสอบ 2.59 กิโลเมตร (ตารางที่ 6

รูปที่ 10 สถานภาพแนวชายฝงทะเล จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ.2560
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ตารางที่ 6 สถานภาพการกัดเซาะชายฝงทะเล จังหวัดฉะเชิงเทรา แบงตามจํานวนพื้นที่, ความยาว (กม.
พื้นที่กดั เซาะ (กม.
จังหวัด

อําเภอ

ตําบล

ทาขาม
ฉะเชิงเทรา

บางปะกง บางปะกง
สองคลอง
รวม

ปาน
รุนแรง
กลาง

นอย

พื้นที่ดําเนินการแกไขแลว (กม.
การดําเนินการแกไขแลว
มีการ
ยังกัดเซาะ (DS-CE)
ดําเนินการ
แกไขแลว
ปาน
รุนแรง
นอย
(DS)
กลาง

สมดุล

พื้นที่ไมกัดเซาะ (กม.
พิ้นที่
รุก พื้นที่
สะสม สะสม
ล้ํา/ หัว
ตะกอน ตะกอน
พื้นที่ หาด
มาก
นอย
ถม /หาด
ทะเล หิน
-

รวม

ปากแมน้ํา

ความ
ยาว
(กม.

-

0.00

-

-

-

-

-

-

-

-

2.45

-

-

0.46

-

-

-

1.86

-

-

-

-

0.73

5.50

-

-

-

11.06

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11.06

2.45

0.00

0.00

11.52

0.00

0.00

0.00

1.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.73

2.45

11.52

0.00

2.59

ที่มา : กองบริหารจัดการพื้นที่ชายฝง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง (2561
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16.56

รูปที่ 11 โครงสรางปองกันการกัดเซาะชายฝงทะเล จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ.2560
2.5.3 สาเหตุที่มีผลกระทบตอการกัดเซาะชายฝงทะเล
1. การพัฒนาพื้นที่ชายฝง โดยการกอสรางบริเวณชายฝงและในทะเล
2. การบุกรุกทําลายและเปลี่ยนแปลงสภาพปาชายเลน
3. การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก
4. การเปลี่ยนแปลงของปจจัยทางธรรมชาติ (ลักษณะทางภายภาพของชายฝง คลื่น ลม
กระแสน้ําชายฝง น้ําขึ้นน้ําลง และความรุนแรงของกระแสคลื่นกระทบพื้นที่ชายฝง
2.5.4 แผนการดําเนินงาน มาตรการ และการแกไขปญหา
1. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินประสิทธิภาพโครงสรางปองกันที่มีอยูเดิม
2. วางแผนแมบทการแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงแบบบูรณาการและมีสวนรวมทั้งใน
เชิงพื้นที่และเชิงหนวยงาน
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3. ศึกษาวิจัยรวมกับชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อเสนอโครงสรางปองกันการกัด
เซาะ ชายฝ ง ที่ เหมาะสม และไม ส ง ผลกระทบให เกิ ด การกั ด เซาะชายฝ ง ในพื้ น ที่
ใกลเคียง
4. บังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของ ตามพระราชบัญญัติสงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝง พ.ศ.2558
5. ศึกษาวิจัยเพื่อหาแนวทางการเติมตะกอนในพื้นที่กัดเซาะหรือพื้นที่ขุดลอกตะกอน
6. พัฒนาระบบกลไกการตั้งรับปรับตัวในระดับชุมชนและระดับพื้นที่
7. ใชโครงสรางสลายพลังคลื่นที่เหมาะสมกับพื้นที่ เชน ใชไมไผปก เปนตน
8. ติดตามการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพของชายฝงอยางตอเนื่องและเปนระบบ
9. บังคับใชกฎหมายอยางเขมงวดจริงจัง เพื่อปองกันการบุกรุกทําลายปาชายเลน
10.สงเสริมใหมีการปลูกปาชายเลนในพื้นที่ชายฝงที่มีดินเลนงอก
2.5.5 การดําเนินงานทีผ่ านมาในปงบประมาณ พ.ศ. 2562
1.ทํ าการสํ ารวจโครงสร างเดิ ม และโครงสร างใหม ว ามี อ ยู เท า ไหร ใครเป น เจ าของ
งบประมาณ รวมไปถึงประเมินประสิทธิภาพของโครงสรางนั้นๆ
2.จัดทําขอมูลผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝง รวบรวมขอมูลการกัดเซาะเชิงพื้นที่ทุก
จังหวัด
3.สํารวจความตองการของชุมชนในการแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงในแตละพื้นที่วา
ตองการ โครงสรางแบบใด
2.5.6 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ
1.พื้นที่ครอบครองที่มีเอกสารสิทธิ์ที่ถูกกัดเซาะ (โฉนดตกน้ํา)
2.การกอสรางโครงสรางปองกันที่อาจจะตองดําเนินการในพื้นที่โฉนดตกน้ํา
3.ดินที่งอกหลังการแกไขปญหาแลว อาจมีการเรียกรองกรรมสิทธิ์ที่ดิน
4.ประเภทของโครงสรางปองกันการกัดเซาะชายฝงควรมีการศึกษาวิจัยอยางตอเนื่อง
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3. ประเด็นปญหาทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่สําคัญในพืน้ ที่ (Hot issue)
ประเด็นสําคัญของสถานการณทรัพยากรทางทะเลและชายฝงและการกัดเซาะชายฝง ในปงบประมาณ
2562 มีอยู 2 ประเด็นคือ ปญหาคุณภาพน้ําทะเลชายฝง(ที่มีผลกระทบจากปญหาน้ําเสีย และปญหาการกัด
เซาะชายฝงทะเล
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4. บทสรุป
จังหวัดฉะเชิงเทรา มีพื้นที่ 5,370.28 ตร.กม. ลักษณะภูมิประเทศโดยรวมเปนที่ราบลุม มีท่ีดอนเปน
บางสวน ประชาชนสวนใหญตั้งถิ่นฐานบานเรือนอยูริมแมน้ําบางปะกงและตามลําคลอง มีลมมรสุมพัดปกคลุม
เกือบตลอดป ปริมาณฝนเฉลี่ย 50-100 มิลลิเมตร มีจํานวนประชากร 707,206 คน ประชาชนรอยละ 70
ประกอบอาชีพทางดานเกษตรกรรม
สถานการณทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
สถานการณทรัพยากรสัตวทะเลหายาก
ชายฝ งทะเลจั งหวั ด ฉะเชิ งเทราพบ โลมาอิ ร วดี โลมาหั ว บาตรหลั งเรี ย บ และวาฬบรู ด า
โลมาอิรวดีพบบริเวณปากแมน้ําบางปะกง มีจํานวนประชากรประมาณ 40-50 ตัว พบมีการเกยตื้นของโลมาหัว
บาตรหลังเรียบ ไมพบแหลงวางไขของเตาทะเล แตพบเตาทะเลเกยตื้นได สวนมากแลวจะไมสามารถระบุสาเหตุ
การตายที่แนชัดไดเนื่องจากสภาพของซากที่ไดรับไมคงสภาพ ในรอบปที่ผานมาไดดําเนินการเผยแพรและให
ความรูเกี่ยวกับทรัพยากรสัตวทะเลหายาก โดยจัดทําโครงการคายเยาวชนรูรักษพิทักษอาวไทย และเขารวมจัด
นิทรรศการเผยแพรองคความรูเกี่ยวกับภัยของขยะทะเลตอสัตวทะเลหายาก รวมกับองคกรภาคี หนวยงานใน
พื้นที่รับผิดชอบจํานวน 5 ครั้ง ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา
สถานการณการเกิดปรากฎการณน้ําทะเลเปลี่ยนสี
พบการสะพรั่งของแพลงกตอนพืชตั้งแตเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2550 – ปจจุบัน ไดรับแจงพบ
การสะพรั่งของแพลงกตอนพืชบริเวณปากแมน้ําบางปะกง ในป พ.ศ. 2551-2553 สวนใหญมีสาเหตุมาจาก
แพลงกตอนพืชชนิด Ceratium furca สาเหตุอาจเนื่องมาจากเปนพื้นที่ปากแมนํ้าที่มีการรองรับสิ่งปฏิกูล
จากคลองบริเวณใกลเคียงสวนใหญเปนพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ําและประมงชายฝง การเพิ่มปริมาณอินทรีย
สารจากบริเวณชายฝงจากน้ําเสียจากบานเรือนชุมชน จากกิจกรรมการเกษตร อุตสาหกรรม และการ
ขยายตัวของการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง การปลอยทิ้งน้ําเสียลงสูแหลงน้ําธรรมชาติโดยไมผานการบําบัด
ระบบบําบัดน้ําเสียมีไมเพียงพอ ประกอบกับเปนชวงเกือบปลายปที่ไดรับอิทธิพลจากการเปลี่ยนฤดูกาล
แนวทางการแกไขคือการบูรณาการของหนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัดการคุณภาพน้ําในระบบลุมน้ําและ
หนวยงานภาครัฐควรมีการแจงเตือนภัยหากพบแนวโนมวาจะเกิดสถานการณปรากฏการณน้ําทะเลเปลี่ยนสี
เพื่อลดความเสี่ยงจากการสูญเสียการประมงชายฝง เชน การเลี้ยงปลาในกระชัง การทําประมงหอยแครง
หอยแมลงภู เปนตน
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สถานการณคุณภาพน้ําทะเลชายฝง
ศูนยวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอาวไทยดําเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ํา
ทะเลชายฝงบริเวณปากแมน้ําบางปะกง พบวาสถานะคุณภาพน้ําบริเวณปากแมน้ําบางปะกงอยูในเกณฑพอใช
และไปในทางที่เสื่อมโทรมลง สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มปริมาณอินทรียสารจากบริเวณชายฝงจากการปลอยทิ้ง
น้ําจากบานเรือนชุมชนจากกิจกรรมการเกษตร อุตสาหกรรม และจากการขยายตัวของการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
ชายฝงเสียลงสูแหลงน้ําธรรมชาติโดยไมผานการบําบัด และพบมลพิษจากน้ํามันรั่วไหลอีกดวย การดําเนินงานที่
ผานมาคื อ การให ความรูแกเยาวชนและเครือขายชุม ชนผานโครงการคายเยาวชนรักษท ะเลไทย และการ
ประสานงานการเผยแพรขอมูลกับสื่อมวลชน ภาครัฐที่เกี่ยวของควรวางแนวทางการพัฒนากงานคือการบูรณา
การของหนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัดการคุณภาพน้ําในระบบลุมน้ํา
สถานการณทรัพยากรปาชายเลน
พื้นที่ปาชายเลนในความรับผิดชอบของสํานักบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่ 2
เปนปาชายเลนตามมติครม. จํานวน 29,640.47 ไร และเปนปาชายเลนที่อยูนอกมติครม. จํานวน 568.12 ไร
ปาชายเลนคงสภาพ จํานวน 7,585.35 ไร สาเหตุหลักของการสูญเสียปาชายเลนคือจากการบุกรุกพื้นที่ปาชาย
เลนเพื่อใชพื้นที่สําหรับการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ทํารานอาหารริมทะเล และการขยายตัวของชุมชนเมือง และมี
แนวโนมที่ จะเสื่อมโทรมเนื่ องจากการพั ฒนาชายฝงตามนโยบายรัฐในโครงการพั ฒนาระเบี ยงเศรษฐกิจภาค
ตะวันออก ปญหาและอุปสรรคของการดําเนินงานคือ ปญหาเรื่องการทับซอนของที่ดิน ซึ่งจะตองดําเนินการ
ตอเนื่องโดยการประสานกับกรมที่ดินและหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของตอไป
สถานการณการกัดเซาะชายฝงทะเล
ขอมูลจากกองบริหารจัดการพื้นที่ชายฝง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง (2560 พบวา
พื้นที่ชายฝงจังหวัดฉะเชิงเทรา มีระยะทางประมาณ 16.56 กิโลเมตร มีพื้นที่ชายฝงที่ประสบปญหาการกัดเซาะ
รุน แรง 2.45 กิ โลเมตร การพั ฒ นาพื้ น ที่ ชายฝ งเป น สาเหตุ ห ลั กที่ มี ผ ลกระทบต อ การกั ด เซาะชายฝ งทะเล
แนวทางในการดําเนินงานคือการสรางความเขาใจรวมกันในผูมีสวนไดสวนเสียในพื้นที่ การแกปญ หาการ
ครอบครองที่มีเอกสารสิทธิ์ที่ถูกกัดเซาะ (โฉนดตกน้ํา) และโครงสรางปองกันการกัดเซาะชายฝงควรมีการ
ศึกษาวิจัยอยางตอเนื่อง
ประเด็นปญหาทางทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่สําคัญ
ประเด็นปญหาที่สําคัญของสถานการณทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่ตองแกไขปญหาในพื้นที่
จังหวัดฉะเชิงเทรา ไดแก ปญหาน้ําเสียและปญหาการกัดเซาะชายฝง
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ภาคผนวก กิจกรรมที่ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2562
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ภาคผนวกที่ 1 วันที่ 5 ตุลาคม 2561 ตรวจพบเครื่องมือลอบพับหรือไอโง จํานวน 29 ปาก บริเวณ ต.ทาขาม
อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ไมพบผูกระทําผิด จึงไดแจงการรื้อถอน และดําเนินการรื้อถอนตรวจยึด นําของ
กลางสงพนักงานสอบสวน สภ.บางปะกง ไวเพื่อเปนหลักฐาน ตาม ปจว. ขอที่ 11 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2561
เวลา 16.35 น. และนําลอบพับเก็บรักษาไวเพื่อทําลาย
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ภาคผนวกที่ 2 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ตรวจพบเครื่องมือลอบพับหรือไอโง จํานวน 19 ปาก บริเวณ ต.ทา
ขาม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ไมพบผูกระทําผิด จึงไดแจงการรื้อถอน และดําเนินการรื้อถอนตรวจยึด นําของ
กลางสงพนักงานสอบสวน สภ.บางปะกง ไวเพื่อเปนหลักฐาน ตาม ปจว. ขอที่ 8 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน2561
เวลา 15.35 น. และนําลอบพับเก็บรักษาไวเพื่อทําลาย
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ภาคผนวกที่ 3 วันที่ 21 กุมภาพันธ 2562 ตรวจพบเครื่องมือลอบพับหรือไอโง จํานวน 15 ปาก บริเวณ ต.ทา
ขาม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ไมพบผูกระทําผิด จึงไดแจงการรื้อถอน และดําเนินการรื้อถอนตรวจยึด นํา
ของกลางสงพนักงานสอบสวน สภ.บางปะกง ไวเพื่อเปนหลักฐาน ตาม ปจว. ขอที่ 15 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ
2562 เวลา 15.50 น. และนําลอบพับเก็บรักษาไวเพื่อทําลาย
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ภาคผนวกที่ 4 วันที่ 4 มีนาคม 2562 ตรวจพบเครื่องมือลอบพับหรือไอโง จํานวน 10 ปาก บริเวณบานผีขุด
ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ไมพบผูกระทําผิด จึงไดแจงการรื้อถอน และดําเนินการรื้อถอนตรวจ
ยึด นําของกลางสงพนักงานสอบสวน สภ.บางปะกง ไวเพื่อเปนหลักฐาน ตาม ปจว. ขอที่ 13 ลงวันที่ 4 มีนาคม
2562 เวลา 17.05 น. และนําลอบพับเก็บรักษาไวเพื่อทําลาย
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ภาคผนวกที่ 5 ปองกันและปราบปรามรองรับแผนปฏิบัติการแกปญหาการทําประมงผิดกฎหมาย (IUU)

สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่ 2

49

ภาคผนวกที่ 6 ดําเนินการเก็บขยะทะเลที่ตกคางในระบบนิเวศที่สําคัญแบบมีสวนรวมวันที่ 8 กุมภาพันธ 2562
ณ บริเวณวัดบน (ประจงอนุสรณ ต.บางประกง อ.บางประกง จ.ฉะเชิงเทรา จํานวนขยะที่เก็บได 807 กิโลกรัม

สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่ 2

50

ภาคผนวกที่ 7 ดําเนินการเก็บขยะรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น วันที่ 12 กุมภาพันธ 2562 ณ อาคาร
อเนกประสงค หมูที่ 8 ต.ทาขาม อ.บางประกง จ.ฉะเชิงเทรา จํานวนขยะที่เก็บได 143 กิโลกรัม

สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่ 2

51

ภาคผนวกที่ 8 วันที่ 18 มีนาคม 2562 รวมกับอาจารยศักดิ์อนันต ปลาทอง เดินทางไปพบกับผูใหญมลิ เทพ
รักษา ผูทรงคุณวุฒิ ทช. ฉะเชิงเทรา ณ บริเวณพื้นที่บานปลา (วัดบน ในการปรึกษาหารือและรวบรวมขอมูล
ทรัพยากรที่ เกี่ยวของเพื่ อเปน แนวทางในการเตรียมการจัดทํ ารางประกาศพื้ นที่ คุม ครองทางทะเลบริเวณ
ปากอาวบางปะกง ประจําปงบประมาณ 2562
สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่ 2

52

สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่ 2

53

สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่ 2
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง

