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1. บทนํา
จังหวัดจันทบุรี มีพื้นที่ทั้งหมดเนื้อที่ 6,338 ตารางกิโลเมตร (3,961,250 ไร ) ตั้งอยูในพื้นที่ชายฝง
ทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย ระหวางเสนรุงที่ 12 –13 องศาเหนือ และเสนแวงที่ 101 - 102 องศา
ตะวันออก ลักษณะพื้นที่เปนปาไม ภูเขาและเนินสูง และมีอาณาเขตติดตอกับราชอาณาจักรกัมพูชาประมาณ 87
กิโลเมตรและมีแนวชายฝงทะเลยาวประมาณ 102.2 กิโลเมตร และอยูหางจากกรุงเทพมหานครตามเสนทาง
รถยนตตามเสนทาง (สายใหม) ประมาณ 245 กิโลเมตร

1.1 ภูมิประเทศ
จังหวัดจันทบุรีมีสภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปแบงออกเปน
1.1.1) ปาไม ภูเขา และเนินสูง เปนลักษณะของภูมิประเทศดานเหนือและตะวันออกของจังหวัด ไดแก
เขตอําเภอแกงหางแมว อําเภอทาใหม อําเภอมะขาม อําเภอสอยดาว อําเภอโปงน้ํารอน และ ตอนบนของ
อําเภอขลุง บริเวณดังกลาวเปนเขตปาสงวน เขตอุทยานแหงชาติ เขตหามลาสัตวปาและเขตรักษา พันธุสัตวปา
และพื้นที่การเกษตรปลูกสวนผลไม ยางพารา ปาลมน้ํามัน และพืชไร เชน ขาวโพด มันสําปะหลัง เปนตน
1.1.2) ที่ราบสลับภูเขา อยูตอนกลางของจังหวัด ไดแก พื้นที่ในเขตอําเภอเมือง อําเภอเขาคิชฌกูฏ
ตอนบนของอําเภอทาใหม อําเภอขลุง และตอนบนของอําเภอแหลมสิงห พื้นที่แหลงน้ําที่ใชทําสวนผลไม
1.1.3) ที่ราบฝงทะเล ไดแก อําเภอนายายอาม ตอนลางของอําเภอทาใหม อําเภอแหลมสิงห และ
อําเภอขลุง มีลักษณะเปนที่ราบชายฝงทะเลสลับดวยเนินเขา เปนบริเวณปาชายเลน
จังหวัดจันทบุรี มีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดใกลเคียง ดังนี้
ทิศเหนือ
ทิศใต

มีอาณาเขตติดตอกับอําเภอทาตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทราและอําเภอ
วังสมบูรณ จังหวัดสระแกว
มีอาณาเขตติดตอกับติดตอจังหวัดตราดและอาวไทย

ทิศตะวันออก

มีอาณาเขตติดตอกับอําเภอบอไร จังหวัดตราด และราชอาณาจักรกัมพูชา

ทิศตะวันตก

มีอาณาเขตติดตอกับอําเภอแกลง อําเภอเขาชะเมา จังหวัดระยองและอําเภอ
บอทอง จังหวัดชลบุรี
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ภาพที่ 1-1 แผนที่อาณาเขตติดตอจังหวัดจันทบุรี

1.2 ลักษณะภูมิอากาศ
จังหวัดจันทบุรีตั้งอยูในเขตมรสุมเขตรอน โดยไดรับฝนจากอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต
มีฝนตกชุกติดตอกันประมาณ 6 เดือนตอป โดยเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคมเปนเดือนที่มีปริมาณน้ําฝนสูง
ที่สุด ซึ่งอาจมีปริมาณน้ําฝนสูงถึง 500 มิลลิเมตรตอเดือน จังหวัดจันทบุรีมี 3 ฤดูกาล คือฤดูฝน (พฤษภาคมตุลาคม) ฤดูหนาว (ตุลาคม-มกราคม) และฤดูรอน (กุมภาพันธ-เมษายน) โดยที่ฤดูหนาวจะมีอากาศหนาวเย็น
ชากวาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือของประเทศ
จังหวัดจันทบุรีมีอุณหภูมิเฉลี่ย 23-31 องศาเซลเซียส ในแตละป โดยที่อุณหภูมิในแตละฤดูของ
จังหวัดจะไมมีความแตกตางกันมากนัก อันเนื่องมาจากการตั้งอยูใกลกับทะเล สําหรับอุณหภูมิในแตละฤดูนั้น
ฤดูฝนมีอุณหภูมิระหวาง 24-30 องศาเซลเซียส ฤดูหนาวมีอุณหภูมิอยูระหวาง 22-31 องศาเซลเซียส สวนใน
ฤดูรอนมีอุณหภูมิระหวาง 23-33 องศาเซลเซียส
1) ฤดูหนาว มีอากาศหนาวเย็นเปนชวงสั้นๆ เริ่มตั้งแตเดือนตุลาคม-มกราคม
2) ฤดูรอน เริ่มตั้งแตเดือนกุมภาพันธ–เมษายน
3) ฤดูฝน เริ่มตั้งแตกลางเดือนพฤษภาคม–กลางเดือนตุลาคม เนื่องจากมีพื้นที่ติดกับ
อาวไทยทําใหไดรับอิทธิพลทั้งลมมรสุมจากทะเลจีนใต และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต
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อุณหภูมิต่ําสุดรายป 22.0 องศาเซลเซียส สูงสุดรายป 33 องศาเซลเซียส เฉลี่ยรายป 28.46
องศาเซลเซียส ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย 2,859 มิลลิเมตร/ป ความชื้นสัมพัทธเฉลี่ยรอยละ 88

1.3 เขตการปกครอง
จังหวัดจันทบุรี แบงเขตการปกครองเปน แบงออกเปน 10 อําเภอ 76 ตําบล 728 หมูบาน 33
ชุมชน องคการปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 82 แหง ประกอบดวย องคการบริหารสวนจังหวัด 1 แหง
เทศบาลเมือง 5แหง เทศบาลตําบล 42 แหง และองคการบริหารสวนตําบล 34 แหง มีอําเภอที่ติดชายฝงทะเล
4 อําเภอ ไดแกอําเภอนายายอาม ตอนลางของอําเภอทาใหม อําเภอแหลมสิงห และอําเภอขลุง

1.4 เศรษฐกิจ
ในป 2556 เศรษฐกิจของจังหวัดจันทบุรีขึ้นอยูกับภาคเกษตรเปนหลัก เนื่องจากมูลคาผลิตภัณฑ
จังหวัดอยูในภาคเกษตร 52.808 ลานบาทคิดเปนรอยละ 56.26 ของมูลคาผลิตภัณฑจังหวัด ภาคนอกเกษตรมี
มูล ค า 41,061 ล า นบาท คิ ดเป น ร อยละ 43.74 ของมูล คาผลิตภัณฑ จังหวัด จากสถิติ ของสํ านักงาน
คณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั งคมแหงชาติ จังหวั ดจัน ทบุรี มีมูล ค าผลิ ตภัณฑ จังหวัด 93,869
ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 0.73 ของผลิตภัณฑมวลรวมประเทศ (12,910,038 ลานบาท) อัตราการ
เจริญเติบโต (ป 2555-2556) จากป พ.ศ.2555 จํานวน 100,392 ลานบาท เปนจํานวน 93,869 ลานบาท ใน
ป พ.ศ. 2556 หรือลดลงเทากับรอยละ 6.49 โดยมีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในภาคเกษตร ผลิตภัณฑมวลรวม
ลดลงจํานวน 6,581 ลานบาท คิดเปนรอยละ 11.08 ขณะที่ภาคนอกเกษตรเพิ่มขึ้นเล็กนอย จํานวน 58
ลานบาท คิดเปนเพิ่มขึ้นรอยละ 0.14 ผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัดตอคนเทากับ 183.803 บาทตอคนตอป
ต่ํากวาประเทศ (193,394 บาท)
จังหวัดจั นทบุรีเ ปน จังหวัดที่ มีเ กษตรกรรมเป นพื้น ฐานของเศรษฐกิจ โดยผลิตภั ณฑมวลรวม
ภายในจังหวัดจันทบุรีเกินครึ่งหนึ่งมาจากภาคเกษตรกรรม รองลงมาเปนอุตสาหกรรม การกอสราง การศึกษา
และภาคสวนอื่น ๆ ตามลําดับ ในป พ.ศ. 2555 ผลิตภัณฑมวลรวมภายในจังหวัดจันทบุรีรวมมูลคาทั้งสิ้น
100,901 ลานบาท คิดเปนอันดับที่ 22 ของประเทศและมีผลิตภัณฑมวลรวมภายในจังหวัดตอหัว 200,876
บาทตอป ในสวนของรายไดที่แทจริงของประชากรในจังหวัดจันทบุรีนั้น ประชากรในจังหวัดมีรายไดเฉลี่ย
7,784 บาทตอเดือนและมีรายจายเฉลี่ย 6,655 บาทตอเดือน สัดสวนของคนจนในจังหวัดจันทบุรีเมื่อพิจารณา
มิติของรายไดพบวามีประชากรรอยละ 8.8 อยูในสภาวะยากจน
เศรษฐกิ จ ของจั ง หวั ด ประกอบด ว ย ภาคการผลิต ดานการเกษตร การอุต สาหกรรมการค า
ภายในประเทศ ตางประเทศ สงออกและการคาชายแดน และภาคการบริการ เชน การทองเที่ยวและธุรกรรม
ทางการเงิน
1) ดานเกษตรกรรม
จังหวัดจันทบุรีเปนจังหวัดที่มีศักยภาพในการผลิตสินคาเกษตร โดยมีลักษณะภูมิประเทศ
และทรัพยากรธรรมชาติเอื้ออํานวย ดินมีความอุดมสมบูรณ อากาศชุมชื้นเหมาะแกการทําการเกษตร สามารถ
ปลูกไดทั้งพืชสวน ไมผล ไมยืนตน และพืชไร เชน ทุเรียน เงาะ มังคุด ลําไย มะมวง มะพราว ลองกอง ลางสาด
ยางพารา พริกไทย ขาวโพดเลี้ยงสัตว ออยโรงงาน มันสําปะหลัง สับปะรด ฯลฯ และยังมีเขตติดตอทะเล
เหมาะในการทําประมง และเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา อีกทั้งมีแนวเขตชายแดนติดตอกับประเทศกัมพูชา
1-3

สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่

1

พื้นที่เกษตร ประมาณ 2,200,675 ไร คิดเปนรอยละ 55.56 ของพื้นที่ทั้งหมด ประชากร
สวนใหญประกอบอาชีพทําสวน โดยพื้นที่รอยละ 70.44 ของพื้นที่การเกษตรเปนพื้นที่ปลูกไมผล ไมยืนตน
จํานวนครัวเรือนเกษตรกร 75,327 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 45.40 ของครัวเรือนจังหวัด 165,906 ครัวเรือน
ในป 2555 จังหวัดจันทบุรีมีมูลคาสินคาเกษตรอินทรีย ประมาณ 1,964.82 ลานบาท (คิดจากพื้นที่โดยรวม
ประมาณ 89,310 ไร ผลผลิตประมาณ 98,241 ตัน) ป 2556 แนวโนมเพิ่มขึ้นมีมูลคาประมาณ 2,327.31
ลานบาท (คิดจากพื้นที่โดยรวมประมาณ 91,989 ไร ผลผลิตประมาณ 105,787 ตัน)
พืชเศรษฐกิจ ที่สําคัญของจังหวัดจันทบุรี ไดแก ยางพารา ลําไย ทุเรียน มันสําปะหลัง
เงาะ มังคุดและลองกอง
• ยางพารา ในป 2555 มีพื้นที่ปลูกทั้งสิ้น 732,855 ไร ลดลงจากปกอน 27,561 ไร
คิดเปนรอยละ 3.76 พื้นที่ใหผลผลิต 583,706 ไร ผลผลิตเฉลี่ย 262 กิโลกรัมตอไร
ผลผลิตรวม 153,072 ตัน คิดเปนมูลคา 11,722.28 ลานบาท แหลงผลิตที่สําคัญ ไดแก
อําเภอแกงหางแมว อําเภอทาใหม อําเภอเขาคิชฌกูฏ อําเภอนายายอาม อําเภอมะขาม
อําเภอขลุง อําเภอสอยดาว และอําเภอเมือง
• ลําไย ในป พ.ศ. 2555 มีพื้นที่ปลูกทั้งสิ้น 124,308 ไร พันธุที่นิยมปลูก ไดแก พันธุอีดอ
ผลผลิตเฉลี่ย 2,173 กิโลกรัมตอไร ผลผลิตรวม 229,492 ตัน คิดเปนมูลคา 7,959.20
ลานบาท แหลงผลิตที่สําคัญ ไดแก อําเภอโปงน้ํารอน และอําเภอสอยดาว ตามลําดับ
• ทุเรียน ในป พ.ศ. 2555 มีพื้นที่ปลูกทั้งสิ้น 184,199 ไร มากที่สุดในภาคตะวันออก
ลดลงจากป 2554 2,030 ไร คิดเปนรอยละ 1.10 พื้นที่ใหผลผลิต 167,350 ไร พันธุที่
นิยมปลูก ไดแก พันธุหมอนทอง ชะนี กานยาว กระดุม และพวงมณี เปนตน ผลผลิต
เฉลี่ย 1,232 กิโลกรัมตอไร ผลผลิตรวม 206,175 ตัน คิดเปนมูลคา 6,880.32 ลานบาท
แหลงผลิตที่สําคัญ ไดแก อําเภอทาใหม อําเภอเขาคิชฌกูฏ อําเภอขลุง อําเภอนายาย
อาม อําเภอมะขาม อําเภอโปงน้ํารอน อําเภอเมือง อําเภอแกงหางแมว อําเภอแหลม
สิงห และอําเภอสอยดาว ตามลําดับ
• มันสําปะหลัง เปนพืชไรที่มีพื้นที่ปลูกมากที่สุด คือ ปจจุบันมีพื้นที่ปลูกทั้งสิ้น 281,264
ไร พื้นที่ ใหผลผลิ ต 281,218 ไร ผลผลิตเฉลี่ย 3,554 กิ โลกรัมตอไร ผลผลิตรวม
999,419 ตัน คิดเปนมูลคาประมาณ 2,050.44 ลานบาท แหลงผลิตที่สําคัญ ไดแก
อํ า เภอสอยดาว อํ า เภอโป ง น้ํ า รอน อํ า เภอแก ง หางแมว และอํ า เภอเขาคิ ช ฌกู ฏ
ตามลําดับ
• มังคุด ในป 2555 พื้นที่ปลูก 139,073 ไร ลดลงจากป 2554 354 ไร คิดเปนรอยละ
0.25
พื้นที่ใหผลผลิต 118,282 ไร ผลผลิตเฉลี่ย 588 กิโลกรัมตอไร ผลผลิตรวม 69,550 ตัน
คิดเปนมูลคา 2,281.80 ลานบาท แหลงผลิตที่สําคัญ ไดแก อําเภอมะขาม อําเภอทาใหม
อํา เภอเขาคิ ช ฌกู ฏ อํ า เภอขลุง อําเภอเมือง อําเภอแกงหางแมว อําเภอนายายอาม
อําเภอแหลมสิงห อําเภอโปงน้ํารอน และอําเภอสอยดาว ตามลําดับ
• เงาะ ในป 2555 มีพื้นที่ปลูก 98,444 ไร ลดลงจากป 2557 4,969 ไร คิดเปนรอยละ
5.05
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พันธุที่นิยมปลูก ไดแก พันธุโรงเรียน พันธุสีชมพู เปนตน พื้นที่ใหผลผลิต 95,018 ไร
ผลผลิตเฉลี่ย 1,533 กิโลกรัมตอไร ผลผลิตรวม 145,663 ตัน คิดเปนมูลคา 1,768.38
ลานบาท แหลงผลิตที่สําคัญ ไดแก อําเภอเขาคิชฌกู ฏ อําเภอท าใหม อําเภอมะขาม
อําเภอขลุง อําเภอนายายอาม อําเภอแกงหางแมว อําเภอเมืองจันทบุรี อําเภอสอยดาว
อําเภอแหลมสิงห และอําเภอโปงน้ํารอน ตามลําดับ
• ลองกอง ในป 2555 มีพื้นที่ปลูก 92,734 ไรี ลดลงจากป 2554 4,971 ไร คิดเปนรอยละ
5.36 ผลผลิตเฉลี่ย 550 กิโลกรัมตอไร พื้นที่ใหผลผลิต 80,246 ไร ผลผลิตรวม 44,135
ตัน คิดเปนมูลคา1,128.89 ลานบาท แหลงผลิตที่สําคัญ ไดแก อําเภอมะขาม อําเภอ
ขลุง อําเภอทาใหม และอําเภอเขาคิชฌกูฏ
2) ดานอุตสาหกรรม
สัดสวนมูลคาผลิตภัณฑสาขาอุตสาหกรรมของจังหวัดจันทบุรีในป พ.ศ. 2553 มีเพียง
รอยละ 6.59 ของมูลคาผลิตภัณฑจังหวัด
- ประเภทอุตสาหกรรม เนื่องจากจังหวัดจันทบุรีทําการเกษตรเปนสวนใหญ การลงทุนดาน
อุ ต สาหกรรมส ว นใหญ จึ ง เป น อุ ต สาหกรรมด า นการแปรรู ป สิ น ค า เกษตร อุ ต สาหกรรมที่ สํ า คั ญ ได แ ก
อุตสาหกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมขนสง อุตสาหกรรมไม และผลิตภัณฑจากไมเครื่อง
เรือน อาทิเชน โรงงานผลิตผัก ผลไมบรรจุกระปอง โรงงานผลิตเฟอรนิเจอร เครื่องเรือน และผลิตภัณฑจากไม
โรงงานผลิตยางแผน ยางกอน และโรงงานผลิตภัณฑคอนกรีตเพื่อการกอสราง
- จํานวนโรงงานอุตสาหกรรม ในป พ.ศ. 2555 มีโรงงาน จํานวน 700 แหง เงินทุนรวม
8,458.755 ลานบาท กอใหเกิดการจางงาน 11,136 คน อุตสาหกรรมสวนใหญเปนอุตสาหกรรมการเกษตร
จํานวนโรงงาน 183 แหง รองลงมาไดแก อุตสาหกรรมอาหาร จํานวน 98 แหง อุตสาหกรรมอื่นๆ จํานวน
97 แหง และอุตสาหกรรมขนสง จํานวน 82 แหง
3) ดานการคาของจังหวัดจันทบุรี
การคาสวนใหญเปนธุรกิจขนาดกลาง และขนาดยอมในครัวเรือนบริเวณยานชุมชนเขต
เทศบาลศูนยกลางการตลาดมี 3 ลักษณะ คือ ตลาดสินคาเกษตร กระจัดกระจายอยูทั่วไปตามแหลงผลิตแตละ
อําเภอ เชน ตลาดผลไม ตลาดสินคาอุตสาหกรรมมักจะรวมอยูในเขตชุมชน เชน สินคาอัญมณี เปนตน สวน
ตลาดสินคาอุปโภคบริโภคประจําวัน ตั้งอยูในเขตเทศบาลเปนสวนใหญเพื่อความสะดวกในการจับจายใชสอย
4) ดานการทองเที่ยว
จังหวัดจันทบุรีเปนจังหวัดที่มีภูมิประเทศครบถวนทั้งภูเขา ปาไม ทะเล อีกทั้งยังมีเรื่องราว
ทางประวัติศาสตรที่สําคัญ ดังนั้นจึงมีสถานที่ทองเที่ยว และกิจกรรมการทองเที่ยวที่หลากหลาย ทั้งเที่ยวน้ําตก
เดินปา เที่ยวทะเล ดําน้ํา รวมทั้งเที่ยวชมแหลงประวัติศาสตรตาง ๆ แหลงทองเที่ยวที่สําคัญของจังหวัด ดาน
ประวัติศาสตร เชน ศาลสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช ศาลหลักเมือง วัดไผลอม คายเนินวง พิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติพาณิชยนาวี ดานธรรมชาติ เชน วนอุทยานแหงชาติเขาแหลมสิงห หาดคุงกระเบน หาดแหลมเสด็จ
หาดเจาหลาว ถ้ําเขาวง อุทยานแหงชาติเขาคิชฌกูฏ เขตรักษาพันธุสัตวปาเขาสอยดาว อุทยานแหงชาติน้ําตก
พลิ้ว อุทยานแหงชาติเขาสิบหาชั้น ดานการทองเที่ยวเชิงนิเวศ เชน ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ
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และสถานีพัฒนาปาชายเลนที่ 2 (บานทาสอน) ดานศาสนา เชน วัดเขาสุกิม พระพุทธบาทพลวง ดานอื่น ๆ
เชน ตลาดชายแดนไทย-กัมพูชา (บานผักกาด และบานแหลม) โอเอซีส ซีเวิลด
5) ดานสินคา OTOP
ผลไม แปรรูป อาทิ ทุเ รี ยนทอดกรอบ กลวยกรอบแกว ขนุ นอบกรอบ ชมพูห ยี สละหยี
อาหาร อาทิ พริกไทย หมูชะมวงกระปอง เครื่องดื่ม อาทิ น้ําสํารอง น้ํามังคุด ไวนมังคุด ไวนระกํา ไวนองุน
ไวนกระเจี๊ยบ อัญมณีและเครื่องประดับ กลวยไมประดิษฐ ผลิตภัณฑแปรรูปจากสมุนไพร เสื่อจันทบูร
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1.5 สังคม และโครงสรางประชากร
ป 2558 จังหวัดจันทบุรี มีประชากรทั้งสิ้น 531,037 คน เปนชาย 260,554 คน เปนหญิง
270,483 คน ประชากรชายคิดเปนรอยละ 49.07 และประชากรหญิงคิดเปนรอยละ 50.93 ของประชากร
ทั้งหมด
ตารางที่ 1-1 จํานวนประชากร และการเปลี่ยนแปลงประชากร 5 ปยอนหลัง
ป
จํานวนประกร (คน)
เกิด
ตาย อพยพ
พ.ศ.
(คน) (คน)
เขา
ชาย
หญิง
รวม
(คน)
2554 254,516 262,339 516,855 7,026 3,354 31,332
2555 256,690 265,122 521,812 7,493 3,128 31,389
2556 257,783 266,477 524,260 7,143 3,368 27,690
2557 259,041 268,309 527,350 7,008 3,412 27,061
2558 260,554 270,483 531,037 6,807 3,842 26,228
ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
สํานักงานสถิตจิ ังหวัดจันทบุรี (สํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

อพยพ
ออก
(คน)
28,728
27,523
27,981
26,755
26,141

การเปลี่ยนแปลง
(% ตอป)
0.43
0.95
0.47
0.59
0.70

1) การประกอบอาชีพ
รายละเอียดการประกอบอาชีพในจังหวัดจันทบุรี ดังแสดงไวใน ตารางที่ 1-2
ตารางที่ 1-2 การประกอบอาชีพ จําแนกตามประเภทอาชีพ (พ.ศ. 2557)
อาชีพ
จํานวน (คน)
รอยละ (%)
1. ผูบัญญัติกฎหมาย ขาราชการระดับอาวุโส
7,480
2.30
และผูจัดการ
2. ผูประกอบวิชาชีพดานตางๆ
12,777
3.93
3. ผูประกอบวิชาชีพดานเทคนิคสาขาตางๆ
9,693
2.98
และอาชีพที่เกี่ยวของ
4. เสมียน
4,956
1.52
5. พนักงานบริการและพนักงานในรานคาและ
59,848
18.41
ตลาด
6. ผูปฎิบัติงานที่มีฝมือในดานการเกษตร และ
143,771
44.24
การประมง
7. ผูปฎิบัติงานดานความสามารถทางฝมือและ
40,579
12.49
ธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวของ
8. ผูปฎิบัติการโรงงาน และเครื่องจักร และผู
7,209
2.22
ปฎิบัติงาน ดานการประกอบเครื่องจักร
9. อาชีพขั้นพื้นฐานตางๆ ในดานการขายและ
38,696
11.91
การใหบริการ
10. คนงานซึ่งมิไดจําแนกไวในหมวดอื่น
ที่มา: สํานักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี (สํานักงานสถิตแิ หงชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร)
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2) การสาธารณสุข
รายละเอียดของสถานบริการการสาธารณสุขและบุคลากรในจังหวัด ดังแสดงไวในตารางที่ 1-3
ตารางที่ 1-3 ประเภทสถานบริการสาธารณสุข และบุคลากร
ประเภทสถานบริการ
หนวย พ.ศ.
สาธารณสุข/บุคลากร
2553 2554 2555 2556 2557 2558
แหง
12
12
12
12
12
12
โรงพยาบาลรัฐ
เตียง 1,145 1,145 1,145 1,145 1,145 1,145
แหง
2
2
2
2
2
2
โรงพยาบาลเอกชน
เตียง
265 265 265
265
265
265
สถานีอนามัย
แหง
106 106 106
106
106
106
แพทย
คน
183 185 202
282
307
262
ทันตแพทย
คน
31
35
46
55
60
52
เภสัชกร
คน
57
54
63
73
97
95
พยาบาล
คน
1,042 1,013 1,012 1,251 1,460 1,487

ที่มา: สํานักงานสาธารณสุขจันทบุรี
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3) ระบบสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ
รายละเอียดระบบสาธารณูโภคในจังหวัด ดังแสดงไวในตาราง 1-4
ตารางที่ 1-4 รอยละของการใหบริการสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ (พ.ศ. 2557)
ประเภทสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ
รอยละของการใหบริการ (%)
น้ําประปา
99.86
ไฟฟา
97.30
โทรศัพท
81.95
4) แรงงาน
พ.ศ. 2559 มีจํานวน แรงงานทั้งหมด 332,461 คน ผูมีงานทํา 331,425 คน และคนวางงาน
1,036 คน

1.6 ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
1.6.1) ทรัพยากรที่ดิน
ลักษณะการใชที่ดินจังหวัดจันทบุรี แบงตามสภาพภูมิศาสตรไดเปน 3 ลักษณะพื้นที่ ดังนี้
1) พื้นที่ตอนบน ประกอบดวย พื้นที่ของอําเภอแกงหางแมว อําเภอทาใหม อําเภอมะขาม
อําเภอสอยดาว อําเภอโปงน้ํารอน อําเภอเขาคิชฌกูฏ และตอนบนของอําเภอขลุง ซึ่งสภาพภูมิประเทศเปน
ภูเขา ปาไม สลับดวยที่ราบเชิงเขา และที่ราบระหวางภูเขา ใชประโยชนในการปลูกพืชไร เขตปาสงวน ไมยืน
ตน และ ไมผลสลับกัน
2) พื้นที่ตอนกลาง ประกอบดวย พื้นที่ฝงเหนือและใตของทางหลวงสายบางนา-ตราด (สุขุมวิท)
ในเขตอําเภอทาใหม อําเภอเมืองจันทบุรี อําเภอขลุง และตอนบนของอําเภอแหลมสิงห ซึ่งสภาพภูมิประเทศ
เปนที่ราบมีภูเขาสลับบางเล็กนอย ใชประโยชนในการทําสวนผลไม สวนยางพารา และการคาขาย
3) พื้นที่ตอนลาง ประกอบดวย พื้นที่ตอนลางของอําเภอนายายอาม อําเภอทาใหม อําเภอเมือง
จันทบุรี อําเภอขลุง และอําเภอแหลมสิงหเกือบทั้งหมด ซึ่งสภาพภูมิประเทศเปนที่ราบใกลชายฝงทะเลสลับ
ดวยภูเขาขนาดยอม และปาชายเลนใชประโยชนในการทํานา ปลูกไมยืนตน ทําสวนผลไม ทําการประมงและ
การเพาะเลี้ยงชายฝง
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ตารางที่ 1-5 พื้นที่ และประเภทการใชประโยชนที่ดิน (พ.ศ. 2551, พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2559 )
ป พ.ศ. 2551
ป พ.ศ. 2553
ป พ.ศ. 2559
ประเภทการใชประโยชน
พื้นที่ (ไร) รอยละ
พื้นที่ (ไร) รอยละ
พื้นที่ (ไร) รอยละ
ที่ดิน
(%)
(%)
(%)
1. พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูก
114,409 2.89
123,690 3.12
135,271 3.41
สราง
2. เกษตรกรรม
2,138,817 53.99
2,134,422 53.88
2,203,419 55.62
3. ที่ทุงหญาเลี้ยงสัตว
363
0.01
721
0.02
228
0.01
4. ที่อื่นๆ
174,258 4.40
162,172 4.09
128,960 3.26
5. ที่รกราง
68,479
1.73
64,601
1.63
48,773
1.23
6. ปาไม
1,342,206 33.88
1,348,544 34.04
1,312,893 33.14
7. พื้นที่น้ํา
122,718
3.10
127,100 3.21
131,706 3.32
รวมทั้งหมด
3,961,250 100
3,961,250 100
3,961,250 100
ที่มา: ขอมูลจากกรมพัฒนาทีด่ ิน

1.6.2) ทรัพยากรน้ํา
1. แหลงน้ําธรรมชาติ จังหวัดจันทบุรีมีแมน้ําลําธารหลายสาย ซึ่งมีทิศทางการไหลของน้ําจากเหนือ
ลงใตเปนสวนใหญ ประกอบดวย
- แมน้ําพังราด เปนลําน้ํากั้นพรมแดนระหวางจังหวัดจันทบุรี และจังหวัดระยอง แมน้ําพังราด
เปนลําน้ําสายสั้นๆ ความยาวจากตนกําเนิดของลําน้ําเขาวงศถึงปากแมน้ําพังราด ทั้งสิ้น 30
– 50 กิโลเมตร ลําน้ําตอนตนเกิดจากคลองเขาวงศ คลองนายายอาม นอกจากนี้ยังมีคลอง
หวงหิน และคลองหวยเตย ซึ่งกําเนิดจากเขาทะลาย ไหลลงสูคลองนายายอามและตอเนื่อง
เปนลําน้ําพังราดในที่สุด
- แมน้ําวังโตนด กําเนิดจากเนินเขาบริเวณเขตติดตอระหวางอําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี
อําเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว และอําเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา มีลําน้ํา
สาขาที่สําคัญ คือ คลองโตนด และคลองประแกต
- แมน้ําจันทบุรี เปนแมน้ําที่มีความสําคัญที่สุดของจังหวัดจันทบุรี ประกอบดวยแมน้ําสาขาที่
สําคัญ คือ คลองตารอง และคลองตาหลิว นอกจากนี้ ยังมีคลองทุงเพล (คลองปรือ หรือ
คลองพยาธิ) ไหลลงมารวมกับแมน้ําจันทบุรีที่ตอนใตของวัดพญาลาง ผานตัวเมืองจันทบุรี
ออกปากแมน้ําที่อําเภอแหลมสิงห รวมความยาวทั้งสิ้น 123 กิโลเมตร
- แมน้ําเวฬุ กําเนิดจากคลองขวาง ซึ่งเกิดจากหุบเขาชะอมและเขาทุงสะพานหิน ตั้งอยูหาง
จากอําเภอมะขาม ทางตะวันออก 10 กิโลเมตร แมน้ําเวฬุ ความยาวทั้งสิ้น 87.5 กิโลเมตร
- ลุมน้ําโตนเลสาป ไหลจากอําเภอโปงน้ํารอนลงสูที่ราบราชอาณาจักรกัมพูชาจากทางทิศ
ตะวันตกสูทิศตะวันออก
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2. การพัฒนาแหลงน้ํา อางเก็บน้ําที่สําคัญ ไดแก อางเก็บน้ําเขื่อนคีรีธาร ความจุกักเก็บน้ําประมาณ
76 ลานลูกบาศกเมตร อางเก็บน้ําคลองศาลทราย มีความจุกักเก็บน้ําประมาณ 10 ลานลูกบาศกเมตร และอาง
เก็บน้ําพลวง มีความจุกักเก็บน้ําประมาณ 80 ลานลูกบาศกเมตร
1.6.3) ทรัพยากรปาไม
พื้น ที่ ป า อนุ รั กษ ในลุ มน้ํ า ไดแก เขตรักษาพันธุสัตวปาเขาสอยดาว และอุทยานแหงชาติ
เขาคิชฌกูฏ ทางดานทิศเหนือในเขตพื้นที่อําเภอเขาคิชฌกูฏ และอุทยานแหงชาติน้ําตกเขาสระบาปทางดาน
ทิศตะวันออกของเมืองจันทบุรี สําหรับปาสงวนแหงชาติ เชน ปาจัน-ตาแปะ ปาเขาวังแจง ปาเขาลูกชาง ปา
เขาแกรด ปาเขาสุกิม และปาปถวี จะเปนพื้นที่ขนาดเล็กกระจัดกระจายอยูตามแนวขอบลุมน้ํา โดยพื้นที่ปาใน
อดีตไดถูกเปลี่ยนแปลงไปเปนพื้นที่เกษตรกรรมในการปลูกผลไมเปนสวนใหญ พื้นที่ปาชุมชน และพื้นที่ปา
เศรษฐกิจของจังหวัดจันทบุรี ในป พ.ศ. 2554 พบวา มีพื้นที่ปาชุมชน 9,232-2-39 ไร 98 หมูบาน โดยจังหวัด
จันทบุรีมีพื้นที่ปาไมจํานวน 2,787,608.30 ไร ประกอบดวยปาสงวนแหงชาติ 1,539,084.25 ไร อุทยาน
แหงชาติ 130,436.50 ไร วนอุทยาน 9,500.00 ไร เขตรักษาพันธุสัตวปา 810,773 ไร และเขตหามลาสัตวปา
11,370.00 ไร
1.6.4) ทรัพยากรแร
แหลงแรที่สําคัญของจังหวัด ไดแก
1) คลองขุด ตําบลสนามไชย อําเภอทาใหม ชนิดแรที่พบ คือ แรทรายขาว
2) ตําบลนายายอาม อําเภอทาใหม ชนิดแรที่พบ คือ แรพลวง
3) ตําบลแกงหางแมว อําเภอทาใหม ชนิดแรที่พบ คือ แรพลวง
4) ตําบลสามพี่นอง อําเภอทาใหม ชนิดแรที่พบ คือ แรพลวง และแรฟลูออไรด
5) ตําบลตะเคียนทอง อําเภอมะขาม ชนิดแรที่พบ คือ แรโมลิปดินั่ม
6) เขตติดตอกันระหวาง ตําบลเขาวัว อําเภอทาใหม กับ อําเภอเมือง ชนิดแรที่พบ คือ
แรควอซ
7) ตําบลทรายขาว อําเภอโปงน้ํารอน ชนิดแรที่พบ คือ แรเหล็ก
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1.6.5) ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
จังหวั ดจั น ทบุ รี มีแนวชายฝงทะเลยาวประมาณ 102.2 กิโ ลเมตร เปน ที่ร วมของทรัพยากรอัน
หลากหลาย ทั้งปาชายเลน หาดทราย ปะการัง ความอุดมสมบูรณ ของทรัพยากรชายฝงเหลานี้เปนปจจั ย
เกื้อหนุนตอกิจกรรมตาง ๆ เชน การประมง, การทองเที่ยว เปนตน
1. ปาชายเลน พันธุไมปาชายเลนสวนใหญเริ่มจากริมฝงทะเลซึ่งเปนบริเวณ ดินเลนออนน้ํา ทะเล
ทวมถึงอยางสม่ําเสมอ เปนเขตของไมโกงกาง ถัดเขามาเปนเลนตื้นน้ําทวมถึงสม่ําเสมอ เปนกลุมไมถั่วและแสม
ถัดเขามาอีก เปนเลนแข็งน้ําทวมถึงครั้งคราว เปนเขตของไมตะบูน โปรง และฝาด เขตสุดทายบริเวณดินแข็ง
ติดกับแนวปาบกมีน้ําทะเลทวมถึงบางครั้งในรอบเดือนหนึ่ง ๆ เปนเขตของไมเสม็ด
2. แนวปะการัง จังหวัดจันทบุรี มีพื้นที่แนวปะการัง 448.75 ไร พบมากในบริเวณหาดเจาหลาว
สภาพของแนวปะการังสวนใหญอยูในระดับเสื่อมโทรมมากถึงสมบูรณปานกลาง
3. แหลงหญาทะเล บริเวณปากแมน้ําพังราด อําเภอนายายอาม และอําเภอทาใหม
1.6.6) ทรัพยากรดานการทองเที่ยว
จากข อมูล ของการทองเที่ ย วแห งประเทศไทย จําแนกแหลงทองเที่ยวและกิจกรรมการทองเที่ย ว
ออกเปน 4 ประเภท ไดแก 1) ประเภทธรรมชาติ 2) ประเภทประวัติศาสตร โบราณคดี ศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม 3) ประเภทมนุษยสรางขึ้น และ 4) ประเภทกิจกรรมและความสนใจพิเศษ
จังหวัดจันทบุรี เปนจังหวัดที่มีแหลงทองเที่ยวที่มีความหลากหลาย ทั้งทางดาน การทองเที่ยว
เชิงธรรมชาติชายฝงทะเล การทองเที่ยวเชิงนิเวศ การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ มา
กรองจากจังหวัดชลบุรีที่มีแหลงทองเที่ยวมากที่สุด ซึ่งสามารถจําแนกแหลงทองเที่ยวได ดังนี้
1. แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ ไดแก หาดจาหลาว หาดคุงวิมาน หาดแหลมสิงห วนอุทยาน
แหงชาติเขาแหลมสิงห หาดคุงกระเบน หาดแหลมเสด็จ หาดเจาหลาว ถ้ําเขาวง อุทยานแหงชาติเขาคิชฌกูฏ
เขตรักษาพันธุสัตวปาเขาสอยดาว อุทยานแหงชาติน้ําตกพลิ้ว อุทยานแหงชาติเขาสิบหาชั้น
2. กลุมแหลงทองเที่ยวและกิจกรรมการทองเที่ยวตามพื้นที่ แบงออกเปน
• กลุมแหลงทองเทีย
่ วชายฝงทะเล ไดแก
1) พื้นที่รองรับกิจกรรมชายหาด หาดเจาหลาว หาดจาหลาว หาดคุงวิมาน หาดแหลมสิงห
วนอุทยานแหงชาติเขาแหลมสิงห หาดคุงกระเบน หาดแหลมเสด็จ หาดเจาหลาว
2) แหลงดําน้ํา เกาะนมสาวและกองหินตาง ๆ นอกฝงจังหวัดจันทบุรี
3) แหลงตกปลา ปากน้ําแขมหนู อําเภอทาใหม ปากแมน้ําจันทบุรี อําเภอเมืองจันทบุรี
4) แหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ปากน้ําแหลมสิงห ปาชายเลนปากน้ําเวฬุ จังหวัดจันทบุรี
• กลุมแหลงทองเที่ยวตอนในของจังหวัด ไดแก
1) พื้นที่ทองเที่ยวเชิงเกษตร อําเภอทาใหม อําเภอเมืองจันทบุรี
2) แหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ อุทยานแหงชาติเขาสิบหาชั้นเขาคิชฌกูฏ น้ําตกพลิ้ว
3) พื้นที่ทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร ศาสนา และวิถีชีวิต วัดเขาสุกิม พระพุทธบาทพลวง
ชุมชนริมแมน้ําจันทบุรี โบราณสถานในตัวเมืองจันทบุรีและอําเภอทาใหม ศูนยวัฒนธรรมชาวชองที่อําเภอ
เขาคิชฌกูฏ แหลงโบราณคดีอําเภอแกงหางแมว และอําเภอโปงน้ํารอน ศาลสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช
ศาลหลักเมือง วัดไผลอม คายเนินวง พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพาณิชยนาวี
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4) พื้นที่การคาชายแดน จุดผานแดนบานแหลม บานผักกาด อําเภอโปงน้ํารอน
5) กิจกรรมที่นาสนใจพิเศษ โอเอซีส ซีเวิลด อําเภอแหลมสิงห

1.7 ขอมูลขยะ

สถานการณขยะมูลฝอยในภาพรวม มีองคกรปกครองสวนทองถิ่นจํานวน 81 แหง มีสถานที่กําจัดขยะ
มูลฝอย 23 แหง จัดการถูกตองตามหลักวิชาการ 2 แหง ไดแก 1) สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมือง
จันทบุรี เปนการฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfills) มี อปท.เขารวม 34 แหง และ 2)
เทศบาลเมืองขลุง เปนการฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfills) มี อปท.เขารวม 5 แหง ที่
เหลืออีก 21 แหง มีการจัดการที่ไมถูกตองตามหลักวิชาการ เชน การเทกอง (Open Dump) และเผา มี
ปริมาณขยะมูลฝอยตกคางในสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยไมถูกตองตามหลักวิชาการ 74,629 ตัน อัตราการเกิด
ขยะมูลฝอยวันละ 570.15 ตัน มีการนําขยะมูลฝอยไปกําจัดถูกตองตามหลักวิชาการวันละ 206.21 ตัน และ
จัดการไมถูกตองตามหลักวิชาการ 126.59 ตัน/วัน คงเหลือขยะมูลฝอยที่ไมไดนําไปกําจัด 207 ตัน/วัน
ในสวนของมูลฝอยติดเชื้อ จังหวัดจันทบุรี มีโรงพยาบาลศูนย 1 แหง โรงพยาบาลชุมชน 11 แหง จาก
การสํารวจมูลฝอยติดเชื้อในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั้ง 12 แหง ตั้งแตป 2555 - 2558 โดย
แยกเปนโรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลศูนยพระปกเกลา พบวา โรงพยาบาลชุมชน มีปริมาณมูลฝอยติด
เชื้อเฉลี่ย 20.83 กิโลกรัม/แหง/วัน หรือคิดเปนปริมาณมูลฝอยเฉลี่ย 624.88 กิโลกรัม/แหง/เดือน ซึ่งปริมาณ
มูลฝอยติดเชื้อที่เกิดในแตละปมีแนวโนมคงที่ จํานวน 5 โรงพยาบาล (ทาใหม โปงน้ํารอน สอยดาว แกงหาง
แมว และเขาคิชฌกูฎ) โรงพยาบาลที่มีปริมาณมูลฝอยติดเชื้อมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเล็กนอย จํานวน 4 แหง
(มะขาม ขลุง แหลมสิงห และสองพี่นอง) สวนโรงพยาบาลนายายอาม ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อมีแนวโนมลดลง
โรงพยาบาลที่มีปริมาณมูลฝอยตอเดือนสูงสุด 3 ลําดับแรก ไดแก โรงพยาบาลโปงน้ํารอน แกงหางแมว และ
เขาสุกิม (847.27 กิโลกรัม, 824.08 กิโลกรัม, 783.70 กิโลกรัม ตามลําดับ) โดยโรงพยาบาลสองพี่นอง มี
ปริมาณขยะตอเดือนนอยที่สุด สําหรับโรงพยาบาลพระปกเกลา ในระยะ 4 ป ที่ผานมา ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อ
มีแนวโนมเพิ่มขึ้ นเล็ กน อย มี ปริ มาณเฉลี่ ย 311.7 กิโ ลกรัม/วัน หรือเฉลี่ย 9,350.89 กิโ ลกรั ม/เดื อน
โรงพยาบาลทุกแหงจัดการขยะติดเชื้อโดยการจางเอกชนดําเนินการ (บริษัท เทรนอินเตอรเทรด จํากัด และ
บริษัท พอลลูชั่น จํากัด) ในราคาคาจางเหมาตอเดือน คิดเปนราคา 13 -18.75 บาท/กิโลกรัม ยกเวน
โรงพยาบาลแกงหางแมวที่ดําเนินการเผาเอง สําหรับสถานพยาบาลเอกชน มีจํานวน 179 แหง สถานพยาบาล
สัตว จํานวน 18แหง ซึ่งกาหนดใหมีการจัดเก็บ ขนสง และกําจัดที่ถูกตอง ตั้งแตเดือนมีนาคม 2559 เปนตนไป
1.7.1แนวทางในการบริหารจัดการขยะ
1. การคัดแยก จังหวัดจันทบุรีไดแจงใหหนวยงานราชการ อปท. โรงพยาบาล สถาบันการศึกษา ใน
พื้น ที่ ดําเนิ นการคัดแยกขยะก อนทิ้ ง และแจง อปท. ใหดําเนิน โครงการสงเสริม รณรงคใหป ระชาชน
สถานศึกษา สถานประกอบการ และสถานบริการ คัดแยกขยะกอนทิ้ง และนําขยะกลับมาใชประโยชนใหม
และให อปท. สนับสนุนอุปกรณในการคัดแยกขยะมูลฝอยแกสถาบันการศึกษา โดยมี อปท. ที่มีการคัดแยก
ขยะทั้งหมด 32 แหง เปนการคัดแยกโดยใหประชาชนในหมูบานตั้งกลุมในการดาเนินการ มีการคัดแยกขยะ
ตนทาง จานวน 59.8 ตัน และคัดแยกขยะปลายทาง จานวน 44.71 ตัน นอกจากนี้ กรมสงเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดลอมยังไดรวมกับหางสรรพสินคา ไมใชถุงพลาสติกใสของใหลูกคาทุกวันที่ 15 และ 30 ของเดือน
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2. การจัดเก็บขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดจันทบุรี เทศบาลเมืองจันทบุรีไดจางเหมาบริษัท
โชคชัยเอ็นไวรอนเมนทอล จํากัด เพื่อดําเนินโครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพ การกําจัดขยะมูลฝอย ใช
วิธีการกาจัดมูลฝอยแบบฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล ซึ่งเปนการบําบัดมูลฝอย เชิงกลชีวภาพ (Mechanical
Biological Waste Treatment Layer : MBT) โดยจัดซื้อที่ดินจํานวน 117 ไร บริเวณตําบลมะขาม อําเภอ
ทาใหม จังหวัดจันทบุรี จัดทําเปนบอฝงกลบ 4 บอ พื้นที่ 68 ไร และบอบําบัดน้ําเสีย 3 บอ เปนระบบบอผึ่ง
และมี อปท.จํานวน 34 แหง ที่ทําสัญญา (MOU) กับเทศบาลเมืองจันทบุรี นําขยะมูลฝอยในพื้นที่มากําจัด
สามารถกําจัดมูลฝอยที่เกิดขึ้นในแตละวันไดไมนอยกวา 90 ตัน/วัน และสามารถกําจัดมูลฝอยเกาไดไมนอย
กวา 200 ตัน/วัน หรือ 6,000 ตัน/เดือน
1.7.2 การกําจัดขยะ
1. ขยะมูลฝอยตกคาง จังหวัดจันทบุรี มีขยะมูลฝอยตกคางจํานวน 74,629 ตัน ปจจุบันมีการปด
สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยของ ทต.ปากน้ําแหลมสิงห และนําขยะไปจัดการที่สถานที่กําจัดขยะ มูลฝอยของ ทม.
จันทบุรี ซึ่งดําเนินการโดยนําขยะมาแปรรูปเปนแทงเชื้อเพลิง RDF รวมทั้งมีการตรวจติดตามคุณภาพน้ําใตดิน
บริเวณสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยของ ทม.จันทบุรี
2. ขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดจันทบุรี สามารถกําจัดขยะมูลฝอยไดสูงสุดวันละ 280 ตัน แตจํานวน
ขยะมูลฝอยของจังหวัดเกิดขึ้นประมาณวันละ 570.15 ตัน จึงตองมีการสรางสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยแหงใหม
หรือปรับปรุงสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยเดิมใหสามารถกําจัดขยะมูลฝอยไดถูกหลักวิชาการ เพื่อรองรับปริมาณ
ขยะมูลฝอยอยางต่ําวันละ 329.98 ตัน ซึ่งจังหวัดจันทบุรีไดประสานกับ อปท.ในพื้นที่ โดยพิจารณาตามบริบท
สภาพพื้นที่ ปริมาณขยะมูลฝอย และศักยภาพของ อปท.แลวดําเนินการจัดกลุมการจัดการขยะมูลฝอยตาม
Roadmap ดังนี้
กลุมที่ 1 อปท.ในพื้นที่อําเภอเมืองจันทบุรี อําเภอมะขาม และอําเภอเขาคิชฌกูฎ ปจจุบันมี
สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยที่ถูกตองตามหลักวิชาการ อยูที่ตําบลมะขาม อําเภอมะขาม มีการจัดการขยะมูลฝอย
แบบ Mechanical Biological Waste Treatment Layer : MBT คาดวาจะมีขยะเขาระบบประมาณวันละ
202.43 ตัน
กลุมที่ 2 อปท.ในพื้นที่อําเภอสอยดาว และอําเภอโปงน้ํารอน กําหนดสถานที่กําจัดขยะ มูล
ฝอยที่ถูกตองตามหลักวิชาการที่ตําบลหนองตาคง อําเภอโปงน้ํารอน โดยใหเอกชนเขามาดําเนินการและเปน ผู
ลงทุ นในการก อสรา งสถานที่กําจัดขยะมู ลฝอย มีการนําขยะมูลฝอยกลับมาทาเชื้อเพลิงและสารปรับ ปรุง
คุณภาพดินใหแกประชาชนในพื้นที่ ซึ่งเปนการใชทรัพยากรอยางคุมคา ลดการใชพลังงานเชื้อเพลิง โดย ทต.
หนองตาคง เปนหนวยงานหลักในการประสาน อปท. รวมกลุมเพื่อการจัดการขยะมูลฝอย ทําใหเกิดสถานที่
กําจัดขยะมูลฝอยที่ถูกตองตามหลักวิชาการแหงใหม คาดวาจะมีขยะเขาสูระบบประมาณวันละ 122.11 ตัน
กลุมที่ 3 อปท.ในพื้นที่อําเภอขลุง และอําเภอแหลมสิงห ปจจุบันมีสถานที่กําจัดขยะ มูลฝอย
ที่ถูกตองตามหลักวิชาการ 1 แหง คือ สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยของ ทม.ขลุง ซึ่งสามารถรองรับกําจัดขยะมูล
ฝอยไดสูงสุดวันละ 30 ตัน
กลุมที่ 4 อปท.ในพื้นที่อําเภอทาใหม อําเภอนายายอาม และอําเภอแกงหางแมว อยูใน
ระหวางการสรางระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเปนเชื้อเพลิง (Refuse Derive Fuel : RDF) และปุยอินทรีย
ของ อบต.แกงหางแมว
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1.7.3 ปญหา ขอจํากัดในการดําเนินการจัดการขยะ
มีปญหาการตอตานของประชาชนในการสรางสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย การจัดการขยะมูลฝอยใน
จังหวัดยังติดระเบียบของทางราชการ ไดแก พระราชบัญญัติการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.
2556 จํานวนภาชนะที่รองรับขยะและพื้นที่กําจัดขยะยังไมเพียงพอกับจํานวนขยะที่เพิ่มมากขึ้น อปท.สวน
ใหญยังไมมีการออกขอกําหนดทองถิ่นเรื่องการกําจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ และการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ในกรณี
ผูปวยติดเตียง รวมถึงการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในโรงพยาบาลสัตว/คลินิกสัตว ยังไมมีแนวทางการจัดการที่
ชัดเจน
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1.8 แผนยุทธศาสตรจังหวัดจันทบุรี
จังหวัดจันทบุรี ไดทําการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และภัยคุกคาม เพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตร
จังหวัดดังนี้ (จังหวัดจันทบุรี. 2561)
1.8.1 บทวิเคราะหสภาวะแวดลอม (SWOT Analysis)
จุดแข็ง
1. เปนแหลงเพาะปลูกผลไมหลักของประเทศ โดยเฉพาะทุเรียน มังคุด และเงาะ ซึ่งมีปริมาณการผลิต
มากพอสํ าหรับใชบริ โภคภายในประเทศ และสงออกไปยังตางประเทศ สามารถสร างรายไดใหแกทองถิ่ น
จํานวนมาก นอกจากนี้ พื้นที่นี้ยังมีพื้นที่ชายฝงทะเลที่เหมาะแกการทําประมงน้ําลึก และการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
ชายฝงโดยเฉพาะการเลี้ยงกุง
2. เปนแหลงเจียระไนอัญมณีที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียง โดยไดมีการฝกฝนฝมือดานการเจียระไนจน
เกิดความชํานาญ และมีการใชวิทยาการตางๆ เพื่อเพิ่มคุณคาของอัญมณี โดยเฉพาะอยางยิ่งจังหวัดจันทบุรี
เปนแหลงเจียระไน และยานธุรกิจอัญมณีที่สําคัญของประเทศ ที่สามารถสนับสนุนเชื่อมโยงไปสูการพัฒนา
ทางดานการทองเที่ยว ซึ่งนักทองเที่ยวที่มาเยี่ยมชมแหลงทองเที่ยวของพื้นที่ สามารถซื้อกลับไปเปนของที่
ระลึกได
3. มีพรมแดนติดกับชายแดนกัมพูชา ซึ่งเปนจุดการคาชายแดนที่อยูใกลกรุงเทพฯ และปริมณฑล และ
พื้ น ที่ บ ริ เ วณชายฝ ง ทะเลตะวั น ออกมากที่ สุ ด เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ จุ ด การค า ชายแดนอื่ น ๆ ของประเทศ
ประกอบกั บ ตั้ งอยู ในเส น ทางสู ภ าคตะวั น ออกเฉีย งเหนือ ทําใหส ามารถเขาถึงตลาดทั้งในกรุ งเทพฯ และ
ปริมณฑล พื้นที่บริเวณชายฝงทะเลตะวันออก ตลอดจนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และกัมพูชา-เวียดนามได
4. เปนแหลงทองเที่ยวที่ที่มีทรัพยากรธรรมชาติประเภทปาเขา น้ําตก อุทยานแหงชาติ และทะเล ที่
จะดึงดูดและใหบริการนักทองเที่ยวได โดยมีพื้นที่หลายแหงที่มีสภาพภูมิอากาศและธรรมชาติที่เหมาะตอการ
พัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ที่สามารถจัดกิจกรรมไดหลายอยาง ทั้งการทองเที่ยวแบบผจญภัย ทัวร
ปา ล องแกง เช น การทองเที่ ยวในอุ ทยานแหงชาติเขาคิชฌกูฏ การลองแกงที่อําเภอโปงน้ํารอน จันทบุรี
ตลอดจนในชวงฤดูผลไมจะเปนชวงที่จูงใจใหนักทองเที่ยวไดเขาเที่ยวชมสวน และบริโภคผลไม
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จุดออน
1. การขยายตั ว ของภาคเกษตร และธุร กิจ การท องเที่ย ว ไดสงผลใหเกิ ดความตองการใชน้ําเพื่ อ
นํามาใชในกระบวนการผลิตทางการเกษตร บริการ และอุปโภคบริโภคปริมาณมาก กอใหเกิดความขัดแยงเรื่อง
การใชน้ํา เดิมแหลงน้ําจะถูกใชเพื่อกิจกรรมการเกษตรและชุมชนเกษตรขนาดเล็กเทานั้น ปจจุบันตองแยงกัน
ใชน้ําระหวางภาคเกษตร อุตสาหกรรม เมือง และบริการแกนักทองเที่ยว แมวาจะมีการพัฒนาแหลงน้ํารองรับ
ไวแลวบางสวน แตดวยขอจํากัดของภูมิประเทศ ทําใหไมสามารถกอสรางอางเก็บน้ําขนาดใหญได จึงตองมีการ
วางทอสงน้ําเชื่อมโยงระหวางอางเก็บน้ําที่มีอยูเพื่อนําน้ํามาทดแทนในบางพื้นที่ยามขาดแคลน
2. ปญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และคุณภาพชีวิตมากขึ้น อาทิ การ
ทําลายทรัพยากรปาไม ไดสงผลกระทบไปถึงปญหาความแปรปรวนของลมฟาอากาศ กอใหเกิดภาวะฝนแลง
และน้ําทวมอยูเสมอ โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี และตราด นอกจากนี้ยังมีการจับสัตวน้ําโดยไมถูกวิธี
ทําใหสัตวน้ําตามธรรมชาติลดลงอยางรวดเร็ว รวมทั้งพื้นที่ปาชายเลนในแตละจังหวัดลดลงไปจากเดิมมาก
เนื่องจากการบุกรุกเพื่อทํานากุง
3. แมวาจะเปนแหลงเพาะปลูกผลไมหลักของประเทศ แตผลไมเปนผลิตผลที่มีชวงระยะเวลาในการ
เก็บเกี่ยว ดูแล รักษาจํากัด เมื่อพนกําหนดจะเสียหาย และเปนผลผลิตที่มีชวงฤดูกาล ไมสามารถผลิตออกได
ตลอดป และหากเมื่อใดขาดน้ําก็ จะทําความเสีย หายใหแกสวนผลไมอยางรุนแรง ทําใหปริมาณผลผลิตไม
แนน อน ไมมีเสถีย รภาพด านราคา รวมทั้งยังขาดการบริห ารจัดการในชว งที่ผลไมออกมามากและกระจุก
ตัวอยางเหมาะสมและทันเวลา ทําใหผลไมเนาเสียงาย นอกจากนี้ยังขาดการวิจัยและพัฒนาทั้งในดานการผลิต
ให ออกผลผลิ ตนอกฤดู การเก็บ รักษา การลําเลีย งถึงที่ห มายกอนการเนาเสีย และมีปญหาเรื่องคุณภาพ
มาตรฐานไมสม่ําเสมอ เชน การคัดขนาด บรรจุหีบหอ แปรรูป และเก็บรักษา
4. ภาวะขาดแคลนแรงงาน แรงงานที่เ คลื่ อ นย ายเข า มาไม ได ต อบสนองความต องการที่ แท จ ริ ง
เนื่องจากสวนใหญเปนแรงงานระดับลาง ทําใหเกิดปญหาขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะฝมือสําหรับการผลิตภาค
อุตสาหกรรมโดยเฉพาะดานอัญมณีที่มีการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีสูงขึ้น นอกจากนี้ แรงงานที่มีฝมือจะพยายาม
เขาสูอุตสาหกรรมขนาดใหญที่ไดมาตรฐานและมีความมั่นคงตออนาคตในการทํางานมากกวา จึงเกิดปญหาการ
โยกยายการทํางานอยูในอัตราที่สูง ตลอดจนแรงงานในทองถิ่นไมสามารถตอบสนองความตองการไดเพียงพอ
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โอกาส
1. ความกาวหนาทางเทคโนโลยีอยางรวดเร็ว ทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยี
วัสดุ และนาโนเทคโนโลยี จะทําใหภาคตะวันออกมีโอกาสในการปรับกระบวนการผลิตสินคาใหสอดคลองกับ
ความตองการของผูบริโภคที่หลากหลาย ทั้งในดานคุณภาพ มาตรฐาน และราคา ดังนี้คือ
1.1) การพัฒนาเทคโนโลยีจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต สงเสริมกระบวนการการผลิต
ที่สะอาด มีสวนชวยประหยัดการใชทรัพยากร และลดปริมาณของเสียและมลพิษไดมากขึ้น
1.2) เชื่อมโยงเทคโนโลยีกับวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น จะสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคา
สนับสนุนการสรางนวัตกรรม และผลักดันใหเกิดการใชประโยชนในเชิงพาณิชย
1.3) การใชประโยชนจากการเทคโนโลยีอยางสรางสรรค จะสรางโอกาสการเรียนรูในการ
เขาถึงขอมูลขาวสารและความรูไดอยางกวางขวาง สามารถปรับตัวรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง
2. โครงสรางประชากรที่กําลังเปลี่ยนแปลงเปนสังคมผูสูงอายุ จะทําใหภาคตะวันออกไดมีโอกาสใน
การผลิ ต พั ฒนา และปรั บปรุ งสิ นค าและบริการที่สอดคลองกับความต องการที่เปลี่ย นแปลงไป อาทิ การ
ขยายตัวของตลาดอาหารสุขภาพ สมุนไพร และการแพทยพื้นบาน สถานที่ทองเที่ยวและการพักผอนของ
ผูสูงอายุ
3. กระแสการรั ก ษาสุ ข ภาพและความนิ ย มธรรมชาติ จะช ว ยให เ กิ ด ความตระหนั ก ในการดู แ ล
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกันจะสรางกระแสความนิยมบริโภคสินคาเชิงอนุรักษ
และสินคาสุขภาพซึ่งสวนใหญมาจากพืช เชน สมุนไพร จึงเปนโอกาสในการพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นในเรื่องพืช
สมุ น ไพรและการดู แ ลสุ ข ภาพซึ่ ง จะเป น ทรั พ ย สิ น ทางป ญ ญาที่ ส ร า งมู ล ค า ทางเศรษฐกิ จ ได โ ดยมี ค วาม
หลากหลายทางชีวภาพเปนแหลงวัตถุดิบที่สําคัญ
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ภัยคุกคาม
1. การสงออกซึ่งกําลังไดรับแรงกดดันจากมาตรการกีดกันที่ไมใชภาษีเพิ่มขึ้น เชน มาตรฐานการผลิต
สินคา มาตรฐานการดานความสะอาดและสุขอนามัย มาตรฐานแรงงาน มาตรฐานสิ่งแวดลอม และมาตรฐาน
ดานทรัพยสินทางปญญา เปนตน ซึ่งไดมีการตั้งกฎเกณฑในการรับซื้อสินคาจากผูผลิตคอนขางมาก และมีการ
ตรวจสอบคุณภาพอยางเขมงวด ดังนั้นเศรษฐกิจของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกที่พึ่งพาการสงออกอยางมาก
จึงมีแนวโนมวาการสงออกจะมีอุปสรรคมากขึ้นในอนาคต หากผูผลิตหรือผูประกอบการไมสามารถปรับตัวให
เข า กั บ มาตรฐานเหล า นี้ จ ะสู ญ เสี ย โอกาสทางการตลาดไป ส ง ผลให ผู ป ระกอบการต อ งเร ง ปรั บ เปลี่ ย น
กระบวนการผลิตใหไดมาตรฐานและคุณภาพสินคาใหเปนที่ยอมรับระหวางประเทศ
2. ระบบคุณคาที่ดีของสังคมไทยเสื่อมถอยลง เนื่องจากคนในสังคมไมสามารถปรับตัวและรูเทาทันการ
เปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม ทําใหพฤติกรรมของคนในสังคมเปลี่ยนไป หันไปนิยม และซึมซับวัฒนธรรม
ตางชาติที่ไม พึงประสงคมากขึ้ น โดยหั น มาใหความสําคัญกับ วัตถุนิย ม เงิน ตรา จนเกิน ความพอเพีย งซึ่งมี
สัญญาณชี้ใหเห็นถึงแนวโนมการลมสลายในครอบครัว วัฒนธรรม และสังคม ดังนี้
2.1) เด็กและเยาวชนบางสวนมีพฤติกรรมไมเหมาะสม ขาดการเคารพเชื่อฟงผูอาวุโส ขาด
ความกตัญูรูคุณ ในขณะเดียวกันยังขาดความรูเทาทันกับการเปลี่ยนแปลง ไมสามารถปรับตัวและ
แกไขปญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตได นิยมใชอารมณและความรุนแรงมากกวาเหตุผล พฤติกรรมทางเพศที่ไม
เหมาะสม และการจับกลุมมั่วสุมกระทําความผิดตางๆ ในขณะเดียวกันสถาบันครอบครัวออนแอลง
เนื่องจากวิถีชีวิตความเปนอยูในสังคมเปลี่ยนแปลงไปที่ตองมุงทํางานเพื่อเลี้ยงชีพ สามีภรรยาตอง
ออกไปทํางานนอกบาน ทําใหการแบงเวลาใหครอบครัวมีนอย ความสัมพันธและความชวยเหลื อ
เกื้อกูลกันภายในครอบครัวลดลง ซึ่งเห็นไดจากการอัตราการหยารางที่เพิ่มขึ้น
2.2) คนวัย แรงงานต องรับ ภาระเพิ่มขึ้น ในการดูแลผูสูงอายุ โดยเฉพาะคาใชจายดา น
สาธารณสุข ทําใหกําลังการผลิตลดลง อาจสงผลใหการเติบโตทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงได
2.3) คุ ณ ภาพทางการศึ ก ษาลดต่ํ า ลงอย า งต อ เนื่ อ ง ไม ส ามารถสร า งคนที่ มี ค วามรู
ความสามารถ ที่สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน และสถานการณการเปลี่ยนแปลงของ
โลก
3. การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศสงผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของภาค
ตะวันออก ดังนี้
3.1) การเพิ่มสูงขึ้นของระดับน้ําทะเล และลมมรสุมที่รุนแรงมากขึ้นอาจสงผลใหปญหาการ
กัดเซาะชายฝงทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น ทําใหเกิดการสูญเสียพื้นดินชายหาดและแหลงทองเที่ยวทาง
ทะเล และสงผลกระทบตอระบบนิเวศทางทะเลและชายฝงโดยเฉพาะปาชายเลนซึ่งเปนแหลงผลิต
สัตวน้ํา เปนที่วางไขและที่อยูอาศัยของตัวออนสัตวน้ํา และเปนพื้นที่กันชนปองกันแนวชายฝงจากการ
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พังทลายจากแรงคลื่นลม เนื่องจากระบบนิเวศปาชายเลนมีความออนไหวตอระดับน้ําทะเลที่เพิ่มขึ้น
โดยความหนาแนนของพรรณไมจะลดลง เนื่องจากระดับน้ําทะเลที่สูงขึ้น จะทําใหพืชตายและถูก
แทนที่ดวยหาดเลน ในขณะที่ปากแมน้ําจะจมลงใตน้ํา ทําใหเกิดการชะลางพังทลายของพื้นที่ลุมน้ํา
3.2) อุณหภูมิน้ําทะเลและคาความเปนกรด-ดางของน้ําทะเลที่เปลี่ยนแปลงไป อาจสงผลให
พืชและสัตวทะเลบางชนิดสูญพันธุ เกิดปรากฏการณปะการังฟอกขาว และแหลงปะการังถูกทําลาย
สงผลกระทบตอผลผลิตสัตวน้ําโดยรวม ปจจุบันทรัพยากรประมงชายฝงและประมงทะเลอยูในสภาพ
เสื่อมโทรม โดยสัตวน้ํากรอยบริเวณชายฝงและสัตวน้ําในทะเลมีปริมาณ ชนิด และขนาดลดลงโดย
ตลอดนอกจากนี้การรุกล้ําของน้ําเค็มเขาสูลําน้ําจะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอการดํารงชีวิตของพืช
สัตวและพื้นที่เกษตรกรรมโดยรอบ
3.3) อิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทําใหปญหาการขาดแคลนน้ําในบาง
พื้นที่จะรุนแรงขึ้น เนื่องจากตองประสบกับภาวะภัยแลงเปนเวลานาน และทําใหปญหาการแยงชิง
ทรัพยากรน้ําระหวางภาคเกษตร และอุตสาหกรรมจะเพิ่มมากขึ้นในอนาคต ซึ่งเหตุการณดังกลาวเคย
เกิดขึ้นในป พ.ศ.๒๕๔๘ สงผลใหภาคตะวันออกโดยเฉพาะจังหวัดระยองมีปริมาณฝนที่ลดลงและขาด
ชวง ทําใหแหลงน้ําที่ใชในภาคอุตสาหกรรมทั้งหมดในพื้นที่ขาดแคลนไปดวย และนําไปสูวิกฤตน้ําและ
การแยงชิงทรัพยากรน้ําระหวางอุตสาหกรรม และภาคเกษตรกรรม นอกจากนี้การขาดแคลนน้ําจะ
สงผลใหตนทุนการผลิตภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทําใหภัย
พิบัติและภาวะน้ําทวมฉับพลันเกิดบอยครั้งและรุนแรงขึ้น เนื่องจากกําลังแรงของลมมรสุมลักษณะฝน
ที่ ต กหนั ก ในเวลาอั น สั้ น ทํ า ให ป ริ ม าณน้ํ า มี ม ากเกิ น ความสามารถในการกั ก เก็ บ ประกอบกั บ
ประสิทธิภาพและศักยภาพในการระบายน้ําลงสูทะเลของพื้นที่โดยรวมลดลง ทําใหมีแนวโนมในการ
เกิดภัยพิบัติรุนแรงขึ้น
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1.8.2. เปาหมายการพัฒนาจังหวัดจันทบุรี
ศูนยกลางการผลิตและการคาสินคาเกษตรคุณภาพ
ศูนยกลางการคาอัญมณีและเครื่องประดับชั้นเลิศ
เมืองทองเที่ยวเชิงนิเวศและวิถีชุมชน
ประตูการคาชายแดนสูประชาคมอาเซียน
1.8.3 ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดจันทบุรี
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1. พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรและคุณภาพผลิตภัณฑใหไดมาตรฐาน
สอดคลองกับความตองการของตลาดทั้งในและตางประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2. ยกระดับมาตรฐานการผลิตและการตลาดของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
ใหมีขีดความสามารถในการแขงขันเพิ่มขึ้น
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3. อํานวยความสะดวกดานการคา การลงทุน และการทองเที่ยว รวมทั้งจัดเตรียมระบบ
โครงขายบริการพื้นฐานเขตเศรษฐกิจชายแดนใหไดมาตรฐานและเชื่อมโยงกับประชาคมอาเซียน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4. สรางมูลคาเพิ่มทางการทองเที่ยวโดยการปรับปรุงพัฒนาแหลงทองเที่ยว กิจกรรม
การทองเที่ยว และสิ่งอํานวยความสะดวกดานการทองเที่ยวใหเพียงพอและไดมาตรฐานในระดับนานาชาติ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5. ยกระดับมาตรฐานการใหบริการดานการศึกษา พัฒนาอาชีพ และบริการสุขภาพ
เพื่อใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6. อนุรักษ ฟนฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใหเกิดความ
สมดุลและยั่งยืนโดยประชาชนมีสวนรวม
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2. สถานการณทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
จังหวัดจันทบุรี มีพื้นที่ชายฝงทะเลยาวรวมกันประมาณ 102.2 กิโลเมตร ตั้งแต อําเภอนายายอาม
ตอนลางของอําเภอทาใหม อําเภอแหลมสิงห และอําเภอขลุง มีตําบลที่ติดทะเลรวม 9 ตําบล ไดแก ตําบล
ชางขาม ตําบลกระแจะ ตําบลสนามไชย ตําบลคลองขุด ตําบลตะกาดเงา ตําบลบางกะไชย ตําบลปากน้ํา
แหลมสิงห ตําบลเกาะเปริด และตําบลบางชัน
ทรั พยากรทางทะเลและชายฝงที่สํ าคั ญของจังหวั ดจั นทบุรี (ภาพที่ 2-1) ตามมาตรา 3 ของ
พระราชบัญญัติสงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง พ.ศ.2558 (กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝง, 2559) ไดแก
1. เขตความรับผิดชอบบนบก มีพื้นที่รวม 687,740.7 ไร
2. ปาชายเลน มีพื้นที่รวม 219,563.65 ไร โดยอยูนอกเขตอนุรักษ 147,693.8 ไร
และอยูในเขตอนุรักษ 42,297.08 ไร
3. ความยาวชายฝง มีพื้นที่รวม
102.2 กิโลเมตร
หาดทราย
18.3 กิโลเมตร
หาดทรายปนเลน
56.1 กิโลเมตร
หาดหิน
24.9 กิโลเมตร
ปากแมน้ํา
3.0 กิโลเมตร
4. หญาทะเล
มีพื้นที่รวม 2,046.1 ไร
5. ปะการัง
มีพื้นที่รวม 765.6 ไร
6. จํานวนเกาะทั้งจังหวัด 19 เกาะ
อยูในทะเล
10
เกาะ
อยูในปาชายเลน
6
เกาะ
อยูในปากแมน้ํา
3
เกาะ
พื้นที่เกาะทั้งจังหวัดรวม
8,120.8 ไร
ชายฝงรอบเกาะรวม
53.9 กิโลเมตร
7. ชายหาดสําคัญ มีพื้นที่รวม 6 แหง
8. แนวกัดเซาะรวม มีพื้นที่รวม 35.2 กิโลเมตร
ปานกลาง
23.2 กิโลเมตร
รุนแรง
12.0 กิโลเมตร

สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่

ภาพที่ 2-1 แผนที่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง จังหวัดจันทบุรี

1

สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่

1

2.1 ทรัพยากรปะการัง
2.1.1 สถานภาพแนวปะการัง (State)
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง โดยศูนยวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝงมี
หนาที่รับผิดชอบในการติดตามสถานภาพปะการัง โดยทุกศูนยฯจะศึกษาลักษณะประชาคมของแนวปะการัง
โดยใชวิธี Line Intercept Transect (English et al., 1997) ซึ่งเปนการศึกษาสภาพแนวปะการังที่แสดงให
เห็นลักษณะของประชาคมของแนวปะการังอยางละเอียด บริเวณโซนลาดชันหรือโซนไหลหรือสวนของโซน
พื้นราบสวนหนา (Reef slope/ reef edge/outer reef flat) ซึ่งถือวาเปนตําแหนงที่ปะการังมีโอกาสอยูใน
สภาพดีที่สุด โดยใชเสนเทปวัดระยะขนาดความยาว 30 เมตร จํานวน 3 เสน วางเหนือพื้นแนวปะการัง เปน
เสน ตรงในแนวขนานขอบแนวปะการัง บัน ทึกระยะความยาวที่เ สนเทปตั ดพาดผานสิ่งตางๆบนพื้น ไดแก
ปะการังที่มีชีวิต (บอกละเอียดถึงระดับ species หรือ genus) ปะการังตาย สาหราย ฟองน้ํา พื้นทราย และ
พื้นหิน เปนตน จากนั้นนักวิจัยจะนําคาความยาวที่วัดไดมาแปรผลเปนปริมาณครอบคลุมพื้นที่ (percentage
cover) ซึ่งเปนคาที่แสดงใหเห็นวาปะการังหรือสิ่งตางๆที่บันทึกนั้นกระจายอยูหนาแนนมากนอยเพียงไร
ตําแหนงที่เสนเทปพาดบนแนวปะการัง ถูกกําหนดใหเปนตําแหนงถาวร (permanent site)
สถานภาพแนวปะการังคํานวณโดยเปรียบเทียบขอมูลระหวาง ปะการังที่มีชีวิต(LC) กับ ปะการัง
ตาย(DC) ดังนี้
ปริมาณปกคลุมพื้นที่
LC : DC =
LC : DC =
LC : DC =
LC : DC =
LC : DC =

2.50 > : 1
1.50 - 2.49 : 1
1:1
1 : 1.50 - 2.49
1 : < 2.50

สถานภาพแนวปะการัง
สภาพดีมาก
สภาพดี
สภาพดีปานกลาง
สภาพเสียหาย
สภาพเสียหายมาก

แนวปะการังบริเวณตาง ๆ ในจังหวัดจันทบุรี ที่ทําการสํารวจติดตามสถานภาพปะการัง โดย
ศูนยวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอาวไทยฝงตะวันออก ป พ.ศ. 2559 จํานวน 766 ไร (ภาพ
ที่ 2-3) มีทั้งที่อยูในสภาพที่เสียหายจนถึงสมบูรณดี แหลงที่สมบูรณดี ไดแก เกาะนมสาว สมบูรณปานกลาง
ไดแก เกาะสะบา แหลงที่มีสภาพเสียหายมาก ไดแก บริเวณแหลมเสด็จและบริเวณหาดเจาหลาว (ศูนยวิจัย
และพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอาวไทยฝงตะวันออก, 2559)
การติดตามสถานภาพปะการัง ป พ.ศ. 2560 จํานวน 673 ไร พบวาพื้นที่ปะการังบริเวณหาด
เจาหลาว และเกาะนมสาวอยูในสภาพดีขึ้น (ศูนยวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอาวไทย
ฝงตะวันออก, 2560)
การติดตามสถานภาพปะการังป พ.ศ. 2561 โดยศูนยวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝงอาวไทยฝงตะวันออก ในระหวางวันที่ 16-18 มกราคม พ.ศ. 2561 จํานวน 750 ไร ซึ่งเปนพื้นที่บริเวณ
เกาะนมสาว 159 ไร หาดเจาหลาว 514 ไร และเกาะสะบา 77 ไร (ศูนยวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล
และชายฝงอาวไทยฝงตะวันออก, 2561) พบวา
เกาะนมสาว
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แนวปะการังกอตัวหนาแนนบริเวณขอบนอกของอาว จากพื้นที่แนวปะการังทั้งหมดประมาณ
159 ไร พบปะการังที่มีชีวิตใตเสนเทปที่ใชในการสํารวจ 10 สกุล ขึ้นปกคลุมพื้นที่เฉลี่ย 42.94±12.63% และ
ปะการังตายเฉลี่ย 6.12±2.72% อัตราสวนของเปอรเซ็นตปกคลุมพื้นที่ของปะการังที่มีชีวิตตอปะการังตาย
เทากับ 4.42:1.00 จัดวาแนวปะการังอยูในสถานภาพสภาพสมบูรณดีมาก ปะการังที่มีชีวิตที่เดนทั้งในดาน
จํานวนโคโลนีและการปกคลุมพื้น ที่ ส วนใหญมีรู ปทรงเปน กอนปะการังโขด ไดแก ปะการั งโขด (Porites
lutea) ปะการังวงแหวน (Favia spp.) ปะการังสมอง (Platygra sp.)
หาดเจาหลาว
แนวปะการังกอตัวหนาแนนบริเวณขอบนอกของอาว พื้นที่แนวปะการังทั้งหมดประมาณ 514 ไร
พบปะการังที่มีชีวิตใตเสนเทปที่ใชในการสํารวจ 13 สกุล ขึ้นปกคลุมพื้นที่เฉลี่ย 36.49±17.86% และปะการัง
ตายเฉลี่ย 10.67±5.19% อัตราสวนของเปอรเซ็นตปกคลุมพื้นที่ของปะการังที่มีชีวิตตอปะการังตายเทากับ
3.39:1.00 จัดวาแนวปะการังอยูในสถานภาพสมบูรณดีมาก ปะการังที่มีชีวิตที่เดนทั้งในดานจํานวนโคโลนีและ
การปกคลุมพื้นที่ สวนใหญมีรูปทรงเปนกอน ไดแก ปะการังชองเหลี่ยม (Favites spp.) ปะการังโขด (Porites
lutea) ปะการังวงแหวน (Favia spp.)
เกาะสะบา
แนวปะการังกอตัวหนาแนนบริเวณขอบนอกของอาว พื้นที่แนวปะการังทั้งหมดประมาณ 77 ไร
พบปะการังที่มีชีวิตใตเสนเทปที่ใชในการสํารวจ 6 สกุล ขึ้นปกคลุมพื้นที่เฉลี่ย 16.04±7.96% และปะการัง
ตายเฉลี่ย 10.33±7.22% อัตราสวนของเปอรเซ็นตปกคลุมพื้นที่ของปะการังที่มีชีวิตตอปะการังตายเทากับ
1.55:1.00 จัดวาแนวปะการังอยูในสถานภาพสมบูรณดี ปะการังที่มีชีวิตที่เดนทั้งในดานจํานวนโคโลนีและการ
ปกคลุมพื้นที่ สวนใหญมีรูปทรงเปนกอนปะการังโขด ไดแก ปะการังโขด (Porites lutea)
ปะการัง
ดอกไมทะเล (Goniopora sp.) ปะการังสมอง (Platygra sp.)
สถานภาพของปะการังในจังหวัดจันทบุรีมีแนวโนมที่ดีขึ้น โดยบริเวณหาดเจ าหลาวที่ผลการ
สํารวจในปพ.ศ. 2559 พบวาเสียหายมาก ในปพ.ศ. 2560 อยูในสภาพสมบูรณปานกลาง และในการสํารวจ
ครั้งลาสุดในป พ.ศ. 2561 พบวาอยูในสภาพสมบูรณดีมาก บริเวณเกาะสะบาผลการสํารวจในปพ.ศ. 2559
พบวาปะการังในบริเวณนั้นอยูในสภาพสมบูรณปานกลาง การสํารวจในป พ.ศ. 2561 พบวาอยูในสภาพ
สมบูรณดี สวนปะการังบริเวณเกาะนมสาวซึ่งผลการสํารวจในป พ.ศ. 2559 อยูในสภาพสมบูรณดี การสํารวจ
ในป พ.ศ.2560 และ 2561 พบวาอยูในสภาพสมบูรณดีมาก (ตารางที่ 2-1)
ตารางที่ 2-1 สถานภาพแนวปะการังจังหวัดจันทบุรี
สถานการณทรัพยากร
ปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ปะการัง
พื้นที่
พืน้ ที่
แนว
สํารวจ %LC สถานภาพ
สถานที่
ปะการัง
(ไร)
(ไร)
เสียหาย
แหลมเสด็จ 16
16
9.00
มาก

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
พื้นที่
สํารวจ
(ไร)
-

2- 4

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561

พื้นที่
%LC สถานภาพ สํารวจ %LC สถานภาพ
(ไร)
-

-

-

-

-
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หาดเจา
หลาว

514

514

19.10

เสียหาย
มาก

เกาะสะบา

77

77

เกาะ
นมสาว

สมบูรณ
43.30 ปาน
กลาง

159

159

62.5

สมบูรณ
ดี

514

23.6

-

-

159

42.9

ก.

514

36.49

สมบูรณ
ดีมาก

-

77

16.04

สมบูรณ
ดี

สมบูรณ
ดีมาก

159

42.94

สมบูรณ
ดีมาก

สมบูรณ
ปาน
กลาง

1

ข.

ภาพที่ 2-2 ก.) ปะการั งบริเ วณหาดเจ าหลาว และ ข.) ปะการั งบริ เวณเกาะนมสาว จั งหวัด จัน ทบุ รี
(ศูนยวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอาวไทยฝงตะวันออก, 2560)
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ภาพที่ 2-3 แผนที่แสดงจุดสํารวจดวยวิธี Line transect ของจังหวัดจันทบุรี
ปลาในแนวปะการัง
ในป พ.ศ. 2561 ศูนยวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอาวไทยฝงตะวันออกสํารวจปลา
บริเวณแนวปะการังจังหวัดจันทบุรี โดยวิธี Fish video census เปนระยะทางยาว 30 เมตร กวาง 5 เมตร
จํานวน 3 ซ้ํา คิดเปนพื้นที่สํารวจสถานีละ 450 ตารางเมตร พบปลาทั้งหมด 36 ชนิด 13 ครอบครัว โดยที่
สถานีเกาะนมสาวพบปลา 26 ชนิด 13 ครอบครัว สถานีหาดเจาหลาวพบปลา 16 ชนิด 6 ครอบครัว และ
สถานีเกาะสะบาพบปลา 14 ชนิด 6 ครอบครัว (ตารางที่ 2-2) ครอบครัวปลาสลิดหิน (Pomacentridae) เปน
ชนิดเดนมีความชุกชุมมากในแนวปะการัง รองลงมาไดแก ครอบครัวปลาบูลูกดอก (Family Ptereleotridae)
ครอบครัวปลาอมไข (Family Apogonidae) และครอบครัวปลาทราย (Family Nemipteridae)
ตามลําดับ โดยที่พบวาปลาปลาสลิดหิน Neopomacentrus filamentosus มีความชุกชุมมากและเปนชนิด
เดนที่สุด รองลงมาไดแก ปลาบูลูกดอก Parioglossus philippe ตามลําดับ (ภาพที่ 2-4)
2- 6
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ภาพที่ 2-4 ปลาในแนวปะการังบริเวณเจาหลาว จังหวัดจันทบุรี

ตารางที่ 2-2 จํานวนวงศ และจํานวนชนิดของปลาที่พบในระหวางการสํารวจปะการังในจังหวัดจันทบุรี
สถานที่
จํานวนวงศ
จํานวนชนิด

หาดเจาหลาว
6
16

เกาะนมสาว
13
26

เกาะสะบา
6
14

2.1.2 สาเหตุทมี่ ผี ลกระทบตอทรัพยากรปะการัง (Pressure)
1. การทองเที่ยวในแนวปะการัง
- การทิ้งสมอลงในแนวปะการัง ทําใหปะการังแตกหักเสียหาย (P1)
- ผลเสียหายที่เกิดจากนักทองเที่ยวประเภทดําที่ผิวน้ํา ยืนเหยียบปะการัง จนแตกหักเสียหาย (P2)
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2. การทําประมง
- ชาวประมงวางอวนตามแนวปะการัง มีโอกาสที่น้ําจะพัดอวนใหพันกับปะการัง ทําใหปะการังเกิด
ความเสียหายขณะเก็บกูอวน (P3)
3. ขยะทะเล
- ชาวประมงซอมอวนและตัดเศษอวนที่ไมใชทิ้งลงทะเล เศษอวนปกคลุมอยูบนปะการังทําใหปะการัง
ตาย (P4)
- ขยะจากชายฝง เชนขวดน้ําพลาสติก ขวดแกว ถุงพลาสติก ซึ่งนอกจากจะทําใหทัศนียภาพของ
แหลงทองเที่ยวเสื่อมโทรมลงแลวอาจปดคลุมปะการัง หรือกระแทกปะการังทําใหเกิดความเสียหาย
(P5)
4. การเพิ่มขึ้นของตะกอนจากพื้นที่แนวชายฝง
- การกอสรางที่มีการเปดหนาดิน ขุดลอกพื้นที่ชายฝง เพื่อทํากิจกรรมตางๆ เชน ทําถนน กอสราง
ทาเทียบเรือ กอสรางอาคาร ฯลฯ ในชวงฤดูฝน หลายแหงยังไมมีการปองกันไมใหตะกอนถูกพัดพาลง
สูทะเล ตะกอนชายฝงเหลานี้อาจไปทับถมบนปะการัง ทําใหปะการังออนแอลง (P6)
- การปลอยตะกอน และน้ําเสียจากพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา (P7)
5. ผลกระทบจากสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ / การเกิดปะการังฟอกขาว
- เกิดปรากฏการณปะการังฟอกขาวอันเนื่องมาจากอุณหภูมิน้ําทะเลสูงผิดปกติ ทําใหแนวปะการังเกิด
การฟอกขาว (P8)
2.1.3 การดําเนินงาน มาตรการ และการแกไขปญหา (Responses)
1.การปรับปรุง/ออกกฎหมายที่เกี่ยวของ (R1) มาตรา 20 22 และ 23 ตาม พรบ.กรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝง เปดโอกาสให หนวยงานสามารถประกาศพื้นที่คุมครองทรัพยากรทางทะเล และ
ชายฝง เพื่อประโยชนในการสงวน อนุรักษ และฟนฟู ตลอดจนกําหนดมาตรการคุมครองทรัพยากร
แนวปะการัง
2. สรางองคความรู และติดตามการเปลี่ยนแปลงสถานภาพทรัพยากร (R2)
3. สงเสริมการมีสวนรวม และสรางจิตสํานึก ของภาคประชาชน และภาคธุรกิจ (R3)
3.1 จัดกิจกรรมเก็บขยะ ชายฝง และแนวปะการัง (R3.1)
3.2 การใหความผูเรื่องผลกระทบจากขยะ ตอแนวปะการัง (R3.2)
4. บริหารจัดการ อนุรักษ และเฝาระวังตรวจตราทรัพยากรทางทะเลและชายฝง เพื่อการใช
ประโยชนอยางยั่งยืน (R4)
4.1 การบริหารจัดการเพื่อลดผลกระทบจากการทิ้งสมอ โดยการวางทุนผูกเรือ (R4.1)
4.2 การดําเนินการเฝาระวังการทองเที่ยวประเภทดําน้ําที่ผิวน้ํา (R4.2)
4.3 การดําเนินการติดตามคุณภาพน้ําชายฝงเพื่อใหรูแหลงที่มาของน้ําเสีย (R4.3)
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4.4 การสรางระบบรายงานเหตุตะกอน และคุณภาพน้ําเสื่อมโทรม (R4.4)
5. ปองกัน เฝาระวัง และสงเสริมการลดผลกระทบจากแผนดินและเกาะ (R5)
5.1 บูรณาการกับหนวยงานทองถิ่น และชุมชนใหจัดการขยะใหเหมาะสม (R5.1)
5.2 บูรณาการหนวยงานอนุญาตสรางสิ่งกอสรางชายฝง และหนวยงานควบคุมคุณภาพ
สิ่งแวดลอม (R5.2)
ตารางที่ 2-3 สาเหตุและการแกปญหาในแนวปะการังโดยใชวิธี PSR
สาเหตุที่มีผลกระทบตอ
การดําเนินงาน มาตรการ และการแกไขปญหา
ทรัพยากร (Pressure)
(Responses)
P1: การทองเที่ยวใน
R1: การปรับปรุง/ออกกฎหมายที่เกี่ยวของ
แนวปะการัง
R3: สงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชน และภาคธุรกิจ
P1.1 นักทองเที่ยว
R4: บริหารจัดการ อนุรักษ และเฝาระวังตรวจตราทรัพยากรทางทะเลและ
ประเภทดําที่ผิวน้ํา ยืน ชายฝง เพื่อการใชประโยชนอยางยั่งยืน
เหยียบปะการัง
R4.1 : การบริหารจัดการเพื่อลดผลกระทบ จากการทิ้งสมอ โดยการวาง
P1.2 การทิ้งสมอลงใน ทุนผูกเรือในเขตแนวปะการัง
แนวปะการัง
R4.2: การดําเนินการเฝาระวังการทองเที่ยวประเภทดําน้ําที่ผิวน้ํา
P1.3 การใหอาหารปลา
P2: นักทองเที่ยวยืน
R3: สงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชน และภาคธุรกิจ
เหยียบปะการัง
R4: บริหารจัดการ อนุรักษ และเฝาระวังตรวจตราทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝง เพื่อการใชประโยชนอยางยั่งยืน
P3: การทําประมง (อวน R1: การปรับปรุง/ออกกฎหมายที่เกี่ยวของ โดยการประกาศพื้นที่อนุรักษ และ
ลอย)
คุมครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
R3: สงเสริมการมีสวนรวม และสรางจิตสํานึก ของภาคประชาชน และภาค
ธุรกิจ
สาเหตุที่มีผลกระทบตอ
การดําเนินงาน มาตรการ และการแกไขปญหา
ทรัพยากร (Pressure)
(Responses)
P4: การทิ้งขยะลงทะเล R3 สงเสริมการมีสวนรวม และสรางจิตสํานึก ของภาคประชาชน และภาค
(ขยะประมง) และ
ธุรกิจ
P5: การทิ้งขยะลงทะเล
R3.1 : จัดกิจกรรมเก็บขยะ ชายฝง และแนวปะการัง
(ขยะจากชายฝง)
R3.2 : การใหความผูเรื่องผลกระทบจากขยะ ตอแนวปะการัง
R5: ปองกัน เฝาระวัง และสงเสริมการลดผลกระทบจากแผนดินและเกาะ
R5.1 บูรณาการกับหนวยงานทองถิ่น และชุมชนใหจัดการขยะให
เหมาะสม
P6: ตะกอนไหลลงทะเล R4: บริหารจัดการ อนุรักษ และเฝาระวังตรวจตราทรัพยากรทางทะเลและ
(ตะกอนจากการพัฒนา ชายฝง เพื่อการใชประโยชนอยางยั่งยืน
ชายฝง) และ
R4.3: การดําเนินการติดตามคุณภาพน้ําชายฝง เพื่อใหรูแหลงที่มาของน้ํา
P7: ตะกอนไหลลงทะเล
เสีย
(ตะกอน และน้ําเสียจาก
R4.4: การสรางระบบรายงานเหตุตะกอน และคุณภาพน้ําเสื่อมโทรม
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การเพาะเลี้ยง)
P8: การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

1

R5: ปองกัน เฝาระวัง และสงเสริมการลดผลกระทบจากแผนดินและเกาะ
R5.2 : บูรณาการหนวยงานอนุญาตสรางสิ่งกอสรางชายฝง และหนวยงาน
ควบคุมคุณภาพสิ่งแวดลอม
R2: สรางองคความรู และติดตามการเปลี่ยนแปลงสถานภาพทรัพยากร

2.1.4 การดําเนินงานที่ผา นมาในปทผี่ านมา
1) เตรียมประกาศเขตพื้นที่คุมครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝงบริเวณเกาะนมสาว
2) คุมครอง และปองกันการบุกรุกทําลายระบบนิเวศและทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
2.1.5 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ
ปญหา และอุปสรรค
1) กฎหมายที่เกี่ยวของ ประเทศไทยมีกฎหมายที่เกี่ยวของกับการคุมครองปะการังอยูหลายฉบับทั้ง
การคุมครองตัวปะการังมีชีวิต และซากปะการัง กฎหมายคุมครองพื้นที่และสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของกับ
แนวปะการังในบางพื้นที่ การดําเนินการใดๆ เกี่ยวกับปะการังควรตองคํานึงถึงเรื่องการบังคับใชกฎหมาย
รวมทั้งหนวยงานที่บังคับใชกฎหมายในพื้นที่ดวย
2) ความรวมมือของประชาชนในพื้นที่เปนปจจัยที่สําคัญ เปนแรงผลักดันที่จะใหการอนุรักษมี
ประสิทธิภาพ การไดรับความรวมมือจากประชาชนเมื่อชุมชนเกิดความตระหนักถึงทรัพยากร และศักยภาพที่มี
อยูของทรัพยากรในพื้นที่
3) ขาดบุคคลากร
ขอเสนอแนะ
1) ควรมีการกําหนดมาตรการเรื่องการลดผลกระทบจากตะกอนชายฝงซึ่งมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเนื่องจาก
การพัฒนาพื้นที่ชายฝงมีการขยายตัวมากขึ้น
2) ควรมี การบู ร ณาการกั บ หน ว ยงานที่อนุญ าตการสรางสิ่งกอสรางชายฝง การจัดการขยะ และ
หนวยงานที่ดูแลการเพาะเลี้ยงชายฝง
3) ควรมีการกําหนดมาตรการลดผลกระทบจากการทองเที่ยวมีแนวโนมเพิ่มขึ้นจากการสงเสริมการ
ทองเที่ยวทางทะเล โดยเฉพาะกิจกรรมดําน้ําดูปะการังที่ไดรับความนิยม โดยเฉพาะการวางทุนผูก
เรือ
4) ควรมีการกําหนดมาตรการคุมครองอยางเขมงวดในพื้นที่แนวปะการังนอกเขตอุทยานทางทะเล
ประกาศพื้นที่คุมครองทางทะเลอยางมีสวนรวมกับชุมชน
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2.2. ทรัพยากรหญาทะเล
แหลงหญาทะเลมี 2 ลักษณะ คือ อยูในบริเวณน้ําทวมขังตลอดเวลา และโผลพนน้ําในชวงน้ําลง การ
ติดตามสภาวะทรัพยากรหญาทะเล โดยศูนยวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ใชวิธีการสุมสํารวจ
(spot check) ในบริเวณที่เคยมีรายงานการพบแหลงหญาทะเล โดยใชนักประดาน้ําจํานวน 2-3 คน วายน้ํา
หรือเดินออกไปโดยรอบจุดสํารวจหรือจุดจอดเรือเปนระยะทางประมาณ 5-10 เมตร และบันทึกพิกัดจุดสํารวจ
หรือจุดที่พบหญาทะเลดวยเครื่องมือระบุพิกัดทางภูมิศาสตร (Global Positioning System: GPS) พรอมทั้ง
บันทึกคาตัวแปรตาง ๆ ไดแก รอยละการปกคลุมพื้นที่ของหญาทะเล ชนิดหญาทะเล ลักษณะตะกอน พื้นทอง
ทะเล พรอมทั้งพืชและสัตวที่พบเห็น นอกจากนี้ยังมีการตรวจวัดคุณภาพน้ําทะเล ณ ตําแหนงที่สํารวจ
2.2.1 สถานภาพทรัพยากรหญาทะเล (state)
จากการสํารวจและติดตามสถานการณแหลงหญาทะเลของจังหวัดจันทบุรี ของศูนยวิจัยและพัฒนา
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอาวไทยฝงตะวันออก ในปงบประมาณ 2560 บริเวณอาวคุงกระเบน (ภาพที่ 25 ) และบานหาดหัวแหลม (ภาพที่ 2-6) ครอบคลุมพื้นที่แหลงหญาทะเลทั้งหมด 2,322 ไร พบหญาทะเล
จํานวน 3 ชนิด คือ หญากุยชายเข็ม หญากุยชายทะเล และหญาคาทะเล (ตารางที่ 2-4) เมื่อเปรียบเทียบกับ
การศึกษากอนหนานี้ในป พ.ศ. 2557 พบวาอาวคุงกระเบน มีพื้นที่ และเปอรเซ็นปกคลุมหญาทะเลสูงขึ้น
สถานภาพหญาทะเลในอาวคุงกระเบนเปลี่ยนจากสมบูรณดีในปพ.ศ. 2557 เปนสมบูรณดีมากในปพ.ศ. 2560
ตารางที่ 2-4 พื้นที่แหลงหญาทะเลจังหวัดจันทบุรี
ป

สถานที่

พ.ศ. 2557 อาวคุง
กระเบน

ชนิดหญาทะเล
1.หญากุยชายเข็ม

เปอรเซ็นปก
คลุม

สถานภาพ
หญาทะเล

962

30-60

สมบูรณดี

60

ปานกลาง

สมบูรณดี

2,306

90

สมบูรณดีมาก

16

40

สมบูรณปาน
กลาง

2.หญาคาทะเล

หาดเจาหลาว 1.หญากุยชายเข็ม
พ.ศ. 2560 อาวคุง
กระเบน

พื้นที่ (ไร)

1.หญากุยชายเข็ม
2.หญากุยชายทะเล
3.หญาคาทะเล

บานหาด
หัวแหลม

1.หญากุยชายเข็ม
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ภาพที่ 2-5 แผนที่แสดงพื้นที่สํารวจหญาทะเล บริเวณอาวคุงกระเบน

่
่
ภาพที่ 2-6 แผนที่แสดงพื้นที่สํารวจหญาทะเล บริเวณบานหาดหัวแหลม
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ภาพที่ 2-7 การสํารวจแหลงหญาทะเลจังหวัดจันทบุรี ระหวางเดือนกันยายน พ.ศ. 2559– กรกฎาคม พ.ศ.
2560 1) การเก็บตัวอยางหญาทะเลภาคสนามบริเวณเจาหลาว 2) หญากุยชายเข็มบริเวณเจา
หลาว 3) บันทึกพิกัดจุดสํารวจที่พบหญาทะเลบริเวณอาวคุงกระเบน 4) ชนิดหญาคาทะเลบริเวณ
อาวคุงกระเบนสภาพพื้นเลนปนเปลือกหอย 6) ชนิดหญากุยชายเข็มและหญากุยชายทะเลบริเวณ
อาวคุงกระเบน
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2.2.2 สาเหตุที่มผี ลกระทบตอทรัพยากรหญาทะเล (Pressure)
1. การทําประมงในพื้นที่หญาทะเลของเรือประมง รวมทั้งการทิ้งสมอเรือ (P1)
2. การพัฒนาชายฝงทุกรูปแบบที่ทําใหมีตะกอนในน้ําทะเลมากขึ้น ตะกอนไหลลงทะเล (P2)
3. ทิ้งขยะลงทะเล ทั้งในสวนของขยะประมง และขยะชายฝง (P3)
4. การระบายน้ําทิ้งลงทะเลจากชุมชน โรงแรม และบอเพาะเลี้ยง (P4)
5. การเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลของหญาทะเลที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในรอบปคอนขางชัดเจน
(P5)
6. ปญหาคลื่นลมมรสุมที่รุนแรงทําใหมีการเคลื่อนยายของแนวสันทรายและตะกอนตาม
ธรรมชาติทับถมแนวหญา (P6)
2.2.3 การดําเนินงาน มาตรการ และการแกไขปญหา (Responses)
1. การปรับปรุง/ออกกฎหมายที่เกี่ยวของ (R1) พรบ.กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง พ.ศ.
2558 เปดโอกาสให หนวยงานสามารถประกาศพื้นที่คุมครองทรัพยากรทางทะเล และ
ชายฝง เพื่อประโยชนในการสงวน อนุรักษ และฟนฟู ตลอดจนกําหนดมาตรการคุมครอง
ทรัพยากรหญาทะเล เชน การกําหนดเขตการใชหญาทะเลอยางเหมาะสม
2. สรางองคความรู และติดตามการเปลี่ยนแปลงสถานภาพหญาทะเล (R2)
3. สงเสริมการมีสวนรวม และสรางจิตสํานึก ของภาคประชาชน และภาคธุรกิจ (R3)
4. บริหารจัดการ อนุรักษ และเฝาระวังตรวจตราทรัพยากรหญาทะเล เพื่อการใชประโยชนอยาง
ยั่งยืน (R4)
5. ปองกัน เฝาระวัง และสงเสริมการลดผลกระทบจากแผนดินและเกาะ (R5)
R 5.1 บูรณาการกับหนวยงานอนุญาตกอสรางชายฝง
R 5.2 บูรณาการกับหนวยงานจัดการขยะชายฝง
6. ฟนฟู แหลงหญาทะเล (R6)
2.2.4 การดําเนินงานที่ผา นมาในป 2559
- โครงการฟนฟูพื้นที่ระบบนิเวศทรัพยากรทางทะเล (หญาทะเลเทียม)
2.2.5 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ
- ขาดความรวมมือจากชาวบานในบางพื้นที่
- การใชทรัพยากรในแหลงหญาที่มากเกิน
- ระยะเวลาของการฟนตัวขึ้นอยูกับชนิดหญา
- การขยายตัวของชุมชนในแหลงทองเที่ยว
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ตารางที่ 2-5 ผลจากการวิเคราะหการเสื่อมโทรมของหญาทะเลโดยใชวิธี PSR
สาเหตุที่มีผลกระทบตอ
การดําเนินงาน มาตรการ และการแกไขปญหา
ทรัพยากร
(Responses)
(Pressure)
P1 การทําประมงใน
R1 การปรับปรุง/ออกกฎหมายที่เกี่ยวของ รวมทั้งการกําหนดเขตการใช
พื้นที่หญาทะเลของ
หญาทะเลอยางเหมาะสม
เรือประมง รวมทั้งการ R2 สรางองคความรู และติดตามการเปลี่ยนแปลงสถานภาพทรัพยากร
R3 สงเสริมการมีสวนรวม และสรางจิตสํานึก ของภาคประชาชน และภาค
ทิ้งสมอเรือ
ธุรกิจ
R6 ฟนฟู แหลงหญาทะเล
P2 ตะกอนจากการ
R2 สรางองคความรู และติดตามการเปลี่ยนแปลงสถานภาพทรัพยากร
พัฒนาชายฝงไหลลง
R3 สงเสริมการมีสวนรวม และสรางจิตสํานึก ของภาคประชาชน และภาค
ทะเล
ธุรกิจ
R4 บริหารจัดการ อนุรักษ และเฝาระวังตรวจตราทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝง เพื่อการใชประโยชนอยางยั่งยืน
R5 ปองกัน เฝาระวัง และสงเสริมการลดผลกระทบจากแผนดินและเกาะ
R 5.1 บูรณาการกับหนวยงานอนุญาตกอสรางชายฝง
R6 ฟนฟู แหลงหญาทะเล
P3 ทิ้งขยะลงทะเล
R2 สรางองคความรู และติดตามการเปลี่ยนแปลงสถานภาพทรัพยากร
(ขยะประมง และขยะ R3 สงเสริมการมีสวนรวม และสรางจิตสํานึก ของภาคประชาชน และภาค
ชายฝง)
ธุรกิจ
R4 บริหารจัดการ อนุรักษ และเฝาระวังตรวจตราทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝง เพื่อการใชประโยชนอยางยั่งยืน
R5 ปองกัน เฝาระวัง และสงเสริมการลดผลกระทบจากแผนดินและเกาะ
R 5.2 บูรณาการกับหนวยงานจัดการขยะชายฝง
R6 ฟนฟู แหลงหญาทะเล
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สาเหตุที่มีผลกระทบตอ
การดําเนินงาน มาตรการ และการแกไขปญหา
ทรัพยากร
(Responses)
(Pressure)
P4 การระบายน้ําทิ้งลง R2 สรางองคความรู และติดตามการเปลี่ยนแปลงสถานภาพทรัพยากร
ทะเล (ชุมชน โรงแรม R3 สงเสริมการมีสวนรวม และสรางจิตสํานึก ของภาคประชาชน และภาค
และบอเพาะเลี้ยง)
ธุรกิจ
R5 ปองกัน เฝาระวัง และสงเสริมการลดผลกระทบจากแผนดินและเกาะ
R6 ฟนฟู แหลงหญาทะเล
P5 การเปลี่ยนแปลง
R2 การสรางองคความรู และติดตามการเปลี่ยนแปลงสถานภาพหญาทะเล
ตามฤดูกาลของหญา
ทะเล
P6 ปญหาคลื่นลมมรสุม R2 การสรางองคความรู และติดตามการเปลี่ยนแปลงสถานภาพหญาทะเล
ที่รุนแรง มีการ
เคลื่อนยายทราบมาทับ
หญาทะเล
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2.3 ทรัพยากรสัตวทะเลหายาก
สัตว ทะเลหายากในนานน้ําไทยประกอบดวยกลุ มสัตวทะเล 3 กลุม ได แก เตาทะเล (Sea
turtles) พะยูน (Dugong) โลมาและปลาวาฬ (Whales and Dolphins) ซึ่งทั้งหมดถูกจัดเปนสัตวปาสงวน
และคุมครอง ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535 วาดวยการหามลา หามคา หาม
ครอบครอง หามเพาะพันธุ โดยมี ผลครอบคลุมไปถึงไข ซาก ตลอดจนชิ้นสว นตางๆของสัตวเ หลานั้ นดว ย
นอกจากนี้ยังถูกจัดใหอยูในบัญชีรายชื่อของอนุสัญญาวาดวยการคาระหวางประเทศซึ่งพันธุพืชปาและสัตวปาที่
ใกลสูญพันธ (CITES) โดยเตาทะเลทุกชนิด พะยูน และโลมาอิรวดี อยูในภาวะใกลสูญพันธุอยางยิ่ง จึงจัดอยูใน
รายชื่อ CITES บัญชี 1 สวนโลมาและปลาวาฬชนิดอื่นๆ และฉลามวาฬ จัดอยูใน CITES บัญชี 2
•

เตาทะเล 5 ชนิด ไดแก เตาตนุ (Green turtle, Chelonia mydas), เตากระ (Hawksbill turtle,
Eretmochelys imbricata), เตาหญา (Olive ridley turtle, Lepidochelys olivacea) เตา
มะเฟอง (Leatherback turtle, Dermochelys coriacea) และ เตาหัวคอน (Loggerhead turtle,
Caretta caretta)

ก. เตากระ

ข. เตาตนุ

ภาพที่ 2-8 ลักษณะของเตากระ และเตาตนุ
•

•

พะยูนมีเพียงชนิดเดียวคือ พะยูน (Dugong, Dugong dugon)

ภาพที่ 2-9 ภาพพะยูน
กลุมโลมาและวาฬมี 27 ชนิด แบงเปนกลุมที่อยูประจําถิ่นใกลฝงและกลุมที่มีการอพยพยายถิ่น
ระยะไกลซึ่งมักอาศัยบริเวณไกลฝง ชนิดโลมาและปลาวาฬที่มีการศึกษาในเชิงสถานภาพและการ
แพร ก ระจายจํ า กั ด อยู ใ นกลุ ม ประชากรใกล ฝ ง 6 ชนิ ด ได แ ก โลมาปากขวด (Indo-Pacific
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Bottlenose dolphin, Tursiops aduncus) โลมาหัวบาตรหลังเรียบ (Finless porpoise,
Neophocaena phocaenoides) โลมาหลังโหนก (Indo-Pacific Humpback dolphin, Sousa
chinensis) โลมาอิรวดี (Irrawaddy dolphin, Orcaella brevirostris) ปลาวาฬ บรูดา (Bryde's
whale, Balaenoptera edeni) และโอมูระ (Omura’s whale, Balaenoptera omurai)

ภาพที่ 2-10 ภาพถายโลมาและวาฬ
2.3.1 สถานภาพทรัพยากรสัตวทะเลหายาก (State)
จากการศึกษาของศูนยวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอาวไทยฝงตะวันออก ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ระหวางเดือนกันยายน พ.ศ. 2559 ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560) ซึ่งรวมทั้ง
รายงานการเกยตื้น การสํารวจในธรรมชาติ และการแจงขาวของชุมชน พบสัตวทะเลหายาก 4 ชนิด ไดแก
เตาทะเล โลมา วาฬ และพะยูน ในบริเวณชายฝงจังหวัดจันทบุรี
2.3.1.1 สถานภาพเตาทะเลจังหวัดจันทบุรี
การเกยตื้ น ของเต า ทะเล จั งหวั ดจั น ทบุรีมีส ถิติการเกยตื้น ของเตาทะเล จํานวน 14 ตั ว ในชว ง
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ระยะเวลาระหวางเดือนกันยายน พ.ศ. 2559 ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560) คิด
เปนคาเฉลี่ยรอยละ 1.4 ตัวตอเดือนโดยเตาตนุมีอัตราการเกยตื้นมากที่สุด คิดเปน รอยละ 71.43 และ
เตากระคิดเปนรอยละ 28.57 และมักเปนเตาทะเลมีชีวิตที่มีสภาพออนแรงไมสามารถตานทานกระแสน้ําได
จากขอมูลในตารางที่ 2-6 และ 2-7 พบวาอัตราการเกยตื้นของเตากระและเตาตนุในปงบประมาณ 2560 นั้น
สูงกวาคาเฉลี่ยของการเกยตื้นในชวง 10 ปกอนหนานี้อยางเห็นไดชัด
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ตารางที่ 2-6 ชนิดสัตวทะเลหายากพบในจังหวัดจันทบุรีแยกตามแหลงที่มาของขอมูล
ชื่อไทย

ชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร

เตากระ
เตาตนุ

Hawksbill turtle
Green turtle

Eretmochelys imbricata
Chelonia mydas

แหลงที่มาขอมูล
ใน
จาก
เกยตื้น
ธรรมชาติ ชุมชน
√
√

ตารางที่ 2-7 การเกยตื้นของ วาฬ และโลมา บริเวณชายฝงจังหวัดจันทบุรี
ชนิดของสัตว
ทะเลหายาก
เตากระ
เตาตนุ
เตาหัวฆอน

ระหวางป พ.ศ. 2548-2558
จํานวน (ตัว)
15
31
2

ปงบประมาณ พ.ศ.2560

อัตราการเกยตื้น (ตัว/ป) จํานวน (ตัว)
1.5
4
3.1
10
0.2
0

อัตราการเกยตื้น (ตัว/ป)
4
10
0

ภาพที่ 2-11 แผนภูมิแสดงจํานวนเตาทะเลเกยตื้น แยกตามสภาพที่พบ ในจังหวัดจันทบุรี
2.3.1.2 พะยูน
จํานวนประชากรพะยูน ในธรรมชาติจากการสํารวจโดยศูนยวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝงอาวไทยฝงตะวันออก ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 พบวามีพะยูนอาศัยอยูบริเวณระหวางบริเวณปาก
แมน้ําประแส ของจังหวัดระยอง และชายฝงจังหวัดจันทบุรี จํานวน 15 ตัว (สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากร
ทางทะเล ชายฝงทะเล และปาชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง, 2560)
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ภาพที่ 2-12 แผนที่แสดงพื้นที่ ที่มีการพบพะยูนในประเทศไทย (สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล
ชายฝงทะเล และปาชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง, 2560)
2.3.1.3 สถานภาพวาฬ และโลมา
จํ า นวนประชากรโลมาและวาฬในธรรมชาติ ใ นบริ เ วณทะเลจั งหวั ด จั น ทบุ รี ที่ ป ระเมิ น ด ว ยการ
ประมาณคาจากการนับโดยตรง และการสัมภาษณ ประกอบดวยโลมาหัวบาตรหลังเรียบ จํานวนประมาณ 60
ตัว โลมาหลังโหนก จํานวนประมาณ 20 ตัว และโลมาอิระวดี 154 ตัว โลมาเหลานี้เปนกลุมประชากรโลมาที่
วายน้ําไปมาบริเวณชายฝงทะเลระหวางจังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด (สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากร
ทางทะเล ชายฝงทะเล และปาชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง, 2560)
การเกยตื้นของโลมาและวาฬ จังหวัดจันทบุรีมีสถิติการเกยตื้นของโลมาและวาฬ จํานวน 9 ตัว ใน
ระยะเวลาระหวางเดือนกันยายน พ.ศ. 2559 ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 คิดเปนคาเฉลี่ยรอยละ 0.9 ตัว
ตอเดือน โดยวาฬเพชฌฆาตดํามีอัตราการเกยตื้นมากที่สุดคิดเปน รอยละ 33.33 ซึ่งในชวงเวลานี้เปนครั้งแรก
ที่มีการรายงาน การเกยตื้นของวาฬโอมูระ เปนครั้งแรกในจังหวัดจันทบุรี (ตารางที่ 2-8 และ 2-9)
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ตารางที่ 2-8 ชนิดวาฬ และโลมาทีพ่ บในจังหวัดจันทบุรีแยกตามแหลงที่มาของขอมูลในป งบประมาณ พ.ศ.
2560
ชื่อไทย
โลมาปากขวด
โลมาหลังโหนก

ชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร

Indo-Pacific Bottlenose
dolphin
Indo-Pacific Humpback
dolphin

โลมาหัวบาตรหลังเรียบ Finless porpoise
วาฬโอมูระ
Omura’s whale
วาฬเพชฌฆาตดํา
False Killer Whale

แหลงที่มาขอมูล

ใน
จาก
เกยตื้น ธรรมชาติ ชุมชน

Tursiops aduncus

√

-

-

Sousa chinensis
Neophocaena
phocaenoides
Balaenoptera omurai
Pseudorca crassidens

√

-

-

√
√
√

-

-

ตารางที่ 2-9 การเกยตื้นของ วาฬ และโลมา บริเวณชายฝงจังหวัดจันทบุรี
ชนิดของสัตว
ทะเลหายาก
โลมาปากขวด
โลมาหลังโหนก
โลมาหัวบาตร
หลังเรียบ
โลมาอิรวดี
วาฬโอมูระ
วาฬเพชฌฆาต
ดํา
วาฬฟน

ระหวางป พ.ศ. 2548-2558
จํานวน (ตัว) อัตราการเกยตื้น (ตัว/ป)

ปงบประมาณ พ.ศ.2560
จํานวน (ตัว)

อัตราการเกยตื้น (ตัว/ป)

10
5
14

1
0.5
1.4

2
1
2

2
1
2

4
0
3

0.4
0
0.3

0
1
3

0
1
3

1

0.1

0

0

ภาพที่ 2-13 สัตวทะเลหายากที่พบเมื่อวันที่ 21 พ.ค. 2560 บริเวณ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ. จันทบุรี
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1

3.5

3

2.5

2

1.5

1

ไม่ทราบเพศ

0.5

ภาพที่ 2-14

ะ
วา
ฬโ
อม
ูร

วด
โล
มา
หล
โล
ังโ
หน
มา
หัว
ก
บา
ตร
หล
ังเร
ียบ
วา
ฬเ
พช
ฌ
ฆา
ตด
ํา

เพศเมีย

โล
มา
ปา
กข

0

เพศผู้

แผนภู มิ แ สดงจํ า นวนสั ต ว ท ะเลเกยตื้ น ในจั ง หวั ด จั น ทบุ รี โ ดยแยกตามชนิ ด และเพศใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560

ภาพที่ 2-15 แผนที่แสดงตําแหนงที่พบโลมาและวาฬเกยตื้น ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560
2.3.2 สาเหตุที่มีผลกระทบตอทรัพยากรสัตวทะเลหายาก (Pressure)
1. การประมง สาเหตุของการเกยตื้นสําหรับเตาทะเลเกิดจากเครื่องมือประมงเปนสวนใหญ
โดยเฉพาะเครื่องมือประมงไดแก อวนลอย อวนลาก เบ็ด (P1)
2. ขยะทะเล ทั้งที่เปนขยะประมง และขยะชายฝง (P2)
3. การแลนเรือ การเดินเรือ (P3)
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2.3.3 การดําเนินงาน มาตรการ และการแกไขปญหา (Responses)
1. การปรับปรุง/ออกกฎหมายที่เกี่ยวของ (R1) มาตรา 20 22 และ 23 ตาม พรบ.กรม
ทรั พยากรทางทะเลและชายฝง เปดโอกาสให หนว ยงานสามารถประกาศพื้นที่คุมครอง
ทรัพยากรทางทะเล และชายฝง เพื่อประโยชนในการสงวน อนุรักษ และฟนฟู ตลอดจน
กําหนดมาตรการคุมครองสัตวทะเลหายาก
2. สรางองคความรู และติดตามการเปลี่ยนแปลงสถานภาพสัตวทะเลหายาก (R2)
3. สงเสริมการมีสวนรวม และสรางจิตสํานึก ของภาคประชาชน และภาคธุรกิจ (R3)
R3.1 เสริ มสร า งความรูความเขาใจในการชว ยเหลือสัตวทะเลหายากเบื้องตน ใหกับ
ชาวประมง รวมทั้งเพิ่มศักยภาพของระบบรายงานเหตุที่เกี่ยวของ
R3.2 สงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ เพื่อใหชาวประมงเห็นความสําคัญของสัตวทะเลหา
ยาก
R3.3 การใหความรูเรื่องผลกระทบของขยะตอสัตวทะเลหายาก
R3.4 การใหความรูเรื่องพฤติกรรมของสัตวทะเลหายาก และขอมูลขาวสาร การพบเห็น
สัตวทะเลหายาก เพื่อความระมัดระวังในการเดินเรือ รวมทั้งเพิ่มศักยภาพของระบบ
รายงานเหตุที่เกี่ยวของ
4. บริหารจัดการ อนุรักษ และเฝาระวังตรวจตราทรัพยากรสัตวทะเลหายาก (R4)
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ตารางที่ 2-10 ผลการวิเคราะหผลกระทบตอสัตวทะเลหายากดวยวิธี PSR
สาเหตุที่มีผลกระทบตอ
การดําเนินงาน มาตรการ และการแกไขปญหา
ทรัพยากร
(Responses)
(Pressure)
P1: การประมง (อวน
R1 การปรับปรุง/ออกกฎหมายที่เกี่ยวของ
ลาก อวนลอย เบ็ด)
R2 สรางองคความรู และติดตามการเปลี่ยนแปลงสถานภาพทรัพยากร
R3 สงเสริมการมีสวนรวม และสรางจิตสํานึก ของภาคประชาชน และภาค
ธุรกิจ
R3.1 เสริมสรางความรูความเขาใจในการชวยเหลือสัตวทะเลหายาก
เบื้องตนใหกับชาวประมง รวมทั้งเพิ่มศักยภาพของระบบรายงานเหตุที่
เกี่ยวของ
R3.2 สงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ เพื่อใหชาวประมงเห็นความสําคัญ
ของสัตวทะเลหายาก
R4 บริหารจัดการ อนุรักษ และเฝาระวังทรัพยากรสัตวทะเลหายาก
P2: ทิ้งขยะลงทะเล (จา R2 สรางองคความรู และติดตามการเปลี่ยนแปลงสถานภาพทรัพยากร
การประมง และชายฝง) R3 สงเสริมการมีสวนรวม และสรางจิตสํานึก ของภาคประชาชน และภาค
ธุรกิจ
R3.3 การใหความรูเรื่องผลกระทบของขยะตอสัตวทะเลหายาก
P3: การแลนเรือ การ
R3 สงเสริมการมีสวนรวม และสรางจิตสํานึก ของภาคประชาชน และภาค
เดินเรือ
ธุรกิจ
R3.4 การใหความรูเรื่องพฤติกรรมของสัตวทะเลหายาก และขอมูล
ขาวสาร การพบเห็นสัตวทะเลหายาก เพื่อความระมัดระวังในการเดินเรือ
รวมทั้งเพิ่มศักยภาพของระบบรายงานเหตุที่เกี่ยวของ
2.3.4 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ
- บุคลากรไมเพียงพอ
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2.4 ปาชายเลน
ปาชายเลน (mangrove forest หรือ intertidal forest) เปนระบบนิเวศที่อยูในแนวเชื่อมตอ
ระหวาง ผืนแผนดิน กับพื้นน้ําทะเลในเขตรอน (Tropical) และกึ่งรอน (Subtropical) ของโลกประกอบดวย
สังคมพืช และสัตวหลากชนิด ดํารงชีวิตรวมกันภายใตภาพแวดลอมที่เปนดินเลนน้ํากรอยและมีน้ําทะเลทวมถึง
อยางสม่ําเสมอ ดังนั้นปาชายเลนจะพบไดในบริเวณที่เปนชายฝงทะเล ปากแมน้ํา อาว ทะเลสาบและรอบเกาะ
แกงตางๆ ในพื้นที่ชายฝงทะเล
สิ่งไมมีชีวิต และสิ่งมีชีวิตในปาชายเลนจะมีความสัมพันธระหวางกัน อยางซับซอน ทั้งในแงการ
หมุนเวียนของธาตุอาหาร และการถายทอดพลังงาน แตสามารถอธิบายงายๆ ไดวาเมื่อผูผลิต คือ พันธุพืช
เจริญเติบโตจากสังเคราะหแสง สวนของตนไมโดยเฉพาะใบไม กิ่งไม และเศษไม จะรวงหลนทับถมในน้ํา และ
ดิน และถูกยอยสลายโดยผูยอย สลายกลายเปนอินทรียวัตถุ ในที่สุดก็จะกลายเปนแรธาตุอาหารของผูบริโภค
พวกกินอินทรียสาร พวกกินอินทรียสารนี้จะเจริญเติบโตอยางรวดเร็วกลายเปนแหลงอาหารโปรตีน อันอุดม
สมบูรณแก สัตวน้ําเล็กๆ และสัตวเล็กๆ เหลานี้จะเจริญเติบโตขึ้นกลายเปนอาหารของพวกกุง ปู และ ปลา
ขนาดใหญขึ้นไปเรื่อยๆ ตามลําดับ หรือบางสวนก็จะตาย และผุพังสลายตัวเปนธาตุอาหารสะสมอยูในป า
นั่นเอง ความสัมพันธที่เกิดขึ้นนี้จะถูกปรับใหเปนไปอยางสมดุลภายในระบบ ถาไมถูกรบกวนจากภายนอก
2.4.1 สถานการณดานปาชายเลน (State)
สถานการณดานปาชายเลน ในป พ.ศ. 2557 จากการแปลภาพถายดาวเทียม Landsat 8
จังหวัดจันทบุรีมีพื้นที่ปาชายเลนคงสภาพ 82,594.79 ไร (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง, 2557) กระจาย
อยูใน 5 อําเภอ ไดแก อําเภอนายายอาม อําเภอทาใหม อําเภอเมืองจันทบุรี อําเภอแหลมสิงห และอําเภอขลุง
จากการสํารวจสังคมพืชปาชายเลนจังหวัดจันทบุรี ในทองที่ตําบลชางขาม ตําบลกระแจะ และตําบลสนามไชย
อําเภอนายายอาม, ตําบลตะกาดเงา และตําบลโขมง อําเภอทาใหม, ตําบลบางกะไชย อําเภอแหลมสิงห และ
ตําบลบางกะจะ อําเภอเมืองจันทบุรี โดยพบพันธุไมปาชายเลนทั้งสิ้น 16 วงศ (Families) 22 สกุล (Genus)
32 ชนิด (Species) มีความหนาแนนรวมของตนไมเทากับ 178.29 ตนตอไร พันธุไมที่พบมากที่สุดอยูในวงศ
Rhizophoraceae ชนิดที่มีความหนาแนนมากที่สุด คือ โกงกางใบเล็ก (Rhizophora apiculata) มีความ
หนาแนนเทากับ 46.32 ตนตอไร รองลงมา คือ ฝาดดอกขาว (Lumnitzera racemosa) และโปรงแดง
(Ceriops tagal) มีความหนาแนนเทากับ 37.70 และ 28.61 ตนตอไร ตามลําดับ
พื้นที่ปาชายเลน จากการแปลภาพถายดาวเทียม Landsat 8 กุมภาพันธุ พ.ศ. 2561 โดยไมแยก
สถานภาพ พบวา จ.จันทบุรี มีพื้นที่ปาชายเลนประมาณ 104,944 ไร (วิโรจน ละอองมณี, 2561) ซึ่งแสดงให
เห็นวา จังหวัดจันทบุรี แนวโนมการเพิ่มขึ้นของพื้นที่ปาชายเลน โดยอาจเนื่องมาจากความรวมมือในการปลูก
ปาชายเลนทั้งโดยภาครัฐ และเอกชน
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ภาพที่ 2-17 แสดงปาชายเลนในจังหวัดจันทบุรี จากภาพถายดาวเทียม Landsat 8 วันที่ 8 กุมภาพันธุ พ.ศ.
2561
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ภาพที่ 2-18 สภาพพื้นที่ปาชายเลน จังหวัดจันทบุรี
ตารางที่ 2-11 พื้นที่ปาชายเลนจังหวัดจันทบุรี
ป พ.ศ.
พื้นที่ปาชายเลน (ไร)
2518
163,125
2522
150,125
2529
90,668
2532
54,350
2534
16,643.75
2536
25,450
2539
24,332.25
2543
78,580.35
2547
73,711.93
2552
75,428.91
2557
82,594.79
2561
104,944 (ประเมินจาก ภาพถายดาวเทียม Landsat 8)
*ขอมูลป พ.ศ.2518-2557 มาจากขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝง จังหวัดจันทบุรี กรมทรัพยากรทาง
ทะเล และชายฝง พ.ศ. 2561
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ไดดําเนิน การโครงการจําแนกเขตการใช ประโยชนที่ดิ น
ปาชายเลน พ.ศ. 2557 เพื่อจําแนกเขตการใชประโยชนพื้นที่ปาชายเลนออกเปนพื้นที่ตางๆ พบวา ในป 2557
จังหวัดจันทบุรี มีพื้นที่ปาชายเลนในความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง รวม 209,130.02
ไร เปนพื้นที่ปาชายเลนคงสภาพ จํานวน 82,594.79 ไร นอกนั้นเปนพื้นที่อื่น ๆ ไดแก พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
เกษตรกรรม นาเกลือ เมืองและสิ่งกอสราง พื้นที่ทิ้งราง ปาพรุ ปาบก และพื้นที่เปลี่ยนแปลงแนวชายฝง รวม
126,535.23 ไร ดังตารางที่ 2-12
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ตารางที่ 2-12 รูปแบบการใชประโยชนที่ดินปาชายเลนจังหวัดจันทบุรี ป พ.ศ. 2557
การใชประโยชนที่ดินจังหวัดจันทบุรี
ปาชายเลน(ปาคงสภาพ)
ปาพรุ
ปาบก
พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
นาเกลือ
เกษตรกรรม
เมืองและสิ่งกอสราง
พื้นที่ทิ้งราง
พื้นที่เปลี่ยนแปลงแนวชายฝง***
รวม

82,594.79
960.65
90.74
81,715.95
664.19
32,088.69
4,433.97
1,954.42
4,626.61
209,130.02

พื้นที่ (ไร)

*** พื้นที่เขตจําแนกการใชประโยชนที่ดนิ ปาชายเลน ป พ.ศ. 2543 สภาพปจจุบันเปลี่ยนเปนทะเลหรือแมน้ําลําคลอง
ที่มา: จากการแปลภาพถายดาวเทียม โดยคณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2557

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ไดดําเนินกิจกรรมที่สําคัญตามภารกิจเพื่อฟนฟูทรัพยากรปาชายเลน
ใหสมบูรณในจังหวัดจันทบุรีตั้งแต พ.ศ. 2546 ดังแสดงในตารางที่ 2-13
ตารางที่ 2-13 กิจกรรมที่สําคัญตามภารกิจเพื่อฟนฟูทรัพยากรปาชายเลนและชายฝง ปงบประมาณ 25462559
ที่ อําเภอ
1 นายายอาม
2 ทาใหม
3 เมืองจันทบุรี
4 แหลมสิงห
5 ขลุง
รวม

ปลูกปาเต็มพื้นที่ (ไร)
1,500
80
550
1,670
8,620
12,375

ปลูกปาเสริม (ไร)
300
1,300
200
1,040
4,050
6,890
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1
4
15
22
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2.4.2 สาเหตุที่มีผลกระทบตอทรัพยากรปาชายเลน (Pressure)
1. การขยายตัวของการทองเที่ยว และที่อยูอาศัย (P1)
2. การถือครองที่ดินผิดกฎหมายในพื้นที่ปาชายเลน อยางตอเนื่องจากอดีตจนถึงปจจุบันรวมถึง
การขายสิทธิถือครองที่ดินอยางผิดกฎหมาย (P2)
3. การบุกรุกปาชายเลนมาใชประโยชนเพื่อเกษตรกรรม เชน สวนปาลม สวนมะพราว (P3)
2.4.3 แนวทางการแกไขปญหา (Responses)
1. มาตรการทางกฎหมาย บริหารจัดการเชิงพื้นที่ และการคุมครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
ตามพระราชบัญญัติสงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง พ.ศ. 2558
รวมถึงกําหนดระเบียบ กฎเกณฑสําหรับการใชประโยชนอยางเหมาะสม (R1)
2. ดําเนินการตรวจสอบการออกเอกสารสิทธิในการครอบครองพื้น (R2)
3. การฟนฟูทรัพยากรปาชายเลน (R3)
4. จัดทําหลักแนวเขตที่ดินปาชายเลนตามแผนที่ปาชายเลน ใหเกิดความชัดเจน และทํา
ประชาสัมพันธใหทราบทั่วกัน เพื่อปองกันการบุกรุกเขาไปในปาชายเลน (R4)
5. สรางเครือขายชุมชนในการอนุรักษทรัพยากรเพื่อใหชุมชนตระหนัก รักและหวงแหนทรัพยากร
ในพื้นที่ โดยใหชุมชนในพื้นที่บทบาทหนาที่ในการอนุรักษ และภาครัฐใหการสนับสนุนทําให
เกิดกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน (R5)
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ตารางที่ 2-14 ผลการวิเคราะหความเสียหายตอปาชายเลน ดวยวิธี PSR
สาเหตุที่มีผลกระทบตอ
ทรัพยากร
(Pressure)
P1 การขยายตัวของการ
ทองเที่ยว และที่อยูอาศัย

การดําเนินงาน มาตรการ และการแกไขปญหา
(Responses)

R1 มาตรการทางกฎหมาย
R2 ดําเนินการตรวจสอบการออกเอกสารสิทธิในการครอบครองพื้น
R3 การฟนฟูทรัพยากรปาชายเลน
R4 จัดทําหลักแนวเขตที่ดินปาชายเลนตามแผนที่ปาชายเลน
R5 สรางเครือขายชุมชนในการอนุรักษทรัพยากร
P2 การถือครองที่ดินผิด R1 มาตรการทางกฎหมาย
กฎหมายในพื้นที่ปาชาย R2 ดําเนินการตรวจสอบการออกเอกสารสิทธิในการครอบครองพื้น
เลน
R3 การฟนฟูทรัพยากรปาชายเลน
R4 จัดทําหลักแนวเขตที่ดินปาชายเลนตามแผนที่ปาชายเลน
R5 สรางเครือขายชุมชนในการอนุรักษทรัพยากร
P3 การบุกรุกปาชายเลน R1 มาตรการทางกฎหมาย
มาใชประโยชนเพื่อ
R2 ดําเนินการตรวจสอบการออกเอกสารสิทธิในการครอบครองพื้น
R3 การฟนฟูทรัพยากรปาชายเลน
เกษตรกรรม
R4 จัดทําหลักแนวเขตที่ดินปาชายเลนตามแผนที่ปาชายเลน
R5 สรางเครือขายชุมชนในการอนุรักษทรัพยากร
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2.4.4 การดําเนินงานที่ผานมาในป พ.ศ. 2559
1) การดําเนินการทางกฎหมายที่เกี่ยวของกับการบุกรุกพื้นที่ปาชายเลนในจังหวัดจันทบุรี
ตารางที่ 2-15 การดําเนินงานตามแผน AO1-AO4 จังหวัดจันทบุรี
พื้นที่จังหวัดจันทบุรี

แปลง

AO1 พื้นที่เปาหมายที่คดีถึงที่สุดแลว และสามารถเขา
ดําเนินการไดทันที
AO2 พื้นที่เปาหมายที่แจงความดําเนินคดีแลวและอยู
ระหวางกระบวนการยุติธรรม
AO3 พื้นที่ดําเนินการตามแผนพลิกฟนผืนปาชายเลน
สูการพัฒนาที่ยั่งยืน
AO4 พื้นที่เปาหมายปองกันการบุกรุกพื้นที่ปาสมบูรณ

ผลดําเนินการ
จํานวน เนื้อที่ (ไร(แปลง) ตรว.-งาน)

เนื้อที่ (ไรตรว.-งาน)

4

250

18

2295

87

8,356-1-76 87

8,356-1-76

87

8,356-1-76 87

8,356-1-76

-

209,130.02 -

209,130.02

2) การเพิ่มพื้นที่ปาชายเลน
ตารางที่ 2-16 ผลการเพิ่มพื้นที่ปาชายเลนป 2559 จังหวัดจันทบุรี
ปลูกปาชายเลน
ปลูกปาโดยกรม
ปลูกปารวมกับ รวมกับเอกชนหรือ
จังหวัด
ทรัพยากรทาง
บุคคลภายนอก
หนวยงาน
ทะเลและชายฝง
ราชการอื่น ๆ (CSR)
จันทบุรี
250
45
1,929

ปลูกปาวัน
สําคัญหรือ
ประชาอาสา

รวม (ไร)

71

2,295

2.4.5 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ
- ปญหาดานโครงสรางกฎหมายที่ไมเอื้อตอการมีสวนรวม ซึ่งควรผลักดันใหมีการแกไขปรับปรุง
กฎระเบียบที่เปนอุปสรรคในการรวมตัวของชุมชน
- ขาดแคลนงบประมาณ โดยเฉพาะในส ว นของงบประมาณ อํ า นวยความสะดวกให
กระบวนการมีสวนรวมสามารถเกิดขึ้นไดอยางมีประสิทธิภาพ
- การปรับปรุงและเพิ่มอัตราเจาหนาที่ของรัฐใหเพียงตอทรัพยากร

2- 32

สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่

1

2.5 การกัดเซาะชายฝง
ชายฝงทะเลของจังหวัดจันทบุรี ครอบคลุมในพื้นที่ 9 ตําบล 4 อําเภอโดยมีระยะทางแนว
ชายฝง ประมาณ 104.03 กิโลเมตร แยกเปน ชายฝงสวนใหญมีลักษณะเปนหาดโคลน/เลน 39.94 กิโลเมตร
หาด ทรายปนโคลน 25.54 กิโลเมตร หาดหิน 27.58 กิโลเมตรหาดทราย 7.94 กิโลเมตรและปากแมน้ํา 3.03
กิโลเมตร ตามลําดับ
จังหวัดจันทบุรีแบงเปน 2 ระบบกลุมหาด (Littoral Cell) และ 10 ระบบกลุมหาดยอย (Sub –
cell) ตามตารางที่ 2-17 และแบงพื้นที่ตําบล อําเภอ ตามระบบกลุมหาด (Littoral Cell) มีพื้นที่จังหวัด
ประมาณ 6,338 ตารางกิโลเมตร มีความยาวเสนแนวชายฝง 104.03 กิโลเมตร มี 4 อําเภอ 9 ตําบล ติด กับ
ชายฝงทะเล ตามตารางที่ 2-18
ตารางที่ 2-17 ระบบกลุมหาดของจังหวัดจันทบุรี (Littoral Cell) และ ระบบกลุมหาดยอย (Sub - cell)
littoral cell
Sub-cell
E3-CTI (หาดเกาะเปริด-บางชัน)
E3-CTI (หาดบานเกาะแมว)
E3 (แหลมงอบ)
E3-CTI (หาดแหลมสิงห)
E3-CTI (อาวเกาะหมู)
E3-CTI (บางกระไชย)
E3-CTI (เจาหลาว)
E3-CTI (คุงกระเบน)
E4 (ทาใหม-เพ)
E3-CTI (คุงวิมาน)
E3-CTI (ปากน้ํากระแจะ)
E3-CTI/RYG (พังราด/ประแสร)
ตารางที่ 2-18 รายชื่อตําบล อําเภอ ในระบบกลุมหาด (Littoral Cell) และความยาวชายฝง
กลุม
ความยาว ชายฝง จํานวน
รายชื่อ
จํานวน
รายชื่อตําบล
หาด
(กม.)
อําเภอ
อําเภอ
ตําบล
ขลุง
1
บางชัน
E3
เกาะเปริด,ปากน้ําแหลมสิงห,
แหลมสิงห 3
บางกะไชย
104.03
4
ทาใหม
2
ตะกาดเงา,คลองขุด
E4
นายายอาม 2
สนามไชย,ชางขาม
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ภาพที่ 2-19 สถานภาพชายฝงและระบบกลุมหาดจังหวัดจันทบุรี ในป พ.ศ. 2560
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1

2.5.1 สถานภาพการกัดเซาะชายฝง (State)
ชายฝงทะเลจังหวัดจันทบุรีประสบปญหาการกัดเซาะชายฝง ทั้งหมด 2 อําเภอ ไดแก
อําเภอขลุง บริเวณตําบลบางชัน และอําเภอแหลมสิงห บริเวณตําบลเกาะเปริด และตําบลปากน้ําแหลมสิงห มี
พื้นที่กัดเซาะรวมระยะทาง 22.82 กิโลเมตร พื้นที่สวนใหญกัดเซาะอยูในระดับนอย ตามตารางที่ 2-19
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1

ตารางที่ 2-19 พื้นที่กัดเซาะชายฝงจังหวัดจันทบุรี
ขอมูลชายฝง และการจัดการปองกันแกไขการกัดเซาะ จังหวัดจันทบุรี
อําเภอ

ขลุง
แหลม
สิงห

ตําบล

บางชัน

ระบบกลุม
ระบบกลุมหาดยอย
หาด
E3
(จันทบุรี)

เกาะเปริด (จันทบุรี)

ปากน้ํา
แหลม
สิงห

(จันทบุรี)

ชื่อพื้นที่

ประเภทหาด

ปากแมน้ําเวฬุ

พื้นที่กัดเซาะ (กม.)

พื้นที่มีโครงสรางแกไขการกัดเซาะ

รุนแรง
(กม.)

ปานกลาง
ชื่อ
(กม.)

ระยะทาง
สภาพ
ประเภท
(กม.)
ปจจุบนั

ปากแมน้ํา

-

-

บานแหลมหญา

หาดโคลน

-

-

ศาลเจาพอเกาะเปริด

หาดโคลน

-

E3-CTI (หาดบาน
เกาะแมว)

บานเกาะเปริด
บานเกาะเปริด-บาน
เกาะแมว

หาดหิน

E3-CTI (หาดบาน
เกาะแมว)

บานเกาะเปริด-บาน
เกาะแมว

E3-CTI (หาดเกาะ
เปริด-บางชัน)
E3-CTI (หาดเกาะ
เปริด-บางชัน)

E3-CTI (หาดแหลม
สิงห)

พื้นที่
เสี่ยง

พื้นที่
ติดตาม

(กม.)

(กม.)

-

-

-

-

2.08

8.21

RE

-

-

-

-

LEFLPT
LEFLPT

12.17

RE

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.29

หาดโคลน

-

-

-

-

-

-

-

1.81

หาดโคลน

-

-

-

-

-

-

4.89

-

-

0.48

RE

-

-

0.20

หาดแหลมสิงห

หาดหิน
หาดทรายปน
โคลน

-

-

LEFLPT
HEFHPT

0.04

RE

-

-

4.00

ปากแมน้ําจันทบุรี

ปากแมน้ํา

-

-

-

-

-

-

-

0.20

บานเกาะแมว

ขอมูลชายฝง และการจัดการปองกันแกไขการกัดเซาะ จังหวัดจันทบุรี
2-36

สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่

อําเภอ

ตําบล

ระบบกลุม
ระบบกลุมหาดยอย
หาด

บางกะ
ไชย

E3-CTI (หาดแหลม
สิงห)

(จันทบุรี)

E3-CTI (อาวเกาะ
หมู)

ชื่อพื้นที่

ประเภทหาด

ปากแมน้ําจันทบุรี

ทาใหม

ตะกาด
เงา

พื้นที่มีโครงสรางแกไขการกัดเซาะ

รุนแรง
(กม.)

ปานกลาง
ชื่อ
(กม.)

ระยะทาง
สภาพ
ประเภท
(กม.)
ปจจุบนั

-

-

เขาแหลมสิงห

ปากแมน้ํา
หาดโคลน, หาด
หิน

-

อาวหมู

หาดโคลน

เขาหมู

E3-CTI (บางกะไชย) วัดอาวหมู
บานอาวหมู-บานบาง
กะไชย

E4 (ทา
ใหม-เพ)
E4 (ทา
ใหม-เพ)

พื้นที่กัดเซาะ (กม.)

บานบางกะไชย
บานบางกะไชย-บาน
เรือแตก
E3-CTI (บางกะไชย) บานเรือแตก
E3-CTI (บางกะไชย) บานปากน้ําแขมหนู
ปากน้ําแขมหนู

พื้นที่
เสี่ยง

พื้นที่
ติดตาม

(กม.)

(กม.)

-

-

-

-

0.36

-

HEFHPT

0.12

RE

-

-

5.40

-

-

-

-

-

-

-

1.72

หาดหิน

-

-

-

-

-

-

-

2.04

หาดหิน
หาดทรายปน
โคลน
หาดทรายปน
โคลน
หาดทรายปน
โคลน
หาดทรายปน
โคลน
หาดทรายปน
โคลน

-

-

-

-

-

-

-

0.10

-

-

-

-

-

-

3.84

-

-

HEFHPT

1.20

VS

-

-

-

-

-

-

-

-

ปากแมน้ํา

-

-

-

-

-

1.24

3.54

VS

-

-

-

-

HEFHPT
HEFHPT

2.95

VS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0.10

ขอมูลชายฝง และการจัดการปองกันแกไขการกัดเซาะ จังหวัดจันทบุรี
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อําเภอ

ตําบล

ระบบกลุม
ระบบกลุมหาดยอย
หาด

E4 (ทา
คลองขุด ใหม-เพ)

ชื่อพื้นที่

สนาม
ไชย

E4 (ทา
ใหม-เพ)

พื้นที่
ติดตาม

(กม.)

(กม.)

ระยะทาง
สภาพ
ประเภท
(กม.)
ปจจุบนั

ปากแมน้ํา

-

-

-

-

-

-

-

0.12

เขาบอเตย

หาดหิน

-

-

-

-

-

-

4.97

เขาเจาหลาว
บานหัวแหลม-แหลม
เสด็จ

หาดทราย

-

-

HEFSL

0.41

VS

-

-

-

หาดทราย

-

-

-

-

-

-

-

7.41

แหลมเสด็จ

หาดหิน

-

-

-

-

-

-

-

1.24

หาดหิน

-

-

-

-

-

-

-

1.10

หาดหิน

-

-

-

-

-

-

-

5.94

ปากแมน้ํา
หาดทรายปน
โคลน, หาดหิน

-

-

-

-

-

-

-

0.09

-

-

-

-

-

-

-

3.49

หาดหิน
หาดทรายปน
โคลน, หาดหิน

-

-

-

-

-

-

-

0.91

-

HEFSL

0.64

VS

-

-

3.14

อาวคุงกระเบน
ปากคลองบานเนิน
ประดู
E4-CTI (คุงกระเบน) อาวคุงกระเบน
แหลมหินคัน
E4-CTI (คุงวิมาน)

พื้นที่
เสี่ยง

ปานกลาง
ชื่อ
(กม.)

E4-CTI (คุงกระเบน) เขาคุงกระเบน

นายาย
อาม

พื้นที่มีโครงสรางแกไขการกัดเซาะ

รุนแรง
(กม.)

E3-CTI (บางกะไชย) ปากน้ําแขมหนู

E4-CTI (เจาหลาว)

ประเภทหาด

พื้นที่กัดเซาะ (กม.)

หาดคุงวิมาน

-

ขอมูลชายฝง และการจัดการปองกันแกไขการกัดเซาะ จังหวัดจันทบุรี
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อําเภอ

ตําบล

ระบบกลุม
ระบบกลุมหาดยอย
หาด

E4-CTI (ปากน้ํา
กระแจะ)

นายาย
อาม

E4 (ทา
กระแจะ ใหม-เพ)
E4 (ทา
กระแจะ ใหม-เพ)

E4-CTI (ปากน้ํา
กระแจะ)
E4-CTI/RYG (พัง
ราด-ประแสร)

ชื่อพื้นที่

ประเภทหาด

เขามาบคอ
บานปากตะโปน

หาดหิน
หาดทรายปน
โคลน

5
9
103.17 กม.

E4 (ทา
ใหม-เพ)

2

E4-CTI/RYG (พัง
ราด-ประแสร)

10

พื้นที่มีโครงสรางแกไขการกัดเซาะ

พื้นที่
เสี่ยง

พื้นที่
ติดตาม

(กม.)

(กม.)

รุนแรง
(กม.)

ปานกลาง
ชื่อ
(กม.)

ระยะทาง
สภาพ
ประเภท
(กม.)
ปจจุบนั

-

-

-

-

-

-

-

1.97

-

-

-

-

-

-

-

0.60

บานปากตะโปน

หาดทรายปนโคลน -

-

-

-

-

-

-

0.71

บานนาซา

หาดหิน

-

-

-

-

-

-

-

0.09

เขาตะเภาคว่ํา

หาดหิน
หาดทรายปน
โคลน

-

-

-

-

-

-

-

0.98

-

-

-

-

-

-

-

1.41

ปากคลองกระแจะ
บานปากน้ํากระแจะบานคุงตะเคียน
บานเขาดัน-บานถนน
สูง

ปากแมน้ํา

-

-

-

-

-

-

-

0.15

หาดโคลน

-

-

-

-

-

-

-

3.99

หาดโคลน

-

-

-

-

-

-

-

3.50

ปากแมน้ําพังราด

ปากแมน้ํา

-

-

-

-

-

-

-

0.32

0.00

0.00

0.00

0.00

73.42

บานปากน้ํากระแจะ

ชางขาม

พื้นที่กัดเซาะ (กม.)

42
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นิยามศัพท :
CE = Coastal Erosion (พื้นที่กัดเซาะ)

CN = Coastal Non-Erosion (พื้นที่ที่ไมมี
การกัดเซาะ)
Defense Structure (พื้นที่มีการดําเนินการ NDS = Non-Defense Structure (พื้นที่ยัง
ไมมีการดําเนินการแกไข)
Severe Erosion (พื้นที่กัดเซาะรุนแรง (› 5 ME = Moderate Erosion (พื้นที่กัดเซาะ
ปานกลาง (‹ 5 เมตร/ป))
Less Erosion (พื้นที่กัดเซาะนอย (‹ 1 เมตร/ RA = Risk Area (พื้นที่เสี่ยงตอการกัดเซาะ)

DS =
แกไขแลว)
SV
=
เมตร/ป))
LE
=
ป))
NA = Natural Area (พื้นที่ติดตามตรวจสอบ)

HEF = High Effectiveness (การแกไขมี
ประสิทธิภาพในการปองกันชายฝง)
LEF = Low Effectiveness (การแกไขมี
NE = Nearby Shoreline Effect (มี
ประสิทธิภาพไมเพียงพอ)
ผลกระทบลุกลามตอพื้นที่อื่นๆ)
SL
= Slope (เกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ
HPT = High Protection (ไมมีผลกระทบตอ
ของหาด (ความลาดชัน))
พื้นที่อื่นๆ)
LPT = Low Protection (ไมสามารถปองกันการกัด NT = Natural Threat (ภัยจาก
เซาะในระยะยาว)
ปรากฏการณธรรมชาติ)
SE
= Sediment (การเปลี่ยนการสะสมตัวของ
ST = Storm (คลื่นลมที่รุนแรงผิดปกติ (พายุ
ตะกอนจากกระแสน้ําเรียบชายฝง)
ตางๆ))
HE = Headland Erosion (การกัดเซาะตาม
HT = Human Threat (ภัยจากการกระทํา
ธรรมชาติใน Headland)
ของมนุษย)
CS = Coastal Structure (โครงสรางปองกันการ LU = Land Use (โครงการพัฒนาพื้นที่
กัดเซาะในพื้นที่ใกลเคียง)
ชายฝง)
EC = Ecosystem Change (การเปลี่ยนแปลง
CA = Conservative Area (พื้นที่เขต
สภาพระบบนิเวศชายฝง (แนวปะการังและปาชายเลน)) อนุรักษตามมาตรา 3)
NCA = Non-Conservative Area (พื้นที่นอกเขต
CI = Coastal Invasion (การรุกล้ําชายหาด)
อนุรักษตามมาตรา 3)
RM = River Mount (พื้นที่ปากแมน้ํา)
SZ = Setback Zone (การกําหนดแนว
ถอยรน)
MP = Mangrove Plantation (การปลูกปาชาย
BF = Beach Forest Plantation (การปลูกปา
เลน)
ชายหาด)
BN = Beach Nourishment (การเติมทราย)
SB = Sand Bypassing (การถายเททราย)
TG = Temporary Groin (รอดักทรายชั่วคราว)
BP = Bamboo Fences Prevention (การปก
ไมไผชะลอคลื่น)
2-40
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CPO = Concrete Poles (การปกเสาคอนกรีต)

CPI = Concrete Pipe (การวางทอ
คอนกรีต)
SD = Structural Demolition (รื้อถอนโครงสราง) OB = Offshore Breakwater (เขื่อนหิน
ปองกันคลื่นนอกชายฝง)
SS
= Sand Sausage (ไสกรอกทราย)
RB = Reef Ball (โดมทะเล)
GRI = I-Groin (รอดักทรายแบบตัวไอ)
GRY = Y-Groin (รอดักทรายแบบตัววาย)
GRT = T-Groin (รอดักทรายแบบตัวที)
RE = Revetment (เขื่อนหินทิ้ง, หินทิ้ง)
TP
= Tetrapod (เขื่อนคอนกรีตหลอรูปสี่ขา)
GE = Geobag (การวางถุงใยสังเคราะห
บรรจุทราย)
GA = Gabion (กลองกระชุหิน)
VS = Vertical Seawall (กําแพงกันคลื่น
ประเภทตั้งตรง)
MS = Mild Slope Seawall (กําแพงกันคลื่น
ST = Stepped Sloping Seawall (กําแพงกันคลื่น
ประเภทลาดเอียง)
ประเภทลาดเอียงแบบขั้นบันได)
MC = Maintenance of Coastal Structure
HA = High Accumulation (พื้นที่ที่มีการ
สะสมตะกอนมาก (› 5 เมตร/ป))
(ซอมบํารุงโครงสราง)
LA = Low Accumulation (พื้นที่ที่มีการสะสม
EQ = Equilibrium (พื้นที่สมดุล (มีปริมาณ
ตะกอนนอย (‹5 เมตร/ป))
ตะกอนเขาและออกในพื้นที่สม่ําเสมอ))
AR = Artificial Reef (ปะการังเทียม)
PI = Pier (ทาเทียบเรือ)
FC = Fish Cage (กระชังปลา)
NT = Nature Trail (เสนทางศึกษา
ธรรมชาติ)
BV = Bridge View (สะพานจุดชมวิว)
BR = Boat Ramp (ทางลาดลงน้ําเพื่อนําเรือขึ้นลง)
JT = Jetty (เขื่อนกันทรายและคลื่นปากแมน้ํา)
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ภาพที่ 2-20 ภาพพื้นที่ ตําบลเกาะเปริด อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี พบวามีอัตราการกัดเซาะนอย

ภาพที่ 2-21 ภาพพื้นที่ ตําบลบางชัน อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี พบวามีอัตราการกัดเซาะนอย
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ภาพที่ 2-22 แผนที่แสดงโครงสรางปองกันการกัดเซาะชายฝง
สถานการณการกัด เซาะชายฝงจังหวัดจันทบุรี ในป พ.ศ.2559 เทียบกับสถานการณการ
กัดเซาะชายฝงป พ.ศ.2560 พบวามีแนวโนมการเปลี่ยนแปลงสถานการณการกัดเซาะระยะเพิ่มมากขึ้น ใน
อนาคตคาดวาอาจมีโครงสรางทางวิศวกรรมสรางเกิดเพิ่มมากขึ้น เชนเขื่อนหินทิ้งริมชายฝง กําแพงกันคลื่น
นอกชายฝง และแนวกําแพงกันคลื่นนอกชายฝงที่มีอยูไมสามารถปองกันการกัดเซาะได เชนบริเวณ คุงกระเบน
ตําบล คลองขุด อําเภอทาใหม นอกจากนี้มีการแกไขโดยใชโครงสรางออน การปกไมไผชะลอคลื่น บริเวณ
ตําบลปากน้ําแหลมสิงห อําเภอแหลมสิงห ทําใหพื้นที่ดังกลาวมีตะกอนทรายเพิ่มขึ้น
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2.5.2
1.
2.
3.

สาเหตุของการกัดเซาะชายฝง (Pressure)
การสรางทาเรือ (ประมง ทองเที่ยว) (P1)
การขุดรองน้ําเดินเรือ (P2)
เปลี่ยนสภาพเปนพื้นที่ชุมชนชายฝง และพื้นที่เพื่อการทองเที่ยว (ที่พัก รานอาหาร ฯลฯ)
(P3)
4. ใชพื้นที่ไปเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง (P4)
5. การสรางสิ่งลวงล้ําลําน้ํา (เขื่อนกั้นปากรองน้ํา รอดักทราย กําแพงกันคลื่น เขื่อนกันคลื่นนอก
ชายฝง กองหินทิ้งริมฝง ฯลฯ) (P5)
2.5.3 แนวทางการแกไขปญหา แผนงาน/โครงการ (Responses)
1. สรางองคความรู และติดตามการเปลี่ยนแปลงสถานภาพทรัพยากร (R1)
2. สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน และภาคธุรกิจ (R2)
3. การบูรณาการระหวางหนวยงานที่รับผิดชอบทรัพยากร และพัฒนาชายฝงอยางเหมาะสม
(R3)
4. บริหารจัดการ อนุรักษ และเฝาระวังทรัพยากรทางทะเลและชายฝง เพื่อการใชประโยชน
อยางยั่งยืน (R4)
5. การฟนฟูชายฝงโดยมาตรการที่เหมาะสม (R5)
6. การบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของ (R6)
ตารางที่ 2-20 การวิเคราะห PSR ปญหาการกัดเซาะชายฝงจังหวัดจันทบุรี
สาเหตุ
การดําเนินงาน มาตรการ และการแกไขปญหา
(Pressure)
(Responses)
P1 ทาเรือ (ประมง ทองเที่ยว) R1 สรางองคความรู และติดตามการเปลี่ยนแปลงสถานภาพทรัพยากร
R3 การบูรณาการระหวางหนวยงานที่รับผิดชอบทรัพยากร และพัฒนาชายฝง
อยางเหมาะสม
R5 การฟนฟูชายฝงโดยมาตรการที่เหมาะสม
R6 การบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของ
P2 การขุดรองน้ําเดินเรือ
R1 สรางองคความรู และติดตามการเปลี่ยนแปลงสถานภาพทรัพยากร
R2 สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน และภาคธุรกิจ
R3 การบูรณาการระหวางหนวยงานที่รับผิดชอบทรัพยากร และพัฒนาชายฝง
อยางเหมาะสม
R5 การฟนฟูชายฝงโดยมาตรการที่เหมาะสม
R6 การบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของ
P3 เปลี่ยนสภาพเปนพื้นที่
R1 สรางองคความรู และติดตามการเปลี่ยนแปลงสถานภาพทรัพยากร
ชุมชนชายฝง และพื้นที่เพื่อ
R2 สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน และภาคธุรกิจ
การทองเที่ยว (ที่พัก
R3 การบูรณาการระหวางหนวยงานที่รับผิดชอบทรัพยากร และพัฒนาชายฝง
อยางเหมาะสม
รานอาหาร ฯลฯ)
R4 บริหารจัดการ อนุรักษ และเฝาระวังการตรวจตราทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝง เพื่อการใชประโยชนอยางยั่งยืน
R5 การฟนฟูชายฝงโดยมาตรการที่เหมาะสม
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สาเหตุ
(Pressure)

การดําเนินงาน มาตรการ และการแกไขปญหา
(Responses)
R6 การบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของ
P4 ใชพื้นที่ไปเพาะเลี้ยงสัตว R1 สรางองคความรู และติดตามการเปลี่ยนแปลงสถานภาพทรัพยากร
R2 สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน และภาคธุรกิจ
น้ําชายฝง
R4 บริหารจัดการ อนุรักษ และเฝาระวังการตรวจตราทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝง เพื่อการใชประโยชนอยางยั่งยืน
R5 การฟนฟูชายฝงโดยมาตรการที่เหมาะสม
R6 การบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของ
P5 การสรางสิ่งลวงล้ําลําน้ํา R1 สรางองคความรู และติดตามการเปลี่ยนแปลงสถานภาพทรัพยากร
R2 สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน และภาคธุรกิจ
(เขื่อนกั้นปากรองน้ํา รอดัก
ทราย กําแพงกันคลื่น เขื่อนกัน R3 การบูรณาการระหวางหนวยงานที่รับผิดชอบทรัพยากร และพัฒนาชายฝง
คลื่นนอกชายฝง กองหินทิ้งริม R4 บริหารจัดการ อนุรักษ และเฝาระวังการตรวจตราทรัพยากรทางทะเลและ
ฝง ฯลฯ)
ชายฝง เพื่อการใชประโยชนอยางยั่งยืน
R5 การฟนฟูชายฝงโดยมาตรการที่เหมาะสม
R6 การบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของ
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ตารางที่ 2-21 การดําเนินการการปองกัน/แกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงปงบประมาณ 2561 - 2565
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2.5.4 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ
2.5.4.1 ปญหาอุปสรรค
1. คลื่นและลมที่รุนแรงอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนสภาวะของโลก ปริมาณน้ําฝนที่มากกวาปกติ
คลื่น เปนตัวการสําคัญในการเปลี่ยนแปลงลักษณะของตะกอน และทรายชายฝง ลมพายุและ
มรสุม มีอิทธิพลตอการ เปลี่ยนแปลงแนวชายฝง การเพิ่มขึ้นของระดับน้ําทะเล ปริมาณตะกอน
จากทะเลพัดพาเขาสูชายฝงลดลง การเปลี่ยนแปลงของกระแสน้ํา
2. เกิดจากการพัฒนาและการขยายตัวของแหลงชุมชนชายฝงกอใหเกิดสิ่งปลูกสรางรุกล้ําลําน้ําให
เกิด การเปลี่ยนแปลงทิศทางของกระแสน้ํา เชน ทาเทียบเรือ แหลงที่อยูอาศัย และการถม
ทะเล
3. การขาดความรูความเขาใจในรูปแบบวิธีการในการจัดการปองกันการแกไข ปญหาการกัดเซาะ
เชน โครงสรางของแนวปองกันการกัดเซาะชายฝงที่ไมเหมาะสมกับพื้นที่
4. เจาหนาที่ขาดความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานดานการแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝง
2.5.4.2 ขอเสนอแนะ
1. ควรบริหารจัดการพื้นที่และคุมครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ตามพระราชบัญญัติ
สงเสริมการ บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง พ.ศ. 2558 อยางเหมาะสม
2. ควรมีการประชาสัมพันธ ใหความรู ในการจัดการปองกันแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝง เชน
โครงสรางของแนวปองกันการกัดเซาะชายฝงอยางเหมาะสม
3. ควรจัดอบรมใหความรูเจาหนาที่ปฏิบัติงานในดานการแกปญหาการกัดเซาะชายฝง
4. นําเทคโนโลยีเขามาใชในการบริการจัดการจัดสรรอุปกรณที่จําเปนมาใชประกอบการ
ปฏิบัติงาน
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3. ประเด็นปญหาทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่สําคัญ

นอกจากปะการัง หญาทะเล สัตวทะเลหายาก ปาชายเลน และการกัดเซาะชายฝง ซึ่งเปนภาระกิจ
หลั กที่กรมทรั พยากรทางทะเลและชายฝ งตองดูแลแลว ในแตล ะพื้ น ที่ยังมีป ระเด็นปญ หาเรงดว นอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ซึ่งแตกตางกันออกไป สําหรับในพื้นที่ของจังหวัดจันทบุรี ประเด็น
ปญหาเรงดวนไดแก

3.1 ปญหาความขัดแยงการจัดการที่อยูอ าศัยใหชุมชนตําบลบางชัน
3.1.1 สถานการณความขัดแยงที่ชุมชนบางชัน (State)
ตําบลบางชัน อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ในอดีตเปนพื้นที่ปาชายเลนที่มีความอุดมสมบูรณ โดย
ในป พ.ศ. 2505 ไดถูกกําหนดใหเปนพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ จนกระทั่งเมื่อป พ.ศ. 2517 – 2518 รัฐบาลได
เป ด ให มีก ารสั มปทานทํ า ไม ป า ชายเลนขึ้ น แต ผูรั บ สั มปทานทํา อย างเกิ น กํา ลัง จึ งทํ าใหพื้น ที่ป าชายเลน
เสื่อมโทรมลงอยางรวดเร็ว ประกอบกับเริ่มมีกลุมชาวบานเขาไปบุกรุกครอบครองใชประโยชนพื้นที่อยาง
ผิดกฏหมาย และในป พ.ศ. 2534 มีรัฐมนตรีทานหนึ่งในรัฐบาลขณะนั้น ไดสนับสนุนใหชาวบานไดรับเอกสาร
สปก.4-01 โดยมีเงื่อนไขวา ในบริเวณพื้นที่ดังกลาวจะตองไมมีตนไม จึงเกิดการทําลายปาครั้งใหญ แตปรากฏ
วา พื้นที่ดังกลาวไมสามารถออกเอกสาร สปก. 4-01 ใหกับชาวบานไดแตอยางใด หลังจากนั้นไดมีการพัฒนา
พื้นที่เปนบอเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา (บอกุงแบบพัฒนา) มีการปรับสภาพพื้นที่เปนบอกุงเกือบทั้งผืนปา เริ่มแรกการ
เพาะเลี้ยงกุงประสบความสําเร็จหลายราย แตตอมาเกิดโรคระบาด ประกอบกับขาดความรู ความเขาใจ และมี
แหลงเงินทุนนอย จึงเริ่มเกิดภาวะขาดทุน ปลอยทิ้งราง แตในชวง 10 ปที่ผานมา ชุมชนไดปรับเปลี่ยนพื้นที่
เปนแหลงทองเที่ยวแบบโฮมสเตย สงผลใหมีการกลับมาใชพื้นที่ พัฒนา ปรับเปลี่ยนพื้นที่อยางรวดเร็ว และมี
การเติบโตทางดานเศรษฐกิจและสังคมคอนขางสูง แตในทางกลับกัน สภาพปาชายเลนกลับเสื่อมโทรมลง
เรื่อยๆและสงผลตอระบบนิเวศในวงกวาง
ดังนั้นคณะรักษาความสงบแหงชาติ จึงไดออกคําสั่งที่ 64/2557 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2557
และ 66/2557 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2557 มอบหมายให กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กอ.รมน. สํานักงานตํารวจแหงชาติ และหนวยงานที่เกี่ยวของ ดําเนินการ
ปราบปรามและจั บ กุ ม ผู บุ ก รุ ก ยึ ด ถื อ ครอบครอง พื้ น ที่ ป าผิ ด กฎหมาย ซึ่ งพื้ น ที่ ตํ าบลบางชั น เป น พื้ น ที่
เปาหมายในการดําเนินการดวย สงผลใหเกิดความขัดแยงระหวางเจาหนาที่รัฐ และชุมชนในดานการจัดการที่
อยูอาศัยใหกับชุมชน โดยในป พ.ศ. 2559 มีการจับกุมดําเนินคดีในพื้นที่ตําบลบางชัน จํานวน 14 คดี ไมพบ
ผูกระทําผิด 7 คดี เปนการดําเนินดคีกับผูประกอบการ รีสอรท โฮมสเตย 6 คดี นอกจากนั้นเปนบอเพาะเลี้ยง
สัตวน้ํา ในป พ.ศ. 2560 (ภาพที่ 3-1) มีการดําเนินคดีทั้งหมด 13 คดี เกือบทั้งหมดเปนบอเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
รวม 2 ป มีการจับกุมดําเนินคดีไดทั้งหมด 27 คดี ทวงคืนพื้นที่ได 3,069 ไร (ตารางที่ 3-1)

3-1

สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่

ภาพที่ 3-1 พื้นที่ตําบลบางชันในปจจุบัน

3-2

1

สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่

1

ตารางที่ 3-1 สรุปผลการดําเนินงานการสนธิกําลังพื้นที่ตําบลบางชัน
ลําดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

คดีอาญา

วันที่

ทองที่

36/59
37/59
59/59
60/59
61/59
62/59
63/59
64/59
131/59
132/59
135/59
136/59
198/59
345/59
237/60
238/60
239/60
240/60
241/60
242/60
243/60

14-ก.พ.-59
14-ก.พ.-59
25-ก.พ.-59
25-ก.พ.-59
25-ก.พ.-59
25-ก.พ.-59
25-ก.พ.-59
25-ก.พ.-59
31-มี.ค.-59
31-มี.ค.-59
1-เม.ย.-59
1-เม.ย.-59
10-พ.ค.-59
19-ส.ค.-59
4-ก.ค.-60
4-ก.ค.-60
4-ก.ค.-60
4-ก.ค.-60
4-ก.ค.-60
4-ก.ค.-60
4-ก.ค.-60

ม.4 ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี
ม.3 ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี
ม.3 ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี
ม.3 ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี
ม.5 ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี
ม.3 ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี
ม.3 ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี
ม.5 ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี
ม.3 ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี
ม.3 ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี
ม.3 ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี
ม.3 ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี
ม.3 ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี
ม.3 ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี
ม.5 ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี
ม.5 ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี
ม.2 ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี
ม.5 ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี
ม.2 ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี
ม.4 ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี
ม.4 ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี
ม.2,ม.5 ต.บางชัน อ.ขลุง จ.
จันทบุรี
ม.2,ม.5 ต.บางชัน อ.ขลุง จ.
จันทบุรี
ม.5 ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี
ม.5 ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี
ม.5 ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี
ม.2 ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี

22

244/60 4-ก.ค.-60

23
24
25
26
27
รวม

245/60
246/60
247/60
248/60
249/60

4-ก.ค.-60
4-ก.ค.-60
4-ก.ค.-60
4-ก.ค.-60
4-ก.ค.-60

ไร
1
4
0
5
49
2
37
131
547
189
174
107
91
97
39
26
121
108
46
196
200

เนื้อที่
ประเภท
งาน ตารางวา
3
42
ปลายจันท โฮมสเตย
1
75 ทะเลขวัญสมุทร โฮมสเตย
3 15.6
บางชันเรือนแพ
0
54
ขลุงริเวอรววิ โฮมเสตย
2 1.84
บางชันนอยโฮมสเตย
1
89
108 โฮมสเตย
3
61
ฟารมเลีย้ งกุง
0
81
บอเลี้ยงกุง
0
21
บอเพาะเลีย้ งสัตวน้ํา
0
7
บอเพาะเลีย้ งสัตวน้ํา
0
82
บอเพาะเลีย้ งสัตวน้ํา
3
8
บอเพาะเลีย้ งสัตวน้ํา
2
76
บอเพาะเลีย้ งสัตวน้ํา
2
75
บอเพาะเลีย้ งสัตวน้ํา
0
23
ชมจันทอราวดเดอะเวิลด
1
56
อะโลฮา โฮมสเตย
2
66
บอเพาะเลีย้ งสัตวน้ํา
2
41
บอเพาะเลีย้ งสัตวน้ํา
0
3
นากุงธรรมชาติ
2
7
บอเพาะเลีย้ งสัตวน้ํา
30 46
บอเพาะเลีย้ งสัตวน้ํา

197

2

56

บอเพาะเลีย้ งสัตวน้ํา

193
122
111
120
138
3,069

1
0
1
0
3
3

32
16
21
56
60
71

บอเพาะเลีย้ งสัตวน้ํา
บอเพาะเลีย้ งสัตวน้ํา
บอเพาะเลีย้ งสัตวน้ํา
บอเพาะเลีย้ งสัตวน้ํา
บอเพาะเลีย้ งสัตวน้ํา

3.1.2 สาเหตุที่ทําใหเกิดความขัดแยง (Pressure)
1. เปลี่ยนสภาพเปนพื้นที่ชุมชนชายฝง และพื้นที่เพื่อการทองเที่ยว (ที่พัก รานอาหาร ฯลฯ) (P1)
2. ใชพื้นที่ไปเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง (P2)
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3.1.3 การดําเนินงาน มาตรการ และการแกไขปญหา (Response)
1. สรางองคความรู และติดตามการเปลี่ยนแปลงสถานภาพทรัพยากร (R1)
2. สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนและภาคธุรกิจ (R2)
3. บริหารจัดการ อนุรักษ และเฝาระวังตรวจตราทรัพยากรทางทะเลและชายฝง เพื่อการใช
ประโยชนอยางยั่งยืน (R3)
4. ฟนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝง (R4)
ตารางที่ 3-2 การวิเคราะห PSR ปญหาความขัดแยงในการจัดการที่อยูอาศัยใหชุมชนตําบลบางชัน
สาเหตุที่มีผลกระทบตอ
ทรัพยากร
(Pressure)
P1: เปลี่ยนสภาพเปน
พื้นที่ชุมชนชายฝง และ
พื้นที่เพื่อการทองเที่ยว
(ที่พัก รานอาหาร ฯลฯ)

การดําเนินงาน มาตรการ และการแกไขปญหา
(Responses)

R1: สรางองคความรู และติดตามการเปลี่ยนแปลงสถานภาพทรัพยากร
R2: สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนและภาคธุรกิจ
R3: บริหารจัดการ อนุรักษ และเฝาระวังตรวจตราทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
เพื่อการใชประโยชนอยางยั่งยืน
R4: ฟนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
P2: ใชพื้นที่ไปเพาะเลี้ยง R2: สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนและภาคธุรกิจ
สัตวน้ําชายฝง
R3: บริหารจัดการ อนุรักษ และเฝาระวังตรวจตราทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
เพื่อการใชประโยชนอยางยั่งยืน
R4: ฟนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
R5: ปองกัน เฝาระวัง และสงเสริมการลดผลกระทบจากแผนดิน
R6: การปรับปรุง/ออกกฎระเบียบที่เกี่ยวของ
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3.2 ขยะในทะเล
ปจจุบั นมีประชากรเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ วทําใหมีอัตราการผลิ ต เพื่ออุปโภค บริโภค และกอใหเกิด
ปญหาขยะมูลฝอย เปนเหตุใหมีจํานวนขยะเพิ่มขึ้นในแตละป นับเปนปญหาที่สําคัญ มีผลตอชุมชนและการ
จัดการขยะ ที่มีจํานวนมากขึ้น ทําใหมีสารพิษปนเปอนในแมน้ําและชุมชน ตลอดจนบางสวนก็ลงไปในน้ําทะเล
ทําใหเกิดปญหาขยะในทะเลตามมา ทําใหสงผลกระทบกับสัตวน้ําทะเลและสิ่งแวดลอมในทะเล เชน ปะการัง
เสื่อมโทรม ปญหาขยะในทองทะเลเปนปญหาใหญ ขยะบางประเภทกอใหเกิดอันตรายตอมนุษย เชน ขยะที่มี
คม และขยะพิษ นอกจากนี้ขยะพิษที่ถูกทิ้งลงในทะเลยังสามารถสะสมความเปนพิษในสิ่งแวดลอมและสายใย
อาหารในระบบนิเ วศความสวยงามของพื้ น ที่ทองเที่ย วตามธรรมชาติ ทําใหเกิดมลภาวะเปนพิษตอแหลง
ทองเที่ยว สัตวน้ําจํานวนมากตายจากการกินขยะ เพราะเขาใจผิดคิดวาเปนอาหาร ขยะทะเลมีแหลงที่มา 2
แหลงที่สําคัญคือ
1) ทางทะเล เชน การขนสงทางเรือ เรือสําราญ และเรือทองเที่ยว ประมงชายฝง แทงขุดเจาะน้ํามัน
และกาซ
2) บริเวณชายฝง เชน จากแหลงอุตสาหกรรมบริเวณชายฝง การขนสงจากแมน้ําบริเวณชายฝง ของ
เสียที่ปลอยมาจากบานเรือน จากการทองเที่ยวบริเวณชายฝง และที่ทิ้งขยะบนฝง
3.2.1สถานการณขยะทะเลของจังหวัดจันทบุรี (State)
จากฐานขอมูลของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ปริมาณขยะในทะเลของจังหวัดจันทบุรี เพียง
ปเดียวคือ ป พ.ศ. 2560 บริเวณชายหาดแหลมสิงห มีขยะในทะเลทั้งสิ้น 5,372 ชิ้น และสวนใหญที่พบจะเปน
ขยะจําพวกถุงพลาสติกจํานวน 1,123 ชิ้นรองลงมาคือ ขวดพลาสติกจํานวน 845 ชิ้น (กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝง, 2560)
3.2.2 สาเหตุของปญหาขยะทะเล (Pressure)
1. การจัดการขยะของชุมชน และแหลงทองเที่ยวที่ไมเหมาะสม (P1)
2. การทิ้งขยะจากเรือ ลงทะเลโดยตรง และการทิ้งขยะมูลจากชุมชนชายฝงลงสูแหลงน้ํา
และออกสูทะเล (P2) ขยะหรือของเสียที่เปนของแข็ง ไดแก โฟม ยางขวดแกวและวัสดุที่ทําจากพลาสติก
ตางๆอาจมีอันตรายตอสัตวน้ําเพราะคิดวาเปนอาหาร เนื่องจากขยะดังกลาวใชเวลาในการยอยสลายนานทําให
บริเวณนั้นสกปรก เสียทัศนียภาพและไมเหมาะแกการทองเที่ยว
3.2.3 การดําเนินงาน มาตรการ และการแกไข (Responses)
1. การสงเสริมการมีสวนรวม และสรางจิตสํานึก ของภาคประชาชน และภาคธุรกิจ (R1)
1.1 การประชาสัมพันธ เผยแพรขอมูลใหทั้งภาครัฐ ประชาชนและและหนวยงาน
เอกชนที่เกี่ยวของ (R1.1) มีความตระหนักและเขาใจถึงปญหาขยะทะเล
1.2 รณรงคในการกําจัดขยะเริ่มตั้งแตแหลงที่มาของขยะ เชื่อมโยงไปสูทองทะเล
และใตทองทะเลเพื่อลดผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยชุมชน
มีสวนรวม (R1.2)
2. การบริหารจัดการ อนุรักษ และเฝาระวัง ตรวจตราทรัพยากรทางทะเลและชายฝง (R2)
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2.1 บูรณาการกับหนวยงานที่จัดการขยะ และมีอํานาจบังคับใชกฎหมายการรักษา
ความสะอาด (R2.1)
2.2 บูรณาการหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อมีมาตรการที่ชัดเจนในการควบคุมการใช
วัสดุประเภทพลาสติกกลับมาใชใหมอยางมีประสิทธิภาพ (R2.2)
ตารางที่ 3-3 การวิเคราะห PSR ปญหาขยะทะเล
สาเหตุที่มีผลกระทบตอ
การดําเนินงาน มาตรการ และการแกไขปญหา (Responses)
ทรัพยากร (Pressure)
R1 การสงเสริมการมีสวนรวม และสรางจิตสํานึก ของภาคประชาชน และภาค
ธุรกิจ
R 1.1 การประชาสัมพันธ เผยแพรขอมูลใหทั้งภาครัฐ ประชาชนและและ
หนวยงานเอกชนที่เกี่ยวของ มีความตระหนักและเขาใจถึงปญหาขยะทะเล
R 1.2 รณรงคในการกําจัดขยะเริ่มตั้งแตแหลงที่มาของขยะ เชื่อมโยงไปสูทอง
P1 การจัดการขยะของ
ทะเลและใตทองทะเล
ชุมชน และแหลง
R2 การบริหารจัดการ อนุรักษ และเฝาระวัง ตรวจตราทรัพยากรทางทะเลและ
ทองเที่ยวที่ไมเหมาะสม
ชายฝง
R 2.1 บูรณาการกับหนวยงานที่จัดการขยะ และมีอํานาจบังคับใชกฎหมายการ
รักษาความสะอาด
R 2.2 บูรณาการหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อมีมาตรการที่ชัดเจนในการควบคุม
การใชวัสดุประเภทพลาสติกกลับมาใชใหมอยางมีประสิทธิภาพ
R1 การสงเสริมการมีสวนรวม และสรางจิตสํานึก ของภาคประชาชน และภาค
ธุรกิจ
R 1.1 การประชาสัมพันธ เผยแพรขอมูลใหทั้งภาครัฐ ประชาชนและและ
P2 การทิ้งขยะจากเรือ
หนวยงานเอกชนที่เกี่ยวของ มีความตระหนักและเขาใจถึงปญหาขยะทะเล
ลงทะเลโดยตรง และ
R 1.2 รณรงคในการกําจัดขยะเริ่มตั้งแตแหลงที่มาของขยะ เชื่อมโยงไปสูทอง
การทิ้งขยะมูลจาก
ทะเลและใตทองทะเล
ชุมชนชายฝงลงสูแหลง
R2 การบริหารจัดการ อนุรักษ และเฝาระวัง ตรวจตราทรัพยากรทางทะเลและ
น้ํา และออกสูทะเล
ชายฝง
R 2.1 บูรณาการกับหนวยงานที่จัดการขยะ และมีอํานาจบังคับใชกฎหมายการ
รักษาความสะอาด
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3.3 คุณภาพน้ําทะเล
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ไดทําการตรวจวัดและเก็บตัวอยางคุณภาพน้ําทะเลบริเวณชายฝง
อาวไทยฝงตะวันออก รวม 106 สถานี เปนประจําทุก 6 เดือน ในชวงระหวางกันยายน พ.ศ.2559-กันยายน
พ.ศ.2560 แบงเปนฤดูแลงและฤดูฝน รวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง ซึ่งไดนําคาคุณภาพน้ําทั้งหมด 8 ปจจัย ไดแก ความ
เปนกรด-ดาง ออกซิเจนละลายน้ํา อุณหภูมิ ความเค็ม สารแขวนลอยทั้งหมด ไนเตรท ฟอสเฟต และแบคทีเรีย
กลุมโคลิฟอรมทั้งหมดมาใชคํานวณหาคาดัชนีคุณภาพน้ําทะเลชายฝง (Marine water quality index) เพื่อ
เปนตัวบงบอกถึงสถานภาพของคุณภาพน้ํา
นอกจากนี้ยังไดดําเนินการติดตามเฝาระวังการเกิดปรากฎการณน้ําทะเลเปลี่ยนสี บริเวณพื้นที่ชายฝง
อ า วไทยฝ งตะวั น ออก ซึ่ งปรากฏการณ น้ํ า ทะเลเปลี่ ย นสี หรือขี้ป ลาวาฬ เปน ปรากฏการณที่เกิ ดขึ้น ตาม
ธรรมชาติ เกิดจากการเจริญเติบโตอยางรวดเร็วและเพิ่มจํานวนมากของแพลงกตอนพืช หรือแพลงกตอนสัตว
ทํ า ให น้ํ า ทะเลเปลี่ ย น เป น สี ต า งๆ ตามสี ร งควั ต ถุ ของชนิ ด แพลงก ต อนนั้ น โดยเมื่อ แพลงก ต อนพื ช ได รั บ
สารอาหารและแสงในปริ ม าณมากกว า ปกติ จึ ง เจริ ญ เติ บ โตและเพิ่ ม จํ า นวนขึ้ น อย า งรวดเร็ ว การเกิ ด
ปรากฏการณน้ําทะเลเปลี่ยนสีมีความสัมพันธโดยตรงกับกิจกรรมมนุษย โดยเฉพาะการเพิ่มปริมาณอินทรียสาร
บริเวณชายฝง เชน น้ําเสียจากบานเรือนชุมชน จากกิจกรรมการเกษตร อุตสาหกรรม และการขยายตัวของ
การเพาะเลี้ ย งสั ตว น้ํ า ชายฝ ง ซึ่ งการเกิ ดปรากฎการณดังกลาวสงผลกระทบทั้งทางตรง และทางออมต อ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
รวมทั้งดําเนินการติดตามตรวจสอบสารมลพิษประเภทสารปโตรเลียมไฮโดรคารบอนรวมในน้ําทะเล
คราบน้ํามันและกอนน้ํามัน ซึ่งเกิดขึ้นบอยครั้งบริเวณอาวไทยฝงตะวันออก โดยเฉพาะชายฝงจังหวัดชลบุรีและ
ระยอง เนื่องจากกิจกรรมตางๆ ที่เกิดขึ้นไมวาจะเปนการเดินเรือทองเที่ยว การประมง ทาเทียบเรือ และการ
ขยายตัวของชุมชนในปจจุบันทําใหเกิดการรั่วไหลของน้ํามันหรือสารปโตรเลียมไฮโดรคารบอนลงสูแหลงน้ํา
เชน อุบัติเหตุจากการเดินเรือ การเปลี่ยนถายน้ํามัน รวมทั้งการลางทําความสะอาดเรือ และอุปกรณตางๆ สาร
ปโตรเลียมไฮโดรคารบอนในน้ําสามารถละลายและสะสมในดินตะกอนและหวงโซอาหารตามลําดับขั้นการกิน
อาหารไปสูสิ่งมีชีวิตขั้นสูงของหวงโซอาหารและสายใยอาหารได เชน ปลา นก สัตวเลี้ยงลูกดวยนม รวมทั้ง
มนุษย (ศูนยวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอาวไทยฝงตะวันออก,2561)
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3.3.1 สถานภาพคุณภาพน้ําทะเล (State)
ภาพที่ 3-2 สถานีเก็บตัวอยางคุณภาพน้ําบริเวณชายฝงทะเลจังหวัดจันทบุรี
จากการตรวจวัดคุณภาพน้ําทะเล บริเวณชายฝงทะเลจังหวัดจันทบุรี จํานวน 7 สถานี (ภาพที่ 3-2)
(เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559-กันยายน พ.ศ.2560) รวม 2 ครั้ง คุณภาพน้ําสวนใหญมีคาเฉลี่ยอยูในสถานภาพ
พอใช (รอยละ 71) และสถานภาพดี (รอยละ 29) ไมพบสถานภาพเสื่อมโทรมและเสื่อมโทรมมาก (ศูนยวิจัย
และพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอาวไทยฝงตะวันออก ,2561)

ภาพที่ 3-3

สถานภาพคุ ณภาพน้ํ า ทะเล(รอยละ) บริเวณอาวไทยฝงตะวันออก แยกเปนรายจังหวัด ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ศูน ยวิจัย และพัฒ นาทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอาวไทยฝง
ตะวันออก,2561)
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นอกจากนั้นศูนยวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอาวไทยฝงตะวันออก ยังไดดําเนินการ
ติดตามตรวจสอบ สารมลพิษประเภทสารปโตรเลียมไฮโดรคารบอนรวมในน้ําทะเล คราบน้ํามันและกอนน้ํามัน
ซึ่งเกิดขึ้นบอยครั้ง บริเวณอาวไทยฝงตะวันออก โดยเฉพาะชายฝงจังหวัดชลบุรีและระยอง เนื่องจากกิจกรรม
ตางๆ ที่เกิดขึ้นไมวาจะ เปนการเดินเรือทองเที่ยว การประมง ทาเทียบเรือ และการขยายตัวของชุมชนใน
ปจจุบันทําใหเกิดการรั่วไหลของ น้ํามันหรือสารปโตรเลียมไฮโดรคารบอนลงสูแหลงน้ํา เชน อุบัติเหตุจากการ
เดิ น เรื อ การเปลี่ ย นถ า ยน้ํ า มั น รวมทั้ ง การล า งทํ า ความสะอาดเรื อ และอุ ป กรณ ต า งๆ สารป โ ตรเลี ย ม
ไฮโดรคารบอนในน้ําสามารถละลายและสะสมในดิน ตะกอนและหวงโซอาหารตามลําดับขั้นการกินอาหารไปสู
สิ่งมีชีวิตขั้นสูงของหวงโซอาหารและสายใยอาหารได เชน ปลา นก สัตวเลี้ยงลูกดวยนม รวมทั้งมนุษย ในชวง
เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึงกันยายน พ.ศ. 2560 ศูนยวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและ ชายฝงอาวไทย
ฝงตะวันออก ไดดําเนินการตรวจสอบและประเมินสภาพแวดลอมทางทะเลและชายฝงกรณีการเกิด น้ํามัน
รั่วไหล คราบน้ํามันและกอนน้ํามันบริเวณอาวไทยฝงตะวันออก โดยตรวจสอบพบบริเวณชายฝงจังหวัดชลบุรี
จํานวน 1 ครั้ง และจังหวัดระยอง จํานวน 2 ครั้ง ไมมีรายงานการเกิดน้ํามันรั่วไหลที่ชายฝงจังหวัดจันทบุรี
จากการตรวจวัดสารปโตรเลียมไฮโดรคารบอนรวมในน้ําทะเล บริเวณชายฝงทะเลจังหวัดจันทบุรี
จํานวน 7 สถานี (ภาพที่ 3-2) (เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559-กันยายน พ.ศ.2560) รวม 2 ครั้ง สารปโตรเลียม
ไฮโดรคารบอนรวมในน้ําทะเล เปลี่ยนแปลงอยูในชวง 0.09-0.32 ไมโครกรัมตอลิตร มีคาเฉลี่ยโดยรวมทั้งป
เทากับ 0.08- 0.16 ไมโครกรัมตอลิตร ซึ่งอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําทะเล (กรมควบคุมมลพิษ, 2560)
3.3.2 สาเหตุที่มีผลกระทบตอทรัพยากร (Pressure)
1. ปลอยน้ําเสียลงสูทะเลจาก ชุมชนชายฝง สถานที่ทองเที่ยวและแหลงอื่นๆ (P1) เชน เรื่อทองเที่ยว
ขนาดใหญ เปนตน ใกลบริเวณชายฝงทะเล โดยเฉพาะชุมชนชายฝง กิจกรรมตางๆ ในการดํารงชีวิต การซักผา
ลางจาง เปนตนมีผลตอการเพิ่มปริมาณของสาอาหารในน้ํามากจนเกิดความสมดุล ซึ่งมีผลกระทบตอคุณภาพ
สิ่งแวดลอมรวมทั้งสัตวน้ําโดยตรง
2. ปลอยสารพิษลงสูแมน้ําหรือทะเลโดยตรง สารพิษที่ไมถูกการบําบัดใหถูกวิธีการปลอยสู ธรรมชาติ
นั้นเปนมลพิษที่อันตรายตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (P2) เชน อินทรียสาร น้ําหลอเย็น และน้ําทิ้ง
ปนเปอนโลหะหนัก เปนตน แหลงกําเนิดสวนใหญมลพิษมาจากโรงงานอุตสากรรมประเภทตาง รวมทั้งภาค
การเกษตร เชนการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงที่ใชสารเคมี
3. คราบน้ํามันและการปนเปอนของสารปโตรเลียมไฮโดรคารบอน ที่เกิดจากอุบัติเหตุ (P3)เชน เรือ
ชน จนใหเกิดน้ํารั่วไหล หรือความตั้งใจจากการกระทําของมนุษย เชน การระบายน้ําทองเรือ สิ่งที่เกิดขึ้นทําให
คุณภาพ น้ําเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เสื่อมโทรมลง น้ํามันที่รั่วไหลมีผลกระทบอยางทันทีตอสัตวซึ่งอาศัยบริเวณ
ผิวน้ําทะเล คราบน้ํามันที่รั่วไหลจะปดกั้นแสงสวางที่สองลงมาสูพื้นทองนามีผลตอขบวนการสังเคราะหแสง
ปริมาณออกซิเจนละลายน้ําต่ําลง คราบน้ํามันเมื่อถูกซัดขึ้นบนฝงทําใหบริเวณชายฝงสกปรก ความงามของ
แหลงทองเที่ยวหมดไป คราบน้ํามันยังเปนพิษตอสัตวทะเลที่อาศัยบริเวณชายฝง
3.3.3 การดําเนินงาน มาตรการ และการแกไขปญหา (Responses)
1. การปรับปรุง/ออกกฎหมายที่เกี่ยวของ (R1) โดยเนนบริหารจัดการเชิงพื้นที่และการคุมครอง
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ตามพระราชบัญญัติ สงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
พ.ศ.2558 รวมถึงกําหนดระเบียบ กฎเกณฑ มาตรการ สําหรับการใชประโยชนอยางเหมาะสม
2. สรางองคความรู และติดตามการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ํา (R2)
2.1 การติดตามการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ํา (R2.1)
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2.2 การสร า งองค ความรูเรื่องสาเหตุ และการเฝาระวังการรั่ว ไหลของน้ํามัน หรือสาร
ปโตรเลียมไฮโดรคารบอนในระบบนิเวศทางทะเล (R2.2) เพื่อที่จะนําองคความรูมาใชในการ
คาดการณ ปองกันและลด ผลกระทบจากการรั่วไหลของน้ํามัน รวมทั้งแนวโนมที่จะสงผล
กระทบตอแหลงน้ําและทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
3. สงเสริมการมีสวนรวม สรางจิตสํานึก ของภาคประชาชนและภาคธุรกิจ (R3)
3.1 การประชาสัมพันธ เผยแพรขอมูลใหทั้งภาครัฐ ประชาชนและและหนวยงานเอกชนที่
เกี่ยวของ (R3.1) มีความตระหนักและเขาใจถึงปญหาขยะทะเลที่เกิดจากการพัดพามา
กับแมน้ํา ผลกระทบของการปลอยน้ําเสีย และสารพิษลงสูแหลงนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการแกปญหาและนําไปสูความสําเร็จ
3.2 สรางเครือขายชุมชนในการอนุรักษทรัพยากรเพื่อใหชุมชนตระหนักและเขาใจปญหา
สิ่งแวดลอมในพื้นที่ (R3.2) โดยใหชุมชนในพื้นที่บทบาทหนาที่ในการอนุรักษและภาครัฐ
ใหการสนับสนุนทําใหเกิดกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน
4. การบริหารจัดการ อนุรักษ และเฝาระวังตรวจตราทรัพยากรทางทะเลและชายฝง (R4)
4.1 การดําเนินการติดตามคุณภาพน้ําชายฝงเพื่อใหรูแหลงที่มาของน้ําเสีย (R4.1)
4.2 การสรางระบบรายงานเหตุคุณภาพน้ําเสื่อมโทรม (R4.2)
4.3 บูรณาการหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อการควบคุมการระบายน้ําเสีย จากกิจกรรมขนาด
ใหญ ไดแก โรงแรม โรงงานอุตสาหกรรม ฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา (R4.3) ใหมีการบําบัด
น้ําเสียใหไดตามมาตรฐานน้ําทิ้งจากอาหารและมาตรฐานน้ําทิ้งอุตสาหกรรม รวมถึงน้ํา
เสียที่มาจากเรื่อ ทองเที่ยว กอนที่จะระบาย ลงสูแหลงน้ําควบคุมผูประกอบการให
ดําเนินการตามมาตรการปองกันและลด ผลกระทบสิ่งแวดลอมอยางเขมงวด
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ตารางที่ 3-4 การวิเคราะห PSR ของคุณภาพน้ําทะเล
สาเหตุที่มีผลกระทบตอ
ทรัพยากร (Pressure)
P1 ปลอยน้ําเสียลงสู
ทะเลจาก ชุมชนชายฝง
สถานที่ทองเที่ยวและ
แหลงอื่นๆ
และ
P2 การปลอยสารพิษจาก
ภาคเกษตรและ
อุตสาหกรรมลงสูทะเลลง
สูแมน้ําหรือทะเลโดยตรง

P3 คราบน้ํามันและการ
ปนเปอน

การดําเนินงาน มาตรการ และการแกไขปญหา
(Responses)
R1. การปรับปรุง/ออกกฎหมายที่เกี่ยวของ
R2. สรางองคความรู และติดตามการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ํา
R 2.1 การติดตามการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ํา
R3. สงเสริมการมีสวนรวม สรางจิตสํานึก ของภาคประชาชนและภาคธุรกิจ
R 3.1 เผยแพรขอมูลผลกระทบของการปลอยน้ําเสีย และสารพิษลงสู
แหลงน้ําให ประชาชนและและหนวยงานเอกชนที่เกี่ยวของ
R 3.2 สรางเครือขายชุมชนในการอนุรักษทรัพยากรเพื่อใหชุมชน
ตระหนักและเขาใจปญหาสิ่งแวดลอมในพื้นที่
R4. การบริหารจัดการ อนุรักษ และเฝาระวังตรวจตราทรัพยากรทางทะเล
และชายฝง
R 4.1 การดําเนินการติดตามคุณภาพน้ําชายฝง
R 4.2 การสรางระบบรายงานเหตุคุณภาพน้ําเสื่อมโทรม
R 4.3 บูรณาการหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อการควบคุมการระบายน้ํา
เสีย
R1. การปรับปรุง/ออกกฎหมายที่เกี่ยวของ
R2. สรางองคความรู และติดตามการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ํา
R 2.2 การสรางองคความรูเรื่องสาเหตุ และการเฝาระวังการรั่วไหลของ
น้ํามัน หรือสารปโตรเลียมไฮโดรคารบอนในระบบนิเวศทางทะเล
R3. สงเสริมการมีสวนรวม สรางจิตสํานึก ของภาคประชาชนและภาคธุรกิจ
R 3.1 เผยแพรขอมูลผลกระทบของการปลอยน้ําเสีย และสารพิษลงสู
แหลงน้ําให ประชาชนและและหนวยงานเอกชนที่เกี่ยวของ
R 3.2 สรางเครือขายชุมชนในการอนุรักษทรัพยากรเพื่อใหชุมชน
ตระหนักและเขาใจปญหาสิ่งแวดลอมในพื้นที่
R4. การบริหารจัดการ อนุรักษ และเฝาระวังตรวจตราทรัพยากรทางทะเล
และชายฝง
R 4.1 การดําเนินการติดตามคุณภาพน้ําชายฝง
R 4.2 การสรางระบบรายงานเหตุคุณภาพน้ําเสื่อมโทรม
R 4.3 บูรณาการหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อการควบคุมการระบายน้ํา
เสีย
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3.3.4 ปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะ
การขาดการบูรณาการการศึกษาวิจัย และการบังคับใชกฎหมาย ระหวางหนวยงานรัฐที่เกี่ยวของ เชน
กรม ควบคุมมลพิษ การนิคมอุตสาหกรรม กรมโรงงาน องคการบริหารสวนตําบล และภาคประชาชน
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บทสรุป
จังหวัดจันทบุรีมีความอุดมสมบูรณทางธรรมชาติมากที่สุดแหงหนึ่งของภาคตะวันออก มีทรัพยากรทั้ง
ปาไม อัญมณี แรธาตุ พืชผลทางการเกษตรที่มีคุณภาพ ทรัพยากรทางทะเลทั้งชายหาดที่สวยงามและสัตวน้ํา
เศรษฐกิจ แหลงทองเที่ยว น้ําตก ปาไม ชายหาด แหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และมีถนนเฉลิมบูรพาชลทิศที่
เชื่อมตอแหลงทองเที่ยวจากจังหวัดระยอง จึงนับไดวาจังหวัดจันทบุรีมีความสมบูรณในทุกดานโดยเฉพาะดาน
สิ่งแวดลอม
ทรัพยากรปะการังในจันทบุรีถือวาไดรับผลกระทบจากการทองเที่ยวคอนขางนอย แตไดรับความ
เสียหายจากสภาวะคลื่นลมแรง และการพัฒนาพื้นที่แนวชายฝงคอนขางมาก ปะการังบริเวณเกาะนมสาวยังคง
ความอุดมสมบูรณดี จึงมีการเตรียมประกาศเขตพื้นที่คุมครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝงบริเวณเกาะ
นมสาวในอนาคต ทรัพยากรหญาทะเล อยูในสภาพสมบูรณ สวนมากไดรับผลกระทบจากตะกอนทับถม การ
พัฒนาที่ดินบริเวณแนวชายฝง การระบายน้ําทิ้งจากชุมชน และการทําการประมงบางชนิด
สถานภาพหญาทะเลในจังหวัดจันทบุรีศึกษาจากบริเวณอาวคุงกระเบน และบานหาด ครอบคลุมพื้นที่
แหลงหญาทะเลทั้งหมด 2,322 ไร พบหญาทะเลจํานวน 3 ชนิด คือ หญากุยชายเข็ม หญากุยชายทะเล และ
หญาคาทะเล สถานภาพหญาทะเลในอาวคุงกระเบนมีแนวโนมดีขึ้น โดยจากสถานภาพสมบูรณดีในปพ.ศ.
2557 เปนสมบูรณดีมากในปพ.ศ. 2560 ปญหาสําคัญของหญาทะเลในพื้นที่นี้คือไดรับผลกระทบจากตะกอน
ทับถม การพัฒนาที่ดินบริเวณแนวชายฝง การระบายน้ําทิ้งจากชุมชน และการทําการประมงบางชนิด
สัตวทะเลหายากที่พบในจังหวัดจันทบุรีมีทั้งหมด 4 ชนิด คือเตาทะเล วาฬ โลมา และพยูน อัตราการ
เกยตื้นของสัตวทะเลหายาก ตั้งแตเดือนกันยายน 2556 ถึง กรกฎาคม 2560 คือเตาทะเลเกยตื้น 1.4 ตัวตอ
เดือน โลมาและวาฬ 0.9 ตัวตอเดือน สาเหตุสําคัญของการตายของสัตวทะเลหายากคือการติดเครื่องมือ
ประมงจําพวก อวนลอย อวนลาก อวนรุน การปวยตามธรรมชาติคือการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ และ
สาเหตุที่สําคัญอีกอยางหนึ่งคือการกลืนเศษขยะเขาไป สงผลใหเกิดการสะสมในระบบทางเดินอาหาร
ในดานทรัพยากรปาชายเลนจังหวัดจันทบุรี ในปพ.ศ. 2561 มีพื้นที่ปาชายเลน 104,944 ไร กระจาย
อยูใน 5 อําเภอ ไดแก อําเภอนายายอาม อําเภอทาใหม อําเภอเมืองจันทบุรี อําเภอแหลมสิงห และอําเภอขลุง
การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปาชายเลนในจังหวัดจันทบุรี เกิดจากการใชประโยชนที่ดินในพื้นที่ ปาชายเลนเพื่อ
กิจกรรมอื่นๆ เชน การเกษตร นากุง การเปลี่ยนแปลงพื้นที่เพื่อการทองเที่ยว เชนโฮมสเตย อยางไรก็ตามดวย
ความเขมแข็งของการบังคับใชกฎหมาย และการฟนฟูปาชายเลน ทําใหพื้นที่ปาชายเลนในจังหวัดจันทบุรี มี
แนวโนมเพิ่มขึ้นจาก 82,595 ไรในป พ.ศ. 2557 มาเปน 104,944 ไร ในปจจุบัน
ชายฝงทะเลจังหวัดจันทบุรีประสบปญหาการกัดเซาะชายฝง ทั้งหมด 2 อําเภอ ไดแก อําเภอขลุง
บริเวณตําบลบางชัน และอําเภอแหลมสิงห บริเวณตําบลเกาะเปริด และตําบลปากน้ําแหลมสิงห มีพื้นที่กัด
เซาะรวมระยะทาง 22.82 กิโลเมตร พื้นที่สวนใหญกัดเซาะอยูในระดับนอย
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