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1. บทนํา
จังหวัดระยอง มีพื้นที่ทั้งหมด 3,552 ตารางกิโลเมตร (2,220,000 ไร) ตั้งอยูในภาคตะวันออกติดกับ
ทะเลอาวไทย ระหวาง เสนรุงที่ 12 - 13 องศาเหนือ และเสนแวงที่ 101 - 102 องศาตะวันออก
ลักษณะพื้นที่จังหวัดระยองประมาณรอยละ 70 เปนลอนลูกคลื่น โดยมีแนวเขาทอดตัวในแนวเหนือใต 2 แหง คือ เขาชะเมาดานตะวันออก ติดตอกับจังหวัดจันทบุรี และเทือกเขาตอนกลางของจังหวัดระยอง
เปนแนวยาวจากอําเภอเมืองระยองขึ้นไปทางเหนือ คือ เขาขุนอิน เขาจอมแห เขางวงชาง ในเขตอําเภอ
บานคาย และเขาทาฉุด เขายายตา เขาตะเภาคว่ํา สวนพื้นที่ทางดานตะวันตกของจังหวัดประกอบดวยลําน้ํา
เล็กๆ หลายสายไหลลงสูแมน้ําระยอง แมน้ําประแสร และลงสูอาวไทย
ชายฝงทะเลของจังหวัดระยองมีความยาวตามแนวชายฝงทะเลประมาณ 104.5 กิโลเมตร และอยู
หางจากกรุงเทพมหานครตามเสนทางรถยนตประมาณ 179 กิโลเมตร และเสนทางรถไฟ 193.5 กิโลเมตร

1.1 ภูมิประเทศ
จังหวัดระยองมีภูมิประเทศ เปนที่ราบชายฝงที่เกิดจากการทับถมของตะกอนบริเวณ แองลุมน้ํา
ระยองและที่ลาดสลับเนินเขาและภูเขา มีลักษณะเปนลอนลูกคลื่นสูงต่ําสลับกันไป โดยมีพื้นที่ ทิวเขา 2 แนว
คือ ทิวเขาชะเมาทางทิศตะวันออก สูงจากระดับน้ําทะเล 1,035 เมตรและทิวเขาที่อยูประมาณกึ่งกลางของตัว
จังหวั ดเปน แนวยาวจากอําเภอเมื องระยองขึ้ นไปทางเหนือจนสุดเขตจังหวัด มีแมน้ํ าสายสั้นๆ ซึ่งเกิ ดจาก
เทือกเขาจันทบุรีและเทือกเขาบรรทัดไหลลงสูอาวไทย แมน้ําที่สําคัญไดแก แมน้ําบางประกง แมน้ําจันทบุรี
แมน้ําระยอง เปนตน ลักษณะชายฝงทะเลมีหาดทรายสวยงามและมีเกาะใหญนอยเรียงรายเลียบตามแนว
ชายฝงนับเปนทรัพยากรการทองเที่ยวที่สําคัญของประเทศ ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปสามารถออกเปน 5
ประเภท ไดแก
1. หาดทรายและสันทราย มีความลาดชันต่ําตามแนวตะวันออกถึงตะวันตก มีความยาวของ
แนวชายหาดประมาณ 104.5 กิโลเมตร โดยมีชายหาดเริ่มตั้งแตอําเภอบานฉางไปสิ้นสุดที่อําเภอแกลง
2. ที่ลุมต่ําและที่ราบเรียบ ปรากฏอยูบริเวณทางทิศใต ถัดจากแนวสันทรายมาทาง ทิศเหนือ
เปนหยอมๆ ตามแนวทิศตะวันออกถึงทิศตะวันตก ไดแก พื้นที่อําเภอเมืองระยอง โดยเฉพาะบริเวณปากแมน้ํา
สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเปนที่ลุมต่ํา น้ําทะเลทวมถึง มีน้ําแชขังตลอดทั้งปหรือเกือบทั้งป สวนบริเวณที่ราบเรียบ
พบตามแนวใกลลําน้ํา หรือพื้นที่ตอเนื่องจากที่ลุมต่ําอยูไมไกลจากทะเล โดยพบอยูทางตอนใต ของจังหวัด
ระยองเปนสวนใหญ มีน้ําทวมขังในชวงฤดูฝน
3. ลูกคลื่นลอนลาดและลูกคลื่นลอนชัน จังหวัดระยองมีลักษณะภูมิประเทศแบบลูกคลื่นลอน
ลาด ลูกคลื่นลอนชันและเนินเขาเปนสวนใหญ โดยอยูเหนือขึ้นไปจากที่ราบเรียบและที่ลุมต่ํา มีความลาดชัน
ประมาณ รอยละ 3-16 ลักษณะภูมิประเทศเปนพื้นที่ที่เหลือจากการกัดกรอน เปนสวนใหญ
4. บริเวณที่เปนเนินเขาและที่ลาดเชิงเขา มีลักษณะเปนเนินเขาลูกเล็กๆ ติดตอกันไป หรือเปน
ที่ลาดเชิงเขา ที่มีความลาดชันตั้งแตรอยละ 16 ถึงไมเกินรอยละ 35 สภาพพื้นที่อยูในระดับที่คอนขางสูง มีทั้ง
ที่เปนพื้นผิวที่เหลือจากการกัดกรอนและพื้นที่หินดินดานเชิงเขา
5. ที่สูงชันและภูเขา เปนพื้นที่บริเวณที่มีความลาดชันเกินรอยละ 35 และมีระดับสูงจากพื้นที่
บริเวณรอบๆ ตั้งแต 150 เมตรเหนือระดับน้ําทะเลปานกลางขึ้นไป จังหวัดระยองมีลักษณะภูมิประเทศแบบ
1-1

สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่ 1

เขา และภูเขาจํานวนมากอยูทางตอนเหนือติดตอกับจังหวัดชลบุรี สวนทางดานตะวันออกมีแนวเขาติดตอกับ
จังหวัดจันทบุรี และมีแนวเขายาวตามแนวเหนือ-ใต บริเวณตอนกลางจังหวัดระยองในเขตอําเภอบานคาย
ทิศเหนือ
มีอาณาเขตติดตอกับ อําเภอหนองใหญ อําเภอบอทอง และอําเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี
ทิศใต
มีอาณาเขตติดตอกับ ฝงทะเลยาวประมาณ 104.5 กิโลเมตร ของอาวไทย
ทิศตะวันออก มีอาณาเขตติดตอกับ อําเภอนายายอาม และอําเภอแกงหางแมว
จังหวัดจันทบุรี
ทิศตะวันตก มีอาณาเขตติดตอกับ อําเภอสัตหีบ และอําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ภาพที่ 1-1 แผนที่แสดงอาณาเขต และเขตติดตอ จังหวัดระยอง
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1.2 ลักษณะภูมิอากาศ
จั งหวั ดระยอง อยู ภ ายใต อิ ทธิพลของมรสุมที่ พัดปกคลุม ประเทศไทย 2 ชนิด คือ มรสุ ม
ตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมตั้งแตประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ กับมรสุมตะวันตก
เฉียงใตซึ่งพัดปกคลุมจากทิศตกเฉียงใตเปนสวนใหญและเปนลมที่พัดผานทะเลนําความชื้นและไอน้ําเขาสู
จังหวัด ทําใหอากาศชุมชื้นและมีฝนตกโดยทั่วไป ลักษณะภูมิอากาศแบบมรสุมเขตรอนลมทะเลพัดผานตลอด
ป อากาศอบอุ นไมรอนจั ด บริ เวณชายฝ งทะเลเย็ นสบาย ฤดูฝนจะมีฝ นตกชุกระหวางเดือนพฤษภาคมถึ ง
ตุลาคมของทุกป จังหวัดระยองมี 3 ฤดู ดังนี้
ฤดู ห นาว เริ่ ม ตั้ ง แต ก ลางเดื อ นตุ ล าคมถึ ง กลางเดื อ นกุ ม ภาพั น ธ ซึ่ ง เป น ช ว งของมรสุ ม
ตะวันออกเฉียงเหนือ และบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่มีคุณสมบัติเย็นและแหงจะแผลงมาปก
คลุมประเทศไทยในชวงนี้ ฤดูนี้อุณหภูมิของจังหวัดระยอง ไมลดต่ํามากเหมือนภาคอื่นๆ เพราะเขตนี้อยูปลาย
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ นอกจากนี้ก็ยังมีชายฝงทะเลจึงทําใหจังหวัดระยอง ไมหนาวเย็นมากนัก
ฤดูรอน เริ่มเมื่อมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือสิ้นสุดลงคือประมาณกลางเดือนกุมภาพันธและสิ้นสุด
ประมาณกลางเดือนพฤษภาคม ระยะนี้มีลมตะวันออกเฉียงใตและลมเฉื่อยจากทะเลในตอนบาย พัดมารวมกับ
ลมตะวันออกเฉียงใต จึงทาใหลมมีกําลังแรงมากยิ่งขึ้น ดังนั้นฝงทะเลระยองในระยะเดือนกุมภาพันธถึงเดือน
เมษายนจึงมีคลื่นลมคอนขางแรงในตอนบายและเย็น ทําใหอุณหภูมิไมสูง อากาศจึงไมรอนมากนัก
ฤดูฝน เริ่มประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม เปนชวงที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต
พัดปกคลุมประเทศไทย ซึ่งจะนาความชื้นจากทะเลอันดามันพัดผานอาวไทยเขาสูภาคตะวันออก ทําใหอากาศ
ชุมชื้นและมีฝนตกชุกทั่วไป

1.3 เขตการปกครอง
แบงการปกครองเปน 8 อําเภอ ไดแก อําเภอเมืองระยอง อําเภอแกลง อําเภอบานคาย อําเภอ
ปลวกแดง อําเภอบานฉาง อําเภอวังจันทร อําเภอเขาชะเมา อําเภอนิคมพัฒนา ประกอบดวย 54 ตําบล 439
หมูบาน 181 ชุมชน การปกครองทองถิ่น ประกอบดวยองคการบริหารสวนจังหวัด 1 แหง เทศบาลนคร 1
แหง เทศบาลเมือง 2 แหง เทศบาลตาบล 27 แหง และองคการบริหารสวน-ตําบล 37 แหง
1. อําเภอเมืองระยอง ตั้งอยูทางตอนกลาง คอนไปทางทิศตะวันตกของจังหวัด แบงพื้นที่การ
ปกครองออกเปน 15 ตําบล 84 หมูบาน องคกรปกครองสวนทองถิ่น 15 แหง
2. อําเภอบานฉาง ตั้งอยูทางทิศตะวันตกของจังหวัด แบงพื้นที่การปกครองออกเปน 3 ตําบล 20
หมูบาน องคกรปกครองสวนทองถิ่น 5 แหง
3. อําเภอแกลง ตั้งอยูทางทิศตะวันออกของจังหวัด แบงพื้นที่การปกครองออกเปน 15 ตําบล
147 หมูบาน องคกรปกครองสวนทองถิ่น 17 แหง
4. อํา เภอบานคาย ตั้งอยูทางตอนกลางค อนไปทางทิศตะวันตกของจังหวัด แบงพื้นที่ การ
ปกครองออกเปน 7 ตําบล 66 หมูบาน องคกรปกครองสวนทองถิ่น 8 แหง
5. อําเภอปลวกแดง ตั้งอยูทางทิศตะวั นตกเฉี ยงเหนื อของจั งหวั ด แบงพื้น ที่ การปกครอง
ออกเปน 6 ตําบล 34 หมูบาน องคกรปกครองสวนทองถิ่น 8 แหง
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6. อําเภอวังจันทร ตั้งอยูทางทิศเหนือของจังหวัด แบงพื้นที่การปกครองออกเปน 4 ตําบล 29
หมูบาน องคกรปกครองสวนทองถิ่น 5 แหง
7. อําเภอนิคมพัฒนา ตั้งอยูทางทิศตะวันตกของจังหวัด แบงเขตการปกครองยอยออกเปน 4
ตําบล 30 หมูบาน องคกรปกครองสวนทองถิ่น 5 แหง
8. อําเภอเขาชะเมา ตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัด แบงเขต การปกครองยอย
ออกเปน 4 ตําบล 29 หมูบาน องคกรปกครองสวนทองถิ่น 4 แหง

1.4 เศรษฐกิจ

เศรษฐกิจจังหวัดระยองมีเศรษฐกิจสาขาหลัก 4 สาขาสาคัญ ดังนี้

1. สาขาเกษตรกรรม ปศุสัตว และประมง
สาขาการเกษตรกรรม/เพาะปลูก จากการที่จังหวัดระยองมีสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ
ที่เหมาะสมตอการทาเกษตรกรรม ทําใหจังหวัดระยองมีพืชเศรษฐกิจที่สําคัญจํานวนมาก ไดแก
1. ยางพารา เปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญและเปนพืชที่เพาะปลูกมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับ
พืชเศรษฐกิจสําคัญชนิดอื่นๆ เนื่องจากปลูกงาย ไมจําเปนตองดูแลรักษามาก อีกทั้งสภาพทางภูมิประเทศ
เอื้ออํานวยตอการเพาะปลูก ผลผลิตสวนใหญจะออกสูตลาดในชวงเดือนตุลาคม-มกราคม เกษตรกรสามารถ
เก็บเกี่ยวผลผลิตไดอยางเต็มที่ โดยไมตองประสบปญหาและอุปสรรคอันเกิดจากฝนตก ผลผลิตจะออกสูตลาด
นอยในชวงเดือนกุมภาพันธ - มีนาคม เกษตรกรสวนใหญจะหยุดกรีดยางเพื่อบํารุงรักษาตนยางเพราะตนยาง
เริ่มผลัดใบ
2. มันสําปะหลัง เปนพืชไรที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่ง อําเภอที่ปลูกมากที่สุดคือ
อําเภอแกลง อําเภอวังจันทร และอําเภอเมือง เกษตรกรนิยมปลูกพันธุระยอง 5 เกษตรศาสตร 50 ระยอง 90
ระยอง 60 และระยอง 3 ตามลําดับ นิยมปลูกในชวงเดือนมีนาคม -พฤษภาคมของทุกป สามารถเก็บเกี่ยวได
เกื อบตลอดทั้งป ผลผลิ ตจะออกมากในช ว งเดือนธัน วาคม-เมษายน และจะออกสูตลาดมากในชว งเดือ น
มกราคม - กุมภาพันธ
3. สับปะรด ปลูกมากเปนอันดับ 2 ของประเทศรองจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ (ประมาณ
20% ของผลผลิตทั้งประเทศ) มีผลผลิตออกสูตลาดปหนึ่งๆ ประมาณ 250,000 ตัน ผลผลิตสวนใหญจะสงขาย
ใหโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อแปรสภาพเปนสับปะรดกระปองและน้ําสับปะรด บางสวนนําไปจําหนายเปนผลไม
สดตามแผงจําหนายผลไม ผลผลิตสวนใหญจะออกสูตลาดระหวางเดือนพฤศจิกายน – มกราคมและระหวาง
เดือนเมษายน -กรกฎาคม
4. ทุเรียน การทําสวนทุเรียนเปนอาชีพที่เกษตรกรในจังหวัดระยอง ยึดเปนอาชีพมาชานาน
การปลูกทุเรียนกระจายอยูในทองที่อําเภอแกลง อําเภอเมืองระยอง อําเภอเขาชะเมา อําเภอวังจันทร และ
อําเภอบานคาย เกษตรกรที่เกี่ยวของกับอาชีพทุเรียนประมาณ 20,000 ราย เฉลี่ยพื้นที่ ปลูกประมาณ 3-5 ไร/
ครัวเรือน ระยะการออกสูตลาดจะเริ่มตั้งแตปลายเดือนเมษายน- มิถุนายน แลวแตชนิด พันธุ ทุเรียนพันธุเบา
จะเริ่มเก็บเกี่ยวกอน คือ พันธุกระดุมและพันธุชะนี สวนพันธุหนัก ไดแก พันธุกานยาวหมอนทองจะแกสุก
ปลายเดือนพฤษภาคม
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5. เงาะ เปนไมผลเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งที่นิยมปลูกในจังหวัดระยอง มีพื้นที่ปลูกเงาะมาก
เปน อันดั บ 6 ของประเทศ พั นธุ ที่นิย มปลูก ไดแก เงาะพันธุ โรงเรี ยน รองลงมาคือ พันธุสีชมพู ฤดูกาล
เพาะปลูกเริ่มในเดือนพฤษภาคม-สิงหาคมและเก็บเกี่ยวในชวงเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม
6. มังคุด เปนไมผลยืนตนที่มีอายุยืน เปนพืชเมืองรอนสามารถปลูกไดในดินเกือบทุกชนิด ผล
มังคุดมีรูปทรงและสีสันสวยงาม รสชาติดี มีราคาสูง เปนที่นิยมบริโภคทั้งชาวไทยและ ชาวตางประเทศ ไดรับ
ฉายาวาเปน “THE QUEEN OF FRUIT” พันธุมังคุดจะมีพันธุเดียวและไมมีการกลายพันธุโดยนิยมปลูกในชวง
เดือนพฤษภาคม - กันยายน และเก็บเกี่ยวในชวงเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม
จะเห็นไดวาจังหวัดระยองเปนเมืองแหงการเพาะปลูกโดยเฉพาะผลไม ซึ่งสรางชื่อเสียงใหกับ
จังหวัดระยองเปนอยางมาก ซึ่งในทุกอําเภอของจังหวัดระยองสามารถทําการเกษตรไดไมวาจะเปนการปลูก
ขาว ปลูกผลไมหรือพืชไรอื่นๆ เชน มันสําปะหลัง ลองกอง เปนตน
สาขาปศุ สั ต ว เกษตรกรในจั ง หวั ด ระยองมี การเลี้ ย งสั ต ว เ พื่ อการค า ในภาพรวมเพิ่ ม ขึ้ น
โดยเฉพาะไกและเปด เปนผลเนื่องจากราคาเปนสิ่งจูงใจและการไดรับการสงเสริมเงินกูจากหนวยงานภาครัฐ
เชน เงินกองทุนหมูบาน เงินกูชวยเหลืออื่นๆ โดยจํานวนผูเลี้ยงปศุสัตวในแตละอําเภอมีปริมาณแตกตางกัน
การประมง จังหวัดระยองเปนอีกจังหวัดหนึ่งที่มีช่ือเสียงในเรื่องทรัพยากรสัตวน้ํา สามารถ
เห็นไดจากอาชีพดั้งเดิมของชาวระยอง สวนใหญจะประกอบอาชีพทางการประมง ประกอบกับศักยภาพของ
พื้นที่ที่เหมาะสม อาชีพทําการประมงเปนอาชีพดั้งเดิมของประชาชนชาวระยอง เนื่องจากสภาพภูมิประเทศ
สภาวะภูมิอากาศที่เหมาะสม สงผลใหทองทะเลจังหวัดระยองมีสัตวน้ําที่อุดมสมบูรณ มีสัตวน้ําที่มีคุณคาทาง
เศรษฐกิจ เปนสัตวน้ําประจําถิ่น โดยเฉพาะกลุมปลากะรังและปลาสวยงามชนิดตางๆ จากการที่มีชายฝงทะเล
ยาวประมาณ 100 กิโลเมตรเศษ อาชีพประมงน้ําเค็มจึงเปนอาชีพที่สําคัญ มีการทําประมงเชิงพาณิชย ประมง
พื้นบาน ประมงเรือเล็กตามแนวชายฝงทั่วไป รวมทั้งการทําประมงน้ําจืดและน้ํากรอย เนื้อที่ทําการประมง
ทะเลประมาณ 1,500,000 ไร เรือประมง 1,822 ลํา สมาคมประมง 6 สมาคม กลุมเกษตรกรทําการประมง 36
กลุม สหกรณประมง 2 สหกรณ ทาเรือประมง 45 ทา สวนการทําประมงน้ําจืดมีเนื้อที่ทําการประมงน้ําจืดมี
จํานวน 63,080 ไร สัตวน้ําจืดที่สาคัญคือปลาดุก ปลานิล ปลาสวาย ปลานวลจันทร ฯลฯ
2. สาขาอุตสาหกรรม
นับวาจังหวัดระยองไดรับบทบาทใหเปนสวนหนึ่งของโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝง
ทะเลตะวั น ออกและถู กกํ า หนดแนวทางการพัฒ นาใหเปน ศู น ยกลางความเจริญ แหงใหม เปน ศูน ยบ ริการ
มาตรฐานการศึกษาและวิจัยดานเทคโนโลยีและกําหนดใหชายฝงทะเลภาคตะวันออกเปนประตูทางออกใหกับ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการสงสินคาออกไปจําหนายตางประเทศโดยไมตองผานกรุงเทพฯ รัฐบาลได
ดําเนินการจัดเตรียมระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานไวอยางสมบูรณและกําหนดพื้นที่บริเวณมาบตาพุด อําเภอ
เมือง จังหวัดระยองเปนที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรม มีทาเรือน้ําลึกขนสงสินคา เปนที่ตั้งของอุตสาหกรรมที่
สําคัญๆ คือ โรงแยกกาซธรรมชาติ กลุมอุตสาหกรรมปโตรเคมี และอุตสาหกรรมปุยเคมี จังหวัดระยองจึงมี
ศักยภาพสูงในสวนของการลงทุนดานอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังไดรับการกําหนดเขตการสงเสริมการลงทุน
จากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนใหอยูในเขต 3 ของการสงเสริมการลงทุนซึ่งไดเปรียบกวา
จังหวัดปริมณฑล สงผลใหจังหวัดระยองมีการพัฒนาดานอุตสาหกรรมอยางรวดเร็ว ขอมูล ณ เดือนกันยายน
2560 มีนิคมอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรมที่รวมดําเนินการกับเอกชน เขตประกอบการอุตสาหกรรม
ชุมชนอุตสาหกรรม สวนอุตสาหกรรม รวมทั้งสิ้นประมาณ 24 แหง เนื้อที่ประมาณ 100,000 ไร อุตสาหกรรม
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ของจังหวัดระยองมีหลากหลายประเภท เชนการผลิตรถยนต ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส แปรรูป สินคาเกษตร การ
ผลิตไฟฟา การผลิตสารเคมี ซึ่งสรางมูลคารวมในแตละปเกือบ 1 ใน 3 ของงบประมาณรายจายประเทศไทย
จํานวนเงินลงทุนรวม 1,306,958 ลานลานบาท จําแนกโรงงานตามจําพวกโรงงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
มีจานวน 3,049 โรงงาน
3. สาขาเศรษฐกิจ พาณิชยกรรมและการคลัง
จั งหวั ดระยองมี ป ระชาชนเข ามาทํางานและทองเที่ย วในแตล ะปเปน จํา นวนมาก มีการ
ประกอบธุ ร กิ จ อย า งกว า งขวาง การค า ปลี ก และการค าส ง สว นใหญ ยัง คงอยู ใ นตลาดสดเทศบาล ตลาด
ศูนยการคาระยอง ตลาดเย็นหนาโรงแรมสตารพลาซา ตลาดเชา ตลาดเย็นหนาวัดลุมมหาชัยชุมพลและตลาด
สดหมอสาโรจน ที่ อ ยู ใ กล แ หล ง พั ก ของคนทํ า งานในเมื อ งทํ า ให ส ะดวกในการซื้ อ ขาย นอกจากนี้ ยั ง มี
ห า งสรรพสิ น ค า ใหญ อาทิ เช น ห า งแม็ คโค หา งโลตัส ห างสรรพสิน คา บิ๊ก ซี ห างสรรพสิน คา แหลมทอง
หางสรรพสินคาเซนทรัล รวมทั้งตลาดชุมชนประจําอําเภอและตําบล
4. สาขาการทองเที่ยวและการบริการ
จังหวัดระยองเปนจังหวัดชายทะเล มีความหลากหลาย ดานการทองเที่ยวทั้ง หาดทราย
ทะเล เกาะตางๆ ภูเขา น้ําตก สวนผลไม รวมทั้งอาหารทะเลที่สด สะอาด มีชายหาดยาวกวา 100 กิโลเมตรมี
เกาะเสม็ดที่ถือเปนแหลงทองเที่ยวที่ไดรับความนิยมอยางสูง นักทองเที่ยวสามารถเดินทางมาจังหวัดระยองได
อยางสะดวกสบายทั้งทางน้ํา ทางบกและทางอากาศ อยูหางจากกรุงเทพฯ เพียง 179 กิโลเมตร การคมนาคม
สะดวกสบายและยังสามารถรองรับนักทองเที่ยวไดอีกจํานวนมาก
การทองเที่ยวของจังหวัดระยองในภาพรวมดีขึ้นทุกปแตก็ยังไดรับผลกระทบจากปจจัยตางๆ
ในบางชวง เชน ปจจัยการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ และความเชื่อมั่นจากปญหาภายในจังหวัดเอง เชน ปญหา
มลพิษ แตถึงแมจะมีปจจัยตางๆ เขามากระทบ แตจํานวนนักทองเที่ยวก็ยังคงเติบโตอยูที่ 10% ตอป

1.5 สังคม และโครงสรางประชากร
จังหวัดระยองมีประชากร มีทั้งสิ้น 688,999 คน เปนชาย 339,333 คน เปนหญิง 349,666 คน
ประชากรชายคิดเปนรอยละ 49.3 และประชากรหญิงคิดเปนรอยละ 50.7 ของประชากรทั้งหมด
ตารางที่ 1-1 จํานวนประชากร และการเปลี่ยนแปลงประชากร พ.ศ. 2554-2559
ป
จํานวนประกร (คน)
เกิด
ตาย อพยพ
อพยพ
พ.ศ.
(คน) (คน)
เขา
ออก
ชาย
หญิง
รวม
(คน)
(คน)
2554 314,392 323,344 637,736 10,328 3,653 55,656 45,687
2555 319,869 329,406 649,274 10,371 3,947 54,243 45,239
2556 325,635 335,585 661,220 9,781 4,247 53,935 48,186
2557 332,253 342,140 674,393 9,907 4,647 54,740 47,651
2558 339,333 349,666 688,999 9,360 2,923 54,845 47,653
2559 344,310 355,913 700,223
ที่มา:สํานักงานสถิติแหงชาติ,2561
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(% ตอป)
1.79
1.79
1.82
1.97
2.14
-
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ตารางที่ 1-2 การประกอบอาชีพ จําแนกตามประเภทอาชีพ (พ.ศ. 2557)
อาชีพ
1.ผูบัญญัติกฎหมาย ขาราชการระดับอาวุโส และผูจัดการ
2.ผูประกอบวิชาชีพดานตาง ๆ
3.ผูประกอบวิชาชีพชางเทคนิคสาขาตางๆและอาชีพที่เกี่ยวของ
4.เสมียน
5.พนักงานบริการ พนักงานในรานคา และตลาด
6.ผูปฏิบัติงานที่มีฝมือทางดานการเกษตร และการประมง
7.ผูปฏิบัติงานดานความสามารถทางฝมือและธุรกิจการคาที่เกี่ยวของ
8.ผูปฏิบัติการโรงงานและเครื่องจักรและผูปฏิบัติงานดานการประกอบ
9.อาชีพขั้นพื้นฐานตาง ๆ ในดานการขาย และการใหบริการ
10.คนงานซึ่งมิไดจําแนกไวในหมวดอื่น
ที่มา: สํานักงานสถิตจิ ังหวัดระยอง, 2561

ตารางที่ 1-3 ประเภทสถานบริการสาธารณสุข และบุคลากร
ประเภทสถานบริการ
หนวย
สาธารณสุข/บุคลากร
2553 2554
แหง
9
9
โรงพยาบาลรัฐ
เตียง 970 970
แหง
4
3
โรงพยาบาลเอกชน
เตียง 300 300
สถานีอนามัย
แหง
16
94
แพทย
คน
127 137
ทันตแพทย
คน
32
37
เภสัชกร
คน
57
79
พยาบาล
คน
843 1030
ที่มา: สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง, 2561

2555
9
975
3
250
95
144
44
81
1045

จํานวน (คน)
25,988
27,457
38,046
19,504
106,150
108,636
84,081
74,623
51,513
2,425

พ.ศ.
2556
9
975
3
300
95
189
52
81
946

2557
9
1225
3
300
95
196
51
92
811

รอยละ (%)
4.8
5.1
7.1
3.6
19.7
20.2
15.6
13.9
9.6
0.5

2558
10
1103
4
310
95
177
62
117
1514

2560
10
1,259
4
370
95
164
68
101
1,214

1) การประกอบอาชีพ
ประชาการสวนใหญของจังหวัดระยอง อยูในภาคเกษตรกรรม และบริการในภาคการทองเที่ยว
และคาขาย ในอัตราสวนใกลเคียงกันคือประมาณรอยละ 20 ของประชากรทั้งหมด (ตารางที่ 1-2)
2) การสาธารณสุข
เนื่องจากจังหวัดระยองเปนจังหวัดที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูง มีประชาชนยานถิ่นฐาน
เขามาประกอบอาชีพมาก ความตองการบริการดานสาธารณสุขจึงมากไปดวย จังหวัดระยองมีโรงพยาบาลทั้ง
ในสวนของภาครัฐและเอกชนรวม 14 แหง (ตารางที่ 1-3)
3) ระบบสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ
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ตารางที่ 1-4 รอยละของการใหบริการสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ (พ.ศ. 2557)
ประเภทสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ
รอยละของการใหบริการ (%)
น้ําประปา
83.09
ไฟฟา
27.81
โทรศัพท
42.70
4) แรงงาน (พ.ศ. 2559) จํานวน แรงงานทั้งหมด 554,987 คน ผูมีงานทํา 545,577 คน และคน
วางงาน 9,410 คน
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1.6 ทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่ แวดลอม
1) ทรัพยากรที่ดิน
ในอดีตการตั้งถิ่นฐาน เกิดจากบทบาทการเปนเมืองการคาและแลกเปลี่ยนสินคาบน แนวชายฝง
ทะเล ทั้งนี้สวนหนึ่งเกิดจากปจจัยดานทําเลที่ตั้งที่เหมาะสม โดยมีแมน้ําระยองเปนเสนทางสัญจรหลัก โดยมี
การคาขายแลกเปลี่ยนสินคาระหวางสินคาเกษตรกับสินคาจากเมือง รวมถึงการเปนชุมชนประมง และการตอ
เรือ ต อมาเมื่อมี การพั ฒนาเส นทางสายหลักของภาคตะวันออก ไดแก ถนนสุขุมวิท (ทางหลวงแผนดิน
หมายเลข 3) ในสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม เปนนายกรัฐมนตรี สงผลใหยานการคาบริเวณถนน ยมจินดามี
บทบาทสาคัญยิ่งขึ้น และสงผลตอการพัฒนาพื้นที่ตามแนวถนนสุขุมวิท ตอมาในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525 – 2529) เมืองระยองไดรับการพัฒนาและมีบทบาทมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะดาน
การคา การบริการ และการพัฒนาที่อยูอาศัย จากการสงเสริมพื้นที่ชายฝงทะเลภาคตะวันออกเปนที่ตั้งของ
นิคมอุตสาหกรรมและทาเรือน้ําลึกเพื่อขนถายสินคา ซึ่งเปนแรงดึงดูดประชากรแรงงานเขามาในพื้นที่มาก
ยิ่งขึ้น สงผลตอการพัฒนาทางเศรษฐกิจของเมืองระยอง โดยพื้นที่หลักของเมืองระยองประกอบดวยพื้นที่ 2
บริเวณ ไดแก พื้นที่ยานศูนยกลางเมือง ตามแนวถนนสุขุมวิทและพื้นที่ตอเนื่องทั้งสองฟาก และพื้นที่ยาน
อุตสาหกรรมประมงบริเวณถนนอารียราษฎรและถนนสมุทรคงคา โดยพื้นที่บริเวณแรกเปนยานการคาและ
สถานที่ ร าชการที่ สํ า คั ญ ระดั บ จั ง หวั ด ประกอบด ว ยอาคารพาณิ ช ยกรรมต า งๆ อาคารห า งสรรพสิ น ค า
โรงพยาบาล สถานที่ราชการที่สําคัญทั้งระดับจังหวัดและอําเภอ ในบริเวณที่สอง เปนพื้นที่ยานอุตสาหกรรม
ประมงและทาเรือ รวมถึงรานคาและที่พักอาศัยแรงงาน โดยเฉพาะแรงงานตางดาว
ในขณะที่การพัฒนายานศูนยกลางเมืองเพิ่มความหนาแนนมากขึ้น ประกอบกับจํานวนประชากรที่
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง รวมถึงการพัฒนาเสนทางหลวงแผนดินหมายเลข 36 (ดานทิศเหนือของทางหลวงแผนดิน
หมายเลข 3) สงผลใหมีการพัฒนายานที่อยูอาศัยขยายตัวออกไปยังพื้นที่บริเวณชานเมือง ตอเนื่องกับพื้นที่
ตําบลโดยรอบ โดยเฉพาะบริเวณเทศบาลตําบลทับมา และเทศบาลตําบลเนินพระ ซึ่งมีบทบาทในการรองรับที่
อยูอาศัยของประชากรแรงงานมากขึ้น ทั้งนี้จากปจจัยดานทําเลที่ตั้งซึ่งสามารถเดินทางไดสะดวกระหวางยาน
อุตสาหกรรมมาบตาพุดและเมืองระยองสงผลตอการเปลี่ยนแปลงพื้นที่เกษตรกรรมเปนพื้นที่อยูอาศัย และ
รานคา ในขณะที่สภาพแวดลอมในพื้นที่ถูกรุกล้ํา และกอใหเกิดปญหา โดยเฉพาะปญหาการรองรับและระบาย
น้ําในพื้นที่
ทั้งนี้จากสภาพชุมชนเมืองที่เกิดขึ้นมีรูปแบบของเมืองแบบเชิงเสน (Linear Pattern) มากขึ้น โดย
สวนใหญมีการเกาะตัวตามเสนทางคมนาคมสายหลักตางๆ ทั้งทางหลวงแผนดินหมายเลข 3 หมายเลข 36
และเสนทางคมนาคมสายรองซึ่งเชื่อมตอระหวางยานชุมชนเมืองระยองกับชุมชนรอบนอก อยางไรก็ตาม ใน
ปจจุบัน ปรากฏวามีการพัฒนาพื้นที่และขยายตัวในแบบกลุม (Cluster Pattern) มากขึ้น โดยเปนการพัฒนา
พื้นที่เขาไปพื้นที่เกษตรกรรมชั้นในและสองฟากของถนนสายหลัก จะเห็นไดชัดจากการขยายตัวอยางตอเนื่อง
ของหมูบานจัดสรร โครงการพักอาศัย ในพื้นที่ดานทิศเหนือและตะวันตกของพื้นที่ ผังเมืองรวมฯ ซึ่งมีการ
เติบโตอยางรวดเร็ว โดยมีเหตุผลจากแนวโนมการขยายตัวของพื้นที่และแหลงที่อยูอาศัยระหวางแหลงงาน
(นิคมอุตสาหกรรมตางๆ) และศูนยกลางเมือง บริเวณชุมชนเมืองระยอง รวมทั้งราคาที่ดิน และขอจํากัดในการ
พัฒนาพื้นที่ที่มีนอยกวาการพัฒนาตามแนวถนนสายหลัก
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จากรูปแบบการพัฒนาและขยายตัวดังกลาว จะสงผลตอการรุกล้ําพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่อนุรักษ
ปาไม การแกปญหาการระบายน้ําในพื้นที่ของผังเมืองรวมฯ เนื่องจากเปนแนวที่ราบลุมและมีลําคลองหลาย
สาย รวมถึงปญหาการบริหารจัดการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการใหเพียงพอกับการขยายตัวของชุมชน
ตารางที่ 1-5 พื้นที่ และประเภทการใชประโยชนที่ดิน (พ.ศ. 2551,พ.ศ. 2553,พ.ศ. 2559 )
ประเภทการใชประโยชน
ป พ.ศ. 2553
ป พ.ศ. 2556
ป พ.ศ. 2559
ที่ดิน
พื้นที่ (ไร) รอยละ พื้นที่ (ไร) รอยละ พื้นที่ (ไร) รอยละ
(%)
(%)
(%)
1. ที่อยูอาศัย
237,957
10.71
257,433
11.60
293,445
13.22
2. เกษตรกรรม
1,596,903 71.94
1,592,69 71.74 1,563,04 70.39
5
4
3. ที่ทุงหญาเลี้ยงสัตว
1,999
0.09
2,503
0.11
2,067
0.09
4. ที่อื่นๆ
122,504
5.52
111,225
5.01
106,369
4.80
5. ที่รกราง
525
0.02
326
0.01
326
0.02
6. เนื้อที่นอกการเกษตร
74,365
3.35
75,118
3.39
78,878
3.56
7. ปาไม
185,747
8.37
180,700
8.14
175,871
7.92
ฯลฯ
รวมทั้งหมด
2,220,000
100
2,220,000 100
2,220,000 100
ที่มา: ขอมูลจากกรมพัฒนาที่ดิน
2) ทรัพยากรธรรมชาติ
1. แรธาตุ
มี ท รั พ ยากรแร อ ยู ห ลายชนิ ด แร ที่ มี ป ริ ม าณมากที่ สุ ด คื อ แร ท รายแก ว แร หิ น อุ ต สาหกรรม ชนิ ด
หินแกรนิตเพื่อการกอสราง แรหินประดับชนิดหินแกรนิต แรหินประดับชนิดหินไนส แรหินอุตสาหกรรมชนิด
หินไนสเพื่อการกอสราง แรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่อการกอสราง แรอุตสาหกรรมและแรเศรษฐกิจอื่นๆ
ที่สํารวจพบไดแก แรดินขาว แรเฟลดสปาร แรวอรทช แรทองคํา นอกจากนี้ยังพบวามีกลุมแรที่หายากสะสม
ตัวอยูตามชายฝงและในทะเล ไดแก แรดีบุก แรโรมาไซด แรเชอรคอน แรซีโนไทม แรลูโคซีน แรชิลเมไนท แร
รูไทล แรโคชลัมไบทและแรแทนทาไลท ชนิดและผลผลิตแรที่สําคัญของจังหวัดระยอง
1) แรทรายแกว เหมืองสวนใหญอยูในทองที่ตําบลซากพง ตําบลบานกร่ํา อําเภอแกลง และ
ตําบลเพ ตําบลตะพง อําเภอเมืองระยอง ใชเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมทรายแกว กระจก ขวด สารเคมี ตัวเรง
ปฏิกิริยาในการถลุงโลหะ เซรามิค
2) แรอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่อการกอสราง มีประมาณ 200 ไร ที่ตําบล กองดิน อําเภอ
แกลงและตําบลหวยทับมอญ อําเภอเขาชะเมา ผลิตแรเพื่อใชในการกอสรางทั่วไป
3) แรหินอุตสาหกรรมชนิดแกรนิตเพื่อการกอสราง มีการผลิตในทองที่ตําบลหวยโปง อําเภอ
เมืองระยอง แรที่ผลิตไดนอกจากใชในการกอสรางทั่วไปแลว ยังใชในโครงการขนาดใหญ เชน ถมทะเลเพื่อ
กอสรางทําเทียบเรือ เนื่องจากมีคุณสมบัติคงทนจากการผุกรอนจากน้ําทะเลไดเปนอยางดี
2. ปาไม
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มีเนื้อที่ปา 182,276 ไร คิดเปนรอยละ 7.96 ของพื้นที่จังหวัด มีพื้นที่ตาม พ.ร.ฎ. กําหนด
เขตอุทยานแหงชาติ โดยแยกเปนปาสงวนแหงชาติ 8 แหง เนื้อที่ 821.99 ตารางกิโลเมตร หรือ 513,743 ไร
อุทยานแหงชาติ 2 แหง คือ อุทยานแหงชาติเขาแหลมหญา-หมูเกาะเสม็ด พื้นที่ 81,875 ไรและอุทยาน
แหงชาติเขาชะเมา-เขาวง พื้นที่ 42,400 ไร รวมทั้งสิ้นจํานวน 198.84 ตารางกิโลเมตรหรือ 124,275 ไร เขต
รักษาพันธุสัตวปา 1 แหง คือ เขตรักษาพันธุสัตวปาเขาอางฤาไน พื้นที่ 32,875 ไร และ สวนรุกขชาติ 2 แหง
คือสวนรุกขชาติเพและสวนรุกขชาติหนองสนม ปาสวนใหญเปนปาดิบแลง นอกจากนี้ยังมีปาชายเลน ปาเบญจ
พรรณและปาละเมาะ การวิเคราะหขอมูลเนื้อที่ปาไมของกรมปาไม พบวาเนื้อที่ปาไมที่ลดลงในอัตราที่ลดลง
เนื่องจากเนื้อที่ปาที่เหลืออยูในเขตอนุรักษและภูเขาสูงชันไมเหมาะกับการทําเกษตรรวมทั้งการปฏิบัติงาน
ปองกันรักษาปาอยางเขมแข็งของเจาหนาที่ สภาพปญหาปาไมบางสวนไมไดประกาศเปนปาสงวนแหงชาติ
เนื่องจากอยูในเขตนิคมสรางตนเองสหกรณนิคมและพื้นที่เขาเล็กๆนอยๆ ประกอบกับปจจุบันกฎหมายปา
ชุมชนที่มุงเนนใหประชาชนรวมจัดการปาไมยังไมไดบังคับใช เพราะอยูระหวางการพิจารณาหากกฎหมายฉบับ
นี้บังคับใชได
คาดวาจังหวัดระยองจะมีเนื้อที่ปาเพิ่มขึ้นเนื่องจากความรวมมือของประชาชนในการปองกัน
รักษาปาและการฟนฟูปา
3. แหลงน้ําและการชลประทาน
1) แมน้ํา มีแมน้ําที่สําคัญ 3 สาย ไดแก
- แมน้ําระยองหรือคลองใหญความยาวประมาณ 50 กิโลเมตร มีตนน้ําเกิดจากเทือกเขา
กองซองและเขาพนมศาสตร ซึ่งไหลมาตามคลองตางๆ แลวมารวมกันเรียกวาคลองใหญและไหลลงสูทะเลที่
ตําบลปากน้ํา อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
- แมน้ําประแสร มีตนกําเนิดจากเขาใหญ เขาอางฤาไน เขาหินโรง เขาอางกระเด็น ไหลมา
ตามหวยและคลองตางๆ หลายสาย เชน คลองประแสร คลองปลิง คลองบอทอง หวยหินคม คลองเจว็ด คลอง
ตากลวย คลองชุมแสง คลองไผเหนือ - ใต คลองตวาด คลองพังหวาย คลองจํากา คลองใช คลองแหวน คลอง
โพล คลองทาสีแกวและคลองหนองพลงแลวไหลมารวมกันเรียกวาแมน้ําประแสร มีความยาวประมาณ 120
กิโลเมตรและไหลลงสูทะเลที่บานปากน้ํา ตําบลปากน้ําประแสร อําเภอแกลง จังหวัดระยอง
- แมน้ําพังราด ประกอบดวย แมน้ําสายสั้นๆ ในเขตอําเภอแกลง จังหวัดระยอง และอําเภอ
นายายอาม จังหวัดจันทบุรี โดยในเขตจังหวัดจันทบุรีลํานาสาขาที่กําเนิดจากเขาดง และเขาทลายไหลมา
บรรจบกัน แลวไหลรวมลงใตเปนแนวเขตระหวางจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดระยอง ลงสูปากน้ําพังราด อําเภอ
แกลง จังหวัดระยอง
2) ลําคลอง จังหวัดระยองมีคลองตางๆ ถึง 170 คลอง ซึ่งมีน้ําใชตลอดปที่สําคัญ ไดแก
- คลองดอกกราย มีความยาวประมาณ 45 กิโลเมตร มีตนน้ําจากเขาชากกลวยในเขตอําเภอ
บางละมุง จังหวัดชลบุรี ไหลลงคลองหนองปลาไหลกอนที่จะบรรจบกับคลองใหญ
- คลองหนองปลาไหล มีความยาวประมาณ 42 กิโลเมตร มีตนน้ําจากเทือกเขา น้ําโจน เขา
ชมพูและเขาเรือตกในเขตจังหวัดชลบุรี ซึ่งไหลมาตามหวยและคลองตางๆ เชน คลองระวิง คลองกร่ํา คลอง
ปลวก-แดง จังหวัดระยอง ไหลมารวมกัน เรียกวา คลองหนองปลาไหล แลวไหลลงสู คลองใหญที่บานหัวทุง
ตําบลหนองบัว อําเภอบานคาย จังหวัดระยอง
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- คลองโพล มีความยาวประมาณ 38 กิโลเมตร มีตนน้ําจากเขาชมูน เขาชะเอมและเขา
ปลายคลองโพล ไหลลงสูแมน้ําประแสรที่บานทํากระชาย อําเภอแกลง จังหวัดระยอง
- คลองทับมา มีความยาวประมาณ 12 กิโลเมตร มีตนน้ําจากเทือกเขาตางๆ เชน เขาจอม
แห เขาเกตุ เขากระบอก ซึ่งไหลมาตามหวยและคลองตางๆ เชน คลองชากใหญ คลองหนองหลาและคลองชาง
ตายไหลมารวมกันเรียกวาคลองทับมาและไหลลงสูแมน้ําระยองที่บานเกาะกลอย อําเภอเมือง จังหวัดระยอง
- คลองระโอก มีความยาวประมาณ 10 กิโลเมตร มีตนน้ําจากเทือกเขาชะเมา ซึ่งไหลมาตาม
คลองตางๆ เชน คลองเขาจุด คลองสะทอนและคลองน้ําเปน ไหลมารวมกันเรียกวา คลองระโอกและไหลลงสู
คลองโพลที่บานเนินสุขสําราญ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง
3) แหลงน้ําใตดิน แหลงน้ําใตดินมีคุณภาพปานกลางถึงคุณภาพดี ครอบคลุมพื้นที่อําเภอ
เมืองระยอง อําเภอแกลงและอําเภอวังจันทร
4) การชลประทาน จังหวัดระยองมีการพัฒนาแหลงน้ําเพื่อใชสําหรับการเกษตรกรรม การ
อุปโภคบริโภคและการอุตสาหกรรม มีโครงการขนาดใหญและขนาดกลาง จํานวน 5 โครงการสามารถเก็บกัก
น้ําได 542.65 ลาน ลบ.ม.และมีพื้นที่ชลประทานไดรับประโยชน 201,700 ไร แบงเปน 3 ประเภทหลักๆ ตาม
วัตถุประสงค ดังนี้
(1) โครงการชลประทานเพื่อการอุตสาหกรรมมีจานวน 2 โครงการ คือ โครงการอางเก็บน้ํา
หนองปลาไหลและอางเก็บน้ําดอกกราย
(2) โครงการชลประทานเพื่อปองกันน้ําเค็มและอุทกภัยและเก็บกักน้ํา มีจํานวน 6 โครงการ
คือ โครงการปองกันอุทกภัยระยอง บานคาย อางเก็บน้ําดอกกราย อางเก็บน้ําหนองปลาไหล อางเก็บน้ําคลอง
กระโอกและโครงการปองกันน้ําเค็มลุมแมน้ําประแสร
(3) โครงการชลประทานเพื่อการเกษตรจังหวัดระยอง มีจํานวน 5 โครงการ คือ โครงการ
ปองกันอุทกภัยจังหวัดระยอง บานคาย อางเก็บน้ําหนองปลาไหล อางเก็บน้ําคลองระโอกและโครงการปองกัน
น้ําเค็มลุมแมน้ําประแสร

1.7 สถานการณคณ
ุ ภาพอากาศ
สถานการณสารอินทรียระเหยงายในป 2559 พบสารเบนซีนมีการเกินคาเฝาระวังสําหรับ
สารเบนซีนในเวลา 24 ชั่วโมง (กําหนดไวไมเกิน 7.6 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร) จํานวน 2 ครั้ง สําหรับ
สารอินทรียระเหยงายชนิดอื่นไมพบวามีการเกินคาเฝาระวังฯ โดยเมื่อเปรียบเทียบกับคามาตรฐานสารอินทรีย
ระเหยงายในบรรยากาศทั่วไปในเวลา 1 ป
- สารเบนซีน เกินคามาตรฐานคําสารอินทรียระเหยงายในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ป
เกื อบทุ กจุ ดตรวจวั ด ส ว นใหญ มีแนวโน มลดลง มีเพีย งบางจุดตรวจวัดที่มีแนวโนมเพิ่มขึ้น จากปที่ผานมา
เล็กนอย
- สาร 1,3 – บิวทาไดอีน เกินคามาตรฐานฯ ที่บริเวณสถานีตรวจวัดที่อยูใกลกับพื้นที่
อุตสาหกรรม สวนใหญมีแนวโนมลดลงคอนขางชัดเจน ยกเวนสถานีตรวจวัดที่อยูใกลเคียงนิคมอุตสาหกรรม
อาร ไอ แอล โดยบางสถานีที่เคยพบเกินคามาตรฐานฯ ในปที่ผานมาอยางตอเนื่อง มีแนวโนมวาจะอยูในเกณฑ
คามาตรฐาน
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- สาร 1,2 – ไดคลอโรอีเทน เกินคามาตรฐานฯ ที่สถานีตรวจวัดที่ตั้งอยูใกลกับพื้นที่นิคม
อุตสาหกรรม และมีจํานวนสถานีที่เกินมาตรฐานฯ เพิ่มขึ้นจากปที่ผานๆ มา สวนใหญมีแนวโนมลดลงยกเวน
สถานีตรวจวัดที่อยูใกลเคียงนิคมอุตสาหกรรม อาร ไอ แอล
กรมควบคุมมลพิษติดตามตรวจสอบสถานการณคุณภาพอากาศในบรรยากาศในพื้นที่อยาง
ตอเนื่อง โดยเฝาระวังและแจงเตือนผลการตรวจวัด VOCs ที่พบคาสูงเกินคาเฝาระวัง 24 ชั่วโมง ซึ่งหนวยงาน
กํากับดูแล และหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการหาสาเหตุและควบคุมการระบายสารดังกลาวจากแหลงกําเนิด
อยางตอเนื่อง รวมทั้งขอความรวมมือผูประกอบการและทําเรือกลุมที่เกี่ยวของกับสารเบนซีน สาร 1,3–บิวทา
ไดอีน และสาร 1,2–ไดคลอโรอีเทน ตองปองกัน ควบคุม ลดการรั่วซึม และลดการระบายสารอินทรียระเหย
งายจากแหลงกําเนิด โดยใหการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยและกรมโรงงานอุตสาหกรรม ควบคุ ม
กํ า กั บ ดู แ ล และติ ดตามตรวจสอบอย า งต อเนื่ อง และขอความร ว มมื อนิค มอุ ตสาหกรรม มาบตาพุด เขต
ป ร ะ ก อ บ ก า ร อุ ต ส า ห ก ร ร ม ไ อ อ า ร พี ซี ส ง แ ผ น ก า ร ดํ า เ นิ น กิ จ ก ร ร ม ที่ ไ ม ใ ช ก า ร ผ ลิ ต ป ก ติ
(Shutdown/Turnaround) ในป 2559 ของโรงงานในพื้นที่รับผิดชอบใหกรมควบคุมมลพิษทราบลวงหนา
เพื่อเฝาระวัง ติดตามตรวจสอบ โดยจะมีการกํากับและติดตามผลการดําเนินงานอยางตอเนื่องทุก 3 เดือน
ทั้ง นี้ สถานการณ ส ารอิ น ทรี ย ร ะเหยง ายในหลายสถานี ที่ ยั ง คงเป น ป ญ หา อาจมี ส าเหตุ ส ว นหนึ่ ง มาจาก
แหลงกําเนิดมลพิษบางประเภทที่ยังไมมีมาตรฐานหรือมาตรการในการควบคุม การระบายสารอินทรียระเหย
งาย เชน ถังกักเก็บสารเคมีและน้ํามันเชื้อเพลิง ทําเรือที่มี การเก็บรักษา ขนถาย ขนสงน้ํามันเชื้อเพลิงและ
สารเคมี และโรงกลั่นน้ํามัน

1.8 ขอมูลขยะ
1) อัตราการผลิต ปริมาณและองคประกอบของขยะมูลฝอย
การที่จังหวัดระยองปนจังหวัดหนึ่งที่เปนศูนยกลางดานการทองเที่ยว ดานอุตสาหกรรม ดาน
เกษตรกรรม พรอมทั้งการบริการดานอื่นๆ มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจคอนขางสูง มีจํานวนประชากร และ
จํานวนประชากรแฝงเกินกวา 1,000,000 คนในพื้นที่ กอใหเกิดปญหาขยะมูลฝอยของจังหวัดระยอง ซึ่งเปน
ปญหาที่สําคัญในระดับจังหวัด เนื่องจากมีปริมาณขยะเพิ่มขึ้นทุกป ปริมาณขยะประมาณ 962 ตัน/วัน หรือ
351,094 ตัน/ป
องคประกอบขยะมูลฝอยรวมโดยสวนใหญเปนขยะอินทรีย (เศษอาหาร ผัก ผลไม) เฉลี่ยรอยละ
46.52 มีปริมาณความชื้นรอยละ 64.99 รองลงมาไดแกพลาสติกรอยละ 13.72 มีปริมาณของแข็งทั้งหมด
รอยละ 35.01
2) การคัดแยกและนําขยะมูลฝอยกลับมาใชประโยชนใหม
ดํ า เนิ น การคั ดแยกและนํ าขยะมู ล ฝอยกลับ มาใชป ระโยชนใหม ของจั งหวัด ระยองมีการ
ดําเนินงานอยางเปนรูปธรรมนั้นมีจํานวนนอย สวนใหญเปนกิจกรรมในลักษณะการรณรงคใหความรูในเรื่อง
ของการจัดการขยะมูลฝอย กิจกรรมที่สถานศึกษาและองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการแลวสามารถนํา
ขยะมู ล ฝอยกลั บ มาใช ป ระโยชน อ ย า งเป น รู ป ธรรม เช น กิ จ กรรมธนาคารขยะ การทํ า ปุ ย หมั ก น้ํ า หมั ก
ทอดผาปาขยะรีไซเคิล สิ่งประดิษฐจากวัสดุเหลือใช และขยะแลกแตม/ขยะแลกไข
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3) การรวบรวมขยะมูลฝอยชุมชน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดระยองรวมทั้งหมด
67 แหง พบวาแตละองคกรตางบริหารงานและแกไขปญหาดานการจัดการขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ของตนเองโดยไมมีการพิจารณาดําเนินการเพื่อแกไขปญหารวมกันอยางเปนระบบ นอกจากนี้งบประมาณ
บุคลากรและเครื่องมือ-อุปกรณเทาที่มีอยูยังไมเพียงพอตอการจัดการ ทาใหประสิทธิภาพในการเก็บรวบรวม
และการเก็บขนขยะมูลฝอยลดลง ตลอดจนวิธีการกาจัดขยะมูลฝอยที่ดําเนินการอยูในปจจุบันยังไมถูกหลัก
สุขาภิบาล เนื่องจากมีขอจํากัดในเรื่องการจัดซื้อที่ดิน และงบประมาณในการดําเนินการ
4) การกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน
ป จ จุ บั น การกํ า จั ดขยะมู ล ฝอยชุมชนของจังหวัดระยองจากองคกรปกครองสว นทองถิ่ น
ทั้งหมดจานวน 68 แหง มีระบบการกําจัดขยะมูลฝอยถูกหลักสุขาภิบาลเพียง 3 แหง คือ ศูนยกําจัดขยะมูล
ฝอยรวมแบบครบวงจร องคการบริหารสวนจังหวัดระยองระบบกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครระยอง และ
ระบบกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตาบลเมืองแกลง สวนที่เหลือจํานวน 22 แหง เปนการกําจัดที่ไมถูกหลัก
สุขาภิบาลโดยเปนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 17 แหง และของเอกชน จํานวน 5 แหงซึ่งใชระบบ
กําจัดขยะมูลฝอยดวยวิธีการเทกองบนพื้น หรือในหลุมแลวไถกลบดวยดิน และเทกองบนพื้นและในหลุมแลว
เผา และยังมีองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ยังไมมีระบบการจัดการขยะมูลฝอย ซึ่งพื้นที่เหลานี้ประชาชนจะ
กําจัดขยะ มูลฝอยกันเองภายในครัวเรือนดวยวิธีกองทิ้งแลวเผา และขุดหลุมฝง หรือนําไปทิ้งในที่สาธารณะ
5) การจัดการขยะมูลฝอยแบบศูนยรวม
ในปจจุบันจังหวัดระยองมีการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนแบบรวมศูนย จํานวน 2 แหง คือ
ศูนยกําจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร จังหวัดระยอง องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และระบบกําจัด
ขยะมูลฝอยเทศบาลตําบลเมืองแกลงรายละเอียด อปท.หนวยงานที่นําขยะมูลฝอยมารวมกําจัด และปริมาณ
ขยะมูลฝอย
ลําดับความสําคัญของปญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
1) ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่จะตองนําไปกําจัดขั้นสุดทายยังมีแนวโนมสูงขึ้นเนื่องจากการ
ลด คัดแยกขยะของประชาชน/ชุมชนตั้งแตตนทาง ยังไมมีประสิทธิภาพ ขาดการดําเนินการอยางครบวงจร
รวมทั้งมีการใชถุงพลาสติกอยางฟุมเฟอย
2) ขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นบางสวนมีการกําจัดแบบไมถูกสุขลักษณะเปนลักษณะเทกอง
และเผาเปนครั้งคราว สงผลกระทบตอประชาชนและสภาพแวดลอม
3) ปญหาการขาดแคลนที่ดินสาหรับใชเปนสถานที่กําจัด เนื่องจากตองใชพื้นที่คอนขางมาก
และตองมีสภาพพื้นที่และสภาพแวดลอมที่เหมาะสม ประกอบกับเกิดปญหาการตอตานจากประชาชนในพื้นที่
4) ขาดความพรอมของทองถิ่นในการจัดเตรียมโครงการเพื่อขอการสนับสนุนงบประมาณใน
การลงทุนกอสรางระบบจัดการขยะมูลฝอย/ของเสียอันตรายชุมชน/มูลฝอยติดเชื้อ
5) องคกรปกครองสวนทองถิ่นบางแหงยังไมไดดําเนินการในเรื่องของการจัดการขยะมูลฝอย
โดยไมมีการใหบริการรวบรวมขยะมูลฝอยชุมชนไปกําจัด ทําใหขยะมูลฝอยไมไดรับการจัดการอยางถูกหลัก
วิชาการ
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6) องคกรปกครองสวนทองถิ่นบางแหงที่มีการใหบริการจัดการขยะมูลฝอย และกําจัดอยาง
ไมถูกหลักวิชาการ ไมสามารถนําขยะมูลฝอยไปกําจัดในสถานที่กําจัดที่ถูกหลักวิชาการไดเนื่องจากระยะทางใน
การขนสงคอนขางไกล และคําใชจายคอนขางสูง
7) การปนเปอนของของเสียอันตรายชุมชน ในสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยชุมชนทําใหเกิดผล
กระทบตอสิ่งแวดลอม
จังหวัดระยองกําหนดยุทธศาสตรการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด คือ “ภายในปพ.ศ.2562 จังหวัด
ระยองมีการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย อยางถูกหลักวิชาการ และเกิดประโยชนสูงสุด”

1.9 แผนยุทธศาสตรจังหวัด
จั งหวั ด ระยองได มีการวิ เ คราะห ส ภาพการณปจ จุบัน ขององคก รโดยนํ าเครื่ องมือทางการบริห าร
SWOT Analysis มาใชเพื่อคนหาศักยภาพในการบริหารจัดการดานการดําเนินงานดวยการวิเคราะหหา
จุดออน จุ ดแข็ ง อุปสรรค และโอกาสในการพัฒ นา โดยมองว าการวิเ คราะหห าจุดแข็งหรือจุดเดนภายใน
องค กร (Strength) จะทํ า ให การดํา เนิ น งานบรรลุผ ลสัมฤทธิ์ และพยายามควบคุมจุดออนหรือขอดอย
(Weakness) ภายในองคกรที่ทําใหการดําเนินงานไมบรรลุผลสัมฤทธิ์ในขณะเดียวกันวิเคราะหหาโอกาสหรือ
ปจจัยสงเสริมจากภายนอก(Opportunity) ที่ทําใหการดําเนินงานภายในจังหวัดบรรลุผลสัมฤทธิ์และเฝาระวัง
อุปสรรคหรือภาวะคุกคามจากภายนอก (Threat) ที่ทําใหการดําเนินงานไมบรรลุผลสัมฤทธิ์ ผลการวิเคราะห
องคกรมีดังนี้ (จังหวัดระยอง, 2561)

ปจจัยสภาพแวดลอมภายนอก
จุดแข็ง Strengths (S)
1. เป น ฐานเศรษฐกิ จ สํ า คั ญ จากมู ล ค า ผลิ ต ภัณฑมวลรวมตอหั ว ของประชากรอยูลําดั บ ที่ 1 ของประเทศ
สามารถสรางศักยภาพโดยรวมของประเทศและขีดความสามารถการแขงขันที่ดีของจังหวัดและของประเทศ
2. เปนฐานอุตสาหกรรมที่ใหญที่สุดของประเทศ ทั้งตนน้ํา กลางน้ํา ปลายน้ํา
3. มีศักยภาพและความพรอมทางการทองเที่ยวสูงและมีความหลากหลายในระดับนานาชาติ ทั้งการทองเที่ยว
ทางบก ทางทะเล ศาสนาประเพณีและศิลปวัฒนธรรม การทองเที่ยวเชิงเกษตร และกิจกรรมตางๆ
4. เปนแหลงเกษตรกรรมที่อุดมสมบูรณ มีการปลูกพืชเศรษฐกิจหลากหลายประเภทและเปนแหลงผลิตอาหาร
ทะเลทั้งสดและแปรรูปทั้งเพื่อการบริโภคภายในและสงออกได
5. เปนประตูสําคัญสูพื้นที่ตาง ๆ และเปนศูนยกลางดานการคมนาคมขนสงของภาคตะวันออก
6. ลักษณะภูมิประเทศมีความปลอดภัยสูงจากภัยธรรมชาติ
7. ภาคเอกชนมีความเขมแข็งและมีสวนรวมในการบริหารงานราชการภาครัฐ
จุดออน Weaknesses (W)
1. การพัฒนาดานอุตสาหกรรมกอใหเกิดดานสิ่งแวดลอมและการจัดการที่เหมาะสม โดยเฉพาะมลพิษจาก
อุตสาหกรรม ขยะ กากของเสีย น้ําเสีย สุขภาพ เปนตน
2. ความเหลื่อมล้ําทางสังคม ชีวิตความเปนอยูระหวางภาคตางๆ เชน ภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรม
คาครองชีพสูงและการกระจายรายไดคอนขางตา
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3. การบริหารจัดการเรื่องการตลาดสินคาเกษตรแบบครบวงจรยังไมมีประสิทธิภาพ
4. ขาดกลไกที่สรางความเขมแข็งใหแกผูประกอบการรายยอย โดยเฉพาะผูประกอบการภาคเกษตรกรรมและ
ภาคการทองเที่ยว ทาใหไมมีความสามารถในการแขงขันในระยะยาว
5. การทําลายทรัพยากรธรรมชาติและการบุกรุกที่สาธารณะและมีแนวโนมเพิ่มขึ้น
6. การเคลื่อนยายแรงงานเปนจานวนมาก (ประชากรแฝง) สงผลกระทบใหเกิดปญหาสังคมตามมาอีกมาก เชน
ปญหายาเสพติด ปญหาจราจร ความตองการบริการดานสาธารณสุขและการศึกษา เปนตน อีกทั้งการขยายตัว
ของสังคมเมืองอยางรวดเร็วสงผลใหการบริการโครงสรางพื้นฐานไมเพียงพอ เชน ไฟฟา ประปา ถนน ไม
เพียงพอ

ปจจัยสภาพแวดลอมภายนอก
โอกาส (Opportunities)
1. นโยบายรัฐบาลสนับสนุนการลงทุนของตางชาติหรือผูประกอบการในประเทศ
2. ความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถนามาชวยในการบริหารจัดการภาคสวนตางๆ เชน การ
ขยายการใหบริการอินเตอรเนต เปนตน
3. ความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดานการผลิตสาหรับภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรม
4. การรวมกลุมทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ เชน AEC จะทําใหจังหวัดระยองเปนศูนยกลางทางดานการผลิต
และจําหนายสินคาที่สาคัญ
5. รัฐบาลกําหนดเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษ เชน โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) และ
Super Cluster ทาใหรัฐบาลสนับสนุนดานการขนสงและโลจิสติกส เครือขายการคมนาคมเชื่อมโยงพื้นที่ตาง
ๆ เชน การขยายโครงการถนน รถไฟทางคู มอเตอรเวย ทาใหการขนสงสินคา การบริการ และการทองเที่ยวมี
ความสะดวก รวดเร็วมากขึ้น
7. มีทาเรือน้ําลึก และสนามบินอูตะเภา ระยอง พัทยา ที่สามารถขนสงสินคาไปยังภูมิภาคตางๆ ไดทั่วโลก แต
ตองไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐและพัฒนาใหดีขึ้น

อุปสรรค (Treats)
1. ประเทศไทยขาดเสถียรภาพทางการเมือง ทาใหนักลงทุนขาดความเชื่อมั่น
2. ระเบียบกฎหมายขาดความยืดหยุนไมเอื้ออํานวยใหเกิดการแขงขันอยางเสรี
3. ทัศนคติของของประชาชนตอตานการเปลี่ยนแปลง มีความยืดหยุนนอยทําใหประชาชนปรับตัวตอกระแส
การเปลี่ยนแปลงไมไดและกระแสคานิยมของตางชาติมีอิทธิพลตอการดํารงชีวิตและประชาชนคอนขางสูง
5. ศักยภาพการแขงขันของประเทศเพื่อนบาน (โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต) สูงขึ้นอาจ ลด
บทบาทความนาสนใจของจังหวัดระยอง (ดานการทองเที่ยวและอุตสาหกรรม) และประเทศไทยลง
6. โครงสรางประชากรที่มีวัยสูงอายุเพิ่มขึ้น ขณะที่ประชากรวัยเด็กและวัยแรงงานลดลง
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จากการวิเคราะห SWOT จังหวัดระยอง ถูกกําหนดวิสัยทัศนจังหวัดระยอง (Vision) ใหเปน เมือง
นวัตกรรมกาวหนา พัฒนาอยางสมดุล บนพื้นฐานความพอเพียง โดยมียุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดให
เปนไปในทิศทางสูความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคมสงบสุข เศรษฐกิจกาวหนา และประชาชนดารงชีวิตอยางมี
ความสุข ภายใตกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายใน และภายนอก โดยไดกําหนดประเด็นยุทธศาสตร และให
ความสําคัญตามลาดับการพัฒนา จํานวน 6 ประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้
ประเด็น ยุทธศาสตรที่ 1 : พัฒ นาคุณภาพสินคาและผลิตภัณฑดานการเกษตร ประมง ปศุสัตวให
เปนไปตามมาตรฐานสากล ควบคูกับการพัฒนาไปสูเกษตรอุตสาหกรรมและเพื่อการทองเที่ยว
ประเด็ น ยุ ทธศาสตร ที่ 2 : พั ฒ นาศั กยภาพการทอ งเที่ย วให เติบ โตควบคูกับ ภาคการเกษตรและ
ภาคอุตสาหกรรมอยางมีคุณภาพและยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 : สงเสริมการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมเขาสูอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน ควบคูกับ
การรับผิดชอบตอสังคม
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 : อนุรักษ ฟนฟู และควบคุมการใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมบน
พื้นฐานของการมีสวนรวม
ประเด็ นยุ ทธศาสตรที่ 5 : เสริมสรางคุณภาพชีวิตที่ดี และการมีสวนรว มของประชาชนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 : สรางความเขมแข็ง และเพิ่มขีดความสามารถของภาคพาณิชยกรรม และ
ภาคการบริการสูการแขงขันในระดับสากล
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2. สถานการณทรัพยากรทางทะเลและชายฝง

จังหวัดระยองมีพื้นที่ชายฝงทะเลยาวรวมกันประมาณ 104.5 กิโลเมตร ตั้งแต อําเภอบานฉาง อําเภอ
เมืองระยอง และอําเภอแกลง มีตําบลที่ติดทะเลรวม 15 ตําบล ไดแก ตําบลพลา ตําบลบานฉาง ตําบลมาบตาพุด
ตําบลเนินพระ เทศบาลนครระยอง ตําบลเชิงเนิน ตําบลตะพง ตําบลเพ ตําบลแกลง ตําบลซากพง ตําบลกร่ํา
ตําบลเนินฆอ ตําบลปากน้ํากระแส ตําบลพังราด และตําบลคลองปูน
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่สําคัญของจังหวัดระยอง ตามมาตรา 3 ของพระราชบัญญัติสงเสริม
การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง พ.ศ. 2558 (ภาพที่ 2-1) ไดแก
1. เขตความรับผิดชอบบนบก (มาตรา 3) มีพื้นที่รวม 626,113.2 ไร โดยอยูนอกเขตอนุรักษอุทยาน
แหงชาติเขาแหลมหญา-หมูเกาะเสม็ด 81,875 ไร
จํานวนตําบล
20
ตําบล
ตําบลติดทะเล
15
ตําบล
ตําบลที่มีปา 3 แบบ
14
ตําบล (ปาพรุชายฝง ปาชายหาด และปาชายเลน)
จํานวนอําเภอ
3
อําเภอ
2. ปาชายเลน มีพื้นที่รวม 31,137.3 ไร โดยอยูนอกเขตอนุรักษ 21,238.5 ไร และอยูในเขตอนุรักษ
9,898.8 ไร
คงสภาพ
10,190.8
ไร
เปลี่ยนแปลง
20,946.5
ไร
3. ความยาวชายฝง มีพื้นที่รวม
104.5 กม.
หาดทราย
76.1 กม.
หาดทรายปนเลน
13.7 กม.
หาดหิน
7.6 กม.
ปากแมน้ํา
0.9 กม.
พื้นที่ถมทะเล
6.3 กม.
4. หญาทะเล
มีพื้นที่รวม 11,924.5 ไร
5. ปะการัง
มีพื้นที่รวม 3,150.5 ไร
6. ปาชายหาด มีพื้นที่รวม 610.1 ไร
7. แหลงวางไขเตา มีพื้นที่รวม 5 แหง
8. จํานวนเกาะทั้งจังหวัด 16 เกาะ
อยูในทะเล
16
เกาะ
อยูในทะเลสาบ
16
เกาะ
พื้นที่เกาะทั้งจังหวัดรวม
3,898.9 ไร
ชายฝงรอบเกาะรวม
36.6 กม.
9. ชายหาดสําคัญ มีพื้นที่รวม 23 แหง
10. แนวกัดเซาะรวม
มีพื้นที่รวม 53.7 กม.
ปานกลาง
53.7 กม.
จํานวนตําบล
15
ตําบล
จํานวนอําเภอ
3
อําเภอ
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ภาพที่ 2-1 แผนที่ทรัพยากรกรทางทะเลและชายฝง จังหวัดระยอง ป พ.ศ.2558
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2.1 สถานการณทรัพยากรปะการัง
2.1.1 สถานภาพแนวปะการัง (State)
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง โดยศูนยวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝงมี
หนาที่รับผิดชอบในการติดตามสถานภาพปะการัง โดยทุกศูนยฯจะศึกษาลักษณะประชาคมของแนวปะการัง
โดยใชวิธี Line Intercept Transect (English et al., 1997) ซึ่งเปนการศึกษาสภาพแนวปะการังที่แสดงให
เห็นลักษณะของประชาคมของแนวปะการังอยางละเอียด บริเวณโซนลาดชันหรือโซนไหลหรือสวนของโซนพื้น
ราบสวนหนา (Reef slope/ reef edge/outer reef flat) ซึ่งถือวาเปนตําแหนงที่ปะการังมีโอกาสอยูในสภาพ
ดีที่สุด โดยใชเสนเทปวัดระยะขนาดความยาว 30 เมตร จํานวน 3 เสน วางเหนือพื้นแนวปะการัง เปนเสนตรง
ในแนวขนานขอบแนวปะการัง บันทึกระยะความยาวที่เสนเทปตัดพาดผานสิ่งตางๆบนพื้น ไดแก ปะการังที่มี
ชีวิต (บอกละเอียดถึงระดับ species หรือ genus) ปะการังตาย สาหราย ฟองน้ํา พื้นทราย และพื้นหิน เปน
ตน จากนั้นนักวิจัยจะนําคาความยาวที่วัดไดมาแปรผลเปนปริมาณครอบคลุมพื้นที่ (percentage cover) ซึ่ง
เปนคาที่แสดงใหเห็นวาปะการังหรือสิ่งตางๆที่บันทึกนั้นกระจายอยูหนาแนนมากนอยเพียงไร ตําแหนงที่เสน
เทปพาดบนแนวปะการัง 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

ศูนยวิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอาวไทยฝงตะวันออก ดําเนินการสํารวจแนวปะการังบริเวณ
กลุมเกาะตาง ๆ ในจังหวัดระยองเปนประจําทุกป ในป พ.ศ. 2559 มีสถานีศึกษาจํานวน 6 สถานี ไดแก หิน
ต อยหอย เกาะมั น ใน บริ เ วณหาดหน า บ า น และหาดตน เลีย บ เกาะมัน กลาง หิน ญวน และเกาะมัน นอก
กระจายในพื้นที่แนวปะการัง 1,350 ไร (ตารางที่ 2-1) ผลการศึกษาพบวาปะการังบริเวณหินญวน อยูใน
สภาพสมบูรณดีมาก บริเวณหินตอยหอย หาดตนเรียบของเกาะมันใน และบริเวณเกาะมันกลาง พบปะการัง
อยูในสถานภาพสมบูรณปานกลาง สวนปะการังที่หาดหนาบานของเกาะมันใน และเกาะมันนอกอยูในสภาพ
สมบูรณดี (สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝงทะเลและปาชายเลน, 2559)
ในปงบประมาณ 2560 ศูนยวิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอาวไทยฝงตะวันออก ดําเนินการ
สํารวจปะการังจํานวน 4 สถานี ในบริเวณ หมูเกาะเสม็ด ไดแก อาวลูกโยน อาวกิ่ว อาวพราว และอาวลุงดํา
กระจายในพื้นที่แนวปะการัง 744 ไร (ตารางที่ 2-1) พบวาแนวปะการังที่อยูในสถานภาพสมบูรณดีมาก ทั้ง 4
สถานี (สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝงทะเลและปาชายเลน, 2560)
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ศูนยวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอาวไทยฝงตะวันออก สํารวจแนวปะการังบริเวณ
หมูเกาะมันใน จํานวน 1 สถานี ในเดือนมกราคม 2561 พบแนวปะการังกอตัวหนาแนนบริเวณขอบนอกของ
อาว พื้นที่แนวปะการังทั้งหมดประมาณ 439 ไร (ตารางที่ 2-1) พบปะการังที่มีชีวิตใตเสนเทปที่ใชในการ
สํารวจ 13 สกุล ขึ้นปกคลุมพื้นที่เฉลี่ย 52.10±5.73% และปะการังตายเฉลี่ย 17.45±6.26% อัตราสวนของ
เปอร เซ็น ตปกคลุมพื้นที่ ของปะการังที่ มีชีวิ ตตอปะการังตายเทากั บ 2.99:1.00 จั ดวาแนวปะการังอยูใน
สถานภาพสมบูรณดี ปะการังที่มีชีวิตที่เดนทั้งในดานจํานวนโคโลนีและการปกคลุมพื้นที่สวนใหญมีรูปทรงเปน
กอน ไดแก ปะการังโขด (Porites sp.) sp.) ปะการังลายดอกไม (Pavona sp.) ปะการังวงแหวน (Favia
spp.) (ศูนยวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอาวไทยตอนบน, 2561)
การสํารวจปลาบริเวณแนวปะการังเกาะมัน จังหวัดระยอง 1 สถานี ในเดือนมกราคม 2561 ของ
ศูนยวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอาวไทยฝงตะวันออก โดยวิธี Fish video census เปน
ระยะทางยาว 30 เมตร กวาง 5 เมตร จํานวน 3 ซ้ํา คิดเปนพื้นที่สํารวจสถานีละ 450 ตารางเมตร พบปลาที่
สถานีเกาะมันในทั้งหมด 25 ชนิด 10 ครอบครัว ทั้งนี้พบวาครอบครัวปลาสลิดหิน (Pomacentridae) เปน
ชนิดเดนมีความชุกชุมมากในแนวปะการัง รองลงมาไดแก ครอบครัวปลาบูลูกดอก (Family Ptereleotridae)
ครอบครัวปลาอมไข (Family Apogonidae) และครอบครัวปลากระดี่ (Family Pempheridae)
ตามลําดับ โดยที่พบวาปลาสลิดหิน Neopomacentrus filamentosus มีความชุกชุมมากและเปนชนิดเดน
ที่สุด รองลงมาไดแก ปลาบูลูกดอก Parioglossus formosus ตามลําดับ
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ตารางที่ 2-1 แสดงคาเปอรเซ็นตปกคลุมพื้นที่เฉลี่ย ของปะการังมีชีวิต (LC) ปะการังตาย(DC) และ
สถานภาพปะการังโดยรวมของแตละสถานี ป 2559-2560
พ.ศ.
2559

2560

2561

พื้นที่

เปอรเซ็นตปกคลุมพื้นที่

พื้นที่แนว
ปะการัง(ไร)

LC

DC

สถานภาพรวม

หมูเกาะมัน

1,350

เกาะมันใน

439

37.4

28.1

สมบูรณปานกลาง

เกาะมันกลาง

198

29.8

28.9

สมบูรณปานกลาง

เกาะมันนอก

141

38.7

29.4

สมบูรณปานกลาง

หินตอยหอย

512

32.8

27.4

สมบูรณปานกลาง

หินญวน

59

40

27.8

สมบูรณปานกลาง

หมูเกาะเสม็ด

744

อาวลูกโยน

35.5

28.1

สมบูรณดีมาก

อาวกิ่ว

56.4

4.2

สมบูรณดีมาก

อาวพราว

28

3.5

สมบูรณดีมาก

อาวลุงดํา

49.5

3.8

สมบูรณดีมาก

52.1±5.73%

17.45±6.26% สมบูรณดี

เกาะมันใน

439
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ภาพที่ 2-2 สภาพแนวปะการังบริเวณเกาะมัน จังหวัดระยอง

ภาพที่ 2-3 ปลาในแนวปะการังบริเวณเกาะมัน จังหวัดระยอง
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2.1.2 สาเหตุที่มีผลกระทบตอทรัพยากรปะการัง (Pressure)
1. การทองเที่ยวในแนวปะการัง (P1)
- การทิ้งสมอลงในแนวปะการัง ทําใหปะการังแตกหักเสียหาย
- ผลเสียหายที่เกิดจากนักทองเที่ยวประเภทดําที่ผิวน้ํา ยืนเหยียบปะการัง จนแตกหักเสียหาย
- การใหอาหารปลา ปญหาที่เกิดขึ้นคือเกิดการเสียสมดุลในระบบนิเวศ เนื่องจากปลาหลายชนิดกิน
สาหรายเปนอาหาร (เชน ปลานกแกว ปลาสลิดหินลายบั้งเขียวเหลือง) แตปลาเหลานี้ถูกลอใหกิน
ขนมป ง ทํ า ให ส าหร า ยเพิ่ มปริมาณมากขึ้นคลุมปะการัง ทําใหตัวออนปะการังลงเกาะพื้น ไมได
เนื่องจากไมมีพื้นที่วาง การฟนตัวของแนวปะการังจะเกิดขึ้นไดยาก
2. การทําประมง (P2)
- ชาวประมงวางอวนตามแนวปะการัง มีโอกาสที่น้ําจะพัดอวนใหพันกับปะการัง ทําใหปะการังเกิด
ความเสียหายขณะเก็บกูเครื่องมือประมง
- ชาวประมงซอมอวนและตัดเศษอวนที่ไมใชทิ้งลงทะเล เศษอวนปกคลุมอยูบนปะการังทําใหปะการัง
ตาย
3. ขยะทะเล
- ขยะจากชายฝง เชนขวดน้ําพลาสติก ขวดแกว ถุงพลาสติก ซึ่งนอกจากจะทําใหทัศนียภาพของ
แหลงทองเที่ยวเสื่อมโทรมลงแลวอาจปดคลุมปะการัง หรือกระแทกปะการังทําใหเกิดความเสียหาย
(P3)
4. ผลกระทบจากแผนดิน หรือเกาะ (P4)
- น้ําเสียชุมชน หรือมาจากการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําที่ไหลลงแมน้ํา และออกสูทะเล ทําใหคุณภาพน้ํา
ทะเลเสื่อมโทรม
- ตะกอนจากการพัฒนาชายฝง และขุดลอกรองน้ํา ตกทับถมแนวปะการัง
5. ผลกระทบจากสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ / การเกิดปะการังฟอกขาว
- เกิดปรากฏการณปะการังฟอกขาวอันเนื่องมาจากอุณหภูมิน้ําทะเลสูงผิดปกติ ทําใหแนวปะการังเกิด
การฟอกขาว (P5)
2.1.3 การดําเนินงาน มาตรการ และการแกไขปญหา (Responses)
1. การปรับปรุง/ออกกฎหมายที่เกี่ยวของ (R1) พรบ.กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง พ.ศ.
2558 เปดโอกาสให หนวยงานสามารถประกาศพื้นที่คุมครองทรัพยากรทางทะเล และชายฝง เพื่อ
ประโยชนในการสงวน อนุรักษ และฟนฟู
1.1 การกําหนดมาตการคุมครองทรัพยากรแนวปะการัง (R1.1)
1.2 การกําหนดจํานวนอนุญาตเขาไปทองเที่ยวในพื้นที่ไมใหเกินขีดความสามารถในการ
รองรับ (Carrying capacity) ของระบบนิเวศปะการัง (R1.2)
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2. สรางองคความรู และติดตามการเปลี่ยนแปลงสถานภาพทรัพยากร (R2)
3. สงเสริมการมีสวนรวม และสรางจิตสํานึก ของภาคประชาชน และภาคธุรกิจ (R3)
3.1 จัดกิจกรรมเก็บขยะ ชายฝง และแนวปะการัง (R3.1)
3.2 การใหความผูเรื่องผลกระทบจากขยะ ตะกอน น้ําเสีย และการใหอาหารปลา ตอแนว
ปะการัง (R3.2)
3.3 การใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการฟนฟูปะการัง (R3.3)
4. บริหารจัดการ อนุรักษ และเฝาระวังตรวจตราทรัพยากรทางทะเลและชายฝง เพื่อการใช
ประโยชนอยางยั่งยืน (R4)
4.1 การบริหารจัดการเพื่อลดผลกระทบจากการทิ้งสมอ โดยการวางทุนผูกเรือ (R4.1)
4.2 การดําเนินการเฝาระวังการทองเที่ยวประเภทดําน้ําที่ผิวน้ํา (R4.2)
4.3 การสรางระบบรายงานเหตุตะกอน และคุณภาพน้ําเสื่อมโทรม (R4.3)
4.4 บังคับใชกฎหมายอยางเขมงวดในพื้นที่แนวปะการัง (R4.4)
5. ปองกัน เฝาระวัง และสงเสริมการลดผลกระทบจากแผนดินและเกาะ (R5)
5.1 บูรณาการกับหนวยงานทองถิ่น และชุมชนใหจัดการขยะใหเหมาะสม (R5.1)
5.2 บูรณาการหนวยงานอนุญาตสรางสิ่งกอสรางชายฝง และหนวยงานควบคุมคุณภาพ
สิ่งแวดลอม (R5.2)

2.1.4 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ
1. ทุกหนวยงานที่มีกฎหมายที่เกี่ยวของกับการคุมครองปะการัง ควรบังคับใชกฎหมายอยางเขมงวด
2. การสรางความรวมมือกับประชาชนเปนปจจัยสําคัญของความสําเร็จในการอนุรักษ และฟนฟูปะการัง
3. การสํารวจติดตามสภาวะของปะการังควรทําอยางสม่ําเสมอ โดยอาจรวมมือกับภาคเอกชน เชนรานดําน้ํา
และโรงเรียนสอนดําน้ํา ใหเปนเครือขายในการศึกษา และเฝาระวังการทําลายปะการัง
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ตารางที่ 2-2 สาเหตุและการแกปญหาในแนวปะการังโดยใชวิธี PSR
สาเหตุที่มีผลกระทบตอ
การดําเนินงาน มาตรการ และการแกไขปญหา
ทรัพยากร (Pressure)
(Responses)
P1: การทองเที่ยวในแนว R1:การปรับปรุง/ออกกฎหมายที่เกี่ยวของ
ปะการัง
R1.1: การกําหนดมาตการคุมครองทรัพยากรแนวปะการัง
R1.2: การกําหนดจํานวนอนุญาตเขาไปทองเที่ยวในพื้นที่ไมใหเกินขีด
P1.1:การทิ้งสมอลงใน
ความสามารถในการรองรับ
แนวปะการัง
R2: สรางองคความรู และติดตามการเปลี่ยนแปลงสถานภาพทรัพยากร
P1.2: นักทองเที่ยว
ประเภทดําที่ผิวน้ํา ยืน R3: สงเสริมการมีสวนรวม และสรางจิตสํานึก ของภาคประชาชน และภาค
ธุรกิจ
เหยียบปะการัง
R3.1: จัดกิจกรรมเก็บขยะ ชายฝง และแนวปะการัง
P1.3: การใหอาหาร
R3.2: การใหความผูเรื่องผลกระทบจากขยะ ตะกอน น้ําเสีย และการให
ปลา
อาหารปลา ตอแนวปะการัง
R3.3: การใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการฟนฟูปะการัง
R4: บริหารจัดการ อนุรักษ และเฝาระวังตรวจตราทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝง เพื่อการใชประโยชนอยางยั่งยืน
R4.1: การบริหารจัดการเพื่อลดผลกระทบจากการทิ้งสมอ โดยการวางทุน
ผูกเรือ
R4.2: การดําเนินการเฝาระวังการทองเที่ยวประเภทดําน้ําที่ผิวน้ํา
R4.3: บังคับใชกฎหมายอยางเขมงวดในพื้นที่แนวปะการัง
P2: การทําประมง
R1:การปรับปรุง/ออกกฎหมายที่เกี่ยวของ
P2.1: ชาวประมงวาง
R1.1: การกําหนดมาตการคุมครองทรัพยากรแนวปะการัง
อวนตามแนวปะการัง
R2: สรางองคความรู และติดตามการเปลี่ยนแปลงสถานภาพทรัพยากร
เกิดความเสียหายขณะ R3: สงเสริมการมีสวนรวม และสรางจิตสํานึก ของภาคประชาชน และภาค
ธุรกิจ
เก็บกูเครื่องมือประมง
R3.1: จัดกิจกรรมเก็บขยะ ชายฝง และแนวปะการัง
P2.2: ขยะประมง
R3.2: การใหความผูเรื่องผลกระทบจากขยะ ตะกอน น้ําเสีย และการให
อาหารปลา ตอแนวปะการัง
R3.3: การใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการฟนฟูปะการัง
R4: บริหารจัดการ อนุรักษ และเฝาระวังตรวจตราทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝง เพื่อการใชประโยชนอยางยั่งยืน
R4.4: บังคับใชกฎหมายอยางเขมงวดในพื้นที่แนวปะการัง
สาเหตุที่มีผลกระทบตอ
การดําเนินงาน มาตรการ และการแกไขปญหา
ทรัพยากร (Pressure)
(Responses)
P3: ขยะทะเล
R2: สรางองคความรู และติดตามการเปลี่ยนแปลงสถานภาพทรัพยากร
R3: สงเสริมการมีสวนรวม และสรางจิตสํานึก ของภาคประชาชน และภาค
- ขยะจากชายฝง
ธุรกิจ
R3.1: จัดกิจกรรมเก็บขยะ ชายฝง และแนวปะการัง
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R3.2: การใหความผูเรื่องผลกระทบจากขยะ ตะกอน น้ําเสีย และการให
อาหารปลา ตอแนวปะการัง
R3.3: การใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการฟนฟูปะการัง
R5: ปองกัน เฝาระวัง และสงเสริมการลดผลกระทบจากแผนดินและเกาะ
R5.1: บูรณาการกับหนวยงานทองถิ่น และชุมชนใหจัดการขยะใหเหมาะสม
R2: สรางองคความรู และติดตามการเปลี่ยนแปลงสถานภาพทรัพยากร
P4: ผลกระทบจาก
R3: สงเสริมการมีสวนรวม และสรางจิตสํานึก ของภาคประชาชน และภาค
แผนดิน หรือเกาะ
ธุรกิจ
P4.1: น้ําเสียชุมชน
R3.1: จัดกิจกรรมเก็บขยะ ชายฝง และแนวปะการัง
หรือมาจากการเพาะเลี้ยง
R3.2: การใหความผูเรื่องผลกระทบจากขยะ ตะกอน น้ําเสีย และการให
สัตวน้ํา คุณภาพน้ําทะเล
อาหารปลา ตอแนวปะการัง
เสื่อมโทรม
R3.3: การใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการฟนฟูปะการัง
P4.2: ตะกอนจากการ
R4: บริหารจัดการ อนุรักษ และเฝาระวังตรวจตราทรัพยากรทางทะเลและ
พัฒนาชายฝง และขุด
ชายฝง เพื่อการใชประโยชนอยางยั่งยืน
ลอกรองน้ํา ตกทับถม
R4.3: การสรางระบบรายงานเหตุตะกอน และคุณภาพน้ําเสื่อมโทรม
แนวปะการัง
R5: ปองกัน เฝาระวัง และสงเสริมการลดผลกระทบจากแผนดินและเกาะ
R5.2: บูรณาการหนวยงานอนุญาตสรางสิ่งกอสรางชายฝง และหนวยงาน
ควบคุมคุณภาพสิ่งแวดลอม
P5: ผลกระทบจาก
R2: สรางองคความรู และติดตามการเปลี่ยนแปลงสถานภาพทรัพยากร
สภาวะการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ เชนน้ํา
ทะเลมีอุณหภูมิสูงกวา
ปกติ เกิดปรากฏการณ
ปะการังฟอกขาว
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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)
ศูน ย วิ จั ย และพั ฒ นาทรั พยากรทางทะเลและชายฝงอาวไทยตอนบน ดําเนิน การสํารวจและ
ติดตามสถานการณแหลงหญาทะเลของจังหวัดระยอง ระหวางเดือนกันยายน พ.ศ. 2559 ถึงกรกฎาคม พ.ศ.
2560 ครอบคลุมพื้นที่แหลงหญาทะเลรวม 354 ไร ใน 3 พื้นที่ (ตารางที่ 2-3) ไดแก แหลงหญาทะเลหมูเกาะ
มัน (ภาพที่ 2-4) แหลงหญาทะเลอุทยานเขาแหลมหญา แหลงหญาทะเล อาวเพ (ภาพที่ 2-5) และทุงโปรง
ทอง (ภาพที่ 2-6)
ตารางที่ 2-3 สถานการณแหลงหญาทะเล จังหวัดระยอง กันยายน พ.ศ. 2559 ถึง กรกฎาคม พ.ศ. 2560
สถานที่
กลุมหมู
เกาะ
กลุม
ชายฝง

ชนิดหญาทะเล

พื้นที่
(ไร)

หมูเกาะมัน
พฤศจิกายน 2559
อุทยานเขาแหลมหญา
พฤศจิกายน 2559
อาวเพ
พฤษภาคม 2560

1.หญาใบมะกรูด
2.หญาเงาใส
1.หญากุยชายเข็ม

1.หญาใบมะกรูด
241
2.หญาใบมะกรูดแคระ
3.หญากุยชายทะเล
4.หญากุยชายเข็ม

ทุงโปรงทอง

1.หญากุยชายเข็ม
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%การ สถานภาพหญาทะเล
ปกคลุม

112

70

สมบูรณดี

1

25
60

เสื่อมโทรมตาม
ธรรมชาติ
สมบูรณดี

50

สมบูรณปานกลาง

73
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ภาพที่ 2-4 แผนที่หญาทะเลบริเวณหมูเกาะมัน อําเภอแกลง จังหวัดระยอง

ภาพที่ 2-5 แผนที่แหลงหญาทะเลบริเวณอุทยานเขาแหลมหญา และอาวเพ จังหวัดระยอง
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ภาพที่ 2-6 แผนที่แหลงหญาทะเลบริเวณทุงโปรงทอง จังหวัดระยอง

ภาพที่ 2-7 การสํารวจแหลงหญาทะเลจังหวัดระยอง (กันยายน พ.ศ. 2559– กรกฎาคม พ.ศ. 2560) 1) สภาพ
พื้ น ทรายเลนปนเปลื อ กหอยบริ เ วณทุ ง โปรงทอง 2) หญ ากุ ย ช า ยเข็ ม บริ เ วณทุ ง โปรงทอง 3) ประเมิ น
สถานการณเปอรเซ็นตการปกคลุมของหญาทะเล 4) พื้นที่หญาทะเลบริเวณร็อคการเดน
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2.2.2 สาเหตุของความเสื่อมโทรมของหญาทะเล
1. การทําประมงในพื้นที่หญาทะเลของเรือประมง รวมทั้งการทิ้งสมอเรือ (P1)
2. การพัฒนาชายฝงทุกรูปแบบที่ทําใหมีตะกอนในน้ําทะเลมากขึ้น ตะกอนไหลลงทะเล (P2)
3. ทิ้งขยะลงทะเล ทั้งในสวนของขยะประมง และขยะชายฝง (P3)
4. การระบายน้ําทิ้งลงทะเลจากชุมชน โรงแรม และบอเพาะเลี้ยง (P4)
5. การเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลของหญาทะเลที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในรอบปคอนขางชัดเจน (P5)
6. ปญหาคลื่นลมมรสุมที่รุนแรงทําใหมีการเคลื่อนยายของแนวสันทรายและตะกอนตามธรรมชาติทับถมแนว
หญา (P6)
2.2.3 การดําเนินงาน มาตรการ และการแกไขปญหา (Responses)
1. การปรับปรุง/ออกกฎหมายที่เกี่ยวของ (R1) พรบ.กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง พ.ศ. 2558 เปด
โอกาสให หนวยงานสามารถประกาศพื้นที่คุมครองทรัพยากรทางทะเล และชายฝง เพื่อประโยชนในการสงวน
อนุรักษ และฟนฟู ตลอดจนกําหนดมาตการคุมครองทรัพยากรหญาทะเล เชน การกําหนดเขตการใชหญา
ทะเลอยางเหมาะสม
2. สรางองคความรู และติดตามการเปลี่ยนแปลงสถานภาพหญาทะเล (R2)
3. สงเสริมการมีสวนรวม และสรางจิตสํานึก ของภาคประชาชน และภาคธุรกิจ (R3)
3.1 เผยแพรความรู ความสําคัญของระบบนิเวศหญาทะเล (R3.1)
3.2 ใหประชาชนมีสวนรวมในการฟนฟูหญาทะเล (R3.2)
4. บริหารจัดการ อนุรักษ และเฝาระวังตรวจตราทรัพยากรหญาทะเล เพื่อการใชประโยชนอยางยั่งยืน (R4)
4.1 บริหารจัดการพื้นที่หญาทะเลรวมกับปะชาชน (R4.1)
4.2 ตรวจตราเฝาระวังทรัพยากรหญาทะเล แบบมีสวนรวม (R4.2)
5. ปองกัน เฝาระวัง และสงเสริมการลดผลกระทบจากแผนดินและเกาะ (R5)
5.1 บูรณาการกับหนวยงานอนุญาตกอสรางชายฝง (R5.1)
5.2 บูรณาการกับหนวยงานจัดการขยะชายฝง และน้ําเสีย (R5.2)
6. ฟนฟู แหลงหญาทะเล (R6)
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ตารางที่ 2-4 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 และ
ทิ้งสมอเรือ
ภาคธุรกิจ
R3.1: เผยแพรความรู ความสําคัญของระบบนิเวศหญาทะเล
R3.2: ใหประชาชนมีสวนรวมในการฟนฟูหญาทะเล
R4: บริหารจัดการ อนุรักษ และเฝาระวังตรวจตราทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝง เพื่อการใชประโยชนอยางยั่งยืน
R4.1 บริหารจัดการพื้นที่หญาทะเลรวมกับปะชาชน
R4.2 ตรวจตราเฝาระวังทรัพยากรหญาทะเล แบบมีสวนรวม
P2: ตะกอนจากการ
R2: สรางองคความรู และติดตามการเปลี่ยนแปลงสถานภาพทรัพยากร
พัฒนาชายฝงไหลลง
R:3 สงเสริมการมีสวนรวม และสรางจิตสํานึก ของภาคประชาชน และ
ทะเล
ภาคธุรกิจ
R3.1: เผยแพรความรู ความสําคัญของระบบนิเวศหญาทะเล
R3.2: ใหประชาชนมีสวนรวมในการฟนฟูหญาทะเล
R5: ปองกัน เฝาระวัง และสงเสริมการลดผลกระทบจากแผนดินและเกาะ
R5.1: บูรณาการกับหนวยงานอนุญาตกอสรางชายฝง
R6: ฟนฟู แหลงหญาทะเล
P3: ทิ้งขยะลงทะเล
R:3 สงเสริมการมีสวนรวม และสรางจิตสํานึก ของภาคประชาชน และ
(ขยะประมง และขยะ
ภาคธุรกิจ
ชายฝง)
R3.1: เผยแพรความรู ความสําคัญของระบบนิเวศหญาทะเล
R3.2: ใหประชาชนมีสวนรวมในการฟนฟูหญาทะเล
R5: ปองกัน เฝาระวัง และสงเสริมการลดผลกระทบจากแผนดินและเกาะ
R5.2: บูรณาการกับหนวยงานจัดการขยะชายฝง และน้ําเสีย
R6: ฟนฟู แหลงหญาทะเล
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สาเหตุที่มีผลกระทบตอ
การดําเนินงาน มาตรการ และการแกไขปญหา
ทรัพยากร
(Responses)
(Pressure)
P4 การระบายน้ําทิ้งลง R2: สรางองคความรู และติดตามการเปลี่ยนแปลงสถานภาพทรัพยากร
ทะเล (ชุมชน โรงแรม R:3 สงเสริมการมีสวนรวม และสรางจิตสํานึก ของภาคประชาชน และ
และบอเพาะเลี้ยง)
ภาคธุรกิจ
R3.1: เผยแพรความรู ความสําคัญของระบบนิเวศหญาทะเล
R3.2: ใหประชาชนมีสวนรวมในการฟนฟูหญาทะเล
R5: ปองกัน เฝาระวัง และสงเสริมการลดผลกระทบจากแผนดินและเกาะ
R5.1: บูรณาการกับหนวยงานอนุญาตกอสรางชายฝง
R6: ฟนฟู แหลงหญาทะเล
P5 การเปลี่ยนแปลง
R2 การสรางองคความรู และติดตามการเปลี่ยนแปลงสถานภาพหญาทะเล
ตามฤดูกาลของหญา
R6: ฟนฟู แหลงหญาทะเล
ทะเล
P6 ปญหาคลื่นลมมรสุม R2 การสรางองคความรู และติดตามการเปลี่ยนแปลงสถานภาพหญาทะเล
ที่รุนแรง มีการ
R6: ฟนฟู แหลงหญาทะเล
เคลื่อนยายทราบมาทับ
หญาทะเล
2.1.4 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ
1. ประชาชนสวนใหญยังไมคอยใหความสําคัญในการอนุรักษหญาทะเล ทั้งนี้อาจเนื่องขาดความรูความเขาใจ
ถึงความสําคัญของระบบนิเวศหญาทะเลที่เปนแหลงอนุบาลสัตวน้ํา และแหลงที่อยูอาศัยเฉพาะของสัตวน้ําบาง
ประเภท
2. การฟนฟูแหลงหญาทะเลดวยการปลูก ยังไมคอยประสบความสําเร็จ ควรมีการศึกษาวิจัยเพื่อเพิ่มอัตราการ
รอดในการปลูก
3. หญาทะเลมีการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลสูง การศึกษาจึงควนดําเนินการอยางตอเนื่องใหครอบคลุมทุก
ฤดูกาล
4. หนวยงานศึกษาติดตามควรสรางบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องหญาทะเลเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งถายทอด
องคความรูไปสูประชาชน
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2.3 ทรัพยากรสัตวทะเลหายาก
สั ต ว ท ะเลหายากในน า นน้ํ า ไทยประกอบด ว ยกลุ มสั ต ว ท ะเล 3 กลุ ม ได แ ก เต าทะเล (Sea
turtles) พะยูน (Dugong) โลมาและปลาวาฬ (Whales and Dolphins) ซึ่งทั้งหมดถูกจัดเปนสัตวปาสงวน
และคุมครอง ตามพระราชบัญญัติส งวนและคุมครองสัตวปา 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 (ภาคผนวก)
• 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)

ภาพที่ 2-8 ลักษณะของเตากระ และเตาตนุ
• พะยูนมีเพียงชนิดเดียวคือ พะยูน (Dugong, Dugong dugon)

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

ภาพที่ 2-10 ภาพถายโลมา และวาฬ
2.3.1 สถานภาพทรัพยากรสัตวทะเลหายาก (State)
จังหวัดระยอง พบสัตวทะเลหายาก 3 ชนิด ไดแก เตาทะเล โลมาและวาฬ โดยจากขอมูลทั้งการ
เกยตื้น การสํารวจในธรรมชาติ และการแจงขาวของชุมชน ขอมูลในปพ.ศ. 2560 สวนใหญเปนขอมูลที่มาจาก
การเกยตื้น เจาหนาที่รับแจงขาวของชุมชน ซึ่งมีทั้งที่ยังมีชีวิตอยู และที่ตายแลว

ภาพที่ 2-11 สัตวทะเลหายากพบเมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 2560
บริเวณหาดแสงจันทร อําเภอเมืองระยอง
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ตารางที่ 2-5 ชนิดสัตวทะเลหายากที่พบในจังหวัดระยองแยกตามแหลงที่มาของขอมูล
ชื่อไทย

ชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร

เตากระ
Hawksbill turtle
Eretmochelys imbricata
เตาตนุ
Green turtle
Chelonia mydas
เตาหญา
Olive ridley turtle
Lepidochelys olivacea
โลมาหัวบาตรหลัง
เรียบ
Finless porpoise Neophocaena phocaenoides
Indo-Pacific
โลมาปากขวด Bottlenose dolphin
Tursiops aduncus
วาฬโอมูระ
Omura’s whale
Balaenoptera omurai
วาฬเพชรฆาตดํา False Killer Whale
Pseudorca crassidens

แหลงที่มาขอมูล
เกย ใน
จาก
ตื้น ธรรมชาติ ชุมชน
√
√
√
√
√
√
√

2.3.1.1 เตาทะเล
จังหวัดระยองมีสถิติการเกยตื้นของเตาทะเล จํานวน 47 ตัว ในระยะเวลาระหวางเดือนกันยายน พ.ศ.
2559 ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 คิดเปนคาเฉลี่ยรอยละ 4.7 ตัวตอเดือนโดยเตาตนุและเตากระมีอัตราการ
เกยตื้นมากที่สุด คิดเปน รอยละ 48.94 และสวนใหญเปนเตาทะเลที่ไมมีชีวิต
25
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ภาพที่ 2-12 แผนภูมิแสดงจํานวนเตาเกยตื้น จังหวัดระยอง ในป พ.ศ. 2560
2.3.1.2 วาฬ และโลมา
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จังหวัดระยองมีสถิติการเกยตื้นของโลมาและวาฬ จํานวน 9 ตัว ในระยะเวลาระหวางเดือนกันยายน
พ.ศ. 2559 ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 คิดเปนคาเฉลี่ยรอยละ 0.9 ตัวตอเดือนโดยโลมาปากขวดมีอัตรา
การเกยตื้นมากที่สุดคิดเปน รอยละ 66.66
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ภาพที่ 2-13 แผนภูมิแสดงจํานวนโลมาและวาฬเกยตื้น จังหวัดระยอง
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ภาพที่ 2-14 แผนที่แสดงตําแหนงที่พบโลมาและวาฬเกยตื้นในป พ.ศ. 2560
2.3.1.3 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 2-15 แผนที่แสดงพื้นที่ ที่มีการพบพะยูนในประเทศไทย (สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล
ชายฝงทะเล และปาชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง, 2560)
2.3.2 สาเหตุที่มีผลกระทบตอทรัพยากรสัตวทะเลหายาก (Pressure)
1. การประมง สาเหตุของการเกยตื้นสําหรับเตาทะเลเกิดจากเครื่องมือประมงเปนสวนใหญ โดยเฉพาะ
เครื่องมือประมงไดแก อวนลอย อวนลาก เบ็ด (P1)
2. ขยะทะเล ทั้งที่เปนขยะประมง และขยะชายฝง (P2) ขยะเปนสาเหตุการเกยตื้นซึ่งมีแนวโนมของปญหา
เพิ่มขึ้นทุกป คาเฉลี่ยของเตาทะเลและโลมาที่กลืนขยะและเขาไปสะสมอยูในระบบทางเดินอาหารมีรอยละ 23 แตหากนับจํานวนของการเกยตื้นที่มีขยะทะเลเกี่ยวพันภายนอก โดยเฉพาะขยะจําพวกอวน ซึ่งพบมากใน
เตาทะเลจะมีเปอรเซ็นตการเกยตื้นจากสาเหตุขยะสูงถึง 20-40%
3. การเดินเรือ (P3)
2.3.3 การดําเนินงาน มาตรการ และการแกไขปญหา (Responses)
1. การปรับปรุง/ออกกฎหมายที่เกี่ยวของ (R1) พรบ.กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง เปดโอกาสให
หนวยงานสามารถประกาศพื้นที่คุมครองทรัพยากรทางทะเล และชายฝง เพื่อประโยชนในการสงวน อนุรักษ
และฟนฟู ตลอดจนกําหนดมาตการคุมครองสัตวทะเลหายาก
2. สรางองคความรู และติดตามการเปลี่ยนแปลงสถานภาพสัตวทะเลหายาก (R2)
3. สงเสริมการมีสวนรวม และสรางจิตสํานึก ของภาคประชาชน และภาคธุรกิจ (R3)
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3.1 เสริมสรางความรูความเขาใจในการชวยเหลือสัตวทะเลหายากเบื้องตนใหกับชาวประมง รวมทั้ง
เพิ่มศักยภาพของระบบรายงานเหตุที่เกี่ยวของ (R3.1)
3.2 สงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ เพื่อใหชาวประมงเห็นความสําคัญของสัตวทะเลหายาก
3.3 การใหความรูเรื่องผลกระทบของขยะตอสัตวทะเลหายาก (R3.2)
3.4 การใหความรูเรื่องพฤติกรรมของสัตวทะเลหายาก และขอมูลขาวสาร การพบเห็นสัตวทะเลหา
ยาก เพื่อความระมัดระวังในการเดินเรือ รวมทั้งเพิ่มศักยภาพของระบบรายงานเหตุที่เกี่ยวของ
(R3.3)
4. บริหารจัดการ อนุรักษ และเฝาระวังตรวจตราทรัพยากรสัตวทะเลหายาก (R4)
4.1 บูรณาการกับหนวยงานจัดการขยะ เพื่อปองกันขยะชุมชนลงสูทะเล (R4.1)
2.3.4 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ
1. ปญหาเครื่องมือประมงในจังหวัดระยอง ยังคงเปนภัยคุกคามกับทรัพยากรสัตวทะเลหายากมากในจังหวัด
ระยอง การหลีกเลี่ยงเปนไปไดยากเนื่องจากใชพื้นที่เดียวกัน ดังนั้นจึงควรมีการใหความรูกับชาวประมงในการ
ปฐมพยาบาลสัตวทะเลหายากหากพบติดเครื่องมือประมง
2. ปญหาขยะทะเลที่ทําใหสัตวทะเลหายากตายจากการปะปนกับอาหารเขาไปอุดตันในกระเพาะ กําลังมี
แนวโนมเพิ่มมากขึ้นเรื่อย เนื่องจากประชาชนยังขาดความตระหนักในการลดใชพลาสติกแบบใชแลวทิ้ง และ
การจัดการขยะที่ไมเหมาะสม ทําใหขยะปริมาณมากไหลลงสูทะเล
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ตารางที่ 2-6 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
R4 บริหารจัดการ อนุรักษ และเฝาระวังตรวจตราทรัพยากรสัตวทะเลหายาก
R4.1 บูรณาการกับหนวยงานจัดการขยะ เพื่อปองกันขยะชุมชนลงสู
ทะเล
P3: การแลนเรือ การ
R3 สงเสริมการมีสวนรวม และสรางจิตสํานึก ของภาคประชาชน และภาค
เดินเรือ
ธุรกิจ
R3.4 การใหความรูเรื่องพฤติกรรมของสัตวทะเลหายาก และขอมูล
ขาวสาร การพบเห็นสัตวทะเลหายาก เพื่อความระมัดระวังในการเดินเรือ
รวมทั้งเพิ่มศักยภาพของระบบรายงานเหตุที่เกี่ยวของ
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2.4 ทรัพยากรปาชายเลน

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
2.2.1 สถานภาพทรัพยากรปาชายเลน (State)
จังหวัดระยอง มีพื้นที่ปาชายเลนประมาณ 10,190.83 ไร (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง,
2557) กระจายอยูบริเวณอําเภอเมืองระยอง และอําเภอแกลง จากการสํารวจปาชายเลนจังหวัดระยอง ใน
ทองที่ตําบลเนินฆอ และตําบลปากน้ําประแส อําเภอแกลง พบพันธุไมปาชายเลนทั้งสิ้น 8 วงศ (Families) 10
สกุล (Genus) 16 ชนิด (Species) มีความหนาแนนรวมของตนไมเทากับ 174.00 ตนตอไร พันธุไมที่พบมาก
ที่ สุ ด อยู ในวงศ Rhizophoraceae ชนิ ด ที่ มีค วามหนาแน น มากที่สุ ด คือ โกงกางใบเล็ก (Rhizophora
apiculata) มีความหนาแนนเทากับ 154.50 ตนตอไร รองลงมา คือ แสมทะเล (Avicennia marina) และ
ฝาดดอกขาว (Lumnitzera racemosa) มีความหนาแนนเทากับ 5.11 และ 3.83 ตนตอไร ตามลําดับ
พื้นที่ปาชายเลน จากการแปลภาพถายดาวเทียม ESA Sentinel 2 พ.ศ. 2561 โดยไมแยก
สถานภาพ (ภาพที่ 2-16) พบวา จ.ระยอง มีพื้นที่ปาชายเลนประมาณ 7,239 ไร (วิโรจน ละอองมณี, 2561)
ซึ่งแสดงใหเห็นวา พื้นที่ปาชายเลน ของจังหวัดระยองยังคงมีแนวโนมลดลง (ตารางที่ 2-7)
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ภาพที่ 2-16 แสดงปาชายเลนในจังหวัดจันทบุรี จากภาพถายดาวเทียม ESA Sentinel 2 พ.ศ. 2561
ตารางที่ 2-7 ตารางแสดงพื้นที่ปาชายเลนจังหวัดระยอง ตั้งแตป 2518 - 2561
ป (พ.ศ.)
พ.ศ.2518
พ.ศ.2522
พ.ศ. 2529
พ.ศ. 2532
พ.ศ.2534
พ.ศ. 2536
พ.ศ.2539
พ.ศ. 2543
พ.ศ.2547
พ.ศ.2552
พ.ศ.2557
พ.ศ.2561

พื้นที่ปาชายเลนคงสภาพจังหวัดระยอง (ไร)
34,375
28,800
15,122
10,987
963
4,250
4,103
11,764
8,709
11,284
10,191
7,239*

ที่มา: สํานักอนุรักษทรัพยากรปาชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
*จากการแปลภาพถายดาวเทียม Landsat พ.ศ. 2561 โดยไมแยกสถานภาพ (วิโรจน ละอองมณี, 2561)
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ในป พ.ศ. 2557 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ไดดําเนินโครงการจําแนกเขตการใชประโยชน
ที่ดินปาชายเลน พบวาจังหวัดระยอง มีพื้นที่ปาชายเลนในความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝง รวม 31,722.48 ไร เปนพื้นที่ปาชายเลนคงสภาพ จํานวน 10,190.83 ไร นอกนั้นเปนพื้นที่อื่น ๆ ไดแก
พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา เกษตรกรรม เมืองและสิ่งกอสราง พื้นที่ทิ้งราง ปาพรุ ปาบก และพื้นที่เปลี่ยนแปลงแนว
ชายฝง รวม 21,531.65 ไร ดังตารางที่ 2-8
ตารางที่ 2-8 รูปแบบการใชประโยชนที่ดินปาชายเลนจังหวัดระยอง ป พ.ศ. 2557
การใชประโยชนที่ดินจังหวัดระยอง
ปาชายเลน(ปาคงสภาพ)
ปาชายหาด
ปาพรุ
ปาบก
พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
นาเกลือ
เกษตรกรรม
เมืองและสิ่งกอสราง
ทาเทียบเรือ
พื้นที่ทิ้งราง
เลนงอก/หาดเลน
หาดทราย
พื้นที่เปลี่ยนแปลงแนวชายฝง***
รวม

พื้นที่ (ไร)
10,190.83
142.77
206.28
15,563.36
3,750.81
698.5
585.24
584.7
31,722.48

*** พื้นที่เขตจําแนกการใชประโยชนที่ดินปาชายเลน ป พ.ศ. 2543 สภาพปจจุบันเปลี่ยนเปนทะเลหรือแมน้ํา
ลําคลอง (ที่มา: จากการแปลภาพถายดาวเทียม โดยคณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2557)
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ภาพที่ 2-17 พื้นที่จําแนกเขตการใชประโยชนที่ดินปาชายเลนจังหวัดระยอง ป 2557
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กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ไดดําเนินกิจกรรมฟนฟูทรัพยากรปาชายเลนใหสมบูรณใน
จังหวัดระยอง ตั้งแต พ.ศ. 2546 ถึงปจจุบัน ดังนี้
ตารางที่ 2-9 กิจกรรมที่สําคัญตามภารกิจเพื่อฟนฟูทรัพยากรปาชายเลน
ที่ อําเภอ
1 เมืองระยอง
2 แกลง
รวม

ปลูกปาเต็มพื้นที่ (ไร)
970
970

ปลูกปาเสริม (ไร)
1,200
1,200

เขตพิทักษ(ไร)
3,887
3,887

ปกหลักเขตชุมชน
2
2

2.4.2 สาเหตุที่มีผลกระทบตอทรัพยากร (Pressure)
1. การขยายตัวของการทองเที่ยว และที่อยูอาศัย (P1)
2. การถือครองที่ดินผิดกฎหมายในพื้นที่ปาชายเลน อยางตอเนื่องจากอดีตจนถึงปจจุบันรวมถึง การขายสิทธิ
ถือครองที่ดินอยางผิดกฎหมาย (P2)
3. การบุกรุกปาชายเลนมาใชประโยชนเพื่อเกษตรกรรม เชน สวนปาลม สวนมะพราว (P3)
2.4.3 แนวทางการแกไขปญหา (Responses)
1. มาตรการทางกฎหมาย บริหารจัดการเชิงพื้นที่ และการคุมครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ตาม
พระราชบัญญัติสงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง พ.ศ. 2558 รวมถึงกําหนดระเบียบ
กฎเกณฑสําหรับการใชประโยชนอยางเหมาะสม (R1)
2. สงเสริมการมีสวนรวม และสรางจิตสํานึก ของภาคประชาชน และภาคธุรกิจ (R2)
2.1 สรางเครือขายชุมชนในการอนุรักษทรัพยากรเพื่อใหชุมชนตระหนัก รักและหวงแหนทรัพยากรใน
พื้นที่ โดยใหชุมชนในพื้นที่บทบาทหนาที่ในการอนุรักษ และภาครัฐใหการสนับสนุนทําใหเกิดกระบวนการมี
สวนรวมของชุมชน (R2.1)
2.2 สงเสริมการมีสวนรวมในการฟนฟู และการจัดการปาชายเลน (R2.2)
3. บริหารจัดการ อนุรักษ และเฝาระวังตรวจตราทรัพยากรปาชายเลน (R3)
3.1 ดําเนินการตรวจสอบการออกเอกสารสิทธิในการครอบครองพื้นที่ปาชายเลน (R3.1)
3.2 จัดทําหลักแนวเขตที่ดินปาชายเลนตามแผนที่ปาชายเลน ใหเกิดความชัดเจน และทํา
ประชาสัมพันธใหทราบทั่วกัน เพื่อปองกันการบุกรุกเขาไปในปาชายเลน (R3.2)
3.3 เพิ่มความถี่ในการลาดตระเวน และจัดชุดเฉพาะกิจปฏิบัติการในพื้นที่แหลงทองเที่ยวและจังหวัด
ที่มีการถือครองที่ดินในเขตปาชายเลนเปนปริมาณมาก (R3.3)
4. การฟนฟูทรัพยากรปาชายเลน (R4)
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2.4.4 ปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะ
1. แกปญหาดานโครงสรางกฎหมายที่ไมเอื้อตอการมีสวนรวมของชุมชน
2. ภาครัฐควรสนับสนุนงบประมาณ อํานวยความสะดวกใหกระบวนการมีสวนรวมสามารถเกิดขึ้นไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
3. เพิ่มอัตราเจาหนาที่ของรัฐใหเพียงตอทรัพยากร
4. กําหนดและจัดทําเครื่องหมายแสดงขอบเขตพื้นที่ จําแนกการใชประโยชนและจัดทําแนวเขต แสดงพื้นที่
ตามการจําแนกเขตการใชประโยชนใหชัดเจน ทั้งในแผนที่และในพื้นที่จริง
ตารางที่ 2-10 ผลการวิเคราะหการสรางความเสียหายตอปาชายเลน ดวยวิธี PSR
สาเหตุที่มีผลกระทบตอ
ทรัพยากร
(Pressure)
P1 การขยายตัวของการ
ทองเที่ยว และที่อยูอาศัย

การดําเนินงาน มาตรการ และการแกไขปญหา
(Responses)
R1: มาตรการทางกฎหมาย การกําหนดระเบียบ กฎเกณฑสําหรับการใช
ประโยชนปาชายเลนอยางเหมาะสม

R2: สงเสริมการมีสวนรวม และสรางจิตสํานึก ของภาคประชาชน และภาค
P2 การถือครองที่ดินผิด
ธุรกิจ
กฎหมายในพื้นที่ปาชาย
R2.1: สรางเครือขายชุมชนในการอนุรักษทรัพยากร
เลน
P3 การบุกรุกปาชายเลน
R2.2: สงเสริมการมีสวนรวมในการฟนฟู และการจัดการปาชายเลน
มาใชประโยชนเพื่อ
R3: บริหารจัดการ อนุรักษ และเฝาระวังตรวจตราทรัพยากรปาชายเลน
เกษตรกรรม
R3.1: ดําเนินการตรวจสอบการออกเอกสารสิทธิในการครอบครอง
พื้นที่ปาชายเลน
R3.2: จัดทําหลักแนวเขตที่ดินปาชายเลนตามแผนที่ปาชายเลน และ
ทําประชาสัมพันธใหทราบทั่วกัน
R3.3: เพิ่มความถี่ในการลาดตระเวน และจัดชุดเฉพาะกิจปฏิบัติการ
ในพื้นที่แหลงทองเที่ยวและจังหวัดที่มีการถือครองที่ดินในเขตปา
ชายเลนเปนปริมาณมาก
R4: การฟนฟูทรัพยากรปาชายเลน
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ภาพที่ 2-18 ปาชายเลนในพื้นที่จังหวัดระยอง
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2.5 สถานการณดานการกัดเซาะชายฝง
ชายฝงจังหวัดระยองสวนใหญมีลักษณะเปนพื้นที่หาดทรายมากที่สุด 77.45 กิโลเมตร รองลงคือ
หาดโคลน 10.26 กิโลเมตร หาดหิน 8.76 กิโลเมตร และหาดทรายปนโคลน 7.98 กิโลเมตร ตามลําดับ สภาพ
ชายฝงของจังหวัดระยองมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ในรูแบบของพื้นที่กัดเซาะ และทับถมของ ตะกอน
ชายฝง

ภาพที่ 2-19 ตําบลชายฝงของจังหวัดระยอง
2.5.1 สถานภาพการกัดเซาะชายฝง (State)
พื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออก มีขอบเขตครอบคลุมพื้นที่ 4 จังหวัด ไดแก จังหวัดชลบุรี จังหวัด
ระยอง จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด เรียกชื่อวา โซนระบบกลุมหาด “E” โดยพื้นที่ชายฝงตะวันออก
ประกอบดวย 9 กลุมหาด ใชสัญลักษณ E1-E9
จังหวัดระยองแบงเปน 2 ระบบกลุมหาด (Littoral Cell) และ 13 ระบบกลุมหาดยอย (Sub –
cell) ตามตารางที่ 2-11 และแบงพื้นที่ตําบล อําเภอ ตามระบบกลุมหาด (Littoral Cell) ไดตามตารางที่ 212
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ตารางที่ 2-11 ระบบกลุมหาดของจังหวัดระยอง (Littoral Cell) และ ระบบกลุมหาดยอย (Sub - cell)

ตารางที่ 2-12 รายชื่อตําบล อําเภอ ในระบบกลุมหาด (Littoral Cell)
ชื่อกลุมหาด
อําเภอ
ตําบล
จํานวน
รายชื่อ จํานวน
รายชื่อ
E4
2
แกลง
7 พังราด, คลองปูน, ปากน้ําประแส,เนินฆอ,กร่ํา,ชากพง,
แกลง
เมืองระยอง
E5
2
เมืองระยอง
6 เพ, ตะพง, เชิงเนิน, ปากน้ํา, เนินพระ, มาบตาพุด
บานฉาง
บานฉาง, พลา
จากขอมูลการสํารวจโดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ในป 2559 พบวา จากความชายฝงของ
จังหวัดระยองประมาณ 104.72 กิโลเมตร มีพื้นที่ชายฝงของจังหวัดระยองที่ประสบปญหาการกัดเซาะยาว
ประมาณ 4.73 กิโลเมตร (ภาพที่ 2-20) โดยแบงออกเปน
- พื้นที่ที่ประสบปญหาการกัดเซาะรุนแรง 0.58 กิโลเมตร และ
- พื้นที่ที่ประสบปญหาการกัดเซาะปานกลาง 4.15 กิโลเมตร
- พื้นที่ที่ประสบปญหาการกัดเซาะแตไดรับการแกไขแลว 17.58 กิโลเมตร
ซึ่ง จากการสํ า รวจโครงสร า งป องกั น และแก ไ ขป ญ หาการกั ด เซาะชายฝ ง มี ก ารแก ป ญ หาโดยใช
โครงสรางทางดานวิศวกรรมรูปแบบตาง ๆ ไดแก เขื่อนหินปองกันคลื่นนอกชายฝง,รอดักทรายแบบตัววาย,รอ
ดักทรายแบบตัวที,เขื่อนหินทิ้งและกําแพงกันคลื่นประเภทตั้งตรงซึ่งการดําเนินงานที่ผานมาชวยบรรเทาและ
แก ไขป ญหาการกั ดเซาะชายฝ งได แล ว บางสว น นอกจากนี้ยังพบพื้น ที่ที่จ ะเสี่ย งที่จ ะเกิดการกัดเซาะยาว
ประมาณ 13.46 กิโลเมตร ตารางที่ 2-13
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ภาพที่ 2-20 สถานภาพชายฝงและระบบกลุมหาดจังหวัดระยอง
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ตารางที่ 2-13 ขอมูลชายฝง และการปองกันแกไขการกัดเซาะ จังหวัดระยอง
ตําบล

พังราด

คลองปูน

ระบบกลุมหาด

ระบบกลุมหาด
ยอย

E4-CTI/RYG (พัง
E4 (ทาใหม-เพ)
ราด-ประแสร)

E4 (ทาใหม-เพ)

E4-CTI/RYG (พัง
ราด-ประแสร)

ปากน้ําประ
E4-CTI/RYG (พัง
E4 (ทาใหม-เพ)
แสร
ราด-ประแสร)

ชื่อพื้นที่

ประเภทหาด

พื้นที่กัดเซาะ (กม.)
รุนแรง ปานกลาง
(กม.)
(กม.)

พื้นที่มีโครงสรางแกไขการกัดเซาะ

พื้นที่
เสี่ยง

พื้นที่
ติดตาม

ชื่อ

ระยะทาง
(กม.)

ประเภท

สภาพ
ปจจุบนั

(กม.)

(กม.)

อําเภอแกลง
ปากแมน้ํา
-

-

-

-

-

-

-

0.22

หาดโคลน

-

-

-

-

-

-

-

1.60

หาดโคลน

-

-

-

-

-

-

-

3.44

คลองปูน

หาดโคลน

-

-

-

-

-

-

-

2.27

บานแสมผู

หาดโคลน

-

-

-

-

-

-

-

1.07

บานตลาดตอนลาง

หาดโคลน

-

-

HEF-HPT

0.27

VS

-

-

1.01

ปากแมน้ําประแสร

ปากแมน้ํา
หาดทราย,
หาดโคลน
หาดทราย
ปนโคลน

-

-

-

-

-

-

-

0.29

0.58

0.63

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0.68

ปากแมน้ําพังราด
ปากแมน้ําพังราดปากคลองหนองพลอง
ปากคลองหนองพลอง

บานแหลมสน
คลองชายสูง
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ระบบกลุมหาด
ยอย

ตําบล

ระบบกลุมหาด

เนินฆอ

E4-CTI/RYG (พัง
E4 (ทาใหม-เพ)
ราด-ประแสร)

E4-CTI/RYG (พัง
ราด-ประแสร)
กร่ํา

E4 (ทาใหม-เพ)

ชื่อพื้นที่
คลองชายสูง
บานถนนใน-หมู
บานรอคกาเดน
บานถนนใน-หมู
บานรอคกาเดน
หมูบานรอคกาเดน
หาดแมพิมพ

บานอาวมะขามปอม
แหลมแมพมิ พ
E4-RYG
(แมพิมพ)

หาดแมพิมพ

ปากคลองลาวนอน

ประเภทหาด
หาดทราย
ปนโคลน
หาดทราย
ปนโคลน
หาดทราย
ปนโคลน
หาดทราย
ปนโคลน

พื้นที่กัดเซาะ (กม.)
รุนแรง ปานกลาง
(กม.)
(กม.)

หาดทราย
ปนโคลน
หาดทราย,
หาดทราย
ปนโคลน
หาดทราย,
หาดหิน
หาดทราย,
หาดหิน
ปากแมน้ํา
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พื้นที่มีโครงสรางแกไขการกัดเซาะ

พื้นที่
เสี่ยง

พื้นที่
ติดตาม

ชื่อ

ระยะทาง
(กม.)

ประเภท

สภาพ
ปจจุบนั

(กม.)

(กม.)

-

-

-

-

-

-

-

2.03

-

-

-

-

-

-

-

1.26

-

-

-

-

-

-

-

3.09

-

-

HEF-SL

0.17

VS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0.76

-

0.37

HEFSL/NE

0.41

VS,RE

-

-

1.22

-

-

-

-

-

-

-

1.10

-

0.07

-

-

-

-

-

5.08

-

-

-

-

-

-

-

0.03

สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่ 1

ตําบล

ระบบกลุมหาด

ระบบกลุมหาด
ยอย
E4-RYG
(แมพิมพ)

ซากพง

E4 (ทาใหม-เพ) E4-RYG (ทับ
เสม็ด)

E4-RYG (เพ)

ชื่อพื้นที่
หาดแมพิมพ
บานทับเสด็จ
หาดวังแกว
เขาอาวละมุ-แหลม
กระบองเพชร
บานแหลมหิน
บานแหลมทองหลางบานเพวิล
บานเวิลล-บานแกน
เสม็ด

ประเภทหาด
หาดทราย,
หาดหิน
หาดหิน

พื้นที่กัดเซาะ (กม.)
รุนแรง ปานกลาง
(กม.)
(กม.)

พื้นที่มีโครงสรางแกไขการกัดเซาะ

พื้นที่
เสี่ยง

พื้นที่
ติดตาม

ชื่อ

ระยะทาง
(กม.)

ประเภท

สภาพ
ปจจุบนั

(กม.)

(กม.)

-

0.08

-

-

-

-

-

0.12

-

-

-

-

-

-

-

0.07

หาดทราย

-

-

-

-

-

-

-

3.21

หาดหิน

-

-

-

-

-

-

-

1.64

หาดหิน

-

-

-

-

-

-

-

1.35

หาดทราย

-

-

-

-

-

-

3.89

-

หาดทราย

-

1.05

-

-

-

-

-

-

อําเภอเมืองระยอง
บานเวิลล-บานแกน
เสม็ด
แกลง

E4 (ทาใหม-เพ)

บานแกนเสม็ด
E4-RYG (เพ)

ปากคลองแกลง
หาดปากคลองแกลงหาดสวนสน

หาดทราย

-

0.77

-

-

-

-

-

-

หาดทราย

-

-

-

-

-

-

-

0.64

ปากแมน้ํา

-

-

-

-

-

-

-

0.13

หาดทราย

-

-

-

-

-

-

-

5.59
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สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่ 1

ตําบล

ระบบกลุมหาด

E4 (ทาใหม-เพ)

ระบบกลุมหาด
ยอย

E4-RYG (เพ)

ชื่อพื้นที่

ประเภทหาด

หาดปากคลองแกลงหาดสวนสน

หาดทราย

-

หาดทราย

สภาพ
ปจจุบนั

(กม.)

(กม.)

-

-

-

-

-

-

0.19

-

-

-

-

-

-

-

2.48

หาดทราย,
หาดหิน

-

-

-

-

-

-

-

1.12

หาดทราย

-

-

-

-

-

-

-

0.77

เขาแหลมหญา

หาดหิน

-

-

-

-

-

-

-

4.42

หาดแมราํ พึง

หาดทราย

-

-

-

-

-

-

-

4.48

หาดทราย

-

-

-

-

-

-

0.27

-

หาดทราย

-

-

-

-

-

-

8.13

-

หาดทราย

-

0.48

-

-

-

-

-

-

หาดทราย

-

0.26

-

-

-

-

-

-

หาดทราย

-

-

-

-

-

-

-

0.86

หาดทราย

-

-

-

-

-

-

-

1.57

บานคลองเพ

เชิงเนิน

E5 (ระยอง-บาน E5-RYG (มาบตา
ฉาง)
พุด-แมรําพึง)

พื้นที่
ติดตาม

ประเภท

หาดเพ

ตะพง

พื้นที่
เสี่ยง

ระยะทาง
(กม.)

บานสวนสน-หาดเพ

หมูบานศิลาชล-คาย
มหาสุรสิงหนาท
หมูบานศิลาชล-คาย
มหาสุรสิงหนาท
คายมหาสุรสิงหนาท
คายมหาสุรสิงหนาท
ทาเรือนานาชาติ
ระยอง
หาดแมราํ พึง

รุนแรง ปานกลาง
(กม.)
(กม.)

พื้นที่มีโครงสรางแกไขการกัดเซาะ
ชื่อ

เพ

E5 (ระยองE5-RYG (กนอาว)
บานฉาง)
E5 (ระยอง- E5-RYG (มาบตา
บานฉาง)
พุด-แมรําพึง)
E5 (ระยอง-บาน E5-RYG (มาบตา
ฉาง)
พุด-แมรําพึง)

พื้นที่กัดเซาะ (กม.)
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สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่ 1

ตําบล

ทาประดู

เนินพระ

มาบตาพุด

ระบบกลุมหาด

ระบบกลุมหาด
ยอย

E5 (ระยอง-บาน E5-RYG (มาบตา
ฉาง)
พุด-แมรําพึง)

E5 (ระยองบานฉาง)

E5 (ระยองบานฉาง)

E5-RYG (มาบตา
พุด-แมรําพึง)

E5-RYG (มาบตา
พุด-แมรําพึง)

พื้นที่กัดเซาะ (กม.)

ชื่อพื้นที่

ประเภทหาด

หาดแมราํ พึง

หาดทราย

ปากแมน้ําระยอง

ปากแมน้ํา

-

ศาลเจาแมรําพึง

หาดทราย

ศาลเจาแมรําพึง-บาน
ตากวน

-

ระยะทาง
(กม.)
-

-

-

-

-

หาดทราย

-

ศาลเจาแมรําพึง-บาน
ตากวน

หาดทราย

ศาลเจาแมรําพึง-บาน
ตากวน
บานตากวน
นิคมอุตาหกรรมมาบ
ตาพุด
บานหนองแฟบ
บานหนองแฟบ-ศาล
เจาแมไขมุก

รุนแรง ปานกลาง
(กม.)
(กม.)
-

พื้นที่มีโครงสรางแกไขการกัดเซาะ

พื้นที่
เสี่ยง

พื้นที่
ติดตาม

(กม.)

(กม.)

-

1.00

-

สภาพ
ปจจุบนั
-

-

-

-

-

0.21

-

-

-

-

0.51

-

HEF-SL

4.10

-

-

-

-

-

HEF-SL

4.67

-

-

-

หาดทราย

-

-

HEF-SL

3.22

-

-

-

หาดทราย

-

-

-

-

OB GRY
GRT RE
VS
OB GRY
GRT RE
VS
OB GRY
GRT RE
VS
-

-

-

0.79

หาดทราย

-

-

-

-

-

-

-

2.88

หาดทราย

-

0.44

-

-

-

-

-

1.40

หาดทราย

-

-

-

-

-

-

-

2.01
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ชื่อ

ประเภท

สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่ 1

ตําบล

ระบบกลุมหาด

E5 (ระยองบานฉาง)

บานฉาง

E5 (ระยองบานฉาง)

พลา
15

2

ระบบกลุมหาด
ยอย

ชื่อพื้นที่

ประเภทหาด

พื้นที่กัดเซาะ (กม.)
รุนแรง ปานกลาง
(กม.)
(กม.)

พื้นที่มีโครงสรางแกไขการกัดเซาะ

พื้นที่
เสี่ยง

พื้นที่
ติดตาม

ชื่อ

ระยะทาง
(กม.)

ประเภท

สภาพ
ปจจุบนั

(กม.)

(กม.)

อําเภอบานฉาง

E5-RYG (มาบตา
พุด-แมรําพึง)

บานหนองแฟบ-ศาล
เจาแมไขมุก

หาดทราย

-

-

-

-

-

-

-

0.63

E5-RYG (พยูนน้ําริน)

หาดน้ําริน

หาดทราย

-

-

1.48

RE,VS

-

1.17

-

หาดพยูน

หาดทราย,
หาดหิน

HEFSL/NE

-

-

-

-

-

-

-

0.63

หาดพยูน

หาดทราย

-

-

HEF-HPT

3.26

VS

-

-

5.10

0.58

4.15

0.00

13.46

68.94

E5-RYG/CBI
(หาดพลา-อู
ตะเภา)
8

55
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สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่ 1

คําอธิบายตัวยอ
MP = Mangrove Plantation (การปลูกปาชาย
เลน)
BN = Beach Nourishment (การเติมทราย)
TG = Temporary Groin (รอดักทรายชั่วคราว)
CPO = Concrete Poles (การปกเสาคอนกรีต)
SD =
โครงสราง)
SS
=
GRI =
GRT =
TP
=
GA

Structural Demolition

(รื้ อ ถอน

Sand Sausage (ไสกรอกทราย)
I-Groin (รอดักทรายแบบตัวไอ)
T-Groin (รอดักทรายแบบตัวที)
Tetrapod (เขื่อนคอนกรีตหลอรูปสี่ขา)

= Gabion (กลองกระชุหิน)

MS = Mild Slope Seawall (กําแพงกันคลื่น
ประเภทลาดเอียง)
MC = Maintenance of Coastal Structure
(ซอมบํารุงโครงสราง)
LA = Low Accumulation (พื้นที่ที่มีการสะสม
ตะกอนนอย (‹5 เมตร/ป))
AR = Artificial Reef (ปะการังเทียม)
FC = Fish Cage (กระชังปลา)
BV

= Bridge View (สะพานจุดชมวิว)

JT = Jetty (เขื่อนกันทรายและคลื่นปากแมน้ํา)
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BF = Beach Forest Plantation (การปลูก
ปาชายหาด)
SB = Sand Bypassing (การถายเททราย)
BP = Bamboo Fences Prevention (การ
ปกไมไผชะลอคลื่น)
CPI = Concrete Pipe (การวางท อ
คอนกรีต)
OB = Offshore Breakwater (เขื่อนหิน
ปองกันคลื่นนอกชายฝง)
RB = Reef Ball (โดมทะเล)
GRY = Y-Groin (รอดักทรายแบบตัววาย)
RE = Revetment (เขื่อนหินทิ้ง, หินทิ้ง)
GE = Geobag (การวางถุงใยสั งเคราะห
บรรจุทราย)
VS = Vertical Seawall (กํ าแพงกัน คลื่ น
ประเภทตั้งตรง)
ST = Stepped Sloping Seawall (กําแพงกัน
ประเภทลาดเอียงแบบขั้นบันได)
HA = High Accumulation (พื้ นที่ ที่มี
การสะสมตะกอนมาก (› 5 เมตร/ป))
EQ = Equilibrium ( พื้ น ที่ ส ม ดุ ล ( มี
ปริมาณตะกอนเขาและออกในพื้นที่สม่ําเสมอ))
PI = Pier (ทาเทียบเรือ)
NT = Nature Trail (เส น ทางศึ ก ษา
ธรรมชาติ)
BR = Boat Ramp (ทางลาดลงน้ําเพื่อนําเรือ
ขึ้น-ลง)

สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่ 1

ภาพที่ 2-21 พื้นที่ที่จะเสี่ยงที่จะเกิดการกัดเซาะ บริเวณหนาคายมหาสุรสิงหนาท ถึงบานศิลาชล

ภาพที่ 2-22 พื้นที่ตําบลมาบตาพุด อําเภอเมือง จังหวัดระยอง สํารวจวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 พบวาพื้นมี
อัตรา การกัดเซาะอยูในระดับปานกลาง
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สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่ 1

ภาพที่ 2-23 พื้นที่ตําบลเชิงเนิน อําเภอเมือง จังหวัดระยอง สํารวจวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 พบวาพื้นมี
อัตราการกัดเซาะอยูในระดับปานกลาง

ภาพที่ 2-24 พื้นที่ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง พบวาพื้นมีอัตราการกัดเซาะอยูในระดับปานกลาง
การดําเนินการที่ผานมาของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงในป พ.ศ. 2560
ในการแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงจังหวัดระยอง มีการสรางกําแพงปองกันคลื่นริมชายหาด
(Sea Wall) เขื่อนปองกันคลื่นนอกชายฝง (Offshore Breakwater) เขื่อนหินทิ้ง เขื่อนกันทรายและคลื่น
(Jetty) รอดักทราย (Groin หรือ Groyne) ปกไมไผชะลอคลื่น เสาคอนกรีตหรือเสาเข็ม รวมระยะทาง 22.87
กิโลเมตร สวนใหญจะใชการแกไขปญหาโดยโครงสรางแข็งเปนหลัก สาหรับวิธีการอื่นๆ ยังไมมีการ นามาใช
มากนัก นอกจากการสงเสริมการมีสวนรวมของภาคสวนตางๆ และการฟนฟูปาชายเลน
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ภาพที่ 2-25 แผนที่แสดงโครงสรางปองกันการกัดเซาะชายฝง
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สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่ 1

2.5.2 สาเหตุของการกัดเซาะชายฝง (Pressure)
1. การสรางทาเรือ (ประมง ทองเที่ยว) (P1)
2. การขุดรองน้ําเดินเรือ (P2)
3. 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 2-14 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
2-45

สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่ 1

สาเหตุ
(Pressure)
รานอาหาร ฯลฯ)

การดําเนินงาน มาตรการ และการแกไขปญหา
(Responses)
อยางเหมาะสม
R4 บริหารจัดการ อนุรักษ และเฝาระวังการตรวจตราทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝง เพื่อการใชประโยชนอยางยั่งยืน
R5 การฟนฟูชายฝงโดยมาตรการที่เหมาะสม
R6 การบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของ
P4 ใชพื้นที่ไปเพาะเลี้ยงสัตว R1 สรางองคความรู และติดตามการเปลี่ยนแปลงสถานภาพทรัพยากร
น้ําชายฝง
R2 สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน และภาคธุรกิจ
R4 บริหารจัดการ อนุรักษ และเฝาระวังการตรวจตราทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝง เพื่อการใชประโยชนอยางยั่งยืน
R5 การฟนฟูชายฝงโดยมาตรการที่เหมาะสม
R6 การบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของ
P5 การสรางสิ่งลวงล้ําลําน้ํา R1 สรางองคความรู และติดตามการเปลี่ยนแปลงสถานภาพทรัพยากร
(เขื่อนกั้นปากรองน้ํา รอดัก
R2 สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน และภาคธุรกิจ
ทราย กําแพงกันคลื่น เขื่อนกัน R3 การบูรณาการระหวางหนวยงานที่รับผิดชอบทรัพยากร และพัฒนาชายฝง
คลื่นนอกชายฝง กองหินทิ้งริม R4 บริหารจัดการ อนุรักษ และเฝาระวังการตรวจตราทรัพยากรทางทะเลและ
ฝง ฯลฯ)
ชายฝง เพื่อการใชประโยชนอยางยั่งยืน
R5 การฟนฟูชายฝงโดยมาตรการที่เหมาะสม
R6 การบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของ
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ตารางท 2-15 แผนการดําเนินการการปองกัน/แกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงคาดวาจะดําเนินการปงบประมาณ 2561-2565 ของสํานักงานบริหารจัดการทรัพยากร
ทางทะเลและ ชายฝงท 1
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1.

2.
3.

4.
5.

2.5.4 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ
คลื่นและลมที่รุนแรงอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนสภาวะของโลก ปริมาณน้ําฝนที่มากกวาปกติ คลื่น เปน
ตัวการสําคัญในการเปลี่ยนแปลงลักษณะของตะกอนและทรายชายฝง ลมพายุและมรสุม มีอิทธิพลตอการ
เปลี่ยนแปลงแนวชายฝง การเพิ่มขึ้นของระดับน้ําทะเล ปริมาณตะกอนจากทะเลพัดพาเขาสูชายฝงลดลง
การเปลี่ยนแปลงของกระแสน้ํา
เกิดจากการพัฒนาและการขยายตัวของแหลงชุมชนชายฝงกอใหเกิดสิ่งปลูกสรางลุกล้ําลําน้ําใหเกิด การ
เปลี่ยนแปลงทิศทางขิงกระแสน้ํา เชน ทาเทียบเรือ แหลงที่อยูอาศัย และการถมทะเล
การขาดความรความเข าใจในรูป แบบวิธีการในการจัดการปองกันการแกไขปญหาการกัดเซาะ เช น
โครงสรางของแนวปองกันการกัดเซาะชายฝงที่ไมเหมาะสมกับพื้นท ควรมีการประชาสัมพันธ ใหความร ใน
การจัดการปองกันแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝง เชน โครงสรางของแนวปองกันการกัดเซาะชายฝงอยาง
เหมาสม
เจาหนาที่ขาดความรความเขาใจในการปฏิบัติงานดานการแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝง ดังนั้นจึงควรจัด
อบรมใหความรูเจาหนาที่ปฏิบัติงานในดานการแกปญหาการกัดเซาะชายฝง
ควรบริหารจัดการพื้นที่และคมครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ตามพระราชบัญญัติสงเสริมการ
บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง พ.ศ. 2558 อยางเหมาะสม
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3. ประเด็นปญหาทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่สําคัญ

นอกจากปะการัง หญาทะเล สัตวทะเลหายาก ปาชายเลน และการกัดเซาะชายฝง ซึ่งเปนภารกิจหลักที่
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงตองดูแลแลว ในแตละพื้นที่ยังมีประเด็นปญหาเรงดวนอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ซึ่งแตกตางกันออกไป สําหรับในพื้นที่ของจังหวัดระยอง ประเด็นปญหาเรงดวน
ไดแก

3.1 ขยะทะเล
ปญหาขยะนับวาเปนปญหาระดับชาติ หนวยงานไมวาจะเปนระดับทองถิ่น ระดับชาติ และระดับโลกตาง
รวมกันรณรงคลดการใชผลิตภัณฑที่อายุการใชงานสั้น กําจัดไดยาก ผลการรณรงคยังคงไมดีนัก ยังคงมีขยะตางๆ
ลอยอยูในทะเลเปนจํานวนมาก ไมวาจะเปนขยะที่มาจากชุมชน กิจกรรมทองเที่ยวชายหาด หรือการทิ้งจากเรือลง
ทะเลโดยตรง ขยะทะเลเหลานี้นอกจากทําใหแหลงทองเที่ยวเสื่อมโทรม น้ําเนาเสียแลว ยังทําใหสัตวตางๆเสียชีวิต
จากการโดยมัด พัน หรือการบริโภคขยะเขาไป
3.1.1 สถานการณขยะทะเล (State)
จังหวัดระยองเปนพื้น ที่ทองเที่ย วทางทะเลที่มีความสํ าคัญ โดยการพัฒนาของอุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยวสงผลใหมีขยะทะเลเปนจํานวนมากที่ตกคางอยูในระบบนิเวศ นับเปนปญหาเรงดวนที่ตองไดรับการ
บริหารจัดการ จากการศึกษาปริมาณขยะบริเวณอุทยานแหงชาติเขาแหลมหญา – หมูเกาะเสม็ดระหวางเดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2559 - กันยายน พ.ศ. 2560 ในบริเวณพื้นที่ทั้งหมด 11 สถานี ไดแก 1. อาวลูกโยน 2. หาดปารดี
รีสอรท 3.-หาดทรายแกว 4. อาวปะการัง 5. อาวหวาย 6. อาวพราว 7.-เกาะขาม 8. เกาะกุฎี 9. หาดแหลมหญา
10. หาดแมราพึง 11. เกาะทะลุ พบวา ปริมาณขยะในเขตอุทยานแหงชาติเขาแหลมหญา – หมูเกาะเสม็ด มี
จํานวนเฉลี่ย 282.89±413.03 ชิ้น/1000 ตารางเมตร โดยสถานีที่มีปริมาณขยะมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ หาด
เกาะกุฎี (1,327 ชิ้น/1000 ตารางเมตร) หาดแมราพึง (545 ชิ้น/1000 ตารางเมตร) และหาดทรายแกว (538 ชิ้น/
1000 ตารางเมตร) ปริมาณขยะที่พบมากที่สุดเปนขยะกลุมทั่วไป ไดแก โฟม เชือก เศษพลาสติก ถุงพลาสติก แกว
พลาสติก (กิตติพศ ฮวบนรินทร และคณะ, 2561)
สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่ 1 ไดสํารวจปริมาณขยะในตําบลเนินฆอ
อําเภอแกลง จังหวัดระยอง เพื่อศึกษาองคประกอบของขยะบริเวณชุมชนชาวประมง รวบรวมขยะไดน้ําหนักรวม
ทั้งสิ้น 63 กิโลกรัม ประกอบดวย ถุงพลาสติก ขวดพลาสติก ฝาแกวน้ําพลาสติก หลอดพลาสติกโฟม กระปอง ฝา
ดึง กนบุหรี่ ชิ้นสวนเครื่องมือการประมง และอื่นๆ (ภาพที่ 3-1)
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ภาพที่ 3-1 สัดสวนของประเภทขยะที่พบบริเวณศูนยเรียนรูวิถีประมงชุมชนเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง

ภาพที่ 3-2 ขยะที่พบบริเวณศูนยเรียนรูวิถีประมงชุมชนเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง
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3.2.2 สาเหตุของปญหาขยะทะเล (Pressure)
1. การจัดการขยะของชุมชน และแหลงทองเที่ยวที่ไมเหมาะสม (P1)
2. การทิ้งขยะจากเรือ ลงทะเลโดยตรง และการทิ้งขยะมูลจากชุมชนชายฝงลงสูแหลงน้ํา และออกสูทะเล (P2)
ขยะหรือของเสียที่เปนของแข็ง ไดแก โฟม ยางขวดแกวและวัสดุที่ทําจากพลาสติกตางๆอาจมีอันตรายตอสัตวน้ํา
เพราะคิดวาเปนอาหาร เนื่องจากขยะดังกลาวใชเวลาในการยอยสลายนานทําใหบริเวณนั้นสกปรก เสียทัศนียภาพ
และไมเหมาะแกการทองเที่ยว
3.2.3 การดําเนินงาน มาตรการ และการแกไข (Responses)
1. การสงเสริมการมีสวนรวม และสรางจิตสํานึก ของภาคประชาชน และภาคธุรกิจ (R1)
1.1 การประชาสัมพันธ เผยแพรขอมูลใหทั้งภาครัฐ ประชาชนและและหนวยงานเอกชนที่เกี่ยวของ
(R1.1) มีความตระหนักและเขาใจถึงปญหาขยะทะเล
1.2 รณรงคในการกําจัดขยะเริ่มตั้งแตแหลงที่มาของขยะ เชื่อมโยงไปสูทองทะเลและใตทองทะเลเพื่อลด
ผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยชุมชนมีสวนรวม (R1.2)
2. การบริหารจัดการ อนุรักษ และเฝาระวัง ตรวจตราทรัพยากรทางทะเลและชายฝง (R2)
2.1 บูรณาการกับหนวยงานที่จัดการขยะ และมีอํานาจบังคับใชกฎหมายการรักษาความสะอาด (R2.1)
2.2 บูรณาการหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อมีมาตรการที่ชัดเจนในการควบคุมการใชวัสดุประเภทพลาสติก
กลับมาใชใหมอยางมีประสิทธิภาพ (R2.2)
3.1.5 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ
การสรางความเขาใจและสรางแรงจูงใจใหประชาชนในทองถิ่นตระหนักถึงปญหาขยะในพื้นที่ของ
ตนยังทําไดไมดีเทาที่ควร
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ตารางที่ 3-1 ผลการวิเคราะห 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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3.2 คุณภาพน้ําทะเล
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง โดยศูนยวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอาวไทยฝง
ตะวันออก ทําการตรวจวัดและเก็บตัวอยางคุณภาพน้ําทะเลบริเวณชายฝง จังหวัดระยอง เปนประจําทุก 6 เดือน
ในชวงระหวางกันยายน พ.ศ. 2559 - กันยายน พ.ศ. 2560 โดยแบงเปนในชวงฤดูแลงจํานวน 25 สถานี และ
ในชวงฤดูฝนจํานวน 25 สถานี รวม 50 สถานี (ภาพที่ 3-3) มีการตรวจวัด ปจจัยคุณภาพน้ําที่ศึกษาทั้งหมด 8
ปจจัย ไดแก ความเปนกรด-ดาง ออกซิเจนละลายน้ํา อุณหภูมิ ความเค็ม สารแขวนลอยทั้งหมด ไนเตรท ฟอสเฟต
และแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมด คาของปจจัยเหลานั้นถูกนํามาใชคํานวณหาคาดัชนีคุณภาพน้ําทะเลชายฝง
(Marine water quality index) เพื่อเปนตัวบงบอกถึงสถานภาพของคุณภาพน้ํา
นอกจากนั้นศูนยวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอาวไทยฝงตะวันออก ยังไดดําเนินการ
ติดตามเฝาระวังการเกิดปรากฎการณน้ําทะเลเปลี่ยนสี หรือขี้ปลาวาฬ ตลอดบริเวณพื้นที่ชายฝงอาวไทยฝง
ตะวันออก ปรากฏการณน้ําทะเลเปลี่ยนสีเกิดจากการเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว และเพิ่มจํานวนมากของแพลงก
ตอนพืช หรือแพลงกตอนสัตว สีที่เกิดขึ้นมาจากสีของรงควัตถุที่อยูในแพลงกตอน โดยเมื่อแพลงกตอนพืชไดรับ
สารอาหารและแสงในปริมาณมากกวาปกติ จึงเจริญเติบโตและเพิ่มจํานวนขึ้นอยางรวดเร็ว การเกิดปรากฏการณ
น้ําทะเลเปลี่ยนสีมีความสัมพันธโดยตรงกับกิจกรรมมนุษย โดยเฉพาะการเพิ่มปริมาณอินทรียสารบริเวณชายฝง
เชน น้ําเสียจากบานเรือนชุมชน จากกิจกรรมการเกษตร อุตสาหกรรม และการขยายตัวของการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
ชายฝง ซึ่งการเกิดปรากฎการณดังกลาวสงผลกระทบทั้งทางตรง และทางออมตอทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
รวมทั้งดําเนินการติดตามตรวจสอบสารมลพิษประเภทสารปโตรเลียมไฮโดรคารบอนรวมในน้ําทะเล
คราบน้ํามันและกอนน้ํามัน ซึ่งเกิดขึ้นบอยครั้งบริเวณอาวไทยฝงตะวันออก โดยเฉพาะชายฝงจังหวัดชลบุรีและ
ระยอง เนื่องจากกิจกรรมตางๆ ที่เกิดขึ้นไมวาจะเปนการเดินเรือทองเที่ยว การประมง ทาเทียบเรือ และการ
ขยายตัวของชุมชนในปจจุบันทําใหเกิดการรั่วไหลของน้ํามันหรือสารปโตรเลียมไฮโดรคารบอนลงสูแหลงน้ํา เชน
อุ บั ติ เ หตุ จ ากการเดิ น เรื อ การเปลี่ ย นถ า ยน้ํ ามัน รวมทั้งการลางทําความสะอาดเรือ และอุ ป กรณ ตางๆ สาร
ปโตรเลียมไฮโดรคารบอนในน้ําสามารถละลายและสะสมในดินตะกอนและหวงโซอาหารตามลําดับขั้นการกิน
อาหารไปสูสิ่งมีชีวิตขั้นสูงของหวงโซอาหารและสายใยอาหารได เชน ปลา นก สัตวเลี้ยงลูกดวยนม รวมทั้งมนุษย
(ศูนยวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอาวไทยฝงตะวันออก, 2561)
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3.2.1 สถานภาพคุณภาพน้ําทะเล (State)
จากการตรวจวัดคุณภาพน้ําทะเล บริเวณชายฝงทะเลจังหวัดระยอง จํานวน 25 สถานี (ภาพที่ 3-5)
(เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 - กันยายน พ.ศ. 2560) รวม 2 ครั้ง คุณภาพน้ําสวนใหญมีคาเฉลี่ยอยูในสถานภาพ
ดี (รอยละ 68) รองลงมาอยูในสถานภาพพอใช (รอยละ 24) และสถานภาพดีมาก (รอยละ 8) พบสถานภาพเสื่อม
โทรมบริ เวณชายหาดสุช าดา จั งหวัดระยอง เฉพาะในชวงฤดูฝน ซึ่งน าจะมีส าเหตุมาจากทิ้งจากคลองบริเวณ
ใกลเคียง ไดแก คลองชากหมาก และน้ําที่พัดพามาจากปากแมน้ําระยอง

ภาพที่ 3-3 สถานีเก็บตัวอยางคุณภาพน้ําบริเวณชายฝงทะเลจังหวัดระยอง ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
บริเวณชายฝงจังหวัดระยองตรวจสอบพบการรั่วไหลของน้ํามัน 2 ครั้ง ไดแก ในวันที่ 11 ตุลาคม
พ.ศ.2559 บริเวณปากคลองชากหมาก อําเภอมาบตาพุด จังหวัดระยอง (ภาพที่ 3-4) และในวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.
2560 บริเวณทาเรือบานเพ อําเภอเมือง จังหวัดระยอง (ภาพที่ 3-5) (ตารางที่ 3-2)
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ภาพที่ 3-4 สถานีตรวจสอบและคราบน้ํามันรั่วไหล
บริเวณคลองชากหมาก ต.มาบตาพุด จ.ระยอง ใน
วันที11 ตุลาคม พ.ศ.2559

ภาพที่ 3-5 สถานีตรวจสอบและน้ํามันรั่วไหลบริเวณทาเรือบานเพ
อ.เมือง จ.ระยอง ในวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2560
จากการตรวจวั ด สารป โ ตรเลี ย มไฮโดรคาร บ อนรวมในน้ํ า ทะเล บริ เ วณชายฝ ง ทะเลจั ง หวั ด ระยอง
(ศูนยวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอาวไทยฝงตะวันออก,2561) จํานวน 25 สถานี (ภาพที่ 3-3)
(เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559-กันยายน พ.ศ.2560) รวม 2 ครั้ง สารปโตรเลียมไฮโดรคารบอนรวมในน้ําทะเล
เปลี่ยนแปลงอยูในชวง 0.10-0.54 ไมโครกรัมตอลิตร มีคาเฉลี่ยโดยรวมทั้งปเทากับ 0.17±0.09 ซึ่งอยูในเกณฑ
มาตรฐานคุณภาพน้ําทะเล (กรมควบคุมมลพิษ, 2560)

3-7

สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่ 1

ตารางที่ 3-2 การติดตามตรวจสอบน้ํามันรั่วไหลน้ํามันบริเวณชายฝงจังหวัดระยอง ในป พ.ศ.2560
วันที่
ประเภท/สาเหตุ
พื้นที่
ผลการตรวจสอบและประเมิน
11 ต.ค. 59 น้ํามันรั่วไหล ปากคลองชาก - คุณภาพน้ําทั่วไปมีคาอยูในเกณฑ มาตรฐานคุ ณภาพน้ําทะเลประเภทที่ 5
หมาก ต.มาบตา (เพือ่ การอุตสาหกรรมและทาเรือ)
พุด จระยอง.
- พบคราบน้ํามันเปนแผนฟลมบางๆ
- สารปโตรเลียมไฮโดรคารบอนรวมในน้ําทะเล บริเวณสถานีสํารวจชากหมาก 13 ซึ่งมีคาเกินเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําทะเลฯ (ไมเกิน 5 ไมโครกรัมตอลิตร)
จํานวน 1 สถานี ไดแก สถานีชากหมาก 3 มีคาเทากับ 19.36 ไมโครกรัมตอลิตร
)ภาพที่ 3-6)
-จากการสํารวจเบื้องตนพบคราบน้ํามันลอยอยูบนผิวน้ําเฉพาะบริเวณจุดเกิด
1 มิ.ย. 60 น้ํามันรั่วไหล ทาเรือบานเพ
เหตุ
อเม.ือง
คุ ณภาพน้ํ าเบื้องต น -(ยกเว นปริ มาณออกซิ เจนละลายน้ํ า) และปริ มาณสาร
จระยอง.
ปโตรเลียมไฮโดรคารบอนรวมในน้ําทะเล อยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําทะเล
ประเภทที่ 6 (สําหรับเขตชุมชน) )ภาพที่ 3-7)
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สาเหตุ
เกิดคราบน้ํามันไหลมาจากดาน
ในของคลองชากหมาก และไม
ทราบจุดเกิดเหตุแนนอน บริเวณ
ปากคลองชากหมาก ใกล โ รง
ก ลั่ น น้ํ า มั น บ ริ ษั ท พี ที ที
โ ก ล บ อ ล เ ค มิ ค อ ล จํ า กั ด
(มหาชน) สาขา 6 จังหวัดระยอง
สาเหตุการรั่วไหลนาจะเกิดจาก
ก า ร ห ก ข ณ ะ ถ า ย น้ํ า มั น ใ น
ชว งเวลากลางคื น ของวั น ที่ 30
พ.ค. 60
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การเกิ ดปรากฏการณน้ํ า ทะเลเปลี่ ย นสีมีความสัมพันธโ ดยตรงกับ กิจกรรมมนุษยบ ริเวณชายฝงทะเล
โดยเฉพาะการเพิ่มปริมาณอินทรียสารบริเวณชายฝง เชน น้ําเสียจากบานเรือนชุมชน จากกิจกรรมการเกษตร
อุตสาหกรรม และการขยายตัวของการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง ในประเทศไทยมีรายงานการพบปรากฏการณนี้มา
นานแลว โดยประชาชนสามารถสังเกตไดจากแพลงกตอนจํานวนมากเปนฝาลอยอยูบนผิวน้ํา
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ไดจัดใหมีเครือขายเฝาระวังสถานการณสิ่งแวดลอมในเขตจังหวัด
ตราด ในระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึงกันยายน พ.ศ. 2560 ไมมีการแจงปรากฏการณน้ําทะเลเปลี่ยนสี
บริเวณชายฝงทะเล จังหวัดตราด (ศูนยวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอาวไทยฝงตะวันออก,2561)
3.2.2 สาเหตุที่มีผลกระทบตอทรัพยากร (Pressure)
1. ปลอยน้ําเสียลงสูทะเลจาก ชุมชนชายฝง สถานที่ทองเที่ยวและแหลงอื่นๆ เชน เรื่อทองเที่ยวขนาดใหญ เปนตน
ใกลบริเวณชายฝงทะเล โดยเฉพาะชุมชนชายฝง กิจกรรมตางๆ ในการดํารงชีวิต การซักผา ลางจาน เปนตน มีผล
ตอการเพิ่มปริมาณของสารอาหารในน้ํามากจนเกิดความสมดุล ซึ่งมีผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมรวมทั้งสัตว
น้ําโดยตรง
2. ปลอยสารพิษลงสูแมน้ําหรือทะเลโดยตรง สารพิษที่ไมถูกการบําบัดใหถูกวิธีการปลอยสูธรรมชาตินั้นเปนมลพิษ
ที่ อั น ตรายต อ ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม เช น อิ น ทรี ย ส าร น้ํ า หล อ เย็ น และโลหะหนั ก เป น ต น
แหลงกําเนิดสวนใหญมลพิษมาจากโรงงานอุตสาหกรรมประเภทตาง รวมทั้งภาคการเกษตร เชนการเพาะเลี้ยงสัตว
น้ําชายฝงที่ใชสารเคมีและขาดความรับผิดชอบตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3. คราบน้ํามันและการปนเปอนของสารปโตรเลียมไฮโดรคารบอน ที่เกิดจากอุบัติเหตุ เชน เรือชน จนใหเกิดน้ํา
รั่ ว ไหล หรื อความตั้ ง ใจจากการกระทํ า ของมนุษ ย เช น การระบายน้ํ าท องเรื อ สิ่ง ที่ เกิ ดขึ้ น ทํ าใหคุ ณภาพน้ํ า
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่เสื่อมโทรมลง น้ํามันที่รั่วไหลมีผลกระทบอยางทันทีตอสัตวซึ่งอาศัยบริเวณผิวน้ําทะเล
คราบน้ํามันที่รั่วไหลจะปดกั้นแสงสวางที่สองลงมาสูพื้นทองนามีผลตอขบวนการสังเคราะหแสง ปริมาณออกซิเจน
ละลายน้ําต่ําลง คราบน้ํามันเมื่อถูกซัดขึ้นบนฝงทําใหบริเวณชายฝงสกปรก ความงามของแหลงทองเที่ยวหมดไป
คราบน้ํามันยังเปนพิษตอสัตวทะเลที่อาศัยบริเวณชายฝง
4 น้ําทะเลเปลี่ยนสี (Red Tides) เปนปรากฏการณที่เกิดขึ้นเนื่องจากการเพิ่มจํานวนอยางรวดเร็วของแพลงคตอน
บางชนิดในทะเล อาจมีทั้งที่เปนประโยชนและมีผลกระทบตอสัตวน้ํารวมถึงมนุษย เนื่องจาก ปริมาณออกซิเจน
ละลายนาลดลงต่ํามาก หรือ แพลงกตอนสามารถสรางสารพิษ (biotoxin) ที่เปนอันตรายตอสัตวน้ําออกมาปริมาณ
มากบางครั้งอาจน้ําใหเกิดกลิ่นเหม็นของแพลงกตอนที่ตายแลว การเพิ่มปริมาณสารอาหารบริเวณชายฝงเปน
สาเหตุสําคัญที่ทําใหเกิดการเจริญเติบโตของแพลงกตอนอยางรวดเร็ว ซึ่งปริมาณสารอาหารที่เพิ่มขึ้นสวนใหญนั้น
มักเกิดจากกิจกรรมของมนุษย
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3.2.3 การดําเนินงาน มาตรการ และการแกไขปญหา (Responses)
1. การปรับปรุง/ออกกฎหมายที่เกี่ยวของ (R1) โดยเนนบริหารจัดการเชิงพื้นที่และการคุมครองทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝง ตามพระราชบัญญัติ สงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง พ.ศ.2558 รวมถึง
กําหนดระเบียบ กฎเกณฑ มาตรการ สําหรับการใชประโยชนอยางเหมาะสม
2. สรางองคความรู และติดตามการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ํา (R2)
2.1 การติดตามการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ํา (R2.1)
2.2 การสร างองค ความรู เ รื่องสาเหตุ และการเฝาระวังการรั่ว ไหลของน้ํามัน หรือสารปโตรเลีย ม
ไฮโดรคารบอนในระบบนิเวศทางทะเล (R2.2) เพื่อที่จะนําองคความรูมาใชในการคาดการณ ปองกัน
และลด ผลกระทบจากการรั่ ว ไหลของน้ํามัน รวมทั้งแนวโนมที่จ ะสงผลกระทบตอแหล งน้ํ าและ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
3. สงเสริมการมีสวนรวม สรางจิตสํานึก ของภาคประชาชนและภาคธุรกิจ (R3)
3.1 การประชาสัมพันธ เผยแพรขอมูลใหทั้งภาครัฐ ประชาชนและและหนวยงานเอกชนที่เกี่ยวของ
(R3.1) มีความตระหนักและเขาใจถึงปญหาขยะทะเลที่เกิดจากการพัดพามากับแมน้ํา ผลกระทบของ
การปล อ ยน้ํ า เสี ย และสารพิ ษ ลงสู แ หล ง นี้ เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการแก ป ญ หาและนํ า ไปสู
ความสําเร็จ
3.2 สรางเครือขายชุมชนในการอนุรักษทรัพยากรเพื่อใหชุมชนตระหนักและเขาใจปญหาสิ่งแวดลอมใน
พื้นที่ (R3.2) โดยใหชุมชนในพื้นที่บทบาทหนาที่ในการอนุรักษและภาครัฐใหการสนับสนุนทําใหเกิด
กระบวนการมีสว นรวมของชุมชน
4. การบริหารจัดการ อนุรักษ และเฝาระวังตรวจตราทรัพยากรทางทะเลและชายฝง (R4)
4.1 การดําเนินการติดตามคุณภาพน้ําชายฝงเพื่อใหรูแหลงที่มาของน้ําเสีย (R4.1)
4.2 การสรางระบบรายงานเหตุคุณภาพน้ําเสื่อมโทรม (R4.2)
4.3 บูรณาการหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อการควบคุมการระบายน้ําเสีย จากกิจกรรมขนาดใหญ ไดแก
โรงแรม โรงงานอุต สาหกรรม ฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา (R4.3) ใหมีการบําบัดน้ําเสียใหไดตาม
มาตรฐานน้ําทิ้งจากอาหารและมาตรฐานน้ําทิ้งอุตสาหกรรม รวมถึงน้ําเสียที่มาจากเรื่อ ทองเที่ยว
กอนที่ จ ะระบาย ลงสู แหล งน้ํ าควบคุมผูประกอบการใหดําเนิน การตามมาตรการปองกัน และลด
ผลกระทบสิ่งแวดลอมอยางเขมงวด
3.2.4 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ
1. การขาดการบูรณาการการศึกษาวิจัย และการบังคับใชกฎหมาย ระหวางหนวยงานรัฐที่เกี่ยวของ เชน กรม
ควบคุมมลพิษ การนิคมอุตสาหกรรม กรมโรงงาน องคการบริหารสวนตําบล และภาคประชาชน เปนปญหาสําคัญ
ของการจัดการทรัพยากร
2. ผูใชประโยชนทรัพยากรบางกลุมขาดความตระหนัก และระมัดระวังทําใหเกิดผลกระทบ ขาดการประสานงาน
และดําเนินการตามบทบาทหนาที่ระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ การบังคับใชกฎหมาย ขาดจิตสํานึก
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บทสรุป

จังหวั ดระยองได วางพั นธะกิจไว ว าจะพัฒนารวมกับ การอนุรักษ รวมทั้งจะจัดใหมีการบริห ารจัดการ
ทรัพยากรการทองเที่ยวใหไดมาตรฐานและพัฒนาอยางยั่งยืน หากพิจารณาบทบาทของจังหวัดระยองที่มีตอภาค
การทองเที่ยว พบวา จังหวัดระยองไดวางตําแหนงไดอยางเหมาะสม แตจังหวัดระยองไมเพียงแตเปนผูสราง พัฒนา
ฟนฟู แหลงทองเที่ย วและการทองเที่ย วเทานั้น แต ยังตองเปน ผูดํ าเนิ นการหลั กที่ สําคัญเพราะจังหวั ดระยองมี
เครื่องมือและกลไกทางการปกครองและการบริหาร ซึ่งภาคเอกชนยังขาดในสวนนี้ นอกจากนี้ควรจะมุงเนนในการ
สรางหวงโซคุณคา (Value Chain) ดานการทองเที่ยวของจังหวัดระยองและกลุมจังหวัดชายทะเลภาคตะวันออก
อีกดวย จังหวัดระยองมีศักยภาพเชิงพื้นเปนที่ตั้งของโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออก ซึ่งทําใหมีการ
ลงทุนดานอุตสาหกรรมหนักและอุตสาหกรรมตอเนื่อง
การทําลายสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝง โดยเฉพาะอยางยิ่งอุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยวที่เปนรายไดสําคัญของจังหวัดระยอง สงผลกระทบตอปะการังในหลายพื้นที่ และปญหาการกัดเซาะ
ชายฝงที่ทําใหพื้นดินบางสวนหายไปทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปของชายหาด สูญเสียระบบนิเวศชายหาด การ
เกิดปญหาขยะทะเลที่ตกคางอยูในระบบนิเวศ สงผลใหเกิดการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ โดยใหชุมชนเขามามี
บทบาทในการบริหารจัดการ รวมทั้งการทองเที่ยวเชื่อมโยงทางทะเล เพื่อใหทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ไดรับการรักษาและฟนฟูอยางตอเนื่อง รวมทั้งพื้นที่ ปาชายเลนและปาชายหาดไดรั บการบริ หารจัดการอยาง
เหมาะสม โดยการปลูกจิตสานึก อนุรักษ ฟนฟู และสงเสริมการปลูกปาบก และปาชายเลน การกัดเซาะชายฝง
โดยการมีสวนรวมของชุมชน และเครือขายกลุมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีการบริหารจัดการ
แก ไ ขป ญหาสิ่ งแวดล อมอย า งเป น ระบบ พัฒ นาระบบการปอ งกั น ภัย พิบั ติท างธรรมชาติ โดยมีก ารเชื่ อมโยง
ฐานขอมูลภัยพิบัติจากทุกภาคสวน และสงเสริมการมีสวนรวม เรียนรูภัยพิบัติอยางทั่วถึง พัฒนาและฟนฟูแหลง
ทรัพยากรที่เสื่อมโทรม โดยการมีสวนรวมของชุมชนและทองถิ่น ฟนฟูและรักษาทรัพยากรทางทะเลโดยการมีสวน
รวมของทุกภาคสวนชวยอนุรักษ ฟนฟู และปองกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของจังหวัดระยอง โดยการ
มีสวนรวมของทุกภาคสวนเพื่อใหเกิดประโยชนและคงอยูอยางยั่งยืน
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บริเวณอาวไทยฝงตะวันออก ระหวางเดือนกันยายน 2559 ถึงกรกฎาคม 2560. 22 หนา.
ศูนยวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอาวไทยฝงตะวันออก. 2561. สถานการณสิ่งแวดลอมทางทะเล
กันยายน พ.ศ. 2559 – กันยายน พ.ศ. 2560. 9 หนา.
ศูนยวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอาวไทยฝงตะวันออก. 2561. สถานการณน้ํามันรั่วไหลบริเวณ
ชายฝงทะเลอาวไทยฝงตะวันออก เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 - กันยายน พ.ศ. 2560. 12 หนา.
ศูนยวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอาวไทยฝงตะวันออก. 2561. สถานการณปรากฏการณน้ําทะเล
เปลี่ยนสีบริเวณชายฝงทะเลอาวไทยฝงตะวันออก เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 - กันยายน พ.ศ. 2560. 5
หนา
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