รายงานฉบับสมบูรณ์
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สำนักงำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกร
ทำงทะเลและชำยฝั่งที่ 2
กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง
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บทสรุปผู้บริหาร
จังหวัดชลบุรีตั้งอยู่ในภาคตะวันออกของประเทศไทย ประมาณเส้นรุ้งที่ 12 องศา 30 ลิบดา -13
องศา 43 ลิบดาเหนือ และเส้นแวงที่ 100 องศา 45 ลิบดา 101 องศา 45 ลิบดาตะวันออก มีพื้นที่ทั้งจังหวัด
4,363 ตารางกิโลเมตรหรือ 2,726,875 ไร่ ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดชลบุรี มีทั้งพื้นที่ที่เป็นภูเขา พื้นที่
ราบลุ่มและที่ราบติดชายฝั่งทะเล รวมทั้งเกาะน้อยใหญ่อีกมากมาย มีลักษณะภูมิอากาศที่จะมีช่วงฤดูแล้งสลับ
ฤดูฝนอย่างชัดเจน ได้รับอิทธิพลจากทั้งลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ในช่วงเดือนสิงหาคม-ตุลาคม และได้รับ
อิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือระหว่างเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ ฤดูร้อนในช่วงเดือนมีนาคมเดือนพฤษภาคม อุณหภูมิเฉลี่ย 30.40 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 39.0 องศาเซลเซียส ฤดูฝนในช่วงเดือน
สิงหาคม-เดือนตุลาคม จ้านวนวันที่ฝนตก 131 วัน ปริมาณน้้าฝนรวม 1,376.5 มิลลิเมตร ฤดูหนาว ในช่วง
เดือนพฤศจิกายน-เดือนกุมภาพันธ์ อุณหภูมิ เฉลี่ย 27.73 องศาเซลเซียส อุณหภูมิ ต่้าสุด 19.0 องศา

เซลเซียส
จังหวัดชลบุรีแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 11 อ้าเภอ 92 ต้าบล 687 หมู่บ้าน ส่วนการปกครอง
ท้องถิ่น ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลนคร 2 แห่ง เทศบาลเมือง 10 แห่ง เทศบาล
ต้าบล 35 แห่ง และองค์การบริหารส่วนต้าบล 50 แห่ง และรูปแบบการปกครองพิเศษ 1 แห่ง(เมืองพัทยา) มี
ประชากรจ้านวนทั้งสิ้น 1,483,049 คน เป็นชายจ้านวน 726,915 คน เป็นหญิงจ้านวน 756,134 คน จ้านวน
ครัวเรือน 949,829 ครัวเรือน จ้านวนขนาดครัวเรือนเฉลี่ย 1.56 คน/บ้าน ประชากรแฝงของจังหวัดชลบุรี มี
จ้านวน 1,421,614 คน ผลิตภัณฑ์มวลรวม ปี 2558 จังหวัดชลบุรีมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด 809,480
ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.73 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศ (13,672,851ล้านบาท) และคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 44.31 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก (1,826,859 ล้านบาท) โครงสร้าง
เศรษฐกิจของจังหวัดชลบุรี ขึ้นอยู่กับภาคนอกเกษตรเป็นหลัก ซึ่งมีมูลค่า 789,070 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
97.84 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ส่วนใหญ่มาจากสาขาอุตสาหกรรมมูลค่า 402,910 ล้านบาท และภาค
บริการที่ส้าคัญ ได้แก่ การขายส่ง การขายปลีกฯ การไฟฟ้า แก๊ส ประปา การขนส่ง บริการด้านอสังหาริมทรัพย์
การบริห ารราชการฯ โรงแรมและภัตตาคาร ตัว กลางทางการเงินและการก่อสร้าง ตามล้าดับ รวมมูลค่า
358,653ล้านบาท ส้าหรับภาคเกษตรมูลค่า 20,410 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.52 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม
จังหวัด สามารถจ้าแนกเป็นสาขาเกษตรกรรม สาขาการประมงมีมูลค่าเพียง 1,067 ล้านบาท
สถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
สถานภาพแนวปะการัง (State)
ข้อมูลจากการส้ารวจโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชาย
เลน (2561) พบว่า จังหวัดชลบุรีมีพื้นที่แนวปะการังประมาณ 6,567.34 ไร่ ทั้งนี้แนวปะการังในจังหวัดชลบุรี
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ประกอบไปด้วยหมู่เกาะจ้านวน 6 หมู่เกาะ แนวปะการังบริเวณกลุ่มเกาะต่างๆ ในจังหวัดชลบุรี ที่ ท้าการ
ส้ารวจติดตามสถานภาพปะการังปี พ.ศ.2560 จ้านวน 221 ไร่ ถึงกรกฎาคม พ.ศ.2561 จ้านวน 1,122 ไร่ มีทั้ง
ที่อยู่ในสภาพที่เสียหายจนถึง สมบูรณ์ดีมาก แหล่งที่สมบูรณ์ดีมาก ได้แก่ หมู่เกาะล้าน และหมู่เกาะไผ่ ส่วน
แหล่งที่มีสภาพเสียหาย ได้แก่ หมู่เกาะสีชัง
สาเหตุที่ส่งผลให้แนวปะการังเสื่อมโทรม (Pressure)
1) ผลกระทบจากการท่ องเที่ ยวในแนวปะการั ง ความเสี ยหายของแนวปะการัง จาก
ผลกระทบจาการท่องเที่ยวมีสาเหตุหลายประการ ได้แก่
- ความเสี ย หายที่เกิดจากพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวประเภทด้าน้้า ที่ยืน หรื อ
เหยียบบนปะการังจนแตกหักเสียหาย
- การทิ้งสมอเรือในแนวปะการัง ท้าให้ปะการังแตกหักเสียหาย
- การให้อาหารปลา ท้าให้เสียสมดุลในระบบนิเวศ เนื่องจากปลาหลายชนิดกิน
สาหร่ายเป็นอาหาร เช่น ปลานกแก้ ว ปลาสลิดหินลายบั้งเขียวเหลือง แต่เมื่อปลาเหล่านี้ถูกล่อให้กิน
ขนมปัง ท้าให้ปลาเปลี่ยนพฤติกรรมการกิน ท้าให้สาหร่ายเพิ่มปริมาณปกคลุมปะการังมากขึ้น ท้าให้
ตัวอ่อนปะการังลงเกาะพื้นไม่ได้ เนื่องจากไม่มีพื้นที่ว่าง ดังนั้นการฟื้นตัวของแนวปะการังจึงเกิดขึ้นได้
ยาก
2) ผลกระทบการท้าประมงและการทิ้งขยะลงทะเล
- ชาวประมงซ่อมอวนและตัดเศษอวนที่ไม่ใช้ทิ้งลงทะเล มักพบเศษอวนปกคลุมอยู่
บนปะการัง อวนที่พบมีหลายประเภทและหลายขนาด
- ชาวประมงวางอวนถ่วงตามแนวปะการัง เมื่ออวนขาดและพันกับปะการังก็ มิได้
เก็บขึ้นมา
- ผลกระทบจากขยะที่ถูกทิ้งลงทะเลและบางส่วนลงไปทับถมปกคลุมแนวปะการัง
จนสาหร่ายสีเขียวไม่สามารถสังเคราะห์แสงได้
3) การเพิ่มขึ้นของตะกอนจากการพัฒนาพื้นที่แนวชายฝั่ง
- การก่อสร้างที่มีการเปิดหน้าดินขุดลอกพื้นที่ชายฝั่ง เพื่อท้ากิจกรรมต่างๆ เช่น ท้า
ถนน ก่อสร้างท่าเทียบเรือ ก่อสร้างอาคาร ฯลฯ ก่อให้เกิดปัญหาเรื่องตะกอนถูกชะลงสู่ทะเลในช่วงฤดูฝน
หลายแห่งยังมีการจัดการป้องกันไม่ให้ตะกอนถูกพัดพาลงสู่ทะเลไม่ดีพอ
4) ผลกระทบจากสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือผลกระทบจากการเกิด
ปะการังฟอกขาว
- เกิดปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวอันเนื่องมาจากอุณหภูมิน้าทะเลสูงผิดปกติ ท้า
ให้แนวปะการังเกิดการฟอกขาว
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แผนการดาเนินงาน มาตรการ และการแก้ไขปัญหา (Responses)
1) ก้าหนดมาตรการการท่องเที่ยวที่เหมาะสม การออกมาตรการ หลั กเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขในการระงับความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อทรัพยากรปะการัง
2) บังคับใช้มาตรการที่ก้าหนดอย่างเข้มข้น
3) ติดตั้งทุ่นจอดเรือให้เพียงพอ
4) ปิดการใช้ประโยชน์ในพื้นที่เสียหายรุนแรง
5) ด้าเนินการตามมาตรการในหัวข้อขยะทะเล
6) บู ร ณาการความร่ ว มมือ กับหน่ ว ยงานที่เกี่ ยวข้อ งในการบัง คับใช้ กฎหมายและการ
ก้าหนดมาตรการการป้องกันตะกอนชายฝั่ง
7) บั งคั บใช้กฎหมายที่ เจ้ าหน้าที่ ของกรมทรั พยากรทางทะเลและชายฝั่ ง มี อ้านาจอย่าง
เข้มข้น
8) ปิดการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ที่มีการฟอกขาว
9) ศึกษาวิจัยแนวทางการลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
การดาเนินงานที่ผ่านมาในปี พ.ศ.2561
1) การส้ารวจและประเมินสถานภาพแนวปะการัง
2) ให้ความรู้แก่นักเรียนในโครงการอบรมต่างๆ
3) การด้าน้้าเก็บขยะในแนวปะการัง
4) การรณรงค์ลดการทิ้งขยะในแนวปะการัง
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
1) ปัญหา
- การส้ารวจด้วยวิธี Manta tow สามารถให้ข้อมูลได้ครอบคลุมทั้งหมดของพื้นที่ แต่
ข้อมูลมีความละเอีย ดค่อนข้างน้อย มีความคลาดเคลื่อนของข้อมูลมาก อาจเนื่องจากกระแสน้้าและสภาพ
อากาศของพื้นที่ส้ารวจส่งผลต่อข้อมูลที่ได้
- การส้ ารวจด้ ว ยวิธี Line transect สามารถบอกชนิดและจ้า นวนของประชากรได้
ละเอียด แต่ข้อมูลที่ได้จะเป็นแค่ตัวแทนของพื้นที่ซึ่งไม่ครอบคลุมทั้งหมด
2) ข้อเสนอแนะ
- ควรมีการก้าหนดมาตรการเรื่องการลดผลกระทบจากตะกอนชายฝั่ งซึ่งมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นเนื่องจากการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งมีการขยายตัวมากขึ้น
- ควรมีการก้าหนดมาตรการลดผลกระทบจากการท่องเที่ยวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางทะเล โดยเฉพาะกิจกรรมด้าน้้าดูปะการังที่ได้รับความนิยม
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- ควรมีการก้าหนดมาตรการคุ้มครองอย่างเข้มงวดในพื้นที่แนวปะการังนอกเขตอุทยาน
ทางทะเล ประกาศพื้นที่คุ้มครองทางทะเลอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชน
สถานภาพทรัพยากรหญ้าทะเล (State)
พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตความปลอดภัยทางทหาร ฐานทัพเรือสัตหีบได้อนุญาตให้เข้าส้ารวจแหล่ง
หญ้ า ทะเลบริ เ วณเกาะหมู เกาะคราม และอ่ า วอาภากร ทั้ ง นี้ ผลการส้ า รวจและติ ด ตามสถานการณ์
แหล่งหญ้าทะเล ระหว่างเดือนกันยายน พ.ศ.2560–กรกฎาคม พ.ศ.2561 บริเวณเกาะหมู เกาะคราม และอ่าว
อาภากร ครอบคลุมพื้นที่แหล่งหญ้าทะเลทั้งหมด 130 ไร่ โดยพบหญ้าทะเลจ้านวน 5 ชนิด คือ หญ้าใบมะกรูด
หญ้าใบมะกรูดเล็ก หญ้าเงาใส หญ้ากุยช่ายทะเล และหญ้าชะเงาเต่า
สาเหตุที่มีผลกระทบต่อทรัพยากรแหล่งหญ้าทะเล (Pressure)
สาเหตุจากธรรมชาติ
- เป็นลักษณะการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลของหญ้าทะเลที่จะมีการเปลี่ ยนแปลงใน
รอบปีค่อนข้างชัดเจน
- ปัญหาคลื่นลมมรสุมที่รุนแรงท้าให้มีการเคลื่อนย้ายของแนวสันทรายและตะกอน
ตามธรรมชาติทับถมแนวหญ้าสาเหตุจากมนุษย์
- การพัฒนาชายฝั่งทุกรูปแบบที่ท้าให้มีตะกอนในน้้าทะเลมากขึ้น รวมถึงการพัฒนา
พื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเล เพื่อการท่องเที่ยวสร้างสะพานจอดเรือ -การปล่อยน้้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
บ้านเรือนชุมชนขนานใหญ่ใกล้ชายฝั่ง
แผนการดาเนินงาน มาตรการ และการแก้ไขปัญหา (Responses)
- ก้าหนดมาตรการลดผลกระทบจากการพัฒนาชายฝั่งในหลายๆ รูปแบบ
- ก้ า หนดกรอบการศึ ก ษาวิ จั ย หาองค์ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ การฟื้ น ฟู แ หล่ ง หญ้ า ทะเล
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ต่อประชาชน
- ก้าหนดมาตรการคุ้มครองอย่างเข้มงวดในพื้นที่หญ้าทะเล ประกาศพื้นที่คุ้มครองทาง
ทะเลอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชนที่มีผลกระทบตามชายฝั่ง
การดาเนินงานที่ผ่านมาของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในปี พ.ศ.2561
1) การส้ารวจและประเมินสถานภาพแหล่งหญ้าทะเล
2) ให้ความรู้แก่นักเรียนในโครงการอบรมต่างๆ
3) ด้าเนินการปลูกหญ้าทะเล
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
1) ขาดความร่วมมือจากชาวบ้านในบางพื้นที่
2) การใช้ทรัพยากรในแหล่งหญ้าที่มากเกิน
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3) ระยะเวลาของการฟื้นตัวขึ้นอยู่กับชนิดหญ้า
4) การขยายตัวของชุมชนในแหล่งท่องเที่ยว
สถานภาพสัตว์ทะเลหายาก จังหวัดชลบุรี
1) สถานภาพเต่าทะเลจังหวัดชลบุรี
จากสถิติจ้านวนรังไข่เต่าตั้งแต่กันยายน 2559 ถึงกรกฎาคม 2561 พบว่าเต่าทะเลขึ้นวางไข่
บริเวณเกาะครามทั้งหมด 198 รัง แบ่งเป็นเต่าตนุ 69 รัง และเต่ากระ 129 รัง จากข้อมูลพบว่าเต่ากระขึ้น
วางไข่มากที่สุดและสามารถวางไข่ได้เกือบตลอดทั้งปี ส่วนเต่าตนุเริ่มขึ้นวางไข่ได้ช่วงเดือนเมษายนถึงเดือน
กรกฎาคมและเดือนมิถุนายนเป็นช่วงที่เต่าทะเลทั้ง 2 ชนิดขึ้นวางไข่มากที่สุด เนื่องจากเป็นช่วงหน้ามรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้ เต่าทะเลจะเลือกวางไข่ในช่วงนี้ของทุกปี จากการส้ารวจภาคสนามระหว่างเดือนพฤษภาคมเดือนสิงหาคม ปี พ.ศ.2538-2560 แม่พันธุ์เต่าทะเลที่ขึ้นวางไข่ มี 2 ชนิดหลัก คือ เต่าตนุและเต่ากระ สามารถ
ติดเครื่องหมายแม่พันธุ์เต่าทะเลเป็นจ้านวนทั้งหมดรวม 247 ตัว เป็นเต่าตนุ 185 ตัวและเต่ากระ 62 ตัว ซึ่ง
วงรอบหรือฤดูกาลของการกลับมาวางไข่ของแม่พันธุ์เต่าตนุใช้เวลาประมาณ 1-12 ปี ส่วนเต่ากระใช้เวลา 1-5
ปี เนื่องจากเต่าแต่ละชนิดมีแหล่งที่อยู่อาศัยและด้ารงชีวิต รวมถึงใช้เวลาในการสะสมพลังงานในการสร้างไข่ที่
แตกต่างกัน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับผลการศึกษาอื่นๆ เฉลี่ยแล้ววงรอบการวางไข่ของเต่าตนุประมาณ 2.86 ปี
(Miller, 1997) และจากการส้ารวจบริเวณเกาะครามในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา อยู่ระหว่าง 2-5 ปี (Monanunsap,
S. and Charuchinda, M., 2000) ส่วนเต่ากระประมาณ 2-3 ปี (Gaos, A., et. al, 2006 ; Limpus, C.J., 1982)
การเกยตื้นของเต่าทะเล จังหวัดชลบุรีมีสถิติการเกยตื้นของเต่าทะเล จ้านวน 15 ตัว ใน
ระยะ ระหว่างเดือนกันยายน 2559 ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561 คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 1.5 ตัวต่อเดือนโดย
เต่ากระมีอัตราการเกยตื้นมากที่สุด คิดเป็น ร้อยละ 53.33 และเต่าตนุคิดเป็นร้อยละ 46.67 และมักเป็นเต่า
ทะเลมีชีวิตที่มีสภาพอ่อนแรง ไม่สามารถต้านทานกระแสน้้าได้ การเกยตื้นของโลมาและวาฬ จังหวัด ชลบุรีมี
สถิติการเกยตื้นของโลมาและวาฬ จ้านวน 14 ตัว ในระยะเวลาระหว่างเดือนกันยายน พ.ศ.2559 ถึงเดือน
กรกฎาคม พ.ศ.2561 คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 1.4 ตัวต่อเดือนโดยโลมาหัวบาตรหลังเรียบมีอัตราการเกยตื้น
มากที่สุดคิดเป็น ร้อยละ 42.86
สาเหตุที่มีผลกระทบต่อสัตว์ทะเลหายาก (Pressure)
1) ข้อมูลทางวิชาการไม่ครบถ้วนสมบูรณ์
2) ภัยจากเครื่องมือประมง
3) มลพิษและความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อมและขยะในทะเล
4) การเจ็บป่วยตามธรรมชาติ และภัยจากปรากฏการณ์ธรรมชาติ
5) การลักลอบจับสัตว์ทะเลหายาก
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6) การรบกวนและอุบัติเหตุจากการท่องเที่ยว
7) บุคลากรและองค์ความรู้ด้านสัตว์ทะเลหายากไม่เพียงพอและความร่วมมือการอนุรักษ์ไม่
แพร่หลาย
8) ขาดมาตรการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ของสัตว์ทะเลหายากที่เหมาะสม
แผนการดาเนินงาน มาตรการ หรือ แนวทางการแก้ไขปัญหา (Responses)
1) ส้ารวจ ศึกษา วิจัย ชีววิทยา ประชากรสัตว์ทะเลหายากและวิเคราะห์ประเมินผล
2) ศึกษา วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการฟื้นฟูสัตว์ทะเลหายาก
3) ป้องกันการท้าการประมงผิดกฎหมายหรือใช้เครื่องมือที่เป็นภัยคุกคามต่อสัตว์ทะเลหายาก
4) ให้ความรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ดูแลทรัพยากร
5) รณรงค์การดูแลความสะอาดชายฝั่งและเข้มงวดการทิ้งขยะและของเสียลงสู่ทะเล
6) ติดตามตรวจสอบ เฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมชายฝั่ง
7) สร้ า งศู น ย์ ช่ ว ยเหลื อ และพยาบาลสั ต ว์ ท ะเล เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพหน่ ว ยปฏิ บั ติ ก าร
ช่วยเหลือ พร้อมอุปกรณ์การปฏิบัติงาน
8) คุ้มครองป้องกันและเฝ้าระวังการลักลอบจับและการขนย้ายสัตว์ทะเลหายาก
9) จัดระเบียบการท่องเที่ยวและส่งเสริมให้ความรู้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการท่องเที่ยวใน
แหล่งสัตว์ทะเลหายากอย่างเหมาะสมและยั่งยืน
10) จัดท้าแผนพัฒนาบุคลากรและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านสัตว์ทะเลหายาก
11) จัดท้าแผนการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ด้านการอนุรักษ์ และฟื้นฟูสัตว์ทะเลหายาก
ผ่านช่องทางสื่อต่างๆ
12) จั ด ท้ า แผนบริ ห ารจั ด การแหล่ ง อาศั ย สั ต ว์ ท ะเลหายากเชิ ง พื้ น ที่ ใ นแต่ ล ะชนิ ด ให้
เหมาะสมและยั่งยืน
การดาเนินงานที่ผ่านมาในปี พ.ศ.2560-2561
1) องค์ ค วามรู้ เ รื่ อ งขยะทะเล การจั ด การขยะทะเล และงานด้ า นการอนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู
ทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง และสร้ า งกระบวนการแนวคิ ด การเรี ย นรู้ ใ ห้ กั บ เยาวชน และนั ก เรี ย น
ในโครงการสนับ สนุ น การถ่ายทอดความรู้ และเทคโนโลยีชุมชน “รู้รักษ์อ่าวไทย ใส่ใจไม่ทิ้งขยะลงทะเล”
โดยด้าเนินงานในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา และสมุทรปราการ
2) เผยแพร่และให้ ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรสัตว์ทะเลหายาก โดยจัดท้าโครงการค่าย
เยาวชนรู้รักษ์พิทักษ์อ่าวไทยในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา และสมุทรปราการ
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3) เข้าร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับภัยของขยะทะเลต่อสัตว์ทะเลหายาก
ร่วมกับองค์กรภาคี หน่วยงานในพื้นที่รับผิดชอบจ้านวน 5 ครั้ง ประกอบด้วย พื้นที่จังหวัดชลบุรี (งานกาชาด
จังหวัด) งานวันทะเลโลกจังหวัดชลบุรี งานปลูกป่าประชารัฐร่วมใจปลูกป่าให้แผ่นดินจังหวัดชลบุรี และงานวัน
เด็กจังหวัดชลบุรี
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
โดยทั่วไปแล้ว ชาวประมงและชุมชนชายฝั่งจะให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการในการ
อนุรักษ์สัตว์ทะเลเหล่านี้ ดังนั้นการส่งเสริม การเผยแพร่ความรู้ ตลอดจนการสร้างเครือข่ายในการแจ้งเหตุและ
การช่วยชีวิต ล้วนเป็นสิ่งส้าคัญ และเป็นวิธีการที่ดีที่สุด ในการช่วยอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายากเหล่านี้ให้อยู่อย่าง
ยั่งยืน ตลอดไป ส่ วนกรณีของการติดเครื่องมือประมงนั้น ควรมีข้อมูล สนับสนุนทางวิชาการที่แน่นหนาว่า
เครื่องมือใดที่เป็นอันตรายต่อสัตว์ทะเลหายาก เพื่อน้าไปยกระดับสู่การออกกฎและระเบียบในการห้ามใช้
เครื่องมือประมงชนิดนั้นๆ ต่อไป ประเด็นส้าคัญที่เป็นอันตรายต่อสัตว์ทะเลหายาก คือ อันตรายจากขยะทะเล
กรณีนี้ต้องอาศัยการบูรณาการความร่วมมือทั้งในเชิงพื้นที่และเชิงนโยบาย ในการลดขยะลงสู่ทะเล รวมไปถึง
การจัดการขยะในทะเล ที่ระดับพื้นที่ไม่อาจด้าเนินงานได้ตามล้าพัง
สถานภาพคุณภาพนาทะเล จังหวัดชลบุรี (State)
จากการตรวจวัดคุณภาพน้้าทะเล บริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดตราด จ้านวน 11 สถานี (เดือน
พฤศจิกายน 2557-กันยายน 2558) รวม 2 ครั้ง คุณภาพน้้าชายฝั่งจังหวัดชลบุรีส่วนใหญ่จัดอยู่ในสถานะดี
(ร้อยละ 48) รองลงมาอยู่ในสถานะดีมาก (ร้อยละ 26) สถานะพอใช้ (ร้อยละ 22) และสถานะเสื่อมโทรมมาก
(ร้อยละ 4) โดยพบว่าชายฝั่งชลบุรีมีค่าแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด มีค่าสูงเกินมาตรฐานคุณภาพน้้าทะเล
ของกรมควบคุมมลพิษ นอกจากนี้ยังมีปรากฏการณ์อื่นๆ เช่น กรณีของคราบน้้ามันหรือก้อนน้้ามันดินที่มาเกย
หาด ซึ่งทางศูนย์วิจัยฯ ยังไม่สามารถตรวจวัดหรือบ่งชี้ได้ว่าก้อนน้้ามันดินมาจากที่ไหน จากน้้ามันชนิดใด ซึ่งอยู่
ในขั้นตอนของการพัฒนาเทคนิควิธีการตรวจสอบ
สาเหตุที่ส่งผลให้คุณภาพนาเสื่อมโทรม (Pressure)
1) การเพิ่มปริมาณอินทรียสารบริเวณชายฝั่ง เนื่องจากกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ เช่น น้้าเสีย
จากบ้านเรือนชุมชน จากกิจกรรมการเกษตร อุตสาหกรรม และการขยายตัวของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง
2) การปล่อยทิ้งน้้าเสียลงสู่แหล่งน้้าธรรมชาติโดยไม่ผ่านการบ้าบัด
3) ระบบบ้าบัดน้้าเสียมีไม่เพียงพอและไม่ครอบคลุมพื้นที่ หรือไม่ได้เปิดใช้งาน
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แนวทางการแก้ไขปัญหา (Responses)
1) สร้างเครือข่ายระหว่างองค์กรของรัฐและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อประสานงานในการ
จัดการแก้ไขปัญหาน้้าเสียแบบบูรณาการ
2) เสริมสร้างจิตส้านึก สนับสนุนและเสริมสร้างแรงจูงใจต่างๆ ให้กับชุมชน เพื่อลดปริมาณ
การปล่อยน้้าทิ้งลงสู่แหล่งน้้าธรรมชาติ รวมทั้งรณรงค์ให้ช่วยฟื้นฟูแม่น้า ล้าคลอง ทะเลและชายฝั่ง
3) จัดท้าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเสนอต่อกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อน้าเสนอ
ในระดับนโยบายส้าหรับการบูรณาการการท้างานกับหน่วยอื่นๆ ต่อไป
การดาเนินงานที่ผ่านมาในปี พ.ศ.2560-2561
1) ให้ความรู้แก่เยาวชนและเครือข่ายชุมชนผ่านโครงการค่ายเยาวชนรักษ์ทะเลไทย
2) การให้ความรู้แก่นักเรียนในโรงเรียนในพื้นที่ตามโครงการให้ความรู้สัญจร
3) ประสานงานกับศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน
เพื่อประสานงานข้อมูลคุณภาพน้้า และการประสานงานการเผยแพร่ข้อมูลกับสื่อมวลชน
ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ
1) ปัญหาและอุปสรรค
- ส้านักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 และกรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง ไม่ได้มีอ้านาจหน้าที่โดยตรงในการก้ากับ ควบคุม ดูแลการบริหารจัดการน้้าเสียของประเทศ
และของพื้นที่
2) ข้อเสนอแนะ
- ก้าหนดมาตรการลดและควบคุมการปล่อยน้้าเสีย เช่น ปริมาณอินทรียสาร ตะกอน
และการปนเปื้อนของแบคทีเรียลงสู่ทะเล
- หน่วยงานราชการ ควรบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมบ้าบัด และปล่อย
ทิ้งน้้าเสียให้เข้มงวดมากขึ้น
- การบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการคุณภาพน้้าในระบบลุ่มน้้า
การเกิดปรากฏการณ์นาทะเลเปลี่ยนสี จังหวัดชลบุรี
ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน ได้ด้าเนินการติดตามเฝ้า
ระวังการเกิดปรากฏการณ์น้าทะเลเปลี่ยนสี บริเวณชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออก ระหว่างเดือนกันยายน
พ.ศ.2560 ถึงกรกฎาคม พ.ศ.2561 (ข้อมูลจากการแจ้งเหตุ/ข้อมูลออนไลน์/เครือข่ายเฝ้าระวัง) เกิดขึ้นจ้านวน
ทั้งสิ้น 8 ครั้ง ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี (ตารางที่ 11 และ รูปที่ 30) โดยบริเวณหาดบางแสน จังหวัดชลบุรีพบ
ปรากฏการณ์น้าทะเลเปลี่ยนสีเกิดบ่อยครั้งและระยะเวลานาน
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ช่วงเวลาในรอบปีหรือฤดูกาลที่พบปรากฏการณ์น้าทะเลเปลี่ยนสี บริเวณชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝั่ง
ตะวั น ออก ในปั จ จุ บั น มี ค วามถี่ ใ นการเกิ ด มากกว่ า ในอดี ต ซึ่ ง อาจเกิ ด จากมลพิ ษ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น รวมทั้ ง การ
แพร่กระจายข่าวสารที่รวดเร็ว ซึ่งจากรายงานที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ในจังหวัดชลบุรีจะเกิดถี่ในช่วงฤดูมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้ (ฤดูฝน พ.ค.- ต.ค.) ทั้งนี้แพลงก์ตอนพืชชนิดที่เป็นสาเหตุการเกิดปรากฏการณ์น้าทะเล
เปลี่ยนสีบริเวณชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออก ระหว่างเดือนกันยายน พ.ศ.2560 ถึงกรกฎาคม พ.ศ.2561
ได้แก่ Chaetoceros spp., Noctiluca scintillans, Leptocylindrus sp. และSkeletonema sp.
สาเหตุที่ส่งผลให้นาทะเลเปลี่ยนสี (Pressure)
การเกิด ปรากฏการณ์น้าเปลี่ยนสี อาจมีสาเหตุจากการที่แพลงก์ตอนพืช ได้รับสารอาหาร
ที่จ้าเป็นต่อการเจริญเติบโตเป็นปริมาณมาก ประกอบกับสภาพแวดล้อมที่พอเหมาะ ได้แก่ ความเข้มแสง
อุณหภูมิ ช่วงการขึ้น-ลงของน้้าทะเล แหล่งที่มาของสารอาหารบริเวณชายฝั่ง ส่วนใหญ่มาจากน้้าทิ้งหรือน้้าเสีย
จากชุมชน สถานประกอบการต่างๆ เช่น รีสอร์ท โรงแรม โรงงานอุตสาหกรรมฯ ที่ไม่ผ่านระบบบ้าบัดน้้าเสีย
หรือไม่ได้การบ้าบัดอย่างถูกวิธี ทั้งนี้ สามารถสรุปสาเหตุที่ส่งผลที่ท้าให้เปลี่ยนสี ได้แก่
1) การเพิ่มปริมาณอินทรียสารบริเวณชายฝั่ง เนื่องจากกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์
เช่น น้้าเสียจากบ้านเรื อนชุมชน จากกิจกรรมการเกษตร อุตสาหกรรม และการขยายตัวของการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง
2) การปล่อยทิ้งน้้าเสียลงสู่แหล่งน้้าธรรมชาติโดยไม่ผ่านการบ้าบัด
3) ระบบบ้าบัดน้้าเสียมีไม่เพียงพอและไม่ครอบคลุมพื้นที่ หรือไม่ได้เปิดใช้งาน
การดาเนินงานที่ผ่านมาในปี พ.ศ.2560 – 2561
1) ให้ความรู้แก่เยาวชนและเครือข่ายชุมชนผ่านโครงการค่ายเยาวชนรักษ์ทะเลไทย
2) การให้ความรู้แก่นักเรียนในโรงเรียนในพื้นที่ตามโครงการให้ความรู้สัญจร
3) ประสานงานกับศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน
เพื่อประสานงานข้อมูลน้้าทะเลเปลี่ยนสี และการประสานงานการเผยแพร่ข้อมูลกับสื่อมวลชน
4) การด้าเนินการจัดท้ารายงานผลวิเคราะห์เสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประสาน
กับสื่อมวลชน เพื่อเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้อง รวมถึงค้าแนะน้าต่างๆ ในช่วงการเกิดปรากฏการณ์น้าเปลี่ยนสี
5) การให้ค้า ปรึกษา และเสนอแนะต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบดูแลใน
พื้นที่เกี่ยวกับสาเหตุที่อาจจะท้า ให้เกิดปรากฏการณ์น้าเปลี่ยนสี เพื่อการปรับปรุงระบบบ้า บัดน้้าเสีย และ
สุขาภิบาล
6) อยู่ ร ะหว่า งการศึก ษาสาเหตุแ ละปัจ จัย ที่ก่ อให้ เ กิด ปรากฏการณ์น้ าทะเลเปลี่ ยนสี
บริเวณหาดบางแสน จังหวัดชลบุรี
7) อยู่ระหว่างการศึกษาแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อแหล่งน้้าและทรัพยากรสัตว์น้า
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ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ
1) ปัญหาและอุปสรรค
- ส้านักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 และกรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง มิได้มีอ้านาจหน้าที่โดยตรงในการก้ากับ ควบคุม ดูแลการบริหารจัดการน้้าเสียของประเทศและ
ของพื้นที่
2) ข้อเสนอแนะ
- ก้าหนดมาตรการลดและควบคุมการปล่อยน้้าเสีย เช่น ปริมาณอินทรียสาร ตะกอนและ
การปนเปื้อนของแบคทีเรียลงสู่ทะเล
- หน่วยงานราชการ ควรบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมบ้าบัด และปล่อยทิ้ง
น้้าเสียให้เข้มงวดมากขึ้น
- ควรบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการคุณภาพน้้าในระบบลุ่มน้้า
สถานภาพแมงกะพรุนพิษจังหวัดชลบุรี (State)
จากข้ อมูลของศูน ย์ วิจั ย และพัฒ นาทรั พยากรทางทะเลและชายฝั่ งอ่า วไทยฝั่ ง ตะวั นออก
(ศวทอ.) ระหว่างเดือนกันยายน พ.ศ.2560–กรกฎาคม พ.ศ.2561 ไม่พบรายงานผู้ป่วยสงสัยเสียชีวิตหรือบาดเจ็บ
รุนแรง (ผู้ป่วยหมดสติ) จากแมงกะพรุนพิษ ตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ.2560-กรกฎาคม พ.ศ.2561 ศูนย์วิจัย
และพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ศวทอ.) ได้ท้าการส้ารวจและรวบรวม
ตัวอย่างที่ติดอวนลอยกุ้งสามชั้น บริเวณชายหาดบางแสน รวมทั้งได้รับตัวอย่างแมงกะพรุนจากเครือข่ายและ
จากการส้ารวจกรณีได้รับแจ้งเหตุ พบแมงกะพรุนจ้านวน 2 ชนิด เป็นแมงกะพรุนในกลุ่ม Cubozoa หรือ
แมงกะพรุนกล่องจ้านวน 1 ชนิด ได้แก่ Morbakka sp. B และแมงกะพรุนกลุ่ม Scyphozoa จ้านวน 2 ชนิด
ได้แก่ แมงกะพรุนหนัง Rhopilema hispidum และแมงกะพรุนไฟ Chrysaora sp.
สาเหตุที่มีผลกระทบต่อทรัพยากร (Pressure)
สาเหตุ ที่ พ บแมงกะพรุ น กลุ่ ม Scyphozoa ในพื้ น ที่ น่ า นน้้ า จั ง หวั ด ชลบุ รี น่ า จะมาจาก
กระแสน้้าและคลื่นลม เนื่องจากแมงกะพรุนเป็นแพลงก์ตอนสัตว์ซึ่งเคลื่อนที่ตามกระแสน้้า ส้าหรับแมงกะพรุน
กล่องยังไม่สามารถสรุปสาเหตุได้แน่ชัด อยู่ในระหว่างการศึกษาปัจจัยแวดล้อมที่มีผลต่อการแพร่กระจาย
แผนการดาเนินงาน มาตรการการ และการแก้ไขปัญหา (Responses)
มาตรการ ด้าเนินการตามมาตรการพื้นที่เฝ้าระวัง (พบแมงกะพรุนกล่อง แต่ยังไม่มีประวัติ
การบาดเจ็บรุนแรงและเสียชีวิตจากการสัมผัสแมงกะพรุนกล่อง) ได้แก่ เร่งรัดให้มีการติดตั้งป้ายเตือนให้ครบ
ทุกพื้นที่ โดยเฉพาะในฤดูกาลที่มีโอกาสพบแมงกะพรุนกล่อง ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนและผู้ประกอบการใน
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พื้นที่ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแมงกะพรุนกล่องและการปฐมพยาบาลเบื้องต้ น จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่
กู้ภัย ทีมแพทย์และพยาบาลในพื้นที่ให้เข้าใจถึงแนวทางการปฐมพยาบาลและรักษาที่ถูกต้อง
การดาเนินงานในปี พ.ศ. 2560-2561
การขอความร่วมมือจากเครือข่ายให้ช่วยเก็บตัวอย่าง และแจ้งเหตุเมื่อพบแมงกะพรุนพิษ
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2559 ศวทอ. ได้ขอความร่วมมือจากเครือข่ายกู้ภัยฉลามขาว และศูนย์บริการนักท่องเที่ยวหาด
บางแสน ในการเก็บตัวอย่าง และแจ้งเหตุเมื่อพบแมงกะพรุนพิษ
- การประชาสัมพันธ์หน่วยงานและชุมชน
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เจ้าหน้าที่ ศวทอ. ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ เกี่ยวกับชนิด
และการแพร่กระจายของแมงกะพรุน ในการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้อ งต้นส้าหรับผู้ได้รับพิษแมงกะพรุน
แก่ชุมชนท้องถิ่น ผู้ประกอบการ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในพื้นที่เกาะล้าน และต้าบลแสนสุข
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
ปัญหาอุปสรรค
- ป้ายเตือน และท่อบรรจุน้าส้มสายชู ช้ารุด/เสียหาย รวมทั้งการสูญหายของน้้าส้มสายชู
ข้อเสนอแนะ
- ควรมีการประสานเครือข่าย/จัดท้าป้ายเตือนและท่อบรรจุน้าส้มสายชูแทนที่ช้ารุด/
เสียหาย และตรวจเช็คความพร้อมของน้้าส้มสายชู
- ท้าการส้ารวจเพิ่มเติม เพื่อให้สามารถสรุปเกี่ยวกับฤดูกาลของแมงกะพรุนพิษได้
สถานภาพขยะทะเลในประเทศไทย
ขยะทะเลอาจพบใกล้แหล่งก้าเนิดหรือถูกพัดพาไปได้ในระยะทางไกลๆ ด้วยกระแสน้้าและกระแสลม
ไม่เพียงแต่บริเวณชายฝั่ง แต่ยังสามารถพบได้ในสถานที่ห่างไกลจากแหล่งก้าเนิด ลอยอยู่บริเวณผิวน้้า กลางน้้าที่
ระดับความลึกต่างๆ และจมลงสู่พื้นทะเล สถานการณ์ขยะทะเลในประเทศไทย กรมควบคุมมลพิษแจ้งประมาณ
ขยะในประเทศไทยเมื่อ พ.ศ.2557 มีมากถึง 60,273 ตัน/วัน ในจ้านวนนี้ร้อยละ 19 ที่ถูกน้ากลับไปใช้ใหม่ ร้อยละ
27 ที่ถูกก้าจัดถูกวิธี จึงประเมินกันว่าขยะนับพันตันเหล่านี้จะลงสู่ทะเล จากการเก็บรวบรวมข้ อมูลขยะทะเล
ของกรมทรั พยากรทางทะเลและชายฝั่ ง ตามแบบฟอร์ มที่ดัดแปลงมาจากการเก็บข้อมู ลของ International
Coastal Clean Up ระหว่าง พ.ศ.2552-2558 ขยะทะเลที่พบส่วนใหญ่ ได้แก่ ถุงพลาสติก ฝาจุก เชือก หลอด
พลาสติก ทุ่นลอย ขวดเครื่องดื่ม เสื้อผ้า ซึ่งพอสรุปรายงานผลการเก็บขยะ ได้ 6 ประเภท ตามรูปแบบการเก็บ
ขยะ
1) กิจกรรมทางน้้า 67, 227 (15.76%)
2) กิจกรรมชายฝั่ง และการพักผ่อน 283,160 (66.37%)
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3) กิจกรรมเกี่ยวกับการสูบ 31,839 (7.46%)
4) ขยะขนาดใหญ่ 6,641 (1.56%)
5) อุปกรณ์การแพทย์/อนามัย 29,144 (6.83%)
6) ขยะอื่นๆ 8,601 (2.02%) ตามตารางประเภทการเก็บขยะ
สาเหตุที่มีผลกระทบต่อทรัพยากรจากขยะทะเล (Pressure)
1) ผลกระทบต่อระบบนิเวศ ท้าให้เกิดการแพร่กระจายของชนิดพันธุ์ต่างถิ่น โดยการติด
มากับขยะที่ล่องลอยอยู่ในน้้า และหากขยะทะเลลงไปทับปะการังท้าให้ปะการังตายได้
2) ผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สร้างความเสียหายให้กับเรือและเครื่องมือประมง รวมถึง
ต้องสูญเสียงบประมาณในการจัดการในระดับสูง
3) ผลกระทบต่อการท่องเที่ยว ท้าลายทัศนียภาพที่สวยงาม คุณค่าของแหล่งท่องเที่ยว
ลดลง
4) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ท้าให้คุณภาพน้้าและสิ่งแวดล้อมลดลง
5) ส่งผลต่อสุขภาพของสัตว์ทะเลและมนุษย์ เนื่องจากอาจได้รับสารพิษขยะจากห่วงโซ่
อาหาร
6) ผลกระทบต่อสัตว์ทะเลหายาก โดยพบว่าร้อยละ 3 ของสัตว์ทะเลหายากที่ตายมีสาเหตุ
มาจากการกินขยะทะเล
แผนการดาเนินงาน มาตรการ และการแก้ไขปัญหา (Responses)
1) จัดท้าแผนการจัดการ แนวทาง และมาตรการการจัดการขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลใน
พื้นที่รับผิดชอบของ ส้านักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2
2) ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ และจิตส้านึกด้านอนุรักษ์ แก่ประชาชนโดยทางภาครัฐและ
เอกชนได้จัดท้าเอกสารเผยแพร่ และกิจกรรมต่ างๆ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักในคุณค่าของทรัพยากร
ทางทะเล และให้ความร่วมมือในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมทางทะเล
3) จัดกิจกรรมรณรงค์ ป้องกัน และจัดเก็บขยะทะเล เช่น อวน หรือขยะอื่นๆ ที่สร้างปัญหา
ใหญ่ เป็นภัยคุกคามให้กับความอยู่รอด ความยั่งยืนของสัตว์ทะเลหายาก

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
1) ปัญหา อุปสรรค
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ในการแก้ไขปัญหาขยะทะเล กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง เพียงล้าพังหน่วยงาน
เดียว ไม่สามารถด้าเนินการได้ เนื่องจากต้นทางของขยะทะเลมาจากบนบก การแก้ไขปัญหาจึงต้องมีการบูรณา
การจากหลายหน่ ว ยงาน ทั้ งนี้ นั บ ตั้ งแต่มี คณะรั กษาความสงบแห่ งชาติ ในเดื อนพฤษภาคม 2557 เรื่อ ง
สิ่งแวดล้อมและขยะทะเลได้รับการยกระดับให้ความส้าคัญเป็นวาระแห่งชาติ โดยมีแผนยุทธศาสตร์จัดการ
มลพิษ 20 ปี แผนจัดการมลพิษ 5 ปี (2560-2564) โดยมีการบูรณาการจากหลายหน่วยงาน ซึ่งเรื่องขยะทะเล
ได้บรรจุอยูใ่ นแผนจัดการมลพิษดังกล่าว
2) ข้อเสนอแนะ
(1) ควรมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังการสร้างวินัยประชาชน และการสร้างการมี
ส่วนร่วมของประชาชนโดยเข้าถึงในระดับครัวเรือน มีการจัดระบบรองรับการคัดแยกขยะที่แหล่งก้าเนิด เช่น
การก้าหนดจุดทิ้งขยะการก้าหนดวันเก็บขยะแยกประเภทมีระบบการจัดเก็บเช่นเดียวกับขยะทั่วไปแต่เก็บ
เฉพาะขยะรีไซเคิลอย่างเดียว ไม่เก็บขยะประเภทอื่นรวมไปด้วย ท้าให้ประชาชนให้ความร่วมมือคัดแยกขยะ
และทิ้งตามวันที่ก้าหนด โดยเจ้าหน้าที่เข้าท้าหน้าที่ตรงเวลา มีวินัย และในการะบวนการต่างๆ ได้ค้านึงถึง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
(2) จัดท้าแผนงาน/โครงการด้านการจัดการขยะชายฝั่ง ทั้งด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งก้าเนิดโดยมุ่งเน้นการน้าขยะกลับมาใช้ประโยชน์ ตามหลัก 3 R ทั้ง
ขยะรีไซเคิล และขยะเศษอาหารการเก็บขนมู ลฝอย และการก้าจัดมูลฝอยการถ่ายทอดความรู้ให้แพร่หลายใน
สังคมและในหน่วยงานให้เข้าใจกระบวนการ รวมถึงการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมให้ร่วม
รับผิดชอบต่อปัญหาขยะมูลฝอยที่เพิ่มขึ้น และข้อจ้ากัดในการหาสถานที่ฝังกลบ
(3) เนื่องจากในปัจจุบันมีอัตราการเพิ่ม ขึ้นของปริมาณขยะขึ้นตามการเจริญเติบโตของ
เมืองและเพื่อเป็นการลดการใช้พื้นที่ฝังกลบการสนับสนุนให้มีการด้าเนินการด้านการลด การคัดแยก การแปร
รูป และการน้าขยะกลับมาใช้ใหม่อย่างจริงจัง โดยด้าเนินการดังนี้
- ควรให้ความส้าคัญกับการสร้างจิตส้านึกของประชาชนในการลด และคัดแยกขยะให้
เป็นความเคยชิน มีความรู้สึกถึงความรับผิดชอบร่วมกันของประชาชน โดยการส่งเสริมการจัดระบบคัดแยก
ขยะในสถานศึกษาทุกระดับเพื่อให้เด็ก และเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคัดแยกขยะ มีส้านึก
รับผิดชอบต่อสังคม และด้ารงตนโดยทิ้งขยะถูกที่ถูกถัง
- บูรณาการการท้างานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการออกแบบระบบและ
บริหารจัดการขยะรีไซเคิล
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- การรณรงค์ ส่งเสริม ให้ความรู้ สร้างความตระหนักในการร่วมจัดการสิ่งแวดล้อมใน
ระดับชุมชน เพื่อพัฒนาไปสู่ชุมชน Zero Waste รวมถึงการส่งเสริม และสร้างจิตส้ านึกในโรงเรียน สร้ าง
กิจกรรม ให้เด็กนักเรียนเกิดพฤติกรรมในการคัดแยกมูลฝอย และแปรรูปขยะกลับมาใช้ได้อีก
สถานภาพทรัพยากรป่าชายเลน (State)
จังหวัดชลบุรี มีพื้นที่ป่าชายเลนในความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง
ทั้งหมด 27,348.5 ไร่ (43.76 ตร.กม.) แบ่งเป็นป่าชายเลนคงสภาพ จ้านวน 4,551.71 ไร่ (7.28 ตร.กม.)
กระจายในพื้นที่เขตอ้าเภอ เมืองชลบุรี และพานทอง โดยเป็นป่าชายเลนตามมติครม. จ้านวน 27,348.5 ไร่
(43.76 ตร.กม.) และเป็นป่าชายเลนที่อยู่นอกมติครม. จ้านวน 1,106.52 ไร่ (1.77 ตร.กม.) นอกนั้นเป็นพื้นที่
อื่นๆ (หาดเลน หาดทราย แม่น้า ล้าคลอง) จ้านวน 212.4 ไร่ (0.34 ตร.กม.) (พื้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพ) จ้านวน
22,584.3 ไร่ (36.13 ตร.กม.)
ความหลากหลายของสังคมพืชในป่าชายเลนจังหวัดชลบุรี จากการส้ารวจสังคมพืชป่าชายเลน
ที่ผ่านมา พบพันธุ์ไม้ป่าชายเลนทั้งสิ้น 7 วงศ์ 10 สกุล 15 ชนิด ในปี 2560 ได้ท้าการส้ารวจสังคมพืชป่าชาย
เลนจังหวัดชลบุรี ในท้องที่ต้าบลคลองต้าหรุ และต้าบลหนองไม้แดง อ้าเภอเมือง พบพันธุ์ไม้ป่าชายเลนทั้งหมด
จ้านวน 7 วงศ์ 9 สกุล 14 ชนิด ชนิดพันธุ์ที่พบมากที่สุดคือ แสมทะเล รองลงมาคือ แสมขาว และตะบูนขาว
ผลผลิตมวลชีวภาพและการกักเก็บคาร์บอนในป่าชายเลนจังหวัดชลบุรี จากการประเมินมวล
ชีวภาพป่าชายเลน พบว่า มีมวลชีวภาพทั้งหมดเท่ากับ 15.252 ตันต่อไร่ โดยแบ่งเป็น มวลชีวภาพเหนือดิน
เท่ากับ 4.755 ตันต่อไร่ และมวลชีวภาพใต้ดินเท่ากับ 10.497 ตันต่อไร่ การสะสมคาร์บอนในป่าชายเลน พบว่า
คาร์บอนที่สะสมอยู่ ในมวลชีวภาพ (ในรูปสารประกอบคาร์บอน) ทั้งหมดเท่ากับ 7.170 ตันต่อไร่ โดยแบ่งเป็น
คาร์บอนที่สะสมอยู่ในมวลชีวภาพเหนือดินเท่ากับ 2.237 ตันต่อไร่ และคาร์บอนที่สะสมอยู่ในมวลชีวภาพใต้ดิน
เท่ากับ 4.933 ตันต่อไร่ และเมื่อน้ามาประเมินร่วมกับพื้นที่ป่าชายเลน พบว่า ป่าชายเลนจังหวัดชลบุรีมีการกักเก็บ
คาร์บอนเท่ากับ 0.033 ล้านตันคาร์บอน
ความหลากหลายของนกในป่าชายเลนจังหวัดชลบุรี จากการส้ารวจพบนกทั้งหมด 14 ชนิด
จาก 13 สกุล 9 วงศ์ 6 อันดับ พบความหลากหลายในวงศ์นกยาง (Ardeidae) อันดับนกกระทุง (Pelecaniformes)
และวงศ์นกชายเลน (Scolopacidae) อันดับนกชายเลน (Charadriiformes) มากที่สุด เช่น นกยางกรอกพันธุ์ชวา
(Ardeola speciosa) นกยางเปีย (Egretta garzetta) นกทะเลขาแดงธรรมดา (Tringa totanus) เป็นต้น นกที่
พบมากที่สุด ได้แก่ นกหัวโตทรายเล็ก (Charadrius mongolus) นกกาน้้าเล็ก (Microcarbo niger) นกทะเลขา
แดงธรรมดา (Tringa totanus) นกนางนวลแกลบเคราขาว (Chlidonias erone) นกทะเลขาเขี ยวธรรมดา
(Tringa nebularia) ตามล้าดับ พบนกที่อยู่ในกลุ่มใกล้ถูกคุกคาม (Near Threatened; NT) คือ นกปากแอ่นหาง
ด้า (Limosa melanuroides)
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ความหลากหลายของแมลงในป่าชายเลนจังหวัดชลบุรี แมลงที่ส้ารวจพบทั้งหมดจ้านวน 8
อันดับ 39 วงศ์ 47 ชนิด ได้แก่ 1) แมลงที่กินพืชเป็นอาหาร (Herbivore) เช่น ด้วงหมัดกระโดดด้า (Phyllotreta
sp. ) ด้วงงวง (Curculionidae unknown sp.2) แมลงวันหลังค่อม (Phoridae unknow sp.1) เพลี้ยจักจั่นเขียว
หัวยาว (Nirvana pallida) และตั๊กแตนหั วยาว (Atractomorpha psittacina) เป็นต้น 2) แมลงกินสั ตว์เป็น
อาหาร (Carnivor) เช่ น ด้ วงเสื อ (Heptodonta sp.) ด้วงเต่ า (Cryptolaemus montrouzieri) แมลงเหนี่ ยง
(Hydrophilus sp.) แมลงปอบ้ า นแดงเหลื อ งเล็ ก (Trithemis aurora) และตั๊ ก แตนต้ า ข้ า วยั ก ษ์ ห นามคู่
(Hierodula patellifera) เป็ น ต้ น 3) แมลงที่ ช่ ว ยผสมเกสร (Pollinator) เช่ น แมลงวั นบ้ า น1 (Muscidae
unknow sp.1) ผึ้ งกัดใบ (Megachile sp.1) ผี เสื้ อฟ้าหิ่ งห้ อยสี คล้้ า (Chilades pandava) ผี เสื้ อหนอนกระทู้
(Noctuidae unknown sp.2) ผี เ สื้ อ เณรยอดไม้ (Gandaca harina) เป็ น ต้ น 4) แมลงที่ ช่ ว ยย่ อ ยสลาย
(Decomposer) ได้แก่ ด้วงมูลสัตว์คอหยัก (Rhyssemus sp.) จากการส้ารวจครั้งนี้พบแมลงที่อยู่ในสถานภาพการ
อนุรักษ์ตาม IUCN Red List (2016) ซึ่งอยู่ในระดับ Least concern (LC) คือ กังวลน้อย ได้แก่ แมลงปอบ้านแดง
เหลืองเล็ก (Trithemis aurora)
ความหลากหลายของสัตว์หน้าดินในป่าชายเลนจังหวัดชลบุรี จากการส้ารวจพบสัตว์หน้าดิน
ทั้งหมด 12 วงศ์ 12 สกุล 13 ชนิด ชนิดที่พบมากที่สุดคือ หอยถั่วแดง รองลงมาคือ หอยหูแมว นอกจากนี้ยังพบ
ชนิดอื่นๆเพิ่มเติม ได้แก่ หอยหูปากม่วง หอยกะทิ หอยขี้นก ปูแสมก้ามส้ม ปูก้ามดาบ หอยจุ๊บแจง (1) ทากเปลือก
ไส้เดือนทะเล หอยเทียน หอยแมลงภู่ และหอยก้นแหลม (2)
ความหลากหลายของสัตว์น้าในป่าชายเลนจังหวัดชลบุรี จากการส้ารวจพบสัตว์น้าทั้งหมด
32 ชนิ ด จาก 28 สกุ ล 24 วงศ์ จ้ า แนกเป็ น กลุ่ ม ปลา (Chordata) 25 ชนิ ด 19 วงศ์ และกลุ่ ม กุ้ ง /ปู
(Arthropoda) 7 ชนิด 5 วงศ์ ชนิดที่ส้ารวจพบ กลุ่มปลา (Chordata) วงศ์ Batrachoididae ได้แก่ ปลาอุบ
วงศ์ Carangidae ได้แก่ ปลาข้างเหลือง วงศ์ Cynoglossidae ได้แก่ ปลายอดม่วงยาว วงศ์ Drepaneidae
ได้ แ ก่ ปลาใบโพธิ์ จุ ด วงศ์ Engraulidae ได้ แก่ ปลาแมว วงศ์ Gerreidae ได้ แ ก่ ปลาดอกหมากสั้ น วงศ์
Gobiidae ได้แก่ ปลาบู่จุดเขียวใหญ่ ปลาบู่จุด และปลาเขือแดง วงศ์ Leiognathidae ได้แก่ ปลาแป้นจมูกสั้น
วงศ์ Monacanthidae ได้แก่ ปลาวัวหางพัด วงศ์ Mugilidae ได้แก่ ปลากระบอกขาว วงศ์ Platycephalidae
ได้แก่ ปลาหางควายหางแถบ และปลาหัวแบน วงศ์ Plotosidae ได้แก่ ปลาดุกทะเล และปลาปิ่นแก้ว วงศ์
Pristigasteridae ได้แก่ ปลาอีปุดตาโต วงศ์ Scatophagidae ได้แก่ ปลาตะกรับ วงศ์ Sciaenidae ได้แก่ ปลา
จวดม้าเทา และปลาจวดเตียน วงศ์ Sillaginidae ได้แก่ ปลาเห็ดโคน วงศ์ Synodontidae ได้แก่ ปลาปากคม
หูสั้น วงศ์ Terapontidae ได้แก่ ปลาข้างลายเกล็ดเล็ก และปลาข้างลายเกล็ดใหญ่ วงศ์ Triacanthidae ได้แก่
ปลาวัวสีเงิน กลุ่มกุ้ง/ปู (Arthropoda) วงศ์ Palaemonidae ได้แก่ กุ้งก้ามกราม วงศ์ Penaeidae ได้แก่ กุ้ง
ปล้อง และกุ้งแชบ๊วย วงศ์ Portunidae ได้แก่ ปูกะตอย และปูม้า วงศ์ Scalopidiidae ได้แก่ ปูกระดุม วงศ์
Squillidae ได้แก่ กั้งตั๊กแตนสามแถบ
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ความหลากหลายของเห็ดราขนาดใหญ่ในป่าชายเลนจังหวัดชลบุรี ส้ารวจบริเวณพื้นที่ต้าบล
เสม็ด คลองต้ารุ และบางทราย อ้าเภอเมือง พบจ้านวนทั้งสิ้น 2 วงศ์ 3 สกุล 3 ชนิด ได้แก่ (Hymenochaete
sp.), (Phellinus sp.) และ (Ganoderma sp.)
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ด้าเนินการโครงการจ้าแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ป่าชายเลน พ.ศ.2557 เพื่อจ้าแนกเขตการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าชายเลนออกเป็นพื้นที่ต่างๆ พบว่า ในปี 2557
จังหวัดชลบุรีมีพื้นที่ป่าชายเลนในความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จ้านวน 27,348.46
ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่ป่าชายเลนคงสภาพ จ้านวน 4,551.71 ไร่ นอกนั้นเป็นพื้นที่อื่นๆ ได้แก่พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้า นา
เกลือ เกษตรกรรม เมืองและสิ่งก่อสร้าง พื้นที่ทิ้งร้าง และพื้นที่เปลี่ยนแปลงแนวชายฝั่ง รวมจ้านวน 22,796.75 ไร่
สาเหตุที่มีผลกระทบต่อทรัพยากรป่าชายเลน (Pressure)
1) การบุกรุก ท้าลาย และครอบครองพื้นที่ป่าชายเลน
2) การใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าชายเลนอย่างไร้การควบคุมและขาดความยั่งยืน
3) การใช้ประโยชน์ทรัพยากรสัตว์น้าในป่าชายเลนอย่างขาดควบคุม
4) การลดลงของพื้นที่ป่าชายเลนจากการกัดเซาะชายฝั่ง
5) ผลกระทบจากคุณภาพชายฝั่งลดลง ท้าให้ป่าชายเลนบางพื้นที่เสียหาย
6) การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการป่าชายเลนยังไม่เพียงพอ
แผนการดาเนินงาน มาตรการ และการแก้ไขปัญหา (Responses)
1) ยกระดับการใช้นโยบายทวงคืนผืนป่าให้เข้มข้นและต่อเนื่อง
2) บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง
3) จัดท้าข้อตกลงชุมชนหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นในการจับสัตว์น้าและการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรป่าชายเลน
4) ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าชายเลนให้เกิดความยั่งยืน
5) จัดท้าแนวป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งแบบวิธีธรรมชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่น บูรณาการกับ
เทคโนโลยีสมัยใหม่
6) ฟื้นฟูป่าชายเลนโดยการปลูกป่าชายเลนในพื้นเสียหาย
7) เพิ่มความหลายชนิดพันธุ์สัตว์น้าโดยการปล่อยพันธุ์สัตว์น้า
8) ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มอาสาสมัคร และสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้ง
หน่วยงานของภาครัฐที่มีศักยภาพด้าเนินการร่วมกับเจ้าหน้าที่ในการลาดตระเวน ตรวจตรา และเฝ้าระวังการ
บุกรุกพื้นที่ป่าชายเลน
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9) ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าชายเลนโดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้
ประโยชน์และพัฒนานวัตกรรมจากทรัพยากรป่าชายเลน
10) ประชาสั มพัน ธ์ เผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับความส้ าคัญและปลู กฝั งจิตส้ านึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน
11) การจัดท้าแผนงาน งบประมาณ รวมไปถึงติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการ
ท้างาน
12) บูรณาการการจัดการคุณภาพน้้าชายฝั่งทะเลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
การดาเนินงานที่ผ่านมาของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในปี พ.ศ.2561
1) จับกุมด้าเนินคดีจ้านวน 2 ราย เนื้อที่รวม 4 ไร่
2) ปลูกป่าพื้นฟูจ้านวน 23.5 ไร่
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
1) ปัญหาอุปสรรค
-บุคลากร และงบประมาณที่มีอย่างจ้ากัด อีกทั้งอุปกรณ์ และยานพาหนะ (รถยนต์)
ในการปฏิบัติงานก็ไม่เพียงพอ และไม่ทันสมัยท้าให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติงาน
2) ข้อเสนอแนะ
-ควรสนับสนุนบุคลากร และงบประมาณ ให้เพียงพอในการปฏิบัติงาน และควร
จัดหาอุปกรณ์ และยานพาหนะ (รถยนต์) ในการปฏิบัติงานให้เพียงพอ และทันสมัย เพื่อการปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
- ยกระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนชายฝั่ง โดยการสนับสนุนให้ชุ มชนชายฝั่งให้ได้
ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ.2558
สถานภาพการกัดเซาะชายฝั่งจังหวัดชลบุรี (State)
ข้อมูลจากกองบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (2560) พบว่า พื้นที่
ชายฝั่งจังหวัดชลบุรี มีระยะทางประมาณ 170.17 กิโลเมตร มีพื้นที่ชายฝั่งที่ประสบปัญหาการกัดเซาะยาว
ประมาณ 170.17 กิโลเมตร
สาเหตุที่มีผลกระทบต่อการกัดเซาะชายฝั่ง (Pressure)
1) การพัฒนาพื้นที่ชายฝั่ง โดยการก่อสร้างบริเวณชายฝั่งและในทะเล
2) การบุกรุกท้าลายและเปลี่ยนแปลงสภาพป่าชายเลน
3) การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก
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4) การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยทางธรรมชาติ (ลักษณะทางภายภาพของชายฝั่ง คลื่น
ลม กระแสน้้าชายฝั่ง น้้าขึ้นน้้าลง) และความรุนแรงของกระแสคลื่นกระทบพื้นที่ชายฝั่ง
แผนการดาเนินงาน มาตรการ และการแก้ไขปัญหา (Responses)
1) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินประสิทธิภาพโครงสร้างป้องกันที่มีอยู่เดิม
2) วางแผนแม่บทการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งแบบบูรณาการและมีส่วนร่วมทั้งใน
เชิงพื้นที่และเชิงหน่วยงาน
3) ศึกษาวิจัยร่วมกับชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะ
ชายฝั่งที่เหมาะสม และไม่ส่งผลกระทบให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่ใกล้เคียง
4) บังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ.2558
5) ศึกษาวิจัยเพื่อหาแนวทางการเติมตะกอนในพื้นที่กัดเซาะหรือพื้นที่ขุดลอกตะกอน
6) พัฒนาระบบกลไกการตั้งรับปรับตัวในระดับชุมชนและระดับพื้นที่
7) ใช้โครงสร้างสลายพลังคลื่นที่เหมาะสมกับพื้นที่ เช่น ใช้ไม้ไผ่ปัก เป็นต้น
8) ติดตามการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพของชายฝั่งอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ
9) บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดจริงจัง เพื่อป้องกันการบุกรุกท้าลายป่าชายเลน
10) ส่งเสริมให้มีการปลูกป่าชายเลนในพื้นที่ชายฝั่งที่มีดินเลนงอก
การดาเนินงานที่ผ่านของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมาในปี พ.ศ.2561
1) ท้ า การส้ า รวจโครงสร้ า งเดิ ม และโครงสร้ า งใหม่ ว่ า มี อ ยู่ เ ท่ า ไหร่ ใครเป็ น เจ้ า ของ
งบประมาณ รวมไปถึงประเมินประสิทธิภาพของโครงสร้างนั้นๆ
2) จัดท้าข้อมูลผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่ง รวบรวมข้อมูลการกัดเซาะเชิงพื้นที่ทุก
จังหวัด
3) ส้ารวจความต้องการของชุมชนในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในแต่ละพื้นที่ว่า
ต้องการโครงสร้างแบบใด
ประเด็นปัญหาสาคัญทางด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จังหวัดชลบุรี
ประเด็นส้าคัญของปัญหาทางด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จังหวัดชลบุรี ได้แก่ ปัญหา
แนวปะการังเสื่อมโทรม และปัญหาขยะทะเล ทั้งนี้ พอสรุปได้ดังนี้
แนวปะการัง เป็นทรัพยากรที่ส้าคัญทั้งในฐานะผู้ผลิตในห่วงโซ่อาหาร ทั้งยังมีประโยชน์อื่นๆ
ทั้งในด้านระบบนิเวศ รวมไปถึงการมีประโยชน์ในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง และที่ส้าคัญในปัจจุบันได้แก่
การเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่ส้าคัญของจังหวัด เป็นแหล่งสร้างรายได้ให้แก่คนในจังหวัดและท้องถิ่น
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จ้านวนมาก เมื่อแนวปะการังเสื่อมโทรมจึงมิได้มีผลกระทบเพียงในระบบนิเวศ แต่มีผลกระทบด้านเศรษฐกิจ
และสังคมด้วย เนื่องจากส่งผลให้นักท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรีลดลง
ขยะทะเล เป็นประเด็นปัญหาที่ส้าคัญร่วมของทั้งประเทศ เนื่องจากขยะทะเล ส่งผลกระทบ
อย่างรุนแรงต่อระบบนิเวศ ทั้งแนวปะการัง คุณภาพน้้า ความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยว ตลอดจนผลกระทบ
สัตว์ทะเลหายาก
หญ้าทะเล : หญ้าทะเลของจังหวัดชลบุรี ส่วนใหญ่อยู่ในบริเวณเกาะหมู เกาะคราม และอ่าว
เตยงาม อ้าเภอสัตหีบ พื้นที่รวมประมาณ 205 ไร่ สถานภาพโดยรวมสมบูรณ์ดี แต่ยังมีภัยคุกคามทั้งจากมนุษย์
และปรากฏการณ์ธรรมชาติ
สัตว์ทะเลหายาก : สัตว์ทะเลหายากในจังหวัดชลบุรีประกอบด้วย เต่าทะเล โลมาหัวบาตร
หลังเรียบโลมาอิรวดี และวาฬบรูด้า เต่าทะเลที่พบว่ายังมีการวางไข่ ได้แก่ เต่าตนูและเต่ากระ โดยยังพบวางไข่
ในเกาะครามจ้านวน 198 รัง แยกเป็นเต่าตนุ 69 รัง และเต่ากระ 129 รัง สถิติการพบซากและเกยตื้นของสัตว์
ทะเลหายากยังอยู่ในภาวะน่าเป็นห่วง ภัยคุกคามที่ส้าคัญได้แก่ การติดเครื่องมือประมง และการกินขยะทะเล
การเกิ ด ปรากฏการณ์ น าทะเลเปลี่ ย นสี : ในปี ง บประมาณ 2561 จั ง หวั ด ชลบุ รี พบ
ปรากฏการณ์น้าทะเลเปลี่ยนสี สูงที่สุดในเขตจังหวัดรับผิดชอบของ สบทช.2 คือ จ้านวน 8 ครั้ง ประเด็นนี้
เป็นปัจจุยบ่งชี้ว่าน้้าทะเลของจังหวัดชลบุรีได้รับผลกระทบจากน้้าเสียจากชุมชนและโรงงานในระดับสูง ดังนั้น
จึงต้องบูรณกาการท้างานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ลดผลกระทบจากคุณภาพน้้าที่ชุมชนและโรงงาน
ปล่อยลงทะเล
สถานการณ์แมงกะพรุนพิษ : สถานการณ์แมงกะพรุนพิษ เป็นสถานการณ์ที่พบได้ทั่วไปใน
แทบทุกชายฝั่งของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณที่มีการท่องเที่ยวทางทะเล แต่จากข้อมูลที่รายงาน
มาไม่พบว่า สถานการณ์แมงกะพรุนพิษอยู่ในสภาวะที่น่าเป็นห่วงแต่อย่างใด ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ยังบริหารจัดการ
ได้
ป่าชายเลน ในจังหวัดชลบุรีมีจ้านวน 4,551.71 ไร่ สถานการณ์ส่วนใหญ่อยู่ในภาวะคงตัว
แต่ยังมีภัยคุกคามอยู่หลายอย่าง เช่น การบุกรุกครอบครอง ท้าลาย ตลอดจนภัยจากการกัดเซาะชายฝั่ง
การกัดเซาะชายฝั่ง : จังหวัดชลบุรีมีชายฝั่งทะเลยาว 172 กิโลเมตร ไม่มีพื้นที่กัดเซาะใน
ระดับรุนแรง มีการกัดเซาะในระดับน้อย 1 พื้นที่ ระยะทางรวม 0.4 กิโลเมตร มีโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะ
รวมระยะทาง 65.96 กิโลเมตรและมีพื้นที่เฝ้าระวังระยะทางรวม 103.8 กิโลเมตร ภัยคุกคามที่ส้าคัญ ได้แก่
การพัฒนาพื้นที่ชายฝั่ง การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยทางธรรมชาติ และความรุนแรงของกระแสคลื่นกระทบ
พื้นที่ชายฝั่ง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการบุกรุกท้าลายป่าชายเลน
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คานา
จากบทบั ญ ญั ติ ข องพระราชบั ญ ญั ติ ส่ ง เสริ ม การบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง
พ.ศ. 2558 มาตรา 13 (7) ซึ่งได้ก้าหนดให้คณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัด มีหน้าที่จัดท้า
รายงานเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการกัดเซาะของชายฝั่ง เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ อย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครั้ง และมาตรา 15 บัญญัติให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ท้าหน้าที่ เป็นส้านักงานเลขานุการของ
คณะกรรมการนโยบายและแผนการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง แห่ ง ชาติ นั้ น เพื่ อ ให้
สอดคล้องกับบทบัญญัติตามกฎหมายและเป็นประโยชน์ในการติดตามสถานการณ์ จึงต้องมีการจัดท้ารายงาน
สถานการณ์ ด้ า นทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง และการกั ด เซาะช ายฝั่ ง ของประเทศไทย
เป็นประจ้าทุกปี โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ส้านักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2
ได้ก้าหนดให้มีการด้าเนินการจัดท้าสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่งใน
จังหวัดชลบุรี อันเป็นผลมาจากการพัฒนาของจังหวัดและประเทศบนฐานการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง โดยมีข้อมูลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ เพื่อน้าไปใช้ประกอบการพิจารณา
แก้ไขปัญหาและเป็นแนวทางในการด้าเนินงานของการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการ
จัดการปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง โดยมีความเชื่ อมโยงกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับประเทศ
ระดับภูมิภาคและระดับโลก
ทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง ตามมาตรา 3 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ส่ ง เสริ ม การบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 ระบุความหมายว่า ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง คือ สิ่งที่มีอยู่
หรื อเกิดขึ้ นตามธรรมชาติในบริ เวณทะเลและชายฝั่ ง รวมถึงพรุช ายฝั่ ง พื้นที่ชุ่มน้้าชายฝั่ ง คลอง คูแพรก
ทะเลสาบ และบริเวณพื้นที่ปากแม่น้าที่มีพื้นที่ติดต่อกับทะเลหรืออิทธิพลของน้้าทะเลเข้าถึง เช่น ป่าชายเลน
ป่าชายหาด หาด พื้นที่ชายทะเล เกาะ หญ้าทะเล ปะการัง ดอนหอย พืชและสัตว์ทะเล หรือสิ่งที่มนุษย์สร้าง
ขึ้นเพื่อประโยชน์แก่ร ะบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง เช่น ปะการังเทียม แนวลดแรงคลื่น และรวมถึงการ
ป้องกัน การกัดเซาะชายฝั่ ง โดยมี กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานภาครัฐทีม่ ีภารกิจในการสงวน อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของ
ประเทศ โดยบริหารจัดการภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พ.ศ. 2558 ผ่านคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งระดับจังหวัด ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดในแต่ละ
จังหวัดเป็นประธาน และปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคประชาชน หรือกลุ่มเครือข่ายทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่งที่กระจายอยู่ในพื้นที่ 24 จังหวัดชายฝั่ งทะเล ในกรณีของจังหวัด ชลบุรี ส้านักงานบริหาร
จัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 เป็นหน่วยงานที่ด้าเนินงานในพื้นที่ภายใต้หน่วยงานหลักคือ กรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง ของจั ง หวั ด ชลบุ รี ด้ า เนิ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ส้านักบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 จึงได้รวบรวมข้อมูลทรัพยากรทางทะเล
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และชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่งในระดับจังหวัดชลบุรี ประกอบด้วย สถานการณ์ สถานภาพของทรัพยากร
สาเหตุที่มีผลแระทบต่อทรัพยากร แผนการด้าเนินงาน การด้าเนินงาน ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะแนว
ทางการด้าเนินการที่เหมาะสมในการบริหารจัดการทรัพยากรนั้นๆ โดยน้าใช้กระบวนการศึกษาวิเคราะห์ ตาม
แนวทางของUnited Nations World Ocean Assessment โดยวิเคราะห์ตามกรอบแนวคิด DPSIR : Drivers
- Pressures - States - Impacts - Responses พร้อมทั้งจัดล้าดับความส้าคัญของภัยคุกคามและคาดการณ์
ผลกระทบที่อาจขึ้นต่อทรั พยากรทางทะเลและชายฝั่ ง ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม เพื่อใช้เป็นแหล่ง ข้ อมูล
พื้นฐานในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ งของจังหวัดชลบุรี ตลอดจนใช้เป็นเครื่องมือในการ
วางแผน และการก้าหนดยุทธศาสตร์ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง และการปัองกัน
รักษาทรัพยากรทางทะเลของจังหวัดชลบุรีได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนสืบไป
ส้านักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กันยายน 2561
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1.บทนา
จังหวัดชลบุรีตังอยู่ในภำคตะวั นออกของประเทศไทย หรือริมฝั่งทะเลด้ำนตะวันออกของอ่ำวไทย
ประมำณเส้นรุ้งที่ 12 องศำ 30 ลิบดำ -13 องศำ 43 ลิบดำเหนือ และเส้นแวงที่ 100 องศำ 45 ลิบดำ 101
องศำ 45 ลิบดำตะวันออก ระยะทำงจำกกรุงเทพมหำนครตำมเส้นทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 34 (ถนนสำย
บำงนำ - ตรำด) รวมระยะทำงประมำณ 81 กิโลเมตร และมีเส้นทำงหลวงพิเศษ หมำยเลข 7 หรือ Motorway
(กรุงเทพฯ - ชลบุรี) ระยะทำง 79 กิโลเมตร ซึ่งใช้ระยะเวลำในกำรเดินทำงประมำณ 45 นำที มีพืนที่ทังจังหวัด
4,363 ตำรำงกิโลเมตรหรือ 2,726,875 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.85 ของพืนที่ประเทศไทย (พืนที่ของประเทศไทย
ประมำณ 513,115 ตำรำงกิโลเมตรหรือ 320,696,875 ไร่)
1.1 ภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดชลบุรี มีทังพืนที่ที่เป็นภูเขำ พืนที่รำบลุ่มและที่รำบติดชำยฝั่งทะเล
รวมทังเกำะน้อยใหญ่อีกมำกมำย ลักษณะภูมิประเทศแบ่งออกได้ ดังนี
1) พื นที่ สู ง ชั น และภู เ ขำ อยู่ ต อนกลำงและด้ ำ นตะวั น ออกของจั ง หวั ด เป็ น แนวยำวจำก
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือไปยังตะวันออกเฉียงใต้ ตังแต่อำเภอเมืองชลบุรี บ้ำนบึง ศรีรำชำหนองใหญ่ และบ่อทอง
ที่อำเภอศรีรำชำนันเป็นต้นนำของอ่ำงเก็บนำบำงพระแหล่งนำอุปโภคบริโภคหลักแห่งหนึ่งของชลบุรี เขตที่มี
ควำมสูงจำกระดับนำทะเลตังแต่ 200 เมตรขึนไป จะอยู่ในเขตอำเภอบ่อทองและอำเภอหนองใหญ่ในด้ำนที่ติด
กับจังหวัดฉะเชิงเทรำและจันทบุรี
2) ที่รำบลูกคลื่ นและเนิ นเขำ ในเขตอำเภอบ้ำนบึง พนัสนิคม หนองใหญ่ ศรีรำชำ บำงละมุง
สัตหีบ และบ่อทอง พืนที่นีมีลักษณะสูงๆ ต่ำ ๆ คล้ำยลูกระนำด ส่วนที่เป็นที่รำบลุ่มอยู่ตอนบนของจังหวัดใน
เขตอำเภอพำนทอง อำเภอพนั ส นิ คมและแนวกึ่งกลำงของด้ำนตะวันตกเป็นพืนที่รำบลุ่ มแม่นำบำงปะกง
มีลำนำคลองหลวงยำว 130 กิโลเมตร ต้นนำอยู่ที่อำเภอบ่อทองและอำเภอบ้ำนบึง ผ่ำนพนัสนิคม ไปบรรจบ
เป็นคลองพำนทองไหลลงสู่แม่นำบำงปะกง
3) ที่รำบชำยฝั่งทะเล ตังแต่ปำกแม่นำบำงปะกงติดกับทะเลอยู่ทำงด้ำนทิศตะวันตกตังแต่อำเภอ
เมืองจนถึงอำเภอสัตหีบซึ่งมีควำมยำวประมำณ 160 กิโลเมตร เว้ำแหว่งคดโค้งสวยงำม เกิดเป็นหน้ำ ผำหิน
หำดทรำยทอดยำว ป่ำชำยเลน ป่ำชำยหำดฯลฯ ซึ่งอ่ำวหลำยแห่งสำมำรถพัฒนำไปเป็นท่ำจอดเรือกำบังคลื่น
ลมได้เป็นอย่ำงดี ประกอบด้วยที่รำบตำมชำยฝั่งทะเลที่มีภูเขำเล็กๆ สลับเป็นบำงตอน ชำยฝั่งทะเล บำงแห่ง
มีลักษณะเว้ำแหว่งและเป็นที่ลุ่มต่ำนำทะเลท่วมถึง มีป่ำชำยเลนหรือโกงกำงขึนตังแต่ในเขตอำเภอเมืองชลบุ รี
ถั ด ลงไปเป็ น อ ำเภอศรี ร ำชำ อ ำเภอบำงละมุ ง และอ ำเภอสั ต หี บ มี ห ำดทรำยสวยงำมหลำยแห่ ง
ซึ่งได้รับกำรพัฒนำเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัด
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4) ส่วนที่เป็นเกำะ อยู่ห่ำงจำกชำยฝั่งทะเลออกไปประมำณ 10 กิโลเมตร ซึ่งประกอบด้วยพืนที่ที่
เป็นเกำะเล็กและเกำะใหญ่ประมำณ 46 เกำะ เกำะที่สำคัญที่สุดคือเกำะสีชังและมีฐำนะเป็นอำเภอ นอกจำกนี
ยังมีเกำะแสมสำร เกำะล้ำน เกำะครก เกำะสำกและเกำะไผ่ เป็นที่เหมำะแก่กำรท่องเที่ยวและพักผ่อน
จังหวัดชลบุรีมีอำณำเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี
ทิศเหนือ : ติดต่อกับอำเภอบำงปะกง อำเภอบ้ำนโพธิ์ อำเภอแปลงยำว จังหวัดฉะเชิงเทรำ
ทิศตะวันออก : ติดต่อกับอำเภอสนำมชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรำ อำเภอท่ำใหม่ จังหวัดจันทบุรี
กิ่งอำเภอวังจันทร์ และอำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
ทิ ศ ใต้ : ติ ด ต่ อ กั บ อ ำเภอบ้ ำ นฉำง อ ำเภอเมื อ งระยอง กิ่ ง อ ำเภอวั ง จั น ทร์ อ ำเภอแกลง
อำเภอบ้ำนค่ำย และอำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
ทิศตะวันตก : ติดต่อกับชำยฝั่งทะเลตะวันออกของอ่ำวไทย

รูป 1 แผนที่แสดงอำณำเขตจังหวัดชลบุรี
1.2 ภูมิอากาศ
จั ง หวั ดชลบุ รี มี ลั ก ษณะภู มิอ ำกำศของจัง หวั ดชลบุ รีแ บบเขตอำกำศแบบสะวัน นำ(Savanna
Climate) ลักษณะอำกำศจะมีช่วงฤดูแล้งสลับฤดูฝนอย่ำงชัดเจน อิทธิพลจำกลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจะ
ทำให้อำกำศแห้งแล้ง เป็นลักษณะอำกำศแบบมรสุมเขตร้อน(Tropical Climate) โดยได้รับอิทธิพลจำกทังลม
มรสุมตะวันออกเฉียงใต้ในช่วงเดือนสิงหำคม-ตุลำคม และได้รับอิทธิพลจำกลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
ระหว่ำงเดือนพฤศจิกำยน-กุมภำพันธ์ ส่งผลให้จังหวัดชลบุรีมีฤดูกำลแตกต่ำงกันอย่ำงชัดเจน 3 ฤดู ได้แก่
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ฤดูร้อน เดือนมีนำคม-เดือนพฤษภำคม อำกำศค่อนข้ำงอบอ้ำว แต่ไม่ถึงกับร้อนจัดอุณหภูมิเฉลี่ย
30.40 องศำเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 39.0 องศำเซลเซียส
ฤดูฝน เดือนสิงหำคม-เดือนตุลำคม มีฝนตกกระจำยทั่วไป โดยมักตกหนักในเขตป่ำและภูเขำ
จำนวนวันที่ฝนตก 131 วัน ปริมำณนำฝนรวม 1,376.5 มิลลิเมตร
ฤดู ห นำว เดื อ นพฤศจิ ก ำยน-เดื อ นกุ ม ภำพั น ธ์ อำกำศไม่ ห นำวจั ด เย็ น สบำย ท้ อ งฟ้ ำ สดใส
ปลอดโปร่ง และมีแดดตลอดวัน นับเป็นช่วงเวลำซึ่งชำยหำดจะคึกคักไปด้วยนักท่องเที่ยว ส่วนภำคเกษตรในฤดู
นีเป็นเวลำที่ค่อนข้ำงแล้ง เพรำะฝนทิงช่วงหลำยเดือนอุณหภูมิเฉลี่ย 27.73 องศำเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด

19.0 องศำเซลเซียส
1.3 เขตการปกครอง
จังหวัดชลบุรีแบ่งเขตกำรปกครองออกเป็น 11 อำเภอ 92 ตำบล 687 หมู่บ้ำน โดยมีอำเภอต่ำง ๆ
ดังนี อำเภอเมืองชลบุรี บ้ำนบึง บำงละมุง พำนทอง พนัสนิคม ศรีรำชำ สัตหีบ หนองใหญ่ บ่อทอง เกำะสีชัง และ
เกำะจันทร์ ในส่วนกำรปกครองท้องถิ่น ประกอบด้วย องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบำลนคร 2 แห่ง
เทศบำลเมือง 10 แห่ ง เทศบำลต ำบล 35 แห่ ง และองค์กำรบริห ำรส่ ว นตำบล 50 แห่ ง และรูปแบบกำร
ปกครองพิเศษ 1 แห่ง(เมืองพัทยำ) รำยละเอียดดังตำรำงที่ 1
ตารางที่ 1 ข้อมูลเขตกำรปกครองจังหวัดชลบุรี
เทศบำล อบต.
ที่
อำเภอ ตำบล หมู่บ้ำน อบจ. เทศบำลนคร เทศบำลเมือง
1 เมืองชลบุรี
18
97
1
4
8
4
นคร
ตำบล
2 พนัสนิคม
19
185
1
3
8
3 บ้ำนบึง
8
52
2
5
3
4 พำนทอง
11
76
๒
8
5 บำงละมุง
6
47
5
1
6 ศรีรำชำ
6
60
2
1
1
4
7 สัตหีบ
5
41
1
5
2
8 หนองใหญ่
5
24
1
4
9 บ่อทอง
6
47
2
5
10 เกำะจันทร์
2
27
1
2
1
11 เกำะสีชัง
1
7
1
รวม 11 อำเภอ
92
687
1
2
10
35
50
ที่มำ : แผนพัฒนำจังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2561-2564 ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
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1.4 เศรษฐกิจ
ผลิตภัณฑ์มวลรวม ปี 2558 จังหวัดชลบุรีมีมูลค่ำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด 809,480 ล้ำนบำท
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.73 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศ (13,672,851ล้ำนบำท) และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ
44.31 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัดภำคตะวันออก (1,826,859 ล้ำนบำท) โครงสร้ำงเศรษฐกิจของ
จังหวัดชลบุรี ขึนอยู่กับภำคนอกเกษตรเป็นหลัก ซึ่งมีมูลค่ำ 789,070 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 97.84 ของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ส่วนใหญ่มำจำกสำขำอุตสำหกรรมมูลค่ำ 402,910 ล้ำนบำท และภำคบริกำรที่
สำคัญ ได้แก่ กำรขำยส่ง กำรขำยปลีกฯ กำรไฟฟ้ำ แก๊ส ประปำ กำรขนส่ง บริกำรด้ำนอสังหำริมทรัพย์ กำร
บริหำรรำชกำรฯ โรงแรมและภัตตำคำร ตัวกลำงทำงกำรเงิ นและกำรก่อสร้ำง ตำมลำดับ รวมมูลค่ำ 358,653
ล้ำนบำท ส ำหรับ ภำคเกษตรมูล ค่ำ 20,410 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 2.52 ของผลิ ตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด
สำมำรถจำแนกเป็นสำขำเกษตรกรรม สำขำกำรประมงมีมูลค่ำเพียง 1,067 ล้ำนบำท
จังหวัดชลบุรี มีระบบเศรษฐกิจที่ผสมผสำนระหว่ำงภำคกำรเกษตร ภำคอุตสำหกรรมและภำค
กำรท่องเที่ยวและบริกำร สำมำรถสรุปได้ดังนี
1) ด้ า นเกษตรกรรม หำกพิจ ำรณำพื นที่ท ำกำรเกษตรของจัง หวัด ชลบุรีแ ล้ว พบว่ำ พืนที่
เพำะปลูกทำกำรเกษตรมีประมำณครึ่งหนึ่งของพืนที่ทังหมดของจังหวัด และพบว่ำพืนที่จังหวัดชลบุรีมีบทบำท
ทำงด้ำนกำรผลิตพืชเศรษฐกิจประเภทพืชไร่ เช่น อ้อย มันสำปะหลัง สับปะรด ประเภทไม้ยืนต้น เช่น ปำล์ม
นำมันและประเภทไร่นำข้ำว แต่พืนที่เกษตรกรรมยังคงมีแนวโน้มลดลงอย่ำงต่อเนื่อง สำเหตุมำจำกผลของกำร
พัฒนำเศรษฐกิจภำยในประเทศและ ภำคตะวันออกตั งแต่ปี 2545 เป็นต้นมำ รวมทังควำมผันผวนของรำคำ
สินค้ำทำงกำรเกษตรและสภำพดิน ฟ้ำ อำกำศที่มีควำมไม่แน่นอนทำให้เกษตรกรเกิดควำมไม่มั่นใจในกำรลงทุน
และกำรขำดแคลนแรงงำนภำคเกษตรในอนำคตทำให้มีเกษตรกรส่วนใหญ่ขำยที่ทำกินให้แก่กลุ่มนำยทุนไปเป็น
จำนวนมำก รวมทังกำรรุกลำของพืนที่เมืองและกิจกรรมทำงเศรษฐกิจต่ำงๆ เข้ำมำในพืนที่เกษตรกรรม เพิ่ม
มำกขึน โดยเฉพำะพืนที่นำและไร่ ในขณะที่พืนที่ทุ่งหญ้ำและโรงเรือนเลียงสัตว์สถำนที่เพำะเลียงสัตว์นำ พืนที่
ปลูกไม้ยืนต้นและไม้ผลกลับมีแนวโน้มเพิ่มมำกขึน เพรำะปัจจุบันเกษตรกรเริ่มนิยมหันมำทำกำรเพำะเลียงสัตว์
นำโดยเฉพำะกุ้งบริเวณพืนที่ชำยฝั่งทะเล และปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้นเพิ่ ม มำกขึ นได้แก่ ยำงพำรำ ปำล์มนำมัน
เงำะ มังคุด ทุเรีย นและล ำไย ฯลฯ เพื่อกำรส่งออกแทนกำรทำนำและทำไร่เพิ่มมำกขึน เนื่องจำกมีมูล ค่ำ
ทำงกำรผลิตสูง รำคำดีและเป็นที่ต้องกำรของตลำด รวมทังมีนโยบำยของรัฐบำลในกำรเปิดกำรค้ำเสรีเพิ่มมำก
ขึน ส่ ง ผลทำให้ แนวโน้ ม กำรปลู กพื ช เศรษฐกิ จ ภำยในพื นที่ มีแ นวโน้ ม กำรขยำยตั ว เพิ่ มมำกขึนในอนำคต
โดยเฉพำะนโยบำยกำรส่งเสริมกำรปลูกพืชพลังงำนภำยในพืนที่ ได้แก่ ปำล์มนำมัน
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พืนที่ทำกำรเกษตร รวม 1,228,692 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 45.06 ของพืนที่จังหวัด ประกอบด้วย
พืนที่เพำะปลูกข้ำว 156,072 ไร่(ร้อยละ 12.56) พืชไร่ 535,818 ไร่ (ร้อยละ 43.14) พืชผัก 13,132 ไร่ (ร้อย
ละ 1.06) ไม้ผ ล/ไม้ยืน ต้น 536,489 ไร่ (ร้อยละ 43.19) และไม้ดอกไม้ประดับ 641 ไร่ (ร้อยละ 0.05) พืช
เศรษฐกิจที่สำคัญที่มีกำรเพำะปลูกมำกที่สุ ด (5 อันดับ) ได้แก่ มันสำปะหลัง อ้อยโรงงำน สัปปะรด ข้ำวนำปี
และข้ำวนำปรัง และมีครัวเรือนเกษตรกร รวม 39,354 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 7.74 ของ ครัวเรือนทังจังหวัด
(ครัวเรือนจังหวัดชลบุรี 719,524 ครัวเรือน)
2) ด้า นการปศุสัต ว์ พืนที่ทำปศุสัตว์ 475 ,754.47 ไร่ พืนที่ปลูกหญ้ำอำหำรสัตว์ 24,613 ไร่
คิดเป็นร้อยละ 0 .90 ของพืนที่จังหวัด มีเกษตรกรผู้เลียงสัตว์ รวม 36,094 รำย โรงฆ่ำสัตว์ 112 แห่ง สหกรณ์
โคนม 1 แห่ง ตลำดนัดปศุสัตว์ 1 แห่ง ร้ำนขำยอำหำรสัตว์ 228 แห่ง โรงงำนผลิตอำหำรสัตว์ 9 แห่ง โดยมีกำร
เลียงไก่ เนือ 20,186,494 ตัว ไก่ไข่ 4,716,403 ตัว สุกรแม่พันธุ์ 309,104 ตัว สุกรขุน 638,874 ตัว โคเนือ
27,654 ตัว โคนม 1,709 ตัว
3) ด้า นการประมง

เนื่ องจำกพืนที่จังหวัดชลบุรีติดชำยฝั่งทะเล ทำให้ กำรผลิตในสำขำ

ประมงมีบทบำทที่สำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของพืนที่ กำรประมงแบ่งออกเป็น ๓ ประเภท คือ เพำะเลียงชำยฝั่ง
ประมงทะเล และประมงนำจื ดมีพืนที่ทำกำรประมง 61,483.22 ไร่ กำรประกอบอำชีพประมง แบ่งเป็น 3
ประเภท ได้แก่กำรประมงทะเล ปริมำณสัตว์นำที่จับได้ 139,748 ตัน มูลค่ำรวม 5,229 ล้ำนบำท กำรเพำะเลียง
สัตว์นำจืด ปริมำณสัตว์นำจืด 29,882.35 ตัน มูลค่ำรวม 597.65 ล้ำนบำท และ กำรประมงชำยฝั่งปริมำณสัตว์
นำ 76 ,303.35 ตัน มูลค่ำรวม 1, 092.84 ล้ำนบำท รวมปริมำณ สัตว์นำที่จับได้ทังสินจำนวน 106,815.70 ตัน
มูลค่ำรวม 1,690.49 ล้ำนบำท พืนที่เพำะเลียงกุ้งจะกระจำยตัวอยู่ในพืนที่อำเภอพนัสนิคม อำเภอพำนทอง
อำเภอบ่อทอง และอำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี บริเวณพืนที่กำรเลียงกุ้งทะเลในปัจจุบันมีแนวโน้มลดลง
เนื่องจำกรำคำกุ้งตกต่ำ อันเนื่องมำจำกปัญหำเรื่องกำรส่งออก กำรถูกกีดกันทำงกำรค้ำ กำรแข่งขันทำงด้ำน
กำรตลำด และปัญหำเรื่องโรคระบำดของกุ้ง ทำให้เกษตรกรบำงส่วนหยุดเลียงชั่วครำว โดยหันไปเลียงสัตว์นำที่
มีควำมเสี่ยงน้อยกว่ำ เช่น ปลำกะพง ปลำเก๋ำ เป็นต้น กำรประมงนำจืด ส่วนใหญ่อยู่ในอำเภอพนัสนิคม พำน
ทอง ศรีรำชำ เกำะจันทร์ บ้ำนบึง สัตหีบ บำงละมุง บ่อทอง และอำเภอหนองใหญ่ มีกำรเพำะเลียงชนิดปลำที่
สำคัญ ได้แก่ ปลำนิล ปลำดุก ปลำสวำย เป็นต้น
4) ด้านการทาเหมืองแร่ ในเขตพืนที่จังหวัด ได้เคยมีกำรสำรวจพบแหล่งแร่พลวงเหล็กแบไรต์
แคลไซต์ โดโลไมต์เฟลด์สปำร์ แต่มีปริมำณสำรองน้อย ไม่คุ้มค่ำต่อกำรลงทุนในเชิงพำณิชย์ จึงไม่มีผู้ใดสนใจทำ
เหมืองแร่ยกเว้นแร่พลวง ที่มีกำรทำเหมืองอยู่ในท้องที่ตำบลบ่อทอง แต่ก็มีปริมำณสำรองน้อยเช่นกัน ช่วงเวลำ
ที่ผ่ำนมำจึงไม่มีผลผลิตแต่อย่ำงใด ปัจจุบันเหมืองแร่ที่มีกำรผลิตอย่ำงต่อเนื่องมีเพียงเหมืองแร่หินอุตสำหกรรม
เพื่ อ กำรก่ อ สร้ ำ ง โดยแยกเป็ น 2 ชนิ ด คื อ แร่ หิ น อุ ต สำหกรรมชนิ ด หิ น ปู น และแร่ หิ น อุ ต สำหกรรมชนิ ด
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หินแกรนิต เพื่ออุตสำหกรรมก่อสร้ำงมีเหมืองแร่ จำนวน 35 แห่ง และปริมำณแร่ที่ผลิตได้ จำนวน 9,951,194
ตัน (ข้อมูล ณ เดือนตุลำคม 2554)
5) ด้านอุตสาหกรรม จังหวัดชลบุรีเป็นพืนที่เป้ำหมำยโครงกำรพัฒนำพืนที่ชำยฝั่งทะเลภำค
ตะวันออก ปี 2553 มีโรงงำนอุตสำหกรรม จำนวนทังสิน 3,853 แห่ง แบ่งเป็นนอกนิคมอุตสำหกรรม จำนวน
2,947 แห่ง และในนิคมอุตสำหกรรม 5 แห่ง (นิคมอุตสำหกรรมเหมรำชชลบุรี , นิคมอุตสำหกรรมอมตะนคร,
นิคมอุตสำหกรรมปิ่นทอง, นิคมอุตสำหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) และนิคมอุตสำหกรรมแหลมฉบัง) จำนวน
1,231 แห่ง คนงำน จำนวนทังสิน 349,264 คน เงินลงทุน จำนวนทังสิน 896,251 ล้ำนบำท
6) ด้านการท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรี ที่ได้รับกำรขึนทะเบียนแล้ว จำนวน 114
แห่ง แบ่งเป็น แหล่งท่องเที่ยวตำมธรรมชำติ จำนวน 29 แห่ง และแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้ำงขึน จำนวน 85
แห่ง โดยสำมำรถจำแนกตำมรูปแบบกำรท่องเที่ยว ปี 2553 มีนักท่องเที่ยว จำนวน 9,335,399 คน เพิ่มขึน
จำกปี 2552 จำนวน 1,156,423 คน รำยได้ 65,462 ล้ำนบำท เฉพำะเมืองพัทยำมีจำนวนนักท่องเที่ยวในปี
2553 จำนวน4,007,623 คน โดยมีนักท่องเที่ยวต่ำงประเทศที่มำท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรี เรียงลำดับจำกมำก
ไปหำน้อย ได้แก่ รัสเซีย จีน ไต้หวัน เยอรมนี อินเดีย ตำมลำดับ นักท่องเที่ยวมีระยะเวลำพำนักเฉลี่ยของ
นักท่องเที่ยว 2.59 วัน
1.5 สังคม และโครงสร้างประชากร

จังหวัดชลบุรีมีประชำกรจำนวนทังสิน 1,483,049 คน เป็นชำยจำนวน 726,915 คน เป็นหญิง
จำนวน 756,134 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.25 ของประเทศ ( 65,913,550 คน) จำนวนครัวเรือน 949,829
ครัวเรือน จำนวนขนำดครัวเรือนเฉลี่ย 1.56 คน/บ้ำน ประชำกรแฝงของจังหวัดชลบุรี มีจำนวน 1,421,614
คน (ตำรำงที่ 2)
ควำมหนำแน่น ประชำกรในจังหวัดชลบุรี 339.92 คนต่อตำรำงกิโลเมตร ควำมหนำแน่นของ
ประชำกรสูง ได้แก่ อำเภอเมืองชลบุรี เกำะสีชัง สัตหีบ ศรีรำชำและบำงละมุงตำมลำดับ ซึ่งเป็นชุมชนเมือง
และเขตเศรษฐกิจท่องเที่ยว และอุตสำหกรรม สำหรับเกำะสีชังมีควำมหนำแน่นอันเนื่องมำจำกด้ำนขนำดของ
พืนที่
ประชำกรในเขตเมืองจังหวัดชลบุรี ได้แก่ เทศบำลนครเจ้ำพระยำสุรศักดิ์ เทศบำลนครแหลมฉบัง
เมืองพัทยำ เทศบำลเมืองหนองปรื อ เทศบำลเมืองอ่ำงศิลำ เทศบำลเมืองบ้ำนสวน เทศบำลเมืองแสนสุ ข
เทศบำลเมืองบ้ำนบึง เทศบำลเมืองศรีรำชำ เทศบำลเมืองพนัสนิคม เทศบำลเมืองชลบุรี และเทศบำลเมื องสัต
หีบ ประชำกรรวมทังสิน 326,020 คน และมีจำนวนครัวเรือน 218,253 ครัวเรือน ขนำดของครัวเรือนเฉลี่ย
1.49 คนต่อบ้ำน คำมหนำแน่น 1,291.98 คนต่อตำรำงกิโลเมตร
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ตารางที่ 2 จำนวนประชำกรจังหวัดชลบุรี
อำเภอ
เกำะจันทร์
เกำะสีชัง
บ่อทอง
บำงละมุง
บ้ำนบึง
พนัสนิคม
พำนทอง
เมือง
ศรีรำชำ
สัตหีบ
หนองใหญ่
ผลรวมทังหมด

เพศชำย
เพศหญิง
ประชำกรรวม จำนวนบ้ำน
19,289
17,963
37,252
13,062
2,306
2,354
4,660
2,056
25,227
24,954
50,181
16,721
129,772
151,278
281,050
241,405
51,268
53,614
104,882
53,022
82,971
78,448
161,419
62,348
31,777
32,959
64,736
47,631
167,655
179,183
346,838
228,541
144,855
152,093
296,948
213,117
59,938
51,596
111,534
63,032
11,860
11,689
23,549
8,894
726,918
756,131
1,483,049
949,829

ที่มำ : ระบบสถิติทำงทะเบียน กรมกำรปกครอง พ.ศ. 2560
1.6 ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
1) ทรัพยากรที่ดิน
ลักษณะโดยทั่วไปของดินในพืนที่จังหวัดชลบุรี เป็นดินที่เกิดจำกกำรผุกร่อนของภูเขำมีกำร
ระบำยน ำดี แต่ ใ ช้เ พำะปลู ก ได้ ไ ม่ น ำนก็ ห มดธำตุอ ำหำร ต้ องใช้ ปุ๋ย เพื่ อ เพิ่ ม ควำมอุ ดมสมบูร ณ์ เป็ น ดิ น ที่
เหมำะสมต่อกำรเพำะปลูกพืชไร่ยำงพำรำ และทำสวนผลไม้
ลักษณะของดินในพืนที่จังหวัดชลบุรีประกอบด้วยดินชุดต่ำง ๆ โดยกลุ่มดินในจังหวัดชลบุรี
สำมำรถแบ่งได้เป็น 5 ชนิด ได้แก่กลุ่มดินนำ กลุ่มดินไร่ กลุ่มดินตืน กลุ่มดินทรำย และพืนที่ภูเขำ
ในพืนที่ชำยฝั่งทะเลของจังหวัดชลบุรีมีลักษณะเป็นดินตะกอนตำมชำยฝั่งหรือที่ลุ่มริมทะเล
ดินเลนนำเค็มเหมำะแก่กำรเจริญเติบโตของแสม โกงกำง ไม้พุ่มเตีย และไม้ลำต้นอ่อน เนื่องจำกพืนที่กลุ่ม
จังหวัดภำคตะวันออกตังอยู่ติดกับชำยฝั่งอ่ำวไทย ทำให้คุณสมบัติของดินในพืนที่มีทังข้อดีข้อ เสีย คือ มีข้อ
ได้ เ ปรี ย บด้ ำ นควำมอุ ด มสมบู ร ณ์ ข องดิ น เนื่ อ งจำกวั ต ถุต้ น ก ำเนิ ดดิ น เป็น ดิ นตะกอนปำกแม่ นำทั บถมกั น
ในขณะเดียวกัน พืนที่ติดกับทะเลมีปัญหำเรื่องนำเค็มและนำกร่อยส่งผลต่อคุณภำพของดินเป็นดินเปรียวและ
ดินเค็ม จำกรำยงำนกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเชิง พืนที่รำยแปลงมำตรำส่วน 1 : 4,000 จังหวัดชลบุรี โดยกลุ่ ม
วิ เ ครำะห์ ส ภำพกำรใช้ ที่ ดิ น กรมพั ฒ นำที่ ดิ น กำรใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ในปี พ.ศ. 2556 ของจั ง หวั ด ชลบุ รี
แบ่ ง พืนที่อ อกเป็ น 5 ประเภท ประกอบไปด้ว ยข้อ มูล แสดงพืนที่เ กษตรกรรมมี เนื อที่ 1,697,908 ไร่ หรื อ
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ร้อยละ 62.24 พืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้ำงมีเนือที่ 492,800 ไร่ หรือร้อยละ 18.09 พืนที่ป่ำไม้มีเนือที่ 306,372
ไร่ หรือร้อยละ 11.24 พืนที่แหล่งนำมีเนือที่ 55,279 ไร่ หรือร้อยละ 2.03 และพืนที่เบ็ดเตล็ด มีเนือที่ 174,516
ไร่ หรือร้อยละ 6.40 รวมเนือที่ทังหมด 2,726,875 ไร่ (ตำรำงที่ 3)
ตารางที่ 3 รูปแบบกำรใช้ประโยชน์ที่ดินของจังหวัดชลบุรี
เนื้อที่นอกการเกษตร
เนื้อที่
ทั้งหมด

เนื้อที่
ป่าไม้

เนื้อที่
แหล่งน้า

เนื้อที่ถือ

พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง

ครอง
การเกษตร

เบ็ดเตล็ด

อุตสาหกร
รวม

รมและ

ที่อยู่

อื่นๆ

196,516

197,129

นิคมฯ
2,726,875

306,372

55,297

1,697,908

667,298

99,137

174,561

หน่วย : ไร่ ที่มำ : กรมพัฒนำที่ดิน ปี 2556
2) ทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งน้า
พืนที่จังหวัดชลบุรีมีทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมที่ เป็นแหล่งทรัพยำกรธรรมชำติที่มี
คุณค่ำแก่กำรอนุรักษ์และกำรพัฒนำโดยเฉพำะแหล่งทรัพยำกรธรรมชำติที่มีศักยภำพเพื่อกำรท่องเที่ยว อำทิ
ชำยหำดที่ มี ชื่ อ เสี ย ง และเกำะต่ ำ ง ๆ สำมำรถดึ ง ดู ด นั ก ท่ อ งเที่ ย วทั งในและนอกประเทศสร้ ำ งรำยได้
แก่ประชำชนในพืนที่และประเทศ ทรัพยำกรธรรมชำติที่สำคัญ ได้แก่
- ทรัพยากรป่าไม้ ในปี 2558 จังหวัดชลบุรีมีเนือที่ป่ำไม้ 338,435.20 ไร่ หรือประมำณร้อย
ละ 12.01 ของเนือที่ทังหมดของจังหวัด มีพืนที่ป่ำสงวนแห่งชำติจำนวน 9 ป่ำ เนือที่รวมทังสิน 906,396 ไร่
ได้แก่ ป่ำสงวนแห่งชำติ ป่ำบำงละมุง เนือที่ 103,075 ไร่ ป่ำเขำเขียว เนือที่ 55,625 ไร่ ป่ำท่ำ
บุญมี- ป่ำบ่อทอง เนือที่ 170,625 ไร่ ป่ำคลองตะเคียนเนือที่ 378,750 ไร่ ป่ำแดงและป่ำชุมนุมกลำง เนือที่
160,625 ไร่ ป่ำเขำชมพู่ เนือที่ 28,589 ไร่ ป่ำเขำพุ เนือที่ 5,428 ไร่ ป่ำเขำหินดำดและป่ำเขำไผ่ เนือที่ 2,125
ไร่ และป่ำเขำเรือแตก เนือที่ 1,500 ไร่
นอกจำกนียังมีเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำ จำนวน 2 แห่ง เนือที่รวมทังสิน 128,821 ไร่ แยกเป็น
เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำเขำเขียว-เขำชมพู่ เนือที่ 90,437 ไร่ ป่ำเขำอ่ำงฤำไน เนือที่ 38,375 ไร่ และมีเขตห้ำมล่ำ
สัตว์ป่ำ จำนวน 2 แห่ง เนือที่รวมทังสิน 13,899 ไร่ แยกเป็น เขตห้ำมล่ำสัตว์ป่ำอ่ำงเก็บนำบำงพระ เนือที่
11,600 ไร่ ป่ำเขำชีโอน เนือที่ 2,299 ไร่ นอกจำกนียังมีวนอุทยำน จำนวน 1แห่ง ได้แก่ วนอุทยำนนำตกเขำ
เจ้ำบ่อทอง เนือที่ 19475 ไร่ และพืนที่ป่ำในเขตชันคุณภำพลุ่มนำชัน 1 และ 2 เนือที่ 75,235 ไร่
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- ทรั พยากรน้า แหล่งนำธรรมชำติของจังหวัดชลบุรี มีแม่นำล ำธำร 2 ลุ่มนำสำขำ ได้แก่
ลุ่มนำสำขำชลบุรี และลุ่มนำสำขำคลองหลวง ครอบคลุมพืนที่ 4,447 ตำรำงกิโลเมตร ใน 11 อำเภอ 92 ตำบล
ส่วนอ่ำงเก็บนำในจังหวัดชลบุรี มีทังขนำดใหญ่ ขนำดกลำงและขนำดเล็ก รวม 50 อ่ำง อ่ำงเก็บนำขนำดใหญ่
ได้แก่ อ่ำงเก็บนำบำงพระ
- ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ปัจจุบันทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ งทะเลของพืนที่
จังหวัดชลบุรีมีทังระบบนิเวศป่ำชำยเลน แนวปะกำรั ง แหล่งหญ้ำทะเล และ เต่ำทะเล โดยป่ำชำยเลน พบใน
พืนที่อำเภอเมือง อำเภอศรีรำชำ และอำเภอสัตหีบ มีพืนที่ป่ำชำยเลนรวม 7.7 ตำรำงกิโลเมตร (4,685 ไร่)
แหล่งหญ้ำทะเล มีอยู่เฉพำะในพืนที่ชำยฝั่งเขตอำเภอสัตหีบ มีพืนที่รวม 4,416 ไร่ ปะกำรัง พบในพืนที่เกำะไผ่
เกำะสีชัง และเกำะล้ำน มีพืนที่ประมำณ 6,567.34 ไร่ และเต่ำทะเล พบในเขตพืนที่เกำะครำม อำเภอสัตหีบ
พบแม่พันธุ์ 173 ตัว
3) ข้อมูลขยะ
จังหวัดชลบุรี มีปริมำณขยะมูลฝอยชุมชนเกิดขึนรวม 2,619.72 ตัน/วัน มีปริมำณขยะ
มูลฝอย 402,446 ตัน โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพียง 7 แห่งจำก 99 แห่งที่มีควำมสำมำรถและมีระบบ
กำจัดขยะมูลฝอยชุมขน ได้แก่ องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดชลบุรี เมืองพัทยำ เทศบำลนครแหลมฉบัง เทศบำลเมือง
ศรีรำชำ เทศบำงเมืองแสนสุข เทศบำลเมืองบ้ำนบึง และเทศบำลตำบล เขตอุดมศักดิ์ ซึ่งหลำยแห่งมีปัญหำระบบเต็ม
ประสิทธิภำพ ปัญหำด้ำนกำรจัดกำรขยะมูลฝอยชุมชนกำลังทวีควำมรุนแรงมำกขึน อันสืบเนื่องมำจำกระบบกำจัด
ขยะที่มีอยู่ในพืนที่จังหวัดชลบุรีเป็นระบบแบบฝังกลบ จึงมีข้อจำกัดของพืนที่ในกำรก่อสร้ำงระบบกำจัดขยะมูล
ฝอยและปริมำณขยะมูลฝอยที่เพิ่มมำกขึนตำมกำรขยำยตัวของชุมชน นอกจำกนี ระบบกำจัดขยะมูลฝอยก็ไม่
สำมำรถรองรับปริมำณขยะได้อีกเนื่องจำกระบบได้ใช้งำนเต็มประสิทธิภำพ จึงทำให้เกิดปัญหำกำรลักลอบทิง
ขยะและกำกอุตสำหกรรมในพืนที่จังหวัด ซึ่งในอนำคตคำดว่ำจะส่งผลกระทบต่อคุณภำพชีวิตของประชำชน
ตารางที่ 4 ปริมำณขยะมูลฝอยรวมจังหวัดชลบุรี
ข้อมูล

ในเขตเทศบำล

นอกเขตเทศบำล

รวมทังหมด

จำนวนตัน/วัน

ร้อยละ

จำนวนตัน/วัน

ร้อยละ

จำนวนตัน/วัน

ร้อยละ

ปริมำณขยะมูลฝอยรวม

803.35

100

518.26

100

1321.61

100

ปริมำณขยะมูลฝอยที่เก็บได้

723.15

90.02

445.70

86.00

1,168.85

88.44

ปริมำณขยะมูลฝอยที่ตกค้ำง

80.20

9.98

72.56

14.00

152.76

11.56
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1.7 แผนยุทธศาสตร์
จุดยืนยุทธศาสตร์ (Positioning): - กำรท่องเที่ยวชำยทะเลนำนำชำติ เมืองอุตสำหกรรมสะอำด
แหล่งผลิตสินค้ำเกษตร (อ้อย มันสำปะหลัง ปำล์มนำมัน) ปศุสัตว์ ประมง และศูนย์กลำง Logistics (ทำงบก:
รถ รถไฟ รถไฟควำมเร็วสูง ทำงนำ: ท่ำเทียบเรือต่ำงๆ ทำงอำกำศ: สนำมบินนำนำชำติอู่ตะเภำ –ระยองพัทยำ)
วิสัยทัศน์ : “ฐำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรมชันนำของอำเซียน แหล่งท่องเที่ยวชำยทะเลนำนำชำติ
แหล่งผลิตสินค้ำเกษตรปลอดภัย ประตูสู่เศรษฐกิจโลก สังคมแห่งกำรเรียนรู้ มีภูมิ คุ้มกัน ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อมเป็นฐำนกำรพัฒนำที่มีคุณภำพและยั่งยืน”
เป้าประสงค์รวม
1. ฐำนเศรษฐกิจหลักของจังหวัด (อุตสำหกรรม กำรท่องเที่ยว เกษตร เมืองศูนย์กลำงธุรกิจ) มี
กำรเติบโตอย่ำงมั่นคงและมีเสถียรภำพ (มีคุณภำพ มำตรฐำน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่เกิดจำกกำรมีส่วน
ร่วมของทุกภำคส่วน และให้เกิดควำมยั่งยืน) มีแหล่งงำนในพืนที่ ประชำชนมีงำนทำที่มั่นคง และมีรำยได้
เพียงพอต่อกำรดำรงชีวิต
2. ประชำชนและสั งคมมีศักยภำพและคุณภำพชีวิตที่ดี สำมำรถรองรับกำรเจริญเติบโตทำง
เศรษฐกิจและกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพแวดล้อม
3.ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมมีควำมอุดมสมบูรณ์และปรำศจำกมลภำวะ รวมทังมีกำรใช้
ประโยชน์อย่ำงเหมำะสมและสมดุลต่อระบบนิเวศ
ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับกำรพัฒนำอุตสำหกรรมในพืนที่ให้เป็นอุตสำหกรรมแห่งอนำคต
โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีขันสูงในกระบวนกำรผลิตอย่ำงเป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนำแหล่งท่องเที่ยวชำยทะเลนำนำชำติ กิจกรรมกำรท่องเที่ยว สินค้ำ
และบริกำรด้ำนกำรท่องเที่ยวได้มำตรฐำนสำกลให้เป็นฐำนกำรกระจำยรำยได้และสร้ำงงำน
ประเด็น ยุทธศาสตร์ ที่ 3 พัฒนำสิ นค้ำเกษตร สิ นค้ำเพื่อกำรแปรรูปโดยมีกระบวนกำรผลิตที่
ทันสมัยและไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม ให้มีคุณภำพและได้มำตรฐำนปลอดภัยสอดคล้องกับควำมต้องกำรของ
ผู้บริโภคทังในและต่ำงประเทศ
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ประเด็น ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนำและปรับปรุงด้ำนกำรผังเมือง โครงสร้ำงพืนฐำน และระบบ
Logistics เพื่อรองรับกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจ สังคม และนวัตกรรมให้เป็นเมืองที่น่ำอยู่อย่ำงยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนำคนและชุมชนให้มีคุณภำพ โดยกำรจัดบริกำรสังคมให้มีคุณภำพ
และมำตรฐำนรองรับกำรเจริญเติบโตด้ำนเศรษฐกิจและสังคมได้อย่ำงสมดุลและยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 บริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดควำมสมดุลใน
ระบบนิเวศน์ด้วยกระบวนกำรมีส่วนร่วม และทุกภำคส่วนได้ใช้ประโยชน์อย่ำงทั่วถึงและเป็นธรรม
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2. สถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
จังหวัดชลบุรีมีแนวชำยฝั่งทะเลรวมทังหมด 172 กิโลเมตร (ภำพที่ 2) มีพืนที่ในควำมรับผิดชอบของ
กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง ตำมมำตรำ 3 พระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเล
และชำยฝั่ง พ.ศ.2558 ครอบคลุม 6 อำเภอ 28 ตำบล มีพืนที่ประมำณ 494,275 ไร่ โดยมีตำบลที่ติดชำยฝั่งทะเล
จำนวน 21 ตำบล ติดป่ำชำยเลน จำนวน 13 ตำบล และที่อยู่บนเกำะจำนวน 1 ตำบล (กรมทรัพยำกรทำงทะเล
และชำยฝั่ง, 2558) มีเกำะต่ำงๆ จำนวน 47 เกำะ
ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งที่สำคัญของจังหวัดชลบุรี ตำมมำตรำ 3 ได้แก่
1) แนวปะกำรังมีพืนที่ทังหมด 6,567.34 ไร่
2) หญ้ำทะเลมีพืนที่ทังหมด 7.13 ตำรำงกิโลเมตร (4,458 ไร่)
3) สัตว์ทะเลหำยำก
4) ป่ำชำยเลนรวมทังหมด 7.7 ตำรำงกิโลเมตร (4,685 ไร่)
50 คู/แพรก มีระยะทำงทังหมด 31.5 กิโลเมตร
5) ชำยฝั่งทะเลประเภทต่ำงๆ ได้แก่ หำดทรำยมีควำมยำว 66,631.62 เมตร หำดโคลน มีควำมยำว
101,048.20 เมตร หำดหินและอื่นๆ 16,615.52 เมตร
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รูป 2 แผนที่แหล่งทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งที่สำคัญของจังหวัดชลบุรี ปี 2558
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2.1 สถานการณ์ทรัพยากรปะการัง
แนวปะการัง : คือแนวหินปูนใต้ทะเลในระดับนำตืนที่แสงแดดส่องถึง หินปูนดังกล่ำวเป็นผล
มำจำกกำรเจริญเติบโตของปะกำรังหลำยๆ ชนิด นอกจำกนี ยังมีสิ่งมีชีวิตอื่นๆ อีกหลำยชนิดที่มีส่วนเสริมสร้ำง
หินปูนพอกพูนสะสมในแนวปะกำรัง เช่น สำหร่ำยหินปูน หอยที่มีเปลือกแข็ง ฯลฯ ทังปะกำรังเองและสิ่งมีชีวิต
ที่ ส ร้ ำ งหิ น ปู น ได้ เมื่ อ ตำยไปแล้ ว จะยั ง คงเหลื อ ซำกหิ น ปู น ทั บ ถมพอกพู น ต่ อ ไป เนื่ อ งจำกแนวปะกำรั ง
ประกอบด้วย ปะกำรังหลำยชนิดและปะกำรังแต่ละชนิดมีลักษณะโครงสร้ำงแตกต่ำงกันไป ทำให้โครงสร้ำงของ
แนวปะกำรังมีลักษณะซับซ้อน เต็มไปด้วยซอกหลืบเหมำะสมต่อกำรดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตต่ำงๆ เช่น ปลำ กุ้ง
หอย ดำวทะเล ปลิงทะเล ฟองนำ ปะกำรังอ่อน กัลปังหำ หนอนทะเล สำหร่ำยทะเล เป็นต้น ทำให้แนวปะกำรัง
เป็นระบบนิเวศที่มีควำมซับซ้อน และมีควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพสูงที่สุดในทะเล ควำมอุดมสมบูรณ์ของแนว
ปะกำรังดึงดูดให้มีกำรใช้ประโยชน์จำกแนวปะกำรังมำกขึนทังโดยตรงและโดยทำงอ้อม ทรัพยำกรสัตว์นำนำนำ
ชนิดจำกแนวปะกำรังถูกนำขึนมำใช้ประโยชน์และกำรท่องเที่ยวในแนวปะกำรังเป็นที่นิยมมำกขึน

รูป 3 ควำมสัมพันธ์ของปะกำรังและสิ่งมีชีวิตในแนวปะกำรัง
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2.1.1 สถานภาพแนวปะการัง (State)

ข้อมูลจำกกำรสำรวจโดยสถำบันวิจัยและพัฒนำทรัพยำกรทำงทะเล ชำยฝั่งทะเล และป่ำ
ชำยเลน (2561) พบว่ำ จังหวัดชลบุรีมีพืนที่แนวปะกำรังประมำณ 6,567.34 ไร่ ทังนีแนวปะกำรังในจังหวัด
ชลบุรี ประกอบไปด้วยหมู่เกำะจำนวน 6 หมู่เกำะ โดยมีรำยละเอียดดังนี (ตำรำงที่ 5)
ตารางที่ 5 สถำนภำพปะกำรังในจังหวัดชลบุรี
หมู่เกำะ
หมู่เกำะสีชัง

หมู่เกำะไผ่

หมู่เกำะล้ำน

หมู่เกำะครำม

หมู่เกำะสัตหีบ

ชื่อเกำะ
เกำะสีชัง-เกำะยำยท้ำว
เกำะขำมน้อย
เกำะขำมใหญ่
เกำะปรง
เกำะร้ำนดอกไม้
เกำะค้ำงคำว
เกำะท้ำยตำหมื่น
เกำะไผ่
เกำะเหลื่อมใหญ่
เกำะเหลื่อมน้อย
เกำะหูช้ำง
เกำะกลึงบำดำล
เกำะมำรวิชัย
เกำะริน
เกำะล้ำน
เกำะครก
เกำะสำก
เกำะนก
เกำะจุ่น
เกำะครำม
เกำะครำมน้อย
เกำะเกล็ดแก้ว
เกำะอีร้ำ
กองหินสัตหีบ
เกำะเตำหม้อ
เกำะพระ
เกำะพระน้อย
เกำะหมู
เกำะยอ
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พืนที่แนวปะกำรัง (ไร่)
57.4
13.2
66.6
4.3
19.7
76.7
32.2
361.6
73.4
6.1
8
23.3
79.7
88.1
716.9
39.8
78.3
15
9
1,488.4
60.6
104.5
78.6
9.2
242
90
35
73
77

สถำนภำพ
สมบูรณ์ปำนกลำง
สมบูรณ์ปำนกลำง
ได้รับควำมเสียหำย
สมบูรณ์ดี
สมบูรณ์ดี
ได้รับควำมเสียหำย
ได้รับควำมเสียหำย
สมบูรณ์ดมี ำก
สมบูรณ์ดมี ำก
สมบูรณ์ดมี ำก
สมบูรณ์ดมี ำก
สมบูรณ์ดมี ำก
ได้รับควำมเสียหำย
สมบูรณ์ดี
สมบูรณ์ปำนกลำง
สมบูรณ์ปำนกลำง
สมบูรณ์ปำนกลำง
สมบูรณ์ปำนกลำง
ได้รับควำมเสียหำย
ได้รับควำมเสียหำยมำก
สมบูรณ์ปำนกลำง
สมบูรณ์ปำนกลำง
สมบูรณ์ปำนกลำง
สมบูรณ์ปำนกลำง
สมบูรณ์ปำนกลำง
สมบูรณ์ปำนกลำง
สมบูรณ์ดี
สมบูรณ์ปำนกลำง
สมบูรณ์ปำนกลำง
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หมู่เกำะ

ชื่อเกำะ

พืนที่แนวปะกำรัง (ไร่)
72
18
49
140
839
339.1
116.8
82.3
22.54
31.9
86.5
149.6
593

เกำะอีเลำ
เกำะนำงรำ
เกำะจระเข้
หำดนำงรอง
ชำยฝั่งสัตหีบ
หมู่เกำะแสมสำร เกำะแสมสำร
เกำะแรด
เกำะขำม
เกำะฉำงเกลือ
เกำะโรงหนัง-โรงโขน
เกำะจำน
เกำะจวง
ชำยฝั่งแสมสำร

สถำนภำพ
สมบูรณ์ปำนกลำง
สมบูรณ์ปำนกลำง
ได้รับควำมเสียหำยมำก
สมบูรณ์ปำนกลำง
สมบูรณ์ปำนกลำง
ได้รับควำมเสียหำยมำก
สมบูรณ์ปำนกลำง
ได้รับควำมเสียหำย
สมบูรณ์ดี
ได้รับควำมเสียหำย
สมบูรณ์ปำนกลำง
สมบูรณ์ปำนกลำง
ได้รับควำมเสียหำย

จำกกำรสำรวจสถำนภำพแนวปะกำรังในจังหวัดชลบุรี เมื่อปี พ.ศ.2560 – เดือนกรกฎำคม
พ.ศ.2561 โดยวิธี Line transect ซึ่งข้อมูลพืนฐำนที่ได้บันทึกคือ ปริมำณปกคลุมพืนที่ของปะกำรังมีชีวิตและ
ปริมำนปกคลุมพืนที่ของปะกำรังตำย ในกำรประเมินสถำนภำพของแนวปะกำรังว่ำมีสภำพดีหรือเสียหำยมำก
น้อยนันได้ใช้อัตรำส่วนของปริมำณปกคลุมพืนที่ของปะกำรังที่มีชีวิตต่อปะกำรังตำยในแนวปะกำรังนั นๆ มำ
เป็นเกณฑ์ในกำรตัดสิน
แนวปะกำรังบริเวณกลุ่มเกำะต่ำงๆ ในจังหวัดชลบุรี ที่ทำกำรสำรวจติดตำมสถำนภำพ
ปะกำรังปี พ.ศ.2560 จำนวน 221 ไร่ ถึงกรกฎำคม พ.ศ.2561 จำนวน 1,122 ไร่ มีทังที่อยู่ในสภำพที่เสียหำย
จนถึง สมบูรณ์ดีมำก แหล่งที่สมบูรณ์ดีมำก ได้แก่ หมู่เกำะล้ำน และหมู่เกำะไผ่ ส่วนแหล่งที่มีสภำพเสียหำย
ได้แก่หมู่เกำะสีชัง ดังในตำรำงที่ 6 และรูปที่ 4
ตารางที่ 6 ตำรำงสถำนกำรณ์ทรัพยำกรปะกำรัง ปี พ.ศ.2560 – เดือนกรกฎำคม พ.ศ.2561 จังหวัดชลบุรี
สถานการณ์ทรัพยากรปะการัง
จังหวัด สถานที่
พื้นที่แนว
ชลบุรี หมู่เกำะสีชัง ปะการั
271 ง
หมู่เกำะล้ำน
871
(ไร่)
หมู่เกำะไผ่
748

ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
พื้นที่ที่ทา %LC สถานภาพ
221
13.32
เสียหำยง
การ
ปะการั
สารวจ
(ไร่- )

สำนักงำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งที่ 2

ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
พื้นที่ที่ทา %LC สถานภาพ
- ง
การส-ารวจ
ปะการั
861)
50.01 สมบูรณ์ดมี ำก
(ไร่
621
46.79 สมบูรณ์ดมี ำก
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รูป 4 แผนที่แนวปะกำรัง เกำะสีชัง (ก) และเกำะไผ่ (ข) ของจังหวัดชลบุรี พ.ศ.2561
2.1.2 สาเหตุที่ส่งผลให้แนวปะการังเสื่อมโทรม (Pressure)
1) ผลกระทบจำกกำรท่ อ งเที่ ย วในแนวปะกำรั ง ควำมเสี ยหำยของแนวปะกำรั ง จำก
ผลกระทบจำกำรท่องเที่ยวมีสำเหตุหลำยประกำร ได้แก่
- ควำมเสียหำยที่เกิดจำกพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวประเภทดำนำ ที่ยืนหรือเหยียบ
บนปะกำรังจนแตกหักเสียหำย
- กำรทิงสมอเรือในแนวปะกำรัง ทำให้ปะกำรังแตกหักเสียหำย
- กำรให้อำหำรปลำ ทำให้เสียสมดุลในระบบนิเวศ เนื่องจำกปลำหลำยชนิดกินสำหร่ำย
เป็นอำหำร เช่น ปลำนกแก้ว ปลำสลิดหินลำยบังเขียวเหลือง แต่เมื่อปลำเหล่ำนีถูกล่อให้กินขนมปัง ทำให้ปลำ
เปลี่ยนพฤติกรรมกำรกิน ทำให้สำหร่ำยเพิ่มปริมำณปกคลุมปะกำรังมำกขึน ทำให้ตัวอ่อนปะกำรังลงเกำะพืน
ไม่ได้ เนื่องจำกไม่มีพืนที่ว่ำง ดังนันกำรฟื้นตัวของแนวปะกำรังจึงเกิดขึนได้ยำก
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รูป 5 กำรท่องเที่ยวในพืนที่แนวปะกำรัง
2) ผลกระทบกำรทำประมงและกำรทิงขยะลงทะเล
- ชำวประมงซ่อมอวนและตัดเศษอวนที่ไม่ใช้ทิงลงทะเล ขยะที่เป็นปัญหำใหญ่ต่อแนว
ปะกำรัง คือ มักพบเศษอวนปกคลุมอยู่บนปะกำรัง อวนที่พบมีหลำยประเภทและหลำยขนำด
- ชำวประมงวำงอวนถ่วงตำมแนวปะกำรัง เมื่ออวนขำดและพันกับปะกำรังก็ มิได้เก็บ
ขึนมำ
- ผลกระทบจำกขยะที่ถูกทิงลงทะเลและบำงส่วนลงไปทับถมปกคลุมแนวปะกำรังจน
สำหร่ำยสีเขียวไม่สำมำรถสังเครำะห์แสงได้

รูป 6 อวนที่ถูกตัดทิงปกคลุมอยู่บนปะกำรัง
3) กำรเพิ่มขึนของตะกอนจำกกำรพัฒนำพืนที่แนวชำยฝั่ง
- กำรก่อสร้ำงที่มีกำรเปิดหน้ ำดินขุดลอกพืนที่ชำยฝั่ง เพื่อทำกิจกรรมต่ำงๆ เช่น ทำ
ถนน ก่อสร้ำงท่ำเทียบเรือ ก่อสร้ำงอำคำร ฯลฯ ก่อให้เกิดปัญหำเรื่องตะกอนถูกชะลงสู่ทะเลในช่วงฤดูฝน หลำย
แห่งยังมีกำรจัดกำรป้องกันไม่ให้ตะกอนถูกพัดพำลงสู่ทะเลไม่ดีพอ
สำนักงำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งที่ 2
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รูป 7 ตะกอนปกคลุมแนวปะกำรัง
4) ผลกระทบจำกสภำวะกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศหรือผลกระทบจำกกำรเกิด
ปะกำรังฟอกขำว
- เกิดปรำกฏกำรณ์ปะกำรังฟอกขำวอันเนื่องมำจำกอุณหภูมินำทะเลสูงผิดปกติ ทำให้
แนวปะกำรังเกิดกำรฟอกขำว

รูปที่ 1 สภำวะกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศทำให้เกิดปะกำรังฟอกขำว
2.1.3 แผนการดาเนินงาน มาตรการ และการแก้ไขปัญหา (Responses)
1) กำหนดมำตรกำรกำรท่องเที่ยวที่เหมำะสม กำรออกมำตรกำร หลั กเกณฑ์ วิธีกำร
และเงื่อนไขในกำรระงับควำมเสียหำยอย่ำงร้ำยแรงต่อทรัพยำกรปะกำรัง
2) บังคับใช้มำตรกำรที่กำหนดอย่ำงเข้มข้น
3) ติดตังทุ่นจอดเรือให้เพียงพอ
4) ปิดกำรใช้ประโยชน์ในพืนที่เสียหำยรุนแรง
สำนักงำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งที่ 2
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5) ดำเนินกำรตำมมำตรกำรในหัวข้อขยะทะเล
6) บู ร ณำกำรควำมร่ ว มมื อกั บหน่ ว ยงำนที่เ กี่ย วข้อ งในกำรบั ง คับ ใช้ ก ฎหมำยและกำร
กำหนดมำตรกำรกำรป้องกันตะกอนชำยฝั่ง
7) บังคับใช้กฎหมำยทีเ่ จ้ำหน้ำที่ของกรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งมีอำนำจอย่ำงเข้มข้น
8) ปิดกำรใช้ประโยชน์ในพืนที่ที่มีกำรฟอกขำว
9) ศึกษำวิจัยแนวทำงกำรลดผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ
จำกข้อมูลข้ำงต้น สำมำรถนำมำสรุปรวมในลักษณะกำรวิเครำะห์ DPSIR ได้ดังภำคผนวก
ที่ 1 และ 2
2.1.4 การดาเนินงานที่ผ่านมาในปี พ.ศ.2561
1) กำรสำรวจและประเมินสถำนภำพแนวปะกำรัง
2) ให้ควำมรู้แก่นักเรียนในโครงกำรอบรมต่ำงๆ
3) กำรดำนำเก็บขยะในแนวปะกำรัง
4) กำรรณรงค์ลดกำรทิงขยะในแนวปะกำรัง
2.1.5 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
1) ปัญหา
- กำรสำรวจด้วยวิธี Manta tow สำมำรถให้ข้อมูลได้ครอบคลุมทังหมดของพืนที่ แต่
ข้อมูลมีควำมละเอีย ดค่อนข้ำงน้อย มีควำมคลำดเคลื่อนของข้อมูลมำก อำจเนื่องจำกกระแสนำและสภำพ
อำกำศของพืนที่สำรวจส่งผลต่อข้อมูลที่ได้
- กำรสำรวจด้ว ยวิธี Line transect สำมำรถบอกชนิดและจำนวนของประชำกรได้
ละเอียด แต่ข้อมูลที่ได้จะเป็นแค่ตัวแทนของพืนที่ซึ่งไม่ครอบคลุมทังหมด
2) ข้อเสนอแนะ
- ควรมีกำรกำหนดมำตรกำรเรื่องกำรลดผลกระทบจำกตะกอนชำยฝั่งซึ่งมีแนวโน้ม
เพิ่มขึนเนื่องจำกกำรพัฒนำพืนที่ชำยฝั่งมีกำรขยำยตัวมำกขึน
- ควรมีกำรกำหนดมำตรกำรลดผลกระทบจำกกำรท่องเที่ ยวมีแนวโน้มเพิ่มขึนจำกกำร
ส่งเสริมกำรท่องเที่ยวทำงทะเล โดยเฉพำะกิจกรรมดำนำดูปะกำรังที่ได้รับควำมนิยม
- ควรมีกำรกำหนดมำตรกำรคุ้มครองอย่ำงเข้มงวดในพืนที่แนวปะกำรังนอกเขตอุทยำน
ทำงทะเล ประกำศพืนที่คุ้มครองทำงทะเลอย่ำงมีส่วนร่วมกับชุมชน
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2.2 สถานการณ์ทรัพยากรหญ้าทะเล
หญ้ำทะเล เป็ นกลุ่มพืช ดอกพิเศษกลุ่มเดียวที่พัฒนำกลับลงไปอยู่ในทะเล หญ้ำทะเลประสบ
ควำมสำเร็จในกำรแพร่กระจำยพันธุ์อย่ำงกว้ำงขวำงในเขตนำตืนบริเวณชำยฝั่งทะเลทั่วโลกในเขตร้อนและเขต
อบอุ่นหญ้ำทะเลขยำยพันธุ์ทังแบบใช้เมล็ดและแตกกิ่งก้ำน หรือแตกยอดใหม่จำกเหง้ำหรือที่เรียกว่ำไรโซม
(Rhizome)
แหล่งหญ้ำทะเลได้รับกำรยอมรับว่ำเป็นระบบนิเวศชำยฝั่งที่มีควำมสำคัญอย่ำงยิ่ง เนื่องจำกแหล่ง
หญ้ำทะเลเป็นแหล่งที่มีกำลังผลิตสูง มีควำมสำคัญต่อระบบนิเวศชำยฝั่งเป็นแหล่งอำหำรที่สำคัญทังทำงตรง
คือ เป็นอำหำรของสัตว์ต่ำงๆ ในทะเลโดยเฉพำะ พะยูน และทำงอ้อมคือ ส่วนต่ำงๆ ของหญ้ำทะเลที่หลุดร่วง
และหญ้ำทะเลที่ตำยจะถูกย่อยสลำยเป็นอินทรียสำรโดยแบคทีเรีย นอกจำกนีแหล่งหญ้ำทะเลยังเป็นแหล่งหลบ
ภัย วำงไข่ และเลียงตัววัยอ่อนของสัตว์ต่ำงๆ รวมไปถึงสัตว์นำเศรษฐกิจ รำกและใบของหญ้ำทะเลยังสำมำรถ
ดูดซับคำร์บอนไดออกไซด์ ตะกอนอินทรียสำรและสำรพิษต่ำงๆ ที่ลงสู่ทะเล ช่วยลดกระแสนำและคลื่นหญ้ำ
ทะเลบำงชนิดที่มีรำกและเหง้ำที่แข็งแรงสำมำรถยึดหน้ำดินของชำยฝั่ง ป้องกันกำรกัดเซำะชำยฝั่งได้ดี
กำรส ำรวจติดตำมชนิ ดและกำรแพร่กระจำยของหญ้ำทะเลในพืนที่ช ำยฝั่งทะเลและหมู่ เกำะ
ใกล้เคียง มีพืนที่ศึกษำ 4 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตรำด โดยกำรเข้ำตรวจสอบในบริเวณที่เคย
สำรวจพบหญ้ำทะเล โดยทำกำรศึกษำชนิดของหญ้ำทะเล ประเมินร้อยละกำรปกคลุมพืนที่ และจัดทำขอบเขต
ของแหล่งหญ้ำทะเลในแต่ละบริเวณ เพื่อติดตำมกำรเปลี่ยนแปลงของแหล่งหญ้ำทะเลที่เคยสำรวจพบ พร้อมทัง
สำรวจเพิ่มเติมในแหล่งที่ยังไม่มีกำรบันทึกกำรพบ
แหล่งหญ้ำทะเลมี 2 ลักษณะ คือ อยู่ในบริเวณนำท่วมขังตลอดเวลำ และโผล่พ้นนำในช่วงนำลง
จึงใช้วิธีกำรสุ่มสำรวจ (spot check) ในบริเวณที่เคยมีรำยงำนกำรพบแหล่งหญ้ำทะเล ใช้นักประดำนำจำนวน
2-3 คน ว่ำยนำหรือเดินออกไปโดยรอบจุดสำรวจหรือจุดจอดเรือเป็นระยะทำงประมำณ 5-10 เมตร และ
บัน ทึก พิกั ด จุ ด ส ำรวจหรื อ จุ ด ที่พ บหญ้ ำทะเลด้ว ยเครื่อ งมื อระบุพิ กัด ทำงภูมิ ศ ำสตร์ (Global Positioning
System: GPS) พร้อมทังบันทึกค่ำตัวแปรต่ำงๆ ได้แก่ ร้อยละกำรปกคลุมพื นที่ของหญ้ำทะเล ชนิดหญ้ำทะเล
ลักษณะตะกอน พืนท้องทะเล พร้อมทังพืชและสัตว์ที่พบเห็น นอกจำกนียังมีกำรตรวจวัดคุณภำพนำทะเล ณ
ตำแหน่งที่สำรวจ
พืนที่กำรแพร่กระจำยของแหล่งหญ้ำทะเลสำมำรถเคลื่อนย้ำยไปมำ เนื่องจำกหญ้ำทะเลสำมำรถ
แพร่พันธุ์ทังแบบไม่อำศัยเพศด้วยกำรแตกหน่อใหม่ และแบบอำศัยเพศ ด้วยกำรมีดอกและผล โดยสำมำรถ
เจริญเติบโตได้ในแหล่งพืนที่ที่เหมำะสม ซึ่งพืนที่ที่เคยมีแหล่งหญ้ำทะเลจึงถือว่ำ เป็นพืนที่ที่มีศักยภำพที่แหล่ง
หญ้ำทะเลจะเจริญเติบโตได้หำกมีสภำพแวดล้อมที่เหมำะสม จำกกำรสำรวจพืนที่แหล่งหญ้ำทะเลบริเวณอ่ ำว
ไทยฝั่งตะวันออก ระหว่ำงเดือนกันยำยน พ.ศ.2560 ถึงกรกฎำคม พ.ศ.2561 พบทังหมด 4,416 ไร่
สำนักงำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งที่ 2

28

รูป 8 แหล่งหญ้ำทะเลบริเวณอ่ำวไทยฝั่งตะวันออก
2.2.1 สถานภาพทรัพยากรหญ้าทะเล (State)
พืนที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตควำมปลอดภัยทำงทหำร ฐำนทัพเรือสัตหีบได้อนุญำตให้เข้ำสำรวจ
แหล่ งหญ้ ำทะเลบริ เวณเกำะหมู เกำะครำม และอ่ ำวอำภำกร ทั งนี ผลกำรส ำรวจและติ ดตำมสถำนกำรณ์
แหล่งหญ้ำทะเล ระหว่ำงเดือนกันยำยน พ.ศ.2560–กรกฎำคม พ.ศ.2561 บริเวณเกำะหมู (รูปที่ 10) เกำะครำม
(รูปที่ 11) และอ่ำวอำภำกร (รูปที่ 12) ครอบคลุมพืนที่แหล่งหญ้ำทะเลทังหมด 130 ไร่ โดยพบหญ้ำทะเลจำนวน
5 ชนิด คือ หญ้ำใบมะกรูด หญ้ำใบมะกรูดเล็ก หญ้ำเงำใส หญ้ำกุยช่ำยทะเล และหญ้ำชะเงำเต่ำ (ตำรำงที่ 7)
ตารางที่ 7 ผลกำรสำรวจและติดตำมสถำนกำรณ์แหล่งหญ้ำทะเลจังหวัดชลบุรี (กันยำยน พ.ศ.2560 ถึง
กรกฎำคม พ.ศ.2561)
สถำนที่
เกำะหมู
พ.ย.2559
หมู่เกำะ
เกำะครำม
มี.ค.2560
ชำยฝั่ง

อ่ำวอำภำกร
เม.ย.2560

ชนิด
1. หญ้ำใบมะกรูด
2. หญ้ำใบมะกรูดเล็ก
3. หญ้ำเงำใส
1. หญ้ำกุยช่ำยทะเล
2. หญ้ำเงำใส
3. หญ้ำใบมะกรูด
4. หญ้ำชะเงำเต่ำ
1. หญ้ำเงำใส
2. หญ้ำกุยช่ำยทะเล

สำนักงำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งที่ 2

พืนที่ (ไร่)

สถำนภำพ

12

ร้อยละปกคลุม
พืนที่
60

28

75

สมบูรณ์ดี

90

70

สมบูรณ์ดี

สมบูรณ์ดี
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รูป 9 แผนที่แหล่งหญ้ำทะเลบริเวณเกำะหมู จังหวัดชลบุรี เดือนพฤศจิกำยน พ.ศ.2560

รูปที่ 2 แผนที่แหล่งหญ้ำทะเลบริเวณเกำะครำม จังหวัดชลบุรี เดือนมีนำคม พ.ศ.2561
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รูปที่ 3 แผนที่แหล่งหญ้ำทะเลบริเวณอ่ำวอำภำกร จังหวัดชลบุรี เดือนเมษำยน พ.ศ.2561
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รูปที่ 4 กำรสำรวจแหล่งหญ้ำทะเลจังหวัดชลบุรี ระหว่ำงเดือนกันยำยน พ.ศ.2560–กรกฎำคม พ.ศ.2561
1) บันทึกพิกัดจุดสำรวจที่พบหญ้ำทะเลบริเวณหำดทุ่งโปรง
2) กำรสำรวจหญ้ำทะเลบริเวณเกำะครำม
3) ชนิดหญ้ำชะเงำใบมนบริเวณเกำะครำม
4) ชนิดหญ้ำใบมะกรูดบริเวณหำดนำใสหำดยำว หำดนำงรอง หำดนำงรำ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
5) ชนิดหญ้ำเงำใสบริเวณอ่ำวเตยงำม อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
6) ชนิดหญ้ำกุยช่ำยเข็มและหญ้ำใบมะกรูดหน้ำโรงพยำบำลอำภำกร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
สำนักงำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งที่ 2
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2.2.2 สาเหตุที่มีผลกระทบต่อทรัพยากรแหล่งหญ้าทะเล (Pressure)
สำเหตุจำกธรรมชำติ
- เป็นลักษณะกำรเปลี่ยนแปลงตำมฤดูกำลของหญ้ำทะเลที่จะมีกำรเปลี่ ยนแปลงใน
รอบปีค่อนข้ำงชัดเจน
- ปัญหำคลื่นลมมรสุมที่รุนแรงทำให้มีกำรเคลื่อนย้ำยของแนวสันทรำยและตะกอนตำม
ธรรมชำติทับถมแนวหญ้ำสำเหตุจำกมนุษย์
- กำรพัฒนำชำยฝั่งทุกรูปแบบที่ทำให้มีตะกอนในนำทะเลมำกขึน รวมถึงกำรพัฒนำ
พืนที่บริเวณชำยฝั่งทะเล เพื่อกำรท่องเที่ยวสร้ำงสะพำนจอดเรือ -กำรปล่อยนำเสียจำกโรงงำนอุตสำหกรรม
บ้ำนเรือนชุมชนขนำนใหญ่ใกล้ชำยฝั่ง
2.2.3 แผนการดาเนินงาน มาตรการ และการแก้ไขปัญหา (Responses)
- กำหนดมำตรกำรลดผลกระทบจำกกำรพัฒนำชำยฝั่งในหลำยๆ รูปแบบ
- ก ำหนดกรอบกำรศึ ก ษำวิ จั ย หำองค์ ค วำมรู้ เ กี่ ย วกั บ กำรฟื้ น ฟู แ หล่ ง หญ้ ำ ทะเล
ประชำสัมพันธ์ให้ควำมรู้ต่อประชำชน
- กำหนดมำตรกำรคุ้มครองอย่ำงเข้มงวดในพืนที่หญ้ำทะเล ประกำศพืนที่คุ้มครองทำง
ทะเลอย่ำงมีส่วนร่วมกับชุมชนที่มีผลกระทบตำมชำยฝั่ง
จำกข้อมูลข้ำงต้น สำมำรถนำเสนอสำเหตุที่มีผลกระทบต่อหญ้ำทะเล (Pressure) และกำร
ดำเนินงำน มำตรกำร และกำรแก้ไขปัญหำ (Responses) ได้ดังภำคผนวกที่ 3 และ 4
2.2.4 การดาเนินงานที่ผ่านมาของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในปี พ.ศ.2561
1) กำรสำรวจและประเมินสถำนภำพแหล่งหญ้ำทะเล
2) ให้ควำมรู้แก่นักเรียนในโครงกำรอบรมต่ำงๆ
3) ดำเนินกำรปลูกหญ้ำทะเล
2.2.5 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
1) ขำดควำมร่วมมือจำกชำวบ้ำนในบำงพืนที่
2) กำรใช้ทรัพยำกรในแหล่งหญ้ำที่มำกเกิน
3) ระยะเวลำของกำรฟื้นตัวขึนอยู่กับชนิดหญ้ำ
4) กำรขยำยตัวของชุมชนในแหล่งท่องเที่ยว
2.3 สัตว์ทะเลหายาก
สัตว์ทะเลหำยำกในน่ำนนำไทยประกอบด้วยกลุ่มสัตว์ทะเล 3 กลุ่ม ได้แก่ เต่ำทะเล (Sea turtles)
พะยู น (Dugong) โลมำและวำฬ (Whales and Dolphins) ซึ่ ง ทั งหมดถู ก จั ด เป็ น สั ต ว์ ป่ ำ สงวนตำม
พระรำชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำ พ.ศ.2535 ห้ำมล่ำ ห้ำมค้ำ ห้ำมครอบครอง ห้ำมเพำะพันธุ์ โดยมีผล
สำนักงำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งที่ 2
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ครอบคลุมไปถึงไข่ ซำก ตลอดจนชินส่วนต่ำงๆ ของสัตว์เหล่ำนันด้วย นอกจำกนียังถูกจัดให้อยู่ในบัญชีรำยชื่อ
ของอนุสัญญำว่ำด้วยกำรค้ำระหว่ำงประเทศซึ่งพันธุ์พืชป่ำและสัตว์ป่ำที่ใกล้สูญพันธ์ (CITES) เต่ำทะเลทุกชนิด
พะยูน และโลมำอิรวดี อยู่ในภำวะใกล้สูญพันธุ์อย่ำงยิ่ง จึงจัดอยู่ในรำยชื่อ CITES บัญชี 1 ส่วนโลมำและวำฬ
ชนิดอื่นๆ และฉลำมวำฬ จัดอยู่ใน CITES บัญชี 2
1) เต่ำทะเล 5 ชนิด ได้แก่ เต่ำตนุ (Green turtle, Chelonia mydas), เต่ำกระ (Hawksbill turtle,
Eretmochelys imbricata) , เ ต่ ำ ห ญ้ ำ ( Olive ridley turtle, Lepidochelys olivacea) เ ต่ ำ ม ะ เ ฟื อ ง
(Leatherback turtle, Dermochelys coriacea) และเต่ำหัวค้อน (Loggerhead turtle, Caretta caretta)

เต่ำกระ

เต่ำตนุ

รูปที่ 5 ภำพแสดงสัตว์ทะเลหำยำกของจังหวัดชลบุรี
2) พะยูนมีเพียงชนิดเดียวคือ พะยูน (Dugong, Dugong dugon)

พะยูน
รูปที่ 6 ภำพแสดงสัตว์ทะเลหำยำกของจังหวัดชลบุรี
3) กลุ่มโลมำและวำฬมี 27 ชนิด แบ่งเป็นกลุ่มที่อยู่ประจำถิ่นใกล้ฝั่งและกลุ่มที่มีกำรอพยพย้ำย
ถิ่ น ระยะไกลซึ่ ง มั ก อำศั ย บริ เ วณไกลฝั่ ง ชนิ ด โลมำและปลำวำฬที่ มี ก ำรศึ ก ษำในเชิ ง สถำนภำพและกำร
แพร่กระจำยจำกัดอยู่ในกลุ่มประชำกรใกล้ฝั่ง 6 ชนิด ได้แก่ โลมำปำกขวด (Indo-Pacific Bottlenose dolphin,
สำนักงำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งที่ 2
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Tursiops aduncus) โลมำหัวบำตรหลังเรียบ (Finless porpoise, Neophocaena phocaenoides) โลมำหลังโหนก
(Indo-Pacific Humpback dolphin, Sousa chinensis) โลมำอิ ร วดี (Irrawaddy dolphin, Orcaella brevirostris)
วำฬบรูด้ำ (Bryde's whale, Balaenoptera edeni) และโอมูระ (Omura’s whale, Balaenoptera omurai)

โลมำและวำฬ
รูปที่ 7 ภำพเสดงสัตว์ทะเลหำยำกของจังหวัดชลบุรี
2.3.1 สถานภาพสัตว์ทะเลหายากจังหวัดชลบุรี
1) สถานภาพเต่าทะเลจังหวัดชลบุรี
เต่ า ทะเลในธรรมชาติ เต่ ำ ตนุ แ ละเต่ ำ กระขึ นวำงไข่ บ ริ เ วณเกำะครำมค่ อ นข้ ำ งมำก
เมื่อเปรียบเทียบกับบริเวณอื่นในอ่ำวไทย เช่น ในสมัยอดีตในปีพ.ศ.2529 มีเต่ำตนุและเต่ำกระขึนวำงไข่บริเวณ
เกำะครำม เป็นจำนวนถึง 1,056 รัง (สมชำย, 2531) เนื่องจำกบริเวณเกำะครำมเป็นเกำะที่อยู่ในควำมดูแลของ
ฐำนทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จั งหวัดชลบุรี เป็นบริเวณที่ค่อนข้ำงเงียบสงบ ปรำศจำกสิ่งรบกวนและยังเป็น
เขตหวงห้ำมทำกำรประมงทุกชนิด เกำะครำมประกอบด้วยหำดทรำยจำนวนมำกถึง 14 หำดซึ่งมีจำนวนมำก
เพียงพอสำหรับเต่ำทะเลขึนมำวำงไข่ได้ จึงจัดว่ำเป็นแหล่งวำงไข่ของเต่ำทะเล ที่ขึนวำงไข่อย่ำงสม่ำเสมอมำก
ที่สุดในน่ำนนำไทย โดยมีกำรเก็บรวบรวมข้อมูลและสถิติจำนวนหลุมและจำนวนไข่ ในบริเวณชำยหำดต่ำงๆ
ในช่วงฤดูกำลวำงไข่ ระหว่ำงเดือนพฤษภำคมถึงเดือนสิงหำคมของทุกปี รวมถึงกำรเก็บข้อมูลจำกกำรบันทึก
กำรรวบรวมไข่เต่ำทะเลประจำวันตลอดทังปี ของหน่วยบัญชำกำรต่อสู้อำกำศยำนและรักษำฝั่ง ในพืนที่ที่ไม่
สำมำรถรวบรวมเองได้ จำนวนทังสิน 14 หำด ได้แก่ 1) หำดพุดซำวัน 2) หำดเตย 3) หำดเลียบ 4) หำดหน้ำ
บ้ำน 5) หำดอินทผำลัม 6) หำดเจ๊ก 7) หำดขำม 8) หำดนวล 9) หำดโพธิ์ 10) หำดกรวด 11) หำดกระทิง 12)
หำดสะเดำ 13) หำดยอ และ 14) หำดตำล (ดังรูปที่ 15)
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รูปที่ 8 ตำแหน่งชำยหำดที่เก็บรวบรวมสถิติกำรวำงไข่ของแม่เต่ำทะเลบริเวณเกำะครำม
จำกสถิติจำนวนรังไข่เต่ำตังแต่กันยำยน 2559 ถึงกรกฎำคม 2561 พบว่ำเต่ำทะเลขึน
วำงไข่บริเวณเกำะครำมทังหมด 198 รัง แบ่งเป็นเต่ำตนุ 69 รัง และเต่ำกระ 129 รัง จำกข้อมูลพบว่ำเต่ำกระ
ขึนวำงไข่มำกที่สุดและสำมำรถวำงไข่ได้เกือบตลอดทังปี ส่วนเต่ำตนุเริ่มขึนวำงไข่ได้ช่วงเดือนเมษำยนถึงเดือน
กรกฎำคมและเดือนมิถุนำยนเป็นช่วงที่เต่ำทะเลทัง 2 ชนิดขึนวำงไข่มำกที่สุด เนื่องจำกเป็นช่วงหน้ำมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้ เต่ำทะเลจะเลือกวำงไข่ในช่วงนีของทุกปี

30
24
17
12

1514

14

ตนุ

2
ก.ค.-60

0

มิ.ย.-60

0

พ.ค.-60

0

เม.ย.-60

0

มี.ค.-60

0

ก.พ.-60

0

12

22

กระ

6

ม.ค.-60

0

4

16

ธ.ค.-59

4

พ.ย.-59

6

ต.ค.-59

35
30
25
20
15
10
5
0

ก.ย.-59

จานวนประชากรเต่าทะเล (ตัว/รัง)

จานวนรังไข่เต่าทะเลรายเดือน ในช่วงเดือน ก.ย. 59-ก.ค. 61

รูปที่ 9 กรำฟแสดงจำนวนรังไข่ของเต่ำทะเลรำยเดือนระหว่ำงกันยำยน พ.ศ.2559 – กรกฎำคม พ.ศ.2561
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จำกกำรสำรวจภำคสนำมระหว่ำงเดือนพฤษภำคม-เดือนสิงหำคม ปี พ.ศ.2538-2560 แม่พันธุ์เต่ำ
ทะเลที่ขึนวำงไข่ มี 2 ชนิดหลัก คือ เต่ำตนุและเต่ำกระ สำมำรถติดเครื่องหมำยแม่พันธุ์เต่ำทะเลเป็นจำนวน
ทังหมดรวม 247 ตัว เป็นเต่ำตนุ 185 ตัวและเต่ำกระ 62 ตัว ซึ่งวงรอบหรือฤดูกำลของกำรกลับมำวำงไข่ของ
แม่พันธุ์เต่ำตนุใช้เวลำประมำณ 1-12 ปี ส่วนเต่ำกระใช้เวลำ 1-5 ปี เนื่องจำกเต่ำแต่ละชนิดมีแหล่งที่อยู่อำศัย
และดำรงชีวิต รวมถึงใช้เวลำในกำรสะสมพลั งงำนในกำรสร้ำงไข่ที่แตกต่ำงกัน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับผล
กำรศึกษำอื่นๆ เฉลี่ยแล้ววงรอบกำรวำงไข่ของเต่ำตนุประมำณ 2.86 ปี (Miller, 1997) และจำกกำรสำรวจ
บริเวณเกำะครำมในช่วง 20 ปีที่ผ่ำนมำ อยู่ ระหว่ำง 2-5 ปี (Monanunsap, S. and Charuchinda, M., 2000)
ส่วนเต่ำกระประมำณ 2-3 ปี (Gaos, A., et. al, 2006 ; Limpus, C.J., 1982)

จานวนประชากรเต่าทะเล (ตัว)
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รูปที่ 10 สถิติกำรติดเครื่องหมำยเต่ำทะเลเกำะครำมจังหวัดชลบุรี ปี 2538-2560

รูปที่ 11 กำรสำรวจและตรวจสอบหมำยเลขไมโครชิพในแม่พันธุ์เต่ำทะเล บริเวณเกำะครำม จังหวัดชลบุรี
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การเกยตื้นของเต่าทะเล จังหวัดชลบุรีมีสถิติกำรเกยตืนของเต่ำทะเล จำนวน 15 ตัว ใน
ระยะ ระหว่ำงเดือนกันยำยน 2559 ถึงเดือนกรกฎำคม พ.ศ.2561 คิดเป็นค่ำเฉลี่ยร้อยละ 1.5 ตัวต่อเดือนโดย
เต่ำกระมีอัตรำกำรเกยตืนมำกที่สุด คิดเป็น ร้อยละ 53.33 และเต่ำตนุคิดเป็นร้อยละ 46.67 และมักเป็นเต่ำ
ทะเลมีชีวิตที่มีสภำพอ่อนแรง ไม่สำมำรถต้ำนทำนกระแสนำได้
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0

มีชีวิต
ตำย

เต่ำกระ

เต่ำตนุ

เต่ำมะเฟือง

รูปที่ 12 แผนภูมิจำนวนเต่ำทะเลเกยตืน จังหวัดชลบุรี

รูปที่ 13 แผนที่ตำแหน่งที่พบเต่ำทะเลเกยตืน
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2) สถานภาพโลมาและวาฬจังหวัดชลบุรี (State)
การเกยตื้นของโลมาและวาฬ จังหวัดชลบุรีมีสถิติกำรเกยตืนของโลมำและวำฬ จำนวน
14 ตัว ในระยะเวลำระหว่ำงเดือนกันยำยน พ.ศ.2559 ถึงเดือนกรกฎำคม พ.ศ.2561 คิดเป็นค่ำเฉลี่ยร้อยละ
1.4 ตัวต่อเดือนโดยโลมำหัวบำตรหลังเรียบมีอัตรำกำรเกยตืนมำกที่สุดคิดเป็น ร้อยละ 42.86
8
6
4

ไม่ทรำบเพศ

2

เพศเมีย

0

โลมำหัวบำตรหลังเรียบ

โลมำอิรวดี

วำฬบรูด้ำ

รูปที่ 14 จำนวนโลมำและวำฬเกยตืน จังหวัดชลบุรี

รูปที่ 15 แผนที่ตำแหน่งที่พบโลมำและวำฬเกยตืน
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การสารวจทางบก (สัมภำษณ์กำรพบเห็นจำกชำวประมง) จำกกำรสอบถำมกำรพบเห็น
สัตว์ทะเลหำยำกจำกชำวประมงชำยฝั่ง ทังสิน 100 คน ครอบคลุมอำเภอชำยฝั่งจังหวัดชลบุรีทังหมดออกทำ
ประมงห่ำงจำกฝั่งเป็นระยะ 0.5 – 5.4 กิโลเมตร พบส่วนมำกเป็นกำรทำประมงอวนปู อวนกุ้ง อวนปลำและ
ลอบหมึกตำมลำดับ โดยจะเปลี่ยนเครื่องมือประมงตำมฤดูกำล ซึ่งเครื่องมือประมงประเภทดังกล่ำวมีผลกระทบ
ต่อสัตว์ทะเลหำยำกเป็นอย่ำงมำก เนื่องจำกสัตว์ทะเลหำยำกเหล่ำนีมักมีพฤติกรรมกำรหำกินใกล้กับแหล่งทำ
กำรประมง รวมถึงเข้ำไปเล่นเครื่องมือประมงจนเกิดกำรพันเกี่ยว บำดเจ็บและอำจตำยได้ในที่สุด
2.3.2 สาเหตุที่มีผลกระทบต่อสัตว์ทะเลหายาก (Pressure)
1) ข้อมูลทางวิชาการไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ สัตว์ทะเลหำยำกในน่ำนนำไทย มีกำรกระจำย
อยู่ทั่วไปทังตำมแนวชำยฝั่งทะเล และในทะเลเปิดกำรศึ กษำวิจัยจึงกระทำได้ยำก เนื่องจำกต้องใช้งบประมำณ
และกำลังคนมำก แม้ว่ำในปัจจุบันมีกำรศึกษำวิจัยอย่ำงต่อเนื่อง แต่ยังไม่สำมำรถได้ข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์
โดยเฉพำะข้อมูลเชิงลึกที่จำเป็นในกำรใช้บริหำรจัดกำรที่เหมำะสม จึงต้องมีกำรศึกษำในในเชิงลึกเพิ่มเติม
2) ภัยจากเครื่องมือประมง เนื่องจำกสัตว์ทะเลหำยำกกลุ่มที่อยู่ตำมแนวชำยฝั่ง เช่น เต่ำ
ทะเล พะยูน โลมำอิรวดี โลมำหลังโหนก โลมำหัวบำตรหลังเรียบ และโลมำปำกขวด กลุ่มนีมีควำมใกล้ชิดกับ
พืนที่ทำกำรประมงมำก มีเครื่องมือประมงหลำยชนิดที่เป็นอันตรำยต่อสัตว์ทะเลเหล่ำนี จำกข้อ มูลกำรตำยของ
สัตว์ทะเลหำยำกต่ำงๆ พบว่ำเครื่องมือทำกำรประมงที่เป็นสำเหตุกำรตำยที่สำคัญ ได้แก่ อวนจม อวนลอย ฯลฯ
3) มลพิษและความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อมและขยะในทะเล กำรเสื่อมโทรมของ
สภำพแวดล้อม ก็เป็นอีกสำเหตุหนึ่งที่มีผลกระทบโดยตรงกับสัตว์ทะเลหำยำก ที่อำศัยตำมแนวชำยฝั่ง ซึ่ง
นอกจำกกำรเป็นพิษโดยตรงจำกกำรกินอำหำรที่มีกำรสะสมของสำรพิษ เป็นสำเหตุทำให้เกิดกำรเจ็บป่วย
เสียชีวิตแล้ว แหล่งชำยฝั่งที่มีภำวะเสื่อมโทรมทำให้สัตว์นำที่เป็นอำหำรลดลง เป็นเหตุให้แหล่งอำหำรขำด
แคลนอีกด้วย นอกจำกนันกำรทิงขยะโดยเฉพำะประเภท เศษอวน ถุงพลำสติกลงในทะเล ก็เป็นสำเหตุสำคัญที่
ทำให้สัตว์ทะเลบำดเจ็บหรือตำยได้ ดังตัวอย่ำงกำรตำยของเต่ำทะเลและโลมำ หลำยกรณีพบว่ำสัตว์ทะเลหลำย
ชนิด เข้ำไปติดในเศษอวนตำย หรือเมื่อกินถุงพลำสติกเข้ำไป และไม่สำมำรถย่อยได้ ถุงพลำสติกจึงไปติดใน
ลำใส้ ทำให้ลำไส้อุดตันและตำยในที่สุด
4) การเจ็บป่วยตามธรรมชาติ และภัยจากปรากฏการณ์ธรรมชาติ สัตว์ทะเลหำยำกทังเต่ำ
ทะเล พะยูน โลมำและปลำวำฬ เป็นสัตว์ที่หำยใจด้วยปอด อำศัยอยู่ในนำ ดังนัน กำรเกิดภัยพิบัติในธรรมชำติ
หรือกำรเปลี่ยนแปลงบรรยำกำศ สภำพแวดล้อม และอุณหภูมิของนำ จึงมีผลต่อสุขภำพของโลมำ เช่นกัน ดังที่พบ
โลมำเกยตืนเป็นจำนวนมำก ที่แสดงอำกำรของกำรเจ็บป่วย และโรคพยำธิ โรคที่พบมำกได้แก่ โรคปอด นิวโมเนีย
และพยำธิในอวัยวะภำยในที่สำคัญ เช่น หัวใจ และตับเป็นต้น
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5) การลักลอบจับสัตว์ทะเลหายาก ในปัจจุบันแม้ว่ำจะมีกำรรณรงค์กำรอนุรักษ์สัตว์ทะเล
หำยำก อย่ำงกว้ำงขวำงแล้วก็ตำม แต่ยังมีรำยงำนข้อมูลกำรลักลอบเก็บไข่เต่ำทะเล กำรลักลอบกินเนือพะยูนและ
โลมำอยู่เนืองๆ และแหล่งโลมำจังหวัดตรำด จึงเป็นที่เชื่อถือได้ว่ำมีกำรพยำยำมลักลอบจับโลมำเพื่อกำรค้ำอยู่
เนื่องจำกโลมำมีชีวิตสำมำรถขำยได้ในรำคำที่สูงมำก ตรำบใดที่ยังมีแหล่งเลียงโลมำ บำงแห่งที่มีควำมต้องกำรอยู่
6) การรบกวนและอุบัติเหตุจากการท่องเที่ยว พืนที่บำงแห่งที่มีสัตว์ทะเลหำยำก เช่น พะยูน
โลมำ มำอำศัยประจำที่หรือมีกำรเดินทำงเข้ำมำหำกินเป็นประจำและมีช่วงเวลำที่แน่นอนนัน สำมำรถใช้ประโยชน์
จำกกำรท่องเที่ยวที่สร้ำงรำยได้อย่ำงดีเข้ำสู่ชุมชน ดังเช่นในปัจจุบันหลำยแห่งจัดให้มีกำรท่องเที่ยวชมโลมำ แต่ไม่
มีกำรจัดระเบียบปฏิบัติที่ชัดเจน บนพืนฐำนทำงวิชำกำร ควำมพยำยำมที่จะนำนักท่องเที่ยวเข้ำใกล้ตัวโลมำให้มำก
ที่สุ ดด้วยกำรต้อนโลมำให้นั กท่องเที่ยวได้เห็ นให้ ใกล้ ๆ นัน เป็นกำรรบกวนโลมำอย่ำงยิ่ง ในบำงครังอำจเกิด
อุบัติเหตุทำให้โลมำบำดเจ็บหรือตำยจำกกำรถูกใบพัดเรือได้ ดังกำรพบหลักฐำนจำกสัตว์ทะเลตำยเกยตืนบำงกรณี
7) บุคลากรและองค์ความรู้ด้านสัตว์ทะเลหายากไม่เพียงพอและความร่วมมือการอนุรักษ์
ไม่แพร่หลาย ประชำชนทั่วไปมีควำมรู้เกี่ยวกับชีววิทยำ ควำมสำคัญของสัตว์ทะเลหำยำกในระบบนิเวศ และควำม
เชื่อมโยงของสิ่งมีชีวิตเหล่ำนีค่อนข้ำงน้อย จึงไม่สำมำรถมองเห็นภำพได้ชัดเจน ดังนันกำรให้ข้อมูลข่ำวสำรและ
องค์ควำมรู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทังกำรสร้ำงแนวร่วมในกำรอนุรักษ์ จึงมีควำมจำเป็นและต้องดำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง
8) ขาดมาตรการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ของสัตว์ทะเลหายากที่เหมาะสม ปัจจุบันกรม
ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง ซึ่งมีภำรกิจโดยตรงในกำรศึกษำ วิจัย อนุรักษ์ ฟื้นฟู และกำหนดมำตรกำร
อนุรักษ์สัตว์ทะเลหำยำกและใกล้สูญพันธุ์ ยังไม่มีกำรจัดทำแผนแม่บท และมำตรกำรบริหำรจัดกำรสัตว์ทะเลหำ
ยำกเหล่ำนีที่ชัดเจนทังชนิดและในเชิงพืนที่

รูปที่ 16 ซำกเต่ำตนุ ที่นำกลับมำชันสูตรหำสำเหตุกำรตำย และ โลมำอิรวดี สภำพซำกเน่ำ
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รูปที่ 17 ขยะทะเลที่พบในระบบทำงเดินอำหำรของเต่ำตนุ

รูปที่ 18 โลมำหัวบำตรหลังเรียบตังท้อง ตำยจำกสำเหตุกำรถูกกระแทกอย่ำงแรงที่หัว

รูปที่ 19 ซำกเต่ำตนุ สภำพเน่ำไม่สำมำรถระบุสำเหตุกำรตำยได้
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รูปที่ 20 วำฬเพชฌฆำตดำตำยจำกกำรถูกเศษอวนอุดตันระบบทำงเดินอำหำร

รูปที่ 21 เต่ำตนุบังเอิญติดเศษอวน

รูปที่ 22 เต่ำตนุที่พบขยะทะเลในระบบทำงเดินอำหำร

รูปที่ 23 โลมำอิรวดีตำยจำกกำรถูกเครื่องมือประมงพันเกี่ยว
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2.3.3 แผนการดาเนินงาน มาตรการ หรือ แนวทางการแก้ไขปัญหา (Responses)
1) สำรวจ ศึกษำ วิจัย ชีววิทยำ ประชำกรสัตว์ทะเลหำยำกและวิเครำะห์ประเมินผล
2) ศึกษำ วิจัย และพัฒนำเทคโนโลยีเพื่อกำรฟื้นฟูสัตว์ทะเลหำยำก
3) ป้องกันกำรทำกำรประมงผิดกฎหมำยหรือใช้เครื่องมือที่เป็นภัยคุกคำมต่อสัตว์ทะเลหำยำก
4) ให้ควำมรู้และกำรมีส่วนร่วมของชุมชนในพืนที่ มีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์ ดูแลทรัพยำกร
5) รณรงค์กำรดูแลควำมสะอำดชำยฝั่งและเข้มงวดกำรทิงขยะและของเสียลงสู่ทะเล
6) ติดตำมตรวจสอบ เฝ้ำระวังกำรเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมชำยฝั่ง
7) สร้ำงศูนย์ช่วยเหลือและพยำบำลสัตว์ทะเล เพิ่มประสิทธิภำพหน่วยปฏิบัติกำรช่วยเหลือ
พร้อมอุปกรณ์กำรปฏิบัติงำน
8) คุ้มครองป้องกันและเฝ้ำระวังกำรลักลอบจับและกำรขนย้ำยสัตว์ทะเลหำยำก
9) จัดระเบียบกำรท่องเที่ยวและส่งเสริมให้ควำมรู้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกำรท่องเที่ยวใน
แหล่งสัตว์ทะเลหำยำกอย่ำงเหมำะสมและยั่งยืน
10) จัดทำแผนพัฒนำบุคลำกรและประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนด้ำนสัตว์ทะเลหำยำก
11) จัดทำแผนกำรประชำสัมพันธ์ เผยแพร่ด้ำนกำรอนุรักษ์ และฟื้นฟูสัตว์ทะเลหำยำก
ผ่ำนช่องทำงสื่อต่ำงๆ
12) จั ด ท ำแผนบริ ห ำรจั ด กำรแหล่ ง อำศั ย สั ต ว์ ท ะเลหำยำกเชิ ง พื นที่ ใ นแต่ ล ะชนิ ด ให้
เหมำะสมและยั่งยืน
จำกข้อมูล ข้ำงต้น สำมำรถนำมำวิเครำะห์ DPSIR เพื่อหำสำเหตุ (Pressure) และกำร
ดำเนินงำน มำตรกำร และกำรแก้ไขปัญหำ (Responses) ได้ดงั ภำคผนวกที่ 5 และ 6
2.3.4 การดาเนินงานที่ผ่านมาในปี พ.ศ.2560-2561
1) องค์ ค วำมรู้ เ รื่ อ งขยะทะเล กำรจั ด กำรขยะทะเล และงำนด้ ำ นกำรอนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู
ทรั พ ยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ ง และสร้ ำ งกระบวนกำรแนวคิ ด กำรเรี ย นรู้ ใ ห้ กั บ เยำวชน และนั ก เรี ย น
ในโครงกำรสนั บ สนุ นกำรถ่ำยทอดควำมรู้ และเทคโนโลยีชุมชน “รู้รักษ์ อ่ำวไทย ใส่ ใจไม่ทิงขยะลงทะเล”
โดยดำเนินงำนในพืนที่จังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรำ และสมุทรปรำกำร
2) เผยแพร่และให้ควำมรู้เกี่ยวกับทรัพยำกรสัตว์ทะเลหำยำก โดยจัดทำโครงกำรค่ำย
เยำวชนรู้รักษ์พิทักษ์อ่ำวไทยในพืนที่จังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรำ และสมุทรปรำกำร
3) เข้ำร่วมจัดนิทรรศกำรเผยแพร่องค์ควำมรู้เกี่ยวกับภัยของขยะทะเลต่อสัตว์ทะเลหำยำก
ร่วมกับองค์กรภำคี หน่วยงำนในพืนที่รับผิดชอบจำนวน 5 ครัง ประกอบด้วย พืนที่จังหวัดชลบุรี (งำนกำชำด
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จังหวัด) งำนวันทะเลโลกจังหวัดชลบุรี งำนปลูกป่ำประชำรัฐร่วมใจปลูกป่ำให้แผ่นดินจังหวัด ชลบุรี และงำนวัน
เด็กจังหวัดชลบุรี
2.3.5 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
โดยทั่วไปแล้ว ชำวประมงและชุมชนชำยฝั่งจะให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนรำชกำรในกำร
อนุรักษ์สัตว์ทะเลเหล่ำนี ดังนันกำรส่งเสริม กำรเผยแพร่ควำมรู้ ตลอดจนกำรสร้ำงเครือข่ำยในกำรแจ้งเหตุและ
กำรช่วยชีวิต ล้วนเป็นสิ่งสำคัญ และเป็นวิธีกำรที่ดีที่สุด ในกำรช่วยอนุรักษ์สัตว์ทะเลหำยำกเหล่ำนีให้อยู่อย่ำง
ยั่งยื น ตลอดไป ส่ ว นกรณีของกำรติดเครื่องมือประมงนัน ควรมีข้อมูลสนับสนุนทำงวิช ำกำรที่แน่นหนำว่ำ
เครื่องมือใดที่เป็นอันตรำยต่อสัตว์ทะเลหำยำก เพื่อนำไปยกระดับสู่กำรออกกฎและระเบียบในกำรห้ำมใช้
เครื่องมือประมงชนิดนันๆ ต่อไป
ประเด็นสำคัญที่เป็นอันตรำยต่อสัตว์ทะเลหำยำก คือ อันตรำยจำกขยะทะเล กรณีนีต้อง
อำศัยกำรบูรณำกำรควำมร่วมมือทังในเชิงพืนที่และเชิงนโยบำย ในกำรลดขยะลงสู่ทะเล รวมไปถึงกำรจัดกำร
ขยะในทะเล ที่ระดับพืนที่ไม่อำจดำเนินงำนได้ตำมลำพัง
2.4 สถานการณ์คุณภาพน้าทะเลชายฝั่ง
กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง ได้ทำกำรตรวจวัดและเก็บตัวอย่ำงคุณภำพนำทะเลบริเวณ
ชำยฝั่งอ่ำวไทยตอนบน ซึ่งได้นำค่ำคุณภำพนำทังหมด 8 ปัจจัย ได้แก่ ควำมเป็นกรด-ด่ำง ออกซิเจนละลำยนำ
อุณหภูมิ ควำมเค็ม สำรแขวนลอยทังหมด ไนเตรท ฟอสเฟต และแบคทีเรีย กลุ่ มโคลิ ฟอร์มทังหมดมำใช้
คำนวณหำค่ำดัชนีคุณภำพนำทะเลชำยฝั่ง (Marine water quality index) เพื่อเป็นตัวบ่งบอกถึงสถำนภำพ
ของคุณภำพนำ
2.4.1 สถานภาพคุณภาพน้าทะเล จังหวัดชลบุรี (State)
คุณภำพนำทะเลชำยฝั่งของจังหวัดชลบุรี จัดอยู่ในเกณฑ์ดี ซึ่งเป็นผลกำรวิเครำะห์คุณภำพ
นำทะเลทังอ่ำวไทย และฝั่งอันดำมัน โดยเฉพำะบริเวณชำยฝั่งที่มีลักษณะเป็นทะเลเปิด อย่ำงไรก็ตำมบริเวณ
อ่ำวไทยตอนบนมีลักษณะของอ่ำวกึ่งปิด มลภำวะที่ไหลมำจำกแผ่นดินผ่ำนปำกแม่นำกระจำยออกได้ยำก จึงมี
คุณภำพนำเสื่อมโทรมบำงแห่งโดยเฉพำะบริเวณปำกแม่นำ จำกกำรตรวจวัดคุณภำพนำทะเลบริเวณชำยฝั่ง
ทะเล รวม 294 สถำนี แบ่งเป็นอ่ำวไทย จำนวน 182 สถำนี ชำยฝั่งทะเลอันดำมัน จำนวน 112 สถำนี ใน
ปีงบประมำณ พ.ศ.2557 โดยใช้วิธี Marine water quality index เพื่อบ่งบอกสถำนภำพของคุณภำพนำ (ดี
มำก ดี พอใช้ เสื่อโทรม และเสื่อมโทรมมำก) ในพืนที่อ่ำวไทยฝั่งตะวันออกได้ดำเนินกำรติดตำมตรวจสอบ
คุณภำพสิ่งแวดล้อมคุณภำพนำ 8 ปัจจัย ได้แก่ ควำมเป็นกรด-ด่ำง ออกซิเจนละลำยนำ อุณหภูมิ ควำมเค็ม
สำรแขวนลอยทังหมด ไนเตรท ฟอสเฟต และแบคทีเรีย กลุ่มโคลิฟอร์มทังหมดมำใช้คำนวณค่ำดัชนีคุณภำพนำ
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ทะเลชำยฝั่ง ทำงทะเลบริเวณอ่ำวไทยฝั่งตะวันออกครอบคลุม พืนที่จังหวัดชลบุรี ถึงตรำด (เกำะสีชัง จ.ชลบุรีเกำะช้ำง จ.ตรำด) ในช่วงฤดูแล้งจำนวน 53 สถำนี และในช่วงฤดูฝนจำนวน 38 สถำนี รวม 91 สถำนี พบว่ำ
ส่วนใหญ่อยู่ในสถำนะดี (ร้อยละ 51) รองลงมำอยู่ในสถำนะดีมำก (ร้อยละ 17) พอใช้ (ร้อยละ 28) และเสื่อม
โทรม (ร้อยละ 4) โดยทั่วไปอ่ำวไทยฝั่งตะวันออกมีสถำนะคุณภำพนำอยู่ในเกณฑ์ดี มีบำงพืนที่ที่อยู่ในเกณฑ์
เสื่อมโทรม ได้แก่ ชำยฝั่งจังหวัดระยอง และเสื่อมโทรมมำก ได้แก่ ชำยฝั่งจังหวัดระยอง บริเวณปำกแม่ นำ
ระยอง และชำยฝั่งจังหวัดชลบุรี บริเวณชำยหำดบำงพระ เนื่องจำกมีปัจจัยคุณภำพนำบำงประเภทในบำงช่วงที่
สำรวจและตรวจสอบไม่เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพนำทะเล ได้แก่ ปริมำณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม
ทังหมด
จำกกำรตรวจวัดคุณภำพนำทะเล บริเวณชำยฝั่งทะเลจังหวัดตรำด จำนวน 11 สถำนี (เดือน
พฤศจิกำยน 2557-กันยำยน 2558) รวม 2 ครัง คุณภำพนำชำยฝั่งจังหวัดชลบุรีส่วนใหญ่จัดอยู่ในสถำนะดี
(ร้อยละ 48) รองลงมำอยู่ในสถำนะดีมำก (ร้อยละ 26) สถำนะพอใช้ (ร้อยละ 22) และสถำนะเสื่อมโทรมมำก
(ร้อยละ 4) โดยพบว่ำชำยฝั่งชลบุรีมีค่ำแบคทีเรียกลุ่ มโคลิฟอร์มทังหมด มีค่ำสูงเกินมำตรฐำนคุณภำพนำทะเล
ของกรมควบคุมมลพิษ นอกจำกนียังมีปรำกฏกำรณ์อื่นๆ เช่น กรณีของครำบนำมันหรือก้อนนำมันดินที่มำเกย
หำด ซึ่งทำงศูนย์วิจัยฯ ยังไม่สำมำรถตรวจวัดหรือบ่งชีได้ว่ำก้อนนำมันดินมำจำกที่ไหน จำกนำมันชนิดใด ซึ่งอยู่
ในขันตอนของกำรพัฒนำเทคนิควิธีกำรตรวจสอบ
2.4.2 สาเหตุที่ส่งผลให้คุณภาพน้าเสื่อมโทรม (Pressure)
1) กำรเพิ่มปริมำณอินทรียสำรบริเวณชำยฝั่ง เนื่องจำกกิจกรรมต่ำงๆ ของมนุษย์ เช่น นำเสีย
จำกบ้ำนเรือนชุมชน จำกกิจกรรมกำรเกษตร อุตสำหกรรม และกำรขยำยตัวของกำรเพำะเลียงสัตว์นำชำยฝั่ง
2) กำรปล่อยทิงนำเสียลงสู่แหล่งนำธรรมชำติโดยไม่ผ่ำนกำรบำบัด
3) ระบบบำบัดนำเสียมีไม่เพียงพอและไม่ครอบคลุมพืนที่ หรือไม่ได้เปิดใช้งำน
2.4.3 แนวทางการดาเนินงาน มาตรการ ในการแก้ไขปัญหา (Responses)
1) สร้ำงเครือข่ำยระหว่ำงองค์กรของรัฐและภำคส่ วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อประสำนงำนใน
กำรจัดกำรแก้ไขปัญหำนำเสียแบบบูรณำกำร
2) เสริมสร้ำงจิตสำนึก สนับสนุนและเสริมสร้ำงแรงจูงใจต่ำงๆ ให้กับชุมชน เพื่อลด
ปริมำณกำรปล่อยนำทิงลงสู่แหล่งนำธรรมชำติ รวมทังรณรงค์ให้ช่วยฟื้นฟูแม่นำ ลำคลอง ทะเลและชำยฝั่ง
3) จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยเสนอต่อกรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง เพื่อ
นำเสนอในระดับนโยบำยสำหรับกำรบูรณำกำรกำรทำงำนกับหน่วยอื่นๆ ต่อไป
จำกข้อมูลข้ำงต้น สำมำรถนำเสนอสำเหตุที่มีผลกระทบจำกคุณภำพนำชำยฝั่ง (Pressure) และ
กำรดำเนินงำน มำตรกำร และกำรแก้ไขปัญหำ (Responses) ได้ดังภำคผนวกที่ 7 และ 8
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2.4.4 การดาเนินงานที่ผ่านมาในปี พ.ศ.2560-2561
1) ให้ควำมรู้แก่เยำวชนและเครือข่ำยชุมชนผ่ำนโครงกำรค่ำยเยำวชนรักษ์ทะเลไทย
2) กำรให้ควำมรู้แก่นักเรียนในโรงเรียนในพืนที่ตำมโครงกำรให้ควำมรู้สัญจร
3) ประสำนงำนกับศูนย์วิจัยและพัฒนำทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งอ่ำวไทยตอนบนเพื่อ
ประสำนงำนข้อมูลคุณภำพนำ และกำรประสำนงำนกำรเผยแพร่ข้อมูลกับสื่อมวลชน
2.4.5 ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ
1) ปัญหำและอุปสรรค
- สำนักงำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งที่ 2 และกรมทรัพยำกรทำงทะเล
และชำยฝั่ง ไม่ได้มีอำนำจหน้ำที่โดยตรงในกำรกำกับ ควบคุม ดูแลกำรบริหำรจัดกำรนำเสียของประเทศและ
ของพืนที่
2) ข้อเสนอแนะ
- กำหนดมำตรกำรลดและควบคุมกำรปล่อยนำเสีย เช่น ปริมำณอินทรียสำร ตะกอน และ
กำรปนเปื้อนของแบคทีเรียลงสู่ทะเล
- หน่วยงำนรำชกำร ควรบังคับใช้กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรควบคุมบำบัด และปล่อยทิง
นำเสียให้เข้มงวดมำกขึน
- กำรบูรณำกำรของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรคุณภำพนำในระบบลุ่มนำ
2.5 สถานการณ์การเกิดปรากฏการณ์น้าทะเลเปลี่ยนสี
กำรเกิดปรำกฏกำรณ์นำทะเลเปลี่ยนสี เป็นปรำกฏกำรณ์ธรรมชำติ ที่เกิดขึนเนื่องจำกกำรเพิ่ม
จำนวนอย่ำงรวดเร็วของแพลงก์ตอนบำงชนิด จนทำให้นำทะเลเปลี่ยนสีไป ซึ่งในบำงครังเป็นเหตุให้สัตว์นำตำย
เป็นจำนวนมำกได้เนื่องจำกคุณภำพนำเสื่อมโทรมลง เช่น ปริมำณออกซิเจนละลำยนำลดลงต่ำมำก หรือแพลงก์
ตอนพืชปล่อยสำรพิษบำงชนิดที่เป็นอัน ตรำยต่อสัตว์นำออกมำปริมำณมำก (biotoxin) กำรเกิดเหตุกำรณ์นำ
ทะเลเปลี่ยนสีในประเทศไทยเริ่มมีรำยงำนตังแต่ปี พ.ศ.2495 โดยเกือบทังหมดเป็นเหตุกำรณ์ที่เกิดขึนในพืนที่
ชำยฝั่งทะเลอ่ำวไทยโดยเฉพำะในพืนที่อ่ำวไทยตอนบน แพลงก์ตอนพืชที่เป็นสำเหตุหลักของกำรเกิดปรำกฏกำรณ์
นำทะเลเปลี่ยนสีในประเทศไทย คือ ไดโน-แฟลกเจลเลท ไดอะตอม และสำหร่ำยสีเขียวแกมนำเงิน
กำรเกิดปรำกฏกำรณ์นำทะเลเปลี่ยนสีมีควำมสัมพันธ์โดยตรงกับกิจกรรมมนุษย์บริเวณชำยฝั่ง
ทะเล โดยเฉพำะกำรเพิ่มปริมำณอินทรียสำรบริเวณชำยฝั่ง เช่น นำเสียจำกบ้ำนเรือนชุมชน จำกกิ จกรรม
กำรเกษตร อุตสำหกรรม และกำรขยำยตัวของกำรเพำะเลียงสัตว์นำชำยฝั่ง ในประเทศไทยมีรำยงำนกำรพบ
ปรำกฏกำรณ์นีมำนำนแล้ว ซึ่งชำวบ้ำนมัก เรียกว่ำปรำกฏกำรณ์ “ขีปลำวำฬ” เพรำะมองเห็นแพลงก์ตอน
จำนวนมำกเป็นฝ้ำลอยอยู่บนผิวนำ
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2.5.1 การเกิดปรากฏการณ์น้าทะเลเปลี่ยนสี จังหวัดชลบุรี
ศูนย์วิจัยและพัฒนำทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งอ่ำวไทยตอนบน ได้ดำเนินกำรติดตำม
เฝ้ ำระวังกำรเกิด ปรำกฏกำรณ์น ำทะเลเปลี่ ย นสี บริเวณชำยฝั่ งทะเลอ่ำวไทยฝั่ งตะวันออก ระหว่ำงเดือน
กันยำยน พ.ศ.2560 ถึงกรกฎำคม พ.ศ.2561 (ข้อมูลจำกกำรแจ้งเหตุ/ข้อมูลออนไลน์/เครื อข่ำยเฝ้ำระวัง)
เกิดขึนจำนวนทังสิน 8 ครัง ในพืนที่จังหวัดชลบุรี (ตำรำงที่ 11 และ รูปที่ 30) โดยบริเวณหำดบำงแสน จังหวัด
ชลบุรีพบปรำกฏกำรณ์นำทะเลเปลี่ยนสีเกิดบ่อยครังและระยะเวลำนำน
ช่วงเวลำในรอบปีหรือฤดูกำลที่พบปรำกฏกำรณ์นำทะเลเปลี่ยนสี บริเวณชำยฝั่งทะเลอ่ำว
ไทยฝั่งตะวันออก ในปัจจุบันมีควำมถี่ในกำรเกิดมำกกว่ำในอดีต ซึ่งอำจเกิดจำกมลพิษที่เพิ่มขึน รวมทังกำร
แพร่กระจำยข่ำวสำรที่รวดเร็ว ซึ่งจำกรำยงำนที่ผ่ำนมำจนถึงปัจจุบัน ในจังหวัดชลบุรีจะเกิดถี่ในช่วงฤดูมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้ (ฤดูฝน พ.ค.- ต.ค.) ทังนีแพลงก์ตอนพืชชนิดที่เป็นสำเหตุกำรเกิดปรำกฏกำรณ์นำทะเลเปลี่ยน
สีบริเวณชำยฝั่งทะเลอ่ำวไทยฝั่งตะวันออก ระหว่ำงเดือนกันยำยน พ.ศ.2560 ถึงกรกฎำคม พ.ศ.2561 ได้แก่
Chaetoceros spp., Noctiluca scintillans, Leptocylindrus sp. และSkeletonema sp. (รูปที่ 31)

รูปที่ 24 ปรำกฏกำรณ์นำทะเลเปลี่ยนสีบริเวณหำดบำงแสน ในวันที่ 6 มิถุนำยน พ.ศ.2560
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รูปที่ 25 แผนที่จุดเกิดเหตุนำทะเลเปลี่ยนสีบริเวณจังหวัดชลบุรี ตังแต่ ก.ย. 2559-ก.ค. 2560

(ก)

(ข)

(ค)
(ง)
รูปที่ 26 แพลงก์ตอนพืชที่เป็นสำเหตุให้เกิดปรำกฏกำรณ์นำทะเลเปลี่ยนสี
ข้อมูลระหว่ำงเดือนกันยำยน พ.ศ.2560 ถึงกรกฎำคม พ.ศ.2561
(ก) Chaetoceros spp. (ข) Noctiluca scintillans. (ค) Leptocylindrus sp. (ง) Skeletonema sp.
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2.5.2 สาเหตุที่ส่งผลให้น้าทะเลเปลี่ยนสี (Pressure)
กำรเกิดปรำกฏกำรณ์นำเปลี่ยนสี อำจมีส ำเหตุจำกกำรที่แพลงก์ตอนพืชได้รับสำรอำหำร
ที่จำเป็นต่อกำรเจริ ญเติบ โตเป็นปริ มำณมำก ประกอบกับสภำพแวดล้อมที่พอเหมำะ ได้แก่ ควำมเข้มแสง
อุณหภูมิ ช่วงกำรขึน-ลงของนำทะเล แหล่งที่มำของสำรอำหำรบริเวณชำยฝั่ง ส่วนใหญ่มำจำกนำทิงหรือนำเสีย
จำกชุมชน สถำนประกอบกำรต่ำงๆ เช่น รีสอร์ท โรงแรม โรงงำนอุตสำหกรรมฯ ที่ไม่ผ่ำนระบบบำบัดนำเสีย
หรือไม่ได้กำรบำบัดอย่ำงถูกวิธี ทังนี สำมำรถสรุปสำเหตุที่ส่งผลที่ทำให้เปลี่ยนสี ได้แก่
1) กำรเพิ่มปริมำณอินทรียสำรบริเวณชำยฝั่ง เนื่องจำกกิจกรรมต่ำงๆ ของมนุษย์ เช่น นำ
เสียจำกบ้ำนเรือนชุมชน จำกกิจกรรมกำรเกษตร อุตสำหกรรม และกำรขยำยตัวของกำรเพำะเลียงสัตว์นำ
ชำยฝั่ง
2) กำรปล่อยทิงนำเสียลงสู่แหล่งนำธรรมชำติโดยไม่ผ่ำนกำรบำบัด
3) ระบบบำบัดนำเสียมีไม่เพียงพอและไม่ครอบคลุมพืนที่ หรือไม่ได้เปิดใช้งำน
2.5.3 แผนการปฏิบัติการ มาตรการ แนวทางการแก้ไขปัญหา (Responses)
1) สร้ำงเครือข่ำยระหว่ำงองค์กรของรัฐและภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อประสำนงำนในกำร
จัดกำรแก้ไขปัญหำนำเสียแบบบูรณำกำร
2) เสริมสร้ำงจิตสำนึก สนับสนุนและเสริมสร้ำงแรงจูงใจต่ำงๆ ให้กับชุมชน เพื่อลดปริมำณ
กำรปล่อยนำทิงลงสู่แหล่งนำธรรมชำติ รวมทังรณรงค์ให้ช่วยฟื้นฟูแม่นำ ลำคลอง ทะเลและชำยฝั่ง
3) จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยเสนอต่อกรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง เพื่อ
นำเสนอในระดับนโยบำยสำหรับกำรบูรณำกำรกำรทำงำนกับหน่วยอื่นๆ ต่อไป
จำกข้อมูลข้ำงต้น สำมำรถนำเสนอสำเหตุที่มีผลกระทบจำกนำทะเลเปลี่ยนสี (Pressure)
และกำรดำเนินงำน มำตรกำร และกำรแก้ไขปัญหำ (Responses) ได้ดังภำคผนวกที่ 9 และ 10
2.5.4 การดาเนินงานที่ผ่านมาในปี พ.ศ.2560 – 2561
1) ให้ควำมรู้แก่เยำวชนและเครือข่ำยชุมชนผ่ำนโครงกำรค่ำยเยำวชนรักษ์ทะเลไทย
2) กำรให้ควำมรู้แก่นักเรียนในโรงเรียนในพืนที่ตำมโครงกำรให้ควำมรู้สัญจร
3) ประสำนงำนกับศูนย์วิจัยและพัฒนำทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งอ่ำวไทยตอนบนเพื่อ
ประสำนงำนข้อมูลนำทะเลเปลี่ยนสี และกำรประสำนงำนกำรเผยแพร่ข้อมูลกับสื่อมวลชน
4) กำรดำเนินกำรจัดทำรำยงำนผลวิเครำะห์เสนอต่อหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และประสำน
กับสื่อมวลชน เพื่อเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้อง รวมถึงคำแนะนำต่ำงๆ ในช่วงกำรเกิดปรำกฏกำรณ์นำเปลี่ยนสี
5) กำรให้คำปรึกษำ และเสนอแนะต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบดูแลในพืนที่
เกีย่ วกับสำเหตุที่อำจจะทำให้เกิดปรำกฏกำรณ์นำเปลี่ยนสี เพื่อกำรปรับปรุงระบบบำบัดนำเสีย และสุขำภิบำล
6) อยู่ระหว่ำงกำรศึกษำสำเหตุและปัจจัยที่ก่อให้เกิดปรำกฏกำรณ์นำทะเลเปลี่ยนสีบริเวณ
หำดบำงแสน จังหวัดชลบุรี
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7) อยู่ระหว่ำงกำรศึกษำแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อแหล่งนำและทรัพยำกรสัตว์นำ
2.5.5 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
1) ปัญหำและอุปสรรค
- สำนักงำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งที่ 2 และกรมทรัพยำกรทำง
ทะเล และชำยฝั่ง มิได้มีอำนำจหน้ำที่โดยตรงในกำรกำกับ ควบคุม ดูแลกำรบริหำรจัดกำรนำเสียของประเทศ
และของพืนที่
2) ข้อเสนอแนะ
- กำหนดมำตรกำรลดและควบคุมกำรปล่อยนำเสีย เช่น ปริมำณอินทรียสำร ตะกอน
และกำรปนเปื้อนของแบคทีเรียลงสู่ทะเล
- หน่ว ยงำนรำชกำร ควรบังคับใช้กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรควบคุมบำบัด และ
ปล่อยทิงนำเสียให้เข้มงวดมำกขึน
- ควรบูรณำกำรของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรคุณภำพนำในระบบลุ่มนำ
2.6 สถานการณ์แมงกะพรุนและแมงกะพรุนพิษ
แมงกะพรุ น (Jellyfish) เป็ น สั ต ว์ ไ ม่ มี ก ระดู ก สั น หลั ง จั ด อยู่ ใ นไฟลั ม ไนดำเรี ย (Cnidaria)
เช่นเดียวกันกับดอกไม้ทะเล (sea anemones) และปะกำรัง แมงกะพรุนเป็นแพลงก์ตอนที่มีขนำดใหญ่ที่สุด
ล่องลอยอยู่ในมวลนำ กินอำหำรจำพวกสัตว์ต่ำงๆ เช่น กุ้งปลำ โดยทั่วไปมีรูปร่ำงคล้ำยร่มหรือกระดิ่งคว่ำ ตัว
แมงกะพรุนประกอบด้วยวุ้นเป็นส่วนใหญ่ซึ่งมีนำเป็นองค์ประกอบมำกถึงร้อยละ 95 มีระบบประสำท แต่ไม่มี
สมองส่วนใหญ่ดำรงชีวิตในทะเล แต่มีบำงชนิดที่อยู่ในนำจืด มักพบในทะเลเขตร้อนหรืออบอุ่น สำมำรถพบได้
ตังแต่บ ริ เ วณผิ ว น ำจนถึง ทะเลลึ ก แต่ มี บำงชนิด ที่ อ ยู่ใ นน ำจื ด (บพิ ธ และนั นทพร, 2547; Meglitsch and
Schram, 1991) แมงกะพรุนมีมำกกว่ำ 9,000 สำยพันธุ์ และมำกกว่ำ 100 สำยพันธุ์มีพิษต่อมนุษย์ พิษของ
แมงกะพรุนบรรจุอยู่ในแคปซูล (capsule) ที่เรียกว่ำ นีมำโตซีส (nematocyst) ซึ่งกระจำยอยู่ทั่วไปในทุกส่วน
ของแมงกะพรุน โดยเฉพำะส่วนหนวด (tentacle) (Barnes et al., 1993) กำรสัมผัสทำให้บำดเจ็บได้ในหลำย
ระดับขึนอยู่กับชนิดของแมงกะพรุน ปริมำณพิษที่ได้รับ และควำมต้ำนทำนของแต่ละบุคคล ทังนีบริเวณที่
สัมผัสมีอำกำรได้หลำกหลำย ตังแต่รู้สึกคันมีผื่นเล็กน้อย ปวดแสบปวดร้อนบริเวณที่สัมผัสหรือได้รับพิษ ไป
จนถึงทำให้หัวใจหรือระบบหำยใจล้มเหลว (Fenner, 1997; Suntrarachun et al., 2001) แมงกะพรุน ที่มี
พิ ษ และเป็ น ที่ รู้ จั ก ทั่ ว ไป ได้ แ ก่ แมงกะพรุ น กล่ อ งบำงชนิ ด ในกลุ่ ม Cubozoa และแมงกะพรุ น ไฟในกลุ่ ม
Scyphozoa และ Hydrozoa
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2.6.1 สถานภาพแมงกะพรุนพิษจังหวัดชลบุรี (State)
จำกข้อมูลของศูนย์วิจัยและพัฒนำทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งอ่ำวไทยฝั่งตะวันออก
(ศวทอ.) ระหว่ำงเดือนกันยำยน พ.ศ.2560–กรกฎำคม พ.ศ.2561 ไม่พบรำยงำนผู้ป่วยสงสัยเสียชีวิตหรือบำดเจ็บ
รุนแรง (ผู้ป่วยหมดสติ) จำกแมงกะพรุนพิษ ตังแต่เดือนกันยำยน พ.ศ.2560-กรกฎำคม พ.ศ.2561 ศูนย์วิจัย
และพัฒนำทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งทะเลอ่ำวไทยฝั่งตะวันออก (ศวทอ.) ได้ทำกำรสำรวจและรวบรวม
ตัวอย่ำงที่ติดอวนลอยกุ้งสำมชัน บริเวณชำยหำดบำงแสน รวมทังได้รับตัวอย่ำงแมงกะพรุนจำกเครือข่ำยและ
จำกกำรสำรวจกรณีได้รั บแจ้งเหตุ พบแมงกะพรุนจำนวน 2 ชนิด เป็นแมงกะพรุนในกลุ่ม Cubozoa หรือ
แมงกะพรุนกล่องจำนวน 1 ชนิด ได้แก่ Morbakka sp. B และแมงกะพรุนกลุ่ม Scyphozoa จำนวน 2 ชนิด
ได้แก่ แมงกะพรุนหนัง Rhopilema hispidum และแมงกะพรุนไฟ Chrysaora sp.

รูปที่ 27 พืนที่สำรวจและรับแจ้งเหตุ: หำดจอมเทียน และหำดบำงแสน
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2.6.2 สาเหตุที่มีผลกระทบต่อทรัพยากร (Pressure)
สำเหตุ ที่พบแมงกะพรุ นกลุ่ ม Scyphozoa ในพืนที่น่ำนน ำจังหวั ด ชลบุรี น่ำจะมำจำก
กระแสนำและคลื่นลม เนื่องจำกแมงกะพรุนเป็นแพลงก์ตอนสัตว์ซึ่งเคลื่อนที่ตำมกระแสนำ สำหรับแมงกะพรุน
กล่องยังไม่สำมำรถสรุปสำเหตุได้แน่ชัด อยู่ในระหว่ำงกำรศึกษำปัจจัยแวดล้อมที่มีผลต่อกำรแพร่กระจำย
2.6.3 แผนการดาเนินงาน มาตรการการ และการแก้ไขปัญหา (Responses)
มำตรกำร ดำเนินกำรตำมมำตรกำรพืนที่เฝ้ำระวัง (พบแมงกะพรุนกล่อง แต่ยังไม่มีประวัติ
กำรบำดเจ็บรุนแรงและเสียชีวิตจำกกำรสัมผัสแมงกะพรุนกล่อง) ได้แก่ เร่งรัดให้มีกำรติดตังป้ำยเตือนให้ครบ
ทุกพืนที่ โดยเฉพำะในฤดูกำลที่มีโอกำสพบแมงกะพรุนกล่อง ประชำสัมพันธ์ให้ชุมชนและผู้ประกอบกำรใน
พืนที่ได้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับแมงกะพรุนกล่องและกำรปฐมพยำบำลเบืองต้น จัดฝึกอบรมเจ้ำหน้ำที่กู้ภัย
ทีมแพทย์และพยำบำลในพืนที่ให้เข้ำใจถึงแนวทำงกำรปฐมพยำบำลและรักษำที่ถูกต้อง
จำกข้อมูลผลกระทบและมำตรกำรกำรดำเนินงำนและกำรแก้ไขปัญหำข้ำงต้น สำมำรถ
นำมำสรุปในรูปแบบตำรำงและแผนภำพได้ดังภำคผนวกที่ 11 และ 12
2.6.4 การดาเนินงานในปี พ.ศ.2560-2561
- กำรขอควำมร่ว มมือ จำกเครือ ข่ำ ยให้ช ่ว ยเก็บ ตัว อย่ำ ง และแจ้ง เหตุเ มื ่อ พบ
แมงกะพรุน พิษ ตังแต่ปี พ.ศ.2559 ศวทอ. ได้ขอควำมร่ว มมือจำกเครือข่ำยกู้ภัย ฉลำมขำว และศูน ย์บริกำร
นักท่องเที่ยวหำดบำงแสน ในกำรเก็บตัวอย่ำง และแจ้งเหตุเมื่อพบแมงกะพรุนพิษ
- กำรประชำสัมพันธ์หน่วยงำนและชุมชน
ในปีงบประมำณ พ.ศ.2561 เจ้ำหน้ำที่ ศวทอ. ได้เข้ำร่วมเป็นวิทยำกรให้ควำมรู้ เกี่ยวกับ
ชนิ ด และกำรแพร่ ก ระจำยของแมงกะพรุ น ในกำรฝึ กอบรมกำรปฐมพยำบำลเบื องต้ น ส ำหรั บผู้ ไ ด้รั บ พิ ษ
แมงกะพรุนแก่ชุมชนท้องถิ่น ผู้ประกอบกำร และเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข ในพืนที่เกำะล้ำน และตำบลแสนสุข
2.6.5 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
ปัญหำอุปสรรค
- ป้ำยเตือน และท่อบรรจุนำส้มสำยชู ชำรุด/เสียหำย รวมทังกำรสูญหำยของนำส้มสำยชู
ข้อเสนอแนะ
- ควรมีกำรประสำนเครือข่ำย/จัดทำป้ำยเตือนและท่อบรรจุนำส้มสำยชูแทนที่ชำรุด/
เสียหำย และตรวจเช็คควำมพร้อมของนำส้มสำยชู
- ทำกำรสำรวจเพิ่มเติม เพื่อให้สำมำรถสรุปเกี่ยวกับฤดูกำลของแมงกะพรุนพิษได้
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2.7 สถานการณ์ขยะในประเทศไทย
จำกสถิติขยะมูลฝอยทั่วประเทศของกรมควบคุมมลพิษ พบว่ำ พ.ศ.2559 ประเทศไทยมีขยะ
มูลฝอย 27.04 ล้ำนตัน โดยนำไปกำจัดอย่ำงถูกต้องจำนวน 9.59 ล้ำนตัน (ร้อยละ 36) นำกลับมำใช้ประโยชน์
จำนวน 5.76 ล้ำนตัน (ร้อยละ 21) เหลืออีก 11.69 ล้ำนตัน (ร้อยละ 43) เป็นขยะที่มีกำรกำจัดที่ไม่ถูกต้องและ
ขยะสะสมที่ไม่มีกำรเก็บขน ซึ่งตกค้ำงในพืนที่อีก 10.13 ล้ำนตัน ซึ่งส่วนหนึ่งของขยะจำนวนนีอำจถูกลมพัดพำ
หรือชะลงแม่นำลำคลอง และไหลออกสู่ทะเลได้ในที่สุด ทังนี จำกกำรประเมินในระดับโลกพบว่ำ ขยะในทะเลร้อย
ละ 80 มีแหล่งที่มำจำกกิจกรรมบนบก โดยเฉพำะขยะที่มีกำรจัดกำรไม่ถูกต้องและขยะตกค้ำง ร้อยละ 20 มำจำก
กิจกรรมในทะเล (Ocean Conservancy, 2015) ทังนี ร้อยละ 60-80 ของขยะทะเลทังหมดเป็นขยะพลำสติก
2.7.1 สถานภาพขยะทะเลในประเทศไทย (State)
ขยะทะเล (Marine debris) คือ ผลิตภัณฑ์จำกฝีมือมนุษย์ที่ตกลงไปอยู่ในทะเลหรือของเสีย
ที่ผ่ำนกระบวนกำรผลิตแล้วไหลลงทะเล โดยกำรจงใจทิง หรือกำรปล่อยปละทิงขว้ำงโดยไม่ตังใจสู่สภำพแวดล้อม
ทำงทะเลและชำยฝั่ง รวมถึงเครื่องมือประมง และวัสดุที่เกิดจำกกิจกรรมขนส่งทำงเรือ ขยะทะเลมำจำกแหล่ง
สำคัญ 2 แหล่ง คือ
1) จำกกิจกรรมบนฝั่ง เช่น จำกแม่นำสำยหลัก จำกกำรท่ องเที่ยวชำยหำด แหล่ง
อุตสำหกรรมบริเวณชำยฝั่ง ของเสียที่ปล่อยมำจำกบ้ำนเรือน จำกกำรท่องเที่ยวบริเวณชำยฝั่ง
2) กิจกรรมในทะเล เช่น กำรขนส่งทำงเรือ เรือท่องเที่ยว ประมงชำยฝั่ง สิ่งปลูกสร้ำงใน
ทะเล
ต้นทางสาคัญของขยะทะเล
ต้นทางของขยะทะเลที่อยู่บนแผ่นดิน
- หลุมฝังกลบขยะชุมชน

ต้นทางของขยะทะเลที่อยู่ในมหาสมุทร
- เรือเฟอรี่ และเรือท่องเที่ยว

- ระบบกำรเก็บรวบรวม และขนย้ำยขยะ (ทำงบก

- เรือประมง

และทำงนำ)

- เรือโดยสำรสำธำรณะ

- นำที่เอ่อล้นไหลบ่ำในช่วงฝนตกหนัก

- เรือส่วนบุคคล

- ภำคอุตสำหกรรม และกำรผลิต

- แท่นขุดเจำะก๊ำซ และนำมันกลำงทะเล

- กำรจัดกำรขยะมูลฝอยที่ไม่เหมำะสม

- กิจกรรมกำรเพำะเลียงสัตว์นำ

- ปรำกฏกำรณ์ธรรมชำติ

- ปรำกฏกำรณ์ธรรมชำติ
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ขยะทะเลอำจพบใกล้แหล่งกำเนิดหรือถูกพัดพำไปได้ในระยะทำงไกลๆ ด้วยกระแสนำและกระแส
ลม ไม่เพียงแต่บริเวณชำยฝั่ง แต่ยังสำมำรถพบได้ในสถำนที่ห่ำงไกลจำกแหล่งกำเนิด ลอยอยู่บริเวณผิวนำ กลำง
นำที่ระดับควำมลึ กต่ำงๆ และจมลงสู่ พืนทะเล สถำนกำรณ์ขยะทะเลในประเทศไทย กรมควบคุมมลพิษแจ้ง
ประมำณขยะในประเทศไทยเมื่อ พ.ศ.2557 มีมำกถึง 60,273 ตัน/วัน ในจำนวนนีร้อยละ 19 ที่ถูกนำกลับไปใช้
ใหม่ ร้อยละ 27 ที่ถูกกำจัดถูกวิธี จึงประเมินกันว่ำขยะนับพันตันเหล่ำนีจะลงสู่ทะเล จำกกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
ขยะทะเลของกรมทรั พ ยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ ง ตำมแบบฟอร์ ม ที่ ดั ด แปลงมำจำกกำรเก็ บ ข้ อ มู ล ของ
International Coastal Clean Up ระหว่ำง พ.ศ.2552-2558 ขยะทะเลที่พบส่วนใหญ่ ได้แก่ ถุงพลำสติก ฝำจุก
เชือก หลอดพลำสติก ทุ่นลอย ขวดเครื่องดื่ม เสือผ้ำ ซึ่งพอสรุปรำยงำนผลกำรเก็บขยะ ได้ 6 ประเภท ตำมรูปแบบ
กำรเก็บขยะ
1) กิจกรรมทำงนำ 67, 227 (15.76%)
2) กิจกรรมชำยฝั่ง และกำรพักผ่อน 283,160 (66.37%)
3) กิจกรรมเกี่ยวกับกำรสูบ 31,839 (7.46%)
4) ขยะขนำดใหญ่ 6,641 (1.56%)
5) อุปกรณ์กำรแพทย์/อนำมัย 29,144 (6.83%)
6) ขยะอื่นๆ 8,601 (2.02%) ตำมตำรำงประเภทกำรเก็บขยะ (ตำรำงที่ 14)
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ตารางที่ 8 สรุปรำยงำนผลกำรเก็บขยะทะเลในประเทศไทย
กิจกรรมทางน้า
กล่องใส่เหยื่อตกปลำ
ขวดนำยำฟอกขำว/ทำควำมสะอำด
ทุ่นลอย
ลอบ ปู/กุ้ง/ปลำ
ลังไม้
เอ็นตกปลำ
เหยื่อตกปลำ/แท่งเรืองแสง
อวน
หลอดไฟ
ขวดนำมัน/นำมันหล่อลืน่
แผ่นวำงสินค้ำ
แผ่นพลำสติก/ผ้ำใบคลุมของในเรือ
เชือก
สำยรัด
อื่นๆ
รวม
กิจกรรมชายฝั่งและการพักผ่อน

กระดำษ/หนังสือพิมพ์/ใบปลิว
ถุง (พลำสติก)
ลูกโป่ง
ขวดเครื่องดื่ม (พลำสติก) 2 ลิตร หรือน้อยกว่ำ
ขวดเครื่องดื่มแก้ว
กระป๋องเครื่องดื่ม
ฝำ, จุก
เสือผ้ำ, รองเท้ำ
ถ้วย, จำน, ช้อน, ส้อม, มีด
ห่อ/ ภำชนะบรรจุอำหำร
ฝำดึงกระป๋อง
ถ้วยโฟม กล่องโฟม
ปลอกกระสุน/อุปกรณ์เกี่ยวกับกระสุน
หลอด, ที่คนเครื่องดื่ม
ของเล่น
ของใช้ประจำวัน (หลอดยำสีฟัน แปรงสีฟนั
ขวดแชมพู/สบู่ หวี)
อื่นๆ
กล่องนม และนำผลไม้
ของใช้ประจำบ้ำน (ไม้หนีบ ไม้แขวนเสือ ถุงหรือ
ขวดนำยำซักผ้ำ
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Total (ชิ้น)
157
864
8,747
625
607
3,011
669
4,363
1,066
333
13
792
36,210
2,384
7,386

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

67,227
Total (ชิ้น)

100.00%
Category (%)

15.76%
Total (%)

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

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

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

8,827
2,099
300

3.12
0.74
0.11

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

ผ้ำอ้อม
เข็มฉีดยำ
ผ้ำอนำมัย/อุปกรณ์
อื่นๆ
วรม
ขยะอื่นๆ
ขยะอื่นๆ
รวม
รวมทั้งสิ้น

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

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

6,641
Total (ชิ้น)
178

100.00%
Category (%)
0.61

1.56%
Total (%)
0.04

221
256
217
28,272

0.76
0.88
0.74
97.01

0.05
0.06
0.05
6.63

29,144
Total (ชิ้น)
8601
8601
426,612

100.00%
Category (%)
0.00%
0.00%
-

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

ที่มำ: ผู้ร่วมเก็บขยะจำนวน 24,841 คน ขยะที่เก็บได้จำนวน 426,612 ชิน นำหนักขยะที่เก็บได้ 73,558.97
กิโลกรัม ระยะทำงที่เก็บขยะ 534.40 กิโลเมตร
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รูปที่ 28 ประเภทขยะ 10 อันดับมำกที่สุด : จำนวนที่เก็บได้
จำกข้อมูลของกรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง (2559) พบว่ำ พ.ศ.2558 พบขยะทะเล
ที่มำจำกกิจกรรมชำยฝั่งและกำรพักผ่อนมีสัดส่วนถึงร้อยละ 78 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นขยะพลำสติก ดังรูปที่ 37

รูปที่ 29 สัดส่วนจำนวนชินของขยะทะเลในประเทศไทย ตังแต่ พ.ศ.2552-2558
(ดัดแปลงจำก สถำบันวิจัยและพัฒนำทรัพยำกรทำงทะเล ชำยฝั่งทะเล และป่ำชำยเลน, 2559)
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รูปที่ 30 ภำพขยะทะเลและชำยฝั่ง
2.7.2 สาเหตุที่มีผลกระทบต่อทรัพยากรจากขยะทะเล (Pressure)
1) ผลกระทบต่อระบบนิเวศ ทำให้เกิดกำรแพร่กระจำยของชนิดพันธุ์ต่ำงถิ่น โดยกำรติดมำ
กับขยะที่ล่องลอยอยู่ในนำ และหำกขยะทะเลลงไปทับปะกำรังทำให้ปะกำรังตำยได้
2) ผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สร้ำงควำมเสียหำยให้กับเรือและเครื่องมือประมง รวมถึง
ต้องสูญเสียงบประมำณในกำรจัดกำรในระดับสูง
3) ผลกระทบต่อกำรท่องเที่ยว ทำลำยทัศนี ยภำพที่สวยงำม คุณค่ำของแหล่งท่องเที่ยว
ลดลง
4) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทำให้คุณภำพนำและสิ่งแวดล้อมลดลง
5) ส่งผลต่อสุขภำพของสัตว์ทะเลและมนุษย์ เนื่องจำกอำจได้รับสำรพิษขยะจำกห่วงโซ่
อำหำร
6) ผลกระทบต่อสัตว์ทะเลหำยำก โดยพบว่ำร้อยละ 3 ของสัตว์ทะเลหำยำกที่ตำยมีส ำเหตุ
มำจำกกำรกินขยะทะเล
2.7.3 แผนการดาเนินงาน มาตรการ และการแก้ไขปัญหา (Responses)
1) จัดทำแผนกำรจัดกำร แนวทำง และมำตรกำรกำรจัดกำรขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลใน
พืนที่รับผิดชอบของ สำนักงำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งที่ 2
2) ประชำสัมพันธ์ให้ควำมรู้ และจิตสำนึกด้ำนอนุรักษ์ แก่ประชำชนโดยทำงภำครัฐและ
เอกชนได้จัดทำเอกสำรเผยแพร่ และกิจกรรมต่ำงๆ เพื่อส่งเสริมให้ประชำชนตระหนักในคุณค่ำของทรัพยำกร
ทำงทะเล และให้ควำมร่วมมือในกำรป้องกัน และแก้ไขปัญหำสิ่งแวดล้อมทำงทะเล
3) จัดกิจ กรรมรณรงค์ ป้องกัน และจัดเก็บขยะทะเล เช่น อวน หรือขยะอื่นๆ ที่สร้ำง
ปัญหำใหญ่ เป็นภัยคุกคำมให้กับควำมอยู่รอด ควำมยั่งยืนของสัตว์ทะเลหำยำก
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จำกข้อมูลข้ำงต้น สำมำรถนำเสนอสำเหตุที่มีผลกระทบจำกขยะทะเลเพิ่มขึน (Pressure)
และกำรดำเนินงำน มำตรกำร และกำรแก้ไขปัญหำ (Responses) ได้ดังภำคผนวกที่ 13 และ 14
2.7.4 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
1) ปัญหำ อุปสรรค
ในกำรแก้ไขปัญหำขยะทะเล กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง เพียงลำพั งหน่วยงำน
เดียวไม่สำมำรถดำเนินกำรได้ เนื่องจำกต้นทำงของขยะทะเลมำจำกบนบก กำรแก้ไขปัญหำจึงต้องมี
กำรบูรณำกำรจำกหลำยหน่วยงำน ทังนี นับตังแต่มีคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติในเดือนพฤษภำคม
2557 เรื่องสิ่งแวดล้อมและขยะทะเลได้รับกำรยกระดับให้ควำมสำคัญเป็นวำระแห่งชำติ โดยมีแผน
ยุทธศำสตร์จัดกำรมลพิษ 20 ปี แผนจัดกำรมลพิษ 5 ปี (2560-2564) โดยมีกำรบูรณำกำรจำกหลำย
หน่วยงำน ซึ่งเรื่องขยะทะเลได้บรรจุอยู่ในแผนจัดกำรมลพิษดังกล่ำว
2) ข้อเสนอแนะ
(1) ควรมีกำรบังคับใช้กฎหมำยอย่ำงจริงจังกำรสร้ำงวินัยประชำชน และกำรสร้ำง
กำรมีส่วนร่วมของประชำชนโดยเข้ำถึงในระดับครัวเรือน มีกำรจัดระบบรองรับกำรคัดแยกขยะที่
แหล่ งก ำเนิ ด เช่น กำรกำหนดจุ ดทิ งขยะกำรก ำหนดวั นเก็บ ขยะแยกประเภทมีระบบกำร จัดเก็ บ
เช่นเดียวกับขยะทั่วไปแต่เก็บเฉพำะขยะรีไซเคิลอย่ำงเดียว ไม่เก็บขยะประเภทอื่นรวมไปด้วย ทำให้
ประชำชนให้ควำมร่วมมือคัดแยกขยะ และทิงตำมวันที่กำหนด โดยเจ้ำหน้ำที่เข้ำทำหน้ำที่ตรงเวลำ มี
วินัย และในกำระบวนกำรต่ำงๆ ได้คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
(2) จัดทำแผนงำน/โครงกำรด้ำนกำรจัดกำรขยะชำยฝั่ง ทังด้ำนกำรส่งเสริมกำรมี
ส่วนร่วมของประชำชนในกำรคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดโดยมุ่งเน้นกำรนำขยะกลับมำใช้ประโยชน์
ตำมหลั ก 3 R ทังขยะรี ไซเคิล และขยะเศษอำหำรกำรเก็บขนมูล ฝอย และกำรกำจัดมูล ฝอยกำร
ถ่ำยทอดควำมรู้ให้แพร่หลำยในสั งคมและในหน่วยงำนให้เข้ำใจกระบวนกำร รวมถึงกำรสร้ำงกำรมี
ส่วนร่วมของทุกภำคส่วนของสังคมให้ร่วมรับผิดชอบต่อปัญหำขยะมูลฝอยที่เพิ่มขึน และข้อจำกัดใน
กำรหำสถำนที่ฝังกลบ
(3) เนื่องจำกในปัจจุบันมีอัตรำกำรเพิ่มขึนของปริมำณขยะขึนตำมกำรเจริญเติบโต
ของเมืองและเพื่อเป็นกำรลดกำรใช้พืนที่ฝังกลบกำรสนับสนุนให้มีกำรดำเนินกำรด้ำนกำรลด กำรคัด
แยก กำรแปรรูป และกำรนำขยะกลับมำใช้ใหม่อย่ำงจริงจัง โดยดำเนินกำรดังนี
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- ควรให้ควำมสำคัญกับกำรสร้ำงจิตสำนึกของประชำชนในกำรลด และคัดแยกขยะ
ให้เป็นควำมเคยชิน มีควำมรู้สึกถึงควำมรับผิดชอบร่วมกั นของประชำชน โดยกำรส่งเสริมกำรจัดระบบคัดแยก
ขยะในสถำนศึกษำทุกระดับเพื่อให้เด็ก และเยำวชนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรคัดแยกขยะ มีส ำนึก
รับผิดชอบต่อสังคม และดำรงตนโดยทิงขยะถูกที่ถูกถัง
- บูรณำกำรกำรทำงำนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในกำรออกแบบระบบ
และบริหำรจัดกำรขยะรีไซเคิล
- กำรรณรงค์ ส่งเสริม ให้ควำมรู้ สร้ำงควำมตระหนักในกำรร่วมจัดกำรสิ่งแวดล้อมใน
ระดับชุมชน เพื่อพัฒนำไปสู่ ชุมชน Zero Waste รวมถึงกำรส่ งเสริม และสร้ำงจิตส ำนึกในโรงเรียน สร้ำง
กิจกรรม ให้เด็กนักเรียนเกิดพฤติกรรมในกำรคัดแยกมูลฝอย และแปรรูปขยะกลับมำใช้ได้อีก
2.8 สถานการณ์ทรัพยากรป่าชายเลน
2.8.1 สถานการณ์ทรัพยากรป่าชายเลน
ป่ำชำยเลน (mangrove forest) เป็นระบบนิเวศในแนวเชื่อมต่อระหว่ำงผืนแผ่นดินกับนำทะเล
ในเขตร้อน (tropical) และกึ่งร้อน (subtropical) ประกอบด้วยสังคมพืชและสัตว์หลำกชนิดดำรงชี วิตร่วมกัน
ภำยใต้สภำพแวดล้อมเงื่อนไขที่ต้องเป็นดินเลน นำกร่อย และมีนำทะเลท่วมถึงอย่ำงสม่ำเสมอ ป่ำชำยเลนจึง
พบได้ในบริเวณที่เป็นชำยฝั่งทะเล ปำกแม่นำ อ่ำว ทะเลสำบ และรอบเกำะแก่งต่ำงๆ บริเวณพืนที่ชำยฝั่งทะเล
ป่ำชำยเลน อำจเรียกว่ำ “ป่ำโกงกำง” ได้อีกชื่อหนึ่งตำมพันธุ์ไม้โกงกำงที่พบเป็นจำนวนมำกนั่นเอง
ในระบบนิเวศป่ำชำยเลน สิ่งไม่มีชีวิตและสิ่งมีชีวิตในป่ำชำยเลนจะมีควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกัน
อย่ำงซับซ้อน ทังในแง่กำรหมุนเวียนของธำตุอำหำรและกำรถ่ำยทอดพลังงำน สำมำรถอธิบำยง่ำยๆ ได้ว่ำเมื่อ
ผู้ผลิต คือ พืช เติบโตขึนจำกกำรสังเครำะห์ด้วยแสง จะมีส่วนของใบไม้ กิ่งไม้และเศษไม้ ที่ร่วงหล่นทับถมในนำ
และดิน จะถูกย่อยสลำยโดยผู้ย่อยสลำย ได้แก่ รำ แบคทีเรีย โปรโตซัวชนิดต่ำงๆ กลำยเป็นอินทรียวัตถุ และใน
ที่สุด ก็จะกลำยเป็นแร่ธำตุกลับคืนสู่ระบบนิเวศ บำงส่วนถูกบริโภคโดยกลุ่มกินอินทรียสำร เช่น แพลงก์ตอนพืช ที่
ต่อไปจะกลำยเป็นแหล่งอำหำรโปรตีนอันอุดมสมบูรณ์ให้แก่ แพลงก์ตอนสัตว์ สัตว์นำขนำดเล็กที่จะถูกบริโภค
ต่อไปอีก เป็นอำหำรของพวกกุ้ง ปู และปลำ ขนำดใหญ่ขึนไปตำมลำดับ หรือบำงส่วนก็จะตำยและถูกย่อยสลำย
กลับเป็นธำตุอำหำรสะสมอยู่ในป่ำนั่นเอง ธำตุอำหำรและอินทรียสำรบำงส่วนถูกพัดพำออกไปสู่ท้องนำ สร้ำงควำม
อุดมสมบูรณ์ให้แก่ท้องทะเลภำยนอก ป่ำชำยเลนจึงเป็นระบบนิเวศที่มีควำมเฉพำะตัวและมีควำมหลำกหลำยทำง
ชีวภำพสูง เป็นองค์ประกอบที่สำคัญยิ่งของชำยฝั่งทะเล นับเป็นทรัพยำกรที่มีคุณค่ำมหำศำลทังทำงด้ำนเศรษฐกิจ
และสิ่งแวดล้อมของประเทศ ดังนี
1) ป่ำชำยเลนเป็นแหล่งพลังงำนและแหล่งวัตถุดิบไม้ใช้สอยในครัวเรือน
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ไม้จำกป่ำชำยเลนโดยเฉพำะไม้โกงกำงสำมำรถนำมำเผำถ่ำนซึ่งให้ถ่ำนที่มีคุณภำพดีเพรำะให้
ควำมร้อนสูงและไม่แตกสะเก็ด นอกจำกนียังมีกำรใช้ประโยชน์ไม้ป่ำชำยเลนในรูปของไม้ฟืน เพื่อกำรหุงต้ม ใน
ชีวิตประจำวันของประชำชนที่อำศัยบริเวณป่ำชำยเลนและใกล้เคียง อีกทังไม้จำกป่ำชำยเลนหลำยชนิดสำมำรถใช้
ประโยชน์ในงำนก่อสร้ำงและใช้สอยด้วย เช่น ทำเสำเข็ม ไม้คำยัน ไม้ก่อสร้ำง เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์กำรประมง
เปลือกของไม้ป่ำชำยเลนบำงชนิดสำมำรถนำมำสกัดสำรแทนนิน ใช้ในกำรย้อมแหอวน ทำนำหมึก ทำสี ทำกำว
และใช้ในอุตสำหกรรมฟอกหนัง เป็นต้น
2) ป่ำชำยเลนเป็นแหล่งพืชผักและพืชสมุนไพร
พืชป่ำชำยเลน ในที่นีหมำยถึงพืชหรือพันธุ์ไม้ชนิดต่ำงๆ ทังไม้ล้มลุกหรือไม้ยืนต้นที่อยู่ในป่ำ
ชำยเลนและมีชื่อเรียกแตกต่ำงกันไปตำมแต่ละท้องถิ่น ในแต่ละฤดูกำลชำวบ้ำนในท้องถิ่นบริเวณชำยฝั่งต่ำงมี
ประสบกำรณ์และเรียนรู้ในกำรนำพืชป่ำชำยเลนไปใช้ประโยชน์ด้ำนต่ำงๆ ทังเป็นอำหำรและพืชสมุนไพรไม่ว่ำจะ
เป็นส่วนของใบ ดอก ผล หน่อ หัว เหง้ำรำก และเปลือกลำต้น ซึ่งจุดเด่นที่น่ำสนใจของพืชป่ำชำยเลนคือ เป็น
ทรั พยำกรในท้องถิ่นที่หำได้ง่ำยขึนเองตำมธรรมชำติและให้ ผลผลิตได้ทุกฤดูกำล พืชในป่ำชำยเลนที่สำมำรถ
นำมำใช้เป็นผักพืนบ้ำนได้นันมีอยู่หลำยชนิด เช่น ใบชะครำม ยอดเป้ง ยอดผักเบียทะเล ถั่วขำว นำปรงหนู จำก
ถอบแถบ ลำพู ลำแพน สำหร่ำยสำย เป็นต้น พืชในป่ำชำยเลนหลำยชนิดมีสรรพคุณทำงยำ ใช้เป็นยำสมุนไพรได้
เช่น เหงือกปลำหมอ มะนำวผี ใช้รักษำโรคผิวหนัง ผลของตะบูนขำวใช้รักษำโรคบิดและโรคท้องร่วง รำกตำตุ่ม
ทะเลใช้แก้อักเสบ แก้ไข้ แก้คัน ขลู่ใช้ต้มดื่มบรรเทำโรคเกี่ยวกับทำงเดินปัสสำวะและแก้อำกำรปวดเมื่อย เป็นต้น
3) ป่ำชำยเลนเป็นแหล่งอนุบำลสัตว์นำวัยอ่อน เป็นแหล่งอำหำรที่อยู่อำศัย หลบภัย สืบพันธุ์
และเจริ ญเติบโตของสั ตว์น ำนำนำชนิ ด ป่ ำชำยเลนเป็นที่อยู่อำศัยและเป็นแหล่ งอนุบำลสั ตว์นำวัยอ่อน โดย
เฉพำะตัวอ่อนของปู กุ้ง หอย ซึ่งเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญ รวมทังสัตว์นำชนิดอื่นๆ ที่เป็ นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่
อำหำร ทังนีเนื่องจำกป่ำชำยเลนเป็นแหล่งอำหำรที่สำคัญของสัตว์นำ ดังที่กล่ำวมำแล้ว โดยเฉพำะปลำหลำยชนิด
ที่เป็ นที่นิ ยมในกำรบริ โภค ปลำทะเลหลำยชนิ ดวำงไข่ ในป่ำชำยเลนและอำศัยเจริญเติบโตในระยะแรก เมื่ อ
เจริญเติบโตแข็งแรงดีแล้วจึงออกสู่ทะเล และหลำยชนิดที่แม้จะวำงไข่ในทะเลแต่ตัวอ่อนจะเคลื่อนย้ำยสู่ป่ำชำย
เลนเพื่ออำศัยหลบซ่อนศัตรูและหำอำหำร สัตว์นำที่มีคุณค่ำทำงเศรษฐกิจหลำยชนิด เช่น ปลำกะพงขำว ปลำ
นวลจันทร์ทะเล ปลำกระบอก ปลำเก๋ำ กุ้งกุลำดำ กุ้งแชบ๊วย หอยนำงรม หอยแมลงภู่ หอยแครง ปูแสม ปูม้ำ และ
ปูทะเล ล้วนแล้วแต่มีวงจรชีวิตบำงส่วนที่ต้องเข้ำมำอำศัยในป่ำชำยเลนทังสิน
4) ป่ำชำยเลนช่วยรักษำควำมสมดุลของระบบนิเวศชำยฝั่งและใกล้เคียง โดยเฉพำะระบบนิเวศ
หญ้ำทะเลและปะกำรัง โดยมีบทบำทในกำรรักษำสมดุลของธำตุอำหำรและควำมอุดมสมบูรณ์ของชำยฝั่ง ซึ่งจะ
ส่งผลถึงควำมอุดมสมบูรณ์ของทรัพยำกรประมง ป่ำชำยเลนยังช่วยกักเก็บตะกอนดิน มิให้ลงไปทับถมและเกิด
ควำมเสียหำยในแนวปะกำรัง
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5) ป่ำชำยเลนช่วยป้องกันดินชำยฝั่งพังทลำย รำกของต้นไม้ในป่ำชำยเลนซึ่งสำนกัน แน่นหนำจะ
ช่วยบรรเทำควำมเร็วจำกกระแสนำลง ซึ่งนอกจำกจะช่วยลดกำรพังทลำยและกัดเซำะของดินชำยฝั่ง ยังทำให้
ตะกอนที่แขวนลอยมำกับนำทับถมเกิดเป็นแผ่นดินงอกใหม่ เมื่อระยะเวลำนำนก็จะขยำยออกไปในทะเล เกิดเป็น
หำดเลนอันเหมำะสมแก่กำรเกิดของพันธุ์ไม้ป่ำชำยเลนต่อไป
6) ป่ำชำยเลนเป็นพืนที่สำหรับดูดซับสิ่งปฏิกูลต่ำงๆ รำกของต้นไม้ในป่ำชำยเลนที่งอกออกมำ
อยู่เหนือพืนดินทำหน้ำที่คล้ำยตะแกรงธรรมชำติ ที่คอยดักกรองสิ่งปฏิกูลและสำรพิษต่ำงๆ จำกบนบกไม่ให้ลงสู่
ทะเล โลหะหนั กหลำยชนิ ดเมื่อถู กพั ดพำมำตำมกระแสน ำก็ จะตกตะกอนลงที่ บริ เวณดิ นเลนในป่ ำชำยเลน
นอกจำกนันขยะและครำบนำมันต่ำงๆ ก็จะถูกดักกรองไว้ในป่ำชำยเลนด้วย
7) ป่ำชำยเลนเป็นฉำกกำบังภัยธรรมชำติที่ช่วยปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของประชำชนที่อำศัย
บริเวณชำยฝั่ง โดยทำหน้ำที่เหมือนปรำกำรช่วยบรรเทำควำมรุนแรงของคลื่นและลมให้ลดน้อยลงก่อนจะขึนฝั่ง มิ
ให้สร้ำงควำมเสียหำยอย่ำงรุนแรงแก่ที่อยู่อำศัยและพืนที่ทำกินของชำวบ้ำนในบริเวณใกล้เคียง
8) ป่ำชำยเลนเป็นสถำนที่พักผ่อนหย่อนใจและแหล่งศึกษำธรรมชำติ ระบบนิเวศป่ำชำยเลนเป็น
ระบบนิเวศที่มีลักษณะพิเศษเฉพำะตัว เป็นแหล่งที่อุดมไปด้วยพรรณไม้นำนำชนิดที่มีใบดอกและผลสวยงำมแปลก
ตำ อีกทังยังเป็นแหล่งที่มีทังสัตว์นำและสัตว์บก โดยเฉพำะนกชนิดต่ำงๆ ที่อำศัยอยู่ร่วมกันหลำกหลำยชนิดทำให้
ป่ำชำยเลนเป็นสถำนที่ที่เหมำะสำหรับกำรพักผ่อนหย่อนใจ ศึกษำหำควำมรู้ และสำมำรถพัฒนำไปสู่กำรเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ต่อไป
9) ป่ำชำยเลนช่วยลดภำวะโลกร้อน เพรำะเป็นแหล่งที่มีกำรสะสมของคำร์บอนสูงมำกและต้นไม้
ป่ำชำยเลนหลำยชนิดมีควำมสำมำรถในกำรดูดซับก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ผ่ำนกระบวนกำรสังเครำะห์แสง
สูงกว่ำป่ำประเภทอื่น อีกทังยังเพิ่มปริมำณออกซิเจนในบรรยำกำศ เป็นปริมำณที่มำกอีกด้วย

รูปที่ 31 ป่ำชำยเลนบริเวณกองพันต่อสู้อำกำศยำนที่ 23 กรมต่อสู้อำกำศยำน หน่วยบัญชำกำรต่อสู้อำกำศ
ยำนและรักษำฝั่ง ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี อยู่ในควำมดูแลของทหำรเรือ
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2.8.2 สถานภาพทรัพยากรป่าชายเลน (State)
จังหวัดชลบุรี มีพืนที่ป่ำชำยเลนในควำมรับผิดชอบของกรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ ง
ทังหมด 27,348.5 ไร่ (43.76 ตร.กม.) แบ่งเป็น
ป่ำชำยเลนคงสภำพ จำนวน 4,551.71 ไร่ (7.28 ตร.กม.) กระจำยในพืนที่เขตอำเภอ เมือง
ชลบุรี และพำนทอง โดยเป็นป่ำชำยเลนตำมมติครม. จำนวน 27,348.5 ไร่ (43.76 ตร.กม.) และเป็นป่ำชำย
เลนที่อยู่นอกมติครม. จำนวน 1,106.52 ไร่ (1.77 ตร.กม.)
นอกนันเป็นพืนที่อื่นๆ (หำดเลน หำดทรำย แม่นำ ลำคลอง) จำนวน 212.4 ไร่ (0.34 ตร.
กม.) (พืนที่เปลี่ยนแปลงสภำพ) จำนวน 22,584.3 ไร่ (36.13 ตร.กม.)
ความหลากหลายของสังคมพืชในป่าชายเลนจังหวัดชลบุรี
จำกกำรสำรวจสังคมพืชป่ำชำยเลนที่ผ่ำนมำ พบพันธุ์ไม้ป่ำชำยเลนทังสิน 7 วงศ์ 10 สกุล
15 ชนิด ในปี 2560 ได้ทำกำรสำรวจสังคมพืชป่ำชำยเลนจังหวัดชลบุรี ในท้องที่ตำบลคลองตำหรุ และตำบล
หนองไม้แดง อำเภอเมือง พบพันธุ์ไม้ป่ำชำยเลนทังหมดจำนวน 7 วงศ์ 9 สกุล 14 ชนิด ชนิดพันธุ์ที่พบมำกที่สุด
คือ แสมทะเล รองลงมำคือ แสมขำว และตะบูนขำว
ตารางที่ 9 ชนิดพันธุ์ไม้ป่ำชำยเลนที่พบในจังหวัดชลบุรี
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ชื่อสามัญ
โกงกำงใบเล็ก
โกงกำงใบใหญ่
ตะบูนขำว
ตะบูนดำ
ตำตุ่มทะเล
โปรงขำว
โปรงแดง
ฝำดดอกขำว
โพทะเล
ลำพู
แสมขำว
แสมดำ
แสมทะเล
หงอนไก่ทะเล
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ชื่อวิทยาศาสตร์
Rhizophora apiculata
Rhizophora mucronata
Xylocarpus granatum
Xylocarpus moluccensis
Excoecaria agallocha
Ceriops decandra
Ceriops tagal
Lumnitzera racemosa
Thespesia populnea
Sonneratia caseolaris
Avicennia alba
Avicennia officinalis
Avicennia marina
Heritiera littoralis
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ผลผลิตมวลชีวภาพและการกักเก็บคาร์บอนในป่าชายเลนจังหวัดชลบุรี
จำกกำรประเมินมวลชีวภำพป่ำชำยเลน พบว่ำ มีมวลชีวภำพทังหมดเท่ำกับ 15.252 ตัน
ต่อไร่ โดยแบ่งเป็น มวลชีวภำพเหนือดินเท่ำกับ 4.755 ตันต่อไร่ และมวลชีวภำพใต้ดินเท่ำกับ 10.497 ตันต่อไร่
กำรสะสมคำร์บอนในป่ำชำยเลน พบว่ำ คำร์บอนที่สะสมอยู่ในมวลชีวภำพ (ในรูปสำรประกอบ
คำร์บอน) ทังหมดเท่ำกับ 7.170 ตันต่อไร่ โดยแบ่งเป็น คำร์บอนที่สะสมอยู่ในมวลชีวภำพเหนือดินเท่ำกับ 2.237
ตันต่อไร่ และคำร์บอนที่สะสมอยู่ในมวลชีวภำพใต้ดินเท่ำกับ 4.933 ตันต่อไร่ และเมื่อนำมำประเมินร่วมกับพืนที่
ป่ำชำยเลน พบว่ำ ป่ำชำยเลนจังหวัดชลบุรีมีกำรกักเก็บคำร์บอนเท่ำกับ 0.033 ล้ำนตันคำร์บอน
ความหลากหลายของนกในป่าชายเลนจังหวัดชลบุรี
จำกกำรสำรวจพบนกทังหมด 14 ชนิด จำก 13 สกุล 9 วงศ์ 6 อันดับ พบควำมหลำกหลำยใน
วงศ์นกยำง (Ardeidae) อันดับนกกระทุง (Pelecaniformes) และวงศ์นกชำยเลน (Scolopacidae) อันดับนกชำย
เลน (Charadriiformes) มำกที่ สุ ด เช่ น นกยำงกรอกพั น ธุ์ ช วำ (Ardeola speciosa) นกยำงเปี ย (Egretta
garzetta) นกทะเลขำแดงธรรมดำ (Tringa totanus) เป็ นต้ น นกที่ พบมำกที่ สุ ด ได้ แก่ นกหั ว โตทรำยเล็ ก
(Charadrius mongolus) นกกำน ำเล็ ก (Microcarbo niger) นกทะเลขำแดงธรรมดำ (Tringa totanus)
นกนำงนวลแกลบเครำขำว (Chlidonias erone) นกทะเลขำเขียวธรรมดำ (Tringa nebularia) ตำมลำดับ พบนก
ที่อยู่ในกลุ่มใกล้ถูกคุกคำม (Near Threatened; NT) คือ นกปำกแอ่นหำงดำ (Limosa melanuroides)
ความหลากหลายของแมลงในป่าชายเลนจังหวัดชลบุรี
แมลงที่สำรวจพบทังหมดจำนวน 8 อันดับ 39 วงศ์ 47 ชนิด ได้แก่ 1) แมลงที่กินพืชเป็น
อำหำร (Herbivore) เช่น ด้วงหมั ดกระโดดด ำ (Phyllotreta sp. ) ด้วงงวง (Curculionidae unknown sp.2)
แมลงวั น หลั ง ค่ อ ม (Phoridae unknow sp.1) เพลี ยจั ก จั่ น เขี ย วหั ว ยำว (Nirvana pallida) และตั๊ ก แตน
หั ว ยำว (Atractomorpha psittacina) เป็ น ต้ น 2) แมลงกิ น สั ต ว์ เ ป็ น อำหำร (Carnivor) เช่ น ด้ ว งเสื อ
(Heptodonta sp.) ด้วงเต่ำ (Cryptolaemus montrouzieri) แมลงเหนี่ยง (Hydrophilus sp.) แมลงปอบ้ำนแดง
เหลืองเล็ ก (Trithemis aurora) และตั๊กแตนตำข้ำวยักษ์หนำมคู่ (Hierodula patellifera) เป็นต้น 3) แมลงที่
ช่วยผสมเกสร (Pollinator) เช่น แมลงวันบ้ำน1 (Muscidae unknow sp.1) ผึงกัดใบ (Megachile sp.1) ผีเสือฟ้ำ
หิ่ ง ห้ อ ยสี ค ล ำ (Chilades pandava) ผี เ สื อหนอนกระทู้ (Noctuidae unknown sp.2) ผี เ สื อเณรยอดไม้
(Gandaca harina) เป็นต้น 4) แมลงที่ช่วยย่อยสลำย (Decomposer) ได้แก่ ด้วงมูลสัตว์คอหยัก (Rhyssemus sp.)
จำกกำรสำรวจครังนีพบแมลงที่อยู่ในสถำนภำพกำรอนุรักษ์ตำม IUCN Red List (2016) ซึ่งอยู่
ในระดับ Least concern (LC) คือ กังวลน้อย ได้แก่ แมลงปอบ้ำนแดงเหลืองเล็ก (Trithemis aurora)
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ความหลากหลายของสัตว์หน้าดินในป่าชายเลนจังหวัดชลบุรี
จำกกำรสำรวจพบสัตว์หน้ำดินทังหมด 12 วงศ์ 12 สกุล 13 ชนิด ชนิดที่พบมำกที่สุดคือ หอย
ถั่วแดง รองลงมำคือ หอยหูแมว นอกจำกนียังพบชนิดอื่นๆเพิ่มเติม ได้แก่ หอยหูปำกม่วง หอยกะทิ หอยขีนก ปู
แสมก้ำมส้ม ปูก้ำมดำบ หอยจุ๊บแจง (1) ทำกเปลือก ไส้เดือนทะเล หอยเทียน หอยแมลงภู่ และหอยก้นแหลม (2)
ความหลากหลายของสัตว์น้าในป่าชายเลนจังหวัดชลบุรี
จำกกำรสำรวจพบสัตว์นำทังหมด 32 ชนิด จำก 28 สกุล 24 วงศ์ จำแนกเป็นกลุ่มปลำ
(Chordata) 25 ชนิด 19 วงศ์ และกลุ่มกุ้ง/ปู (Arthropoda) 7 ชนิด 5 วงศ์
ชนิ ด ที่ ส ำรวจพบ กลุ่ ม ปลำ (Chordata) วงศ์ Batrachoididae ได้ แ ก่ ปลำอุ บ วงศ์
Carangidae ได้แก่ ปลำข้ำงเหลือง วงศ์ Cynoglossidae ได้แก่ ปลำยอดม่วงยำว วงศ์ Drepaneidae ได้แก่
ปลำใบโพธิ์จุด วงศ์ Engraulidae ได้แก่ ปลำแมว วงศ์ Gerreidae ได้แก่ ปลำดอกหมำกสัน วงศ์ Gobiidae
ได้แก่ ปลำบู่ จุ ดเขีย วใหญ่ ปลำบู่ จุ ด และปลำเขือแดง วงศ์ Leiognathidae ได้แก่ ปลำแป้นจมู กสั น วงศ์
Monacanthidae ได้ แก่ ปลำวั ว หำงพั ด วงศ์ Mugilidae ได้แ ก่ ปลำกระบอกขำว วงศ์ Platycephalidae
ได้แก่ ปลำหำงควำยหำงแถบ และปลำหัวแบน วงศ์ Plotosidae ได้แก่ ปลำดุกทะเล และปลำปิ่นแก้ว วงศ์
Pristigasteridae ได้แก่ ปลำอีปุดตำโต วงศ์ Scatophagidae ได้แก่ ปลำตะกรับ วงศ์ Sciaenidae ได้แก่ ปลำ
จวดม้ำเทำ และปลำจวดเตียน วงศ์ Sillaginidae ได้แก่ ปลำเห็ดโคน วงศ์ Synodontidae ได้แก่ ปลำปำกคม
หูสัน วงศ์ Terapontidae ได้แก่ ปลำข้ำงลำยเกล็ดเล็ก และปลำข้ำงลำยเกล็ดใหญ่ วงศ์ Triacanthidae ได้แก่
ปลำวัวสีเงิน กลุ่มกุ้ง/ปู (Arthropoda) วงศ์ Palaemonidae ได้แก่ กุ้งก้ำมกรำม วงศ์ Penaeidae ได้แก่ กุ้ง
ปล้อง และกุ้งแชบ๊วย วงศ์ Portunidae ได้แก่ ปูกะตอย และปูม้ำ วงศ์ Scalopidiidae ได้แก่ ปูกระดุม วงศ์
Squillidae ได้แก่ กังตั๊กแตนสำมแถบ
ความหลากหลายของเห็ดราขนาดใหญ่ในป่าชายเลนจังหวัดชลบุรี
สำรวจบริเวณพืนที่ตำบลเสม็ด คลองตำรุ และบำงทรำย อำเภอเมือง พบจำนวนทังสิน 2
วงศ์ 3 สกุล 3 ชนิด ได้แก่ (Hymenochaete sp.), (Phellinus sp.) และ (Ganoderma sp.)
2.8.3 การใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าชายเลน
กำรเปลี่ยนแปลงของพืนที่ป่ำชำยเลนในจังหวัดชลบุรี เกิดจำกกำรใช้ประโยชน์ที่ดินใน
พืนที่ป่ำชำยเลนเพื่อกิจกรรมอื่นๆ เช่น กำรเกษตร นำกุ้ง นำเกลือ ท่ำเทียบเรือ โรงงำนอุตสำหกรรม ที่อยู่อำศัย เป็นต้น โดย
มีกำรเก็บข้อมูลกำรเปลี่ยนแปลงของพืนที่ป่ำชำยเลนในจังหวัดชลบุรี ตังแต่ปี พ.ศ.2504-2557 แสดงในตำรำงที่ 17
สำนักงำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งที่ 2
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ตารางที่ 10 พืนที่ป่ำชำยเลนจังหวัดชลบุรี ตังแต่ปี 2504-2558
ปี (พ.ศ.)
2504
2518
2522
2529
2532
2534
2536
2539
2543
2547
2552
2557

พืนทีท่ ี่มีสภำพป่ำชำยเลนจังหวัดชลบุรี (ไร่)
23,750
20,700
9,362
6,550
938
575
575
4,548
4,510
5,554
4,552

ที่มำ: สำนักอนุรักษ์ทรัพยำกรป่ำชำยเลน กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง

กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง ได้ดำเนินกำรโครงกำรจำแนกเขตกำรใช้ประโยชน์
ที่ดินป่ำชำยเลน พ.ศ.2557 เพื่อจำแนกเขตกำรใช้ประโยชน์พืนที่ป่ำชำยเลนออกเป็นพืนที่ต่ำงๆ พบว่ำ ในปี
2557 จังหวัด ชลบุ รี มีพืนที่ ป่ ำชำยเลนในควำมรับผิ ดชอบของกรมทรั พยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ ง จำนวน
27,348.46 ไร่ แบ่ ง เป็ น พื นที่ ป่ ำชำยเลนคงสภำพ จ ำนวน 4,551.71 ไร่ นอกนั นเป็ นพื นที่ อื่ น ๆ ได้ แก่ พื นที่
เพำะเลียงสัตว์นำ นำเกลือ เกษตรกรรม เมืองและสิ่งก่อสร้ำง พืนที่ทิงร้ำง และพืนที่เปลี่ยนแปลงแนวชำยฝั่ง รวม
จำนวน 22,796.75 ไร่ ดังตำรำงที่ 18 และรูปที่ 40
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ตารางที่ 11 รูปแบบกำรใช้ประโยชน์ที่ดินป่ำชำยเลนจังหวัดชลบุรี ปี พ.ศ.2557**
การใช้ประโยชน์ที่ดินจังหวัดชลบุรี
ป่ำชำยเลน (ป่ำคงสภำพ)
ป่ำชำยหำด
ป่ำพรุ
ป่ำบก
พืนที่เพำะเลียงสัตว์นำ
นำเกลือ
เกษตรกรรม
เมืองและสิ่งก่อสร้ำง
ท่ำเทียบเรือ
พืนที่ทิงร้ำง
เลนงอก/หำดเลน
หำดทรำย
พืนที่เปลี่ยนแปลงแนวชำยฝั่ง***
รวม

พื้นที่ (ไร่)
4,551.71
2,113.69
5,675.93
2,326.92
12,226.86
240.91
212.45
27,348.46

** ขอบเขตกำรจำแนกเขตกำรใช้ประโยชน์ที่ดินป่ำชำยเลนตำมมติคณะรัฐมนตรี ปี พ.ศ.2543 มีพืนที่ 2,730,033.25 ไร่ และขอบเขตกำรจำแนกเขต
กำรใช้ประโยชน์ที่ดินป่ำชำยเลนปีพ.ศ.2557 มีพืนที่ 2,869,489.12 ไร่ โดยมีพืนที่เพิ่มขึนจำก
1) พืนที่ที่มีสภำพป่ำชำยเลน นอกเขตป่ำชำยเลนตำมมติคณะรัฐมนตรี ปี พ.ศ.2543 จำนวน 163,058.54 ไร่
2) พืนที่ที่มีสภำพเลนงอก/หำดเลน นอกเขตป่ำชำยเลนตำมมติคณะรัฐมนตรี ปี พ.ศ.2543 จำนวน 37,488.30 ไร่
*** พืนที่เขตจำแนกกำรใช้ประโยชน์ที่ดนิ ป่ำชำยเลน ปี พ.ศ.2543 สภำพปัจจุบนั เปลี่ยนเป็นทะเลหรือแม่นำลำคลอง
ที่มำ: จำกกำรแปลภำพถ่ำยดำวเทียม โดยคณะวนศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ พ.ศ.2557

รูปที่ 32 ป่ำชำยเลนบริเวณ ตำบลบำงปลำสร้อย ตำบลมะขำมหย่ง และตำบลบ้ำนโขด อำเภอเมืองชลบุรี
มีสภำพเป็นป่ำชำยเลนดินงอกใหม่บำงส่วน ซึ่งล่อแหลมต่อกำรถูกบุกรุก เนื่องจำกเป็นป่ำชำยเลนอยู่ใกล้เมือง
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รูปที่ 33 แผนที่กำรใช้ประโยชน์ที่ดินป่ำชำยเลน จังหวัดชลบุรี ปี พ.ศ.2557
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2.8.4 สาเหตุที่มีผลกระทบต่อทรัพยากรป่าชายเลน (Pressure)
1) กำรบุกรุก ทำลำย และครอบครองพืนที่ป่ำชำยเลน
2) กำรใช้ประโยชน์ทรัพยำกรป่ำชำยเลนอย่ำงไร้กำรควบคุมและขำดควำมยั่งยืน
3) กำรใช้ประโยชน์ทรัพยำกรสัตว์นำในป่ำชำยเลนอย่ำงขำดควบคุม
4) กำรลดลงของพืนที่ป่ำชำยเลนจำกกำรกัดเซำะชำยฝั่ง
5) ผลกระทบจำกคุณภำพชำยฝั่งลดลง ทำให้ป่ำชำยเลนบำงพืนที่เสียหำย
6) กำรมีส่วนร่วมของชุมชนในกำรบริหำรจัดกำรป่ำชำยเลนยังไม่เพียงพอ
2.8.5 แผนการดาเนินงาน มาตรการ และการแก้ไขปัญหา (Responses)
1) ยกระดับกำรใช้นโยบำยทวงคืนผืนป่ำให้เข้มข้นและต่อเนื่อง
2) บังคับใช้กฎหมำยอย่ำงจริงจัง
3) จัดทำข้อตกลงชุมชนหรือข้อบั ญญัติท้องถิ่นในกำรจับสัตว์นำและกำรใช้ประโยชน์จำก
ทรัพยำกรป่ำชำยเลน
4) ให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรใช้ประโยชน์ทรัพยำกรป่ำชำยเลนให้เกิดควำมยั่งยืน
5) จัดทำแนวป้องกันกำรกัดเซำะชำยฝั่งแบบวิธีธรรมชำติ ภูมิปัญญำท้องถิ่น บูรณำกำรกับ
เทคโนโลยีสมัยใหม่
6) ฟื้นฟูป่ำชำยเลนโดยกำรปลูกป่ำชำยเลนในพืนเสียหำย
7) เพิ่มควำมหลำยชนิดพันธุ์สัตว์นำโดยกำรปล่อยพันธุ์สัตว์นำ
8) ส่งเสริมกำรจัดตังกลุ่มอำสำสมัคร และสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทัง
หน่วยงำนของภำครัฐที่มีศักยภำพดำเนินกำรร่วมกับเจ้ำหน้ำที่ในกำรลำดตระเวน ตรวจตรำ และเฝ้ำระวังกำร
บุกรุกพืนที่ป่ำชำยเลน
9) ส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรป่ำชำยเลนโดยกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรใช้
ประโยชน์และพัฒนำนวัตกรรมจำกทรัพยำกรป่ำชำยเลน
10) ประชำสั ม พัน ธ์ เผยแพร่ควำมรู้ เกี่ยวกับควำมส ำคัญและปลู กฝั งจิต ส ำนึกในกำร
อนุรักษ์ทรัพยำกรป่ำชำยเลน
11) กำรจั ดทำแผนงำน งบประมำณ รวมไปถึงติดตำมตรวจสอบ และประเมินผลกำร
ทำงำน
12) บูรณำกำรกำรจัดกำรคุณภำพนำชำยฝั่งทะเลกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
สำนักงำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งที่ 2 ได้ดำเนินกำรจัดประชุมสัมมนำ
หำรือระดับพืนที่ ระดับจังหวัด และภำคีเครือข่ำย 3 จังหวัดในพืนที่รับผิดชอบ ในปีงบประมำณ พ.ศ.2560
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นำผลกำรหำรือระดมควำมคิดเห็นจำกำรประชุม สัมมนำ และหำรือ เพื่อมำวิเครำะห์สถำนกำรณ์ทรัพยำกรทำง
ทะเลและชำยฝั่งจังหวัดชลบุรี โดยใช้เทคนิค DPSIR : ผลกำรวิเครำะห์ เป็นดังภำคผนวกที่ 15 และ 16
2.8.6 การดาเนินงานที่ผ่านมาในปี พ.ศ.2561
1) จับกุมดำเนินคดีจำนวน 2 รำย เนือที่รวม 4 ไร่
2) ปลูกป่ำพืนฟูจำนวน 23.5 ไร่
2.8.7 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
1) ปัญหำอุปสรรค
-บุคลำกร และงบประมำณที่มีอย่ำงจำกัด อีกทังอุปกรณ์ และยำนพำหนะ (รถยนต์)
ในกำรปฏิบัติงำนก็ไม่เพียงพอ และไม่ทันสมัยทำให้เกิดปัญหำในกำรปฏิบัติงำน
2) ข้อเสนอแนะ
-ควรสนั บสนุ นบุคลำกร และงบประมำณ ให้ เพียงพอในกำรปฏิบัติงำน และควร
จัดหำอุปกรณ์ และยำนพำหนะ (รถยนต์) ในกำรปฏิบัติงำนให้เพียงพอ และทันสมัย เพื่อกำรปฏิบัติงำนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพสูงสุด
- ยกระดับกำรมีส่วนร่วมของชุมชนชำยฝั่ง โดยกำรสนับสนุนให้ชุ มชนชำยฝั่งให้ได้
ตำมเจตนำรมณ์ของพระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง พ.ศ.2558
2.9 สถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่งทะเลของประเทศไทย
2.9.1 สถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่ง
จังหวัดชลบุรี มีควำมยำวชำยฝั่งประมำณ 170.17 กิโลเมตร โดยสำมำรถแบ่งออกเป็น 5
กลุ่มหำด โดยมีอำณำเขตครอบคลุมพืนที่ตำบลคลองตำหรุ ถึงตำบลพลูตำหลวง รวมทังสิน 21 ตำบล
2.9.2 สถานภาพการกัดเซาะชายฝั่งจังหวัดชลบุรี (State)
ข้อมูลจำกกองบริหำรจัดกำรพืนที่ชำยฝั่ง กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง (2560) พบว่ำ
พืนที่ชำยฝั่งจังหวัดชลบุรี มีระยะทำงประมำณ 170.17 กิโลเมตร มีพืนที่ชำยฝั่งที่ประสบปัญหำกำรกัดเซำะยำว
ประมำณ 170.17 กิโลเมตร (ตำรำงที่ 20) แบ่งออกเป็น
1) พืนที่กัดเซำะชำยฝั่ง

0.4 กิโลเมตร จำแนกเป็น

- พืนที่กัดเซำะชำยฝั่งรุนแรง

-

กิโลเมตร

- พืนที่กัดเซำะชำยฝั่งปำนกลำง

-

กิโลเมตร

- พืนที่กัดเซำะชำยฝั่งเล็กน้อย

0.4 กิโลเมตร

2) พืนที่ที่มีกำรดำเนินกำรแก้ไขแล้ว 65.96 กิโลเมตร
3) พืนที่ติดตำมตรวจสอบ
สำนักงำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งที่ 2
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ตารางที่ 12 สถำนภำพกำรกัดเซำะชำยฝั่งจังหวัดชลบุรีแบ่งตำมจำนวนพืนที่, ควำมยำว
ท้องที่
อาเภอ

ตาบล

สัตหีบ

พลูตำหลวง
แสมสำร
สัตหีบ
บำงเสร่
นำจอมเทียน
นำจอมเทียน
เมืองพัทยำ
นำเกลือ
ทต.บำงละมุง
บำงละมุง
ทุ่งสุขลำ
สุรศักดิ์
ศรีรำชำ
บำงพระ
แสนสุข
อ่ำงศิลำ
เสม็ด
บ้ำนสวน
บำงปลำสร้อย
มะขำมหย่อง
บำงทรำย
บ้ำนโขด
หนองไม้แดง
คลองตำหรุ

พื้นที่กัดเซาะ (กม.)
โครงสร้างป้องกันการกัดเซาะ
รุนแรง ปานกลาง น้อย ระยะทาง
โครงสร้าง

บำงละมุง
ศรีรำชำ
เมือง
นิยามศัพท์ลักษณะโครงสร้างชายฝั่ง

-

0.40
-

0.72
RE
2.10
RE VS
5.48
MS, RE, VS, PI
1.87
VS
0.82
VS
5.26
GRI GRT OB VS
10.55
VS GE
8.42
VS BOR RE
1.71
JT
0.16
JT
3.78
GRI RE VS JT PI
1.13
VS PI
2.37
RE VS PI
5.76 GRL GRI VS CPI GRL RE MS PI JT
7.36
GRI PI VS RE MS
3.72
VS RE PI
2.19
VS BP
0.57
BP
0.43
SR BR
SR
SR
1.59
BP
65.96

AR
= Artificial Reef
(ปะกำรังเทียม)
BF
= Beach Forest Plantation (กำรปลูกป่ำชำยหำด)
BN
= Beach Nourishment
(กำรเติมทรำย)
BOR = Bridge Over the river
(สะพำนข้ำมแม่นำ)
BP
= Bamboo Fences Prevention (กำรปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น)
BR
= Boat Ramp
(ทำงลำดลงนำเพื่อนำเรือขึน-ลง)
BV
= Bridge View
(สะพำนจุดชมวิว)
CPI = Concrete Pipe
(กำรวำงท่อคอนกรีต)
CPO = Concrete Poles
(กำรปักเสำคอนกรีต)
EQ
= Equilibrium (พืนที่สมดุล (มีปริมำณตะกอนเข้ำและออกในพืนที่สม่ำเสมอ))
FC
= Fish Cage
(กระชังปลำ)
GA
= Gabion
(กล่องกระชุหิน)
GE
= Geobag
(กำรวำงถุงใยสังเครำะห์บรรจุทรำย)
GRI = I-Groin
(รอดักทรำยแบบตัวไอ)
GRL = L-Groin
(รอดักทรำยแบบตัวแอล)
GRT = T-Groin
(รอดักทรำยแบบตัวที)
GRY = Y-Groin
(รอดักทรำยแบบตัววำย)
HA
= High Accumulation
(พืนที่ที่มีกำรสะสมตะกอนมำก (› 5 เมตร/ปี))
JT
= Jetty
(เขื่อนกันทรำยและคลื่นปำกแม่นำ)
ที่มำ : กองบริหำรจัดกำรพืนที่ชำยฝั่ง กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง (2560)
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LA
MC
MP
MS
NT
OB
PI
RB
RE
SB
SD
SR
SS
ST
SZ
TG
TP
VS

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

พื้นที่ไม่กัดเซาะ (ตามแนวชายฝั่ง) ความยาว
สมดุล (กม.)
อื่นๆ (กม.) รวม (กม.)
3.71
3.19
5.42
2.56
3.51
0.96
0.18
2.01
0.17
0.60
0.85
3.04
1.53
1.10
1.80
1.55
5.11
37.30

0.85
7.83
21.00
8.91
0.84
2.66
2.19
0.22
11.76
1.86
1.24
0.04
1.90
1.12
0.08
1.33
0.60
0.97
0.72
0.39
66.50

5.28
13.13
31.90
13.34
0.82
9.60
14.17
10.79
3.94
0.16
15.54
3.16
4.21
6.65
12.69
4.84
3.72
1.75
1.76
0.60
2.78
0.72
1.55
7.09
170.17

Low Accumulation
(พืนที่ที่มีกำรสะสมตะกอนน้อย (‹5 เมตร/ปี))
Maintenance of Coastal Structure (ซ่อมบำรุงโครงสร้ำง)
Mangrove Plantation (กำรปลูกป่ำชำยเลน)
Mild Slope Seawall
(กำแพงกันคลื่นประเภทลำดเอียง)
Nature Trail
(เส้นทำงศึกษำธรรมชำติ)
Offshore Breakwater
(เขื่อนหินป้องกันคลื่นนอกชำยฝั่ง)
Pier
(ท่ำเทียบเรือ)
Reef Ball
(โดมทะเล)
Revetment
(เขื่อนหินทิง, หินทิง)
Sand Bypassing
(กำรถ่ำยเททรำย)
Structural Demolition
(รือถอนโครงสร้ำง)
Sea Road
(ถนนเลียบทะเล)
Sand Sausage
(ไส้กรอกทรำย)
Stepped Sloping Seawall (กำแพงกันคลื่นประเภทลำดเอียงแบบขันบันได)
Setback Zone
(กำรกำหนดแนวถอยร่น)
Temporary Groin
(รอดักทรำยชั่วครำว)
Tetrapod
(เขื่อนคอนกรีตหล่อรูปสี่ขำ)
Vertical Seawall
(กำแพงกันคลื่นประเภทตังตรง)

72

รูปที่ 34 สถำนภำพแนวชำยฝั่งจังหวัดชลบุรี พ.ศ.2560
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รูปที่ 35 โครงสร้ำงป้องกันกำรกัดเซำะชำยฝั่งจังหวัดชลบุรี พ.ศ.2560
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2.9.3 สาเหตุที่มีผลกระทบต่อการกัดเซาะชายฝั่ง (Pressure)
1) กำรพัฒนำพืนที่ชำยฝั่ง โดยกำรก่อสร้ำงบริเวณชำยฝั่งและในทะเล
2) กำรบุกรุกทำลำยและเปลี่ยนแปลงสภาพป่าชายเลน
3) การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก
4) กำรเปลี่ยนแปลงของปัจจัยทางธรรมชาติ (ลักษณะทางภายภาพของชายฝั่ง คลื่น ลม
กระแสน้้าชายฝั่ง น้้าขึ้นน้้าลง) และควำมรุนแรงของกระแสคลื่นกระทบพืนที่ชำยฝั่ง
2.9.4 แผนการดาเนินงาน มาตรการ และการแก้ไขปัญหา (Responses)
1) ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินประสิทธิภำพโครงสร้ำงป้องกันที่มีอยู่เดิม
2) วำงแผนแม่บทกำรแก้ไขปัญหำกำรกัดเซำะชำยฝั่งแบบบูรณำกำรและมีส่วนร่วมทังใน
เชิงพืนที่และเชิงหน่วยงำน
3) ศึกษำวิจัยร่วมกับชุมชนและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอโครงสร้ำงป้องกันกำรกัดเซำะ
ชำยฝั่งที่เหมำะสม และไม่ส่งผลกระทบให้เกิดกำรกัดเซำะชำยฝั่งในพืนที่ใกล้เคียง
4) บังคับใช้กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ตำมพระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกร
ทำงทะเลและชำยฝั่ง พ.ศ.2558
5) ศึกษำวิจัยเพื่อหำแนวทำงกำรเติมตะกอนในพืนที่กัดเซำะหรือพืนที่ขุดลอกตะกอน
6) พัฒนำระบบกลไกกำรตังรับปรับตัวในระดับชุมชนและระดับพืนที่
7) ใช้โครงสร้ำงสลำยพลังคลื่นที่เหมำะสมกับพืนที่ เช่น ใช้ไม้ไผ่ปัก เป็นต้น
8) ติดตำมกำรเปลี่ยนแปลงลักษณะทำงกำยภำพของชำยฝั่งอย่ำงต่อเนื่องและเป็นระบบ
9) บังคับใช้กฎหมำยอย่ำงเข้มงวดจริงจัง เพื่อป้องกันกำรบุกรุกทำลำยป่ำชำยเลน
10) ส่งเสริมให้มีกำรปลูกป่ำชำยเลนในพืนที่ชำยฝั่งที่มีดินเลนงอก
จำกข้อมูล ข้ำงต้น สำมำรถนำเสนอสำเหตุที่มีผ ลกระทบต่อปัญหำกำรกัด เซำะชำยฝั่ ง
(Pressure) และกำรดำเนินงำน มำตรกำร และกำรแก้ไขปัญหำ (Responses) ได้ดังภำคผนวกที่ 15 และ 16
2.9.5 การดาเนินงานที่ผ่านของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมาในปี พ.ศ.2561
1) ทำกำรสำรวจโครงสร้ำงเดิมและโครงสร้ำงใหม่ว่ำมีอยู่เท่ำไหร่ ใครเป็นเจ้ำของงบประมำณ
รวมไปถึงประเมินประสิทธิภำพของโครงสร้ำงนันๆ
2) จัดทำข้อมูลผลกระทบจำกกำรกัดเซำะชำยฝั่ง รวบรวมข้อมูลกำรกัดเซำะเชิงพืนที่ทุกจังหวัด
3) สำรวจควำมต้องกำรของชุมชนในกำรแก้ไขปัญหำกำรกัดเซำะชำยฝั่ งในแต่ล ะพืนที่ว่ำ
ต้องกำรโครงสร้ำงแบบใด
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3. ประเด็นปัญหาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่สาคัญในพื้นที่ (hot
issue)
ประเด็นสำคัญของปัญหำทำงด้ำนทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง จังหวัดชลบุรี ได้แก่ ปัญหำแนว
ปะกำรังเสื่อมโทรม และปัญหำขยะทะเล ทังนี พอสรุปได้ดังนี
3.1 แนวปะการัง เป็นทรัพยำกรที่สำคัญทังในฐำนะผู้ผลิตในห่วงโซ่อำหำร ทังยังมีประโยชน์อื่นๆ ทัง
ในด้ำนระบบนิเวศ รวมไปถึงกำรมีประโยชน์ในกำรป้องกันกำรกัดเซำะชำยฝั่ง และที่สำคัญในปัจจุบันได้แก่กำร
เป็นแหล่งท่องเที่ยวทำงทะเลที่สำคัญของจังหวัด เป็นแหล่งสร้ำงรำยได้ให้แก่คนในจังหวัดและท้องถิ่นจำนวน
มำก เมื่อแนวปะกำรังเสื่อมโทรมจึงมิได้มีผลกระทบเพียงในระบบนิเวศ แต่มีผลกระทบด้ำนเศรษฐกิจและสังคม
ด้วย เนื่องจำกส่งผลให้นักท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรีลดลง
3.2 ขยะทะเล เป็นประเด็นปัญหำที่สำคัญร่วมของทังประเทศ เนื่องจำกขยะทะเล ส่งผลกระทบอย่ำง
รุนแรงต่อระบบนิเวศ ทังแนวปะกำรัง คุณภำพนำ ควำมสวยงำมของแหล่งท่องเที่ยว ตลอดจนผลกระทบสัตว์
ทะเลหำยำก
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4. บทสรุป
4.1 แนวปะการัง : แนวปะกำรังหมู่เกำะสีชังใน ปี พ.ศ.2561 มีสถำนภำพโดยรวมได้รับควำมเสียหำย
เนื่องด้วยที่ตังของเกำะสีชังอยู่ในพืนที่เดินเรือขนถ่ำยสินค้ำ จึงที่ให้แนวปะกำรังได้รับผลกระทบจำกตะกอน
นอกจำกนียังได้รับผลกระทบจำกกำรท่องเที่ยวและกิจวัตรประจำวันของประชำชนที่อำศัยอยู่บนเกำะสีชัง
แนวปะกำรังหมู่เกำะล้ำนในปี พ.ศ.2561 สถำนภำพโดยรวมสมบูรณ์ดีมำก แต่เนื่องด้วยพืนที่หมู่เกำะ
ล้ำนเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับควำมนิยม ทำให้ได้รับผลกระทบจำกกำรท่องเที่ยวในบำงส่วน แต่มีกำรบริหำร
จัดกำรทรัพยำกรได้อย่ำงถูกต้องจึงทำให้ปะกำรังอยู่ในสภำพสมบูรณ์ดีมำก
แนวปะกำรังหมู่เกำะไผ่ในปี พ.ศ.2561 มีสถำนภำพโดยรวมสมบูรณ์ดีมำก เนื่องด้วยพืนที่หมู่เกำะไผ่
อยู่ห่ำงไกลจำกชำยฝั่งทำให้ได้รับผลกระทบจำกตะกอนน้อยและได้รับผลกระทบจำกกำรท่อ งเที่ยวในบำงส่วน
จึงทำให้ปะกำรังอยู่ในสภำพสมบูรณ์ดีมำก
4.2 หญ้าทะเล : หญ้ำทะเลของจังหวัดชลบุรี ส่วนใหญ่อยู่ในบริเวณเกำะหมู เกำะครำม และอ่ำวเตย
งำม อำเภอสัตหีบ พืนที่รวมประมำณ 205 ไร่ สถำนภำพโดยรวมสมบูรณ์ดี แต่ยังมีภัยคุกคำมทังจำกมนุษย์และ
ปรำกฏกำรณ์ธรรมชำติ
4.3 สัตว์ทะเลหายาก : สัตว์ทะเลหำยำกในจังหวัดชลบุรีประกอบด้วย เต่ำทะเล โลมำหัวบำตรหลัง
เรียบโลมำอิรวดี และวำฬบรูด้ำ เต่ำทะเลที่พบว่ำยังมีกำรวำงไข่ ได้แก่ เต่ำตนูและเต่ำกระ โดยยังพบวำงไข่ใน
เกำะครำมจำนวน 198 รัง แยกเป็นเต่ำตนุ 69 รัง และเต่ำกระ 129 รัง
สถิติกำรพบซำกและเกยตืนของสัตว์ทะเลหำยำกยังอยู่ในภำวะน่ำเป็นห่วง ภัยคุกคำมที่สำคัญได้แก่
กำรติดเครื่องมือประมง และกำรกินขยะทะเล
4.4 การเกิดปรากฏการณ์น้าทะเลเปลี่ยนสี : ในปีงบประมำณ 2561 จังหวัดชลบุรี พบปรำกฏกำรณ์
นำทะเลเปลี่ยนสี สูงที่สุดในเขตจังหวัดรับผิดชอบของ สบทช.2 คือ จำนวน 8 ครัง ประเด็นนีเป็นปัจจุยบ่งชีว่ำ
นำทะเลของจังหวัดชลบุรีได้รับผลกระทบจำกนำเสียจำกชุมชนและโรงงำนในระดับสูง ดังนันจึงต้องบูรณกำกำร
ทำงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ลดผลกระทบจำกคุณภำพนำที่ชุมชนและโรงงำนปล่อยลงทะเล
4.5 สถานการณ์แมงกะพรุนพิษ : สถำนกำรณ์แมงกะพรุนพิษ เป็นสถำนกำรณ์ที่พบได้ทั่วไปในแทบ
ทุกชำยฝั่งของประเทศไทย โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งบริเวณที่มีกำรท่องเที่ยวทำงทะเล แต่จำกข้อมูลที่รำยงำนมำไม่
พบว่ำ สถำนกำรณ์แมงกะพรุนพิษอยู่ในสภำวะที่น่ำเป็นห่วงแต่อย่ำงใด ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ยังบริหำรจัดกำรได้
4.6 ป่าชายเลน : ป่ำชำยเลนในจังหวัดชลบุรีมีจำนวน 4,551.71 ไร่ สถำนกำรณ์ส่วนใหญ่อยู่ในภำวะ
คงตัว แต่ยังมีภัยคุกคำมอยู่หลำยอย่ำง เช่น กำรบุกรุกครอบครอง ทำลำย ตลอดจนภัยจำกกำรกัดเซำะชำยฝั่ง
4.7 การกัดเซาะชายฝั่ง : จังหวัดชลบุรีมีชำยฝั่งทะเลยำว 172 กิโลเมตร ไม่มีพืนที่กัดเซำะในระดับ
รุนแรง มีกำรกัดเซำะในระดับ น้อย 1 พืนที่ ระยะทำงรวม 0.4 กิโลเมตร มีโครงสร้ำงป้องกันกำรกัดเซำะรวม
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ระยะทำง 65.96 กิโลเมตรและมีพืนที่เฝ้ำระวังระยะทำงรวม 103.8 กิโลเมตร ภัยคุกคำมที่สำคัญ ได้แก่กำร
พัฒนำพืนที่ชำยฝั่ง กำรเปลี่ยนแปลงของปัจจัยทำงธรรมชำติ และควำมรุนแรงของกระแสคลื่นกระทบพืนที่
ชำยฝั่ง กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ และกำรบุกรุกทำลำยป่ำชำยเลน
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กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง . 2558. รำยงำนรวบรวมข้อมูลฐำนข้อมูลกำรกัดเซำะชำยฝั่งรำยจังหวัด
23 จังหวัด. 153 หน้ำ.
กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง. 2558. โครงกำรรวบรวมข้อมูลและจัดทำบัญชีรำยชื่อโครงกำรพัฒนำที่มี
ควำมล่อแหลมและเป็นอันตรำยที่อำจส่งผลกระทบต่อชำยฝั่ง.
กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง. 2558. โครงกำรกำรจำแนกกำรใช้ประโยชน์ที่ดินป่ำชำยเลน พ.ศ.2557.
14 หน้ำ.
กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง. 2559. ข้อมูลภูมิสำรสนเทศทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง ฉบับปรับปรุง
ข้อมูลตำมพระรำชบัญญัติส่งเสริ มกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง พ.ศ.2558. 59
หน้ำ.
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ภาคผนวกที่ 1 ผลกำรวิเครำะห์ DPSIR แนวปะกำรังจังหวัดชลบุรี
State : แนวปะการังมีความสมบูรณ์/สวยงามน้อยลง
สาเหตุ

การดาเนินงาน มาตรการ และการแก้ไขปัญหา

(Pressure)
(Responses)
P1: ผลกระทบจำกกำรท่องเที่ย วในแนว R1 : กำหนดมำตรกำรกำรท่องเที่ยวที่เหมำะสม
ปะกำรัง

R2 : บังคับใช้มำตรกำรที่กำหนดอย่ำงเข้มข้น
R3 : ติดตังทุ่นจอดเรือให้เพียงพอ
R4 : ปิดกำรใช้ประโยชน์ในพืนที่เสียหำยรุนแรง

P2 : กำรทำประมงและกำรทิงขยะลง

R5 : ดำเนินกำรตำมมำตรกำรในหัวข้อขยะทะเล

ทะเล
P3 : กำรเพิ่มขึนของตะกอนจำกกำร

R6 : บูรณำกำรควำมร่วมมือกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องใน

พัฒนำพืนที่แนวชำยฝั่ง

กำรบังคับใช้กฎหมำยและกำรกำหนดมำตรกำรกำร
ป้องกันตะกอนชำยฝั่ง
R7 : บังคับใช้กฎหมำยที่เจ้ำหน้ำที่ของกรมทรัพยำกรทำง
ทะเลและชำยฝั่งมีอำนำจอย่ำงเข้มข้น

P4 : กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ

R8 : ปิดกำรใช้ประโยชน์ในพืนที่ที่มีกำรฟอกขำว
R9 : ศึกษำวิจัยแนวทำงกำรลดผลกระทบจำกกำร
เปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ
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State : แนวปะการังมีความสมบูรณ์/สวยงามน้อยลง
R1: กำหนดมำตรกำรกำรท่องเที่ยวที่
เหมำะสม
P1: ผลกระทบจำกกำรท่องเที่ยวในแนว

R2: บังคับใช้มำตรกำรที่กำหนดอย่ำงเข้มข้น

ปะกำรัง
R3: ติดตังทุ่นจอดเรือให้เพียงพอ
R4: ปิดกำรใช้ประโยชน์ในพืนที่เสียหำย

P2: กำรทำประมงและกำรทิงขยะ

รุนแรง
R5: ดำเนินกำรตำมมำตรกำรในหัวข้อขยะ

ลงทะเล

ทะเล
R6: บูรณำกำรควำมร่วมมือกับหน่วยงำนที่

P3: กำรเพิ่มขึนของตะกอนจำกกำร

เกี่ยวข้องในกำรบังคับใช้กฎหมำยและกำร
กำหนดมำตรกำรกำรป้องกันตะกอนชำยฝั่ง

พัฒนำพืนที่แนวชำยฝั่ง
R7: บังคับใช้กฎหมำยที่เจ้ำหน้ำทีข่ องกรม
ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งมีอำนำจอย่ำง

เข้มข้น
R8: ปิดกำรใช้ประโยชน์ในพืนที่ที่มีกำรฟอก
P4: กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ

ขำว
R9: ศึกษำวิจัยแนวทำงกำรลดผลกระทบจำก
กำรเปลีย่ นแปลงสภำพภูมิอำกำศ

ภาคผนวกที่ 2 ผลกำรวิเครำะห์ DPSIR แนวปะกำรังจังหวัดชลบุรี
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ภาคผนวกที่ 3 สำเหตุที่มผี ลกระทบต่อหญ้ำทะเล และกำรดำเนินงำน เพื่อกำรแก้ไขปัญหำ

สาเหตุ (Pressure)
P1 : สำเหตุจำกธรรมชำติ

P2 : ตะกอนจำกกำรพัฒนำ
ชำยฝั่ง

P3 : นำเสียและมลพิษทำงนำ

State : แหล่งหญ้าทะเลถูกทาลาย
การดาเนินงาน มาตรการ และการแก้ไขปัญหา (Responses)
R1 : กำหนดกรอบกำรศึกษำวิจัย หำองค์ควำมรู้เกี่ยวกับกำรฟื้นฟูแหล่ง
หญ้ำทะเล ประชำสัมพันธ์ ให้ควำมรู้ต่อประชำชน
R2 : กำหนดมำตรกำรคุ้มครองอย่ำงเข้มงวดในพืนที่หญ้ำทะเล
R3 : ดำเนินกำรตำมมำตรกำรตอบสนองในหัวข้อแนวปะกำรัง
(1) บูรณำกำรควำมร่วมมือกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรบังคับใช้
กฎหมำยและกำรกำหนดมำตรกำรกำรป้องกันตะกอนชำยฝั่ง
(2) บังคับใช้กฎหมำยที่เจ้ำหน้ำที่ของกรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งมี
อำนำจอย่ำงเข้มข้น
R4 : ดำเนินกำรตำมมำตรกำรตอบสนองในหัวข้อคุณภำพนำทะเลเสื่อม
โทรม
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State : แหล่งหญ้าทะเลถูกทาลาย

P1 : สำเหตุจำกธรรมชำติ

R1: กำหนดกรอบกำรศึกษำวิจัย หำองค์ควำมรู้เกี่ยวกับกำร
ฟื้นฟูแหล่งหญ้ำทะเล ประชำสัมพันธ์ ให้ควำมรู้ต่อประชำชน
R2 : กำหนดมำตรกำรคุ้มครองอย่ำงเข้มงวดในพืนที่หญ้ำทะเล

P2 : ตะกอนจำกกำรพัฒนำชำยฝัง่

P3 : นำเสียและมลพิษทำงนำ
(1) กำรเพิ่มปริมำณอินทรียสำร
จำกบริเวณชำยฝั่ง เนื่องจำก
กิจกรรมต่ำงๆ ของมนุษย์
(2) กำรปล่อยทิงนำเสียลงสู่แหล่ง
นำธรรมชำติโดยไม่ผ่ำนกำรบำบัด
(3) ระบบบำบัดนำเสียมีไม่
เพียงพอ และไม่ครอบคลุมพืนที่
และ/หรือไม่ได้เปิดใช้งำน

R3 : ดำเนินกำรตำมมำตรกำรตอบสนองในหัวข้อแนว
ปะกำรัง
(1) บูรณำกำรควำมร่วมมือกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำร
บังคับใช้กฎหมำยและกำรกำหนดมำตรกำรกำรป้องกัน
ตะกอนชำยฝั่ง
(2) บังคับใช้กฎหมำยที่เจ้ำหน้ำทีข่ องกรมทรัพยำกร
ทำงทะเลและชำยฝั่งมีอำนำจอย่ำงเข้มข้น
R4 : ดำเนินกำรตำมมำตรกำรตอบสนองในหัวข้อคุณภำพ
นำทะเลเสื่อมโทรม
(1) สร้ำงเครือข่ำยระหว่ำงองค์กรของรัฐและภำคส่วนที่
เกี่ยวข้อง เพื่อประสำนงำนในกำรจัดกำรแก้ไขปัญหำ
นำเสียแบบบูรณำกำร
(2) เสริมสร้ำงจิตสำนึก สนับสนุนและเสริมสร้ำงแรงจูงใจ
ต่ำงๆ ให้กับชุมชน เพื่อลดปริมำณกำรปล่อยนำทิงลงสู่
แหล่งนำธรรมชำติ รวมทังรณรงค์ให้ช่วยฟื้นฟูแม่นำ
ลำคลอง ทะเลและชำยฝั่ง
(3) จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยเสนอต่อกรมทรัพยำกร
ทำงทะเลและชำยฝั่ง นำเสนอในระดับนโยบำยเพื่อ
บูรณำกำรกำรทำงำนกับหน่วยอื่นๆ ต่อไป

ภาคผนวกที่ 4 สำเหตุที่มผี ลกระทบต่อหญ้ำทะเล และกำรดำเนินงำนเพื่อแก้ไขปัญหำ
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ภาคผนวกที่ 5 ผลกำรวิเครำะห์ DPSIR สัตว์ทะเลหำยำกจังหวัดชลบุรี
State : สัตว์ทะเลหายากลดลงและถูกคุกคาม
สาเหตุ (Pressure)
การดาเนินงาน มาตรการ และการแก้ไขปัญหา (Responses)
P1 : ข้อมูลทำงวิชำกำรไม่ครบถ้วน R1 : สำรวจ ศึกษำ วิจัย ชีววิทยำ ประชำกรสัตว์ทะเลหำยำก
สมบูรณ์
R2 : ศึกษำ วิจัย และพัฒนำเทคโนโลยีเพื่อกำรฟื้นฟูสัตว์ทะเลหำยำก
P2 : ภัยจำกเครื่องมือประมง
R3 : ป้องกันกำรทำกำรประมงที่ผิดกฎหมำยหรือใช้เครื่องมือที่เป็น
ภัยคุกคำมต่อสัตว์ทะเลหำยำก
R4 : ให้ควำมรู้และกำรมีส่วนร่วมของชุมชนในพืนที่ มีส่วนร่วมในกำร
อนุรักษ์ ดูแลทรัพยำกร
P3 : มลพิษและควำมเสื่อมโทรม R5 : รณรงค์กำรดูแลควำมสะอำดชำยฝั่งและเข้มงวดกำรทิงขยะและ
ของสภำพแวดล้อมและขยะใน
ของเสียลงสู่ทะเล
ทะเล
R6 : ติดตำมตรวจสอบ เฝ้ำระวังกำรเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมชำยฝั่ง
P4 : กำรเจ็บป่วยตำมธรรมชำติ
R7 : สร้ำงศูนย์ช่วยเหลือและพยำบำลสัตว์ทะเลหำยำก พร้อมอุปกรณ์
และภัยจำกปรำกฏกำรณ์ธรรมชำติ กำรปฏิบัติงำน
P5: กำรลักลอบจับสัตว์ทะเล
R8 : คุ้มครองป้องกันและเฝ้ำระวังกำรลักลอบจับและกำรขนย้ำย
หำยำก
สัตว์ทะเลหำยำก
P6 : กำรรบกวนและอุบัติเหตุจำก R9 : จัดระเบียบกำรท่องเที่ยวและส่งเสริมให้ควำมรู้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วน
กำรท่องเที่ยว
เสียในกำรท่องเที่ยวในแหล่งสัตว์ทะเลหำยำกอย่ำงเหมำะสมและยั่งยืน
P7 : บุคลำกรและองค์ควำมรู้ด้ำน R10 : จัดทำแผนพัฒนำบุคลำกรและประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนด้ำน
สัตว์ทะเลหำยำกไม่เพียงพอ
สัตว์ทะเลหำยำก
R11 : จัดทำแผนกำรประชำสัมพันธ์ เผยแพร่ด้ำนกำรอนุรักษ์ และ
ฟื้นฟูสัตว์ทะเลหำยำก ผ่ำนช่องทำงสื่อต่ำงๆ
P8 : ขำดมำตรกำรบริหำรจัดกำร R12 : จัดทำแผนบริหำรจัดกำรแหล่งอำศัยสัตว์ทะเลหำยำกเชิงพืนที่
เชิงพืนที่ของสัตว์ทะเลหำยำกที่
ในแต่ละชนิดให้เหมำะสมและยั่งยืน
เหมำะสม
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State : สัตว์ทะเลหายากลดลงและถูกคุกคาม
R1: สำรวจ ศึกษำ วิจัย ชีววิทยำ ประชำกรสัตว์ทะเล
P1: ข้อมูลทำงวิชำกำรไม่ครบถ้วน

หำยำก
R2: ศึกษำ วิจัย และพัฒนำเทคโนโลยีเพื่อกำรฟื้นฟู

สมบูรณ์

สัตว์ทะเลหำยำก
R3: ป้องกันกำรทำกำรประมงที่ผดิ กฎหมำยหรือใช้
P2: ภัยจำกเครื่องมือประมง

เครื่องมือที่เป็นภัยคุกคำมต่อสัตว์ทะเลหำยำก
R4: ให้ควำมรู้และกำรมีส่วนร่วมของชุมชนในพืนที่ มี
ส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์ ดูแลทรัพยำกร
R5: R5: รณรงค์กำรดูแลควำมสะอำดชำยฝั่งและ

5.5P3: มลพิษและควำมเสื่อมโทรมของ

เข้มงวดกำรทิงขยะและของเสียลงสู่ทะเล

สภำพแวดล้อมและขยะในทะเล

R6: ติดตำมตรวจสอบ เฝ้ำระวังกำรเปลีย่ นแปลง
สิ่งแวดล้อมชำยฝั่ง

P4: กำรเจ็บป่วยตำมธรรมชำติและภัย

R7: สร้ำงศูนย์ช่วยเหลือและพยำบำลสัตว์ทะเลหำยำก

จำกปรำกฏกำรณ์ธรรมชำติ

พร้อมอุปกรณ์กำรปฏิบตั ิงำน

P5: กำรลักลอบจับสัตว์ทะเลหำยำก

R8: คุ้มครองป้องกันและเฝ้ำระวังกำรลักลอบจับและ
กำรขนย้ำยสัตว์ทะเลหำยำก

P6: กำรรบกวนและอุบตั ิเหตุจำกกำร

R9: จัดระเบียบกำรท่องเที่ยวและส่งเสริมให้ควำมรู้แก่

ท่องเที่ยว

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกำรท่องเที่ยวในแหล่งสัตว์ทะเล
หำยำกอย่ำงเหมำะสมและยั่งยืน
R10: จัดทำแผนพัฒนำบุคลำกรและประสิทธิภำพกำร

P7: บุคลำกรและองค์ควำมรูด้ ้ำนสัตว์

ปฏิบัติงำนด้ำนสัตว์ทะเลหำยำก

ทะเลหำยำกไม่เพียงพอ

R11: จัดทำแผนกำรประชำสัมพันธ์ เผยแพร่ดำ้ นกำร
อนุรักษ์ และฟืน้ ฟูสัตว์ทะเลหำยำก ผ่ำนช่องทำงสื่อ

P8: ขำดมำตรกำรบริหำรจัดกำรเชิง
พืนที่ของสัตว์ทะเลหำยำกที่เหมำะสม

ต่ำงๆ
R12: จัดทำแผนบริหำรจัดกำรแหล่งอำศัยสัตว์ทะเลหำ
ยำกเชิงพืนที่ในแต่ละชนิดให้เหมำะสมและยั่งยืน

ภาคผนวกที่ 6 ผลกำรวิเครำะห์ DPSIR สัตว์ทะเลหำยำกจังหวัดชลบุรี
สำนักงำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งที่ 2

87

ภาคผนวกที่ 7 กำรวิเครำะห์ PSR ปัญหำคุณภำพนำทะเลชำยฝั่งเสื่อมโทรม จังหวัดชลบุรี
State : คุณภาพน้าทะเลชายฝั่งเสื่อมโทรม
สาเหตุที่มีผลกระทบต่อทรัพยากร
การด้าเนินงาน มาตรการ และการแก้ไขปัญหา
(Responses)
(Pressure)
P1 : กำรเพิ่มปริมำณอินทรียสำรจำก

R1 : สร้ำงเครือข่ำยระหว่ำงองค์กรของรัฐและภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง

บริเวณชำยฝั่ง เนื่องจำกกิจกรรม

เพื่อประสำนงำนในกำรจัดกำรแก้ไขปัญหำนำเสียแบบบูรณำกำร

ต่ำงๆ ของมนุษย์

R2 : เสริมสร้ำงจิตสำนึก สนับสนุนและเสริมสร้ำงแรงจูงใจต่ำงๆ
ให้กับชุมชน เพือ่ ลดปริมำณกำรปล่อยนำทิงลงสู่แหล่งนำ

P2 : กำรปล่อยทิงนำเสียลงสู่แหล่งนำ

ธรรมชำติ รวมทังรณรงค์ให้ช่วยฟื้นฟูแม่นำ ลำคลอง ทะเลและ

ธรรมชำติโดยไม่ผ่ำนกำรบำบัด

ชำยฝั่ง

P3 : ระบบบำบัดนำเสียมีไม่เพียงพอ
และไม่ครอบคลุมพืนที่หรือไม่ได้

R3 : จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยเสนอต่อกรมทรัพยำกรทำง
ทะเลและชำยฝั่ง นำเสนอในระดับนโยบำยเพื่อบูรณำกำรกำร

เปิดใช้งำน

ทำงำนกับหน่วยอื่นๆ ต่อไป

State : คุณภาพน้้าทะเลชายฝั่งเสื่อม
โทรม
P1: กำรเพิ่ ม ปริ ม ำณอิ น ทรี ย สำรจำก
R1 : สร้ ำ งเครื อ ข่ ำ ยระหว่ ำ งองค์ ก รของรั ฐ และภำคส่ ว นที่
บริเวณชำยฝั่ง เนื่องจำกกิจกรรมต่ำงๆ
เกี่ยวข้อง เพื่อประสำนงำนในกำรจัดกำรแก้ไขปัญหำนำเสีย
ของมนุษย์
แบบบูรณำกำร
P2: กำรปล่อ ยทิ งน ำเสีย ลงสู่แ หล่ งน ำ
ธรรมชำติโดยไม่ผ่ำนกำรบำบัด

R2 : เสริมสร้ำ งจิตสำนึ ก สนับสนุนและเสริมสร้ำงแรงจูงใจ
ต่ำงๆ ให้กับชุมชน เพื่อลดปริมำณกำรปล่อยนำทิงลงสู่แหล่ง
นำธรรมชำติ รวมทังรณรงค์ให้ช่วยฟื้นฟูแม่นำ ลำคลอง ทะเล
และชำยฝั่ง

P3: ระบบบำบัดนำเสีย มีไม่เพี ยงพอ และไม่
ครอบคลุมพืนที่ หรือไม่ได้เปิดใช้งำน

R3 : จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยเสนอต่อกรมทรัพยำกร
ทำงทะเลและชำยฝั่ง นำเสนอในระดับนโยบำยเพื่อบูรณำกำร
กำรทำงำนกับหน่วยอื่นๆ ต่อไป

ภาคผนวกที่ 8 กำรวิเครำะห์ PSR สถำนกำรณ์คุณภำพนำ จังหวัดชลบุรี

สำนักงำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งที่ 2
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ภาคผนวกที่ 9 กำรวิเครำะห์ PSR ปัญหำนำทะเลเปลี่ยนสี จังหวัดชลบุรี
State : น้าทะเลเปลี่ยนสี
สาเหตุที่มีผลกระทบต่อทรัพยากร
การดาเนินงาน มาตรการ และการแก้ไขปัญหา
(Pressure)
(Responses)
P1 : กำรเพิ่มปริมำณอินทรียสำรจำก R1 : สร้ำงเครือข่ำยระหว่ำงองค์กรของรัฐและภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง
บริเวณชำยฝั่ง เนื่องจำกกิจกรรม
เพื่อประสำนงำนในกำรจัดกำรแก้ไขปัญหำนำเสียแบบบูรณำกำร
ต่ำงๆ ของมนุษย์
R2 : เสริมสร้ำงจิตสำนึก สนับสนุนและเสริมสร้ำงแรงจูงใจต่ำงๆ ให้กับ
ชุมชน เพื่อลดปริมำณกำรปล่อยนำทิงลงสู่แหล่งนำธรรมชำติ
P2 : กำรปล่อยทิงนำเสียลงสู่แหล่งนำ
รวมทังรณรงค์ให้ช่วยฟื้นฟูแม่นำ ลำคลอง ทะเลและชำยฝั่ง
ธรรมชำติโดยไม่ผ่ำนกำรบำบัด
P3 : ระบบบำบัดนำเสียมีไม่เพียงพอ R3 : จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยเสนอต่อกรมทรัพยำกรทำงทะเล
และชำยฝั่ง นำเสนอในระดับนโยบำยเพื่อบูรณำกำรกำรทำงำน
และไม่ครอบคลุมพืนที่ หรือไม่ได้
กับหน่วยอื่นๆ ต่อไป
เปิดใช้งำน

State : คุณภาพน้าทะเลชายฝั่งเสื่อมโทรม
P1 : กำรเพิ่มปริมำณอินทรียสำร
จำกบริเวณชำยฝั่ง เนื่องจำก
กิจกรรมต่ำงๆ ของมนุษย์

R1 : สร้ำงเครือข่ำยระหว่ำงองค์กรของรัฐและภำคส่วน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประสำนงำนในกำรจัดกำรแก้ไขปัญหำ
นำเสียแบบบูรณำกำร

P2: กำรปล่อยทิงนำเสียลงสู่แหล่ง
นำธรรมชำติโดยไม่ผ่ำนกำรบำบัด

R2 : เสริมสร้ำงจิตสำนึก สนับสนุนและเสริมสร้ำง
แรงจูงใจต่ำงๆ ให้กับชุมชน เพื่อลดปริมำณกำรปล่อยนำ
ทิงลงสู่แหล่งนำธรรมชำติ รวมทังรณรงค์ให้ช่วยฟื้นฟู
แม่นำ ลำคลอง ทะเลและชำยฝั่ง

P3: ระบบบำบัดนำเสียมีไม่เพียงพอ
และไม่ครอบคลุมพืนที่ หรือไม่ได้
เปิดใช้งำน

R3 : จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยเสนอต่อ
กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝัง่ นำเสนอในระดับ
นโยบำยเพื่อบูรณำกำรกำรทำงำนกับหน่วยอื่นๆ ต่อไป

ภาคผนวกที่ 10 กำรวิเครำะห์ PSR สถำนกำรณ์นำทะเลเปลี่ยนสี จังหวัดชลบุรี

สำนักงำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งที่ 2
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ภาคผนวกที่ 11 กำรวิเครำะห์ PSR ผลกระทบต่อมนุษย์จำกแมงกะพรุนพิษจังหวัดชลบุรี
สาเหตุ
(Pressure)
P1 : กระแสนำและคลื่นลม

State : ผลกระทบต่อมนุษย์จากแมงกะพรุนพิษ
การด้าเนินงาน มาตรการ และการแก้ไขปัญหา
(Responses)
R1 : ติดตังป้ำยเตือนในพืนที่เฝ้ำระวัง
R2 : ประชำสัมพันธ์ให้ชุมชนและผู้ประกอบกำรในพืนที่ ได้มีควำมรู้ควำม
เข้ำใจเกี่ยวกับแมงกะพรุนกล่องและกำรปฐมพยำบำลเบืองต้น
R3 : จัดฝึกอบรมเจ้ำหน้ำที่กู้ภัย ทีมแพทย์และพยำบำลในพืนที่ให้เข้ำใจ
ถึงแนวทำงกำรปฐมพยำบำลและรักษำที่ถูกต้อง

State : ผลกระทบต่อมนุษย์จาก
R1 : ติดตังป้ำยเตือนในพืนที่เฝ้ำระวัง

P1 : กระแสนำและคลื่นลม

R2 : ประชำสัมพันธ์ให้ชุมชนและผู้ประกอบกำรในพืนที่
ได้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกีย่ วกับแมงกะพรุนกล่องและ
กำรปฐมพยำบำลเบืองต้น
R3 : จัดฝึกอบรมเจ้ำหน้ำที่กู้ภยั ทีมแพทย์และพยำบำลใน
พืนที่ให้เข้ำใจถึงแนวทำงกำรปฐมพยำบำลและรักษำที่ถูกต้อง

ภาคผนวกที่ 12 กำรวิเครำะห์ PSR ผลกระทบต่อมนุษย์จำกแมงกะพรุนพิษจังหวัดชลบุรี

สำนักงำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งที่ 2
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ภาคผนวกที่ 13 กำรวิเครำะห์ PSR ปัญหำขยะทะเลเพิ่มขึนจังหวัดชลบุรี
สาเหตุที่มีผลกระทบต่อทรัพยากร
(Pressure)
P1 : ผลกระทบต่อระบบนิเวศ
P2 : ผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ
P3 : ผลกระทบต่อกำรท่องเที่ยว
P4 : ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
P5 : ผลกระทบต่อสัตว์ทะเลหำยำก

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

State : ขยะทะเลเพิ่มขึ้น
P1 : ผลกระทบต่อระบบนิเวศ
P2 : ผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ

R1 : จัดทำแผนกำรจัดกำร แนวทำง และมำตรกำรกำร
จัดกำรขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลในพืนที่รับผิดชอบของ
สบทช. 2

P3 : ผลกระทบต่อกำรท่องเที่ยว

R2 : ประชำสัมพันธ์ให้ควำมรู้ และจิตสำนึกด้ำนอนุรักษ์

P4 : ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

R3 : จัดกิจกรรมรณรงค์ ป้องกัน และจัดเก็บขยะทะเล

P5 : ผลกระทบต่ อ สั ต ว์ ท ะเล
หำยำก

ภาคผนวกที่ 14 กำรวิเครำะห์ PSR สถำนกำรณ์ขยะทะเล จังหวัดชลบุรี

สำนักงำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งที่ 2
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ภาคผนวกที่ 15 กำรวิเครำะห์ PSR สถำนกำรณ์ทรัพยำกรป่ำชำยเลนจังหวัดชลบุรี
สาเหตุที่มีผลกระทบต่อทรัพยากร
(Pressure)
P1 : กำรบุกรุก ทำลำย และครอบครองพืนที่
ป่ำชำยเลน
P2 : กำรใช้ประโยชน์ทรัพยำกรป่ำชำยเลน
อย่ำงไร้กำรควบคุมและขำดควำมยั่งยืน

P3 : กำรใช้ประโยชน์ทรัพยำกรสัตว์นำในป่ำ
ชำยเลนอย่ำงขำดควบคุม

P4: กำรลดลงของพืนที่ป่ำชำยเลนจำกกำรกัด
เซำะชำยฝั่ง
P5 : ผลกระทบจำกคุณภำพชำยฝัง่ ลดลงทำ
ให้ป่ำชำยเลนบำงพืนที่เสียหำย
P6 : กำรมีส่วนร่วมของชุมชนในกำรบริหำร
จัดกำรป่ำชำยเลนยังไม่เพียงพอ

หมำยเหตุ : R9 เป็นมำตรกำรที่ตอบสนอง
ตังแต่ P1-P6

State : พื้นที่ป่าชายเลนลดลง
การดาเนินงาน มาตรการและการแก้ไขปัญหา
(Responses)
R1 : ยกระดับกำรใช้นโยบำยทวงคืนผืนป่ำให้เข้มข้นและต่อเนื่อง
R2 : บังคับใช้กฎหมำยอย่ำงจริงจัง
R3 : ฟื้นฟูป่ำชำยเลนโดยกำรปลูกป่ำชำยเลนในพืนเสียหำย
R4 : จัดทำข้อตกลงชุมชนหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นในกำรจับสัตว์นำและกำรใช้
ประโยชน์จำกทรัพยำกรป่ำชำยเลน
R5 : ให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรใช้ประโยชน์ทรัพยำกร
ป่ำชำยเลนให้เกิดควำมยั่งยืน
R6 : ส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรป่ำชำยเลนโดยถ่ำยทอด
เทคโนโลยีกำรใช้ประโยชน์ พัฒนำนวัตกรรมจำกทรัพยำกรป่ำชำยเลน
R4 : จัดทำข้อตกลงชุมชนหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นในกำรจับสัตว์นำและกำรใช้
ประโยชน์จำกทรัพยำกรป่ำชำยเลน
R5 : ให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรใช้ประโยชน์ทรัพยำกรป่ำชำยเลนให้
เกิดควำมยั่งยืน
R6 : ส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรป่ำชำยเลนโดยกำรถ่ำยทอด
เทคโนโลยีกำรใช้ประโยชน์และพัฒนำนวัตกรรมจำกทรัพยำกรป่ำชำยเลน
R7 : เพิ่มควำมหลำยชนิดพันธุ์สตั ว์นำโดยกำรปล่อยพันธุส์ ัตว์นำ
R3 : ฟื้นฟูป่ำชำยเลนโดยกำรปลูกป่ำชำยเลนในพืนเสียหำย
R8 : จัดทำแนวป้องกันกำรกัดเซำะชำยฝั่งแบบวิธีธรรมชำติ
ภูมิปัญญำท้องถิ่น บูรณำกำรกับเทคโนโลยีสมัยใหม่
R3 : ฟื้นฟูป่ำชำยเลนโดยกำรปลูกป่ำชำยเลนในพืนเสียหำย
R9 : บูรณำกำรจัดกำรคุณภำพนำชำยฝั่งทะเลกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
R10 : ประชำสัมพันธ์ เผยแพร่ควำมรู้ เกี่ยวกับควำมสำคัญและปลูกฝัง
จิตสำนึกในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรป่ำชำยเลน
R11 : ส่งเสริมกำรจัดตังกลุ่มอำสำสมัคร และสนับสนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รวมทังหน่วยงำนของภำครัฐที่มีศักยภำพดำเนินกำรร่วมกับ
เจ้ำหน้ำที่ในกำรลำดตระเวน ตรวจตรำและเฝ้ำระวังกำรบุกรุกพืนทีป่ ่ำชำยเลน
R12 : กำรจัดทำแผนงำน งบประมำณ รวมไปถึงติดตำมตรวจสอบ และ
ประเมินผลกำรทำงำน
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State : ป่าชายเลนเสื่อมโทรม และลดลง
R1 : ยกระดับกำรใช้นโยบำยทวงคืนผืนป่ำให้เข้มข้นและต่อเนื่อง
P1 : กำรบุกรุก ทำลำย และครอบครอง
พืนที่ป่ำชำยเลน

R2 : บังคับใช้กฎหมำยอย่ำงจริงจัง
R3 : ฟื้นฟูป่ำชำยเลนโดยกำรปลูกป่ำชำยเลนในพืนเสียหำย
R4 : จัดทำข้อตกลงชุมชนหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นในกำรจับสัตว์นำและ
กำรใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรป่ำชำยเลน

P2 : กำรใช้ประโยชน์ทรัพยำกร
ป่ำชำยเลนอย่ำงไร้กำรควบคุม
และขำดควำมยั่งยืน

R5 : ให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรใช้ประโยชน์ทรัพยำกร
ป่ำชำยเลนให้เกิดควำมยั่งยืน
R6 : ส่ ง เสริ ม กำรใช้ ป ระโยชน์จ ำกทรั พ ยำกรป่ ำ ชำยเลนโดยกำร

P3 : กำรใช้ประโยชน์ทรัพยำกรสัตว์นำ
ในป่ำชำยเลนอย่ำงขำดควบคุม

ถ่ ำ ยทอดเทคโนโลยี ก ำรใช้ ป ระโยชน์ แ ละพั ฒ นำนวั ต กรรมจำก
ทรัพยำกรป่ำชำยเลน
R7 : เพิ่มควำมหลำยชนิดพันธุ์สัตว์นำโดยกำรปล่อยพันธุ์สัตว์นำ

P4: กำรลดลงของพืนที่ป่ำชำยเลนจำกกำร
กัดเซำะชำยฝั่ง

R8 : จัดทำแนวป้องกันกำรกัดเซำะชำยฝั่งแบบวิธีธรรมชำติภูมิปัญญำ
ท้องถิ่นบูรณำกำรกับเทคโนโลยีสมัยใหม่

P5: ผลกระทบจำกคุณภำพชำยฝั่งลดลง
ทำให้ป่ำชำยเลนบำงพืนที่เสียหำย

R9 : บู รณำกำรกำรจัดกำรคุณภำพนำชำยฝั่งทะเลกับ หน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง
R10 : ประชำสั ม พั น ธ์ เผยแพร่ค วำมรู้ เกี่ ย วกับ ควำมสำคั ญ และ

P6: กำรมีส่วนร่วมของชุมชนในกำร
บริหำรจัดกำรป่ำชำยเลนยังไม่เพียงพอ

ปลูกฝังจิตสำนึกในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรป่ำชำยเลน
R11 : ส่งเสริม กำรจั ดตังกลุ่มอำสำสมัค ร และสนั บ สนุน ให้ อ งค์ก ร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น รวมทั งหน่ ว ยงำนของภำครั ฐ ที่ มี ศั ก ยภำพ
ดำเนินกำรร่ว มกับเจ้ำหน้ำที่ในกำรลำดตระเวน ตรวจตรำ และเฝ้ำ
ระวังกำรบุกรุกพืนที่ป่ำชำยเลน

R12 : กำรจัดทำแผนงำนงบประมำณ รวมไปถึงติดตำมตรวจสอบและ
ประเมินผลกำรทำงำน

ภาคผนวกที่ 16 กำรวิเครำะห์ PSR สถำนกำรณ์ทรัพยำกรป่ำชำยเลนจังหวัดชลบุรี
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ภาคผนวกที่ 17 กำรวิเครำะห์ PSR ปัญหำกำรกัดเซำะชำยฝั่ง จังหวัดชลบุรี
ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
สาเหตุ (Pressure)
การดาเนินงาน มาตรการ และการแก้ไขปัญหา (Responses)
P1 : กำรพัฒนำพืนที่ชำยฝั่ง
R1 : ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินประสิทธิภำพโครงสร้ำง
ป้องกันที่มีอยู่เดิม
R2 : วำงแผนแม่บทกำรแก้ไขปัญหำกำรกัดเซำะชำยฝั่งแบบ
บรูณำกำรและมีส่วนร่วมทังในเชิงพืนที่ และเชิงหน่วยงำน
R3 : ศึกษำวิจัย ร่วมกับชุมชน และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอ
โครงสร้ำงป้องกันกำรกัดเซำะชำยฝั่งที่เหมำะสมและไม่ส่งผล
กระทบให้เกิดกำรกัดเซำะชำยฝั่งในพืนที่ใกล้เคียง
R4 : บังคับใช้กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ตำมพระรำชบัญญัติส่งเสริมกำร
บริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง พ.ศ.2558
P2 : กำรเปลี่ยนแปลงของปัจจัยทำง R5 : ศึกษำวิจัยเพื่อหำแนวทำงกำรเติมตะกอนในพืนที่กัดเซำะ
ธรรมชำติ และควำมรุนแรงของ
หรือพืนที่ขุดลอกตะกอน
กระแสคลื่นกระทบพืนที่ชำยฝั่ง R6 : ใช้โครงสร้ำงสลำยพลังคลื่นที่เหมำะสมกับพืนที่
R7 : ติดตำมกำรเปลี่ยนแปลงของลักษณะทำงกำยภำพของชำยฝั่ง
อย่ำงต่อเนื่องและเป็นระบบ
P3 : กำรเปลี่ยนแปลงภูมิอำกำศโลก R8 : พัฒนำระบบกลไกกำรตังรับปรับตัวในระดับชุมชนและระดับ
พืนที่
P4 : กำรบุกรุกทำลำยป่ำชำยเลน
R9 : บังคับใช้กฎหมำยอย่ำงเข้มงวดจริงจัง เพื่อป้องกันกำรบุกรุก
ทำลำยป่ำชำยเลน
R10 : ส่งเสริมให้มีกำรปลูกป่ำชำยเลนในพืนที่ชำยฝั่งที่มี
ดินเลนงอก
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State : ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
R1 : ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินประสิทธิภำพโครงสร้ำง
ป้องกันเดิม

P1: กำรพัฒนำพืนที่ชำยฝั่ง

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

P3: กำรเปลีย่ นแปลงของปัจจัย
ทำงธรรมชำติ และควำมรุนแรง
ของกระแสคลื่นกระทบพืนที่ชำยฝัง่

P4: กำรเปลี่ยนแปลงภูมิอำกำศโลก

P5: กำรบุกรุกทำลำยป่ำชำยเลน

R5 : ศึกษำวิจัยเพื่อหำแนวทำงกำรเติมตะกอนในพืนที่กัด
เซำะหรือพืนที่ขุดลอกตะกอน
R6 : ใช้โครงสร้ำงสลำยพลังคลื่นทีเ่ หมำะสมกับพืนที่
R7 : ติดตำมกำรเปลีย่ นแปลงของลักษณะทำงกำยภำพของ
ชำยฝั่งอย่ำงต่อเนื่องและเป็นระบบ

R8 : พัฒนำระบบกลไกกำรตังรับปรับตัวในระดับชุมชนและ
ระดับพืนที่
R9 : บังคับใช้กฎหมำยอย่ำงเข้มงวดจริงจัง เพื่อป้องกันกำร
บุกรุกทำลำยป่ำชำยเลน
R10 : ส่งเสริมให้มีกำรปลูกป่ำชำยเลนในพืนที่ชำยฝั่งที่มี
ดินเลนงอก

ภาคผนวกที่ 18 กำรวิเครำะห์ PSR ปัญหำกำรกัดเซำะชำยฝั่ง จังหวัดชลบุรี
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