คำนำ
จากการประชุ ม คณะกรรมการนโยบายการพั ฒ นาระเบี ย งเศรษฐกิ จ พิ เ ศษภาค
ตะวันออก ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 ณ ตึกสันติไมตรี ทาเนียบรัฐบาล นายกรัฐมนตรี
(พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า “รัฐบาลดาเนินการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก (EEC) เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการส่งเสริมให้เกิดการลงทุน เพื่อปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจไทยสู่ไทยแลนด์ 4.0 โดยจะเป็นโมเดลต้นแบบก่อนขยายไปพื้นที่อื่น ทั้งนี้จะพัฒนาเศรษฐกิจ
ควบคู่กับการพัฒนาการเกษตร และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ การดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไปอย่าง
สอดคล้องสนับสนุน กัน นอกจากนั้ น ในการพัฒนาภาคต่า งๆ จะพัฒนาตามศักยภาพของพื้น ที่ ” และ
มอบหมายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทาแผนสิ่ งแวดล้อม
เพื่อให้เกิดความมั่นใจเรื่องสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ และส่งให้สานักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก เพื่อรวบรวมและนาเสนอคณะกรรมการนโยบายฯ ต่อไป
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนสิ่งแวดล้อม
ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกขึ้น โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานกรรมการ หัวหน้า
ส่วนราชการหรือผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นกรรมการ และมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นฝ่ายเลขานุการ โดยแผนสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออกได้กาหนดยุทธศาสตร์และมาตรการในการสร้างความมั่นใจและความพร้อมในการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในภาพรวม ในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา
จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง และพื้นที่คาบเกี่ยวตามระบบนิเวศทางธรรมชาติ ซึ่งได้ให้ความสาคัญกับการ
อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้เป็นทุนหรือฐานการพัฒนาที่เข้มแข็งของ
ประเทศ พร้อมทั้ง ส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนประเทศสู่ประเทศที่มีความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น
สอดคล้องกับการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อยกระดับประเทศด้วยการ
พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีชั้นสูง และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น
โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนสิ่งแวดล้อมฉบับนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งที่สาคัญในการแก้ไขและป้องกัน
ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก ที่มุ่งสร้างการเติบโตทาง
เศรษฐกิจเพื่อให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันที่ทัดเทียมกับนานาประเทศ และเพิ่มรายได้ของประชาชนให้
สูงขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แต่ยังมีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเป็นฐานในการผลิตและการบริโภคที่ยังขาด
ความสมดุลตามศักยภาพในการรองรับของระบบนิเวศธรรมชาติ รวมถึงมีการปล่อยมลพิษสะสมจากกระบวนการ
ผลิตและการบริ โภคออกสู่สิ่ งแวดล้อม อันจะเป็นการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ ซึ่งรัฐบาลได้ให้
ความสาคัญในเรื่องการดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน อันจะก่อเกิดความ
เชื่อมั่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อประเทศไทย 4.0 อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

สารบัญ
หน้า
คานา
สารบัญ
ส่วนที่ 1

ส่วนที่ 2

บทนา
1. ความเป็นมาของโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
2. กฎหมายและคาสั่งทีเ่ กีย่ วข้อง
3. กรอบแนวทางการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
4. แผนการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
สถานการณ์และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
1. สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม
1.1 คุณภาพนาผิวดิน
1.2 คุณภาพนาบาดาล
1.3 คุณภาพนาทะเลและชายฝั่ง
1.4 การจัดการนาเสียชุมชน
1.5 คุณภาพอากาศและเสียง
1.6 ขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชน
1.7 สถานการณ์การจัดการกากของเสียอันตราย
1.8 สิ่งแวดล้อมเมือง สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมและการท่องเที่ยว
2. สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
2.1 ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
2.2 ทรัพยากรดินและการใช้ประโยชน์ทดี่ ิน
2.3 ทรัพยากรนา ทรัพยากรนาบาดาล และพืนที่ชุ่มนา
2.4 ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
3. สถานการณ์พนที
ื ่สาคัญทางสิ่งแวดล้อม
3.1 พืนที่คมุ้ ครองสิ่งแวดล้อม
3.2 เขตควบคุมมลพิษ
4. เหตุฉุกเฉินและเรือ่ งร้องเรียนด้านมลพิษ
5. การมีส่วนร่วม
6. สรุปประเด็นปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพืนที่ระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

1-1
1-1
1-4
1-5
1-18
2-1
2-1
2-1
2-5
2-7
2-9
2-11
2-15
2-20
2-26
2-19
2-34
2-38
2-43
2-50
2-52
2-52
2-55
2-59
2-63
2-64

สารบัญ
หน้า
ส่วนที่ 3

การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมที่มีผลต่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
1. การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมโดยวิธี PEST Analysis
2. การวิเคราะห์โดยใช้ SWOT Analysis
3. การวิเคราะห์โดยใช้ TOWS Matrix เพื่อใช้กาหนดแนวทางการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ส่วนที่ 4

แผนสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
1. หลักการและเหตุผล
2. แนวคิดและทิศทาง
3. หลักการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. วิสัยทัศน์
5. วัตถุประสงค์
6. เป้าประสงค์
7. ยุทธศาสตร์และมาตรการ
8. การขับเคลื่อนแผน

ภาคผนวก

ข้อมูลพื้นฐาน 3 จังหวัดระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

3-1
3-2
3-8
3-13
4-1
4-1
4-2
4-3
4-4
4-4
4-4
4-4
4-30

สารบัญตาราง
หน้า
ตารางที่
1.1-1 แสดงคุณภาพนาแหล่งผิวดิน

2-1

1.1-2 ค่าดัชนีคุณภาพนาผิวดิน Water Quality Index, WQI ระหว่างปี พ.ศ.2555-2559

2-2

1.2-1 แสดงผลการตรวจวัดคุณภาพนาบาดาลพืนที่จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา ปี
พ.ศ. 2559

2-5

1.3-1 แสดงผลการประเมินคุณภพนาทะเลชายฝั่งพืนที่จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา ปี
พ.ศ. 2559

2-7

1.4-1 ปริมาณนาเสียที่เกิดขึนและปริมาณนาเสียที่เข้าสู่ระบบนาเสีย

2-9

1.4-2 ระบบบาบัดนาเสียในพืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

2-10

1.5-1 แสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ปี พ.ศ.2559

2-12

1.5-2 แสดงผลการตรวจวัดสารอินทรย์ระหว่าง (VOCs) ในบรรยากาศ ปี พ.ศ. 2559

2-13

1.5-3 แสดงระดับเสียงเฉลี่ย Leq 24 ชม. (dbq)s สถานีตรวจวัดค่าเฉลี่ยทังปี พ.ศ. 2558

2-14

1.6-1 แสดงอัตราผลิตขยะมูลฝอย

2-15

1.6-2 แสดงจานวน อปท. และปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่มีการให้บริการเกินขน

2-15

1.6-3 แสดงจานวนสถานีที่กาจัดขยะมูลฝอยชุมชน

2-16

1.6-4 แสดงปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึนและการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน

2-16

1.6-5 แสดงข้อมูลความสามารถในการกาจัดขยะมูลฝอย

2-18

1.6-6 แสดงปริมาณขยะตกค้างในสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยที่ดาเนินการไม่ถูกต้อง

2-19

1.7-1 แสดงการจัดการขยะมูลฝอยติดเชือ ปีงบประมาณ 2559-2560

2-20

1.7-2 แสดงจานวนและพืนที่นิคมอุตสาหกรรม/เขตประกอบการ/สวน

2-21

1.7-3 แสดงจานวนโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการตาม พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535

2-21

1.7-4 แสดงโรงงานกาจัดของเสียอุตสาหกรรมประเภทของเสียไม่อันตรายในพืนที่

2-22

1.7-5 แสดงโรงงานกาจัดของเสียอุตสาหกรรมประเภทของเสียไม่อันตรายในจังหวัดอื่น ๆ

2-22

1.7-6 แสดงโรงงานกาจัดของเสียอุตสาหกรรมประเภทของเสียอันตรายในประเทศไทย

2-23

1.7-7 แสดงปริมาณของเสียอันตรายที่เข้าสู่โรงงานรับกาจัดในปี พ.ศ. 2558-2560

2-23

สารบัญตาราง
หน้า
ตารางที่
1.7-8 แสดงปริมาณของเสียไม่อันตรายที่เข้าสู่โรงงานกาจัดในปี พ.ศ. 2558-2560

2-24

1.7-9 แสดงปริมาณของเสียอุตสาหกรรมทังหมดเข้าสู่โรงงาน(ตัน) ในปี พ.ศ. 2558-2560

2-25

1.8-1 แสดงจานวนประชากรและความหนาแน่นของประชากร ปี พ.ศ. 2555-2559

2-26

1.8-2 แสดงข้อมูลปริมาณจราจรเฉลี่ย คัน/วัน บนทางหลวงในเส้นทางสายหลัก ปี พ.ศ.2559

2-27

1.8-3 แสดงจานวนเรือค้าต่างประเทศและเรือค้าชายฝั่งจาแนกตามด่านศุลกากร

2-29

1.8-4 แสดงข้อมูลความเสียหายจากภัยพิบัติ ปี พ.ศ. 2557

2-30

1.8-5 แสดงจานวนแหล่งธรรมชาติที่มีคุณค่าอันควรอนุรักษ์

2-30

1.8-6 แสดงแหล่งศิลปกรรมที่มีคุณค่าควรอนุรักษ์

2-31

1.8-7 แสดงแหล่งศิลปกรรม ประเภทย่านชุมชนค่าในพืนที่จังหวัดชลบุรี ระยอง และ
ฉะเชิงเทรา

2-31

1.8-8 แสดงจานวนแหล่งท่องเที่ยว

2-32

1.8-9 แสดงจานวนนักท่องเที่ยวปี พ.ศ. 2556-2558

2-32

1.8-10 แสดงสถิตินักท่องเที่ยวที่เข้าไปในอุทยานแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2559-2560

2-33

1.8-11 แสดงจานวนสถานพักแรม ห้องพัก ผู้เยี่ยมเยือนและรายได้จากนักท่องเที่ยว พ.ศ.
2559
2.1-1 แสดงพืนที่ป่าไม้ตามกฎหมาย

2-34

2.1-2 สถานการณ์ป่าและพืนที่สีเขียวในเมือง

2-35

2.1-3 แสดงพืนที่ป่าไม้ในพืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ปี 2556-2559

2-36

2.1-4 แสดงพืนที่ป่าสงวนในเขตพืนที่จันทบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา

2-36
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[
โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
(Eastern Economic Corridor : EEC) เป็นแผนยุทธศาสตร์
ภายใต้ไทยแลนด์ 4.0 ด้ วยการพัฒนาเชิงพื้นที่ ที่ต่ อยอด
ความส าเร็จมาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ
Eastern Seaboard ซึ่งดาเนินมาตลอดกว่า 30 ปีที่ผ่านมา
โดย EEC มีเป้าหมายหลักในการเติมเต็มภาพรวมในการส่งเสริม
การลงทุน ซึ่งจะเป็นการยกระดับอุตสาหกรรมของประเทศ เพิ่ม
ความ สามารถในการแข่ งขั น และท าให้ เศรษฐกิ จของไทย
เติบโตได้ในระยะยาว โดยในระยะแรกจะเป็นการยกระดับพื้นที่
ในเขต 3 จังหวัด คือ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา ให้เป็น
พื้ น ที่ เ ขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษภาคตะวั น ออก เพื่ อ รองรั บ การ
ขับเคลื่ อนเศรษฐกิ จอย่างเป็ นระบบและมีประสิ ทธิ ภาพผ่ าน
กลไกการบริหารจัดการภายใต้การกากับดูแลของคณะกรรมการ
นโยบายพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (กนศ.) ที่ มี
นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน
1. ความเป็นมาของโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
1.1 การพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก (Eastern Seaboard : ESB) ริเริ่มตั้งแต่ปี
๒๕๒๔ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสใหม่ทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทย พื้นที่เป้าหมายระยะแรก ๒ บริเวณ
คือ (๑) บริ เ วณมาบตาพุ ด จั ง หวั ด ระยอง ส าหรั บ อุ ต สาหกรรมหลั ก ที่ ใ ช้ ก๊ า ซธรรมชาติ เ ป็ น วั ต ถุ ดิ บ และ
อุตสาหกรรมต่อเนื่อง และ (๒) บริเวณแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี สาหรับอุตสาหกรรมเบาและอุตสาหกรรมเพื่อ
การส่งออกที่ไม่มีปัญหาสิ่งแวดล้อม ต่อมาในปี ๒๕๓๙ ได้มีการขยายพื้นที่เป้าหมายครอบคลุม ๘ จังหวัดภาค
ตะวันออก และมีอัตราเร่งในการขยายพื้นที่อย่างมากเนื่องจากการเกิดมหาอุทกภัย พ.ศ. 2554 ทาให้มีการ
เคลื่อนย้ายโรงงานจากพื้นที่ราบลุ่มภาคกลางมาสู่พื้นที่จังหวัดทั้ง 3 ของ EEC เพราะเป็นพื้นที่ที่ไม่ได้รับ
ผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว นับถึงวันนี้เป็นระยะเวลากว่า 35 ปี ซึ่งโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่ง
ทะเลตะวันออก ได้สร้างมูลค่าเพิ่มทางด้านเศรษฐกิจให้กับประเทศชาติอย่างมหาศาล
ปัจจุบันพื้นที่ นี้เป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมหลักของประเทศ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมปิ
โตรเคมี พลังงาน และยานยนต์ ซึ่งมีผลิตภัณฑ์มวลรวมคิดเป็นสัดส่วน 1 ใน 5 ของประเทศ ประกอบกับมี
ความพร้ อ มของระบบโครงสร้ า งพื้ น ฐาน ทั้ ง ทางถนน รถไฟ ท่า เรื อ และนิค มอุ ต สาหกรรม และยั ง เป็ น
ศูนย์กลางการขนส่งทางเรือของอาเซีย น ซึ่งสามารถเชื่อมโยงไปยังท่าเรือน้าลึกทวายของสาธารณรัฐแห่ ง
สหภาพเมีย นมา ท่าเรื อสี ห นุ วิล ล์ ของราชอาณาจักรกัมพูช า และท่าเรือวังเตาของสาธารณรัฐ สั งคมนิย ม
เวียดนาม รวมทั้งเป็นที่รู้จักของนักลงทุนทั่วโลก จึงได้ริเริ่มโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
(Eastern Economic Corridor Development) ให้เป็นเขตเศรษฐกิจชั้นนาของอาเซียน ดังรูปภาพที่ 1-1
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ที่มา : สานักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

รูปภาพที่ 1-1 แสดงการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกสู่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
1.2 วันที่ 22 กันยายน 2558 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ในรูปแบบคลัสเตอร์ ตามที่สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเสนอ โดยกาหนดคลัสเตอร์เป้าหมายใน
ระยะแรก ได้แก่ (1) Super Cluster เป็นคลัสเตอร์สาหรับกิจการที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงและอุตสาหกรรมแห่ง
อนาคต เช่น คลัสเตอร์ยานยนต์และชิ้นส่วน คลัสเตอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์โทรคมนาคม
คลัสเตอร์ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและคลัสเตอร์ดิจิทัล (2) คลัสเตอร์เป้าหมายอื่น ๆ
ได้แก่ คลัสเตอร์เกษตรแปรรูป คลัสเตอร์สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม และ (3) กิจการเป้าหมายที่จะส่งเสริมเป็น
พิเศษในแต่ละคลัสเตอร์ ประกอบด้วย 2 กลุ่มได้แก่ กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานที่มีความสาคัญต่อการพัฒนาคลัส
เตอร์ และกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตที่มีความสาคัญสูง โดยมอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงาน
หลักรับผิดชอบการขับเคลื่อนนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์ให้เป็นรูปธรรม และทา
หน้าที่เป็นศูนย์กลางประสานงานการพัฒนาในแต่ละคลัสเตอร์
1.3 วันที่ 17 พฤศจิ กายน 2558 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบข้อเสนอ 10 อุตสาหกรรม
เป้าหมาย : กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (New Engine of Growth) ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม
เสนอ แบ่งเป็น (1) การต่อยอด 5 อุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (First S curve) ประกอบด้วย อุตสาหกรรม
ยานยนต์ ส มั ย ใหม่ (Next-Generation automotive) อุ ต สาหกรรมอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ อั จ ฉริ ย ะ (Smart
Electronics) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Affluent, Medical and
Wellness Tourism) อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (Agriculture and Biotechnology)
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และอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร (Food for the Future) และ (2) การเติม 5 อุตสาหกรรมอนาคต (New
S-curve) ประกอบด้วย อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ (Robotics) อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ (Aviation and
Logistics) อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (Biofuels and Biochemicals) อุตสาหกรรมดิจิตัล
(Digital) และอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub)
ทั้งนี้ การขับ เคลื่ อนเศรษฐกิจประเทศ ด้ว ยการบูรณาการความร่ว มมือร่ว มกันระหว่าง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม (ประชารัฐ) ที่มีเป้าหมายเพื่อลดความเหลื่อมล้า พัฒนาคุณภาพคน
และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยในส่วนของตัวขับเคลื่อน (Value Driver) และปัจจัยสนับสนุนที่
สาคัญ (Enable Driver) นั้น มีความครอบคลุม การพัฒนาคลัสเตอร์ภาคอุตสาหกรรมที่เป็น New S-Curve
(D5) รวมทั้งการดาเนินการอื่น ๆ ที่มีความสอดคล้องกับการส่งเสริมการใช้ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมใน
พื้นที่เฉพาะเพื่อทาให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม
1.4 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารการพัฒนาพื้นที่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
พ.ศ. 2558 ซึ่งมีเป้าหมายในการพัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับทั้งในเรื่องของการเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่ง
การจัดการใช้ประโยชน์ของพื้นที่ ตลอดจนการจัดให้มีระบบสาธารณูปโภครองรับและสนับสนุนการดาเนินการ
โดยการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการกากับดูแล ติดตาม และประเมินผล
อย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาพื้นที่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (คนพ.) และ
คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพื้นที่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (คบพ.) ขึ้น เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2558
1.5 วันที่ 20 เมษายน 2559 คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพื้นที่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ (คบพ.) ซึ่งมีร องนายกรั ฐ มนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุว รรณ) เป็นประธานในการประชุม ครั้งที่
2/2559 มีมติเห็นชอบแนวทางการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจการลงทุนพิเศษพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก โดยให้ ใช้
ชื่อว่า “ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)”
1.6 วันที่ 28 มิถุนายน 2559 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบหลักการโครงการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก และมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ร่วมกับกระทรวง
คมนาคม กองทัพเรือ และหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาจัดทาแผนการดาเนินโครงการและงบประมาณ
ค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561 ให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน เพื่อนาเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
โดยให้มีรายละเอียดครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
(1) การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการขนส่งที่เชื่อมโยงทั้งระบบด้านพลังงาน ด้าน
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งด้านการวิจัยและพัฒนา
(2) แผนดาเนินการด้านผังเมืองและการใช้ประโยชน์ที่ดิน แผนบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
การจัดการขยะ และมลภาวะต่าง ๆ ทั้งนี้ ให้คานึงถึงผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมและประชาชนในพื้นที่ด้วย
(3) กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนและดึงดูดการลงทุนจากภาคเอกชน
โดยเฉพาะการให้สิทธิประโยชน์ด้านภาษี สิทธิการเช่าที่ดิน และการจัดหาแรงงานรวมทั้งการจัดตั้งศูนย์บริการ
เบ็ดเสร็จการลงทุน (One Stop Service) เพื่ออานวยความสะดวกแก่นักลงทุนในการขออนุมัติอนุญาตการ
ประกอบกิจการและให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ
(4) แผนการพัฒนาศูนย์ซ่อมบารุงอากาศยาน
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2. กฎหมายและคาสั่งที่เกี่ยวข้อง
2.1 พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2560
โดยใช้เครื่องมือส่งเสริมให้เกิดการลงทุนที่ประเทศไทยต้องการ อันได้แก่ (1) การยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบุคคลไม่เกิน 13 ปี สาหรับกิจการที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นสูง การวิจัยและพัฒนา จาก
เดิมที่เคยได้รับการยกเว้นสูงสุดไม่เกิน 8 ปี และ(2) การลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราไม่เกินร้อยละ
50 ของอัตราปกติ เป็นระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี สาหรับกิจการที่ควรได้รับการลดหย่อนภาษีเงินได้แทนการ
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
2.2 พระราชบัญญัติการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสาหรับอุตสาหกรรม
เป้าหมาย พ.ศ. 2560
เป็นการเพิ่มเครื่องมือชักจูงการลงทุนเพื่อให้ประเทศไทยสามารถแข่งขันกับประเทศคู่แข่ง
ในการดึงให้กิจการในอุตสาหกรรมเป้ าหมายที่สาคัญ (Investment-led growth) มาลงทุน โดยมุ่งเน้น
อุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพของประเทศ สร้างประโยชน์อย่างสูงต่อเศรษฐกิจและสังคม และสามารถ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้อย่างยั่งยืน รวมถึงต้องเป็นอุตสาหกรรมประเภทใหม่ที่ไม่
เคยมีการผลิตหรือการให้บริการในประเทศมาก่อน หรือเป็นอุตสาหกรรมที่มีการใช้เทคโนโลยีใหม่หรือใช้
ความรู้ในการผลิตขั้นสูง เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรม เป็นต้น โดยสิทธิประโยชน์ แบ่งเป็น
3 กลุ่ม ได้แก่ (1) การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุค คลไม่เกิน 15 ปี (2) เงินสนับสนุนจากกองทุนขนาด 10,000
ล้านบาท เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือการพัฒนา
บุคลากรเฉพาะด้านของกิจการในอุตสาหกรรมเป้ าหมาย ทั้งนี้ การสนับสนุนเงินดังกล่าวจะต้องมีการกาหนด
เกณฑ์ รวมถึงรายละเอีย ดแต่ล ะโครงการอย่างเหมาะสมและเกิดความคุ้มค่ากับเงินที่ส นับสนุนไป โดยมี
ประโยชน์ของภาคอุตสาหกรรมไทย และประเทศไทยเป็นหลัก และ (3) สิทธิประโยชน์อื่นๆ ตาม พ.ร.บ.
ส่งเสริมการลงทุน โดยไม่รวมสิทธิประโยชน์ด้านยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล เช่น สิทธิประโยชน์
ในการยกเว้นอากรขาเข้าสาหรับเครื่องจักรที่นาเข้าจากต่างประเทศ การอนุญาตให้นาผู้เชี่ยวชาญ ช่างฝีมือ
ต่างชาติเข้ามาทางานในประเทศพร้อมการให้บริการขอวีซ่า และ Work Permit เป็นต้น ทั้งนี้จะมุ่งเน้นการลด
ขั้นตอนและระยะเวลาในการดาเนินการ เพื่ออานวยความสะดวกให้กับนักลงทุน
2.3 ร่าง พระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. ....
เป็นกฎหมายที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกลไกหลักในการพัฒนาและขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก โดยมีความครอบคลุมการกาหนดกลไกในการขับเคลื่อนในระดับนโยบาย
ไปจนถึงระดับการบริ หารจั ดการ ทั้งในส่ วนของการกากับการดาเนินการ การกาหนดนโยบาย การพิจารณา
แผนงาน/โครงการ รวมทั้งการผลักดันแผนการพัฒนาฯ ไปสู่การปฏิบัติ การจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออกที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน
มาตรา 8 การดาเนินโครงการหรือกิจการใดภายในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกที่ต้อง
จัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สุขภาพของประชาชนหรือชุมชนตามที่มีกฎหมายกาหนดให้
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ชานาญการเพื่อพิจารณา ให้ความเห็นหรือความเห็นชอบ
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการหรือกิจการนั้นเป็นการเฉพาะ โดยต้องดาเนินการให้แล้ว
เสร็จภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงาน
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ให้ เป็ นหน้ าที่ ของส านั กงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม ที่ต้อง
ประกาศให้ประชาชนทราบถึงรายการเอกสารที่ต้องยื่นพร้อมกับรายงานตามวรรคหนึ่ง โดยระบุหัวข้อที่จะต้อง
จัดทารายงานให้ชัดเจน และกาหนดระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการอานวยความสะดวกใน
การอนุญาตของทางราชการโดยเคร่งครัดโดยให้ถือว่าการพิจารณารายงานเป็นการอนุญาตตามกฎหมายดังกล่าว
ให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีอานาจกาหนดหลักเกณฑ์การเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
พิเศษเพิ่มเติมจากสานักงานหรือผู้ขออนุญาต และให้จ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการผู้ชานาญการเพิ่มเติมเป็นพิเศษ
ได้ตามที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติกาหนด
ในกรณีที่ไม่มีผู้ชานาญการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมสาหรับโครงการหรือกิจกรรมใด หรือมี
แต่ไม่เพียงพอ ให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีหน้าที่อนุญาตให้มีผู้ชานาญการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เพิ่มขึ้นให้เพียงพอโดยเร็ว โดยมิให้นาความในมาตรา ๕๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่ งแวดล้ อมแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ มาใช้ บั งคั บ และจะอนุ ญาตให้ ผู้ ไม่ มี สั ญชาติ ไทยเป็ นผู้ ช านาญการศึ กษา
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมก็ได้
2.4 คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก มี 5 คาสั่ง ดังนี้
1. คาสั่ ง คสช. ที่ 2/2560 เรื่อง การพัฒ นาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐
2. คาสั่ง คสช. ที่ 27/2560 เรื่อง การพัฒนาการศึกษาของประเทศด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐
3. คาสั่ ง คสช. ที่ 28/2560 เรื่ อ ง มาตรการเพิ่ ม ประสิ ท ธิภ าพการพั ฒ นาระเบี ย ง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐
4. คาสั่ง คสช. ที่ 29/2560 เรื่องการส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยสถาบันอุดมศึกษาที่มี
ศักยภาพสูงจากต่างประเทศ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐
5. คาสั่ง คสช. ที่ 47/2560 เรื่องข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ในที่ดินในพื้นที่ระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐
โดยมี 3 คาสั่ง ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนี้
๑) คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒/๒๕๖๐ เรื่อง การพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ โดยที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติมีนโยบาย
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนและการอานวยความ
สะดวกในการประกอบกิจการอันเป็นปัจจัยสาคัญต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และ
เพื่อกระจายการพัฒนาไปยังพื้นที่ต่าง ๆ โดยเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่อันเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้ทั่วถึง ซึ่งนโยบายดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก (Eastern Economic Corridor) ที่ครอบคลุ มพื้นที่สามจังหวัดในภาคตะวันออกได้แก่ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง และเขตจังหวัดอื่นที่ติดต่อหรือเกี่ยวข้อง ซึ่งมีศักยภาพในการพัฒนาด้วยความ
พร้อมด้านการคมนาคม การขนส่ง โครงสร้างพื้นฐาน ความต้องการของผู้ประกอบการ การจัดหาทรัพยากรต่าง ๆ
และความเชื่อมโยงกับศูนย์กลางเศรษฐกิจอื่น ๆ
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โดยได้กาหนดมาตรการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกก่อนการบังคับ
ใช้ของร่างพระราชบัญญัติพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. .... เพื่อให้การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออกเกิดผลอย่างเป็ นรู ปธรรมโดยเร็ว โดยแต่งตั้ ง (1) คณะกรรมการนโยบายการพัฒ นา
ระเบี ย งเศรษฐกิ จ พิ เ ศษภาคตะวั น ออก โดยมี น ายกรั ฐ มนตรี เ ป็ น ประธาน รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมเป็นกรรมการ (2) คณะกรรมการบริหารการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก (กรศ.) โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุต สาหกรรมเป็นประธาน และ (3) สานักงานเพื่อ
การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (สกรศ.) เป็นหน่วยงานภายในกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อทา
หน้าที่เป็นสานักงานเลขานุการสนับสนุนการดาเนินการของคณะกรรมการนโยบาย และคณะกรรมการ กรศ.
๒) ค าสั่งหั วหน้าคณะรั กษาความสงบแห่ งชาติ ที่ ๒๘/๒๕๖๐ เรื่ อง มาตรการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ให้เพิ่มความ
ต่อไปนี้เป็นข้อ ๑๒/๑ ข้อ ๑๒/๒ และข้อ ๑๒/๓ ของคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒/๒๕๖๐
เรื่อง การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐
“ข้อ ๑๒/๑ การดาเนินโครงการหรือกิจการใดภายในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
บรรดาที่ต้องดาเนินการให้มีการศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน
หรือชุมชน ให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ชานาญการเพื่อพิจารณารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการหรือกิจการนั้นเป็นการเฉพาะ กับให้มีอานาจกาหนดหลักเกณฑ์การ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษเพิ่มเติมจาก สกรศ. หรือผู้ขออนุญาต แล้วแต่กรณี เพื่อนาไปจ่ายเป็นค่าตอบแทน
พิเศษแก่คณะกรรมการผู้ชานาญการตามที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติกาหนด
ในการพิ จ ารณารายงานการวิ เคราะห์ ผ ลกระทบตามวรรคหนึ่ ง คณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติต้องดาเนินการให้แล้ วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับรายงานที่ถูกต้องครบถ้วนตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ในกรณีที่ไม่มีผู้ชานาญการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมสาหรับโครงการหรือกิจกรรมใด
หรื อมี แต่ น้ อยกว่ าสามราย ให้ คณะกรรมการสิ่ งแวดล้ อมแห่ งชาติ มี หน้ าที่ อนุ ญาตให้ มี ผู้ ช านาญการศึ กษา
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นโดยเร็ว โดยมิให้นาความในมาตรา ๕๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ มาใช้บังคับ และในโครงการหรือกิจกรรมที่มีวงเงินดาเนินการเกิน
หนึ่งพันล้านบาท คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติจะอนุญาตให้ผู้ไม่มีสัญชาติไทยที่มีประสบการณ์และผลงาน
ด้านการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ มีลักษณะทานองเดียวกับโครงการหรือกิจกรรมนั้นในต่างประเทศ เป็น
ผู้ชานาญการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมก็ได้
3) คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 47/๒๕๖๐ เรื่อง ข้อกาหนดการใช้
ประโยชน์ในที่ดินในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ กาหนดให้ กรศ.
จัดทานโยบายและแผนภาพรวมเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก แผนการใช้ประโยชน์ใน
ที่ดินในภาพรวม แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค และแผนการดาเนินงาน รวมทั้งกาหนด
หน่ วยงานของรั ฐที่มีหน้ าที่รั บผิ ดชอบดาเนินการในแต่ละกรณี เสนอต่อคณะกรรมการนโยบายเพื่อให้ ความ
เห็นชอบ โดยนโยบายและแผนจะต้องเชื่อมโยงกับแผนการใช้ประโยชน์ในที่ดินและแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และระบบสาธารณูปโภคของพื้นที่ต่อเนื่องกับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกโดยให้ยึดหลักการคุ้มครอง
เคารพ และเยียวยาให้แก่ผู้ ได้รับผลกระทบตามหลักการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในบริบทของการ
ประกอบธุรกิจ และสิทธิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย
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และเมื่ อคณะกรรมการนโยบายให้ ความเห็ นชอบนโยบายและแผนดั งกล่ าวแล้ ว
ให้จั ดทารายละเอียดของแผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดิน และแผนผั งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบ
สาธารณูปโภคให้ สอดคล้ องกั น แล้ วเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่ อพิ จารณาอนุ มัติ ต่ อไป ทั้ งนี้ แผนผั งการพั ฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค ต้องคานึงถึงความต่อเนื่องและเชื่อมโยงกับโครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบสาธารณู ป โภคของพื้ น ที่ ต่ อเนื่ องกั บระเบี ยงเศรษฐกิ จพิ เศษภาคตะวั นออกด้ ว ย และอย่ างน้ อยต้ อง
ประกอบด้วยระบบ ดังต่อไปนี้ (๑) ระบบสาธารณูปโภค (๒) ระบบคมนาคมและขนส่ ง (๓) ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (๔) ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมแก่การประกอบกิจการเป้าหมายและการ
อยู่อาศัย (๕) ระบบบริหารจัดการน้า (๖) ระบบการควบคุมและขจัดมลภาวะ และ (๗) ระบบป้องกันอุบัติภัย

3. กรอบแนวทางการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
การพัฒนาโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor
Development) ให้เป็นเขตเศรษฐกิจชั้นนาของอาเซียน ดาเนินการใน ๓ จังหวัดภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัด
ชลบุ รี ระยอง และฉะเชิงเทรา แบ่ งเป็นเขตอุตสาหกรรม เขตพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และเขตพัฒนาเมือง
โดยมีเป้าหมายการพัฒนา ดังนี้
3.1 พื้นที่เป้าหมาย จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา รวมถึงพื้นที่อื่นใดที่จะมีการออก
พระราชกฤษฎีกากาหนดเพิ่มเติม ดังรูปภาพที่ 1-2
 ฉะเชิงเทรา เป็นเมืองที่รองรับการขยายตัวของกรุงเทพมหานคร โดยมุ่งเน้นการพัฒนา
เป็ นเมืองอยู่อาศัยที่ตอบสนองความต้องการของผู้ มีรายได้ระดับกลาง และรองรับการขยายหรือเคลื่อนย้าย
หน่ วยงานรั ฐจากในพื้ นที่ กรุ งเทพมหานคร รวมไปถึ งการพั ฒนาการค้ ากับประเทศเพื่ อนบ้ าน เช่ น กั มพู ชา
เนื่องจากสามารถเชื่อมต่อกับจังหวัดชายแดน เช่น สระแก้ว ได้อย่างรวดเร็ว โดยเส้นทางบก
 ชลบุรี มีศักยภาพพัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์กลางการศึกษาและพัฒนาทักษะนานาชาติ
เพื่อรองรั บความต้องการด้านแรงงานมีฝีมือสาหรับกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ อีกทั้งยังพัฒนาเป็นเมืองพักตาก
อากาศส าหรั บการอยู่ อาศัย เพื่อบุ คคลากรชาวต่างประเทศที่ท างานในเขตเศรษฐกิจการลงทุนพิเศษ โดยมี
สาธารณูปโภคและสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น โรงเรียนนานาชาติ ศูนย์การค้านานาชาติ เป็นต้น
 แหลมฉบั ง และศรี ร าชา เป็ นศู นย์ ก ลางของอุ ตสาหกรรมสมั ย ใหม่ ของอาเซี ย น
โดยมุ่ งเน้ น การลงทุ น ในอุ ตสาหกรรมผลิ ตขั้ นสู ง เช่ น อุ ตสาหกรรมเทคโนโลยี ด้ านหุ่ นยนต์ อุ ตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ขั้นสูง อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ นอกจากนี้ ยังมีการลงทุนระบบโลจิสติกส์
ยุคดิจิทัล เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งทางบก ทางทะเล และทางอากาศ เพื่อยกระดับเป็นประตูสู่กลุ่มเศรษฐกิจอนุ
ภูมิภาคลุ่มน้าโขง ที่มีการเชื่อมต่อกับประเทศจีน เวียดนาม ลาว กัมพูชา เมียนมาร์ อันจะก่อให้เกิดกลุ่มธุรกิจที่
เกี่ยวข้องมากมาย เช่น ธุรกิจการจัดเก็บและกระจายสินค้าสมัยใหม่ ธุรกิจเรือขนส่งสินค้าและบริหารท่าเรือ
 พั ทยาและอู่ ต ะเภา เป็ นกลุ่ มพื้ นที่ ที่ มี ศั กยภาพในการพั ฒ นาไปสู่ อุ ตสาหกรรมที่
หลากหลาย เช่น เขตพื้นที่พัทยาสามารถยกระดับเป็นผู้นาด้านการท่องเที่ยวระดับภูมิภาค ที่สามารถตอบสนอง
ความต้องการที่กว้างขวาง ทั้งในด้านอุตสาหกรรมการแพทย์เชิงท่องเที่ยว (Medical tourism) อุตสาหกรรมการ
จัดอบรมสัมมนาและการจัดประชุมต่าง ๆ และการสร้างอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสาหรับผู้มีรายได้สูง ในขณะที่พื้นที่
อู่ตะเภา สามารถพัฒนาต่อยอดไปสู่การสร้างอุตสาหกรรมขนส่งสินค้าเชิงพาณิชย์ อุตสาหกรรมซ่อมบารุงอากาศ
ยาน เขตปลอดภาษีต่าง ๆ ธุรกิจต่อเรือและท่าเรือน้าลึก เป็นต้น
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 ระยอง เป็ น จั ง หวั ดที่ มี่ พื้ น ฐานด้ านอุ ต สาหกรรมที่ แ ข็ งแรง โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง
อุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี ซึ่งสามารถพัฒนาต่อยอดทั้งในด้านการผลิตและการวิจัย ให้สอดคล้องกับ
กระแสอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพต่าง ๆ ในทศวรรษหน้า เช่น อุตสาหกรรมผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ (Biofuel)
อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ (Bioplastic) รวมไปถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
ระดับสูงที่เป็นมาตรฐานสากล

ที่มา : สานักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

รูปที่ 1- 2 พื้นที่เป้าหมาย จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา
3.2 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ซูเปอร์คลัสเตอร์ และ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย: กลไกขับเคลื่อน
เศรษฐกิจเพื่ออนาคต (New Engine of Growth)
อุตสาหกรรมเป้าหมายที่จะอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จะประกอบไปด้วย
Super Cluster/Cluster ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและเป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคต พร้อมกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย
อีก 10 ประเภท โดยเป็นอุตสาหกรรมที่ไทยมีศักยภาพในการแข่งขัน และสามารถพัฒนาหรือ ต่อยอดการใช้
เทคโนโลยีที่สูงขึ้นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มได้ ประกอบด้วย 5 อุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ ดังรูปภาพที่ 1-3
1) การต่อยอด 5 อุตสาหกรรมเดิม (First S-Curve) คือ
1.1) อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (Next-generation Automotive)
1.2) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart Electronics)
1.3) อุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย วกลุ่ ม รายได้ ดี แ ละการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สุ ข ภาพ
(Affluent, Medical and Wellness Tourism)
1.4) การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (Agriculture and Biotechnology)
1.5) อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร (Food for the Future)
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2) การเติม 5 อุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมใหม่ที่ประเทศ
ไทยมีศักยภาพในการแข่งขัน และมีผู้สนใจลงทุน ประกอบด้วย
2.1) อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม (Robotics)
2.2) อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ (Aviation and Logistics)
2.3) อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (Biofuels and Biochemical)
2.4) อุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital)
2.5) อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub)

ที่มา : กระทรวงอุตสาหกรรม

รูปภาพที่ 1-3 คลัสเตอร์อุตสาหกรรมเป้าหมาย
3.3. การเชื่อมโยงการพัฒนาทางคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐาน
การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกจะต้องมีการบูรณาการเชื่อมโยงทั้งระบบ ทั้งการ
ลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและการดึงดูดการลงทุนภาคเอกชน ได้แก่ ท่าอากาศยานทั้ง ๓ แห่ง คือ สุวรรณภูมิ
ดอนเมือง และอู่ตะเภา เชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งทั้งทางถนน ทางราง ทางเรือ และทางอากาศ ดังรูปภาพ 1-4
เพื่อลดระยะเวลาในการเดินทาง ลดเวลาในการขนส่งสินค้า ลดต้นทุนโลจิสติกส์ และเพิ่มความปลอดภัยในการ
เดินทาง พัฒนาท่าเรื อโดยเพิ่มศักยภาพเรื่ องการขนส่งสินค้าทั้งอุตสาหกรรมและการเกษตร เพิ่มศักยภาพการ
ท่องเที่ยวทางทะเล โดยองค์ประกอบโครงข่ายคมนาคมที่สาคัญ มีดังนี้
1) ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ ๑๖,๗๐๐ ไร่ เป็นพื้นที่ที่ใช้
งานทางทหารฝั่งตะวันตกของทางวิ่ง โดยเป็นที่ตั้งหน่วยต่าง ๆ ของกองทัพเรือประมาณ ๘,๐๐๐ ไร่ ปัจจุบันมีการ
ดาเนินงานเป็นท่าอากาศยานนานาชาติภายใต้การบริหารของกองทัพเรื อตาม พ.ร.บ.กองทุนหมุนเวียน ใช้พื้นที่
สาหรับเป็นอาคารผู้โดยสารและสิ่งอานวยความสะดวกประมาณ ๑๐๐ ไร่ กองทัพเรือมีแผนพัฒนาเพื่อดาเนินงาน
ในเชิงพาณิชย์ตามนโยบายพัฒนาท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภาให้เป็นสนามบินเชิงพาณิชย์แห่งที่ ๓ เพื่อรองรับ
การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจภาคตะวันออก ประกอบด้วยการจัดเตรียมพื้นที่เป็นศูนย์ซ่อมอากาศยาน (MRO) ๑,๑๕๐
ไร่ พื้นที่สาหรับเป็นศูนย์ขนส่งสินค้าทางอากาศและระบบโลจิสติกส์ (Air Cargo and Logistics Hub) ๕๕๐ ไร่
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พื้นที่กิจการ General Aviation ๑๓๐ ไร่ พื้นที่รองรับการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารเพิ่มเติมในอนาคต ๘๗๐ ไร่
จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมด้านอุตสาหกรรมการบิน ๓๕๐ ไร่ และประกอบกิจการพาณิชย์ปลอดอากร (Free Trade
Zone) ๓๒๐ ไร่
2) ศูนย์ซ่อมบารุงอากาศยาน ปัจจุบันคาดการณ์ว่าประเทศไทยมีค่าใช้จ่ายด้านการซ่อม
บารุงของเครื่องบินพาณิชย์ประมาณ ๗๗๑.๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นทุกปี ในปี พ.ศ. ๒๕๖๗
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบารุงเกือบร้อยละ ๖๐ สูญเสียให้กับต่างประเทศ เนื่องจากประเทศไทยขาดผู้ประกอบการ
ซ่อมบารุงทีม่ ีศักยภาพในการสร้างศูนย์ซ่อม โดยท่าอากาศยานอู่ตะเภามีความเหมาะสมเป็นลาดับแรกที่จะพัฒนา
ศูนย์ซ่อมบารุงอากาศยาน ปัจจุบันบริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) เช่าพื้นที่ ๑๕๐ ไร่ เพื่อก่อสร้างศูนย์ซ่อม
อากาศยาน นอกจากนี้ กระทรวงคมนาคมและกองทัพเรือได้จัดทาแผนการพัฒนา เพื่อรองรับการขยายปริมาณ
ผู้โดยสารทางอากาศและปริ มาณการขนส่ งสิ นค้าที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ (๑) การพัฒนาสถานีรถไฟเชื่อมต่ออาคาร
ผู้โดยสารหลังใหม่โดยตรง (สถานีอู่ตะเภา) (๒) การพัฒนาศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านการบิน (Aviation Training
Center) และ (๓) การพัฒนาโครงข่ายคมนาคมโดยรอบพื้นที่โครงการ
3) ท่าเรื อพาณิ ชย์สัตหีบ เป็นที่จอดเรือรบและฐานส่งกาลังบารุง และใช้ประโยชน์ใน
ภาคอุตสาหกรรมต่อเรือ แท่นขุดเจาะน้ ามัน และขนส่ งผู้ โดยสาร โดยมีแผนการพัฒนาท่าเรือน้าลึ กจุกเสม็ด
ให้เป็นจุดจอดเรือยอชท์ เรือสาราญ (Cruise) และเรือข้ามฟาก (Ferry) เพื่อเชื่อมต่อการเดินทางระหว่าง ๒ ฝั่ง
ทะเลอ่าวไทยและอันดามัน พัทยา-จุกเสม็ด-ชะอา โดยเรือสาราญจะสามารถใช้เวลาล่ องจากสัตหีบไปหัวหิ น
ภายใน ๑ ชั่วโมง และเชื่อมต่อระบบรถไฟเพื่ออานวยความสะดวกการขนส่ง
4) การขยายท่าเรือแหลมฉบังและท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด
4.๑) ท่าเรือแหลมฉบัง เป็นท่าเรือน้าลึกหลักในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศที่มี
อัตราการเติบโตของการให้บริการขนถ่ายสินค้าสูง มีความทันสมัยสามารถรองรับเรือบรรทุกตู้สิ นค้าขนาด
๘๐,๐๐๐ DWT (Post Panamax) มีขีดความสามารถในการรองรับตู้สินค้าได้ ๑๑.๑ ล้านทีอียูต่อปี ทั้งนี้เพื่อลด
ปัญหาความแออัดของการจราจรหน้าท่า และขยายขีดความสามารถของท่าเรือแหลมฉบังให้เป็นประตูการค้า
หลักของประเทศที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอานวยความสะดวกการขนส่งสินค้าของท่าเรือ ปัจจุบันอยู่ระหว่าง
พัฒนาศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ (STRO) รองรับตู้สิ นค้า ๒ ล้านทีอียูต่อปี พัฒนาท่าเทียบเรือชายฝั่ ง
(ท่าเทียบเรือ A) รองรับตู้สินค้าชายฝั่ง ๓ แสนทีอียูต่อปี และปรับปรุงสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อแก้ไขปัญหา
จราจรภายในท่าเรือ รวมทั้งโครงการท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ ๓ เพื่อรองรับตู้สินค้าได้สูง ๘ ล้านทีอียูต่อปี
4.2) ท่าเรื อมาบตาพุ ด เป็ นท่ าเรื ออุ ตสาหกรรมที่ มี ขนาดใหญ่ และทั นสมัย มี การ
ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร สามารถรองรับเรือบรรทุกขนาด ๒๖๔,๐๐๐ DWT เปิดให้บริการ ๑๒ ท่า (ท่าเรือ
สาธารณะ ๒ ท่ า และท่าเรื อเฉพาะกิ จ ๑๐ ท่ า) โดยมี เอกชน ๑๙ ราย เช่ าดาเนิ นการเป็ นท่าเรื อ คลั งน้ ามั น
คลั งสิ นค้ า และโรงไฟฟ้ า ปั จจุ บั นอยู่ ระหว่ างการศึ กษาตลาด ออกแบบเบื้ องต้ น และ EHIA ท่ าเทียบเรื อ
อุตสาหกรรมระยะที่ ๓ เพื่อให้เป็นท่าเรือชั้นนาที่มีศักยภาพ ขีดความสามารถ และสิ่งอานวยความสะดวกอย่าง
เพียงพอในการเป็นท่าเรือที่สาคัญในภูมิภาคเอเชีย มีเป้าหมายในการรองรับเรือขนส่งสินค้าเหลวและ ก๊าซธรรมชาติ
ประกอบด้วย ท่าเรือสินค้าเหลว ท่าเรือก๊าซ ท่าเรือบริการ และพื้นที่คลังสินค้าและธุรกิจต่อเนื่องกับก๊าซธรรมชาติ
5) การพัฒนาโครงข่ายขนส่งทางบก พื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกมีโครงข่ายถนน
ค่อนข้ างสมบู รณ์ ครอบคลุ มทั่วถึง ทางหลวงสายหลั กส่ วนใหญ่ดาเนินการแล้ วเสร็จตามแผนที่ส าคัญ ได้แก่
ทางหลวงหมายเลข ๓ ๓๔ ๓๖ ๓๐๔ ๓๓๑ ๓๔๔ ๓๖๑ และทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) หมายเลข
๗ กรุงเทพฯ-ชลบุรี ปัจจุบันอยู่ระหว่างก่อสร้างส่วนขยายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ช่วงพัทยา-มาบตาพุด
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และก่อสร้างเพิ่มช่องจราจรและบูรณะทางหลวงในพื้นที่ภาคตะวันออก ทั้งนี้ มีการพัฒนาโครงข่ายสายรองเพื่อ
เชื่อมโยงระบบการขนส่งให้มีความสมบูรณ์ การปรั บปรุงโครงข่ายถนนหลักโดยรอบพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบังเพื่อ
อานวยความสะดวกในการเดินทางและการขนส่ง และพัฒนาโครงข่ายถนนเชื่อมโยงท่าอากาศยานสาคัญ ๓ แห่ง
อย่างเป็นระบบ ได้แก่ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานอู่ตะเภา
6) การพั ฒ นาระบบราง เพื่อ ให้ เ ป็น โครงข่า ยหลั กในการขนส่ ง สิ นค้ าของประเทศ
เชื่อมโยงการขนส่งสินค้าระหว่างสถานีบรรจุและแยกกล่อง (ICD) ที่ลาดกระบังและท่าเรือแหลมฉบัง แก้ไข
ปัญหาขาดแคลนรถจักรและแคร่บรรทุกสินค้า เพิ่มความปลอดภัยในการเดินรถ และเพิ่มศักยภาพการบริการ
ระบบราง ปัจจุบันอยู่ระหว่างก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้า-แก่งคอย และมีโครงการสาคัญ
ที่อยู่ในแผนดาเนินการในอนาคต เช่น โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ กรุงเทพฯ-ระยอง โครงการทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมือง แหลมฉบัง-นครราชสีมา
3.4 การจัดตั้งเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม
เพื่อจัดพื้นที่ในการส่งเสริมการลงทุนของอุตสาหกรรมเป้าหมายซึ่งนาไปสู่การพัฒนาพื้นที่
อย่างเป็นระบบ สกรศ. และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ได้จัดทาหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการ
จัดตั้งเขตส่งเสริม โดยร่วมมือกับ กนอ. และเอกชนที่มีความต้องการจะทานิคมอยู่แล้ว โดยจะไม่มีการเวนคืนที่ดิน
ซึ่งจาแนกเป็น 2 กรณี คือ
1. กรณีเขตส่งเสริมที่ต้องจัดสรรที่ดิน เป็นการใช้พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมของ กนอ. และ
พื้ นที่ นิ คมอุ ตสาหกรรมที่ กนอ. ร่ วมด าเนิ นงานกั บเอกชน รวมถึ งนิ คมอุ ตสาหกรรมที่ ประกาศเขตเป็ นนิ คม
อุตสาหกรรมแล้ว แต่อยู่ระหว่างการพัฒนา ซึ่งปัจจุบั นมีพื้นที่เหลืออยู่ประมาณ 24,000 ไร่ ทั้งนี้การใช้พื้นที่
ดังกล่าว มีเงื่อนไขว่าต้องมีพื้นที่ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 500 ไร่ ปัจจุบันมีพื้นที่นิคมฯ ที่เข้าเงื่อนไขแล้ว จานวน
5 แห่ง ได้แก่
 นิคมอุตสาหกรรม Smart Park บริเวณนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดรองรับ
อุตสาหกรรม หุ่นยนต์ โลจิสติกส์ การแพทย์ครบจงจร (Medical Hub)
 นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 5 รองรับอุตสาหกรรมยานยนต์อนาคต
 นิคมอุตสาหกรรมเหมราช อีสเทิร์นซีบอร์ด 4 รองรับอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ ยาน
ยนต์อนาคต การบินและชิ้นส่วน
 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนครโครงการ 2 รองรับเมืองวิทยาศาสตร์
 นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 4 รองรับอุตสาหกรรมอนาคต
นอกจากนั้นยังมีภาคเอกชนอีก 2 ราย ที่อยู่ระหว่างเตรียมยื่นเอกสารขอจัดตั้งนิคม
อุตสาหกรรมต่อ กนอ. ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรม ซีพี จังหวัดระยอง และนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดชลบุรี
พื้นรวมประมาณ 16,900 ไร่ ในปี 2560-2561
2. พื้น ที่เขตส่ งเสริ มที่ไม่ต้องจัดสรรที่ดินประกอบด้ว ย เมืองการบินภาคตะวันออก
สนามบินอู่ตะเภา จังหวัดระยอง พื้นที่ 6,500 ไร่ เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi)
ที่วังจันทร์วัลเล่ย์ อาเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง พื้นที่ระยะแรก 350 ไร่ รองรั บ Aripolis Biopolis และเขต
ส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (EECd) อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี พื้นที่ 800 ไร่ รองรับ New
S-Curve อุตสาหกรรมดิจิทัล และ Space Krenovapolis
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ที่มา สานักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

รูปภาพที่ 1-4 แสดงการเชื่อมโยงการพัฒนาทางคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐาน
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3.5 การพัฒนาและสนับสนุนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
1) เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor of
innovation : EECi) ซึ่ งตั้งอยู่ ในพื้ นที่วั งจั นทร์ วัลเลย์ ต าบลป่ ายุบใน อ าเภอวั งจั นทร์ จั งหวั ดระยอง เนื้ อที่
ประมาณ 3,000 ไร่ เจ้าของพื้นที่ บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) ร่วมกับ สถาบันวิทยาเมธี และโรงเรียนกาเนิด
วิทย์ ดาเนินการโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ดังรูปภาพที่ 1-5
เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ประกอบไปด้วยระบบนิเวศน์นวัตกรรม
ที่สมบู รณ์ เป็ นพื้ นที่เข้มข้ นของงานวิจั ย พั ฒนา และนวัตกรรม ห้ องปฏิ บัติ การวิจั ย ทั้ งภาครั ฐและเอกชน
ห้องทดลองภาคสนาม เป็นแหล่งวิจัยและนวัตกรรมที่เข้มข้น (R&I Focus) เพื่อนาผลงานวิจัยที่ได้ไปตอบโจทย์
อุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC ทางานร่วมกับเอกชน ภาครัฐ สถาบันการศึกษา สถาบันการวิจัย ยกระดับอุตสาหกรรม
เดิมโดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีชั้นสูง ให้พัฒนาไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 ช่วยลดระยะเวลาและแรงงาน (Existing
Industry Upgrade) พัฒนาให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง (New Industry Development)
สนับสนุนวิสาหกิจเริ่มต้นและวิสาหกิจขนากลางและขนาดย่อม (Startups & SMEs Support) ด้วยการ บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการใหม่ ตลอดจนสร้างชุมชนขนาดใหญ่ของนวัตกร (Large Community of Innovators) ด้วยการ
เชื่อมโยงเครือข่ายนวัตกร นักคิดค้นเทคโนโลยี นักลงทุนนวัตกรรม ส่งเสริมการลงทุนด้านนวัตกรรม
กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย แบ่งเป็น 3 ส่วน
1. Aripolis ศูนย์กลางการวิจัยและนวัตกรรมด้านระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์และระบบ
อัจฉริยะ (Automation Robotics and Intelligent Systems) กระตุ้นให้เกิดอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ระบบ
อัตโนมัติอุปกรณ์อัจฉริยะ
2. Biopolis ศูนย์กลางการวิจัยและนวัตกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์และเทคโยโลยี
ชีวภาพ (Life Science & Biotechnology) ตอบโจทย์อุตสาหกรรมภายใต้เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy)
ซึ่งเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานเกษตรกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
สร้างมูลคาเพิ่ม
3. Space Krenovapolis ศูนย์กลางและฐานในการรังสรรค์นวัตกรรมจากเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศ (Space Krenovation Park) ใช้นวัตกรรมจากเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศต่อ
ยอดทุนทางปัญญา สร้างบุคลากร
2) เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิตัล Digital Park Thailand (EECd)
ดาเนินการโดยกระทรวงดิจิทัลฯ เป็นพื้นที่ที่ส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลกาหนดลงทุน แหล่งรวม
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ โดยจะประกาศให้พื้นที่ 830.15 ไร่ บริเวณสถานีดาวเทียมศรีราชาเป็น
ส่วนหนึ่งของเขตส่งเสริมพิเศษระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก: เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัลและนวัตกรรม
ดิจิทัลประเทศไทย (Special EEC Zone: Digital Park Thailand) ซึ่งเป็นพื้นที่ของ กสท. โทรคมนาคม
(CAT) ดังรูปภาพที่ 1-6 มูลค่าโครงการ 68,000 ล้านบาท แบ่งเป็นสัดส่วนเงินลงทุนของภาครัฐ 20% และ
เอกชน 80% โดยจะเชิญชวนผู้ผลิตซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ชั้นนา เช่น เฟซบุคเข้ามาตั้งบริษัท และยกระดับ
เป็นแหล่งบ่มเพาะสตาร์ทอัพด้านดิจิทัล รองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมดิจิทัลไทย โดยในพื้นที่ดิจิทัล พาร์ค
จะมีผู้ประกอบการรถยนต์ไฟฟ้าเข้ามาตั้งฐานการผลิตด้วย
3) EEC Total Solution Center (EEC TSC) เพื่ออานวยความสะดวกใน ทุกขั้นตอน
ให้แก่นักลงทุนเบ็ดเสร็จจุดเดียว ซึ่ง EEC TSC จะช่วยลดขั้นตอนและช่วยให้นักลงทุนประหยัดเวลาในการขอ
อนุญาตต่าง ๆ ได้เป็นอย่างมาก การมีศูนย์บริการแบบครบวงจรจึงเป็นข้อได้เปรียบอีกประการหนึ่งของ EEC
เมื่อเทียบกับที่อื่น
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ที่มา สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รูปภาพที่ 1-5 เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor of innovation : EECi)

ที่มา : กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

รูปภาพที่ 1-6 เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิตัล Digital Park Thailand (EECd)
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3.6 การกาหนดสิทธิประโยชน์การลงทุนเต็มรูปแบบ
การกาหนดสิทธิประโยชน์เพื่อสนับสนุน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย มีลักษณะพิเศษ
3 ประการ
1) ประการแรก การปรับปรุง พ.ร.บ. ส่งเสริมการลงทุน ที่ผ่านมาการให้สิทธิประโยชน์
การลงทุนจะให้กับผู้ที่ลงทุนผลิต เป็นสาคัญ แต่ในครั้งนี้สิทธิประโยชน์ครอบคลุม ผู้ใช้-ผู้ผลิต-ผู้สนับสนุน
การให้ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ กั บ ผู้ ใ ช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ รั ฐ บาลสนั บ สนุ น นั้ น ก็ เ พื่ อ ให้ แ น่ ใ จว่ า
ผลิตภัณฑ์นั้นมีความต้องการรองรับในจานวนที่เพียงพอ ยกตัวอย่างเช่น การผลิตพลาสติกที่ย่อยสลายได้
(bioplastic) จะเกิดขึ้น ในขนาดที่ล งทุน ได้ในต้นทุนที่ถูก ก็จาเป็นต้องมีการสนับ สนุนให้ มีการใช้พลาสติ ก
เหล่านั้นภายในประเทศ การทารถยนต์ไฟฟ้าซึ่งเป็นรถยนต์อนาคต จาเป็นต้องให้สนับสนุนให้ภาครัฐและรถ
สาธารณะใช้เป็นตัวอย่างเพื่อให้ขนาดของการผลิตชิ้นส่วน และบริการหลังการขายที่มีประสิทธิภาพ
การให้สิทธิประโยชน์กับผู้สนับสนุน โดยเฉพาะสถาบันการศึกษา สถาบันเทคโนโลยี
และสถาบันมาตรฐานต่าง ๆ ก็เพื่อให้สถาบันเหล่านี้เข้ามาร่วมในกระบวนการถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี
โดยได้มีการกาหนดในเงื่อนไขส่งเสริมการลงทุนว่า ทุกโครงการลงทุนต้องมีส่วนเชื่อมโยงกับสถาบันการศึกษา
หรือ สถาบันเทคโนโลยี เพื่อให้คนไทย สามารถรับรู้และนาเทคโนยีเหล่านั้นไปขยายผลต่อไปในอนาคต
๒) ประการที่สอง จัดตั้ง “กองทุนเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน ” เพื่อใช้
สนับสนุนในการเจรจาเพื่อดึงดูดนักลงทุนที่เป็นเป้าหมายเฉพาะ เพื่อทาหน้าที่ให้เงินสนับสนุนสาหรับ โครงการ
การลงทุนพิเศษที่เป็นที่ต้องการอย่างสูงที่สามารถทาให้อุตสาหกรรมเป้าหมายนั้น ๆ
๓) ประการที่สาม มาตรการเสริมเพื่อสนับสนุนการลงทุน
 เพิ่มสิทธิประโยชน์พิเศษยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 สาหรับผู้เชี่ยวชาญอยู่ในระดับไม่เกิน 17% อัตราภาษีรายได้บุคคลธรรมดาของ
ผู้เชี่ยวชาญชั้นนาระดับนานาชาติ และไม่เกิน 15% สาหรับผู้เชี่ยวชาญระดับสูง และผู้บริหารระดับสูงที่จาเป็น
ในโครงการลงทุน และสามารถสร้างประโยชน์ให้ประเทศ
 ให้ สิ ทธิป ระโยชน์การเข้า ออก และการทางานของผู้ เชี่ยวชาญและเจ้าหน้า ที่
ระดับสูงจากต่างประเทศ เทียบเท่าคนไทยครั้งละ 5 ปี ตลอดช่วงอายุการส่งเสริมการลงทุน
 ยกเว้นอากรขาเข้าของที่นาเข้ามาเพื่อทาการวิจัย พัฒนา หรือ ทดสอบ
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4. แผนพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
กรอบการดาเนินงานเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก มีการดาเนินการใน 2 ช่วง
คือช่วงเริ่มต้น 1) แผนงานพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก พ.ศ. 2560 – 2564 ซึ่งจัดทาโดยสานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559
ซึ่งมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ร่วมกับกระทรวงคมนาคม กองทัพเรือ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาจัดทาแผนการดาเนินโครงการและงบประมาณค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 - 2561 ให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน เพื่อนาเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไปนั้น และช่วงปัจจุบัน คือ (ร่าง)
แผนการพัฒ นาพื้น ที่ร ะเบี ย งเศรษฐกิจ พิเ ศษภาคตะวั นออก จั ดท าโดยส านัก งานเพื่อ การพั ฒ นาระเบีย ง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ตามมติคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
ในการประชุม ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 ซึ่งคณะกรรมการฯ ในการประชุม ครั้งที่
3/2560 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ได้มีมติเห็นชอบในหลักการของร่างแผนฯ จึงขอสรุปรายละเอียด
ของแผนพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ดังนี้
4.1 แผนงานพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก พ.ศ. 2560 – 2564
คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาพื้นที่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (คนพ.) ได้เห็ นชอบ
หลักการแล้วเมื่อวันที่ 17 พฤจิกายน 2559 และคณะรัฐมนตรีได้รับทราบเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2560 ซึ่งแบ่ง
ระยะเวลาดาเนินงาน เป็น 3 ระยะ ได้แก่
1) ระยะสั้น (พ.ศ. 2559 - 2560) เป็นการเร่งรัดโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน
คมนาคมที่อยู่ระหว่างดาเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมาย เช่น ก่อสร้างถนนมอเตอร์เวย์ (พัทยา-มาบตาพุด)
ก่อสร้างรถไฟทางคู่ฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้า-แก่งคอย พัฒนาท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) และศูนย์
การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟที่ท่าเรือแหลมฉบัง ขยายช่องจราจรทางเข้าแหลมฉบังและปรับปรุงขยายถนนสาย
หลัก ปรับปรุงระบบส่งและสถานีไฟฟ้า เพิ่มความจุอ่างเก็บน้า ก่อสร้างระบบผันน้า ปรับปรุงขยายประปา
ระบบระบายน้า การจัด การขยะ เพิ่มศักยภาพการให้บริการสาธารณสุข รวมทั้งเร่งรัดศึกษาความเหมาะสม
และหรือจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการลงทุนที่สาคัญ เช่น สนามบินอู่ตะเภา
ท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ 3 ท่าเรือมาบตาพุดระยะที่ 3 และท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ เป็นต้น
2) ระยะกลาง (พ.ศ. 2561 - 2563) ครอบคลุมการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ 3
ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดระยะที่ 3 รถไฟความเร็วสูง (กรุงเทพฯ-ระยอง) รถไฟรางเบาพัทยา ท่าเรือเฟอร์รี่
เชื่อมชายฝั่งทะเลอ่าวไทย โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกในสนามบินอู่ตะเภา ศูนย์ซ่อมอากาศยาน
(MRO) ก่อสร้างขยายถนนเชื่อมโยง/ทางเลี่ยงเมือง ระบบท่อส่งน้า/ผันน้า ระบบบาบัดน้าเสีย และวางผังเมืองรวม
ชุมชน โดยมีรูปแบบการลงทุนทั้งภาครัฐและให้เอกชนร่วมลงทุน
3) ระยะยาว (พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป) ครอบคลุมการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา ท่าเรือแหลม
ฉบังระยะที่ 3 และท่าเรือมาบตาพุดระยะที่ 3 ระบบราง และระบบน้าเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงทั้งระบบไปยัง
ภูมิภาคต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ภายใต้แผนงานพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก พ.ศ. 2560 – 2564 ประกอบด้วย
4 แผนงานหลัก รวม 173 โครงการ วงเงิน 712,645.23 ล้านบาท
1. พัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ 11 โครงการ วงเงิน 24,042.48 ล้านบาท งานหลักคือ
พัฒนานิคมอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง จานวน 30,000 ไร่ ที่ขณะนี้พร้อมแล้ว 15,000 ไร่
พัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ บริหารจัดการกากอุตสาหกรรม และพัฒนาท่าเรือมาบตาพุด ระยะที่ 3
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2. คมนาคมและโลจิ ส ติกส์ (รวมสนามบิ น อู่ต ะเภาและท่า เรือพาณิช ย์ สั ตหี บ ) 100
โครงการ วงเงิน 594,807.15 ล้านบาท งานหลักคือ
2.1 ทางถนน ก่อสร้าง Motorway หมายเลข 7 ส่ ว นขยาย พัทยา–มาบตาพุด
ปรับปรุงทางหลวง แผ่นดิน/ทางหลวงชนบท เชื่อมโยงภายในพื้นที่ EEC อย่างเป็นระบบ
2.2 ทางรางรถไฟทางคู่ (ฉะเชิงเทรา–คลอง 19–แก่งคอย) และ ทางคู่ ศรีราชา–เขา
ชีจรรย์–มาบตาพุด–ระยอง–ตราด (ศึกษา) รถไฟความเร็วสูง (กรุงเทพฯ–พัทยา–ระยอง) ก่อสร้างสถานีรถไฟ
อู่ตะเภา พร้อมสิ่งอานวยความสะดวก
2.3 ท่ า เรื อ แหลมฉบั ง ตั้ ง ศู น ย์ ก ารขนส่ ง ตู้ สิ น ค้ า ทางรถไฟ ท่ า เที ย บเรื อ ชายฝั่ ง
(ท่าเทียบเรือ A) ท่าเรือแหลมฉบัง ปรับปรุงสิ่งอานวยความสะดวก เพื่อแก้ไขปัญหาจราจรภายในท่าเรือแหลม
ฉบัง ท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3
2.4 สนามบินอู่ตะเภา พัฒนาให้เป็นสนามบินพาณิชย์แห่งที่ 3 ศูนย์ซ่อมอากาศยาน
2.5 ศูนย์ขนส่งสินค้าทางอากาศ และระบบโลจิสติกส์ (Air Cargo and Logistics
Hub) อาคารผู้โดยสารเพิ่มเติมในอนาคต ศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรด้านการบิน พื้นที่ Free Trade Zone
2.6 ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ ปรับปรุงท่าเทียบเรือเป็นท่าเรืออเนกประสงค์
2.7 อาคารผู้โดยสารเรือ Ferry และ เรือ Cruise เชื่อมฝั่งทะเลอ่าวไทย พื้นที่ธุรกิจ
และบริการ
3. พั ฒ นาเมื อง ระบบสาธารณู ปโภค สาธารณู ป การ สิ่ ง แวดล้ อมเมื อง ท่ อ งเที่ ย ว และ
สาธารณสุข 60 โครงการ วงเงิน 93,663.90 ล้านบาท
3.1 ผังเมือง ได้แก่ วางผังพัฒนาพื้นที่/กรอบทิศทางการพัฒนา และจัดทาผังเมือง/ชุมชน
ในเขตพื้นที่ชุมชน และพื้นที่โดยรอบ (กรมโยธาธิการและผังเมือง)
3.2 ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ไฟฟ้า : พัฒนา/ปรับปรุง/ขยายระบบส่ง (สนพ./
กฟผ./กฟภ.) และเพิ่มความจุอ่างเก็บน้า/ วางท่อส่งน้า/ปรับปรุง/เพิ่มกาลังผลิต/เพิ่มศักยภาพบริการน้าประปา
(ชป/กปภ./East Water)
3.3 สิ่งแวดล้อมเมือง ได้แก่ การบริหารจัดการขยะ/น้าเสีย ระบบป้องกันน้าท่วม การ
จัดการสภาพแวดล้อมเมือง และพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวพัทยา
3.4 บริการสังคม ยกระดับบริการสาธารณสุข
4. การบริหารจัดการ 2 โครงการ วงเงิน 131.70 ล้านบาท เพื่อสานักงานเพื่อการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ขอรับงบประมาณปี 2560 วงเงิน 1.7 ล้านบาท และโครงการศึกษา
แผนแม่บทการพัฒนา EEC (ขอรับงบประมาณปี 2560) วงเงิน 130 ล้านบาท
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4.2 กรอบแผนการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (พ.ศ. 2560-2564)
การพัฒนาพื้นที่ EEC จาเป็นต้องมีการกาหนดนโยบายและแผนในภาพรวม โดยต้องมี
ความครอบคลุ ม ถึ ง การก าหนดและการปรั บ ปรุ ง การใช้ ป ระโยชน์ ใ นอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ และมี ร ะบบ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ รวมทั้งสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและจาเป็นต่อการอยู่อาศัย การค้า การ
ลงทุน การท่องเที่ยว การสาธารณสุข การศึกษา และการอื่นที่เกี่ยวเนื่องอย่างเพียงพอได้มาตรฐานสากล และ
มีความต่อเนื่อง เชื่อมโยงกัน ดังนั้น การจัดทาแผนในพื้นที่ EEC จึงมีหลายหน่วยงานได้ร่วมกันดาเนินการตาม
อานาจหน้าที่ ตามคาสั่ง คสช. และข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ ดังรูปภาพที่ 1-7
1) ตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 2/2560 คณะกรรมการนโยบาย
การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก มีหน้าที่กาหนดนโยบายและอนุมัติแผนการพัฒนาพื้นที่ระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก และ กรศ. เป็นผู้มีหน้าที่เสนอแผนการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออกต่อคณะกรรมการนโยบายเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยให้ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้อยู่
อาศัยในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกประกอบ โดย สกรศ. ทาหน้าที่เป็นสานักงานเลขานุการสนับสนุน
การดาเนินการของคณะกรรมการนโยบาย และ กรศ.
2) คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ในการประชุม
ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 เรื่องการจัดทาแผนการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก ได้มีมติเห็นชอบกรอบแผนการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ซึ่งประกอบด้วย
8 แผนงานย่อย ดังนี้
๒.1) แผนปฏิบัติการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภายในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก
๒.๒) แผนปฏิบั ติการการพัฒ นาอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก
๒.3) แผนปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจัย และเทคโนโลยีในพื้นที่
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
๒.4) แผนปฏิบัติการการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก
๒.5) แผนปฏิบัติการการพัฒนาเมืองใหม่และชุมชน
๒.6) แผนปฏิ บั ติ ก ารการพั ฒ นาศู น ย์ ก ลางธุ ร กิ จ และศู น ย์ ก ลางการเงิ น ในพื้ น ที่
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
๒.7) แผนปฏิบัติการการประชาสัมพันธ์และการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการ
ดาเนินโครงการกับประชาชนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
๒.8) แผนปฏิ บั ติ ก ารการเกษตร ชลประทาน และสิ่ ง แวดล้ อ มในพื้ น ที่ ร ะเบี ย ง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
ประธานกรรมการบริหารการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (กรศ.)
ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการบริหารการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จานวน
6 ชุด เพื่อจัดทาแผนปฏิบัติการภายใต้แผนการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ซึ่งประกอบด้วย
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(1) คณะอนุ ก รรมการพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐาน มี อ านาจหน้ า ที่ ใ นการจั ด ท า
แผนปฏิบัติการโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก โดยมีผู้อานวยการ
สานักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรเป็นประธานอนุกรรมการ
(2) คณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจัย และเทคโนโลยี มีอานาจ
หน้ าที่ในการจั ดทาแผนปฏิบั ติการการพัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจัย และเทคโนโลยี ในพื้นที่ระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออกเป็นประธานอนุกรรมการ
(3) คณะอนุกรรมการพัฒนาเมืองใหม่ ฉะเชิงเทรา-พัทยา-ระยอง มีอานาจหน้าที่ใน
การกาหนดแผนปฏิบัติ การด้านพัฒนาเมือง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และสาธารณสุขในพื้นที่ระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานด้านสังคมเพื่อรองรับการขยายตัวของประชากร ให้มี
โครงสร้างพื้นฐานที่ดี มีการออกแบบและวางผังเมืองอย่างมีระบบ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีการสร้างสรรค์
โอกาสทางธุรกิจใหม่ และแผนการเงินในการสนับสนุนแผนปฏิบัติงาน และกาหนดผังพื้นที่แสดงพื้นที่สาหรับการ
พัฒนาอุตสาหกรรม พื้นที่เขตส่งเสริมพิเศษ พื้นที่ท่องเที่ยวและพื้นที่เมือง เพื่อให้สามารถวางแผนการใช้ที่ดิน
อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยมีอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นประธาน
(4) คณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก มีอานาจหน้าที่ในการจัดทาแผนปฏิบัติการการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกและบริเวณใกล้เคียง รวมทั้งการจัดทาแผนการเงินในการสนับสนุนแผนปฏิบัติงาน
โดยมีผู้ช่วยรัฐมนตรีประจากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานอนุกรรมการ
(5) คณะอนุกรรมการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล ทาหน้าที่กากับ
การจัดทาแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล รวมถึงนโยบายที่เกี่ยวข้อง
กับการส่งเสริมการลงทุน การพัฒนากาลังคน การส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัล การสร้างนวัตกรรมดิจิทัล และการ
ดาเนินงานขับเคลื่อนเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมเป็นประธานอนุกรรมการ
(6) คณะอนุ กรรมการบริ ห ารโครงการพั ฒ นาเมื องการบิ นภาคตะวั นออก โดยมี
เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเป็นประธานอนุกรรมการ
และต่อมาได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพิ่ม 2 ได้แก่ อนุกรรมการจัดทาระเบียบ
การการร่วมลงทุนกับเอกชนหรือให้เอกชนเป็นผู้ลงทุน ในพื้นที่ EEC และอนุกรรมการติดตามโครงการร่วมทุน
กับเอกชน (PPP) ในพื้นที่ EEC ทั้งนี้ คณะกรรมการนโยบายเห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติ การการพัฒนา
บุคลากร การศึกษา การ วิจัย และเทคโนโลยี (พ.ศ. 2560 – 2564) และอนุมัติงบประมาณจากงบกลาง ปี
2561 สาหรับโครงการเร่งด่วนที่มีความจาเป็นที่ต้องดาเนินการตามแผนปฏิบัติการพัฒนาบุคคลากรฯ ใน
กรอบวงเงิน 861.02 ล้านบาท
3) การประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560
นายกรัฐมนตรี มีข้อสั่งการมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงาน
หลักในการจัดทาแผนพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก โดยให้มีการปรับระบบ
การทาการเกษตรทั้งเรื่องการใช้พื้นที่และระบบการทาการเกษตรให้ส อดคล้องกับการพัฒ นาของระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก รวมทั้ง มอบหมายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องจัดทาแผนสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดความมั่นใจเรื่องสิ่งแวดล้อมในพื้นที่
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โดยแผนพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก และแผน
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ถือเป็นแผนแม่บทเฉพาะเรื่องที่ดาเนินการในพื้นที่
EEC ดังนั้น แผนสิ่งแวดล้อมฯ จึงถือเป็นกรอบแนวทางการดาเนินงานในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ EEC ในภาพรวม เมื่อกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดาเนินการจัดทาแผน
แล้ วเสร็ จ ให้ จั ดส่ง สกรศ. เพื่อรวบรวมและนาเสนอ กรศ. พิจารณา ก่อนนาเสนอคณะกรรมการนโยบายฯ
พิจารณาเป็นแผนการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกในภาพรวมต่อไป
4) คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 47/2560 กาหนดให้ กรศ. จัดทา
แผนการใช้ ป ระโยชน์ ใ นที่ ดิ น ในภาพรวม แผนพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานและระบบสาธารณู ป โภค เมื่ อ
คณะกรรมการนโยบายฯ เห็นชอบให้ สกรศ และกรมโยธาธิการ จัดทาแผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดิน และ
แผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้สอดคล้องกัน โดยต้องคานึงถึงความต่อเนื่อง
และเชื่อมโยงกับโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคของพื้นที่ต่อเนื่องกับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออกด้วย และอย่างน้อยต้องประกอบด้วยระบบ (๑) ระบบสาธารณูปโภค (๒) ระบบคมนาคมและขนส่ง
(๓) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (๔) ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมแก่การประกอบ
กิจการเป้าหมายและการอยู่อาศัย (๕) ระบบบริหารจัดการน้า (๖) ระบบการควบคุมและขจัดมลภาวะ และ
(๗) ระบบป้องกันอุบัติภัย โดยคานึงถึงความสัมพันธ์กับชุมชน สภาพแวดล้อม และระบบนิเวศตามหลักการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนด้วย

การพัฒนาโครงการต่าง ๆ ใน EEC เป็นการต่อยอดจากการพัฒนาโครงการที่มี
อยู่เดิม ซึ่งสอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยคานึงถึงการสร้างนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยถือว่าการพัฒนา EEC เป็นกลไกขับเคลื่อน
“ประเทศไทย 4.0” แบบก้าวกระโดด และเป็นพื้นที่เป้าหมายแรกในการสร้าง การลงทุนอุตสาหกรรม
เป้าหมาย สร้างระบบการถ่ายโอนเทคโนโลยีขั้นสูงสู่คนไทย ด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจแบบมีส่วนร่วม
อย่างไรก็ตาม การพัฒนาเศรษฐกิจดังกล่าวถือเป็นปัจจัยทั้งภายนอกและภายในต่อการเปลี่ยนแปลง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การดารงชีวิตของประชาชนในพื้นที่ และปฏิเสธไม่ได้ว่าการพัฒนา
จาต้องอาศัยทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ ทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้า ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็น
ทุนที่จะใช้ในการพัฒนาทั้งสิ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ จาเป็นอย่างยิ่งต้องมี
การเตรียมความพร้อมให้มีปริมาณที่พอเพียง ใช้พอประมาณที่ไม่ก่อให้เกิดขาดความสมดุลกระทบต่อ
ระบบนิเวศ และวางแผนเพื่อป้องกันและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ได้ตามมาตรฐานสากล เพื่อความ
เป็นอยู่ที่ดีของประชาชน และเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับการลงทุนในระยะยาว เพื่อให้ระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออกมีการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเกิดการพัฒนาที่ยังยืนต่อไป
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1. สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม
1.1 คุณภาพน้าผิวดิน
1) สถานการณ์คุณภาพน้าผิวดิน
ส ำนั ก งำนสิ่ งแวดลอมภำคที่ 13 (ชลบุ รี )
ดำเนินกำรเฝำระวังคุณภำพนำในแหลงนำผิวดิน (แมนำและคลอง
สำขำ) เขตพืนที่จังหวัดฉะเชิงเทรำ ชลบุรี และระยอง จำนวน 8
แหลงนำ (แมนำ 3 สำย 5 คลอง) ไดแก แมนำบำงปะกง (13 จุด)
คลองนครเนื่องเขต (2 จุด) คลองทำไข จุด) คลองพำนทอง (2
จุด) คลองทำลำด (2 จุด) จังหวัดฉะเชิงเทรำ แมนำระยอง (8 จุด)
แมน ำประแสร จุด) จั งหวัดระยอง และคลองตำหรุ (1 จุด)
จังหวัดชลบุรี รวม 35 จุด โดยทำกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพ
นำภำคสนำมและ เก็บตัวอยำงนำ เพื่อตรวจวิเครำะหคุณภำพนำ
ทำงดำนกำยภำพ เคมี และแบคทีเรีย จำนวน 4 ครังตอป ไดแก
พฤศจิกำยน 2558 กุมภำพันธ
พฤษภำคม 2559 และ
สิงหำคม 2559

ส่วนที่ 2
สถานการณ์และแนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในพืนที่
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก

ข้อมูลกำรประเมินจำกดัชนีคุณภำพนำแหล่งนำผิวดิน (Water Quality Index , WQI)
ปี พ.ศ. 2559 พบว่ำมีคุณภำพนำผิวดิน อยู่ในเกณฑ์พอใช้ – เสื่อมโทรม รำยละเอียดดังตารางที่ 1.1-1
ตารางที่ 1.1-1 แสดงคุณภำพนำแหล่งนำผิวดิน
เกณฑ์คุณภาพน้า
ดีมำก
ดี
พอใช้

(คะแนน WQI)
(91-100)
(71-90)
(61-70)

เสื่อมโทรม

(31-60)

เสื่อมโทรมมำก

(0-30)

แหล่งน้าผิวดิน
แมนำบำงปะกง จ.ฉะเชิงเทรำ แมนำประแสร จ.ระยอง
คลองตำหรุ จ.ชลบุรี
คลองนครเนื่องเขต คลองทำไข คลองทำลำด จ. ฉะเชิงเทรำ
แมนำระยอง จ.ระยอง
คลองพำนทอง จ.ฉะเชิงเทรำ

ที่มำ : รำยงำนสถำนกำรณ์มลพิษ ปี 2559 กรมควบคุมมลพิษ, 2559
หมายเหตุ (++) คือ แหล่งน้้าที่มีคุณภาพน้้าดีขึ้น 2 ระดับ เมื่อเทียบกับปี 2558
(+) คือ แหล่งน้้าที่มีคุณภาพน้้า ดีขึ้น 1 ระดับ เมื่อเทียบปี 2558
(-) คือ แหล่งน้้าที่มีคุณภาพน้า ลดลง 1 ระดับ เมื่อเทียบกับปี 2558
1
ดัชนีคุณภำพนำแหล่งนำผิวดิน ( Water Quality Index: WQI) แสดงถึงสถำนกำรณ์ของคุณภำพนำในภำพรวม โดยพิจำรณำจำกค่ำคุณภำพนำ 5
พำรำมิเตอร์ ได้แก่ออกซิเจนละลำย ( DO) ควำมสกปรกในรูปสำรอินทรีย์ (BOD) แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทังหมด ( TCB) แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม ( FCB)
แอมโมเนีย – ไนโตรเจน(NH ) มีคะแนนอยู่ระหว่ำง 0 - 100 โดยจัดเกณฑ์คุณภำพนำเป็นดีมำก (91 - 100) ดี (71-90) พอใช้ (61 - 70) เสื่อมโทรม (31 60) และเสื่อมโทรมมำก (0 - 30)
3

จำกกำรประเมินปญหำคุณภำพนำโดยรวมของพืนที่ พบวำปญหำคุณภำพนำที่พบสวนใหญ
ไดแก ควำมสกปรกในรูปสำรอินทรีย BOD) รอยละ 38 รองลงมำ คือ ปริมำณออกซิเจนละลำยในนำ (DO) รอย
ละ 25 แบคทีเรียกลุ มโคลิฟอรมทังหมด (TCB) แบคทีเรียกลุ มฟคอลโคลิฟอรม (FCB) รอยละ 22 แอมโมเนีย
(NH3) รอยละ 15 โลหะหนักประเภท ทองแดง (Cu) รอยละ 0.8 และ สังกะสี (Zn) รอยละ 0.4 ตำมลำดับ และ
จำกกำรตรวจวัดพบปริมำณโลหะหนักที่มีค ำเกินมำตรฐำนของแหลงนำผิวดิน ไดแกสังกะสี (Zn) บริเวณสะพำน
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บำนโพธิ์ทอง ตำบลทำงเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง พบในพฤศจิกำยน 2558 ค ำที่ตรวจวัดไดเทำกับ
2.66 มิลลิกรัมตอลิตร (มำตรฐำนกำหนด ≤1.0 มิลลิกรัมตอลิตร)
2) แนวโน้มและสาเหตุการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน้าผิวดิน
จำกข้อมูลที่ได้จัดเก็บตัวอย่ำงนำจำกแหล่งนำผิวดินและทำกำรวิเครำะห์คุณภำพนำและ
นำมำประเมินค่ำดัชนีคุณภำพนำในรอบ 5 ปี ระหว่ำงปี 2555 ถึง ปี 2559 พบว่ำ คุณภำพนำในแหล่งนำผิวดิน
พืนที่ EEC ซึ่งเป็นพืนที่กำรพัฒนำอุตสำหกรรม Eastern Seaboard ในช่วง 30 กว่ำปีที่ผ่ำนมำและไม่ได้วำง
แผนกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมที่เป็นระบบทำให้เกิดปัญหำคุณภำพนำที่ ค่อนข้ำงเสื่อมโทรม ทังในจังหวัดฉะเชิงเทรำ
แหล่งนำมีค่ำดัชนีคุณภำพนำอยู่ในระดับเสื่อมโทรมถึงเสื่อมโทรมมำก ได้แก่ คลองพำนทองที่เสื่อมโทรมมำกและมี
ค่ำดัชนีคุณภำพนำในรอบ 5 ปี ที่ไม่แตกต่ำง สำหรับจังหวัดระยอง พบว่ำ แม่นำระยอง มีค่ำดัชนีคุณภำพนำใน
ระดับค่อนข้ำงเสื่อมโทรม ตลอดระยะ 5 ปี ส่วนคลองตำรุ จังหวัดชลบุรี มีค่ำดัชนีคุณภำพนำในระดับพอใช้ จำก
ค่ำดัชนีคุณภำพนำผิวดิน สำมำรถชีให้เห็นว่ำ ได้มีกำรทิงนำเสียที่มีค่ำควำมสกปรกสูงลงสู่แหล่งนำผิวดินอย่ำง
ต่อเนื่ อง จึ งส่ งผลให้คุณภำพนำเสรื่ อมโทรมลง ซึ่งแหล่ งที่ระบำยนำเสียลงสู่ แหล่ งนำส่ว นใหญ่มำจำก ชุมชน
เกษตรกรรมและอุตสำหกรรม ดังตำรำงที่ 1.๑-๒) และรูปที่ 1.๑-1 , 1.๑-2
ตารางที่ 1.๑-๒ ค่าดัชนีคุณภาพน้าผิวดิน Water Quality Index , WQI ระหว่างปี 2555 - 2559
จังหวัด

แหล่งน้า

ค่า WQI (ปี พ.ศ.)

2555
2556
2557
2558
2559
คะแนน ระดับ คะแนน ระดับ คะแนน
ระดับ คะแนน ระดับ คะแนน ระดับ
ฉะเชิงเทรำ แมนำบำงปะกง
59
4
55
4
55
4
60
4
63
3
คลองนครเนื่องเขต 35
4
30
5
41
4
38
4
47
4
คลองทำไข
36
4
35
4
30
5
44
4
48
4
คลองพำนทอง
14
5
14
5
13
5
18
5
25
5
คลองทำลำด
54
4
54
4
56
4
48
4
56
4
แมนำระยอง
54
4
50
4
51
4
42
4
54
4
ระยอง
แมนำประแสร
66
3
66
3
64
3
64
3
65
3
ชลบุรี
คลองตำหรุ
50
4
61
3
หมำยเหตุ : ค่ำ WQI 91-100 คุณภำพนำดีมำก
ค่ำ WQI 71-90 คุณภำพนำดี
ค่ำ WQI 61-70 คุณภำพนำพอใช้
ค่ำ WQI 31-60 คุณภำพนำเสื่อมโทรม
ค่ำ WQI 0 -30 คุณภำพนำเสื่อมโทรมมำก

ที่มำ : กรมควบคุมมลพิษ, 2559
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รูปภาพที่ 1.1-1 ค่าดัชนีคุณภาพน้าผิวดิน Water Quality Index , WQI ระหว่างปี 2555 - 2559
แนวโน้มคุณภาพน้าผิวดิน
จำกผลกำรประเมินค่ำดัชนีคุณภำพนำแหล่งนำผิวดิน โดนใช้ค่ำดัชนีคุณภำพนำผิวดิน Water
Quality Index , WQI ระหว่ำงปี 2555 - 2559 ข้ำงต้น สำมำรถชีให้เห็นถึงสภำพปัญหำคุณภำพนำในแหล่งนำ
ผิวดินในระหว่ำง 5 ปี ที่ผ่ำนมำ และแน้วโน้มของคุณภำพไม่ได้ดีขึนอย่ำงมีนัยสำคัญ แต่จะมีแนวโน้มที่รุนแรงมำก
ยิ่งขึนในอนำคต หำกกำรพัฒนำในด้ำนต่ำงๆ มีมำกยิ่งขึน เช่นกำรขยำยตัวภำคอุตสำหกรรม ทำให้มีกำรผลิตมำก
ขึนกำรทิงน ำเสี ยจะมีป ริมำณที่มำกขึนด้วย รวมถึง กำรเพิ่มจำนวนอุตสำหกรรมใหม่ในอนำคตที่จะมีกำรเพิ่ม
ปริมำณกำรทิงนำเสีย นอกจำกนีแล้วในภำคชุมชน ที่จะมีกำรขยำยตัวของจำนวนประชำกรที่เข้ำมำในพืนที่มำกขึน
ย่อมส่งผลให้กำรทิงนำเสียในปริมำณมำกขึนด้วย ส่วนภำคเกษตรกรรม อำจจะมีไม่กำรขยำยพืนที่เกษตรกรรมมำก
ขึนแต่ในพืนที่เกษตรกรรมที่ยังมีอยู่ก็ยังเป็นส่วนหนึ่งที่มีกำรระบำยนำเสียลงสู่แหล่งนำผิวดิน ดังนันแนวโน้มของ
คุณภำพนำในแหล่งนำผิวดินจะระดับควำมเสื่อมโทรมที่มำกขึนในอนำคต
เป้าหมายการจัดการคุณภาพน้าแหล่งน้าผิวดิน
แหล่งนำผิวดินนับว่ำมีควำมสำคัญอย่ำงยิ่งต่อกำรพัฒนำพืนที่ EEC ในอนำคตเพรำะ
จั ดเป็ น แหล่ งน ำส ำหรั บ กำรอุป โภค บริ โ ภค กระบวนกำรผลิ ตในภำคอุตสำหกรรมและเพื่อกำรเกษตรกรรม
คุณภำพนำที่เสื่อมโทรมถึงเสื่อมโทรมมำกย่อมมีผลต่อกำรนำมำใช้ ซึ่งต้องผ่ำนกระบวนกำรปรับปรุงคุณภำพก่อน
นำมำใช้ จะส่งผลเป็นต้นทุนหลักในกำรผลิต นำเพื่อใช้ในพืนที่ EEC และยังส่งผลต่อทรัพยำกรสัตว์นำที่ประชำชน
ใช้ ป ระโยชน์ เ พื่อ กำรเพำะเลี ยง กำรประมง และกำรบริโ ภค รวมถึ ง ส่ ง ผลต่ อสุ ขภำพอนำมั ยของประชำชน
นอกจำกนีแล้ว นำผิวดินที่เสื่อมโทรมเมื่อระบำยลงสู่แหล่งนำนำปิด เช่น อ่ำงเก็บนำ และ ลงสู่ทะเล จะส่ง ผลให้
แหล่งนำเหล่ำนันเสื่อมโทรลงด้วย ดังนันในกำรกำหนดเป้ำหมำยกำรจัดกำรคุณภำพนำแหล่งนำผิวดิน จึงต้อง
กำหนดค่ำดัชนีคุณภำพนำผิวดินให้อยู่ในระดับอย่ำงน้อยระดับ 2 หรือ ระดับดี สำหรับแหล่งนำผิวดินเพื่อกำร
อุป โภค บริ โ ภค กำรท่องเที่ย วและกำรผลิ ตในภำคอุตสำหกรรม ส่ ว นแหล่ งนำเพื่อกำรเกษตรกรรมและกำร
คมนำคม ให้มีค่ำดัชนีคุณภำพนำไม่น้อยกว่ำ ระดับ 3 หรือ พอใช้
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รูปภาพที่ 1.1-2 แสดงคุณภาพน้าผิวดินและน้าทะเลชายฝั่งในพืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
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1.2) คุณภาพน้าบาดาล
จำกข้อมูลกำรติดตำมกำรเปลี่ยนแปลงของระดับนำในช่วงระยะเวลำ 10 ปี ตังแต่ปี พ.ศ.
2548-2558 ของกรมทรัพยำกรนำบำดำล พบว่ำ แอ่งน้าบาดาลปราจีนบุรี - สระแก้ว มีสถำนีสังเกตกำรณ์นำ
บำดำล 26 สถำนี จำนวน 35 บ่อ ในพืนที่จังหวัดฉะเชิงเทรำและชลบุรี ปัญหำหลักเกิดจำกปริมำณนำค่อนข้ำงจำกัด
และมีปัญหำด้ำนคุณภำพนำกร่อยหรือเค็ม บริเวณจังหวัดฉะเชิงเทรำเกือบทังหมดและบริเวณใกล้ชำยฝั่ง พบมีค่ำคลอ
ไรด์ (Cl) และสำรละลำยมวลรวมที่ละลำยนำได้ (TDS) ส่วนค่ำเหล็ก (Fe) ที่มีค่ำเกินเกณฑ์มำตรฐำนฯ มีกำรกระจำย
ตัวเป็นหย่อมๆ แอ่งน้าบาดาลระยอง จำกสถำนีบ่อสังเกตกำรณ์ทังหมด 94 สถำนี รวมจำนวนบ่อทังสิน 139 บ่อ ใน
พืนที่จังหวัดระยองและชลบุรี พืนที่ที่เกิดปัญหำคุณภำพนำ ได้แก่ อำเภอศรีรำชำ จังหวัดชลบุรี อำเภอปลวกแดงและ
อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ที่พบค่ำเหล็กเกินกว่ำเกณฑ์มำตรฐำน นอกจำกนียังพบปัญหำกำรรุกลำนำเค็มบริเวณที่
รำบชำยฝั่งทะเลซึ่งมีนำเค็มแทรกอยู่ในชันนำจืด โดยพิจำรณำจำกค่ำคลอไรด์ และค่ำสำรมวลสำรทังหมดที่ละลำยนำ
ได้ บริเวณอำเภอเมืองระยอง จ.ระยอง บำงส่วนอำเภอสัตหีบ จ.ชลบุรี ส้าหรับแอ่งน้าบาดาลชลบุรี จำกสถำนีบ่อ
สังเกตกำรณ์ทังหมด 94 สถำนี รวมจำนวนบ่อทังสิน 139 บ่อ ในพืนที่จังหวัด ระยองและชลบุรี พืนที่มีกำรเพิ่มขึน
ของประชำกรอย่ำงรวดเร็ว และกำรขยำยตัวของโรงงำนอุตสำหกรรม ทำให้เกิดมลพิษต่ำงๆ กำรปนเปื้อนของโลหะ
หนัก ในน ำบำดำล อำจมำจำกน ำเสียหรื อ ของเสียจำกบ้ ำ นเรื อ น โรงงำนอุ ตสำหกรรม แหล่ง ฝัง กลบขยะชุม ชน
ตลอดจนแร่ธำตุที่มีอยู่ในธรรมชำติเอง เช่น ค่ำเหล็กถือว่ำเป็นปัญหำพบมำกในแหล่งนำบำดำลของประเทศไทย ซึ่ง
บริเวณแอ่งนำบำดำลชลบุรี ได้แก่ อำเภอเมืองชลบุรี อำเภอศรีรำชำ และบำงส่วนของพืนที่อำเภอบำงละมุง ที่พบค่ำ
เหล็กเกินกว่ำเกณฑ์มำตรฐำน นอกจำกนีพืนที่แอ่งยังพบปัญหำ กำรรุกลำนำเค็มบริเวณที่รำบชำยฝั่งทะเลซึ่งมีนำเค็ม
แทรกอยู่ในชันนำจืด โดยพิจำรณำจำกค่ำคลอไรด์ และค่ำสำรมวลสำรทังหมดที่ละลำยนำได้ บริเวณอำเภอเมืองชลบุรี
บำงส่วนของพืนที่อำเภอบำงละมุงและอำเภอสัตหีบ
ข้อมูลกำรตรวจวัดคุณภำพนำบำดำล ในพืนที่จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรำ ปี
พ.ศ. 2559 ของกรมทรัพยำกรนำบำดำล โดยตรวจวัดคุณภำพจำกบ่อสังเกตกำรณ์ จำนวน 277 แห่งพบนำบำดำล
ที่มีปริมำณเหล็ก (Fe) เกินค่ำมำตรฐำน จำนวน 63 แหล่ง ซึ่งมีปริมำณสูงที่สุดในบริเวณบ่อสังเกตกำรณ์วัดรำษฎร์
ศรัทธรำธรรม จังหวัดฉะเชิงเทรำ 700 มิลลิกรัมต่อลิตร พบปริมำณคลอไรด์ (Cl) ในนำบำดำล จำนวน 31 แห่ง ซึ่งมี
ปริมำณสูงที่สุดบ่อสังเกตกำรณ์บริเวณเลขที่ 15 ตรงข้ำมแหล่งฝังกลบขยะ จังหวัดระยอง พบในปริมำณ 17,000
มิลลิกรัมต่อลิตร ทังนี จำกกำรตรวจวัดคุณภำพนำบำดำลปริมำณสำรที่ละลำยนำทังหมด (Total Disolved Solids:
TDS) จำนวน 36 แห่ง ซึ่งมีปริมำณสูงสุดบริเวณเลขที่ 15 ตรงข้ำมแหล่งฝังกลบขยะ จังหวัดระยอง พบในปริมำณ
29,100 มิลลิกรัมต่อลิตร ทังนี จำกกำรตรวจวัดคุณภำพนำบำดำลจำกบ่อสังเกตกำรณ์ ทัง 277 แห่ง มีกำรตรวจ
พบกลุ่มสำรพิษ ได้แก่ สำรหนู (As) ไซยำไนด์(CN) ตะกั่ว (Pb) ปรอท(Hg) แคดเมียม(Cd) และซิลิเนียม (Se) แต่พบใน
ปริมำณน้อย รำยละเอียดดังตารางที่ 1.2-1 และรูปภาพที่ 1.2-1
ตารางที่ 1.2-1 แสดงผลกำรตรวจวัดคุณภำพนำบำดำล พืนที่จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรำ ปี 2559
จังหวัด

บ่อสังเกตการณ์ (จ้านวน)

รวม

111
129
37
277

ชลบุรี
ระยอง
ฉะเชิงเทรำ

จ้านวนบ่อที่ตรวจพบปริมาณสารเคมีเกินมาตรฐาน
กลุ่มสารพิษ
Fe
Cl
TDS
20
8
10
14
33
12
14
6
10
11
12
63
31
36
20

หมำยเหตุ มำตรฐำนคุณภำพนำบำดำลที่เหมำะสมต่อกำรบริโภค
ปริมำณเหล็ก (Fe) ไม่มำกกว่ำ 0.5 mg/l ปริมำณคลอไรด์ (Cl) ไม่มำกกว่ำ 200 mg/l
ปริมำณสำรที่ละลำยนำทังหมด (Total Disolved Solids: TDS) ไม่มำกกว่ำ 750 mg/l
กลุ่มสำรพิษ ได้แก่ สำรหนู (As) ไซยำไนด์(CN) ตะกั่ว(Pb) ปรอท(Hg) แคดเมียม(Cd) ซิลิเนียม (Se) ต้องไม่มี
ที่มำ : ดัดแปลง กรมทรัพยำกรนำบำดำล,ปี พ.ศ. 2559
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รูปภาพที่ 1.2-1 แสดงคุณภาพน้าบาดาล พืนที่จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา
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1.3 คุณภาพน้าทะเลชายฝั่ง
1) สถานการณ์คุณภาพน้าทะเลชายฝั่ง
ข้อมูลกำรประเมินคุณภำพนำทะเลชำยฝั่ง โดยกำรดำเนินกำรติดตำมและตรวจสอบของ
สำนักงำนสิ่งแวดล้อมที่ 13 (ชลบุรี) ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ จำกกำรประเมินคุณภำพนำทะเลชำยฝั่ง เขตพืนที่
ภำคตะวันออก ปี 2559 โดยพิจำรณำจำกค่ำ MWQI (Marine Water Quality Index) พบว่ำ คุณภำพนำทะเล
ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ที่ดี ร้อยละ 47 พอใช้ร้อยละ 38 เสื่อมโทรม ร้อยละ 13 และเสื่อมโทรมมำก ร้อยละ 2
รำยละเอียดดังตารางที่ 1.3-1 และรูปภำพที่ 1.3-1
ตารางที่ 1.3-1 แสดงผลกำรประเมินคุณภำพนำทะเลชำยฝั่ง พืนที่จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรำ ปี 2559
เกณฑ์
ประเมิน
ดี

ร้อยละ

จุดเก็บตัวอย่าง

47
(21 จุด)

จังหวัดชลบุรี : หำดบำงแสน(100 ม.)+ บำงพระ(100 ม.)+ เกำะสีชัง (ท่ำเทววงษ์ : 100 ม.)+ หัวแหลมฉบัง (100 ม.)+
ท่ำเรือแหลมฉบัง (500 ม.)+ แหลมฉบั ง (ตอนกลำง 100 ม.)+ พัทยำเหนือ(10 ม.) + พัทยำกลำง (10 ม.) ++ เกำะล้ำน
(ท่ำเรือหน้ำบ้ำน : 100 ม.)+ เกำะล้ำน (หำดตำแหวน :10 ม.)+ ช่องแสมสำร (100 ม.)
จังหวัดระยอง : หำดแม่รำพึง (10 ม.)+ ปำกแม่นำระยอง (500 ม.)+ สวนรุกขชำติ (10 ม.)+ปำกคลองแกลง (500 ม.)+
แหลมแม่พิมพ์ (10 ม.)+ เกำะเสม็ด (อ่ำวพร้ำว : 10 ม.) เกำะเสม็ด หำดทรำยแก้ว :
100 ม.)+ เกำะเสม็ด (อ่ำวไผ่ 2 จุด : 10 ม. ,100 ม.) เกำะเสม็ด (อ่ำวทับทิม: 10 ม.)
จังหวัดชลบุรี : อ่ำงศิลำ (2 จุด : 100 ม., 500 ม.) บำงแสน (10 ม.) เกำะสีชัง (ศำลำอัษฎำงค์ : 100 ม.) เกำะสีชัง
(หำดถำพัง : 10 ม.) อ่ำวอุดม (100 ม.) ตลำดนำเกลือ (100 ม.) พัทยำใต้
(10 ม.) หำดจอมเทียน (10 ม.)
จังหวัดระยอง : บ้ำนหนองแฟบ (100 ม.) หำดสุชำดำ (100 ม.) ท่ำเรือประมงเพ (100 ม.)เกำะเสม็ด (อ่ำวทับทิม :
100 ม.) เกำะเสม็ด (อ่ำวพร้ำว : 500 ม.)- ปำกแม่นำประแสร์ (500 ม.) เกำะเสม็ด (หำดทรำยแก้ว : 10 ม.)
เกำะเสม็ด (ท่ำเรือหน้ำด่ำน : 10 ม.)
จังหวัดฉะเชิงเทรา : ปำกแม่นำบำงปะกง (500 ม.) จังหวัดชลบุรี : อ่ำวชลบุ รี (500 ม.) ศรีรำชำ (เกำะลอย :
100 ม.) ท่ำเรือแหลมฉบัง (ตอนท้ำย : 500 ม.)+ ท่ำเรือสัตหีบ (100 ม.)
จังหวัดระยอง : หำดพยูน (10 ม.)
จังหวัดชลบุรี : อ่ำวชลบุรี ( 100 ม.)-

พอใช้

38
(17 จุด)

เสื่อมโทรม

13
(6 จุด)

เสื่อมโทรมมำก
หมำยเหตุ :

2
(1 จุด)
+ คุณภำพนำทะเลดีขึน 1 ระดับ เมื่อเทียบกับปี 2558
++ คุณภำพนำทะเลดีขึน 1 ระดับ เมื่อเทียบกับปี 2558

ที่มำ : สำนักงำนสิ่งแวดล้อมภำคที่ 13 (ชลบุรี), 2559
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รูปที่ 1.3-1 แผนที่แสดงคุณภำพนำทะเลชำยฝงเชิงพืนที่ เขตพืนที่ภำคตะวันออก ป
2) แนวโน้มและสาเหตุการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้าทะเลชายฝั่ง
ปั ญหำคุ ณภำพน ำทะเลชำยฝั่ ง ปั ญหำคุ ณภำพที่พบเกิ นมำตรฐำนส่ วนใหญ่ ได้ แก่ กำร
ปนเปื้อนแบคทีเรีย กลุ่มเอ็นเทอโรคอกไค แบคทีเรียกลุ่มคอลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย โดยปัญหำกำรปนเปื้อนแบคทีเรีย
พื นที่ ที่ พ บเกิ น มำตรฐำนส่ ว นใหญ่ ส ภำพพื นที่ ก ำรใช้ ป ระโยชน์ บ ริ เ วณชำยฝั่ ง เป็ น ชุ ม ชนหนำแน่ น /เมื อ ง
มีคลองไหลผ่ำนชุมชนหนำแน่นและระบำยลงสู่ทะเล สภำพทะเลชำยฝั่งเป็นอ่ำว มี กิจกรรมเพำะเลียงบริเวณทะเล
ชำยฝั่ ง (เลียงหอย) หรือบริเวณหำดท่องเที่ยวที่ชำยฝั่งมีชุนชนร้ำนค้ำหนำแน่น เป็นต้น ซึ่งพืนที่ที่พบปัญหำกำร
ปนเปื้อนแบคทีเรียที่สำคัญ ได้แก่
จังหวัดชลบุรี พบว่ำมีกำรปนเปื้อนแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม (TCB) ในบริเวณอ่ำวชลบุรี
อ่ำวอุดม (สะพำนปลำ) ศรีรำชำ (เกำะลอย) ท่ำเรือแหลมฉบัง (ตอนท้ำย) พัทยำใต้ (แหลมบำลีฮำย) และหำดจอม
เทียน เนื่องจำกบริเวณดังกล่ำวมีพืนที่ชำยฝั่งเป็นชุมชนเมืองหนำแน่นและแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งมีคลองไหลผ่ำนพืนที่
ชุมชนก่อนระบำยลงสู่ทะเล และในบำงพืนที่มีกำรเพำะเลียงหอยจำนวนมำก คือ บริเวณอ่ำวชลบุรีและอ่ำวอุดม
และพบกำรปนเปื้อนแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม บริเวณท่ำเรือสัตหีบ เนื่องจำกสภำพพืนที่ชำยฝั่งเป็นชุมชน
เมืองหนำแน่นมีตลำดสด ร้ำนค้ำ มีคลองไหลผ่ำนชุมชนหนำแน่นและระบำยลงสู่ทะเล
จังหวัดระยอง พบว่ำมีกำรปนเปื้อนแบคทีเรียกลุ่ม โคลิฟอร์ม (TCB) บริเวณหำดพยูนมี
ชุมชนประมงหนำแน่น และพบขยะมูลฝอยริมหำดจำนวนมำกทะเลชำยฝั่ง บริเวณหำดสุชำดำ มีกำรเพำะเลียง
หอยจำนวนมำกและคลองไหลผ่ำนชุมชนและระบำยลงสู่ทะเล และเกำะเสม็ด (ท่ำเรือหน้ำด่ำน) สภำพชำยฝั่งเป็น
ชุมชนหนำแน่น มีท่ำเรือโดยสำรขนำดใหญ่
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1.4

การจัดการน้าเสียชุมชน

จำกข้ อ มู ล คุ ณ ภำพน ำผิ ว ดิ น ของแหล่ ง น ำ พบว่ ำ ส่ ว นใหญ่ มี คุ ณ ภำพน ำไม่ อ ยู่ ใ นเกณฑ์
มำตรฐำนประเภทของแหล่งนำตำมประกำศกรมควบคุมมลพิษ สะท้อนให้ เห็นถึงปัญหำคุณภำพนำได้รับกำร
จัดกำรอย่ำงไม่มีประสิทธิภำพ และไม่ทั่วถึง โดยปัจจุบันพืนที่ 3 จังหวัด มีปริมำณนำเสียชุมชนเกิดขึน 266,049
ลูกบำศก์เมตรต่อวัน แต่ปริมำณนำที่ระบบบำบัดนำเสียในพืนที่สำมำถบำบัดได้ 145,985 ลูกบำศก์เมตรต่อวัน
หรือคิดเป็นร้อยละ 54.87 ทังนีปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อกำรก่อสร้ำงระบบบำบัดนำเสียรวมชุมชน คือ ควำมพร้อม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกำรกำหนดรูปแบบระบบฯ กำรจัดหำที่ดินและกำรอนุมัติงบประมำณในกำร
ก่อสร้ำง รำยละเอียดตารางที่ 1.4-1
ตารางที่ 1.4-1 ปริมำณนำเสียที่เกิดขึนและปริมำณนำเสียที่เข้ำสู่ระบบนำเสีย
ปริมาณน้าเสียที่เกิดขึน1/
ปริมาณน้าที่ระบบบ้าบัดน้าเสียในพืนที่สามารถ
ร้อยละของน้าเสียที่บ้าบัดได้
2/
(ลูกบาศก์เมตรต่อวัน)
บ้าบัดได้ (ลูกบาศก์เมตรต่อวัน)
ชลบุรี
280,296
129,210
46.10
ระยอง
132,342
3,275
2.47
ฉะเชิงเทรำ
133,131
13,500
10.14
รวมทังสิน
266,049
145,985
54.87
ที่มำ : 1/ ปริมำณนำเสียที่เกิดขึน คำนวณจำก อัตรำเกิดนำเสีย (ลิตร/คน-วัน) x จำนวนประชำกร (คน)
อัตรำกำรเกิดนำเสีย = 189 ลิตร/คน-วัน โดยอ้ำงอิงข้อมูลจำกโครงกำรศึกษำเพื่อจัดลำดับควำมสำคัญกำรจัดกำรนำเสียชุมชน (สำนักงำน
นโยบำยและแผนสิ่งแวดล้อม, 2538)
จำนวนประชำกร (คน) = ข้อมูลประชำกรตำมทะเบียนรำษฎร์ของกรมกำรปกครอง (ข้อมูล ณ ธันวำคม 2559)
2/
ปริมำณนำที่ระบบบำบัดนำเสียในพืนที่สำมำรถบำบัดได้ เป็นข้อมูลที่รวบรวมได้ภำยใต้โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรดำเนินงำนแผนปฏิบัติกำร
เพื่อกำรจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมำณ 2559 โดยสำนักงำนสิ่งแวดล้อม ภำคที่ 13 (ชลบุรี)
จังหวัด

พืนที่ จั งหวั ด ชลบุ รี ระยอง และฉะเชิ ง เทรำ มีร ะบบบ ำบั ดน ำเสี ย รวมชุ ม ชน จ ำนวน 15 แห่ ง
ประกอบด้วย ระบบบำบัดนำเสียแบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge, AS) จำนวน 8 แห่ง ระบบบำบัดนำเสีย
แบบเติมอำกำศ (Aerated Lagoons, AL) จำนวน 3 แห่ง ระบบบำบัดนำเสียแบบบ่อผึ่ง (Stabilization Ponds,
SP) จำนวน 2 แห่ง และระบบบำบัดนำเสียแบบบึงประดิษฐ์ (Constructed Wetland, CW) จำนวน 1 แห่ง และ
ผลกำรประเมินสถำนภำพของระบบบำบัดนำเสีย สรุปได้ดังตำรำงที่ 1.4.2 และมีรายละเอียด ดังนี
1) ระบบบำบัดนำเสียที่มีป ริมำณนำเสียเข้ำสู่ระบบมำกกว่ำควำมสำมำรถในกำรรองรับนำเสียคิด
เป็น 120% ของควำมสำมำรถในกำรรองรับนำเสีย มีจำนวน 1 แห่ง คือ ระบบบำบัดนำเสียเมืองพัทยำ (ซอยวัด
หนองใหญ่) จังหวัดชลบุรี
2) ระบบบำบัดนำเสียที่มีปริมำณนำเสียเข้ำสู่ระบบ มำกกว่ำ 75% ของควำมสำมำรถในกำรรองรับ
นำเสีย มีจำนวน 1 แห่ง คือ ระบบบำบัดนำเสียเทศบำลเมืองแสนสุข (แสนสุขใต้) จังหวัดชลบุรี
3) ระบบบำบัดนำเสียที่มีปริมำณนำเสียเข้ำสู่ระบบ ประมำณ 50-75% ของควำมสำมำรถในกำร
รองรับนำเสีย มีจำนวน 1 แห่ง คือ ระบบบำบัดนำเสียเทศบำลตำบลบำงเสร่ จังหวัดชลบุรี
4) ระบบบ ำบั ดน ำเสี ย ที่มีป ริ มำณนำเสี ยเข้ำสู่ ระบบ เพียง 10-50% ของควำมสำมำรถในกำร
รองรับนำเสีย มีจำนวน 8 แห่ง คือ (1) ระบบบำบัดนำเสีย อบจ.ชลบุรี (2) เทศบำลเมืองแสนสุข (แสนสุขเหนือ) (3)
เทศบำลเมืองศรีรำชำ (4) เมืองพัทยำ (ซอยวัดบุณย์กัญจนำรำม) (5) เทศบำลนครแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี (6)
เทศบำลเมืองฉะเชิงเทรำ (7) เทศบำลตำบลบำงคล้ำ จังหวัดฉะเชิงเทรำ และ (8) เทศบำลตำบลบ้ำนเพ จังหวัด
ระยอง
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5) ระบบบำบัดนำเสียที่มีปริมำณนำเสียเข้ำสู่ระบบ น้อยกว่ำ 10% ของควำมสำมำรถในกำรรองรับ
นำเสีย มีจำนวน 1 แห่ง คือ เทศบำลเมืองมำบตำพุด จังหวัดระยอง
6) ระบบบำบัดนำเสียที่ไม่ได้เดินระบบ มีจำนวน 3 แห่ง คือ (1) เทศบำลนครระยอง จังหวัดระยอง
(2) เทศบำลตำบลบ่อทอง และ (3) เทศบำลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
ตารางที่ 1.4.2 ระบบบำบัดนำเสียในพืนทีร่ ะเบียงเศรษฐกิจพิเศษภำคตะวันออก
จังหวัด
ชลบุรี

อปท.ดูแลระบบ
เมืองพัทยำ
(วัดหนองใหญ่)
ทม.แสนสุข(ใต้)
ทต. บำงเสร่
ทม.แสนสุข
(เหนือ)
อบจ. ชลบุรี

ระยอง

สถำนภำพระบบ
เดิน หยุด
สำเหตุ
√
√

5,400
14,000

3,234
7,000

60
50

ทต. บำงเสร่
ด้ำนเหนือของทม.แสนสุข

√
√

22,500

11,000

49

√

เมืองพัทยำ (วัด 6,600
บุณย์กัญจนำรำม)
ทม. ศรีรำชำ
18,000

2,470

38

5,400

30

790
0

11
0

ทม.ชลบุรี ทม.บ้ำนสวน
ทต.บำงทรำย ทต.เสม็ด
บริเวณพัทยำใต้ (โซนเขำ
พระตำหนัก)
ทม. ศรีรำชำ และ
ทต. สุรศักดิ์ บำงส่วน
ชุมชนเมืองใหม่แหลมฉบัง
ทต. บ่อทอง

75.8
50

ทม.ฉะเชิงเทรำ

√

ทน. แหลมฉบัง
ทต. บ่อทอง
ฉะเชิงเทรำ

ปริมำณนำเสีย
พืนที่บริกำร
ศักยภำพ นำเข้ำระบบ ร้อยละ
ระบบ
65,000 77,520 120 พัทยำ-นำเกลือ และ
พัทยำเหนือ
9,000
8,000
80 ด้ำนใต้ของ ทม.แสนสุข

รวม
ทม.ฉะเชิงเทรำ

7,500
50

148,050 112,183
24,000 12,000

√
√
√

ทม.พนัสนิคม

5,380

0

0

ทม.พนัสนิคม

ทต. บำงคล้ำ

5,000

1,500

30

ทต. บำงคล้ำ

รวม
ทน. ระยอง

34,380
25,000

13,500
0

39.3
0

ทน. ระยอง

ทม.มำบตำพุด

15,000

1,275

8.5

ทม.มำบตำพุด

√

ทต. บ้ำนเพ

8,000

2,000

25

ทต. บ้ำนเพ

√

รวม

48,000

3,275

6.8

ที่มา: รำยงำนสถำนกำรณ์คุณภำพสิ่งแวดล้อมภำคตะวันออก พ.ศ. 2559
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√

นำเสียที่เข้ำสู่ระบบบำบัด เกิน
ควำมสำมำรถ
กำรปนเปื้อนของนำทะเลสู่
เส้นท่อ
กำรปนเปื้อนของนำทะเลสู่
เส้นท่อ
กำรรวบรวมนำเสียยังไม่
ครอบคลุมพืนที่
ระบบท่อรวบรวมชำรุด
กำรปนเปื้อนของนำทะเลสู่
เส้นท่อ
สถำนีสูบเสียทังสองสถำนี
X นำเสียที่เข้ำสู่ระบบบำบัดมี
ปริมำณน้อย
กำรปนเปื้อนของนำทะเลสู่
เส้นท่อ ระบบชำรุด
X ระบบท่อรวบรวมนำเสียและ
ระบบบำบัดนำเสียชำรุด
มีปัญหำค่ำไฟสูงมำก
เนื่องจำกกำรใช้ปั๊มอัตโนมัติ
ขนำดใหญ่
X ระบบรวบรวมนำเสียเกิดกำร
ชำรุดเสียหำย
ปริมำณนำเสียที่เข้ำสู่ระบบมี
ปริมำณน้อย
อุปกรณ์ภำยในระบบมีกำร
ชำรุด และกำรปนเปื้อนของ
นำทะเลเข้ำสู่เส้นท่อ

แผนสิ่งแวดล้อมในพืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ.2560-2564

แนวโน้มการจัดการน้าเสียชุมชน
ระบบบำบัดนำเสียที่ก่อสร้ำงไว้เพื่อรวบรวมและบำบัดนำเสียจำกชุ มชน โดยทังหมดอยู่ภำยใต้
กำรดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่จำกข้อมูลกำรดำเนินกำรบริหำรจัดกำรระบบบำบัดนำเสียพบว่ำ มี
เพียง 3 แห่ง ที่สำมำรถเดินระบบได้เกินกว่ำร้อยละ 60 ของศักยภำพระบบ ส่วนที่เหลือ รับนำเสียเข้ำระบบต่ำ
มำก และยังมีที่ไม่เดินระบบ 3 แห่ง ปัญหำหลักของระบบบำบัดนำเสียคือ กำรกำรนำนำจำกเส้นท่อที่วำงไว้เข้ำสู่
ระบบได้จำนวนน้อย ส่วนใหญ่เนื่องจำกเส้นท่อก่อสร้ำงไว้นำนเกิดกำรชำรุดแตกหัก ระบบสูบนำเสียหำย ในขณะ
ที่ค่ำใช้จ่ำยในกำรสูบนำสูงมำก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีงบประมำณเพียงพอในกำรซ่อมบำรุงหรือจัดซือ
เครื่องจักรอุปกรณ์ใหม่ทดแทนที่ หมดอำยุกำรใช้งำน รวมถึงกำรเพิ่มประสิทธิภำพของเส้นท่อรวบรวมนำเสียให้
ครอบคลุมชุมชน ซึ่งต้องใช้งบประมำณกำรลงทุนเป็นจำนวนมำก และในกำรดำเนินงำนต้องใช้ระยะเวลำกำร
ดำเนินกำรยำวนำน ทำให้ระบบบำบัดนำเสียที่มีอยู่ชำรุดเสียหำย และแนวโน้มจะลดประสิทธิภำพกำรดำเนินกำร
บำบัดนำเสียลงตำมอำยุของระบบ ในขณะที่กำรเพิ่มขึนของจำนวนประชำกรและแรงงำน เข้ำมำในพืนที่ ยังมีอยู่
อย่ำงต่อเนื่อง เป็นผลให้ปริมำณนำเสียจะเพิ่มสูงขึน รวมถึงกำรพัฒนำพืนที่ EEC จะเป็นตัวเร่งให้อัตรำกำรผลิตนำ
เสียที่จะถูกทิงออกสู่สิ่งแวดล้อมเพิ่มมำกขึน และจะส่งผลกระทบต่อแหล่งนำผิวดิน รวมถึง นำทะเลชำยฝั่งที่จะ
เสื่อมโทรมลงตำมไปด้วย และผลสุดท้ำยก็จะส่งผลกระทบไปยังประชำชน ยิ่งขึนในอนำคต
เป้าหมายการจัดการน้าเสียชุมชน
กำรบริหำรจัดกำรระบบบำบัดนำเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม
ได้ แ ก่ กลุ่ ม ที่ 1 ที่ เ ดิ น ระบบได้ อ ย่ ำ งมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพสู ง ตั งแต่ ร้ อ ยละ 60 ขึ นไป จะต้ อ งเตรี ย มกำรเพิ่ ม
ประสิทธิภำพระบบ ทังในส่วนกำรก่อสร้ำงระบบเส้นท่อรวบรวมนำเสียให้เชื่อมโยงและครอบคลุมพืนที่ชุมชนที่เป็น
แหล่งกำเนิดนำเสีย กำรเพิ่มประสิทธิภำพระบบบำบัดให้สำมำรถบำบัดนำเสี ยที่ส่งเข้ำระบบได้เต็มประสิทธิภำพ
ตำมค่ำมำตรฐำนคุณภำพนำทิงที่จะระบำยออกสู่สิ่งแวดล้อม ได้ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของนำเสียที่เกิดขึนทังหมด
กลุ่มที่ 2 ที่ยังสำมำรถเดินระบบได้ ให้ตรวจสอบระบบโดยละเอียดและปรับปรุงซ่อมแซมองค์ประกอบของระบบที่
มีกำรชำรุดเสียหำย เพื่อให้สำมำรถนำนำเข้ำสู่ระบบและบำบัดให้ได้ตำมค่ำมำตรฐำนคุณภำพนำทิง ได้ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 60 และเมื่อสำมำรถดำเนินกำรได้ถึงร้อยละ 60 ก็ให้เตรียมดำเนินกำรต่อไปตำมกลุ่มที่ 1 ส่วนกลุ่มที่ 3
ที่ไม่มีกำรเดินระบบ ซึ่งคำดว่ำระบบจะชำรุดเสียหำยจนไม่สำมำรถดำเนิ นกำรได้ จะต้องทำกำรตรวจสอบสภำพ
ระบบทังระบบและจัดทำแผนงำนในกำรแก้ไขปัญหำนำเสียที่จะเกิดขึนในอนำคต
1.5 คุณภาพอากาศและเสียง
1) คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
ค่ำมลพิษในอำกำศมีควำมเสี่ยงสูงในพืนที่ชำยฝั่งทะเลตะวันออก เนื่องจำกเป็นพืนที่ที่มีโรงงำน
อุตสำหกรรม ที่ใช้เชือเพลิงเผำไหม้ในกระบวนกำรผลิตจำนวนมำก และมีกำรระบำยออกสู่บรรยำกำศ สำรมลพิษ
ที่ถูกระบำยออกมำจะส่งผลโดยตรงต่อสุขภำพอนำมัยประชำชน และมีควำมเสี่ยงสูงต่อโรคทำงเดินหำยใจ ภูมิแพ้
และรวมถึงมะเร็ ง จำกผลกำรเก็บ ตัว อย่ำงและตรวจวัดคุณภำพอำกำศ โดยส ำนักงำนสิ่ งแวดล้ อมภำคที่ 13
(ชลบุรี) ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ ได้ตรวจวัดค่ำคุณภำพอำกำศ จำนวน 5 พำรำมิเตอร์ ได้แก่ ก๊ำซซัลเฟอร์ได
ออกไซด์ (SO2) ก๊ำซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ก๊ำซโอโซน (O3) และฝุ่นละอองขนำดไม่เกิน 10 ไมครอน
(PM10) และมีสถำนีตรวจวัดคุณภำพอำกำศรวม 9 สถำนี ในเขตจังหวัดระยอง 5 สถำนี ได้แก่ ตำบลปลวกแดง
ตำบลมำบตำพุด ตำบลท่ำประดู่ ตำบลห้วยโป่ง และตำบลเนินพระ จังหวัดชลบุรี 3 สถำนี ได้แก่ ตำบลทุ่งสุขลำ
ตำบลบ่อวิน และตำบลบ้ำนสวน และ จังหวัดฉะเชิงเทรำ 1 สถำนี ได้แก่ ตำบลวังเย็น จำกผลกำรตรวจวัดพบว่ำ
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ก๊ำซโอโซน (O3) มีค่ำที่เกินกว่ำค่ำมำตรฐำนในทุกสถำนีตรวจวัด แม้ว่ำจำนวนร้อยละครังที่เกินค่ำมำตรฐำนที่ตรวจ
พบ ไม่สูงมำกนัก แต่ก็ถือว่ำมีควำมเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อประชำชน ซึ่งไม่ควรมีค่ำที่เกินกว่ำค่ำมำตรฐำน และ
ตรวจพบค่ำฝุ่นขนำด PM10 มีค่ำที่เกินกว่ำค่ำมำตรฐำนบ้ำงเล็กน้อย ส่วนก๊ำซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) และ
ก๊ำซไนโตรเจน ไดออกไซด์ (NO2) ไม่พบค่ำที่เกินกว่ำค่ำมำตรฐำน (ตำรำงที่ 1.5-1)
ตารางที่ 1.5-1 แสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ปี พ.ศ. 2559
พารามิเตอร์

SO2
จังหวัด

ระยอง

ชลบุรี

ฉะเชิงเทรำ

NO2

O3

PM10 (ไม่เกิน 120
(1 ชม.ไม่เกิน 170 ppb) (1 ชม.ไม่เกิน 100 ppb)
µgm/ลบ.ม.)

(1 ชม.ไม่เกิน300
ppb)
ppb % ครังที่เกิน ppb % ครังที่เกินค่ำ ppb % ครังที่เกิน µgm/ลบ.ม. % ครังที่เกิน
ค่ำมำตรฐำน
มำตรฐำน
ค่ำมำตรฐำน
ค่ำมำตรฐำน
ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง 0 – 25
0
0
1.10
13
–
128
0.85
0 – 69
0 – 110
ต.มำบตำพุด อ.เมือง
0
0
0–
0 – 82
0 – 127 2.91 12 – 105 0.00
พืนที่

ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง
ต.ท่ำประดู่ อ.เมือง
ต.เนินพระ อ.เมือง
ต.ทุ่งสุขลำ อ.ศรีรำชำ
ต.บ่อวิน อ.ศรีรำชำ
ต.บ้ำนสวน อ.เมือง
ต.วังเย็น อ.แปลงยำว

115
0 – 22
0 - 54
0 – 47
0 – 78
NA
NA
0 – 76

0
0
0
0

0 – 103
0 - 83
0 – 70
0 – 95

NA
NA
0

0 - 122
0 - 103
0 – 66

0
0
0
0
0
0

NA

0 - 163
1 – 128
0 – 70
0 – 124
0 - 137
0 - 179
0 – 194

10.12
6.28
1.38
8.47
5.65
7.10
5.59

14 – 126
8 – 106
15 – 105
10 – 144
14 – 128
13 – 150
12 – 108

0.32
0.00
0.00
0.28
0.59
0.28
0.00

ที่มำ : ดัดแปลงจำกรำยงำนสถำนกำรณ์และคุณภำพอำกำศประเทศไทย, กรมควบคุมมลพิษ, 2559
2) สำรอินทรีย์ระเหยง่ำย (VOCs) ในบรรยำกำศ เป็นสำรที่เกิดขึนจำกกระบวนกำรกลั่นนำมัน
กระบวนกำรแยกแก๊ส และนำมำใช้เป็นเชือเพลิง รวมถึงกำรผลิตในอุตสำหกรรมอย่ำงกว้ำงขวำง อินทรีย์สำร
เหล่ำนีหำกปนเปื้อนในบรรยำกำศจะมีควำมเสี่ยงสูงต่อสุขภำพอนำมัยของประชำชน เนื่องจำกสำรอินทรีย์ระเหย
ง่ำยเป็นสำรที่มีควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดมะเร็วหำยรับเข้ำในร่ำงกำยมนุษย์และสัตว์ ที่เกินกว่ำค่ำมำตรฐำน จำกกำร
ตรวจวัดโดยสำนักงำนสิ่งแวดล้อมภำคที่ 13 (ชลบุรี) ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ จำกสถำนีเก็บตัวอย่ำงสำรอินทรีย์
ระเหยง่ำย ในจังหวัดระยอง จำนวน 9 สถำนี โดยแบ่งออกเป็นพืนที่มำบตำพุดจำนวน 7 สถำนี ได้แก่
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบลมำบตำพุด วัดมำบชลูด โรงเรียนวัดหนองแฟบ สถำนีเมืองใหม่มำบตำพุด ที่ทำ
กำรชุ ม ชนบ้ ำ นพลง ศู น ย์ บ ริ ก ำรสำธำรณสุ ข บ้ำ นตำกวนและชุ มชนเนิ นพะยอม (หมู่ บ้ำ นนพเกตุ ) และเขต
ประกอบกำรอุตสำหกรรมไออำร์พีซี จำนวน 2 สถำนี ได้แก่ โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบลบ้ำนหนองจอก และ
วัดปลวกเกตุ ซึ่งผลกำรตรวจวัดในปี 2559 พบว่ำ มีกำรตรวจพบค่ำที่เกินกว่ำค่ำมำตรฐำน 3 ชนิด คือ Benzene
1,3–Butadiene และ 1,2 – ichloroethane ในเขตมำบตำพุด โดยเฉพำะ Benzene มีกำรตรวจพบค่ำที่เกิน
กว่ำค่ำมำตรฐำน เกือบทุกสถำนีตรวจวัด ตำรำงที่ 1.5-2
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ตารางที่ 1.5-2 แสดงผลการตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) ในบรรยากาศ ปี พ.ศ. 2559
สำร VOCs

Benzene
1, 3 - Butadiene
Chloroform
1, 2 ichloroethane
Dichloromethane

มำตรฐำน รพ.สต. วัดมำชลูด โรงเรียนวัด สถำนี ชุมชนบ้ำน ศูนย์บริกำ หมู่บ้ำน รพ.สต. วัดปลวก
เฉลี่ยรำยปี มำบตำ
หนองแฟบ เมืองใหม่ พลง
ร
นพเกตุ บ้ำนหนอง เกตุ
3
พุ
ด
มำบตำพุ
ด
สำธำรณสุ
จอก
(ug/m )
ขบ้ำนตำก
วน
1.7
2.6
1.5
2.1
2.6
4.7
2.4
2.1 1.5 1.6
0.33

0.78

0.19

0.16

0.66

0.27

0.58

0.43

0.06

0.05

0.19

0.07

0.04

0.04

0.40

1.1

0.2

0.1

1.0

0.4

0.1

0.0
5
0.0
4
0.1

0.01
0.04
0.1

0.2
8
0.0
4
0.1

2.3
0.4
0.47
6
7
1, 2 0.0
0.0
4
0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
0.03
Dichloropropane
3
3
Tetrachloroethyle 200
0.1
0.0
0.03 0.24 0.03 0.09 0.06 0.11
0.03
ne
1
3
Trichloroethylene
23
0.0
0.0
0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
0.07
2
2
Vinyl Chloride
10
0.0
0.0
0.84 0.03 0.02 1.30 0.54 0.07
0.01
7
1
หมำยเหตุ : แถบสีเหลืองหมำยถึง มีค่ำเกินมำตรฐำนสำรอินทรีย์ระเหยง่ำย (VOCs) ในบรรยำกำศโดยทั่วไป ในเวลำ 1 ปี
ที่มำ : รำยงำนสถำนกำรณ์และคุณภำพอำกำศประเทศไทย, กรมควบคุมมลพิษ, 2559
22

1.01

1.13

0.54

1.04

0.80

0.99

3) ระดับเสียง จำกข้อมูลกำรตรวจวัดระดับเสียง ปี พ.ศ. 2558 จำกสถำนนีตรวจวัด 5 แห่ง
ในเขตจังหวัดชลบุรี 3 แห่ง ได้แก่ สำนักงำนสิ่งแวดล้อมภำคที่ 13 (ชลบุรี) มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์วิทยำเขต
ศรีรำชำ อำเภอศรีรำชำ และโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบลบ้ำนเขำหิน ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีรำชำ และในเขต
จังหวัดระยอง 2 แห่ง ได้แก่ โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบลมำบตำพุด และ สำนักงำนเกษตรจังหวัดระยอง ผล
กำรตรวจวัดพบว่ำ มีค่ำเกินกว่ำเกณฑ์มำตรฐำน 70 dBA 2 จุด ที่สำหรับสถำนีสำนักงำนสิ่งแวดล้อมภำคที่ 13
(ชลบุรี) และสถำนี โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพมำบตำพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง นอกนันไม่เกินค่ำมำตรฐำน
รำยละเอียดดังตำรำงที่ 1.5-3
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ตารางที่ 1.5-3 แสดงระดับเสียงเฉลี่ย Leq 24 ชั่วโมง (dBA) 5 สถานีตรวจวัด ค่าเฉลี่ยทังปี พ.ศ. 2558
จังหวัด

ชลบุรี

ระยอง

1. สำนักงำนสิ่งแวดล้อมภำคที่ 13 อำเภอเมือง

ระดับเสียงเฉลี่ย Leq 24 ชั่วโมง
(ไม่เกิน 70 dBA)
สูงสุด
ต่ำสุด
เฉลีย่
70.7
43.6
56.0

2. มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตศรีรำชำ อำเภอ

67.1

54.8

60.5

0

68.7

51.9

58.6

0

73.5

58.0

62.6

9

67.1

63.1

65.1

0

สถำนีตรวจวัด

ศรีรำชำ
3. โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพบ้ำนเขำหิน ตำบลบ่อวิน
จังหวัดชลบุรี
1. โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพ ตำบลมำบตำพุด อำเภอ
เมือง
2. สำนัก งำนเกษตรจั งหวัดระยอง อำเภอเมือ ง จั งหวัด
ระยอง

ร้อยละของวันที่
ค่ำเกินมำตรฐำน
3

ที่มำ : รำยงำนสถำนกำรณ์คุณภำพสิ่ งแวดล้ อม ภำคตะวัน ออก ปี 2559 ส ำนักงำนสิ่ งแวดล้ อมภำคที่ 13
(ชลบุรี),2559
แนวโน้มของคุณภาพอากาศและเสียง
เมื่อพิจำรณำจำกผลกำรตรวจวัดค่ำคุณภำพอำกำศ ค่ำสำรอินทรีย์ระเหยง่ำยและค่ำระดับเสีย
พบว่ำ ยังไม่มีควำมรุนแรงมำกนัก จะมีกำรตรวจพบ ค่ำที่เกินกว่ำค่ำมำตรฐำนบ้ำงบำงสถำนนีตรวจวัด แต่อย่ำงไร
ก็ตำมเนื่องจำกสำรมลพิษในอำกำศ มีควำมเสี่ยงสูงต่อสุขภำพอนำมัยของประชำชน จึงต้องมีกำรเฝ้ำระวังอย่ำง
ใกล้ ชิ ด แนวโน้ ม ของควำมรุ น แรงของมลพิ ษ ในอำกำศ และเสี ย งดั ง มี ค วำมเป็ น ไปได้ ที่ มี มำกขึ นในอนำคต
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งจำกภำคอุตสำหกรรม และกำรขนส่ง ที่จะมีมำกขึนในอนำคต ทังจำกกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจ
มำกขึน และ กำรพัฒนำพืนที่ EEC จะมีแนวโน้มของกำรใช้เชือเพลิง กำรกลั่นและแยกก๊ำซ มำกขึน ในอนำคต
เป้าหมายการจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
กำรตรวจวัดค่ำคุณภำพอำกำศ สำรอินทรีย์ระเหยง่ำยและระดับเสียงดัง เป็นกำรตรวจวัดใน
บรรยำกำศทั่วไป จึงเป็นข้อมูลในลักษณะ กำรแจ้งผลสภำพบรรยำกำศทั่วไป ไม่สำมำรถระบุแหล่งที่มำของสำร
มลพิษในอำกำศและเสียดังได้ ดังนันในกำรกำหนดเป้ำหมำยเพื่อกำรจัดกำรจึงแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ กำรเพิ่ม
สถำนีตรวจวัด ให้ครอบคลุมพืนที่ชุมชนเพื่อกำรเฝ้ำระวัง ค่ำคุณภำพอำกำศ และ ระดับเสียง ตลอด 24 ชั่วโมง
และ กำรให้ข้อมูลข่ำวสำรกับประชำชน เพื่อแสดงผลกำรตรวจวัดให้ประชำชน ได้รับทรำบได้โดยง่ำยและทั่วถึง
ในหลำยๆ รูปแบบ ที่แสดงให้เห็นค่ำกำรตรวจวัดตำมเวลำจริง รวมถึงต้องมีหน่วยเฝ้ำระวังและเตือนภัยที่สำมำรถ
แจ้งเหตุกำรตรวจพบค่ำสำรมลพิษในอำกำศที่เกินกว่ำค่ำมำตรฐำนและมีควำมเสี่ยงต่ออันตรำยกับประชำชน
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1.6 ขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชน
1.6.1 ขยะมูลฝอยชุมชน
1) สถานการณ์ขยะมูลฝอย
อัตรำกำรผลิตขยะมูลฝอย จำกข้อมูลในปี 2559 พบว่ำ จังหวัดชลบุรี มีปริมำณ
ขยะมูลฝอยชุมชน เกิดขึนทังหมด 2,619.72 ตันต่อวัน คิดเป็นอัตรำกำรผลิตขยะมูลฝอย 1.8 กิโลกรัมต่อคนต่อ
วัน จังหวัดระยอง มีปริมำณขยะมูลฝอยชุมชน เกิดขึนทังหมด 896.88 ตันต่อวัน คิดเป็นอัตรำกำรผลิตขยะมูล
ฝอย 1.3 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน และจังหวัดฉะเชิงเทรำ มีปริมำณขยะมูลฝอยชุมชน เกิดขึนทังหมด 751.12 ตัน
ต่อวัน คิดเป็นอัตรำกำรผลิตขยะมูลฝอย 1.1 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน ซึ่งถือว่ำทัง 3 จังหวัด มีกำรอัตรำกำรผลิตขยะ
มูลฝอยที่ค่อนข้ำงสูง (เกินกว่ำ 1 กก./คน/วัน) (ตำรำงที่ 1.6-1 )
ตารางที่ 1.6-1 แสดงอัตราการผลิตขยะมูลฝอย
จังหวัด
ชลบุรี
ระยอง
ฉะเชิงเทรำ
รวม

จ้านวนประชากร
(คน)
1,483,049
700,223
704,399
2,887,671

ปริมาณขยะที่เกิดทังหมด
(ตัน/วัน)
2,619.72
896.88
751.12
4,267.72

อัตราการผลิตขยะมูลฝอย
(กก./คน/วัน)
1.8
1.3
1.1
1.5

2) การจัดการขยะมูลฝอย
การรวบรวมและเก็บขน ข้อมูลจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้บริกำรเก็บ
ขนขยะมูลฝอยชุมชน พบว่ำจังหวัดระยองมีสัดส่วนของจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นให้บริกำรเก็บขนมำก
ที่สุด คือ 66 แห่งจำกทังหมด 67 แห่ง โดยสำมำรถคิดเป็นร้อยละ 98.51 รองลงมำคือจังหวัดชลบุรี 92 แห่ง
จำกทังหมด 98 แห่ง และฉะเชิงเทรำ ซึ่งมีองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นให้ บริกำรเก็บขนเพียง 74 แห่ ง จำก
ทังหมด 108 แห่ง รำยละเอียดดังตารางที่ 1.6-2
ตารางที่ 1.6-2 แสดงจำนวน อปท. และปริมำณขยะมูลฝอยชุมชนที่มีกำรใช้ให้บริกำรเก็บขน
ปริมาณขยะที่เกิด
จ้านวน อปท.ที่มีการให้
ปริมาณขยะในพืนที่ให้บริการ
ทังหมด
บริการเก็บขน
เก็บขน
จังหวัด
(แห่ง)
(ตัน/วัน)
(แห่ง)
(ร้อยละ)
(ตัน/วัน)
(ร้อยละ)
ฉะเชิงเทรำ
108
751.12
74
68.52
572.33
76.20
ชลบุรี
98
2,619.72
92
93.88
2,576.98
98.37
ระยอง
67
896.88
66
98.51
892.88
99.55
รวม
273
4,267.72
232
84.98
4,042.19
94.72
ที่มำ: รำยงำนสถำนกำรณ์คุณภำพสิ่งแวดล้อม ภำคตะวันออก ปี 2559 สำนักงำนสิ่งแวดล้อมภำคที่ 13 (ชลบุรี), 2559
จ้านวน อปท.
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สถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอย จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรำ มีสถำนที่กำจัด
ขยะมูลฝอย จำนวน65 แห่ง เป็นสถำนที่กำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน 55 แห่ง และ
เอกชน จำนวน 10 แห่ง ซึ่งสำมำรถแบ่งเป็นสถำนที่กำจัดขยะมูลฝอยชุมชนที่ถูกหลักวิชำกำร จำนวน 9 แห่ง และ
สถำนที่กำจัดขยะมูลฝอยชุมชนไม่ถูกหลักวิชำกำร จำนวน 56 แห่ง รำยละเอียดดังตารางที่ 1.6-3 และรูปภาพที่
1.6-1
ตารางที่ 1.6-3 แสดงจำนวนสถำนที่กำจัดขยะมูลฝอยชุมชน
จังหวัด

สถานที่ก้าจัดแบบถูกหลักวิชาการ
ท้องถิ่น
เอกชน
รวม

สถานที่ก้าจัดแบบไม่ถูกหลักวิชาการ
ท้องถิ่น
เอกชน
รวม

รวม

3
1
4
21
2
23
27
4
0
4
15
4
19
23
0
1
1
12
2
14
15
7
2
9
48
8
56
65
ที่มำ: รำยงำนสถำนกำรณ์คุณภำพสิ่งแวดล้อม ภำคตะวันออก ปี 2559 สำนักงำนสิ่งแวดล้อมภำคที่ 13 (ชลบุรี), 2559
ชลบุรี
ระยอง
ฉะเชิงเทรำ
รวม

การบริ หารจัด การขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดฉะเชิงเทรำ ชลบุ รี และระยอง
มีกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอยชุมชนโดยกำรนำขยะไปใช้ประโยชน์ผ่ำนกิจกรรม และกระบวนกำรรีไซเคิลต่ำงๆ
ซึ่งจำกข้อมูลกำรจัดกำรขยะพบว่ำ จังหวัดชลบุรีมีอัตรำส่วนกำรนำขยะไปใช้ประโยชน์สูงสุด คือ ร้อยละ 11.52
ของปริ มำณขยะที่เกิดขึนทั งหมดรองลงมำคือ จังหวัด ระยอง ร้อยละ 6.64 และฉะเชิงเทรำ ร้อยละ 1.65
รำยละเอียดดังตารางที่ 1.6-4 และรูปภาพที่ 1.6-2
ตารางที่ 1.6-4 แสดงปริมำณขยะมูลฝอยที่เกิดขึนและกำรจัดกำรขยะมูลฝอยชุมชน
ปริมาณขยะ
ปริมาณขยะที่
น้าไปรีไซเคิล ก้าจัดถูกต้อง ก้าจัดไม่ถูกต้อง
ที่เกิดทังหมด
ไม่มีการเก็บขน
จังหวัด
(ตัน/วัน)
(ตัน/วัน)
(ตัน/วัน)
(ตัน/วัน)
(ตัน/วัน)
ฉะเชิงเทรำ
751.12
12.41
6.00
527.02
205.69
ชลบุรี
2,619.72
301.90
959.50
1,219.08
139.24
ระยอง
896.88
59.59
487.45
285.31
64.53
รวม
4,267.72
373.90 1,452.95
2,031.41
409.46
ที่มำ: รำยงำนสถำนกำรณ์คุณภำพสิ่งแวดล้อม ภำคตะวันออก ปี 2559 สำนักงำนสิ่งแวดล้อมภำคที่ 13 (ชลบุรี), 2559

จำกข้อมูล กำรจัดกำรขยะมูลฝอยชุมชน พบว่ำ จังหวัดระยองมีกำรจัดกำรขยะ
ถูกต้องตำมหลักวิชำกำรสูงที่สุด คิดเป็นร้อยละ 54.35 ของปริมำณขยะที่เกิด รองลงมำคือจังหวัดชลบุรี ร้อยละ
36.63 ของปริมำณขยะที่เกิด แต่ในส่วนของจังหวัดฉะเชิงเทรำยังมีกำรจัดกำรขยะแบบไม่ถูกต้อง คิดเป็นร้อยละ
70.16 และมีกำรปริมำณขยะตกค้ำงสะสม 1,242,000 ตัน ซึ่งมีอัตรำส่วนร้อยละ 56.53 ของปริมำณขยะ
สะสมในภำคตะวันออก
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รูปภาพที่ 1.6-1 แสดงที่ตังระบบบ้าบัดน้าเสียและสถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอยชุมชนในพืนที่ EEC
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แผนภูมิที่ 1.6-2 แสดงอัตรำส่วนกำรจัดกำรขยะมูลฝอย พ.ศ. 2559
100%
80%

5.32

7.19

27.38

46.53

31.81

60%
40%

70.16
36.63

54.35

20%
0%

0.80
1.65
ฉะเชิงเทรา
น้าไปรีไซเคิล

ก้าจัดถูกต้อง

11.52

6.64

ชลบุรี

ระยอง

ก้าจัดไม่ถูกต้อง

ปริมาณขยะที่ไม่มีการเก็บขน

ที่มำ: ดัดแปลง สำนักงำนสิ่งแวดล้อมภำคที่ 13 (ชลบุรี), 2559

ควำมสำมำรถในกำรกำจัดกำรขยะมูลฝอยชุมชน ในเขตพืนที่จังหวัดฉะเชิงเทรำ ชลบุรี และ
ระยอง พบว่ำมีกำรนำขยะไปใช้ประโยชน์ใหม่ และ กำรกำจัดด้วยวิธีกำรที่ถูกต้องตำมหลักวิชำกำร ด้วยกำรฝัง
กลบอย่ำงถูกสุขลักษณะ กำรคัดแยก และกำรหมักทำปุ๋ย โดยจำกข้อมูลแยกเป็นรำยจังหวัด พบว่ำ จังหวัดระยอง
สำมำรถกำจั ดได้สู งสุ ด ร้ อยละ 61 จังหวัดชลบุรี ร้อยละ 48 ส่ ว นจังหวัดฉะเชิงเทรำ ร้อยละ 2.5 ทังนีใน
ภำพรวมของทัง 3 จังหวัด สำมำรถกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนได้คิดเป็นร้อยละ 42.8 ถือว่ำยังอยู่ในระดับปำนกลำง
โดยจังหวัด ฉะเชิงเทรำมีกำรดำเนินกำรที่ค่อนข้ำงต่ำ รำยละเอียดดังตารางที่ 1.6-5
ตารางที่ 1.6-5 แสดงข้อมูลควำมสำมำรถในกำรกำจัดขยะมูลฝอย
จังหวัด

ปริมาณขยะที่
ความสามารถในการจัดการที่ถกู วิธี
เกิดขึน
รีไซเคิล
ก้าจัดถูกวิธี
รวม
ร้อยละ
(ตัน/วัน)
(ตัน/วัน)
(ตัน/วัน)
(ตัน/วัน)
ระยอง
896.88
59.59
487.45
547.04
61.0
ชลบุรี
2,619.72
301.9
959.50
1,261.40
48.2
ฉะเชิงเทรำ
751.12
12.41
6.00
18.41
2.5
รวม
4,267.72
373.9
1,452.95
1826.85
42.8
ที่มำ: ดัดแปลง รำยงำนสถำนกำรณ์คุณภำพสิ่งแวดล้อม ภำคตะวันออก ปี 2559 สำนักงำนสิ่งแวดล้อมภำคที่ 13 (ชลบุรี), 2559
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4) ขยะมูลฝอยตกค้างสะสม
ข้ อ มู ล ปริ ม ำณขยะมู ล ฝอยตกค้ ำ งในสถำนที่ ก ำจั ด ขยะมู ล ฝอยที่ ด ำเนิ น กำร
ไม่ ถู ก ต้ อ ง ปี พ.ศ. 2559 พบว่ ำ จั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทรำที่ มี ป ริ ม ำณขยะมู ล ฝอยตกค้ ำ งสู ง ที่ สุ ด คื อ ประมำณ
1,242,000 ตัน ซึ่งพบว่ำมีขยะตกค้ำงอยู่ ณ สถำนที่กำจัดขยะมูลฝอยของเทศบำลเมืองฉะเชิงเทรำมำกที่สุด
ประมำณ 500,000 ตัน รองลงมำคือจังหวัดชลบุรี และระยอง
กรมควบคุมมลพิษมีกำรจัด ลำดับจังหวัดที่มีปัญหำวิกฤตด้ำนกำรจัดกำรขยะมูล
ฝอย โดยจะพิจำรณำจำก 3 ปัจจัยหลัก ประกอบด้วย ปริมำณขยะมูลฝอยที่ไม่ได้รับกำรบริกำรเก็บขน ปริมำณ
ขยะมูลฝอยที่ถูกนำไปกำจัดแบบไม่ถูกต้อง และปริมำณขยะมูลฝอยสะสมในสถำนที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง
โดยนำปัจจัยหลักดังกล่ ำวมำวิเครำะห์เป็นค่ำปริมำณขยะมูลฝอยทัง 3 ปัจจัยหลักและคูณด้วยค่ำถ่วงนำหนัก
ควำมสำคัญ มีคะแนนเต็มเท่ำกับ 100 คะแนน โดยจังหวัดที่มีคะแนนสูงแสดงว่ำจังหวัดที่มีปัญหำวิกฤตด้ำนกำร
จัดกำรขยะมูลฝอย จำกกำรวิเครำะห์พบว่ำ จังหวัดฉะเชิงเทรำมีค่ำสูงที่สุด รองลงมำจังหวั ดชลบุรี และระยอง
รำยละเอียดดังตารางที่ 1.6-6
ตารางที่ 1.6-6 แสดงปริมำณขยะตกค้ำงในสถำนที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินกำรไม่ถูกต้อง
จังหวัด
ฉะเชิงเทรำ
ชลบุรี
ระยอง
รวม

ปริมาณขยะตกค้าง(ตัน)

คะแนนความวิกฤต (100 คะแนน)

1,242,000
398,936
221,900

85.03
34. 25
23.02

1,862,836

ที่มำ : รำยงำนสถำนกำรณ์ขยะมูลฝอยชุมชนประเทศไทย ปี พ.ศ. 2559 กรมควบคุมมลพิษ, 2559

สำเหตุหลักที่ก่อให้เกิดปัญหำขยะมูลฝอยในพืนที่ เกิดจำกกำรเพิ่มขึนของจำนวน
ประชำกรอย่ำงรวดเร็ว ประชำชนยังขำดควำมตระหนักและให้ควำมร่วมมือในกำรคัดแยกขยะมูลฝอยอย่ำง มี
ประสิทธิภำพ ในขณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังไม่มีควำมพร้อมและศักยภำพในกำรจัดกำรขยะมูล
ฝอยอย่ำงมีประสิทธิภำพ
5) แนวโน้มของการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
เมื่อพิจำรณำข้อมูลกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอยในจังหวัดพืนที่ 3 จังหวัด ถือว่ำ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดระยองและชลบุรี มีกำรดำเนินกำรได้ในระดับที่ดีมำก ในด้ำนกำรให้บริกำร
จัดเก็บขยะมูลฝอยออกจำกเขตชุมชน ส่วนกำรกำจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีกำรที่ถูกต้องยังไม่สำมำรถดำเนินกำรได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพสูง แต่สำหรับจังหวัดฉะเชิงเทรำ มีกำรดำเนินกำรทังกำรเก็บขนขยะมูลฝอยและกำรกำจัดด้วย
วิธีกำรที่ถูกต้องยังอยู่ในระดับปำนกลำงและค่อนข้ำงต่ำ อย่ำงไรก็ตำม เมื่อพิจำรณำจำกอัตรำกำรผลิตขยะมูลฝอย
ของทัง 3 จังหวัด ถือว่ำค่อนข้ำงสูง ซึ่งหำกในอนำคตเมื่อมีกำรพัฒนำเป็นพืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภำพตะวันออก
แล้ว จะมีปริมำณประชำกรเคลื่อนย้ ำยเข้ำมำอีกเป็นจำนวนมำก ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภำพของกำรเก็บขนและ
กำรกำจัดให้ลดน้อยลง ดังนันจึงต้องจัดเตรียมควำมพร้อมในกำรเก็บขนขยะมูลฝอย สำหรับกำรกำจัดขยะมูลฝอย
นัน ถือว่ำมีข้อดีที่มีกำรดำเนิน กำรโดยทังจำกท้องถิ่นและเอกชน แม้ว่ำจะมีหลำยแห่งที่ยังดำเนินกำร ได้ยังไม่
ถูกต้องตำมหลักวิชำกำร ดังนันจึงต้องจัดเตรียมกำรเพิ่มประสิทธิภำพระบบกำจัดขยะมูลฝอยด้วยเทคโนโลยที่มี
ประสิทธิภำพสูง ในสถำนที่กำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงกำรให้ภำคเอกชนเข้ำมำมี
ส่วนร่วมในกำรจัดกำรขยะมูลฝอยอย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำย
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1.7 สถานการณ์การจัดการกากของเสียอันตราย
1.7.1 ของเสียอันตรายจากชุมชน
ข้อมูลกำรติดตำมและรวบรวมข้อมูลของเสียอันตรำยจำกชุมชนจำกท้องถิ่นที่เข้ำร่วม
โครงกำรเมืองสวยใส ไร้มลพิษ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภำคจตะวันออก พบว่ำ มีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น บำงแห่ ง เริ่ มให้ ควำมสนใจในกำรรวบรวมของเสี ย อัน ตรำยที่ เกิ ดขึ นในชุ มชน โดยในปี พ.ศ. 2559
มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รวบรวมของเสียอันตรำยในชุมชน จำนวน 24 แห่ง รวบรวมของเสียอันตรำยจำก
ชุมชนได้ 9.536 ตัน เป็ น กำรรวบรวมขยะอันตรำยชุมชนในเขตองค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นตนเอง ซึ่งตำม
นโยบำยได้ให้มีกำรจัดกำรรวบรวมในรูปแบบของศูนย์รวม โดยองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด หรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นหลักที่มีกำรจัดกำรขยะเป็นศูนย์กำจัดขยะรวม โดยเสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแกนนำใน
กำรรวบรวมของเสียอันตรำยจำกชุมชนในท้องถิ่นภำยในจังหวัดและส่งกำจัดต่อไป แต่ยังติดข้อกฎหมำย และ
ปั ญ หำต่ ำ งๆ ได้ แ ก่ กำรขำดแคลนงบประมำณในกำรจั ด ส่ ง และก ำจั ด ของเสี ย อั น ตรำยในชุ ม ชนเนื่ อ งจำก
ค่ำขนส่งและค่ำกำจัดมีรำคำสูง กำรรวบรวมแต่ละครังได้ปริมำณที่น้อยไม่คุ้มทุนในกำรขนส่งไปกำจัด
1.7.2 มูลฝอยติดเชือ
มูลฝอยติดเชือจำกโรงพยำบำล สถำนพยำบำล และโรงพยำบำลสัตว์ เป็นมูลฝอยชนิด
ที่เป็นอันตรำย ไม่มีระบบกำรบริหำรจัดกำร โดยส่วนใหญ่สถำนพยำบำลจะว่ำจ้ำงเอกชนเก็บรวบรวม ขนส่ง และ
นำไปกำจัด แต่จะมีปัญหำอยู่บ่อยครังที่มีกำรนำมูลฝอยไปทิงตำมสถำนที่ต่ำงๆ เช่น ในสถำนที่กำจัดขยะมูลฝอย
บ่อดิน ในป่ำและที่อื่นๆ เป็นปัญหำที่ส่งผลกระทบต่อประชำชนที่อำศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับที่ทิง แต่มีเอกชน
บำงรำยนำไปกำจัดในเตำเผำมูลฝอยติดเชือ จำกรำยงำนกำรติดตำมผลกำรบริหำรจัดกำรขยะและสิ่งแวดล้อม
ปีงบประมำณ 2559 และ 2560 ของสำนักนำยกรัฐมนตรี พบว่ำมีมูลฝอยติดเชือในพืนที่ 3 จังหวัด มีปริมำณ
รวม 4,965 ตัน ในปี 2560 เพิ่มขึนจำกปี 2559 ประมำณ 1,051 ตัน คิดเป็นร้อยละ 26.9 โดยจังหวัดชลบุรี
มีอัตรำกำรเพิ่มขึนสูงสุดที่ ร้อยละ 45.6 ฉะเชิงเทรำร้อยละ 27.7 ส่วนระยอง ลดลงร้อยละ 24.8 ในส่วนกำร
ดำเนินกำรในปัจจุบัน องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดระยอง อยู่ระหว่ำงกำลังดำเนินกำรก่อสร้ำงระบบเตำเผำมูลฝอย
ติดเชือ เพื่อรองรับปริมำณเกิดขึนในจังหวัดระยอง รำยละเอียดดังตารางที่ 1.7-1
ตารางที่ 1.7-1 แสดงกำรจัดกำรมูลฝอยติดเชือ ปีงบประมำณ 2559 - 2560
จังหวัด

ปริมาณมูลฝอยติดเชือ (ตัน)
ระบบจัดการมูลฝอยติดเชือ
ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ 2560
เตาเผา สถานภาพ การด้าเนินการในปัจจุบัน
2559 (ตัน)
ตัน
ร้อยละเพิ่มขึน
ฉะเชิงเทรำ ๒,๓๓๕.๙๓ ๒,๙๘๑.๙๗
27.7
ว่ำจ้ำงเอกชนเก็บขนไปกำจัด
ชลบุรี
๑,๑๓๑.๘๓ ๑,๖๔๘.๐๖
45.6
√
หยุดใช้งำน ว่ำจ้ำงเอกชนเก็บขนไปกำจัด
ระยอง
๔๔๖.๔๗
๓๓๕.๙๖
-24.8
√
ก่อสร้ำง ดำเนินกำรโดย อบจ.ระยอง
รวม
๓,๙๑๔.๒๓ ๔,๙๖๕.๙๙
26.9
ที่มำ : ข้อมูลกำรติดตำมผลกำรบริหำรจัดกำรขยะและสิ่งแวดล้อม, สำนักนำยกรัฐมนตรี 2560

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของปริมาณมูลฝอยติดเชือ
เมื่อ พิจ ำรณำข้อ มูล ในตำรำงที่ 1.7-1 กำรจัด กำรมูล ฝอยติดเชือ ในปีงบประมำณ
2560 พบว่ำ ในพืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภำคตะวันออก มีกำรเพิ่มขึนของปริมำณมูลฝอยติดเชือในระดับค่อนข้ำง
สูง ประมำณร้อยละ 26 ต่อปี และยังมีแนวโน้มของกำรเพิ่มขึนตำมกำรเพิ่มขึนของประชำกรในพืนที่ แรงงำน
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และนักท่องเที่ยว ในขณะที่กำรดำเนินกำรโดย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีเพียง องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
ระยองเท่ำนันที่อยู่ในระหว่ำงกำรก่อสร้ำง ซึ่งคำดว่ำจะสำมำรถดำเนินกำรระบบได้ในปี พ.ศ. 2561 ส่วนจังหวัด
ชลบุรีเดิมมีเตำเผำติดเชือที่เมืองพัทยำ แต่หยุดดำเนินกำรแล้วเนื่องจำกเตำเผำหมดสภำพกำรใช้งำน ส่วนจังหวัด
ฉะเชิงเทรำยังไม่มีกำรดำเนินกำรใดๆ
1.7.3 กากของเสียอุตสาหกรรม
1) นิคมอุตสาหกรรมและโรงงานอุตสาหกรรม
เขตอุตสำหกรรมในพืนที่จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรำ ที่เปิดดำเนินกำรแล้ว
รวมทังสิน 41 แห่งพืนที่โครงกำรรวม 129,277 ไร่ ประกอบด้วย นิคมอุตสำหกรรม 23 แห่ง เขตประกอบกำร
อุตสำหกรรม 8 แห่ง สวนอุตสำหกรรม 4 แห่ง และชุมชนอุตสำหกรรม 6 แห่ง รำยละเอียดดังตารางที่ 1.7-2
ตารางที่ 1.7-2 แสดงจำนวนและพืนที่นิคมอุตสำหกรรม/เขตประกอบกำร/สวน/ชุมชนอุตสำหกรรม
นิคมฯ
เขตประกอบการฯ
สวนฯ
ชุมชนฯ
รวม
(แห่ง)
(ไร่)
(แห่ง)
(ไร่)
(แห่ง)
(ไร่)
(แห่ง)
(ไร่)
(แห่ง)
(ไร่)
ชลบุรี
11
49,479 1
756 1
1,700 1
763 14
52,698
ระยอง
9
43,676 5
11,856 2
1,854 4
3,603 20
60,989
ฉะเชิงเทรา 3
8,963 2
1,562 1
5,000 1
65 7
15,590
รวม
23 102,118 8
14,174 4
8,554 6
4,431 41
129,277
ที่มา : กำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย และกรมโรงงำนอุตสำหกรรม ข้อมูล ณ เดือนกันยำยน 2559
จังหวัด

2) โรงงานอุตสาหกรรม
ข้ อ มู ล กรมโรงงำนอุ ต สำหกรรม พบว่ ำ จั ง หวั ด ชลบุ รี ระยอง และฉะเชิ ง เทรำ
มี โ รงงำนที่ เ ข้ ำ ข่ ำ ยควบคุ ม ตำมพระรำชบั ญ ญั ติ โ รงงำน พ.ศ. 25 35 รวม 9,856 โรงงำน โดยจ ำแนก
ตำมประเภทของโรงงำน ได้แก่ จำพวกที่ 1 เครื่องจักรไม่เกิน 20 แรงม้ำและคนงำนไม่เกิน 20 คน จำนวน 493
โรงงำน จำพวกที่ 2 เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้ำ จำนวน 555 โรงงำน และจำพวกที่ 3 เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้ำ
หรือคนงำนเกิน 50 คน หรือโรงงำนทุกขนำด ซึ่งใช้ฟืน ขีเลื่อยหรือแกลบเป็นเชือเพลิง จำนวน 8,808 โรงงำน
ปัจจุบันกระทรวงอุตสำหกรรมกำหนดให้โรงงำนจำพวกที่ 3 ที่แจ้งประกอบกิจกำร
แล้ว ต้องเข้ำสู่ระบบกำรจัดกำรกำกอุตสำหกรรม โดยดำเนินกำรแจ้งกำรขนส่งกำกอุตสำหกรรมออกไปบำบัด /
ก ำจั ด /รี ไ ซเคิ ล ไปยั ง โรงงำนรั บ บ ำบั ด /ก ำจั ด /รี ไ ซเคิ ล กำกอุ ต สำหกรรม โดยโรงงำนดั ง กล่ ำ วต้ อ งได้ รั บ
กำรตรวจสอบว่ำมีกำรประกอบกิจกำรถูกต้องตำมกฎหมำยและถูกหลักวิชำกำร โดยหน่วยงำนของรัฐและเอกชน ทัง
ทำงตรง โดยวิธี Post Audit/Inspection และทำงอ้อมโดยวิธีสุ่มตรวจเอกสำรกำกับของเสีย ซึ่งในจังหวั ดชลบุรี
ระยอง และฉะเชิงเทรำ มีโรงงำนจำพวกที่ 3 จำนวน 8,808 โรงงำน รำยละเอียดดังตารางที่ 1.7-3
ตารางที่ 1.7-3 แสดงจำนวนโรงงำนที่ได้รับอนุญำตให้ประกอบกิจกำร ตำม พ.ร.บ.โรงงำน พ.ศ. 2535
จังหวัด

จ้าพวกที่ 1

โรงงานประเภท (แห่ง)
จ้าพวกที่ 2
จ้าพวกที่ 3

210
137
181
261
102
157
493
555
ที่มำ: กรมโรงงำนอุตสำหกรรม, 2558
ระยอง
ชลบุรี
ฉะเชิงเทรำ
รวมทังสิน

4,585
1,738
2,485
8,808
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จ้านวนโรงงาน
4,932
2,180
2,744
9,856

รวม
ปริมาณกากของเสีย (ล้านตัน/ปี)
2.01
1.89
1.16
5.07
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3) โรงงานรับก้าจัดกากของเสียอุตสาหกรรม
3.1) โรงงำนรั บ ก ำจั ด กำกของเสี ย อุ ต สำหกรรมที่ ไ ม่ เ ป็ น อั น ตรำย กระทรวง
อุตสำหกรรม ได้กำหนดให้โรงงำนจำพวกที่ 3 ที่แจ้งประกอบกิจกำรแล้ว คือผู้ก่อกำเนิดของเสีย ที่จะต้องเข้ำสู่
ระบบกำรจัดกำรกำกอุตสำหกรรม โดยดำเนินกำรแจ้งกำรขนส่งกำกอุตสำหกรรมออกไปบำบัด กำจัดหรือรีไซเคิล
ไปยังโรงงำนรับบำบัด กำจัด รีไซเคิลกำกอุตสำหกรรม จำกข้อมูลกรมโรงงำนอุตสำหกรรม พบว่ำ ในจังหวัด ชลบุรี
ระยองและฉะเชิงเทรำ มีจำนวนรวม 6 รำย มีควำมสำมำรถในกำรรับกำจัดได้ รวม 370,700 ตัน รำยละเอียด
ดังตารางที่ 1.7-4 สำหรับในจังหวัดอื่นๆ ยังมีอีก จำนวน 10 รำย มีควำมสำมำรถในกำรกำจัดรวม 465,300
ตัน รำยละเอียดดังตารางที่ 1.7-5
ตารางที่ 1.7-4 แสดงโรงงำนกำจัดของเสียอุตสำหกรรมประเภทของเสียไม่อันตรำยในพืนที่
จังหวัด
ชลบุรี
ระยอง
ฉะเชิงเทรำ
รวม

บริษัท (แห่ง)

2
2
2
6

ความสามารถในการรองรับ (ตัน)
322,000
32,000
16,700
370,700

ที่มำ: กรมโรงงำนอุตสำหกรรม, 2559

ตารางที่ 1.7-5 แสดงโรงงำนกำจัดของเสียอุตสำหกรรมประเภทของเสียไม่อันตรำยในจังหวัดอื่นๆ
จังหวัด
เชียงใหม่
เพชรบูรณ์
กำญจนบุรี
รำชบุรี
ปรำจีนบุรี
สระบุรี
สระแก้ว
สมุทรปรำกำร
รวม
ที่มำ: กรมโรงงำนอุตสำหกรรม, 2559

บริษทั (จ้านวน)
1
1
1
3
1
1
1
1
16

ความสามารถในการรองรับ (ตัน)
300
14,000
150,000
76,000
13,000
140,000
36,000
36,000
986,300

3.2) โรงงำนกำจัดกำกอุตสำหกรรมประเภทของเสียอันตรำย พบว่ำ ในปัจจุบัน
ประเทศไทยมีโรงงำนรั บกำจัดกำกของเสียอันตรำย จำนวน 7 จังหวัด รวมทังสิน 14 รำย แบ่งเป็น เตำเผำ
จำนวน 11 บริษัท มีควำมมสำมำรถในกำรรองรับได้ 9.55 ล้ำนตัน และหลุมฝังกลบ 3 บริษัท มีควำมมสำมำรถ
ในกำรรองรับ 0.2 ล้ำนตัน พบว่ำไม่มีโรงงำนดังกล่ำวในพืนที่ 3 จังหวัด เมื่อเปรียบเทียบกับปริมำณกำกของเสียที่
เป็ น อั ตรำยที่ถูกส่ งเข้ ำสู้ โ รงงำนรั บ กำจั ดด้ ว ยเตำเผำ มีจำนวน ประมำณ 564,700 คิ ดเป็ นเพีย งร้อยละ 6
ส่วนที่ส่งเข้ำระบบฝังกลบ จำนวน 0.1 ล้ำนตัน เท่ำนัน รำยละเอียดดังตารางที่ 1.7-6
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ตารางที่ 1.7-6 แสดงโรงงำนกำจัดของเสียอุตสำหกรรมประเภทของเสียอันตรำยในประเทศไทย
จังหวัด
ระยอง
สระบุรี
ลำปำง
รำชบุรี
สระแก้ว
อยุธยำ
สมุทรปรำกำร
รวม

บริษัท (แห่ง)
1

ความสามารถในการรองรับ (ล้านตัน)
2.87

8
1
1
1
1
1
14

6.14
0.4
0.05
0.04
0.001
0.01
9.55

ที่มำ: กรมโรงงำนอุตสำหกรรม, 2559

4) การก้าจัดกากของเสียอุตสาหกรรม
4.1) กำกของเสียที่เป็นอันตรำย จำกข้อมูลโรงงำนอุตสำหกรรมส่งของเสียอัตรำย
เข้ำสู่โรงงำนรับกำจัด ในปี 2558 – 2560 พบว่ำ ในปี 2559 มีกำรส่งเข้ำกำจัด เพิ่มมำกขึนจำกปี 2558 ร้อย
ละ 4.5 และ 17.2 จำกโรงงำนในจังหวัดฉะเชิงเทรำและระยอง ยกเว้นจังหวัดชลบุรีที่มีปริมำณลดลง ร้อยละ 2.8
ส่วนในปี พ.ศ. 2560 มีของเสียอันตรำยจำกอุตสำหกรรมเข้ำระบบกำรกำจัดลดลงจำกปี พ.ศ.2559 คิดเป็น
ร้อยละ 1.7 4.2 และ 6.5 จังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรำและระยอง ตำมลำดับ รำยละเอียดดังตารางที่ 1.7-7 และ
รูปภาพที่ 1.7-1
ตารางที่ 1.7-7 แสดงปริมำณของเสียอันตรำยที่เข้ำสู่โรงงำนรับกำจัด ในปี พ.ศ. 2558 - 2560
จังหวัด
ระยอง
ชลบุรี
ฉะเชิงเทรำ
รวม

ปี 2558
310,309.80
168,393.11
64,919.65
543,622.56

ปริมาณของเสียอันตราย (ตัน)
ปี 2559
ปี 2560
ปริมาณ
ร้อยละการ
ปริมาณ
ร้อยละการ
*
(ตัน/ปี)
เปลี่ยนแปลง
(ตัน/ปี)
เปลี่ยนแปลง
363,835.82
17.2
340,352.04
-6.5
163,632.28
-2.8
161,151.49
-1.5
67,845.88
4.5
66,491.27
-2.0
595,313.99
9.5
567,994.80
-4.6

หมำยเหตุ : * ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกำยน 2560

ที่มำ : ข้อมูลเผยแพร่ กรมโรงงำนอุตสำหกรรม, 2560
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แผนภูมิที่ 1.7-1 แผนภูมิแสดงปริมำณของเสียอันตรำยเข้ำสู่โรงงำนกำจัด (ตัน) ในปี พ.ศ. 2558 - 2560
360,000.00
310,000.00
260,000.00
210,000.00
160,000.00
110,000.00
60,000.00
10,000.00

2558

2559
ฉะเชิงเทรำ

ชลบุรี

2560
ระยอง

หมำยเหตุ : ข้อมูลปริมำณของเสียเข้ำสู่โรงงำนกำจัด ปี พ.ศ. 2560 ไม่ครบ 12 เดือน เป็นข้อมูลถึงเดือนพฤศจิกำยน 2560

ที่มำ : ข้อมูลเผยแพร่ กรมโรงงำนอุตสำหกรรม, 2560

4.2) กำกของเสียที่ไม่เป็นอันตรำย จำกข้อมูลรำยงำนกำรส่งไปกำจัดที่โรงงำน
รับกำจัด ระหว่ำงปี พ.ศ. 2558 – 2560 พบว่ำ ในปี พ.ศ. 2559 มีของเสียไม่อันตรำยจำกเข้ำระบบกำรกำจัด
เพิ่มขึนจำกปี พ.ศ. 2558 ทัง 3 จั งหวัด โดยจังหวัดระยองสู ง สุ ดประมำณ 1 ล้ ำนตั น รองลงมำคือ ชล บุ รี
ประมำณ 0.44 ล้ำนตัน คิดเป็นร้อยละเพิ่มขึน 76 และ 25 ส่วนฉะเชิงเทรำ ส่งกำจัดประมำณ 0.19 ล้ำนตัน
เพิ่มจำกปี 2558 ร้อยละ 53 ส่วนปี พ.ศ. 2560 จังหวัดระยองส่งกำจัดลดลงจำกปี พ.ศ. 2559 ร้อยละ 24.9
ส่วนจังหวัดชลบุรี และฉะเชิงเทรำส่งกำจัดเพิ่มขึน ร้อยละ 100 และ 20 รำยละเอียดดังตารางที่ 1.7-8 และรูป
ที่ 1.7-2
ตารางที่ 1.7-8 แสดงปริมำณของเสียไม่อันตรำยที่เข้ำสู่โรงงำนรับกำจัด ในปี พ.ศ. 2558 - 2560
จังหวัด
ระยอง
ชลบุรี
ฉะเชิงเทรำ
รวม

ปี 2558
583,086.50
357,676.14
127,099.54
1,067,862.18

ปริมาณของเสียไม่อนั ตราย (ตัน)
ปี 2559
ปี 2560
ปริมาณ
ร้อยละการ
ปริมาณ
ร้อยละการ
*
(ตัน/ปี)
เปลี่ยนแปลง
(ตัน/ปี)
เปลี่ยนแปลง
1,029,701.65
76.6
810,607.43
-21.3
448,573.46
25.4
824,705.86
83.9
194,497.01
53.0
227,421.11
16.9
1,672,772.12
56.6
1,862,734.40
11.4

หมำยเหตุ : * ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกำยน 2560

ที่มำ : ข้อมูลเผยแพร่ กรมโรงงำนอุตสำหกรรม, 2560
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แผนภูมิที่ 1.7-2 แสดงปริมำณของเสียไม่อันตรำยเข้ำสู่โรงงำนกำจัด (ตัน) ในปี พ.ศ. 2558 - 2560
1,050,000.00
850,000.00
650,000.00
450,000.00
250,000.00
50,000.00
2558

2559
ฉะเชิงเทรำ

ชลบุรี

2560
ระยอง

หมำยเหตุ : ข้อมูลปริมำณของเสียเข้ำสู่โรงงำนกำจัด ปี พ.ศ. 2560 ไม่ครบ 12 เดือน เป็นข้อมูลถึงเดือนพฤศจิกำยน 2560

ที่มำ : ข้อมูลเผยแพร่ กรมโรงงำนอุตสำหกรรม, 2560

ตารางที่ 1.7-9 แสดงปริมำณของเสียอุตสำหกรรมทังหมดเข้ำสู่โรงงำนกำจัด (ตัน) ในปี พ.ศ. 2558 - 2560
ปริมาณที่ส่งโรงงานรับก้าจัด
กากของเสียที่ กากของเสียที่ไม่
ปริมาณรวม
จังหวัด
เป็นอันตราย
เป็นอันตราย
(ตัน/ปี)
(ตัน/ปี)
(ตัน/ปี)
ชลบุรี
1,886,921.29 338,934.65 773,271.62
1,112,206
ระยอง
2,018,550.54 160,788.26 898,441.25
1,059,230
ฉะเชิงเทรำ
1,163,484.64
65,019.30
235,223.08
300,242
รวมทังสิน
5,068,956.47 564,742.21 1,906,935.96 2,471,678
ที่มำ : ข้อมูลเผยแพร่ กรมโรงงำนอุตสำหกรรม, 2560
ปริมาณกาก
ของเสีย ที่เกิด
(ตัน/ปี)

ร้อยละของกากของเสีย
โรงงานอุตสาหกรรมที่
สามารถก้าจัด
(ร้อยละ)
58.9
52.5
25.8
48.8

แนวโน้มของการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม
ข้อมูลในตารางที่ 1.7-9 แสดงปริมำณของเสียอุตสำหกรรมทังหมดเข้ำสู่โรงงำนกำจั ด
ในปี พ.ศ. 2558 – 2560 พบว่ำ โรงงำนอุตสำหกรรมในพื นที่ จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรำ มีกำรส่ง
กำกของเสียไปกำจัดยังโรงงำนรับกำจัดกำกของเสียมีแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงโดย กำกของเสียที่เป็นอันตรำย
ลดลงเล็กน้อย ส่วนของเสียที่ไม่เป็นอัตรำยมีแนวโน้มที่เพิ่มมำกขึน ทังนี เนื่องจำกโรงงำนจะมีรำยได้จำกกำกของ
เสียที่ไม่เป็นอันตรำยและค่ำกำจัดมีอัตรำที่ถูกกว่ำของเสียที่เป็นอันตรำย ทำให้โรงงำนจึงมีกำรคัดแยกประเภทกำก
ของเสียมำกขึน แต่อย่ำงไรก็ตำมเมื่อพิจำรณำจำกข้อมูลปริมำณกำกของเสียที่เกิดขึนทังหมด เปรียบเทียบกับ กำก
ของเสียที่ส่งไปกำจัดพบว่ำ มีกำรส่งไปกำจัดเพียงร้อยละ 48 โดย จังหวัด ชลบุรี ส่งกำจัดร้อยละ 58.9 ระยอง
52.5 ส่วน ฉะเชิงเทรำ 25.8 ซึ่งแสดงให้เห็นว่ำกำรกำจัดกำกของเสียอุตสำหกรรมยังไม่สำมำรถดำเนินกำรได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
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1.8 สิ่งแวดล้อมเมือง สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม และการท่องเที่ยว
1.8.1 สิ่งแวดล้อมเมือง
1) ความหนาแน่นประชากร
ขอบเขตกำรปกครองและประชำกร จำกสถิ ติ ป ระชำกรในเขตพื นที่ ร ะเบี ย ง
เศรษฐกิจพิเศษของกรมกำรปกครอง ปี พ.ศ.2559 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ.2559) พบว่ำจังหวัดที่มี
ประชำกรมำกที่สุดคือภำคตะวันออก โดยจังหวัดชลบุรี มีประชำกร 1,483,049 คน รองลงมำ คือ จังหวัด
ฉะเชิงเทรำ 704,399 คน และจังหวัดระยอง 700,223 คน ตำมลำดับ จังหวัดที่มีควำมหนำแน่นของประชำกร
มำกที่สุดคือ จังหวัดชลบุรี 339.91 คนต่อตำรำงกิโลเมตร รำยละเอียดดังตารางที่ 1.8-1
ตารางที่ 1.8-1 แสดงจำนวนประชำกรและควำมหนำแน่นของประชำกร ปี พ.ศ. 2555 – 2559
จังหวัดชลบุรี
จ้านวน
ความหนาแน่น
ประชากร (คน)
(คน/กม.2)
2555 1,364,002
312.63
2556 1,390,354
301.63
2557 1,421,425
325.79
2558 1,440,783
330.23
2559 1,483,049
339.91
ที่มำ : กรมกำรปกครอง, 2559
ปี
พ.ศ.

จังหวัดระยอง
จ้านวนประชากร ความหนาแน่น
(คน)
(คน/กม.2)
649,275
182.79
661,220
186.15
674,393
189.86
684,402
192.68
700,223
197.13

จังหวัดฉะเชิงเทรา
จ้านวน
ความหนาแน่น
ประชากร (คน)
(คน/กม.2)
685,721
127.69
690,226
128.99
695,478
129.50
698,197
130.01
704,399
131.17

โดยพบว่ำจังหวัดชลบุรี มีควำมหนำแน่นประชำกรมำกที่สุด จำนวนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นขนำดใหญ่ 13 แห่ง ได้แก่ อบจ.ชลบุรี เทศบำลนครเจ้ำพระยำสุรศักดิ์ เทศบำลนครแหลมฉบัง เมืองพัทยำ
เทศบำลเมืองหนองปรือ เทศบำลเมื องอ่ำงศิลำ เทศบำลเมืองบ้ำนสวน เทศบำลเมืองแสนสุข เทศบำลเมืองบ้ำนบึง
เทศบำลเมืองศรี รำชำ เทศบำลเมืองพนั สนิ คม เทศบำลเมืองชลบุรี และเทศบำลเมืองสั ตหี บ ประชำกรรวมทังสิ น
653,523 คน และมีจำนวนครัวเรือน 485,861 ครัวเรือน สำหรับจังหวัดระยองมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนำด
ใหญ่ ในเขตเมือง 4 แห่ ง ได้แก่ อบจ.ระยอง เทศบำลนครระยอง เทศบำลเมื องบ้ำนฉำง เทศบำลเมืองมำบตำพุ ด
ประชำกรรวมทังสิน 156,437 คน และมีจำนวนครัวเรือน 103,290 ครัวเรือน และจังหวัดฉะเชิงเทรำ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นขนำดใหญ่ได้แก่ อบจ.ฉะเชิงเทรำ และเทศบำลเมืองฉะเชิงเทรำ มีประชำกรรวมทังสิน 156,028 คน
และมีจำนวนครัวเรือน 43,199 ครัวเรือน
2) การคมนาคมขนส่ง
โครงข่า ยถนนและเส้นทางหลวง เชื่อมโยงระหว่ำงจังหวัดภำคตะวันออกถนน
สำยหลัก ได้แก่ ทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 3 เชื่อมโยงจังหวัดชลบุรี -ระยอง-จันทบุรี-ตรำด ทำงหลวงแผ่นดิน
หมำยเลข 304 เชื่อมโยงพืนที่ชำยฝั่งทะเลตะวันออกกับภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ำง รวมทังทำงหลวงพิเศษ
ระหว่ำงเมือง (ทำงหลวงพิเศษหมำยเลข 7) ที่เชื่อมโยงกันตำมแนวเส้นทำงลำดกระบัง -อำเภอบำงปะกง-อำเภอ
เมืองชลบุรี-ทำงหลวงหมำยเลข 36 รวมทังโครงข่ำยถนนสำยรองที่เชื่อมโยงระหว่ำงจังหวัดและอำเภอได้อย่ำง
ทั่วถึง อำทิ ทำงหลวงหมำยเลข 314 331 และ 3574 เป็นต้น
สถานการณ์การคมนาคมบนทางหลวง
ข้อมูลปริมำณจรำจรเฉลี่ยบนทำงหลวงเส้นทำงสำยหลัก ของกรมทำงหลวง พบว่ำ
เส้นทำงหลวงในเขตจังหวัดชลบุรี มีปริมำณจรำจรสูงที่ สุด โดยเฉพำะทำงหลำงหมำยเลข 7 หนองรี – หนองขำม
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มีปริมำณจรำจรเฉลี่ย 70,000 – 80,000 คัน/วัน และเส้นทำงหลวงในเขตพืนที่จังหวัดระยอง และฉะเชิงเทรำ
มีปริมำณจรำจรเฉลี่ย 30,000 – 50,000 คัน/วัน รำยละเอียดดังตำรำงที่ ตารางที่ 1.8-2
ตารางที่ 1.8-2 แสดงข้อมูลปริมำณจรำจรเฉลี่ย คัน/วัน บนทำงหลวงในเส้นทำงสำยหลัก ปี พ.ศ. 2559
จังหวัด
ฉะเชิงเทรำ

จุดส้ารวจ
1
2
3
4
ชลบุรี
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ระยอง
1
2
3
ที่มำ : ดัดแปลง กรมทำงหลวง, 2559

ชื่อสายทาง
คลองด่ำน - บำงปะกง
บำงปะกง - หนองรี
ทำงต่ำงระดับบำงวัว - ทำงต่ำงระดับบำงควำย
หนองไม้แดง - ชลบุรี
ชลบุรี - ศรีรำชำ
ศรีรำชำ - พัทยำ
พัทยำ - บ้ำนฉำง
บำงปะกง - หนองรี
หนองรี - หนองขำม
หนองขำม - พัทยำ
ทำงต่ำงระดับหนองข้ำงคอก - ทำงต่ำงระดับคีรี
ทำงต่ำงระดับหนองขำม - ท่ำเรือแหลมฉบัง
มำบตำพุด - ระยอง
ระยอง - กะเฉด
กะเฉด - ป่ำเตียน

รวม
36,523
35,247
59,318
35,211
30,567
48,674
41,650
61,869
23,231
70,977
82,577
71,884
45,506
51,545
55,555
72,821
45,007
27,325
33,381

การขนส่งทางรถไฟ รถไฟทำงเดี่ยวเส้นทำงหลัก คือ เส้นทำงเชื่อมโยงกับพืนที่
ชำยฝั่งทะเลตะวันออกและเส้นทำงที่ไปจังหวัดสระแก้ว และรถไฟทำงคู่ ได้แก่ สำยฉะเชิงเทรำ-ศรีรำชำ-แหลมฉบัง
ระยะทำง 78 กิโลเมตร และสำยหัวหมำก-ฉะเชิงเทรำ ระยะทำง 45 กิโลเมตร ซึ่งจะช่วยเสริมบทบำทกำรเป็น
ศูนย์กลำงโลจิสติกส์เชื่อมโยงภำคตะวันออกกับกรุงเทพฯ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ภำคกลำงตอนบน
การขนส่ ง ทางอากาศ สนำมบิ น อู่ ต ะเภำ อยู่ ภ ำยใต้ ก ำรดู แ ลของกองทั พ เรื อ
ปัจจุบันใช้ประโยชน์ด้ำนควำมมั่นคงและกำรพำณิชย์ รวมทังเป็นที่ฝึกบินของเครื่องบินบริษัทต่ำง ๆ สำมำรถจอด
เครื่องบินขนำดใหญ่ได้ถึง 49 ลำ มีอำคำรพักผู้โดยสำรรองรับผู้โดยสำรได้ครังละ 400 คนมีคลังสินค้ำ
พร้อมศูนย์ซ่อมอำกำศยำนในบริเวณสนำมบิน
ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงดำเนินกำรพัฒนำท่ำอำกำศยำนอู่ตะเภำให้เป็นท่ำอำกำศยำน
เชิงพำณิชย์แห่งที่ 3 ซึ่งกองทัพเรือได้จัดทำผังกำรใช้ประโยชน์ที่ดินในพืนที่ท่ำอำกำศยำนอู่ตะเภำในเบืองต้น
เสร็จแล้ว กำรพัฒนำแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ระยะแรกพัฒนำพืนที่ 4,000 ไร่ และระยะที่ 2 พัฒนำพืนที่ภำยในท่ำ
อำกำศยำนทังหมด โดยมีแผนก่อสร้ำงทำงวิ่งให้มี 2 ทำงวิ่ง
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การขนส่งทางทะเล พืนที่จังหวัดชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรำ ท่ำเรือนำลึกที่สำคัญ
เพื่อรองรับกำรพัฒนำด้ำนอุตสำหกรรมและกำรขนส่ง ได้แก่
1. ท่าเรื อพาณิชย์แหลมฉบัง เป็นท่ำเรือนำลึ กหลั กในกำรขนส่งสินค้ำระหว่ำง
ประเทศที่มีอัตรำกำรเติบโตของกำรให้บริกำรขนถ่ำยสินค้ำสูง มีควำมทันสมัย สำมำรถรองรับเรือบรรทุกตู้สินค้ำ
ขนำด 80,000 DWT (Post Panamax) ปัจจุบันมีขีดควำมสำมำรถรองรับตู้สิ นค้ำได้ 11 ล้ำนทีอียูต่อปี และอยู่
ระหว่ำงพัฒนำศูนย์กำรขนส่งตู้สินค้ำทำงรถไฟ (Single Rail Transfer Operator : SRTO) รองรับตู้สินค้ำ
2 ล้ำนทีอียูต่อปี พัฒนำท่ำเทียบเรือชำยฝั่ง (ท่ำเทียบเรือ A) รองรับตู้สินค้ำชำยฝั่ง 3 แสนทีอียูต่อปี และปรับปรุง
สิ่งอำนวยควำมสะดวกเพื่อแก้ไขปั ญหำจรำจรภำยในท่ำเรือ รวมทังมีแผนพัฒ นำท่ำเรือแหลมฉบังระยะที่ 3
เพื่อรองรับตู้สินค้ำเพิ่มขึนอีก 7 ล้ำนอีทียูต่อปี
2. ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด เป็นท่ำเรืออุตสำหกรรมขนำดใหญ่และทันสมัย
มีกำรให้บริกำรแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร สำมำรถรองรับเรือบรรทุ กขนำด 264,000 DWT เปิดให้บริกำร 12 ท่ำ
(ท่ำเรือสำธำรณะ 2 ท่ำ และท่ำเรือเฉพำะกิจ 10 ท่ำ) โดยมีเอกชน 19 รำย เช่ำดำเนินกำรเป็นท่ำเรือ คลังนำมัน
คลังสินค้ำ และโรงไฟฟ้ำ
2.1 ท่ำเรือสำธำรณะ (Public Terminal) เป็นท่ำเรือที่ไม่จำกัดผู้ใช้บริกำร
เป็นท่ำเรือ ที่กำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทยลงทุนก่อสร้ำงสิ่งอำนวยควำมสะดวกพืนฐำนรวมทังท่ำเทียบ
เรือ ประกอบด้วย 2 ท่ำเทียบเรือ คือ 1) ท่ำเทียบเรือทั่วไป (General Cargo Berth) บริหำรจัดกำรโดย บริษัท
ไทยพรอสเพอริตี เทอมินอล จำกัด (TPT) และ 2) ท่ำเทียบเรือสินค้ำเหลว (Liquid Cargo Berth) บริหำรจัดกำร
โดย บริษัท ไทยแทงค์ เทอร์มินอล จำกัด (TTT)
2.2 ท่ำเรือเฉพำะกิจ (Dedicated Terminal) เป็นท่ำเรือที่จำกัดจำนวน
ผู้ใช้บ ริ กำรเฉพำะในกลุ่ มของผู้ ป ระกอบกำรเท่ำนัน โดยผู้ ประกอบกำรเป็นผู้ ล งทุนก่อสร้ำงท่ำเทียบเรื อและ
สิ่งอำนวยควำมสะดวกพืนฐำนทังหมดมีทังหมด 10 ท่ำ ประกอบด้วย
1) ท่ำเทียบเรือ บริษัท ท่ำเรือระยอง จำกัด
2) ท่ำเทียบเรือ บริษัท ปุ๋ยเอ็นเอฟซี จำกัด
3) ท่ำเทียบเรือ บริษัท สตำร์ปิโตรเลียมรีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหำชน)
4) ท่ำเทียบเรือ บริษัท โกลว์ เอสพีพี 3 จำกัด
5) ท่ำเทียบเรือ บริษัท มำบตำพุด แทงค์ เทอร์มินอล จำกัด
6) ท่ำเทียบเรือ บริษัท บีแอลซีพี เพำเวอร์ จำกัด
7) ท่ำเทียบเรือ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
8) ท่ำเทียบเรือ บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินอล จำกัด
9) ท่ำเทียบเรือ บริษัท ระยอง เทอร์มินอล จำกัด
10) ท่ำเทียบเรือ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมีคอล จำกัด (มหำชน)
3. ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ (จุกเสม็ด) เป็นที่จอดเรือรบและฐำนส่งกำลังบำรุงและ
ใช้ประโยชน์ในภำคอุตสำหกรรมต่อเรือ แท่นขุดเจำะนำมัน และขนส่งผู้โดยสำร

2-28

แผนสิ่งแวดล้อมในพืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ.2560-2564

สถานการณ์การขนส่งสินค้าทางทะเล
ข้อมูลสถิติเรือสินค้ำต่ำงประเทศและเรือค้ำชำยฝั่ง จำแนกตำมด่ำนศุลกำกร
รวมทังขำเข้ำและขำออก ในปี พ.ศ. 2556-2556 พบว่ำ ท่ำเทียบเรือแหลมฉบัง มีปริมำณเรือสินค้ำมำกที่สุด
เฉลี่ย 42,000 เที่ยวลำต่อปี ส่วน ท่ำเทียบมำบตำพุด มีปริมำณเรือสินค้ำมำกที่สุด เฉลี่ย 17,000 เที่ยวลำต่อปี
รำยละเอียดดังตารางที่ 1.8-3
ตารางที่ 1.8-3 แสดงจำนวนเรือค้ำต่ำงประเทศและเรือค้ำชำยฝั่ง จำแนกตำมด่ำนศุลกำกร
ด่านศุลกากร
มำบตำพุด
แหลมฉบัง
รวมทังสิน

2556
17,717
42,314
60,031

จ้านวนเรือ (เที่ยวล้า)
2557
2558
17,625
18,029
42,050
43,000
59,675
61,029

2559
18,092
42,610
60,702

ที่มำ: กรมเจ้ำท่ำ, 2559

จำกกำรติดตำมและตรวจสอบของกรมควบคุมมลพิษ พบว่ำ ในปัจจุบันกำร
ขนส่งสินค้ำทำงทะเลส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจำกผู้ประกอบกำรมักจะใช้เรือบรรทุกสินค้ำที่มีขนำดใหญ่
เพื่อให้สำมำรถบรรทุกสินค้ำได้ในปริมำณมำก เกิดควำมคุ้มค่ำทำงเศรษฐกิจ ซึ่งเรื อบรรทุกสินค้ำที่มีขนำดตังแต่
20,000 – 120,000 ตัน ประมำณ 2,000 ลำต่อปี จะไม่สำมำรถเข้ำจอดที่ท่ำเรือได้ จึงต้องทำกำรขนถ่ำย
สินค้ำในบริเวณ นอกชำยฝั่ง โดยใช้วิธีขนถ่ำยขึนเรือใหญ่ในหลำยรูปแบบ ส่วนใหญ่เอำเรือขนำดเล็กหรือโป๊ะมำ
เทียบถ่ำยสินค้ำไปยังเรือใหญ่ โดยใช้สำยพำนลำเลียงขึนเรือใหญ่ดังกล่ำว โดยใช้สำยพำนลำเลียงขึนเรือใหญ่หรือ
ใช้ปั้นจั่นตักแล้วยกขึนเทลงระวำง ทำให้มีปัญหำกำรฟุ้งกระจำยของฝุ่นละอองสู่บรรยำกำศและตกเป็นตะกอน
สะสมใต้พืนทะเล
สิ น ค้ ำ ที่ มี ก ำรขนถ่ ำ ยกลำงทะเลมี ห ลำยประเภท เช่ น ปู น ซี เ มนต์ ถ่ ำ นหิ น
ข้ำวสำร ปุ๋ ย เคมี เป็ นต้น ส่ วนสิน ค้ำที่มีฝุ่ นละอองฟุ้งกระจำยเกิดขึนในขณะที่มีกำรขนถ่ำยค่อนข้ำงมำก เช่น
ปูนซีเมนต์ และแป้งมันสำปะหลังที่มีทังในรูปแป้งมัน มันเส้น และมันอัดเม็ด เป็นต้น ซึ่งพืนที่ที่มีกำรขนถ่ำยสินค้ำ
ระหว่ำงเรือเป็นจำนวนมำก อำทิ อ่ำวศรีรำชำ เกำะสีชัง เป็นต้น
3) ภัยพิบัติ (อุทกภัย ภัยแล้ง วาตภัย)
ข้อมูลควำมเสียหำยจำกภับพิบัติทำงธรรมชำติ ในปี พ.ศ. 2557 - 2558 ได้แก่
อุทกภัย วำตภัย และภัยแล้ง จำกข้อมูลพบว่ำครัวเรือนที่ประสบภับพิบัติ อุทกภัยรวม 37,075 ครัวเรือน จำนวน
ที่ประสบภัยรวม 69 ครัง วำตภัยรวม 109 ครัง ครัวเรือนได้รับควำมเสียหำย 83 ครัวเรือน และภัยแล้ง 27 ครัง
ครัวเรือนได้รับควำมเสียหำย 34,963 รำยละเอียดดังตารางที่ 1.8-4
สำเหตุ ห ลั ก ของกำรเกิ ด ภั ย พิ บั ติ ใ นปั จ จุ บั น เกิ ด จำกผลกระทบภำวะโลกร้ อ น
เป็นผลให้อุณหภูมิของโลกที่สูงขึนส่งผลให้เกิดภัย พิบัติจำกนำท่วม ภัยแล้ง ดินถล่มบ่อยครัง และทวีควำมรุนแรง
มำกขึน นอกจำกนียังทำให้ฤดูหนำวจะสันลง บำงพืนที่จะมีฝนตกชุกและเกิดอุทกภัยบ่อยขึน ในขณะที่บำงพืนที่
ต้องประสบกับควำมแห้งแล้งมำกขึน ปัญหำดังกล่ำวนอกจำกจะส่งผลกระทบต่อภำคประชำชน ภำคกำรเกษตร
และภำคเศรษฐกิจและควำมมั่นคงอีกด้วย
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ตารางที่ 1.8-4 แสดงข้อมูลควำมเสียหำยจำกภัยพิบัติ ปี พ.ศ. 2557
ความเสียหายจากภัยพิบัติ
อุทกภัย
วาตภัย
จังหวัด
จ้านวนครัง ครัวเรือนที่ จ้านวนครัง
ครัวเรือนที่
ที่เกิด
ประสบภัย
ที่เกิด
ประสบภัย
ชลบุรี
11
6
ระยอง
7
12,012
34
6
ฉะเชิงเทรำ
62
25,063
64
71
รวม
69
37,075
109
83
ที่มา : สำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัด, 2557

ภัยแล้ง
จ้านวนครัง
ครัวเรือนที่
ที่เกิด
ประสบภัย
1
1,988
7
8
19
32,967
27
34,963

กำรเพิ่มขึนของจำนวนประชำกรในพืนที่ซึ่งอัตรำสูงขึนอย่ำงต่ อเนื่อง โดยเฉพำะในเขต
เมืองควำมหนำแน่นของประชำกรมำก ประกอบกับมีประชำกรแฝงเข้ำมำเพื่อประกอบกิจกรรมและอำชีพจำนวน
มำก ซึ่งมีผลให้มีควำมต้องกำรในกำรใช้ทรัพยำกรในกำรอุปโภค บริโภคเพิ่มสูงขึน รวมทังปริมำณกำรผลิตขยะมูล
ฝอยและของเสียเพิ่มขึนเช่นกัน หำกไม่ได้รับกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพอำจทำให้ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลง
1.8.2 สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
1) แหล่งธรรมชาติที่มีคุณค่าอันควรอนุรักษ์
ข้ อมู ลแหล่ งธรรมชำติ และศิ ลปกรรม ของส ำนั กงำนนโยบำยและแผนทรั พยำกร
ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม มีจำนวน 24 แห่ง จำแนกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 1) ธรณีสัณฐำนและภูมิลักษณ์วรรณำ เช่น
เขำชีจรรย์ จังหวัดชลบุรี 2) ชำยหำด เช่น หำดจอมเทียน จังหวัดชลบุรี หำดแม่รำพึง จังหวัดระยอง 3) ภูเขำ เช่น เขำ
หินซ้อน จังหวัดฉะเชิงเทรำ เขำวง จังหวัดระยอง และ 4) นำตก เช่น นำตกขำชะเมำ จังหวัดระยอง รำยละเอียดดัง
ตารางที่ 1.8-5
ตารางที่ 1.8-5 แสดงจำนวนแหล่งธรรมชำติที่มีคุณค่ำอันควรอนุรักษ์
จังหวัด

ธรณีสัณฐานและภูมลิ ักษณ์วรรณา
ชายหาด
ชลบุรี
1
4
ระยอง
10
ฉะเชิงเทรำ
รวม
1
14
ที่มำ : สำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม, 2559

ภูเขา
1
4
1
6

น้าตก
2
2

2) แหล่งศิลปกรรมที่มีคุณค่าอันควรอนุรักษ์
แหล่ ง ศิ ล ปกรรมที่ มี คุ ณ ค่ ำ อั น ควรอนุ รั ก ษ์ ใ นพื นที่ ทั งหมด 43 แห่ ง ได้ แ ก่
ตึกมหำรำช ตึกรำชินี พระพุทธรูปศิลำสมัยทวำรวดี จังหวัดชลบุรี เจดีย์กลำงนำ (บ้ำนปำกนำ) วัดเขำกระโดน
จังหวัดระยอง และกำแพงเมือง วัดโสธรวรำรำมวรวิหำร จังหวัดฉะเชิงเทรำ รำยละเอียดดังตารางที่ 1.8-6
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ตารางที่ 1.8-6 แสดงแหล่งศิลปกรรมที่มีคุณค่ำอันควรอนุรักษ์
จังหวัด
ชลบุรี

ระยอง
จังหวัด
ฉะเชิงเทรำ

จ้านวนแหล่ง
18

10
จ้านวนแหล่ง
15

ชื่อโบราณสถาน
ตึ ก มหำรำช ตึ ก รำชิ นี เนิ น ดิ น โคพนมดี พระจุ ฑ ำธุ ช รำฐำน พระพุ ท ธรู ปศิ ล ำสมั ย ทวำรวดี
(โบรำณวัตถุ) เมืองพญำเร่ เมืองพระรถ วัดต้นสน วัดตำลล้อม วัดใต้ต้นลำน วัดบำงเป้ง วัดบำงพระ
วรวิหำร วัดโบสถ์ วัดหนองเกตุใหญ่ วัดหนองปรือ วัดใหญ่อินทรำรำม วัดอ่ำงศิลำ ศำลจังหวัดชลบุรี
หลังเก่ำ (สำนักงำนสำมัญศึกษำจังหวัดชลบุรี) สระนำ (สระสี่เหลี่ยม)
เจดีย์กลำงนำ (บ้ำนปำกนำ) เจดีย์เก่ำวัดเก๋งโรงพยำบำล (วันจันทอุดม) วัดเขำกระโดน วัดโขดทิม
ธำรำม วัดตะพงใน วัดนำตำขวัญ วัดบ้ำนค่ำย วัดรำชบัลลังก์ วัดลุ่มมหำชัยชุมพล วัดอุดำธัญญำวำส
ชื่อโบราณสถาน
กำแพงเมือง วัดดอนทรำย วัดเตำเหล็ก วัดนครเนื่องเขต (วัดต้นตำล) วัดบำงปรำง วัดปิตุลำธิรำช
รังสฤษฎิ์ (วัดเมือง) วัดพยัคฆอินทำรำม (วัดเจดีย์) วัดเมืองกำย วัดสว่ำงอำรมณ์ วัดสำยชล ณ รังสี
วัดสุคันธศิลำรำม (หอมศิล) วัดโสธร (วัดโสธรวรำรำมวรวิหำร) ศำลำกลำงหลังเก่ำฉะเชิงเทรำ
อำคำรไปรษณีย์หลังเก่ำ อำคำรพุทธสมำคม (ศำลเก่ำ)

ที่มำ : สำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม, 2559

ข้อมูลแหล่งศิลปกรรม ประเภทย่ำนชุมชนเก่ำจำนวน 15 แห่ง โดยจำแนกเป็น
3 ประเภท คือ 1) ที่ตังหรือสภำพแวดล้อม ได้แก่ ชุมชนริมนำ และชุมชนรถไฟ 2) หน้ำที่กำรใช้งำน ได้แก่ ชุมชน
ตลำด/กำรค้ำ ชุมชนหมู่บ้ำน และชุมชนตลำด/กำรค้ำ,ชุมชนประมง/เกษตร และ3) วัฒนธรรมและควำมทรงจำ
ได้แก่ ชุมชนชำติพันธุ์ รำยละเอียดดังตารางที่ 1.5.2-3
ตารางที่ 1.8-7 แสดงแหล่งศิลปกรรม ประเภทย่ำนชุมชนเก่ำ ในพืนที่จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรำ
จังหวัด
ฉะเชิงเทรำ

ระยอง

ชื่อชุมชน
ชุมชนตลำดคลอง 16
ชุมชนตลำดคลองสวน
ชุมชนตลำดนครเนื่องเขต
ชุมชนตลำดบำงคล้ำ
ชุมชนตลำดบ้ำนใหม่
ชุมชนตลำดหลวงแพ่ง
ชุมชนบ้ำนตลำดเปร็ง
ชุมชนบ้ำนท่ำลำดเหนือ
ชุมชนบ้ำนหัวกระสังข์
ชุมชนย่ำนกำรค้ำฉะเชิงเทรำ
ชุมชนตลำดกระเฉด
ชุมชนตลำดแกลง
ชุมชนตลำดนำประแสร์
ชุมชนตลำดบ้ำนเพ

จ้าแนกโดยที่ตังหรือ
สภาพแวดล้อม
ชุมชนริมนำ
ชุมชนริมนำ
ชุมชนริมนำ
ชุมชนริมนำ
ชุมชนริมนำ
ชุมชนริมนำ
ชุมชนริมนำ
ชุมชนรถไฟ
ชุมชนรถไฟ
-

จ้าแนกโดยหน้าที่การใช้งาน
ชุมชนตลำด/กำรค้ำ
ชุมชนตลำด/กำรค้ำ
ชุมชนตลำด/กำรค้ำ
ชุมชนตลำด/กำรค้ำ
ชุมชนตลำด/กำรค้ำ
ชุมชนตลำด/กำรค้ำ
ชุมชนหมู่บ้ำน
ชุมชนหมู่บ้ำน
ชุมชนหมู่บ้ำน
ชุมชนตลำด/กำรค้ำ
ชุมชนตลำด/กำรค้ำ
ชุมชนตลำด/กำรค้ำ
ชุมชนตลำด/กำรค้ำ
ชุ ม ชนตลำด/กำรค้ ำ ,ชุ ม ชน
ประมง/เกษตร
ชุมชนตลำด/กำรค้ำ

ชุมชนย่ำนถนนยมจินดำและ ชุมชนริมนำ
ถนนชุมพล
ที่มำ : สำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม, 2559
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จ้าแนกโดยวัฒนธรรมและ
ความทรงจ้า
ชุมชนชำติพันธุ์
ชุมชนชำติพันธุ์
ชุมชนชำติพันธุ์
-

แผนสิ่งแวดล้อมในพืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ.2560-2564

แนวโน้มและสาเหตุการเปลี่ยนแปลง
ปัจจุบัน แหล่งธรรมชำติและศิล ปกรรมหลำยแห่งถูกบุกรุกและนำมำใช้ประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจเพื่อหวังผลตอบแทนระยะสัน โดยคนในท้องถิ่นที่เป็นเจ้ำของในพืนที่และจำกคนนอกพืนที่ทำให้แหล่ง
ธรรมชำติหลำยแห่งเริ่มมีเสื่อมโทรมลง และมีแนวโน้มถูกทำลำยลงไป โดยสถำนกำรณ์ควำมเสื่อมโทรมของแหล่ง
ธรรมชำติอันควรอนุรักษ์ที่เป็นไปอย่ ำงต่อเนื่อง คณะรัฐมนตรีได้เล็ งเห็ นถึงควำมสำคัญของกำรอนุรักษ์แหล่ ง
ธรรมชำติเป็นอย่ำงมำก โดยกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำแนวทำงกำรอนุรักษ์ธรรมชำติ
และเแผนแม่บ ทเพื่อกำรอนุ รั กษ์ สิ่ งแวดล้ อมธรรมชำติ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2552-2556) คณะรั ฐ มนตรีมีม ติ
เห็ น ชอบในหลั ก กำรแต่ แ นวทำงและแผนแม่ บ ทดั ง กล่ ำ ว เมื่ อ วั น ที่ 22 กั น ยำยน 2552 ตำมที่ ก ระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมเสนอ
1.8.3 ทรัพยากรการท่องเที่ยว
1) สถานการณ์การท่องเที่ยว
กำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย แบ่งหมวดหมู่ของแหล่งท่องเที่ยวเป็น 6 ประเภท
ได้แก่ (1) ธรรมชำติ (2) ประวัติศำสตร์ (3) ศิลปวัฒนธรรม (4) มนุษย์สร้ำงขึน (5) แหล่งท่องเที่ยวธรรมชำติ (6)
แหล่งท่องเที่ยวมนุษย์สร้ำงขึน เมื่อพิจำรณำแหล่งท่องเที่ยวเป็นรำยจังหวัด พบว่ำ จังหวัดชลบุรีมีแหล่งท่องเที่ยว
มำกที่สุด จำนวน 114 แหล่ง รองลงมำคือจังหวัดระยอง จำนวน 180 แหล่ง และจังหวัดฉะเชิงเทรำ มีจำนวน
66 แหล่ง รำยละเอียดดังตารางที่ 1.8-8
ตารางที่ 1.8-8 แสดงจำนวนแหล่งท่องเที่ยว
จังหวัด
ชลบุรี
ระยอง
ฉะเชิงเทรำ
รวม

ธรรมชาติ
78
76
1
155

ประวัติศาสตร์
โบราณคดีฯ
73
15
10
98

มนุษย์สร้างขึน
40
4
11
55

กิจกรรมและความสนใจ
พิเศษ
136
74
10
220

รวม
114
180
66
360

ที่มำ: รวบรวมจำกข้อมูลจำกกลุ่มจังหวัดภำคตะวันออก แผนพัฒนำกลุ่มจังหวัดภำคตะวันออก พ.ศ. 2561 - 2564, 2559

ข้อมูลสถิตินักท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรำ ปี พ.ศ. 2556 –
255๘ พบว่ำจังหวัดชลบุรีมีปริมำณนักท่องเที่ ยวสูงที่สุดเฉลี่ยหนึ่งล้ำนตอนต่อปี และยังคงมีแนวโน้มสูงขึนอย่ำง
ต่อเนื่อง รำยละเอียดดังตารางที่ 1.8-9
ตารางที่ 1.8-9 แสดงจำนวนนักท่องเที่ยว ปี พ.ศ. 2556 – 255๘
จังหวัด

2556
ชาวไทย
ชาวต่างประเทศ
ชลบุรี
3,097,378
7,070,091
ระยอง
3,080,952
380,765
ฉะเชิงเทรำ
512,936
7,685
รวม
6,691,266
7,458,541
รวมทังหมด
14,149,807
ที่มำ: สำนักกำรท่องเที่ยวและกีฬำจังหวัด, 2559

จ้านวนนักท่องเที่ยว (คน)
2557
ชาวไทย
ชาวต่างประเทศ
2,993,633
6,888,067
3,478,384
376,399
508,623
7,500
6,980,640
7,271,966
14,252,606
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2558
ชาวไทย
ชาวต่างประเทศ
3,199,439
6,803,475
3,773,969
397,219
532,353
7,747
7,505,761
7,208,441
14,714,202

แผนสิ่งแวดล้อมในพืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ.2560-2564

ข้อมูล สถิ ตินั กท่องเที่ยวที่เ ข้ำไปในอุทยำนแห่ งชำติ ของส ำนั กอุทยำน ในพืนที่
อุทยำนแห่งชำติเขำแหลมหญ้ำ-หมู่เกำะเสม็ด และอุทยำนแห่งชำติเขำชะเมำ-เขำวง จังหวัดระยอง พบว่ำ ในปี
พ.ศ. 2560 อุทยำนแห่งชำติเขำแหลมหญ้ำ-หมู่เกำะเสม็ด มีปริมำณนักท่องเที่ยวเพิ่มขึนสูงที่สุด ร้อยละ 82.53
ส่วนอุทยำนแห่งชำติเขาชะเมา-เขาวง มีปริมำณนักท่องเที่ยวลดลงในอัตรำไม่มำก ร้อยละ 1.99 รำยละเอียดดัง
ตารางที่ 1.8-10
ตารางที่ 1.8-10 แสดงสถิตินักท่องเที่ยวที่เข้ำไปในอุทยำนแห่งชำติ ปี พ.ศ. 2559 - 2560
อุทยานแห่งชาติ
เขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด จ.ระยอง
เขาชะเมา-เขาวง จ.ระยอง
รวม
ที่มำ : กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ปำ่ และพันธุ์พืช, 2560

จ้านวนนักท่องเที่ยว (คน)
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
440,272
803,614
159,789
156,606
600,061
960,220

ร้อยละ
การเปลี่ยนแปลง
82.53
-1.99
60.02

ข้อมูลจำนวนสถำนที่พักแรม ห้องพัก ในพืนที่จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรำ
ปี พ.ศ. 2559 พบว่ำ จังหวัดชลบุ รี มีสถำนที่พักแรมมำกที่สุ ด 399 แห่ ง โดยมีห้ องพักรวม 62,102 ห้ อง
ซึ่งจำกข้อมูลพบว่ำมีนักท่องเที่ยวทังในและต่ำงประเทศ รวม 1.62 ล้ำนคน ทำรำยจำกกำรท่องเที่ยวได้สูงถึง
206,272 ล้ ำนบำท รองลงมำคือ จั งหวัดระยอง และส่ ว นในจังหวัดฉะเชิงเทรำ ตำมล ำดับ รำยละเอียดดัง
ตารางที่ 1.8-11
ตารางที่ 1.8-11 แสดงจำนวนสถำนพักแรม ห้องพัก ผู้เยี่ยมเยือน และรำยได้จำกกำรท่องเที่ยว พ.ศ. 2559
จังหวัด
ฉะเชิงเทรำ
ชลบุรี
ระยอง
รวม

สถานพักแรม
(แห่ง)
57
399
334
790

ห้องพัก
(ห้อง)
1,432
62,102
14,318
77,852

ผู้เยี่ยมเยือน
นักท่องเที่ยว
นักทัศนาจร
539,823
2,507,828
13,812,345 2,439,664
4,352,435 2,577,408
18,704,603 7,524,900

รายได้จากการ
ท่องเที่ยว (ล้านบาท)
4,240
206,272
30,614
241,127

หมำยเหตุ: ข้อมูลปรับปรุงเมื่อ เดือนกันยำยน 2559
1/ นักท่องเที่ยว หมำยถึง ผู้ที่เดินทำงไปเยือนจังหวัดนัน โดยวัตถุประสงค์ต่ำงๆ ที่ไม่ใช่กำรไปทำงำนประจำ กำรศึ กษำ และไม่ใช่คนท้องถิ่นที่
มีภูมิลำเนำ หรือศึกษำอยู่ที่จังหวัดนัน ทังนี ต้องพักค้ำงคืนอย่ำงน้อย 1 คืน
2/ นักทัศนำจร หมำยถึง ผู้เยี่ยมเยือนที่ไม่พักค้ำงคืน

ที่มำ: กรมกำรท่องเที่ยว กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ, 2559

2) แนวโน้มและสาเหตุการเปลี่ยนแปลง
จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรำมีแหล่งท่องเที่ยวที่ที่สวยงำม และมีกิจกรรม
ต่ำงๆ ที่น่ำสนใจ ไม่ว่ำจะเป็นกิจกรรมทำงนำหรือทำงบกส่งผลให้นักท่องเที่ยวทังชำวไทยและต่ำงประเทศหลั่งไหล
เข้ำมำท่องเที่ยวเป็ นจ ำนวนมำก โดยเฉพำะในจังหวั ดชลบุรี ซึ่งทำให้ ประชำชนจำกพืนที่อื่นๆ ที่ย้ำยถิ่นเข้ำมำ
เพื่อประกอบอำชีพ จำกกำรที่มีประชำกรเข้ำมำอยู่ในพืนที่เป็นจำนวนมำกทำให้เกิดปัญหำขยะเพิ่มมำกขึน รวมทัง
นำเสียจำกสถำนประกอบกำรและโรงแรมที่พัก หำกปะญหำเหล่ำนียังไม่ได้รับกำรบริหำรจัดกำรที่ถูกต้อง อำจ
ส่งผลกระทบต่อแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมให้เสื่อมโทรมต่อไปด้วย
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2. สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
2.1 ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
1) สถานการณ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
จำกข้อมูลพืนที่ป่ำไม้ ใน ปี พ.ศ. 2559 พบว่ำพืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภำคตะวันออก มี
พืนที่ป่ำ จำนวน 1,026,597 ไร่ ซึ่งมีพืนที่ป่ำไม้ตำมกฎหมำย โดยจำแนกเป็นพืนที่ป่ำสงวนแห่งชำติ 19 แห่ง
พืนที่เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำ จำนวน 2 แห่ง เขตห้ำมล่ำสัตว์ป่ำ 2 แห่ง อุทยำนแห่งชำติ ๒ แห่ง และวนอุทยำนอีก
๑ แห่ง และพืนที่ป่ำไม้ในโครงกำรอนุรักษ์ทรั พยำกรป่ำไม้ในพืนที่ป่ำรอยต่อ 5 จังหวัด (ภำคตะวันออก) อัน
เนื่องมำจำกพระรำชดำริ 7 โครงกำร รำยละเอียดดังตารางที่ 2.1-1
ตารางที่ 2.1-1 แสดงพืนที่ป่ำไม้ตำมกฎหมำย
จังหวัด

ป่าสงวนแห่งชาติ

ชลบุรี
ระยอง
ฉะเชิงเทรำ
รวม

9
9
1
19

เขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่า

ห้ามล่าสัตว์ป่า

อุทยานแห่งชาติ

วนอุทยาน
แห่งชาติ

โครงการ
พระราชด้าริ

2

2
-

2
-

1
-

2
2

2

2

1

2

3
7

ที่มำ : กรมป่ำไม้ และกรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำและพันธุ์พืช, 2560

ในเขตพืนที่จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรำ มีพืนที่ป่ำไม้ที่สำคัญ คือ ป่ำตะวันออกหรือ
ป่ำเขตรอยต่อ ๕ จังหวัด ซึ่งครอบคลุมบริเวณพืนที่รอยต่อของจังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรำ ระยอง จันทบุรี และ
สระแก้ว โดยพืนที่ป่ำไม้ดังกล่ำวเป็นกำรรวมพืนที่ป่ำไม้ต่ำงๆ ในภำคตะวันออกเป็นผืนเดียวกัน ซึ่งมีเนือที่รวม
ทังสิน 1,509,954 ไร่ ประกอบด้วยพืนที่ป่ำไม้ที่อยู่ ในเขตพืนที่จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรำ ได้แก่
๑) เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำเขำอ่ำงฤำไน เนือที่ 674,352 ไร่ 2) อุทยำนแห่งชำติเขำแหลมหญ้ำ – หมู่เกำะเสม็ด
เนือที่ 81,875 ไร่ และ 3) อุทยำนแห่งชำติเขำชะเมำ - เขำวง เนือที่ 52,300 ไร่ จำกกำรศึกษำควำมหลำกหลำย
ทำงชีวภำพในพืนที่ป่ำรอยต่อของเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำเขำอ่ำงฤำไน ในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ พบว่ำพืนที่ป่ำรอยต่อแห่ง
นีมี ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพค่อนข้ำงสูง โดยพบว่ำมีสัตว์เลียงลูกด้วยนมมำกกว่ำ ๑๔๔ ชนิด นกมำกกว่ำ
๔๐๙ ชนิด สัตว์เลือยคลำนมำกกว่ำ ๑๒๑ ชนิด สัตว์สะเทินนำสะเทินบกมำกกว่ำ ๔๓ ชนิด ปลำนำจืดมำกกว่ำ
๙๔ ชนิด และผีเสือมำกกว่ำ ๙๒ ชนิด
2) สถานการณ์ป่าและพืนที่สีเขียวในเมือง
จำกข้อมูล สำรสนเทศทำงภูมิศำสตร์ของ สผ. พืนที่เมืองขนำดใหญ่ทัง 3 จังหวัด ระดับ
เทศบำลนครจำนวน 3 แห่ง ได้แก่ เทศบำลนครเจ้ำพระยำสุรศักดิ์ เทศบำลนครแหลมฉบัง และเทศบำลนครระยอง มี
เทศบำลเมือง จำนวน 13 เทศบำลเมือง พบว่ำเทศบำลขนำดใหญ่ส่วนใหญ่มีพืนที่สีเขียวต่อประชำกรมำกกว่ำ 10
ตร.ม./คน ยกเว้นเทศบำลเมืองอ่ำงศิลำมีพืนที่สีเขียวเพียง 2.50 ตร.ม./คน ดังตำรำง 2.1-2
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ตารางที่ 2.1-2 สถานการณ์ป่าและพืนที่สีเขียวในเมือง
ล้าดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

รายชื่อเทศบาล
เทศบำลเมืองฉะเชิงเทรำ
เทศบำลเมืองอ่ำงศิลำ
เทศบำลเมืองแสนสุข
เทศบำลเมืองพนัสนิคม
เทศบำลเมืองชลบุรี
เทศบำลเมืองหนองปรือ
เทศบำลนครแหลมฉบัง
เทศบำลเมืองบ้ำนสวน
เทศบำลนครเจ้ำพระยำ
สุรศักดิ์
เทศบำลเมืองสัตหีบ
เทศบำลเมืองบ้ำนบึง
เทศบำลเมืองบ้ำนฉำง
เทศบำลเมืองมำบตำพุด
เทศบำลนครระยอง
เมืองพัทยำ
เทศบำลเมืองศรีรำชำ

ขนาดพืนที่
(ตร.ม.X1000)

ประชากร
(คน)

ขนาดพืนที่สีเขียว
(ตร.ม.)

พืนที่สีเขียว พืนที่สีเขียว
ต่อประชากร ต่อพืนที่เมือง
(ตร.ม./คน)
(ร้อยละ)
23.82
7.35
2.50
0.41
10.04
2.14
10.54
4.33
11.77
8.00
17.79
2.45
26.78
1.78
32.88
26.59

12,760
18,600
20,268
2,760
4,570
45,540
109,650
7,870

39,364
30,799
43,294
11,354
31,074
62,828
73,069
63,636

937,595.40
76,904.95
434,593.17
119,618.34
365,741.41
1,117,557.57
1,956,585.47
2,092,269.39

306,440

110,517

7,896,229.06

71.45

2.58

22,976 4,865,887.70
18,496 37,185,599.06
25,981
272,038.98
56,139 1,085,533.43
60,220 6,131,666.25
ไม่มีข้อมูลพืนที่สีเขียว
ไม่มีข้อมูลพืนที่สีเขียว

211.78
2010.47
10.47
19.34
101.82

78.23
463.66
1.13
0.66
36.18

6,220
8,020
24,000
165,580
16,950

ที่มำ: สำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
1. ข้อมูลจำนวนประชำกร ณ วันที่ 1 ธันวำคม 2560 กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
2. ข้อมูลปริมำณพืนที่สเี ขียว ฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ Thai Green Urban
3. ในปี พ.ศ. 2560 ข้อมูลพืนทีส่ ีเขียวเชิงปริมำณ เฉพำะในเขตเทศบำลนครได้รับกำรปรับปรุงและตรวจสอบข้อมูลร่วมกับ
เทศบำลนคร
4. พืนที่สีเขียวในเขตชุมชนเมือง หมำยถึง พืนที่โล่งว่ำงในเขตเทศบำลซึ่งมีพืชพรรณเป็นองประกอบหลัก โดยพืนที่สีเขียวช่วย
เสริมสร้ำงภูมิทัศน์ให้เอืออำนวยต่อกำรพักผ่อนหย่อนใจและเพื่อเสริมสร้ำงสภำพแวดล้อมของเมือง ซึง่ จะทำให้ชุมชนเมืองเป็น
เมืองสีเขียวที่รม่ รื่นสวยงำมและน่ำอยู่ ประเภทของพืนที่สีเขียว ได้แบ่งเป็น 5 ประเภทหลักคือ
• พืนที่สีเขียวธรรมชำติ ได้แก่ สภำพภูมิประเทศที่โล่งตำมธรรมชำติ พรุ ภูเขำ ป่ำไม้ตำมธรรมชำติ แหล่งนำ คู คลอง ทะเลสำบ
• พืนที่สีเขียวเพื่อบริกำรชุมชน ได้แก่ สวนสำธำรณะ สนำมกีฬำกลำงแจ้ง สนำมเด็กเล่น ลำนกลำงเมือง สวนพฤกษศำสตร์
• พืนที่สีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อม ได้แก่ พืนที่สีเขียวในหน่วยงำนรำชกำร พืนที่สีเขียวในอำคำรบ้ำนพักอำศัย อำคำรพำณิชย์ โรงแรม
ห้ำงสรรพสินค้ำ พืนที่สีเขียวในสถำบันกำรศึกษำและศำสนสถำน
• พืนที่สีเขียวริมเส้นทำงสัญจร เช่น พืนที่แนวถนน เกำะกลำงถนน ทำงเดิน แนวถอยร่นริมแม่นำ และทำงรถไฟ
• พืนที่สีเขียวเพื่อเศรษฐกิจชุมชน ได้แก่ พืนที่เกษตรต่ำงๆ เช่น สวนไม้ผล นำข้ำว พืชไร่ และแหล่งนำ เช่น บ่อเลียงปลำ

3) แนวโน้มและสาเหตุการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรป่าไม้
จำกข้อมูลพืนที่ป่ำไม้ ตังแต่ ปี พ.ศ. 2556 – 2559 มีเนือที่ป่ำไม้เพิ่มขึนในอัตรำไม่มำกนัก
เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลระหว่ำง ปี พ.ศ. 2558 – 2559 พบว่ำจังหวัดชลบุรี มีพืนที่ป่ำเพิ่มขึน 3,419.88 ไร่ คิด
เป็นร้อยละ 0.75 จังหวัดระยอง มีพืนที่ป่ำเพิ่มขึน 5,919.85 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 3.25 และจังหวัดฉะเชิงเทรำ มี
พืนที่ป่ำเพิ่มขึน 2,549.54 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.69 รำยละเอียดดังตารางที่ 2.1-1
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สำเหตุของกำรเปลี่ยนแปลงอำจมีผลจำกกำรดำเนินกำรเพื่อกำรเพิ่มพืนที่ป่ำอย่ำงต่อเนื่องทัง
ป่ำชุมชนและป่ำเศรษฐกิจ รวมทังมำตรกำรในกำรป้องกันกำรบุกรุกพืนที่ป่ำ สำหรับสำเหตุที่ทำให้พืนที่ป่ำลดลงส่วน
ใหญ่เกิดจำกกำรบุกรุกพืนที่ป่ำเพื่อกำรประกอบอำชีพด้ำนเกษตรกรรม ด้ำนกำรท่องเที่ยว และอื่น ๆ เช่น ที่อยู่อำศัย
เป็นต้น รวมทังกำรลักลอบตัดไม้ และกำรเผำป่ำในบำงพืนที่ ซึ่งประเด็นปัญหำที่สำคัญ คือ กำรลักลอบตัดไม้อนุรักษ์
โดยเฉพำะไม้พะยูง ซึ่งมีนำยทุนหรือผู้มีอิทธิพลทำกำรจ้ำงวำนให้รำษฎรเข้ำไปบุกรุกทำลำยป่ำเพื่อตัดไม้มีค่ำ แหล่ง
สำคัญของไม้พะยูง ส่วนหนึ่งอยู่ในภำคตะวันออกในเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำเขำอ่ำงฤำไน
ตารางที่ 2.1-3 แสดงพืนที่ป่ำไม้ในพืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภำคตะวันออก ปี 2556 – 2559
พืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ
พืนที่ป่าไม้ ทังจังหวัด (ไร่)
จังหวัด
ตามท้ายกฎกระทรวง
2556
2557
2558
2559
(ไร่)
ชลบุรี
906,396.00 351,038.34
339,795.12
338,435.20
340,984.74
ระยอง
513,743.00 196,756.65
176,646.78
182,276.53
188,196.38
ฉะเชิงเทรา
236,018.75 511,993.97
494,971.43
493,965.99
497,385.87
รวม
1,656,157.75 1,059,788.96 1,011,413.33 1,014,677.72 1,026,567.00
ที่มำ : สำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้, กรมป่ำไม้ 2559

ตำรำงที่ 2.1-4 แสดงพืนที่ป่ำสงวนในเขตพืนที่จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรำ
จังหวัด จ้านวน
ป่าสงวนแห่งชาติ (แห่ง)
ฉะเชิงเทรา
1
ป่ำแควระบม และป่ำสียดั
ชลบุรี
9
ป่ำเขำเขียว
ป่ำเขำชมภู่
ป่ำเขำพุ
ป่ำเขำเรือแตก
ป่ำเขำหินดำด
ป่ำคลองตะเคียน
ป่ำแดง และป่ำชุมชนกลำง
ป่ำท่ำบุญมี และป่ำบ่อทอง
ป่ำบำงละมุง
ระยอง
9
ป่ำกะเฉด ป่ำเพ และป่ำแกลง
ป่ำเขำห้วยมะหำด ป่ำเขำนั่งยอง และป่ำเขำครอก
ป่ำคลองระเวิง-เขำสมเส็ด
ป่ำชะแวะ ป่ำตำสิทธิ์ ป่ำวังไทร
ป่ำบ้ำนนำ และป่ำทุ่งควำยกิน
ป่ำบ้ำนเพ
ป่ำภูเขำหินตัง
ป่ำเลนประแส และป่ำพังรำด
ป่ำหนองสนม
รวม
ที่มำ : กรมป่ำไม้, 2559
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พืนที่ (ตร.กม.)
377.63
89.00
45.74
8.77
2.40
3.40
606.00
257.00
273.00
164.92
46.30
28.50
220.00
501.60
1.00
9.12
14.54
0.93
2,649.85

พืนที่ (ไร่)
236,018.75
55,625.00
28,589.00
5,482.00
1,500.00
2,125.00
378,750.00
160,625.00
170,625.00
103,075.00
28,937.00
17,811.00
137,500.00
313,500.00
625.00
5,700.00
9,090.00
580.00
1,656,157.75

แผนสิ่งแวดล้อมในพืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ.2560-2564

รูปภาพที่ 2.1-1 พืนที่ป่าไม้ในพืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกและพืนที่คาบเกี่ยว
2-37

แผนสิ่งแวดล้อมในพืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ.2560-2564

2.2 ทรัพยากรดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน
1) สถานการณ์ทรัพยากรดิน
ลักษณะโดยทั่วไปของดินในพืนที่ เป็นดินที่เกิดจำกกำรผุกร่อนของภูเขำ มีกำรระบำยนำดี แต่
ใช้เพำะปลูกได้ไม่นำนก็หมดธำตุอำหำร ต้องใช้ปุ๋ยเพื่อเพิ่มควำมอุดมสมบูรณ์ เป็นดินที่เหมำะสมต่อกำรเพำะปลูก
พืชไร่ยำงพำรำ และทำสวนผลไม้ สภำพพืนที่โดยทั่วไปเป็นชำยฝั่งทะเลลักษณะส่วนใหญ่เป็นที่รำบลอนคลื่นภูเขำ
และที่สูงอยู่บริเวณตอนกลำง ดินส่วนใหญ่เป็นดินปนทรำย ระบำยนำได้ดี ไม่อุดมสมบูรณ์บริเวณที่มีนำทะเลท่วม
ถึงจะเป็นดินโคลนหรือดินเหนียว ส่วนดินที่เกิดจำกกำรสลำยตัวของหินบะซอลต์ หินปูนในบริเวณที่สูงเหมำะแก่
กำรปลูกพืชสวน เช่น เงำะ ทุเรียน มังคุด ส่วนที่รำบลุ่มแม่นำอัลลูเวียนที่เหมำะสมใช้ทำนำ
ส่วนบริเวณพืนที่ชำยฝั่งทะเลมีลักษณะเป็นดินตะกอนตำมชำยฝั่งหรือที่ลุ่มริมทะเล ดินเลน
นำเค็มเหมำะแก่กำรเจริญเติบโตของแสม โกงกำง ไม้พุ่มเตีย และไม้ลำต้นอ่อน เนื่องจำกพืนที่ตังอยู่ติดกับชำยฝั่ง
อ่ำวไทย ทำให้คุณสมบัตขิ องดินในพืนมีข้อได้เปรียบด้ำนควำมอุดมสมบูรณ์ของดิน เนื่องจำกวัตถุต้นกำเนิดดินเป็น
ดิน ตะกอนปำกแม่น ำทับ ถมกัน ในขณะเดียวกัน พืนที่ติดกับทะเลมีปัญหำเรื่องนำเค็มและนำกร่อยส่ งผลต่อ
คุณภำพของดินเป็นดินเปรียวและดินเค็ม
2) แนวโน้มและสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรดิน
ข้อมูลกำรสำรวจคุณภำพดิน ปี พ.ศ. 2559 ของกรมพัฒนำที่ดิน พบว่ำในจังหวัดฉะเชิงเทรำ
และชลบุรี ประสบปัญหำดินเปรียว ทังที่เกิดจำกธรรมชำติและเกิดจำกกิจกรรมของมนุษย์ ได้แก่ กำรใช้ปุ๋ยเคมี
และสำรเคมีทำงกำรเกษตรจำนวนมำก เพื่อเพิ่มผลผลิตทำงกำรเกษตร ซึ่งปุ๋ยเคมีที่ประกอบด้วยธำตุหลักสำคัญ
ของพืช เมื่อใช้ติดต่อกันเป็นเวลำนำนจะทำให้ดินเปรียว มีสภำพควำมเป็นกรดสูง และกำรใช้สำรเคมีกำจัดศัตรูพืช
ทำให้ดินเป็นแหล่งสะสมสำรเคมีที่มีผลตกค้ำง ซึ่งสำรเคมีที่ตกค้ำงในดินนอกจำกจะส่งผลกระทบต่อกำรเสื่อม
คุณภำพของดินและที่ดินแล้วยั งเป็นสำเหตุของกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกสู่บรรยำกำศ เช่น ก๊ำซไนตรัสออกไซด์
(N2O) นอกจำกนีปัญหำดินเสื่อมประสิทธิภำพยังอำจเกิดจำกกำรทำเหมืองแร่ที่มีกำรจัดกำรไม่เหมำะสม
๓) สถานการณ์การใช้ประโยชน์ที่ดิน
ข้อมูลกำรใช้ที่ดินของประเทศ ปี พ.ศ. 2559 ของกรมพัฒนำที่ดิน ได้แบ่งประเภทกำร
ใช้ที่ดินออกเป็น 5 ประเภท (1) พืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้ำง (2) พืนที่เกษตรกรรม (3) พืนที่ป่ำไม้ (4) พืนที่
แหล่งนำ และ (5) พืนที่เบ็ดเตล็ด โดยจังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรำ มีเนือที่รวมประมำณ 13,891,858
ไร่ มีกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกำรเกษตรมำกที่สุด 5,559,214 ไร่ (ร้อยละ 40.02) รองลงมำคือพืนที่ชุมชนและ
สิ่งปลูกสร้ำง 1,078,282 ไร่ (ร้อยละ 7.76) พืนที่ป่ำไม้ 969,725 ไร่ (ร้อยละ 6.98) และที่เหลือเป็นพืนที่
เบ็ ดเล็ ดและพืนที่แหล่ งน ำ 383,829 ไร่ (ร้อยละ 2.76) และ 246,721 ไร่ (ร้อยละ 1.78) ตำมล ำดั บ
รำยละเอียดดังตารางที่ 2.2-1
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แผนสิ่งแวดล้อมในพืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ.2560-2564

ตารางที่ 2.2-1 แสดงสรุปกำรใช้ที่ดินในเขตพืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ปี 2559
ประเภทการใช้ที่ดิน

ชลบุรี

ระยอง

เนือที่รวม 3 จังหวัด
ไร่
ร้อยละ

ฉะเชิงเทรา

558,935
293,445
225,360
1,628,574 1,563,044 2,367,596
149,611
60,536
791,124
566,683
178,708
335,603
632,885 1,071,177
750,623
142,886
207,704
133,477
171
105
83,228
41,821
336,060
53,110
3,098
20,604
303,903
175,871
543,972
276,810
146,869
526,379
27,093
29,002
17,593
67,207
81,271
98,243
168,256
106,369
109,204
14,419
18,772
22,898
153,837
87,597
85,708
2,726,875 2,220,000 3,344,375
ที่มำ : ข้อมูลสรุปกำรใช้ที่ดินของประเทศไทย รำยจังหวัด กรมพัฒนำที่ดิน, 2559
พืนที่ชุมชนและสิง่ ปลูกสร้าง
พืนที่เกษตรกรรม
นำ
พืชไร่
ไม้ยืนต้น
ไม้ผล
พืชไร่หมุนเวียน
สถำนที่เพำะเลียงสัตว์นำ
อื่นๆ (พืชสวน ทุ่งหญ้ำ พืชนำ)
พืนที่ป่าไม้
ป่ำสมบูรณ์
ป่ำรอสภำพฟื้นฟู
พืนที่แหล่งน้า
พืนที่เบ็ดเล็ด
พืนที่ลุ่ม
อื่นๆ
เนือที่ทังหมด

1,077,740
5,559,214
1,001,271
1,080,994
2,454,685
484,067
276
461,109
76,812
1,023,746
950,058
73,688
246,721
383,829
56,089
327,142
8,291,250

13.00
67.05
12.08
13.04
29.61
5.84
5.56
0.93
12.35
11.46
0.89
2.98
4.63
0.68
3.95
100.00

4) แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงใช้ประโยชน์ที่ดิน
เมื่อเปรี ยบเทียบข้อมูลกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน ในปี พ.ศ. 2556 กับ ปี พ.ศ. 2559 พบว่ำ
ปี พ.ศ. 2559 จังหวัดชลบุ รี พืนที่ชุมชนและสิ่งปลู กสร้ำงเพิ่มขึนประมำณ 66,135 ไร่ หรือเพิ่มขึนร้อยละ
13.42 แต่ มี พื นที่ เ กษตรกรรม พื นที่ ป่ ำ ไม้ รวมทั งพื นที่ เ บ็ ดเตล็ ด ลดลง ประมำณ 69,334 ไร่ 2,469 ไร่
และ 6,260 ไร่ ตำมลำดับ รำยละเอียดดังตารางที่ 2.2-2
ตารางที่ 2.2-2 แสดงสภำพกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน จังหวัดชลบุรี ปี พ.ศ. 2556 และ ปี พ.ศ. 2559
ประเภทการใช้ทดี่ นิ
พืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้ำง
พืนที่เกษตรกรรม
พืนที่ป่ำไม้
พืนที่แหล่งนำ
พืนที่เบ็ดเตล็ด
รวม

ปี 2556
ปี 2559
เนือที่ (ไร่)
ร้อยละ
เนือที่ (ไร่)
ร้อยละ
492,800
18.07
558,935
20.50
1,697,908
62.27 1,628,574
59.72
306,372
11.24
303,903
11.14
55,279
2.03
67,207
2.46
174,516
6.40
168,256
6.17
2,726,875
100.00 2,726,875
100.00

ที่มำ : ข้อมูลสรุปกำรใช้ที่ดินของประเทศไทย รำยจังหวัด กรมพัฒนำที่ดิน, 2559
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อัตราการเปลี่ยนแปลง
เนือที่ (ไร่)
ร้อยละ
66,135
13.42
-69,334
-4.08
-2,469
-0.81
11,928
21.58
-6,260
-3.59

แผนสิ่งแวดล้อมในพืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ.2560-2564

ที่มำ : กรมพัฒนำที่ดิน, 2559

รูปที่ 2.2-1 แผนที่แสดงสภำพกำรใช้ที่ดิน จังหวัดชลบุรี ปี 2559
ข้อมูล กำรสภำพใช้ที่ดิน จังหวัดระยอง เมื่อเปรียบเทียบข้อมูล ระหว่ำง ปี พ.ศ. 2556 กับ
ปี พ.ศ. 2559 พบว่ำ ปี พ.ศ. 2559 จังหวัดระยองมีพืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้ำงเพิ่มขึนประมำณ 36,012 ไร่
หรือเพิ่มขึนร้อยละ 13.99 แต่มพี ืนที่เกษตรกรรมลดลง และพืนที่ป่ำไม้ลดลง จำนวน 69,334 ไร่ และ 4,829 ไร่
รำยละเอียดดังตารางที่ 2.2-3
ตารางที่ 2.2-3 แสดงสภำพกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน จังหวัดระยอง ปี 2556 และ ปี 2559
ประเภทการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ
พืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้ำง
พืนที่เกษตรกรรม
พืนที่ป่ำไม้
พืนที่แหล่งนำ
พืนที่เบ็ดเตล็ด
รวม

ปี 2556
ปี 2559
เนือที่ (ไร่)
ร้อยละ
เนือที่ (ไร่)
ร้อยละ
257,433
11.60
293,445
13.22
1,592,695
71.74 1,563,044
70.41
180,700
8.14
175,871
7.92
77,947
3.51
81,271
3.66
111,225
5.01
106,369
4.79
2,220,000
100.00 2,220,000
100.00

ที่มำ : ข้อมูลสรุปกำรใช้ที่ดินของประเทศไทย รำยจังหวัด กรมพัฒนำที่ดิน, 2559
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อัตราการเปลี่ยนแปลง
เนือที่ (ไร่)
ร้อยละ
36,012
13.99
-29,651
-1.86
-4,829
-6.20
3,324
2.99
-4,856
-4.57

แผนสิ่งแวดล้อมในพืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ.2560-2564

ที่มำ : ข้อมูลสรุปกำรใช้ที่ดินของประเทศไทย รำยจังหวัด กรมพัฒนำที่ดิน, 2559

รูปที่ 2.2-2 แผนที่แสดงสภำพกำรใช้ที่ดิน จังหวัดระยอง ปี 2559
ข้อมูลกำรสภำพใช้ที่ดิน จังหวัดฉะเชิงเทรำ เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลระหว่ำง ปี พ.ศ. 2556 กับ ปี
พ.ศ. 2559 เมื่ อ พิ จ ำรณำเปรี ย บเที ย บสภำพกำรใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ในปี 2556 กั บ ปี 2559 พบว่ ำ
ปี 2559 จังหวัดฉะเชิงเทรำมีกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทพืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้ำงเพิ่มขึนจำกปี 2556
ประมำณ 18,670 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 9.03 แต่พืนที่เกษตรกรรม พืนที่ป่ำไม้ลดลง และพืนที่เบ็ดเตล็ดลดลง
ประมำณ 3,844 ไร่ 5,345 ไร่ และ 10,600 ไร่ ตำมลำดับ รำยละเอียดดังตารางที่ 2.2–4
ตารางที่ 2.2–4 แสดงสภำพกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน จังหวัดฉะเชิงเทรำ ปี 2556 และ ปี 2559
ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน
พืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้ำง
พืนที่เกษตรกรรม
พืนที่ป่ำไม้
พืนที่แหล่งนำ
พืนที่เบ็ดเตล็ด
รวม

ปี 2556
เนือที่ (ไร่)
ร้อยละ
206,690
6.18
2,371,440
70.91
549,317
16.43
97,124
2.90
119,804
3.58
3,344,375
100.00

ปี 2559
เนือที่ (ไร่)
ร้อยละ
225,360
6.74
2,367,596
70.79
543,972
16.27
98,243
2.94
106,204
3.27
3,344,375
100.00
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อัตราการเปลีย่ นแปลง
เนือที่ (ไร่)
ร้อยละ
18,670
9.03
-3,844
-0.16
-5,345
-5.50
1,119
0.93
-10,600
-9.71

แผนสิ่งแวดล้อมในพืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ.2560-2564

ที่มำ : กรมพัฒนำที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2559

รูปที่ 2.2-3 แผนที่แสดงสภำพกำรใช้ที่ดิน จังหวัดฉะเชิงเทรำ ปี พ.ศ. 2556
สำเหตุข องกำรเปลี่ ย นแปลงกำรใช้ ป ระโยชน์ที่ดิ นในพืนที่ส่ ว นใหญ่เ กิดจำกกำรเพิ่ มขึนของ
ประชำกรและกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจอย่ำงรวดเร็ว มีผลทำให้กำรใช้ประโยชน์ที่ดินรูปแบบอื่นรุกลำเข้ำไปใน
เขตพืนที่ที่มีควำมเหมำะสมสำหรับกำรเกษตร กำรใช้ทรัพยำกรที่ดินไม่ถูกต้องตำมสมรรถนะที่ดิน ได้แก่ กำรนำ
ดินที่มีควำมอุดมสมบูรณ์เหมำะสมต่อกำรเกษตรไปใช้เพื่อกำรพัฒนำเชิงพำณิชยกรรม อุตสำหกรรม กำรสร้ำง
สนำมกอล์ ฟ รี ส อร์ ท หรื อ สถำนที่ พั ก ผ่ อ นหย่ อ นใจ รวมทั งกำรใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ในกิ จ กรรมต่ ำ ง ๆ
โดยขำดกำรจัดกำรที่เหมำะสมและถูกต้องตำมหลักวิชำกำร ทำให้เกิดปัญหำคุณภำพดินและกำรปนเปื้อนของ
มลพิษลงสู่ดิน อำทิ กำรเพำะเลียงกุ้ง และกำรใช้ปุ๋ยเคมีและสำรเคมีทำงกำรเกษตร
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2.3 ทรัพยากรน้า ทรัพยากรน้าบาดาล และพืนที่ชุ่มน้า
2.3.1 ทรัพยากรน้าผิวดิน
ทรัพยำกรนำ มีส่วนสำคัญต่อกำรดำรงค์ชีวิตของมนุษย์ แหล่งนำที่สำคัญที่สุดที่สำมำรถ
นำมำใช้ประโยชน์ได้ ส่วนใหญ่เป็นนำฝนที่ตกลงในเขตพืนที่และกักเก็บไว้บนผิวดิน ในแม่นำ ลำธำร ทะเลสำบ
สระนำ พืนที่ชุ่มนำ รวมถึงสะสมไว้ในพืนที่ป่ำไม้ในพืนที่ต้นนำต่ำงๆ นอกจำกนีแล้วยังมีแหล่งนำที่สำคัญคือ แหล่ง
ทรัพยำกรนำใต้ดิน ทังที่อยู่ในระดับตืนและลึกจำกผิวดิน ซึ่งแหล่งนำใต้ดินจะเกิดจำกกำรซึมของนำฝน จำกแหล่ง
นำผิว ดินลงสู่ใต้ดิน ซึ่งแหล่งนำใต้ดินจะถูกเก็บสะสมไว้ มำกน้อยตำมสภำพของแต่ล ะพืนที่ และลักษณะของ
ธรณีสัญฐำนในบริเวณนันๆ แหล่งทรัพยำกรนำทะเลมีควำมสำคัญเช่นกัน เนื่องจำกเป็นแหล่งนำสำคัญซึ่งมนุษย์ได้
ประโยชน์ในหลำยด้ำน เช่น แหล่งอำหำร ท่องเที่ยวและกำรนำมำใช้ประโยชน์อื่นๆ อีกมำกมำย ดังนันกำรบริหำร
จัดกำรนำในพืนที่ EEC ที่จะเกิดขึนในอนำคตอันใกล้ จึงจำเป็นจะต้องมีกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงเหมำะสม เพื่อให้มี
ปริมำณเพียงพอและมีคุณภำพที่เหมำะสมสำหรับกำรใช้ประโยชน์ของมนุษย์ ทังกำรบริโภค อุปโภค กำรเกษตร
กรรม อุตสำหกรรรม กำรรักษำระบบนิเวศ เป็นต้น
1) สถานการณ์ทรัพยากรน้าผิวดิน
จั ง หวั ด ชลบุ รี ระยองและ ฉะเชิ ง เทรำอยู่ ใ นพื นที่ ลุ่ ม น ำหลั ก 2 ลุ่ ม น ำ ได้ แ ก่
ลุ่มนำบำงปะกง และลุ่มนำชำยฝั่งทะเลตะวันออก มีแม่นำสำยหลัก จำนวน 3 สำย และคลองที่สำคัญ ดังนี
แม่นำบำงปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรำ อยู่ในลุ่มนำบำงปะกง ครอบคลุมพืนที่จังหวัด
ปรำจีนบุรี นครนำยก และฉะเชิงเทรำ มีพืนที่ทังหมด 19,161,25 ตำรำงกิโลเมตร แม่นำบำงปะกงมีควำมยำว
นับจำกจุดบรรจบกันถึงปำกแม่นำประมำณ 122 กิโลเมตร เกิดจำกกำรรวมตัวของแม่นำ 2 สำยได้แก่ แม่นำ
นครนำยก และแม่นำปรำจีนบุรี โดยไหลมำบรรจบกันที่เขตติดต่อของ 3 จังหวัด คือ อำเภอองค์รักษ์ จังหวัด
นครนำยก,อำเภอบำงนำเปรียว จังหวัดฉะเชิงเทรำ และอำเภอบ้ำนสร้ำง จังหวัดปรำจีนบุรี จำกนันไหลผ่ำนอำเภอ
ต่ำงๆ ในจังหวัดฉะเชิงเทรำ และไหลลงสู่อ่ำวไทยที่อำเภอบำงปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรำ
แม่นำระยอง จังหวัดระยอง หรือคลองใหญ่ เกิดจำกเทือกเขำเรือแตกในอำเภอบ้ำน
บึง จังหวัดชลบุรี ไหลผ่ำนพืนที่อำเภอปลวกแดง อำเภอบ้ำนค่ำย ผ่ำนตำบลท่ำประดู่ จังหวัดระยองและไหลลงสู่
ทะเลที่ตำบลปำกนำ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง มีควำมยำวประมำณ 70 กิโลเมตร
แม่นำประแสร์ จังหวัดระยอง มีควำมยำวประมำณ 120 กิโลเมตร มีต้นกำเนิด
จำกเขำใหญ่ เขำอ่ำงฤำไน เขำหินโรงเขำ อ่ำงกระเด็น ซึ่งไหลมำตำมห้วย และคลองต่ำงๆ หลำยสำย เช่น คลอง
ประแสร์ คลองปลิง คลองบ่อทอง ห้วยหินคม คลองเจว็ด คลองตำกล้ วย คลองชุมแสง คลองไผ่เหนือ -ใต้ คลอง
ตวำด คลองพังหวำย คลองจำกำ คลองใช้ คลองแหวน คลองโพล้ คลองทำสีแก้ว และคลองหนองพลงและไหลมำ
รวมกัน เรียกว่ำ แม่นำประแสร์ และไหลลงสู่ทะเลที่บ้ำนปำกนำ ตำบลปำกนำประแสร์ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
พืนที่จังหวัดฉะเชิงเทรำ ชลบุรี และระยอง มีกำรพัฒนำแหล่งนำเพื่อใช้สำหรับกำร
เกษตรกรรม กำรอุปโภคบริโภค และกำรอุตสำหกรรม มีอ่ำงเก็บนำ จำนวน 23 แห่ง เป็นอ่ำงเก็บนำขนำดกลำง
จำนวน 19 แห่ง และขนำดใหญ่ จำนวน 4 แห่ง ซึ่งอ่ำงเก็บนำทังหมด มีควำมจุรวมประมำณ 1,321.509 ล้ำน
ลูกบำศก์เมตร รำยละเอียดดังตารางที่ 2.3.1-1

2-43
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ตารางที่ 2.3.1-1 แสดงอ่างเก็บน้าในพืนที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง
ล้าดับ

ชื่ออ่างเก็บน้า

อ้าเภอ

จังหวัด

ความจุของอ่างเก็บน้า
(ล้าน ลบ.ม.)
420.000
55.500
4.200
1.970
1.960
483.63

ความจุระดับต่้าสุด
(ล้าน ลบ.ม.)
30.000
7.800
0.200
0.168
0.160
38.328

1.
2.
3.
4.
5.

คลองสียัด
ท่ำตะเกียบ
คลองระบบ
สนำมชัยเขต
ลำดกระทิง
พนมสำรคำม
ลุ่มนำโจน 16
พนมสำรคำม
ลุ่มนำโจน 2
พนมสำรคำม
รวม จังหวัดฉะเชิงเทรา

ฉะเชิงเทรำ
ฉะเชิงเทรำ
ฉะเชิงเทรำ
ฉะเชิงเทรำ
ฉะเชิงเทรำ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

บำงพระ
ศรีรำชำ
คลองหลวงรัชโรทร
เกำะจันทร์
หนองค้อ
ศรีรำชำ
มำบประชัน
บำงละมุง
บ้ำนบึง
บ้ำนบึง
หนองกลำงดง
ศรีรำชำ
ชำกนอก
บำงละมุง
ห้วยขุนจิต
บำงละมุง
ห้วยสะพำน
ศรีรำชำ
ห้วยตู้ 2
สัตหีบ
มำบฟักทอง 2
บำงละมุง
ห้วยตู้ 1
สัตหีบ
มำบฟักทอง 1
บำงละมุง
รวม จังหวัดชลบุรี

ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี

117.000
98.000
21.400
16.600
10.979
7.650
7.030
4.800
3.840
2.970
1.980
1.500
1.230
294.979

12.060
2.950
1.000
0.720
2.800
0.280
0.400
0.250
0.300
0.520
0.400
0.300
0.250
22.23

1.

คลองประแสร์

วังจันทร์

ระยอง

248.000

20.000

2.
3.
4.
5.

หนองปลำไหล
ดอกกรำย
คลองใหญ่
คลองระโอก

ปลวกแดง
ปลวกแดง
ปลวกแดง
แกลง
รวม จังหวัดระยอง

ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง

163.750
71.400
40.100
19.650
542.9

13.500
3.000
3.00
0.486
39.986

1,321.509

100.544

รวมทัง 3 จังหวัด

ที่มำ : ดัดแปลงจำกข้อมูลสถำนกำรณ์นำของอ่ำงเก็บนำต่ำงๆ โดยสำนักงำนชลประทำนที่ 9, 2559
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รูปภาพที่ 2.๓-๑ พืนที่ลุ่มน้าในพืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
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2) สถานการณ์การใช้น้าในพืนที่
ข้อมูลปริมำณนำที่นำไปใช้งำนได้จำกอ่ำงเก็บนำขนำดใหญ่ ปี พ.ศ. 2559 พบว่ำ
อ่ำงเก็บน ำประแสร์ และอ่ำงเก็บ นำหนองปลำไหล จังหวัดระยอง มีปริมำณนำที่นำไปใช้งำนได้มำกที่สุด คือ
227 ล้ำนลูกบำศก์เมตร และ 146 ล้ำนลูกบำศก์เมตร ตำมลำดับ และเมื่อพิจำรณำข้อมูล ในที่ 1 มกรำคม
พ.ศ. 2556 – 2559 พบว่ำ อ่ำงเก็บนำทัง 2 แห่ง มีปริมำณนำที่นำไปใช้งำนได้ในทิศทำงที่เพิ่มขึนอีกด้วย ส่วนอ่ำง
เก็บนำคลองสียัด จังหวัดฉะเชิงเทรำ และอ่ำงเก็บนำบำงพระ จังหวัดชลบุรี ปี พ.ศ. 2559 มีปริมำณนำที่นำไปใช้
งำนได้ จำนวน 161 ลูกบำศก์เมตร และ 33 ลูกบำศก์เมตร ตำมลำดับ เมื่อ พิจำรณำข้อมูล ในที่ 1 มกรำคม
พ.ศ. 2556 – 2559 พบว่ำ อ่ำงเก็บนำทัง 2 แห่ง มี ปริมำณนำที่นำไปใช้งำนได้ในทิศทำงลดลง รำยละเอียดดัง
ตารางที่ 2.3.1-2
ตารางที่ 2.3.1-2 แสดงปริมำณนำที่นำไปใช้ งำนได้ จำกอ่ำงเก็บน ำขนำดใหญ่ ณ ในที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2556 –
2559
ปริมาณน้าที่น้ามาไปใช้งานได้ (ล้าน ลบ.ม.)
ความจุ
อ่างเก็บน้า
ทังหมด
2556
2557
2558
2559
(ล้าน ลบ.ม.) ปริมาณ ร้อยละ ปริมาณ ร้อยละ ปริมาณ ร้อยละ ปริมาณ ร้อยละ
บำงพระ
117
65
55.6
69
59.0
48
41.0
33
28.2
หนองปลำไหล
164
144 87.8 144 87.8 135 82.3 146 89.0
คลองสียัด
420
316 75.2 317 75.5 188 44.8 161 38.3
ประแสร์
248
203 81.9 212 85.5 216 87.1 227 91.5
ที่มำ : สำนักงำนสถิติจังหวัดชลบุรี, 2559

ข้อมูลพืนที่ชลประทำน ปี พ.ศ. 2558 ซึ่งหมำยรวมถึงโครงกำรขนำดใหญ่ กลำง
เล็ ก สู บน ำด้วยไฟฟ้ำ และแก้มลิง พบว่ำมีพืนที่ จำนวน 1,485,690 ไร่ แต่มีพืนที่รับประโยชน์เพียง จำนวน
203,245 ไร่ ขณะที่เปนพืนที่ที่ไมมีระบบชลประทำนจำนวนถึง 6,605,315 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 79.67
ของพืนที่ดังตำรำงตารางที่ 2.3.1-3
ตารางที่ 2.3.1-3 แสดงพืนที่ชลประทำน ปี พ.ศ. 2558
จังหวัด
ชลบุรี
ระยอง
ฉะเชิงเทรำ
รวม

พืนที่จังหวัด
(ไร่)
2,726,875
2,220,000
3,344,375
8,291,250

ชลประทาน
119,520
296,670
1,066,500
1,482,690

พืนที่ (ไร่)
รับประโยชน์
ไม่มีระบบชลประทาน
39,330
2,568,025
66,050
1,857,280
97,826
2,180,049
203,245
6,605,315

ที่มำ : ดัดแปลง ข้อมูลพืนที่ชลประทำนของประเทศไทย, กรมชลประทำน 2558
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3) สถานการณ์การใช้น้าประปา
พืนที่ 3 จังหวัด มีกำรประปำภูมิภำค จำนวน 17 แห่ง ได้แก่
1) จังหวัดชลบุรี จำนวน มี 7 สำนักงำน ได้แก่ กำรประปำส่วนภูมิภำคเขต 1 กำร
ประปำส่วนภูมิภำคสำขำชลบุรี สำขำบ้ำนบึง สำขำพนัสนิคม สำขำศรีรำชำ สำขำแหลมฉบัง และสำขำพัทยำ
2) จังหวัดระยอง กำรประปำจำนวน 6 แห่ง แบ่งเป็นกำรประปำส่วนภูมิภำค 4
แห่ง ได้แก่ กำรประปำระยอง กำรประปำปำกนำประแสร์ กำรประปำบ้ำนฉำง และกำรประปำนิคมพัฒนำ และ
กำรประปำเทศบำล 2 แห่ง คือ เทศบำลตำบลเมืองแกลง และกำรประปำเทศบำลตำบลปลวกแดง
3) จังหวัดฉะเชิงเทรำมีส ำนักงำนประปำอยู่ในพืนที่จำนวน ๔ แห่ ง ได้แก่ กำร
ประปำส่วนภูมิภำค สำขำฉะเชิงเทรำ สำขำพนมสำรคำม สำขำบำงคล้ำ และสำขำบำงปะกง
จำกข้อมูลสถิติผู้ ใช้นำประปำ ปริมำณกำรผลิ ต และจำหน่ำยของกำรประปำส่ วน
ภูมิภำคปี พ.ศ. 2557 - 2558 พบว่ำมีปริมำณนำที่ผลิ ตรวมประมำณ 271 ล้ ำนลู กบำศก์เมตร และปริมำณ
น ำจ ำหน่ ำ ยรวมประมำณ 208 ล้ ำนลู กบำศก์ เมตร ซึ่ งในจั งหวั ดชลบุ รี มี ปริ มำณกำรผลิ ตน ำประปำมำกที่ สุ ด
คือ ประมำณ 135 ล้ำนลูกบำศก์เมตร รองลงจังหวัดฉะเชิงเทรำ และระยอง รำยละเอียดดังตารางที่ 2.3.1-4
ตารางที่ 2.3.1-4 แสดงสถิติผู้ใช้นำ ปริมำณกำรผลิต และจำหน่ำยของกำรประปำส่วนภูมิภำค ปี 2558
จังหวัด

จ้านวนผู้ใช้น้า (ราย)

ปริมาณน้าผลิต (ลบ.ม.)

ปริมาณน้าจ้าหน่าย (ลบ.ม.)

ชลบุรี
ระยอง

332,144
117,878

185,056,990
42,948,571

139,337,550
33,530,289

ฉะเชิงเทรำ

91,305

43,137,453

35,494,850

รวม

541,327

271,143,014

208,362,689

ที่มำ : กำรประปำส่วนภูมิภำค, 2558

4) แนวโน้มและสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรน้า
จำกสถิติกำรใช้นำ โดยเฉพำะพืนที่จังหวัดระยองและชลบุรี พบว่ำ มีควำมต้องกำร
นำเพื่อกำรอุปโภค บริโภคและอุตสำหกรรมเพิ่มขึนถึง 2 เท่ำ ในช่วงระยะเวลำ 5 ปีล่ำสุด และจำกสภำพภัยแล้ง
และปริมำณฝนตกลดน้อยลง ทำให้ปริมำณนำน้อยลงเหลือเพียง 100 ล้ำนลูกบำศก์เมตร เป็นผลให้เกิดผลกระทบ
กับทุกภำคส่วนทัง ชุมชน ประชำชน เพื่อกำรอุปโภค บริโภค เกษตรกรรมและอุตสำหกรรม และกำรใชนำรักษำ
ระบบนิเวศ ในขณะที่จำกกำรคำดกำรณ์ควำมต้องกำรนำในภำคตะวันออก ในปัจจุบันมีมำกกว่ำ 5,200 ล้ำน
ลูกบำศก์เมตร แต่เมื่อพิจำรณำจำกข้อมูลอ่ำงเก็บนำจะมีสูงสุดเพียง 1,321 ล้ำนลูกบำศก์เมตร หรือเพียงร้อยละ
25 ของควำมต้องกำรใช้นำเท่ำนัน ขณะที่ปริมำณนำท่ำมีทังหมด 26,081 ล้ำนลูกบำศก์เมตร แต่สำมำรถกักเก็บ
เพื่ อ จั ด สรรให้ ไ ด้ เ พี ย งร้ อ ยละ 9 หรื อ ประมำณ 2,340 ล้ ำ นลู ก บำศก์ เ มตร โดยเป็ น ควำมต้ อ งกำรน ำภำค
กำรเกษตรมำกกว่ำร้อยละ 80 จึงต้องพึงพำแหล่งนำอื่นๆ จำกแม่นำ ลำธำร และแหล่งในใต้ดิน รวมถึงกำรผันนำ
จำกแหล่งอื่นอีกที่มีปริมำณสำรองเหลือจำกภำยนอกจังหวัด
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2.3.2

ทรัพยากรน้าบาดาล
1) สถานการณ์ทรัพยากรน้าบาดาล
ในพืนที่จังหวัดฉะเชิงเทรำ ชลบุรี และระยอง พบว่ำ มีทรัพยำกรแหล่งนำใต้ดินที่
สำคัญอยู่ในแอ่งนำบำดำล 3 แอ่ง ได้แก่ 1) แอ่งน้าบาดาลระยอง เป็นแหล่งนำที่สำคัญที่มีกำรนำขึนมำใช้ ทังใน
โรงงำนอุตสำหกรรมและแหล่งชุมชนเมืองและมีแนวโน้มของกำรใช้เพิ่มมำกขึนอย่ำงรวดเร็ว ในพืนที่จังหวัดระยอง
และชลบุ รี ประกอบด้ว ยชันนำบำดำลในตะกอนร่วน 2) แอ่งน้า บาดาลชลบุรี ในพืนที่แอ่งนำบำดำลชลบุรี
ประกอบด้วยชันนำบำดำลในตะกอนร่ว น และ 3) แอ่งน้าบาดาลปราจีนบุรี - สระแก้ว มีระดับนำบำดำลในชันนำ
บำดำล 2 ชันประกอบด้วย ชันนำบำดำลในตะกอนร่วน ในพืนที่จังหวัดฉะเชิงทรำ และชันนำบำดำลหินแข็ง ในพืนที่
บำงส่วนของจังหวัดชลบุรี ข้อมูลจำกรำยงำนสถำนกำรณ์นำบำดำลประเทศไทย พ.ศ. 2558 โดยรวมพบว่ำมีกำร
ใช้นำบำดำลในปริมำณมำกขึน เป็นปัจจัยที่มีผลต่อระดับนำบำดำล และอีกปัจจัยหนึ่งที่มีผลคือปริมำณนำฝนที่ตก
ลงแอ่งในแต่ละปี มีควำมสัมพั น ธ์กับกำรขึนลงของระดับนำบำดำล เมื่อเปรียบเทียบแต่ละปี ถ้ำปริมำณนำฝน
ที่ตกลงมำมำกขึน ระดับนำบำดำลจะเพิ่มสูงขึนด้ วย ส่วนปริมำณกำรกักเก็บนำบำดำลขึนอยู่กับปริมำณนำฝนที่
ตกลงมำในแต่ละปีเช่นกัน
2) แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรน้าบาดาล
แหล่งนำบำดำล มีแนวโน้มไปในทำงที่เสื่อมโทรมลงเนื่องจำก จำนวนประชำกรที่มี
เพิ่มขึน กำรขยำยตัวของโรงงำนอุตสำหกรรม กำรทิงของเสียลงในแหล่งนำและพืนดิน เช่น นำเสียหรือของเสีย
จำกบ้ำนเรือน โรงงำนอุตสำหกรรม แหล่งฝังกลบขยะชุมชน ส่งผลให้มีกำรปนเปื้อนของสำรมลพิษ ลงสู่นำบำดำล
นอกจำกนีแล้วแร่ธำตุที่มีอยู่ในธรรมชำติเอง เช่น ค่ำเหล็ก (Fe) ก็เป็นส่วนสำคัญของกำรปนเปื้อนของนำใต้ดิน
จำกกำรตรวจสอบคุณภำพนำพบค่ำเหล็กเกินกว่ำเกณฑ์มำตรฐำน มีกำรรุกลำนำเค็มจำกทะเลแทรกลงสู่นำใต้ดิน
จำกข้อมูลกำรใช้นำบำดำล พบว่ำ มีกำรใช้นำบำดำลในปริมำณมำกขึน รวมถึง ปริมำณนำฝนที่ตกลงแอ่งลดลง
อย่ำงต่อเนื่องเป็นเวลำหลำยปี ส่งผลให้นำที่จะเติมลงสู่เหล่งนำใต้ดินไม่สัมพั นธ์กับปริมำณกำรใช้นำของภำคส่วน
ต่ำงๆ ในพืนที่ ส่งผลให้ปริมำณนำใต้ดินมีแนวโน้มไม่เพียงพอต่อกำรใช้เพื่อกิจกรรมต่ำงๆ เมื่อพิจำรณำจำกข้อมูล
กำรนำนำมำใช้เพื่อผลิตนำประปำ ภำคอุตสำหกรรม เกษตรกรรม จำกข้อมูลพบว่ำ ปริมำณกำรใช้นำบำดำลรวม 3
จังหวัด เพื่อกำรอุปโภคและบริโภค ประมำณ 26.02 ล้ำน ลบ.ม./ปี เพื่อกำรอุตสำหกรรม 16.36 ล้ำน ลบ.ม./ปี
และ เกษตรกรรม 34.96 ลบ.ม./ปี รวมกำรใช้นำบำดำลทังสิน 77.3 ล้ำน ลบ.ม./ปี รำยละเอียดดังตารางที่
2.3.2-1

2-48

แผนสิ่งแวดล้อมในพืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ.2560-2564

ตารางที่ 2.3.2-1 สรุปกำรใช้นำบำดำลของแอ่งนำบำดำล ในพืนที่จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรำ
การใช้ประโยชน์
อุปโภค บริโภค

จังหวัด
ฉะเชิงเทรำ

ประปา ประปาหมู่บ้าน/
ภูมิภาค
เทศบาล
7.13

บ่อน้าตืน
0.26

บ่อบาดาล
เอกชน
3.36

10.75

รวม

ชลบุรี

-

7.76

0.36

4.05

12.17

ระยอง

-

1.39
16.28
-

0.21
0.83
3.02
6.68
6.66
16.36
9.82
14.08
9.38
33.28
50.5

1.51
8.92
0.86
0.69
0.31
1.86
10.8

3.10
26.02
3.02
6.68
6.66
16.36
10.68
14.77
9.51
34.96
77.3

รวม
อุตสาหกรรม
ฉะเชิงเทรำ
ชลบุรี
ระยอง
รวม
การเกษตรกรรม
ฉะเชิงเทรำ
ชลบุรี
ระยอง
รวม
รวมทังหมด
ที่มำ : ดัดแปลง กรมทรัพยำกรนำบำดำล,2559

2.3.3 พืนที่ชุ่มน้า
1) สถานการณ์พืนที่ชุ่มน้า
พืนที่ชุ่มนำเป็นถิ่นที่อยู่อำศัยของสิ่งมีชีวิตนำนำชนิด อำจแบ่งออกตำมลักษณะของ
ถิ่นที่อยู่อำศัยเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือพืนทีช่ ุ่มนำชำยฝั่งทะเล ได้แก่ ทะเลหรือชำยฝั่งทะเล ปำกแม่นำ และพืนที่
ชุ่มนำในแผ่นดิน ได้แก่ แหล่งนำไหล ทะเลสำบ บึง ลุ่มชืนแฉะ และหนองนำ โดยพืนที่ชุ่มนำในพืนที่ ประกอบด้วย
พืนที่ชุ่มนำที่มีควำมสำคัญระดับนำนำชำติ ได้แก่ เขตห้ำมล่ำสัตว์ป่ำอ่ำงเก็บนำบำงพระ และ อุทยำนแห่งชำติเขำ
แหลมหญ้ำ-หมู่เกำะเสม็ด พืนที่ชุ่มนำระดับชำติ ได้แก่ แม่นำบำงปะกง เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำเขำเขียวเขำชมพู่เขต
รักษำพันธุ์สั ตว์ป่ำเขำอ่ำงฤำไน และบึงสำนักใหญ่ (หนองจำรุง) และพืนที่ชุ่มนำระดับท้องถิ่น ในจังหวัดชลบุรี
จำนวน 631 แห่ง ระยอง จำนวน 467 แห่ง และฉะเชิงเทรำ จำนวน 601 แห่ง
2) แนวโน้มและสาเหตุการเปลี่ยนแปลง
จำกกำรเพิ่มขึนของประชำกรและกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมที่สูงขึนอัตรำกำรใช้
ประโยชน์จำกทรัพยำกรในพืนที่ชุ่มนำจึงเพิ่มสูงขึน มีกำรเปลี่ยนแปลงพืนที่ชุ่มนำธรรมชำติไปเพื่อใช้ ประโยชน์ใน
กิจกรรมต่ำง ๆ ที่ไม่เหมำะสม ทำให้เกิดกำรคุกคำมในพืนที่ชุ่มนำอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งเกิดขึนกับพืนที่ภำคตะวันออก
เช่นเดียวกันกับภูมิภำคอื่น ๆ
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2.4 ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
1) สถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรำ มีพืนที่ชำยฝั่งทะเลติดฝั่งอ่ำวไทย ประมำณ 292.54
กิโลเมตร อยู่ในเขตพืนที่อำเภอเมืองชลบุรี บำงละมุง ศรีรำชำ สัตหีบ จังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองระยอง แกลง บ้ำน
ฉำง จังหวัดระยอง และอำเภอบำงปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรำ โดยแหล่งทรัพยำกรชำยฝั่งทะเลที่สำคัญประกอบด้วย
ป่ำชำยเลน แหล่งหญ้ำทะเล และแหล่งปะกำรัง นอกจำกนียังพบสัตว์ประเภทเต่ำทะเล ได้แก่ เต่ำตนุ และเต่ำกระ
บริเวณเกำะครำม จังหวัดชลบุรี เกำะเสม็ด เกำะกุฎี เกำะทะลุ และเกำะมันใน จังหวัดระยอง และพบโลมำ ได้แก่
โลมำอิรวดีบริเวณปำกแม่นำบำงปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรำ โลมำปำกขวดบริ เวณอ่ำวระยอง โลมำหัวบำตรหลัง
เรียบในพืนที่จังหวัดะยอง นอกจำกนีพบวำฬบรูด้ำ วำฬโอมูระ และฉลำมวำฬบริเวณแหลมแม่พิมพ์ถึงอ่ำวระยอง
สำหรับพะยูนพบบริเวณหำดปำกนำประแสร์จังหวัดระยอง และบริเวณอ่ำวสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
2.4.1 ป่าชายเลน
ข้อ มู ล ปี พ.ศ. 2557 ป่ ำชำยเลนบริ เ วณฝั่ ง อ่ ำ วไทยฝั่ ง ตะวัน ออก มีป ระมำณ
164,650 ไร่ จำกกำรสำรวจพบว่ำป่ำชำยเลนในจังหวัดระยอง บริเวณปำกแม่นำประแส มีควำมอุดมสมบูรณ์
ลำดับที่ 2 ของภำคตะวันออก โดยมีเนือที่ป่ำชำยเลน 10,191 ไร่ ส่วนในจังหวัดชลบุรีและฉะเชิงเทรำมีพืนที่ป่ำ
ชำยเลนค่อนข้ำงน้อย รำยละเอียดดังตารางที่ 2.4.2-1
ตารางที่ 2.4.1-1 แสดงข้อมูลพืนที่ป่ำชำยเลน ระยะ 5 ปี ตังแต่ พ.ศ. 2543 – 2557
จังหวัด
ชลบุรี
ระยอง
ฉะเชิงเทรำ
รวม

2543
4,862
12,280
10,476
27,618

พืนที่ป่าชายเลน (ไร่)
2547
2552
4,510
5,554
8,709
11,284
7,812
7,309
24,147
21,031

2557
4,552
10,191
7,585
22,328

ที่มำ : ดัดแปลงจำก กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง, 2558

2.4.2 แหล่งหญ้าทะเล
แหล่งหญ้ำทะเลเจริญเติบโตในบริเวณอ่ ำวและหมู่เกำะที่คลื่นลมสงบธันวำคมถึง
มีนำคม และบำงพืนที่พบได้ตลอดทังปี ซึ่งพบมำกในบริเวณเกำะครำม เกำะพระ ในพืนที่อ่ำวสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
บริเวณชำยฝั่งทะเลเขตอำเภอเมืองระยอง บ้ำนฉำง และบริเวณหมู่บ้ำนอ่ำวมะขำมป้อมจนถึงปำกแม่นำประแสร์
อำเภอแกลง บริเวณปำกคลองหัวหินอำเภอแกลง จังหวัดระยอง จนถึงบริเวณปำกแม่นำพังรำด อำเภอนำยำยอำม
และอำเภอท่ำใหม่ จังหวัดจันทบุรี และหมู่ เกำะต่ำงๆ แยกเป็นพืนที่จังหวัดชลบุรี ๕,๗๐๖ ไร่ และจังหวัดระยอง
๑๑,๙๒๔ ไร่ รำยละเอียดดังตารางที่ 2.4.2-1
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ตารางที่ 2.4.2-1 แสดงสถำนภำพแหล่งหญ้ำทะเล ในเขตพืนที่จังหวัดชลบุรี และระยอง
จังหวัด
ชลบุรี
บำงเสร่ – หำดยำว
อ่ำวทุ่งโปรง
อ่ำวเตยงำม
ท่ำเทียบเรือจุกเสม็ด
ระยอง
วังแก้วรีสอร์ท
หำดทรำยแก้ว
อ่ำวมะขำมป้อม
ร็อคกำร์เด้นท์-เนินฆ้อ
ปำกนำประแสร์

พืนที่ (ไร่)
5,705.70

สถานภาพ
สมบูรณ์ปำนกลำง-สมบูรณ์
เล็กน้อย

ชนิดเด่น
หญ้ำเงำใส
หญ้ำเงำใบเล็ก
หญ้ำกุยช่ำยทะเล

สาเหตุการเสื่อมโทรม
กำรสร้ำงเขื่อนกันคลื่น สะพำนเทียบ
เรือและที่พักอำศัยภำยในอ่ำวสัตหีบ
ทำให้แหล่งหญ้ำภำยในอ่ำวสัตหีบ ทำ
ให้แหล่งหญ้ำภำยในอ่ำวสัตหีบลดลง

11,924.40

สมบูรณ์ปำนกลำง-สมบูรณ์
เล็กน้อย

หญ้ำกุยช่ำยทะเล
หญ้ำใบมะกรูด
หญ้ำกุยช่ำยเข็ม

มีกำรทำประมงพืนบ้ำนและหญ้ำ
ทะเลอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำม
ฤดูกำล

ทีม่ ำ : ดัดแปลง กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง, 2558

2.4.3 แนวปะการัง
แนวปะกำรังลั กษณะปะกำรังที่ ค้นพบบริเวณชำยฝั่งอ่ำวไทย ตังแต่เกำะสีชัง จังหวัด
ชลบุรีจนถึงหมู่เกำะกูด จังหวัดตรำด พืนที่แนวปะกำรังรวม 9,623 ไร่ ได้แก่ จังหวัดชลบุรี ๖,๔๗๒ ไร่ สถำนภำพ
โดยรวมอยู่ในระดับสมบูรณ์ปำนกลำง – เสียหำยมำก บริเวณที่มีควำมเสียหำยมำก คือ บริเวณหำดหน้ำบ้ำน และอ่ำว
พุดซำวัน เกำะครำม และบริเวณเกำะอีร้ำด้ำนตะวันตก จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง ๓,๑๕๑ ไร่ สถำนภำพอยู่ใน
ระดับสมบูรณ์ปำนกลำง – เสียหำย ซึ่งพืนที่ที่มีระดับเสียหำย คือ อ่ำวลุงดำ เกำะเสม็ด จังหวัดระยอง รำยละเอียดดัง
ตารางที่ 2.4.3-1 สำเหตุ ห ลั ก ที่ก่ อ ให้ เกิ ด ควำมเสื่ อมโทรมของแนวปะกำรั ง เป็น บริ เวณกว้ ำงเกิ ด จำกกำร
เปลี่ยนแปลงของสภำพภูมิอำกำศส่งผลให้อุณหภูมินำทะเลสูงผิดปกติ ทำให้ปะกำรังฟอกขำว
ตารางที่ 2.4.3-1 แสดงสรุปสถำนภำพแนวปะกำรัง ปี พ.ศ. 2558
สถานี
ชลบุรี
เกำะครำม
- หำดหน้ำบ้ำน
- อ่ำวพุดซำวัน
เกำะครำมน้อยตะวันตก
เกำะอีร้ำด้ำนตะวันตก
สถานี
ระยอง
เกำะเสม็ด
- อ่ำวพร้ำว
- อ่ำวลูกโยน
- อ่ำวลุงดำ
- อ่ำวกิ่วนอก
เกำะกุฎี
- ด้ำนตะวันตก
- ด้ำนตะวันออก

ปะการังมีชีวิต

ปริมาณครอบคลุมพืนที่ (percentage cover,%)
ปะการังตาย
ทราย
หิน

6.10
8.74
28.34
15.36
ปะการังมีชีวิต

61.83
44.70
56.43
62.29

31.89
46.56
14.45
18.22

0
0
0
3.15

ปริมาณครอบคลุมพืนที่ (percentage cover,%)
ปะการังตาย
ทราย
หิน

อื่นๆ
0.18
0
0.78
0.98
อื่นๆ

สถานภาพแนวปะการัง

เสียหำยมำก
เสียหำยมำก
เสียหำย
เสียหำยมำก
สถานภาพแนวปะการัง

28.67
34.08
33.71
43.71

41.40
48.03
61.40
47.20

23.22
15.89
4.89
7.33

0
0
0
0

6.71
2.0
0
1.76

สมบูรณ์ปำนกลำง
สมบูรณ์ปำนกลำง
เสียหำย
สมบูรณ์ปำนกลำง

45.83
39.83

37.90
41.89

15.00
17.39

0
0

1.27
0.89

สมบูรณ์ปำนกลำง
สมบูรณ์ปำนกลำง

ที่มำ : กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง, 2559
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2.4.4 พืนที่กัดเซาะชายฝั่งทะเล
1) สถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่งทะเล
ข้อมูลระยะทำงกัดเซำะในระบบกลุ่มหำดประเทศไทยของกรมทรัพยำกรทำงทะเลและ
ชำยฝั่ง พบว่ำพืนที่ประสบปัญหำกำรกัดเซำะชำยฝั่งทะเลในระดับปำนกลำง รำยละเอียดดังตารางที่ 2.4.4-1
ตารางที่ 2.4.4-1 แสดงระยะทำงกัดเซำะระดับควำมรุนแรงและปำนกลำง ในระบบกลุ่มหำดประเทศไทย
ระบบกลุ่มหาด
ท่ำใหม่-เพ

ระยอง-บ้ำนฉำง
จอมเทียน

ศรีรำชำ-บำงแสน
อ่ำว ก.ไก่

พืนที่กัดเซาะ

ระยะทางกัดเซาะชายฝั่ง (กม.)
ระดับปานกลาง
ระดับรุนแรง

1) ชำยฝั่งตำบลปำกนำประแสร์ด้ำนตะวันออก
ของเขื่อนกันทรำยและคลื่นปำกนำประแสร์
อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
2) หำดทรำยทอง อำเภอบ้ำนฉำง และอ่ำวประดู่ ตำบล
มำบตำพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
3) หำดบ้ำนพระยำดุลย์ ตำบลจอมเทียน
อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
4) ชำยหำดด้ำนเหนือของตำบลศรีรำชำ
อำเภอศรีรำชำ จังหวัดชลบุรี
5) หำดวอนนภำ ตำบลแสนสุข
อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
6) ฝั่งตะวันตกของปำกแม่นำบำงปะกง
ตำบลบำงปะกง อำเถอบำงปะกง
จังหวัดฉะเชิงเทรำ

รวม (ก.ม.)

2.33

-

2.33

1.88

-

1.88

0.18

-

0.18

0.48

-

0.68

0.20

-

4.45

-

4.45

หมำยเหตุ : เป็นข้อมูลกำรตรวจสอบสถำนภำพกำรกัดเซำะชำยฝั่ง ร่วมกับกำรเปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลังด้วยโปรแกรม Google Earth
ที่มำ : ดัดแปลง กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง, 2558

2) แนวโน้มและสาเหตุของการกัดเซาะชายฝั่งทะเล
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรกัดเซำะชำยฝั่งทะเล ส่วนใหญ่ เกิดจำกกำรใช้ประโยชน์พืนที่ชำยฝั่ง
และพืนที่ทะเลอย่ำงหลำกหลำย ประกอบกับปัจจัยทำงธรรมชำติอันเนื่องมำจำกกำรเปลี่ยนแปลงของสภำวะ
ภูมิอำกำศและสภำพแวดล้อม ซึ่งปัจจั ยดังกล่ำวอำจส่งผลให้ปัญหำกำรกัดเซำะชำยฝั่งรุนแรงและขยำยตัวเพิ่มขึน
ก่อให้เกิดเปลี่ยนแปลงสภำพแวดล้อมชำยฝั่งทะเล เช่น กำรงอกใหม่ และกำรสูญเสียพืนที่ชำยฝั่งทะเล โดยปัญหำ
ดังกล่ำวมีหน่วยงำนภำครัฐได้ดำเนินกำรแก้ไขปัญหำ โดยโครงสร้ำงทำงวิศวกรรมรูปแบบต่ำงๆ ได้แก่ กำแพง
ป้องกันคลื่นริมชำยหำด เขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล ฯลฯ และกำรแก้ปัญหำโดยวิธีธรรมชำติ ได้แก่ กำรปลูกป่ำ กำร
เติมทรำย กำรปักเสำตะกินเพื่อปลูกป่ำชำยเลน ซึ่งกำรดำเนินกำรที่ผ่ำนมำช่วยบรรเทำและแก้ไขปัญหำกำรกัด
เซำะชำยฝั่งได้บำงส่วน
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3. สถานการณ์พืนที่ส้าคัญทางสิ่งแวดล้อม
3.1 พืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
เขตพืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม เป็นพืนที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่กำหนดขึนตำมพระรำชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ.2535 โดยใช้กลไกทำงกฎหมำยมำเป็นเครื่องมือในกำรกำร
ยับยังกำรดำเนินกำรหรือส่งเสริมกำรดำเนินกำรใดๆ อันเป็นกำรฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมในพืนที่
ใดพื นที่ ห นึ่ ง เจตนำรมณ์ ข องพื นที่ คุ้ ม ครองสิ่ ง แวดล้ อ ม คื อ เพื่ อ ป้ อ งกั น สงวน บ ำรุ ง รั ก ษำ และคุ้ ม ครอง
ทรัพยำกรธรรมชำติร วมทังคุณภำพสิ่งแวดล้อม ให้ อยู่ได้อย่ำงสมดุลตำมระบบนิเวศ เพื่อควบคุมแก้ ไขปัญหำ
คุณภำพสิ่งแวดล้อมที่รุนแรงเข้ำขันวิกฤตในพืนที่ที่มีกฎหมำยต่ำงๆ ควบคุมอยู่แล้ว ในพืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภำคตะวันออก มีจำนวน 1 พืนที่ ที่ยังบังคับใช้ และอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ จำนวน
2 พืนที่ ได้แก่ บริเวณอ่ำงเก็บนำหนองปลำไหล ดอกกรำย และคลองใหญ่ จังหวัดระยอง และบริเวณปำกแม่นำ
บำงปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรำและจังหวัดชลบุรี
ประกาศกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม เรื่ อ ง ก้ า หนดเขตพื นที่ แ ละ
มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพืนที่อ้าเภอบางละมุง และอ้าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พ.ศ.2553
ก ำหนดระยะเวลำใช้ บั ง คั บ ประกำศฯ ถึ ง วั น ที่ 31 กรกฎำคม 2558 ทั งนี ได้ มี ป ระกำศกระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ขยำยระยะเวลำกำรบังคับใช้ประกำศฯ ออกไปอีก จำนวน 2 ครัง ได้แก่ 1)
กำรขยำยระยะเวลำครังที่ 1 เป็นเวลำ 1 ปี (31 กรกฎำคม 2558 - 30 กรกฎำคม 2559) และ 2) กำรขยำย
ระยะเวลำครังที่ 2 เป็นเวลำ 2 ปี (31 กรกฎำคม 2559 - 30 กรกฎำคม 2561)
เขตพืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมบริเวณพืนที่อำเภอบำงละมุง และอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
โดยครอบคลุมพืนที่เกำะล้ำน เกำะครก และเกำะสำก และพืนที่น่ำนนำทะเล ซึ่งที่ผ่ำนมำได้มีกำรติดตำมสถำน
กำร์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และผลกำรบังคับใช้มำตรกำรคุ้มครองสิ่งแวดล้อม พบว่ำ สถำนกำรณ์ด้ำน
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวเนื่องกับมำตรกำรในพืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมโดยสรุปที่สำคัญดังนี
 ในพืนที่ชลบุรีมีกำรสร้ำงโครงสร้ำงริมทะเลกันมำก และมีปัญหำกำรกัดเซำะชำยฝั่งรุนแรง
ข้อมูลในปี พ.ศ. 2554 พบว่ำหำดพัทยำมีกำรกัดเซำะชำยฝั่งที่รุนแรงในพืนที่บริเวณตังแต่พัทยำเหนือ จนถึงพัทยำใต้
ระยะทำงทังสิน 2.7 กิโลเมตร สำหรับบริเวณพัทยำใต้จนถึงปลำยแหลมบำลีฮำย ปัจจุบันไม่พบปัญหำกำรกัดเซำะซึ่งจำก
ผลกำรศึกษำ อัตรำกำรกัดเซำะตังแต่ปี พ.ศ. 2549 -2517 มีอัตรำเฉลี่ย 0.78 เมตร/ปี อัตรำกำรกัดเซำะ พ.ศ. 2545
ถูกกัดเซำะด้วยอัตรำ 1.8 เมตร/ปี ในปี พ.ศ. 2553–2555 ควำมกว้ำงของหำดพัทยำเหลือเพียง 4-5 เมตรเท่ำนัน
 พบสภำพพืนที่และข้อมูลกำรร้องเรียนเกี่ยวกับกำรถม ปรับพืนที่ หรือปิดกัน ซึ่งทำให้แหล่ง
นำสำธำรณะโดยทั่วไป ในหลำยบริเวณมีกำรปลูกสร้ำงสิ่งปลูกสร้ำงคร่อม ปิดคลุม รวมจนถึงปรับถม กลบ จนเสียสภำพ
กำรไหลตำมธรรมชำติไป และในหลำยบริเวณนำมำซึ่งปัญหำนำท่วมในเขตเมือง
 ปัจจุบันเมืองพัทยำมีนำเสียเกิดขึนประมำณ 80,000 ลูกบำศก์เมตรต่อวัน และจะเพิ่มเป็น
85,000 ลูกบำศก์เมตรต่ อวัน ในระยะเวลำอีก 10 ปี กำรดำเนินกำรแก้ไขปัญหำนำเสียของเมืองพัทยำได้มีกำร
ก่อสร้ำงระบบบำบัดนำเสีย ซึ่งปัจจุบันมีระบบบำบัดนำเสียเปิดดำเนินกำร 4 แห่ง คือ โรงบำบัดนำเสียเมืองพัทยำ
บริเวณนำจอมเทียน (วัดบุญย์กัญจนำรำม) ระบบบำบัดนำเสียรวม (พัทยำ) ระบบบำบัดนำเสียพร้อมท่อรวบรวมนำเสีย
หำดแสม ระบบบำบัดนำเสียหำดตำแหวน
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 คุณภำพน ำทะเลชำยฝั่ งอยู่ ในเกณฑ์ เสื่ อมโทรมมำก ปั ญหำที่ พบส่ วนใหญ่ ได้ แก่ ปั ญหำ
ปริมำณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทังหมดสูง ปริมำณออกซิเจนละลำยในนำ ทะเลมีค่ำต่ำมำก ในระดับที่ส่งผลกระทบต่อ
กำรดำรงชีวิตของสัตว์นำ นอกจำกนียังพบปริมำณสำรอำหำรแอมโมเนีย ไนเตรท ฟอสเฟต) รวมทังปริมำณแบคทีเรีย
กลุ่มโคลิฟอร์มทังหมดในพืนที่ดังกล่ำวมีค่ำสูงมำกอีกด้วย
 ปัจจุบันมีผู้ประกอบกำรเรือเจ็ทสกี 467 ลำ เรือลำกกล้วย 97 ลำ เรือใบและเรือวินเซิร์ฟ
130 ลำ แพเล่นร่ม 2 แพ และมีข้อมูลปัญหำเรื่องร้องเรียนในประเด็นกำรเอำเปรียบและฉ้อโกงนักท่องเที่ยว
 สภำพกำรติดตังป้ำยที่ปรำกฏอยู่ในพืนที่มีลักษณะที่ผิดข้อกำหนดจำนวนมำก
 ปัจจุบันสภำพปัญหำกำรบุกรุกชำยหำด และปัญหำด้ำนคุณภำพสิ่งแวดล้อมของชำยหำดที่
เป็นบริเวณท่องเที่ยวยังไม่ดีขึน และแนวโน้มจะมีปัญหำมำกขึน ทังจำกกำรกัดเซำะชำยฝั่ง ปัญหำกำรรุกลำที่สำธำรณะ
ปัญหำกำรขำดระเบียบทำงกำรท่องเที่ยว ปัญหำขยะมูลฝอย และนำเสียชำยหำด
3.1.1 ร่างกฎกระทรวงก้าหนดให้พืนที่อ้าเภอปลวกแดง อ้าเภอบ้านค่าย และอ้าเภอนิคม
พัฒนา จังหวัดระยอง เป็นเขตพืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
ร่ำงกฎกระทรวงกำหนดให้พืนที่อำเภอปลวกแดง อำเภอบ้ำนค่ำย และอำเภอนิคม
พัฒ นำ จั ง หวัด ระยอง เป็ น เขตพื นที่ คุ้ม ครองสิ่ ง แวดล้ อม อำศั ยอ ำนำจตำมมำตรำ ๔๓ และมำตรำ ๔๔ แห่ ง
พระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่ งชำติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ดำเนินกำรเพื่อกำหนดเขตพืนที่และ
มำตรกำรคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในพืนที่อำเภอปลวกแดง และอำเภอนิคมพัฒนำ ทังอำเภอ และบำงส่วนของอำเภอ
บ้ำนค่ำย (ต.หนองละลอก และต.หนองบัว) จังหวัดระยอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองพืนที่ต้นนำ และอ่ำง
เก็บนำหนองปลำไหล อ่ำงเก็บนำดอกกรำย และอ่ำงเก็บนำคลองใหญ่ ที่ตังอยู่ในพืนที่ลุ่มนำคลองใหญ่ (แม่นำระยอง)
เป็นพืนที่รับนำและเก็บกักนำที่ไหลลงมำตำมธรรมชำติ จำกต้นนำเทือกเขำกองซองและเขำพนมศำสตร์ ซึ่งมีแม่ นำ
และร่องนำสำขำย่อยจำนวนมำก เนื่องจำกกำรพัฒนำพืนที่ชำยฝั่งทะเลตะวันออก ส่งผลให้เกิดกำรขยำยตัวของชุมชน
เมืองและกำรเพิ่มขึนของประชำกรในพืนที่ รวมทังเกิดกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยมีพืนที่อุตสำหกรรม
และพืนที่ชุมชนที่อยู่อำศัยเพิ่มขึน ซึ่งกำรเพิ่มขึนของกิจกรรมและปัจจัยดังกล่ำวส่งผลกระทบโดยตรงถึงศักยภำพของ
แหล่งนำต้นทุนทัง ๓ อ่ำง โดยกำหนดมำตรกำรห้ำมกระทำกำรหรือประกอบกิจกำร มำตรกำรบริหำรจัดกำรและ
กำกับดูแลผลกำรคุ้มครองสิ่งแวดล้อม และกำรจัดทำแผนฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมในพืนที่ดังกล่ำว
เพื่อป้องกันและรักษำไว้เป็นแหล่งนำดิบที่มีคุณภำพสำหรั บกำรอุปโภคบริโภค อุตสำหกรรม และเกษตรกรรมใน
ระยะยำวต่อไป ทังนี คณะรัฐมนตรี ได้มีมติให้อนุมัติหลักกำรต่อร่ำงกฎกระทรวงฯ ดังกล่ำวแล้ว เมื่อวันที่ 27
ธันวำคม 2559 ปัจจุบันอยู่ในระหว่ำงขันตอนกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
3.1.3 ร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องก้าหนดเขตพืนที่
และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในท้องที่ต้าบลบางปะกง ต้าบลท่าข้าม ต้าบลสองคลอง อ้าเภอบางปะกง
จังหวัดฉะเชิงเทรา และท้องที่ต้าบลคลองต้าหรุ อ้าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี พ.ศ. ….
ร่ำงประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดเขตพืนที่และ
มำตรกำรคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในท้องที่ตำบลบำงปะกง ตำบลท่ำข้ำม ตำบลสองคลอง อำเภอบำงปะกง จังหวัด
ฉะเชิ ง เทรำ และท้ อ งที่ ต ำบลคลองต ำหรุ อ ำเภอเมื อ ง จั ง หวั ด ชลบุ รี พ.ศ. …. อำศั ย อ ำนำจตำมมำตรำ
๔5 และมำตรำ ๔๔ แห่งพระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ดำเนินกำรเพื่อ
กำหนดเขตพืนที่และมำตรกำรคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในพืนที่ตำบลบำงปะกง ตำบลท่ำข้ำม ตำบลสองคลอง อำเภอ
บำงปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรำ และท้องที่ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เนื่องจำกบริเวณปำกแม่นำ
บำงปะกงเป็นพืนที่ที่มเี ปรำะบำง และมีควำมอุดมสมบูรณ์ เป็นระบบนิเวศที่มีควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพสูง เป็น
2-54

แผนสิ่งแวดล้อมในพืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ.2560-2564

พืนที่ชุ่มนำที่มีควำมสำคัญระดับชำติ เป็นที่อยู่อำศัย แหล่งอำหำรที่วำงไข่และอนุบำลตัวอ่อนให้กับสัตว์และพืช
นำนำชนิด โดยมีรำยงำนกำรพบโลมำอย่ำงน้อย 3 ชนิด ได้แก่ โลมำอิรวดีหรือโลมำหั วบำตร โลมำเผือกหรือโลมำ
หลังโหนก และโลมำหัวบำตรหลังเรียบ ซึ่งแสดงถึงควำมอุดมสมบูรณ์และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีควำมสำคัญอีก
แห่งหนึ่ง ประกอบกับพืนที่ดังกล่ำวคุณภำพสิ่งแวดล้อมมีแนวโน้มเสื่อมโทรมลงอย่ำงมำกจำกกิจกรรมต่ำงๆ ของ
มนุษย์ จึงมีควำมจำเป็นต้องกำหนดมำตรกำรคุ้มครองสิ่งแวดล้อมที่เหมำะสมและสอดคล้องกับสภำพกำรณ์ใน
ปัจจุบัน และเพื่อให้เกิดควำมสมดุลในกำรพัฒนำควบคู่กับกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมในเขต
พืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมดังกล่ำว ทังนี คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้อนุมัติหลักกำรต่อร่ำงกฎกระทรวงฯ ดังกล่ำวแล้ว
เมื่อวันที่ 3 ตุลำคม 2560 ปัจจุบันอยู่ในระหว่ำงขันตอนกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

รูปภาพที่ 3.1-2 แสดงพืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมและเขตควบคุมมลพิษ
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3.2 เขตควบคุมมลพิษ
3.2.1 เขตควบคุมมลพิษเมืองพัทยา
ประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2535) เรื่อง กำหนดให้ท้องที่
เขตเมืองพัทยำเป็นเขตควำมคุมมลพิษ ได้ประกำศเป็นเขตควบคุมมลพิษตำมควำมในพระรำชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. 2535 ตำมมำตรำ 37 มำตรำ 59 และมำตรำ 60
เมื่อวันที่ 7 สิงหำคม 2535 โดยได้มีกำรกำหนดให้ท้องที่เขตเมืองพัทยำเป็นเขตควบคุมมลพิษ
แผนที่ที่ 3.2-1 แสดงแผนที่แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2535) เรื่อง
กำหนดให้ท้องที่เขตเมืองพัทยำเป็นเขตควบคุมมลพิษ

ที่มำ : กรมควบคุมมลพิษ
กำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรเพื่อลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษ มีวัตถุประสงค์
เพื่อลดปริมำณกำรระบำยมลพิษจำกแหลงกำเนิด และใหมีกำรบำบัดและกำจัดมลพิษอยำงถูกหลักวิชำกำร พรอม
กับกำรเฝำระวังคุณภำพสิ่งแวดลอมในพืนที่อยำงตอเนื่อง รวมถึงสงเสริมกำรมีส วนรวมของประชำชนและทุก
ภำคสวนใน กำรจัดกำรมลพิษในพืนที่ จำกกำรประกำศเขตควบคุมมลพิษที่ผ ำนมำไดมีกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำร
เพื่อลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษฉบับแรกในป พ.ศ.2536-2539 ฉบับที่ 2 ป พ.ศ.2551-2554
เปนแผนระยะ 4 ป และ ฉบับที่ 3 ป พ.ศ.2555-2559 เปนแผนระยะ 5 ปกำรดำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำร
ลดและขจัดมลพิษ สรุปไดดังนี
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1) กำรจัดกำรนำเสีย
1.1) โครงกำรกอสรำงระบบรวบรวมและบำบัดนำเสียรวมชุมชนเมืองพัทยำ ซึ่ง
เปนโครงกำร ที่มีกำรรวบรวมนำเสียพัทยำเหนือ และพัทยำใตบำงสวน เขำสูระบบที่ซอยวัดหนองใหญ ปจจุบันอยู
ระหวำง ดำเนินกำรเพื่อรับกำรสนับสนุนงบประมำณในกำรเพิ่มศักยภำพระบบ
1.2) โครงกำรปรับปรุงและกอสรำงระบบรวบรวมนำเสียและระบบบำบัดนำเสีย
รวม ระยะที่ 2 (ซอยวัดบุณยกัญจนำรำม) ปจจุบันกอสรำงแลวเสร็จและเดินระบบแลว
2) กำรจัดกำรขยะมูลฝอย
2.1) โครงกำรกำรกอสรำงบอฝงกลบขยะมูลฝอยแบบถูกหลักสุ ขำภิบำล ระยะที่
2 เมืองพัทยำ เปนโครงกำรประจำปงบประมำณ 2551 งบประมำณรวม 30.00 ลำนบำท เปนงบประมำณแผ
นดิน 27.00 ลำนบำท งบประมำณองคกรปกครองสวนทองถิ่น 3.00 ลำนบำท ปจจุบันหยุดเดินระบบ เมือง
พัทยำจัดกำร ขยะโดยสงไปกำจัดที่ TPI สระบุรี
2.2) โครงกำรศึกษำและออกแบบเตำเผำขยะมูลฝอยบนเกำะลำน เมืองพัทยำ เป
นโครงกำร ประจำปงบประมำณ 2551 งบประมำณรวม 12 ลำนบำท เปนงบประมำณองคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น 12 ลำนบำท
2.3) โครงกำรกอสรำงเตำเผำขยะมูลฝอยบนเกำะลำน เมืองพัทยำ เปน โครงกำร
ประจำปงบประมำณ 2552 - 2554 งบประมำณรอผลกำรศึกษำออกแบบ
3) กำรเฝำระวังและปองกัน
3.1) โครงกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพนำทะเลชำยฝงเมืองพัทยำ
3.2) โครงกำรประเมินดัชนีคุณภำพสิ่งแวดลอมชำยหำดทองเที่ยว
3.3) โครงกำรติดตำมประเมินผลประสิทธิภำพระบบบำบัดนำเสียรวม
3.4) โครงกำรติดตำมตรวจสอบกำรระบำยนำทิงจำกสถำนประกอบกำร
3.2.2 เขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด
ประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 32 (พ.ศ.2552) เรื่อง กำหนดให้ท้องที่
เขตตำบลมำบตำพุด ตำบลห้วยโป่ง ตำบลเนินพระ และตำบลทับมำ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ทังตำบล
ตำบลมำบข่ำ อำเภอนิคมพัฒนำ จังหวัดระยอง ทั งตำบล และตำบลบ้ำนฉำง อำเภอบ้ำนฉำง จังหวัดระยอง ทัง
ตำบล รวมทังพืนที่ทะเลภำยในแนวเขต เป็นเขตควบคุมมลพิษ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในท้องที่ที่ได้
ประกำศกำหนดให้เป็นเขตควบคุมมลพิษจัดทำแผนปฏิบัติกำร เสนอต่อผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด และดำเนินกำรตำม
ข้อกำหนดในพระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ต่อไป
สถำนกำรณ์คุณภำพอำกำศในพืนที่เขตควบคุมมมพิษมำบตำพุด พบว่ำ
ผลการตรวจคุณภาพอากาศพืนฐานในบรรยากาศ
(1) ก๊ำซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) กรมควบคุมมลพิษได้ทำกำรตรวจวัดตังแต่ปี
2539 ถึงปี 2558 ซึ่งพบว่ำไม่มีกำรเกินค่ำมำตรฐำนคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศโดยทั่วไป (กำหนดค่ำเฉลี่ย 1
ชั่วโมงที่ไม่เกิน 300 ppb และเฉลี่ย 1 ปีไม่เกิน 40 ppb)
(2) ก๊ำซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) กรมควบคุมมลพิษได้ทำกำรตรวจวัดตังแต่ปี
2539 ถึงปี 2558 ซึ่งพบว่ำไม่มีกำรเกินค่ำมำตรฐำนคุ ณภำพอำกำศในบรรยำกำศโดยทั่วไป (กำหนดค่ำเฉลี่ย 1
ชั่วโมงที่ไม่เกิน 170 ppb และเฉลี่ย 1 ปีไม่เกิน 30 ppb )
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(3) ก๊ำซคำร์บอนมอนอคไซด์ (CO)
กรมควบคุมมลพิษได้ทำกำรตรวจวัดตังแต่ปี
2539 ถึงปี 2558 ซึ่งพบว่ำไม่มีกำรเกินค่ำมำตรฐำนคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศโดยทั่วไป (กำหนดค่ำเฉลี่ย 1
ชั่วโมงที่ไม่เกิน 30 ppb)
(4) ก๊ำซโอโซน (O3) กรมควบคุมมลพิษได้ทำกำรตรวจวัดตังแต่ปี 2539 ถึงปี 2558
ซึ่งพบว่ำมีค่ำเกินค่ำมำตรฐำนทุกปีและทุกสถำนี สำหรับในปี 2558
(5) ฝุ่นละอองขนำดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) กรมควบคุมมลพิษได้ทำกำร
ตรวจวัดตังแต่ปี 2539 ถึงปี 2558 ซึ่งพบว่ำมีกำรเกินค่ำมำตรฐำนอย่ำงน้อยหนึ่งครัง ณ หนึ่งสถำนีทุกปี สำหรับ
ในปี 2558 พบค่ำสูงสุดที่สถำนีโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพมำบตำพุด ค่ำเฉลี่ย 24 ชั่วโมงอยู่ในช่วง 12 – 139
ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร ซึ่งเกินมำตรฐำนคุณภำพอำกำศ (กำหนดไม่เกิน 120 ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร)
โดยค่ำเฉลี่ย 1 ปีเท่ำกับ 45 ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร (กำหนดไม่เกิน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร) สำหรับ
สถำนีอื่นๆ ไม่เกินค่ำมำตรฐำน
สรุปสถานการณ์ VOCs ในพืนที่มาบตาพุดและบริเวณใกล้เคียง
1) สำรเบนซีน พบปริมำณเกินค่ำมำตรฐำน จำนวน 5 สถำนี ส่วนใหญ่มีแนวโน้ม
ลดลงจำกปี 2557
2) สำร 1,3 – บิวทำไดอีน พบปริมำณเกินค่ำมำตรฐำน จำนวน 4 สถำนี ส่วนใหญ่
มีแนวโน้มลดลง ยกเว้น สถำนีหมู่บ้ำนนพเกตุ และชุมชนบ้ำนพลง
3) สำร 1,2 – ไดคลอโรอีเทน พบปริมำณเกินค่ำมำตรฐำน จำนวน 5 สถำนี
ซึง่ ตังอยูใ่ กล้กับพืนที่นิคมอุตสำหกรรม ส่วนใหญ่มีแนวโน้มลดลง ยกเว้น ชุมชนบ้ำนพลง บ้ำนตำกวน และหมู่บ้ำน
นพเกตุ มีแนวโน้มเพิ่มขึนอย่ำงชัดเจน ซึ่งหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องได้มีกำรดำเนินมำตรกำรควบคุมสำรอินทรีย์ระเหย
ง่ำยทังกำรควบคุมในระดับ นโยบำย และกำรควบคุมที่แหล่งกำเนิด โดยสรุปสถำนกำรณ์มลพิษทำงอำกำศใน
ภำพรวมของจังหวัดระยองมีแนวโน้มดีขึนในปี 2558 (รำยงำนสถำนกำรณ์มลพิษของประเทศไทย, 2558)
กำรจั ด ท ำแผนปฏิ บั ติ ก ำรเพื่ อ ลดและขจั ด มลพิ ษ ในเขตควบคุ ม มลพิ ษ จั ง หวั ด ระยอง มี ก ำร
ดำเนินกำร รวม 4 ฉบับ โดยฉบับปัจจุบันได้แก่ แผนปฏิบัติกำรเพื่อลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษ จังหวัด
ระยอง ปี พ.ศ. 2560 - 2564 แบ่งโครงกำรทังหมดเป็น 6 แผนงำน ได้แก่ แผนงำนบำบัดและฟื้นฟู แผนงำน
เฝ้ำระวังและป้องกัน แผนงำนสร้ำงจิตสำนึกและควำมตระหนัก แผนงำนศึกษำเชิงปฏิบัติกำร แผนงำนบังคับใช้
กฎหมำย และแผนงำนติดตำมและประเมินผล โดยมีจำนวนโครงกำรทังสิน 41 โครงกำร ดังรำยละเอียดแสดงใน
ตารางที่ 4.1 วงเงินงบประมาณทังสิน 1,905.72 ล้านบาท
ตารางที่ 4.1 แผนปฏิบัติกำรเพื่อลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง ปี 2560 – 2564
แผนปฏิบตั กิ ารเพื่อลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง ปี 2560 – 2564
งบประมาณ
แผนงาน/โครงการ
2560 2561 2562
2563
2564
1. แผนงานบ้าบัดและฟืน้ ฟู 14 โครงการ
- ด้ำนคุณภำพอำกำศ 3 โครงกำร
2.00
13.00 10.00
10.00
5.00
- ด้ำนคุณภำพนำ 5 โครงกำร
39.00 29.00 149.00 79.00
79.00
- ด้ำนขยะมูลฝอย 6 โครงกำร
552.00 132.00
0
0
0
2. แผนงานเฝ้าระวังและป้องกัน 13 โครงการ
- ด้ำนคุณภำพอำกำศ 3 โครงกำร
40.50 16.50 18.90
18.90
18.90
- ด้ำนคุณภำพนำ 2 โครงกำร
2.65
17.6
2.6
2.6
2.6
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แผนงาน/โครงการ
- ด้ำนกำกของเสียอันตรำย 3 โครงกำร
- อื่น ๆ 5 โครงกำร
3. แผนงานสร้างจิตส้านึกและความตระหนัก
2 โครงการ
- แผนงำนสร้ำงจิตสำนึกและควำมตระหนัก 2
โครงกำร
4. แผนงานการบังคับใช้กฎหมาย 6 โครงการ
- กำรพัฒนำกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ 5
โครงกำร
- กำรกำกับดูแลให้เป็นไปตำมกฎหมำย 1
โครงกำร
5. แผนงานศึกษาวิจัยเชิงปฏิบตั กิ าร 3 โครงการ
- ด้ำนคุณภำพอำกำศ 2 โครงกำร
- ด้ำนคุณภำพนำ 1 โครงกำร
6. แผนงานติดตามและประเมินผล 3 โครงการ
- แผนงำนติดตำมและประเมินผล 3 โครงกำร
รวม
41
โครงการ

2560
17.00
259.68

2561
17.00
51.87

งบประมาณ
2562
2563
17.00
17.00
28.53
42.49

21.24

19.40

17.20

17.20

17.20

92.24

3.50

10.00

10.00

2.00

1.00

28.50
26.50

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

2.00

1.30
3.44

2.73
15.30

2.73
10.70

0.05
0.80
0.85
942.76 323.60 267.91

2564
17.00
20.60

2.73
8.00

2.73
3.00

0.80
201.12

0.90
168.33

รวม
85.00
403.17
92.24

52.66
12.22
40.44
3.40
3.40
1,905.72

ที่มำ : กรมควบคุมมลพิษ

รูปที่ 3.2-2 แผนที่แสดงแผนที่แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 32 (พ.ศ.2552)
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4. เหตุฉุกเฉินและเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษ
4.1 เหตุฉุกเฉินอุบัติภัยด้านมลพิษ และการลักลอบทิงกากของเสีย
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 สำนักงำนสิ่งแวดล้อมภำคที่ 13 (ชลบุรี) เข้ำร่วมดำเนินกำร
ติดตำมตรวจสอบให้คำแนะนำ และแก้ไขปัญหำเหตุฉุกเฉินอุบัติภัยด้ำนมลพิษ และกำรลักลอบทิงกำกของเสียใน
เขตพืนที่รับผิดชอบในหลำยกรณี ได้แก่
1) เกิดเหตุนำมันเตำรั่วไหลจำกเรือบรรทุกสินค้ำชื่อ HEIKE P บริเวณท่ำ C1 ท่ำเรือแหลม
ฉบัง ในวันที่ 9 ตุลำคม 2558 สำเหตุเบืองต้นคำดว่ำเกิดจำกมีนำมันเตำไหลไปตำมท่อระบำยอำกำศของช่องเก็บ
นำอับ เฉำไปปนกับ นำอับ เฉำ จำกกำรประเมินของเจ้ำท่ำภูมิภ ำค และท่ำเรือแหลมฉบัง คำดว่ำจะมีปริมำณ
มำกกว่ำ 10,000 ลิตร มีกำรกันบูมบริเวณหัวและท้ำย แล้วใช้ Skimmer ดูดนำมันขึนมำใส่รถเพื่อส่งให้บริษัท
ทับทอง นำไปกำจัด ท่ำเรือแหลมฉบังมีกำรใช้สำร Dispersant ในกำรฉีดพ่นครำบนำมันไปแล้วประมำณ 2,000
ลิ ต ร นอกจำกนี เจ้ ำ หน้ ำ ที่ศู น ย์ วิ จั ย ทรั พยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ งฯได้ เก็ บ ตั ว อย่ ำ งน ำทะเลจ ำนวน 4 จุ ด
เพื่อวิเครำะห์ค่ำ TPH และพำรำมิเตอร์พืนฐำน
2) ไฟไหม้กองขยะของเทศบำลตำบลวัฒนำนคร ตังอยู่ริมถนนสำยวั ฒนำนคร-คลองทับ
จันทร์ พืนที่หมู่ 7 บ้ำนจิก ตำบลวัฒนำนคร อำเภอวัฒนำนคร จังหวัดสระแก้ว ในวันที่ 9 ธันวำคม 2558 โดย
กองขยะเป็นแบบกองบนพืน ควำมสูงประมำณ 3 เมตร กรมควบคุมมลพิษ ดำเนินกำรตรวจวัดคุณภำพอำกำศ
ที่ระยะห่ำง 100 เมตร ด้ำนท้ำยลมตรวจไม่พบค่ำ VOCs และ SO2
3) สำนักงำนสิ่งแวดล้อมภำคที่ 13 (ชลบุรี) เข้ำร่วมประชุมคณะทำงำนแก้ไขปัญหำกำร
ลักลอบทิงของเสียอันตรำย กรณีลักลอบทิงของเสียอันตรำย พืนที่หมู่ 1 ตำบลตะเคียนเตีย อำเภอบำงละมุง
จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 8 มีนำคม 2559 เป็นกำรประชุมติดตำมกำรดำเนินกำรแก้ไขปัญหำต่ อเนื่องครังที่ 4
พบว่ำได้มีกำรฟื้นฟูนำในบ่อที่เกิดเหตุจนมีคุณภำพใกล้เคียงแหล่งนำปกติที่อยู่ใกล้ และได้ทำกำรส่งของเสีย และ
ดินปนเปื้อน ไปกำจัดอย่ำงถูกต้องแล้ว

รูปที่ 5.1-1 ลักลอบทิงของเสียอันตรำย พืนที่หมู่ 1 ตำบลตะเคียนเตีย อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี
4) ผู้แจ้งเหตุพบไฟลุกไหม้บริเวณพืนที่ ประมำณ 5 x 2 ตำรำงเมตร เมื่อเข้ำตรวจสอบมี
ร่องรอยไฟไหม้และได้กลิ่นเหม็นคล้ำยยำฆ่ำแมลง และบริเวณดังกล่ำวมีสภำพคล้ำยที่ทิงขยะ คณะผู้ตรวจสอบฯ
ได้ประสำนให้ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองข้ำงคอก ตรวจสอบกรรมสิทธิ์ของที่ดินดัง กล่ำว และได้แนะนำให้
แจ้ง สำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดชลบุรี เข้ำเก็บตัวอย่ำงตรวจสอบว่ำเข้ำข่ำยเป็นวัตถุอันตรำยหรือไม่ โดยใน
เบืองต้นไม่มีประชำชนได้รับผลกระทบจำกมลพิษทำงอำกำศจำกเหตุกำรณ์ดังกล่ำว
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5) ลักลอบทิงกำกของเสียอุ ตสำหกรรมบริเวณลูกรังเก่ำใกล้ วัดห้วยนำใส หมู่ 13 ตำบลคู้
ยำยหมี อำเภอสนำมชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรำ เมื่อวันที่ 6 มิถุนำยน 2559 พบว่ำมีผู้นำขยะมีลักษณะคล้ำยแผ่น
เส้นใยป้องกันควำมร้อนมำทิงในบ่อลูกรังเก่ำ แล้วเผำ เกิดกลิ่นเหม็นและขีเถ้ำลอยมำตกยังบ่อนำของวัด ผลกำร
ตรวจวิเครำะห์คุณภำพนำในสระ พบว่ำคุณภำพนำจัดอยู่ในแหล่งนำประเภทที่ 3 และเสนอให้องค์กำรบริหำรส่วน
ตำบลคู้ยำยหมี เฝ้ำระวังมิให้มีกำรลักลอบนำของเสียมำทิงอีก

รูปที่ 5.1-2 ลักลอบทิงกำกของเสียอุตสำหกรรมบริเวณลูกรังเก่ำใกล้วัดวัดห้วยนำใส จังหวัดฉะเชิงเทรำ
6) ลักลอบนำเศษพลำสติกบด ประมำณ 3,000 ตัน จำกอำเภอบ่อทอง เข้ำมำกองใน
พืนที่มำกองไว้ในพืนที่ หมู่ 8 ตำบลหมอนนำง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 10 พฤษภำคม 2559 ซึ่ง
สำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดชลบุรี ได้ออกคำสั่งให้ผู้ประกอบกำรขนย้ำยออกนอกพืนที่ต่อไป
7) ตรวจวัดคุณภำพอำกำศกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้โรงงำนรีไซเคิลยำงของบริษัท เจียนไท่รับ
เบอร์ อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 9/1 หมู่ 4ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้ำนบึง จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 17
และ 20 มิถุนำยน 2559
8) ลักลอบทิงนำเสียลงหนองนำข้ำงถนนลูกรัง ซอยคลองกระดำน-คลองใหญ่ หมู่ 6 ตำบล
หนองบัว อำเภอบ้ำนค่ำย จังหวัดระยอง เมื่อวันที่1 สิงหำคม 2559 ผลกำรตรวจวัดคุณภำพนำพบค่ำเหล็กและ
แมงกำนีสค่อนข้ำงสูง และสำนักงำนฯ ได้แจ้งผลนำให้กับสำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
ระยองเพื่อทรำบและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว
9) ทิงกำกของเสียอุตสำหกรรม ในพื นที่เทศบำลตำบลโป่ง หมู่ที่ 5 ตำบลโป่ง อำเภอบำง
ละมุง จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 29 และ 31 สิงหำคม 2559 และ เก็บตัวอย่ำงนำในวันที่ 2 กันยำยน 2559 และ
จำกผลกำรประชุมคณะทำงำนแก้ไขปัญหำกำรลักลอบทิงสำรเคมี เมื่อวันที่ 9 ธันวำคม 2559 พบว่ำสำนักงำน
อุตสำหกรรมจังหวัดชลบุรีได้ประสำนกับบริษัทเอกชนให้ขนย้ ำยของเสียทังสินประมำณ 14 ตัน ไปกำจัดอย่ำงถูก
วิธี โดยเจ้ำของที่ดินเป็นผู้รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำย

รูปที่ 4.1-3 ลักลอบทิงกำกของเสียอุตสำหกรรม ในพืนที่เทศบำลตำบลโป่ง อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี
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4.2

เรื่องร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม

สำนักงำนสิ่งแวดล้อมภำคที่ 13 (ชลบุรี) ได้ทำกำรตรวจสอบและแก้ไขปัญหำเรื่องร้องเรียน
ด้ำนสิ่ งแวดล้ อมในเขตพืนที่ภ ำคตะวัน ออก จำกข้อมพูล พบว่ำในพืนที่จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรำ
มีปัญหำเรื่องร้องเรียน รวมทังสินจำนวน 87 เรื่อง รำยละเอียดดังตารางที่ 4.2-1
ตารางที่ 4.2-1 สรุปปัญหำเรื่องร้องเรียนด้ำนสิ่งแวดล้อม ปี พ.ศ. 2557 - 2559
ประเภทของเหตุร้องเรียน
จังหวัด
ปี พ.ศ.
ชลบุรี
ระยอง
ฉะเชิงเทรา
รวม

น้าเสีย

ลักลอบทิงกาก
ของเสีย

กลิ่นเหม็น

ที่ทิงขยะมูลฝอย

ฝุ่นละออง

เสียงดัง

อื่นๆ

57 58 59 57 58 59 57 58 59 57 58 59 57 58 59 57 58 59 57 58 59
17 16 17 11 23 15 6 5 4 1 6 5 - 4 9 14 4 2 9 4
3 5 8 2 7 5 2 3 2 1 1 - 2 1 1 - 4
7

6

11

2

6

1

1

1

1

-

2

-

-

-

-

27 27 36 13 36 21

9

9

7

2

9

5

-

-

6

-

6

-

1

2

-

10 21

4

3

11

8

ที่มำ : รำยงำนสถำนกำรณ์คุณภำพสิ่งแวดล้อม ภำคตะวันออก ปี 2559 สำนักงำนสิ่งแวดล้อมภำคที่ 13 (ชลบุรี), 2559

1) แยกตามประเภทของเรื่องที่ถูกร้องเรียน
ประเภทของเหตุ ร ำคำญที่ ถู ก ร้ อ งเรี ย นมำกที่ สุ ด ได้ แ ก่ ด้ ำ นน ำเสี ย 36 เรื่ อ ง
(ร้อยละ 41.38) รองลงมำ ได้แก่ ด้ำนกลิ่นเหม็น 21 เรื่อง (ร้อยละ 24.14) ลักลอบทิงกำกของเสีย 7 เรื่อง
(ร้อยละ 8.05) ฝุ่นละออง 6 เรื่อง (ร้อยละ 6.9) ที่ทิงขยะมูลฝอย 6 เรื่อง (ร้อยละ 6.6) เสียงดัง 4 เรื่อง (ร้อย
ละ 4.6) และอื่นๆ 8 เรื่อง (ร้อยละ 9.2)
2) แยกรายจังหวัดในพืนที่รับผิดชอบ
จังหวัดที่พบปัญหำเหตุรำคำญที่ถูกร้องเรียนมำกที่สุดในภำคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดชลบุรี
53 เรื่อง รองลงมำ ได้แก่ จังหวัดระยอง 21 เรื่อง ฉะเชิงเทรำ 13 เรื่อง
3) แยกตามหน่วยงานที่ขอความร่วมมือ รำยละเอียดดังตารางที่ 4.2-2
ตารางที่ 4.2-2 เหตุรำคำญที่ถูกร้องเรียนในภำคตะวันออก ปี 2559 แยกตำมหน่วยงำนที่ขอควำมร่วมมือ
หน่วยงานที่ขอความร่วมมือ
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. สำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (ทสจ.)
3. กรมควบคุมมลพิษ
4. ประชำชน/เอกชน/เครือข่ำย/สื่อมวลชน
5. อำเภอ/จังหวัด/ศูนย์ดำรงธรรม
6. อื่น ๆ

เหตุร้าคาญ (เรื่อง)
40
18
7
14
11
2

ที่มำ : รำยงำนสถำนกำรณ์คุณภำพสิ่งแวดล้อม ภำคตะวันออก ปี 2559 สำนักงำนสิ่งแวดล้อมภำคที่ 13 (ชลบุรี), 2559
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5.

การมีส่วนร่วม

กำรมีส่วนร่วมของประชำชน ถือเป็นหลักกำรสำกลที่ต้องให้ควำมสำคัญและเป็นไปตำมตำมหลัก
ธรรมำภิบำลที่จะต้องเปิดโอกำสให้ประชำชนและผู้เกี่ยวข้องทุกภำคส่วนรับรู้ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ เพื่อสร้ำงควำม
โปร่งใส และเป็นที่ยอมรับกันของทุกๆ ฝ่ำย จำกวิกฤติมำบตำพุด เป็นผลจำกปัญหำเรือรังยำวนำน จำกกำรเป็น
ฐำนกำรผลิตปิโตรเคมีที่สำคัญ ไม่เพียงกำรผลิตเพื่อทดแทนกำรนำเข้ำ แต่ยังพัฒนำเป็นอุตสำหกรรมต้นนำ กลำง
นำ และปลำยนำ ปัญหำจำกกลิ่นรบกวนกระทบกระทั่งชุมชน ปัญหำสำรประกอบอินทรีย์ระเหย (VOCs) สูงเกิน
ค่ำเฝ้ ำ ระวัง เชื่ อมโยงเป็ น ปั ญหำสุ ข ภำพอนำมัย ถ้ำ ผู้ ป ระกอบกำรอุ ตสำหกรรมควบคุ มดู แลกำรผลิ ตที่ ดูแ ล
สิ่งแวดล้อม กำรเพิ่มมำตรกำรที่ท้องถิ่นควรจะได้รับประโยชน์จำกกำรที่ภำคอุตสำหกรรมเข้ำไปอยู่ในพืนที่ รวมทัง
กำรสนับสนุนให้ อปท. เสริมสร้ำงบริกำรทำงสังคมที่มีปัญหำจำกประเด็นประชำกรแฝงทังจำกแรงงำนและกำร
ท่องเที่ยวจำนวนมำกมำย กำรเพิ่มคุณภำพโรงเรียน โรงพยำบำลที่มีแพทย์เฉพำะทำงพิเศษ ด้ำนอุตสำหกรรมต้อง
ปรับเปลี่ยน กำรดำเนินงำนควำมรับผิดชอบของบริษัทต่อสังคม (CSR : Corporate Social Responsibility) ส่วน
ใหญ่เสนอจัดทำโครงกำร จัดกิจกรรมต่ำงๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินธุรกิจหลักของโรงงำน โดยเป็นกำรแบ่งปัน
ผลกำไรมำใช้จัดโครงกำรเพื่อสังคม กำรปรับเปลี่ยนกำรดำเนินธุรกิจให้ตรงกับควำมต้องกำรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ที่เกี่ยวข้องไม่ว่ำจะเป็นผู้ถือหุ้น คู่ค้ำ ลูกค้ำ ชุมชน หรือสิ่งแวดล้อม โดยกำรปรับตัวเข้ำสู่กำรเป็นธุรกิจที่ยั่งยืนด้วย
กำรลดกำรใช้ทรัพยำกรและลดกำรปล่อยของเสียจำกกำรผลิต ที่เรียกว่ำกำรสร้ำงคุณค่ำเพิ่มร่วมกัน (CSV :
Creating Shared Value) โดย CSV ไม่ใช่กำรแบ่งปันผลกำไร หรือกำรกุศลโดยตรง แต่ CSV เน้นกำรสร้ำงห่วงโซ่
คุณค่ำใหม่ (value chain) เพื่อสร้ำงผลิตภัณฑ์หรือบริกำรที่หวังดีต่อสังคม ตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ
และสร้ำงกำไรให้บริษัทด้วย
ทังนี ที่ผ่ำนมำประชำชนยื่นเรื่องฟ้องต่ อศำลในหลำยกรณีที่เป็นปัญหำจำกผลกระทบของกำร
ดำเนินกิจกำร และขำดกำรสื่อสำรที่ชัดเจน เช่น ฟ้องเพื่อให้มีกำรประกำศพืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม บริเวณ อ่ำง
เก็บนำ หนองปลำไหล ดอกกรำย และคลองใหญ่ ดังนันกำรเพิ่มกลไกกำรร่วมขับเคลื่อนและติดตำมตรวจสอบ มี
กำรสื่อสำรและเปิ ดโอกำสให้ชุมชน ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมอย่ำงจริงจังในกำรตรวจสอบโรงงำน จะทำให้
ปัญหำลดน้อยลงอย่ำงมำก รวมทังกำรเพิ่มหลักสูตรกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมโดยกำรมีส่วนร่วมในทุกระดับกำรศึกษำ
และมีศูนย์กลำงข้อมูลและองค์ควำมรู้ที่มีกำรบูรณำกำรเป็นปัจจุบันและครอบคลุมปัญหำด้ ำนสิ่งแวดล้อมและ
สำมำรถเข้ำถึงได้ตลอดเวลำ
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สรุปประเด็นปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของพืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
สถานการณ์/ประเด็นปัญหา
ด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม
1. คุณภำพนำผิวดิน

สาเหตุของปัญหา

ผลกระทบที่เกิดขึน

1. กำรปล่ อยนำเสียจำกชุ มชน อุ ตสำหกรรม
และเกษตรกรรม โดยไม่ได้รับกำรบำบัดถูกหลัก
วิชำกำร สู่แหล่งนำธรรมชำติ
2. กำรทิงขยะและสิ่งปฏิบัติกูลลงสู่แหล่งนำ
3. กำรขยำยตัวของชุมชนเป็นไปอย่ำงรวดเร็ว
4. กำรใช้สำรเคมีในภำคเกษตรกรรม
1. กำรปล่อยน ำเสียจำกโรงงำนอุ ตสำหกรรม
แหล่งชุมชน และร้ำนอำหำร
2. กำรปล่ อ ยน ำมั น เศษขยะ สิ่ งปฏิ กู ลจำก
เรือประมงและพำณิชย์
3. กำรเกษตร กำรประมงและกำรเพำะเลียงสัตว์
นำชำยฝั่ง

1. ประชำชนขำดแคลนนำในกำรอุปโภค
บริโภค
2. ผลกระทบต่อระบบนิเวศ
3. ปริมำณสัตว์นำลดน้อยลง
4. เกิดโรคระบำด

การป้องกันแก้ไขที่ผ่านมา

1. ก่อสร้ำงและพัฒนำระบบบำบัดนำเสียชุมชน
2. กำหนดประเภทกิจกำรที่ถูกควบคุมกำรระบำยนำ
ลงสู่แหล่งนำสำธำรณะ
3. กำรติดตำมตรวจสอบปัญหำมลพิษทำงนำ
4. กำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ควำมรู้ ควำมเข้ำใจแก่
ประชำชน
2. คุณภำพนำทะเลชำยฝั่ง
1. ระบบนิเวศทำงทะเลและชำยฝั่งเสื่อม 1. กรมควบคุมมลพิษได้ดำเนินกำรติตำมตรวจสอบ
โทรม
คุ ณ ภำพน ำทะเลชำยฝั่ ง และเก็ บ ตั ว อย่ ำ งเพื่ อ
2. ปริมำณสัตว์นำลดลง
ตรวจสอบ
3. คุณภำพนำทะเลและชำยฝั่งปนเปื้อน 2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีโครงกำรปรับปรุง/
สำรเคมี คุณภำพเสื่อมโทรม
ขยำยระบบบำบัดนำเสียชุมชน
4. เกิดมลทัศน์ กำรท่องเที่ยวและสันทนำ
กำรลดน้อยลง
3. คุณภำพอำกำศ
1. เกิดจำกกระบวนกำรผลิตของโรงงำน
1. สุขภำพอนำมัยของประชำชน
1. กำรติดตังสถำนีตรวจวัดคุณภำพอำกำศบริเวณ
3.1 สำรมลพิษทำงอำกำศ อุตสำหกรรม
2. คุณภำพอำกำศเสื่อมโทรม
พืนที่อุตสำหกรรม โดยกรมควบคุมมลพิษเฝ้ำระวัง
มีค่ำเกินมำตรฐำน
2.กำรปล่อยสำรมลพิษโดยขำดกำรตระหนักจำก 3. ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
และติดตำมตรวจสอบอย่ำงต่อเนื่อง
ประกอบด้วย
โรงงำนอุตสำหกรรม
2. กำรขอควำมร่วมมือใช้นำมันมำตรฐำน EURO4
- ก๊ำซโอโซน (O3)
3. ควำมเจริญด้ำนอุตสำหกรรม กำรท่องเที่ยว
3. ส่งเสริมกำรลงทุนโครงกำรที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ
- ฝุ่นขนำดเล็ก (PM10)
และบริกำรอย่ำงรวดเร็ว
3.2 สำรอินทรีย์ระเหยง่ำย
(VOCs) มีค่ำเกินมำตรฐำน

ข้อเสนอแนะต่อแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหา
1. ก่อสร้ำง/ปรับปรุง/ขยำยระบบบำบัดนำเสียชุมชน
2. บังคับใช้เทศบัญญัติ/ข้อบังคับของท้องถิ่นในกำร
ติดตังถังดักไขมันก่อนปล่อยลงสู่สำธำรณะ
3. จัดกิจกรรมรณรงค์สร้ำงจิตสำนึกร่วมกันในกำรเฝ้ำ
ระวังมลพิษ
4. สนับสนุนกำรใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
1. ก่อสร้ำง/ปรับปรุง/ขยำยระบบบำบัดนำเสียชุมชน
2. บังคับใช้กฎหมำยควบคุมแหล่งกำเนิมลพิษทัง 10
ประเภท อย่ำงเคร่งครัด
3. จัดกิจกรรมรณรงค์สร้ำงจิตสำนึกร่วมกันในกำรเฝ้ำ
ระวังมลพิษ
4. สนับสนุนกำรใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
1.ดำเนินกำรแผนปฏิบัติกำรลดและขจัดมลพิษในพืนที่
จังหวัดระยอง พ.ศ. 2560-2564
2. จัดทำข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษ
3. ส่งเสริมสนับสนุนกำรสร้ำงเครือข่ำยกำรเฝ้ำระวังฯ
4 ติดตำมตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมำยอย่ำง
เคร่งครัด
5 กำรบังคับใช้นำมันมำตรฐำน EURO4
6 ส่งเสริมกำรลงทุนตำมขันตอนปกติโครงกำรที่ไม่
ก่อให้เกิด NOX SO X VOCs
7 ติดตำมกำรดำเนินกำรตำมประกำศกระทรวง
อุตสำหกรรม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติใน
กำรตรวจสอบและควบคุมกำรรั่วซึมของ VOCs
8 จัดทำคู่มือ Good Engineering Practice สำหรับ
หอทิง (Flare)
9 ให้ผู้ประกอบกำรทบทวนแผนปฏิบัติกำรลดและ
ควบคุม VOCs ให้มีควำมชัดเจน เพื่อที่ กรอ. จะได้

แผนสิ่งแวดล้อมในพืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ.2560-2564
สถานการณ์/ประเด็นปัญหา

4. ขยะมูลฝอย

5. กำกของเสียอุตสำหกรรม

สิ่งแวดล้อมเมือง
1. คุณภำพของเมือง
- ควำมหนำแน่นของ
ประชำกร
- ปริมำณจรำจร
- กำรขนส่งสินค้ำทำงทะเล
- กำรบริหำรจัดกำรมลพิษ
- กำรรับมือต่อภัยพิบัติ

2. กำรประกำศพืนที่คุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม

สาเหตุของปัญหา

1. กำรเพิ่มขึนอย่ำงรวดเร็วของปริมำณขยะมูล
ฝอยตำมกำรขยำยตัวของชุมชน
2. อปท. ขำด บุคลำกร/งบประมำณ เครื่องมือ
และกำรบริหำรจัดกำรที่ดี
3. ประชำชนขำดกำรมีส่วนร่วมในกำรจั ดกำร
ขยะมูลฝอย
3. กำรเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอยขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีประสิทธิภำพ
1. ค่ำใช้จ่ำยในกำรกำจัดกำกสูง
2. กำรลั บลอบนำของเสี ยอั นตรำยไปทิงในที่
สำธำรณะ
3. ขำดควำมเข้มงวดในกำรกำกับกำรขนส่งของ
เสียอันตรำย และควำมเอำใจใส่ของ
ผู้ประกอบกำร ในกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย
1. มีควำมหนำแน่ นของประชำกรในเขตเมือง
มำก
2. จำนวนประชำกรแฝง เพิ่มขึนอย่ำงรวดเร็ว
3. ทรัพยำกรไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำรบริโภค
4. กำรบริหำรจัดกำรขำดประสิทธิภำพ
5. ประชำชนยั งขำดควำมรู้ ด้ ำ นกำรจั ดกำร
มลพิษ
6. กำรขนถ่ำยสินค้ำเทนอกชำยฝั่ง
7. ปัญหำนำเสียจำกเรือโป๊ะและเรือขนส่งสินค้ำ
ขนำดใหญ่
1. ขยำยตัวของภำคอุตสำหกรรมและชุมชนรุก
ลำพืนที่เกษตรกรรม
2. กำรประกำศใช้ผังเมือง ไม่ได้ครอบคลุมพืนที่
ทั งจั ง หวั ด ไม่ ส ำมำรถบั ง คั บ ใช้ ไ ด้ ทั น ต่ อ
สถำนกำรณ์กำรขยำยตัวของภำคส่วนต่ำงๆ

ผลกระทบที่เกิดขึน

การป้องกันแก้ไขที่ผ่านมา

ข้อเสนอแนะต่อแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหา

นำไปกำกับดูแลให้ผู้ประกอบกำรปฏิบัติตำมอย่ำง
เคร่งครัด
1. แหล่งเพำะพันธุ์โรค
1. ก่อสร้ำงระบบกำจัดขยะมูลฝอย
1. ก่อสร้ำงศูนย์ก ำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ที่
2. ก่อเกิดควำมรำคำญ เช่น ส่งกลิ่นเหม็น 2. รณรงค์กำรคัดแยกขยะและนำกลับมำใช้ใหม่
สำมำรถรองรับปริมำณขยะที่เกิดขึนในแต่ละวันได้
3. ส่งผลให้คุณภำพนำ คุณภำพดิน มีกำร 3. จ ำท ำโครงกำร/จั ดกิ จ กรรมรณรงค์ แ ละปลู ก 2. จัดซือรถขนถ่ำยขยะให้เพียงพอเพื่อนำขยะเข้ำสู่
ปนเปื้อนและเสื่อมโทรม
จิตสำนึกในกำรคัดแยกขยะ
ศูนย์กำจัดขยะ
3 จัดทำโครงกำรคัดแยกขยะขยำยครอบคลุมทุก
ชุมชน/โรงเรียน
4. ปรับเปลี่ยนทัศนคติให้ อปท. ทุกแห่ง บริหำรจัดกำร
ขยะให้มีมูลค่ำเพิ่มทำงเศรษฐกิจ
1. สุขอนำมัยของประชำชนเสือ่ มโทรม
1. กรมโรงงำนอุตสำหกรรมกำหนดให้โรงงำนจำพวก 1. แผนปฏิบัติกำรลดและขจัดมลพิษในพืนที่จังหวัด
2. มลทัศน์ทำงสำยตำ
ที่ 3 ที่ แ จ้ ง ต้ อ งด ำเนิ น กำรแจ้ ง กำรขนส่ ง กำก ระยอง พ.ศ. 2560-2564
3. มีผลต่อคุณภำพนำผิวดิน คุณภำพนำ อุตสำหกรรมออกไป ไปยังโรงงำนรับบำบัด
2. ส่งเสริมสนับสนุนกำรสร้ำงเครือข่ำยกำรเฝ้ำระวังฯ
ใต้ดิน คุณภำพดิน เกิดกำรปนเปื้อน
2. หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจสอบในพืนที่
3. กำรบังคับใช้กฎหมำยอย่ำงเคร่งครัด

1. ชุมชนแออัด พืนที่สีเขียวลดลง ขำดแนว กำรประกำศใช้ผังเมืองในพืนที่ต่ำงๆ
กันชนระหว่ำงชุมชนกับอุตสำหกรรม
2. ทรัพยำกรธรรมชำติเสื่อมโทรม
3. ส่งผลต่อคุณภำพชีวิตของประชำชน
4. กำรใช้ประโยชน์ที่ดินไม่เหมำะสม ไม่
คุ้มค่ำ
5. ปัญหำตะกอนดินในท้องทะเล
6. น ำทะเลปนเปื้ อ นน ำเสี ย และครำบ
นำมัน

1. กำรจัดทำร่ำงผังเมืองต้องผ่ำนกำรรับฟังควำม
คิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
ส่วนรวมและเป็นธรรม
2. ผังเมืองที่บังคับใช้ ทุกภำคส่วนควรให้ควำมสำคัญ
และกำรบังคับใช้กฎหมำยอย่ำงเคร่งครัด

1. แหล่ งนำ อ่ ำงเก็บนำเพื่อกำรอุ ปโภค สผ. กำรจั ดท ำ ร่ ำงกฎกระทรวงก ำหนดให้ พื นที่
บริโภค และกำรเกษตร ปนเปื้อน
อำเภอปลวกแดง อำเภอบ้ำนค่ำย และอำเภอนิคม
2. สุขอนำมัยของประชำชนเสื่อมโทรม
พั ฒ นำ จั ง หวั ด ระยอง เป็ น เขตพื นที่ คุ้ ม ครอง
สิ่งแวดล้อม เพื่อคุ้มครองพืนที่ต้นนำ และอ่ำงเก็บนำ
ทัง 3 แห่ง และบริเวณปำกแม่นำบำงปะกง จังหวัด

1. ประกำศพืนที่คุ้มครองฯ โดยกำร ดำเนินกำรต้องให้
ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วม
2. กิจกรรมเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ เรื่องพืนที่
คุ้มครองฯ ในพืนที่
3. กำหนดมำตรกำรพืนที่คุ้มครอง โดยผ่ำนกำรรับฟัง
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แผนสิ่งแวดล้อมในพืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ.2560-2564
สถานการณ์/ประเด็นปัญหา

3. เขตควบคุมมลพิษ

4. แหล่งธรรมชำติและ
ศิลปกรรม

สาเหตุของปัญหา

การป้องกันแก้ไขที่ผ่านมา

ข้อเสนอแนะต่อแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหา

3. กำรเจริ ญ เติ บโตของภำคอุ ตสำหกรรมใน
บริเวณแหล่งต้นนำ จังหวัดระยอง
1. ควำมเจริญด้ำนอุตสำหกรรม
1. คุณภำพสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม
กำรท่องเที่ยวและบริกำรอย่ำงรวดเร็ว
2. ควำมขัดแย้งในสังคม
2. กำรปล่อยสำรมลพิษโดยขำดควำมตระหนัก 3. สุขอนำมัยของประชำชน
ของผู้ประกอบกำรโรงงำน

ฉะเชิงเทรำ จ.ชลบุ รี ขณะนี อยู่ในระหว่ำงขันตอน
กำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
1. แผนปฏิ บั ติ กำรเพื่ อ ลดและขจั ดมลพิ ษในเขต
ควบคุมมลพิษ
2. กำรบังคับใช้กฎหมำยอย่ำงเคร่งครัด
3. แผนกำรแก้ไขปัญหำมำบตำพุดอย่ำงครบวงจร

1. ขำดกำรบำรุงรักษำอย่ำงต่อเนื่อง
2. ขำดกำรบริหำรจัดกำรที่ดี
3. หน่ ว ยงำนที่ เกี่ ย วข้ อ ง ไม่ เห็ นคุ ณค่ ำ และ
ควำมสำคัญ

1. ต้ อ งใช้ ง บประมำณในกำรบู ร ณะ
ซ่อมแซมสูง
2. ท ำให้ ส ถำนที่ ค วรค่ ำ แก่ ก ำรรั ก ษำ
เสียหำย

1. จัดทำฐำนข้อมูล ขึนทะเบียนให้ครอบคลุมทุก
พืนที่
2. ส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนให้ควำมสำคัญกับ
สิ่งแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรมสิ่งแวดล้อม
3. จัดงบประมำณบำรุงรักษำอย่ำงต่อเนื่อง
4. สร้ำงจิตสำนึกให้แก่นักเรียน นักศึกษำ ประชำชน
ทั่วไปร่วมกันบำรุงรักษำ

ควำมคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
4. กำรบังคับใช้กฎหมำยอย่ำงเคร่งครัด
1. ติดตำม ตรวจสอบกำรด ำเนิ นกำรศึกษำควำม
เหมำะสมกำรวำงระบบบ ำบั ดนำเสี ยและกำรรั กษำ
คุณภำพน ำในคลองชำกหมำก และก ำหนดแนวทำง
มำตรกำร ในกำรเฝ้ำระวังและลดมลพิษในคลองชำก
หมำก
2. เร่งรัดให้มีกำรดำเนินกำรตำมโครงกำรศึกษำและ
ทบทวน EIA และมำตรกำรที่เกี่ยวข้อง โครงกำรท่ำเรือ
อุ ตสำหกรรมมำบตำพุด จั งหวั ดระยอง ที่ กนอ. ได้
จัดทำและรวมถึงกำรศึกษำแนวทำงกำรจัดทำท่อลอด
ลงทะเลตำมเงื่ อ นไขที่ ได้ ก ำหนดไว้ ในมำตรกำรลด
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1. จัดทำฐำนข้อมูล ขึนทะเบียนให้ครอบคลุมทุกพืนที่
2. ส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนให้ควำมสำคัญกับสิ่งแวดล้อม
ธรรมชำติและศิลปกรรมสิ่งแวดล้อม
3. จัดงบประมำณบำรุงรักษำอย่ำงต่อเนื่อง

1. สูญเสียสมดุลของระบบนิเวศ
2. สัตว์ป่ำขำดแหล่งอำหำร และที่อยู่
3. ก่อให้ เกิ ดภัยทำงธรรมชำติ เช่น น ำ
ท่วม และดินถล่ม

1. โครงกำรปลูกป่ำอย่ำงต่อเนื่อง
2.ขยำยและเชื่ อ มโยงเครื อ ข่ ำ ยองค์ ก รด้ ำ นกำร
อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
3. ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น กำรมี ส่ ว นร่ ว มของ
ประชำชน
4. กำรบังคับใช้กฎหมำยอย่ำงเคร่งครัด

ทรัพยากรธรรมชาติ
1. ทรัพยำกรป่ำไม้และสัตว์ 1. กำรบุ กรุกพืนที่ป่ ำ เพื่อใช้ประโยชน์จำกไม้
ป่ำ
ขยำยพืนที่เกษตรกรรมและที่อยู่อำศัย
2. กำรลักลอบตัดไม้ และกำรเผำป่ำในบำงพืนที่
และกำรลักลอบตัดไม้อนุรกั ษ์
3. นโยบำยรัฐบำลในอดีต ให้สัมปทำนทำไม้ใน
พืนที่แก่บริษั ทเอกชน และนโยบำยเพื่อปฏิรูป
ที่ดินเพื่อกำรเกษตร

ผลกระทบที่เกิดขึน
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1. จัดทำโครงกำรปลูกป่ำอย่ำงต่อเนื่อง
2. ขยำยและเชื่อมโยงเครือข่ำยองค์กรด้ำนกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรป่ำไม้ให้มีกำรร่วมกันดูแลทรัพยำกรป่ำไม้
3. ส่งเสริม สนับสนุนกำรมีส่วนร่วมของประชำชน
4 แบ่งเขตพืนที่อนุรักษ์ ให้เป็นที่อยู่อำศัยสัตว์ป่ำโดย
ไม่มีกำรรบกวน และจัดให้มีกำรควบคุมป้ องกัน กำร
ปรับปรุ งแหล่งอำหำร แหล่งนำ ที่หลบภัย กำรปลู ก
อำหำรสั ตว์ เพิ่ มเติ มหรื อกำรปรั บ ปรุ งสภำพป่ ำให้ มี
อำหำรสัตว์เพิ่มเติม
5. ปลูกเสริมพืชอำหำรสัตว์ป่ำในเบืองต้น แล้วให้ฟื้นฟู
สภำพป่ำด้วยวัฏจักรธรรมชำติ

แผนสิ่งแวดล้อมในพืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ.2560-2564
สถานการณ์/ประเด็นปัญหา
2. ทรัพยำกรดินและ
กำรใช้ประโยชน์ที่ดิน

สาเหตุของปัญหา

1. กำรสะสมของสำรเคมีบำงชนิดที่ส่งผลต่อค่ำ
pH หรือปริมำณเกลือที่สะสมในดิน
2. กำรปลู ก พื ชซ ำซำกและพื ชเชิ ง เดี่ ย วเป็ น
เวลำนำน
3. กำรพืชปลูกไม่เหมำะสมกับสภำพของดิน
4. กำรใช้ประโยชน์ที่ดินรูปแบบอื่น รุกลำเข้ำไป
ในเขตพื นที่ ที่ มี ควำ มเหมำะ สมส ำหรั บ
เกษตรกรรม
5. กำรใช้ ท รั พ ยำกรที่ ดิ นไม่ ถู ก ต้ อ งตำม
สมรรถนะที่ดิน
3. ทรัพยำกรนำผิวดิน
1. พืนที่สำหรับกักเก็บนำมีจำนวนจำกัด
- ทรัพยำกรนำ
ไม่สอดคล้องกับกำรขยำยตัวของกิจกรรมต่ำง ๆ
- ทรัพยำกรนำบำดำล
2. แหล่งนำตำมธรรมชำติที่มีอยู่เสื่อมโทรมไม่
- พืนที่ชุ่มนำ
สำมำรถใช้ประโยชน์ได้อย่ำงเต็ม
3. ปริมำณนำจำกัด เนื่องจำกปริมำณนำแปรผัน
ตำมปริมำณนำฝน
4. ปนเปื้ อ นโลหะหนั ก และมลพิ ษ จำกภำค
ครัวเรือน เกษตรกรรมและอุตสำหกรรม
5.กำรรุกลำของนำเค็มบริเวณที่รำบชำยฝั่งทะเล
ซึ่งมีนำเค็มแทรกอยู่ในชันนำจืด
6. กำรกระจำยนำของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องไม่
ทั่วถึงและเป็นธรรม
7. กำรเพิ่มขึนของประชำกรและกำรพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมที่สูงขึน
8. กำรเปลี่ยนแปลงพืนที่ชุ่มนำธรรมชำติไปเพื่อ
ใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่ำงๆ ที่ไม่เหมำะสม
5. ทรั พยำกรทำงทะเลและ 1. กำรทำประมง
ชำยฝั่ง
2. กำรท่องเที่ยว
5.1 ควำมหลำกหลำยทำง 3. ภัยธรรมชำติ
ชีวภำพทำงทะเล เช่น หญ้ำ
4. กำรเปลี่ยนแปลงทำงธรรมชำติ เช่น อุณหูมิ
ทะเล และปะกำรัง
ของนำสูงขึน

ผลกระทบที่เกิดขึน
1. ต้นทุนกำรผลิตเพิ่มขึน
2. ผลผลิตลดลง
3. เกิดกำรพังทลำยของดิน

การป้องกันแก้ไขที่ผ่านมา

ข้อเสนอแนะต่อแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหา

1. ลดกำรใช้สำรเคมี
2.กำรเผยแพร่ ค วำมรู้ แ ก่ เ กษตรกรด้ ำ นเกษตร
อินทรีย์
3. บังคับใช้กฎหมำยกับผู้ละเมิด

1. ควำมขั ดแย้ งจำกกำรแย่งชิ งน ำจำก
เกษตรและอุตสำหกรรม
2. ผลผลิตจำกอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว
และเกษตรกรรมลดลง
3. นำท่วมในฤดูฝน ขำดแคลนนำในฤดู
แล้ง
4. คุ ณภำพน ำไม่ ไ ด้ ม ำตรฐำนต่ อ กำร
อุปโภคและบริโภค
5. สูญเสียสมดุลของระบบนิเวศ

1. ผลกระทบต่อกำรท่องเที่ยว
2. สิ่งมีชีวิตขำดแหล่งที่อยู่อำศัย
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1. ลดกำรใช้สำรเคมี
2. ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยชีวภำพมำกขึน
3. ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ให้แก่เกษตรกร อย่ำงต่อเนื่อง
4. ส่งเสริมวิถีพอเพียงให้เป็นวิถีชุมชน
5. จัดทำแนวเขตที่ดินสำธำรณะให้ชัดเจน
6. บังคับใช้กฎหมำยกับผู้ละเมิดอย่ำงจริงจัง
7. ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชคลุมดิน
8. เพิ่มพืนที่ป่ำต้นนำ
9. รณรงค์สร้ำงฝำยต้นนำ
10. ใช้มำตรกำรกฎหมำย เข้มงวดกับผู้กระทำผิด
1. ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งนำเดิมให้สำมำรถเก็บกักนำ 1. เชื่อมโยงระบบท่อส่งนำระหว่ำงลุ่มนำเข้ำด้วยกัน
ได้เพิ่มขึน
เพื่อสร้ำงควำมมั่นคงให้กับกำรบริหำรจัดกำรในอนำคต
2. กำรพัฒนำแหล่งนำต้นทุนขนำดใหญ่เพิ่มเติม
2. จัดหำพัฒนำแหล่งนำเพิ่มเติม
3. กำรพัฒนำระบบโครงขำยทอสงนำสำยหลักและ 3. ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งนำเดิมให้สำมำรถเก็บกักนำได้
ระบบสูบจำยครอบคลุมพืนที่ในบริเวณ 3 จังหวัด
เพิ่มขึน รวมทังให้มีคุณภำพนำที่ดี
4. จั ดหำและพั ฒนำบ่ อน ำบำดำลตำมแหล่ งที่ มี 4. ก่อสร้ำง/ปรับปรุงขยำยเขตกำรประปำให้ครอบคลุม
ศักยภำพ
ทุกพืนที่
5. ส่งเสริมกำรอนุรักษ์รักษำพืนที่ป่ำ
5. จัดหำ/พัฒนำบ่อนำบำดำลตำมแหล่งที่มีศักยภำพ
6. ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภำคส่วนมีควำมตระหนักใน
กำรใช้นำอย่ำงคุ้มค่ำ
8. ให้ ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำรนำ
โดยเฉพำะภำคประชำชน

1. กิ จ กรรมกำรรณรงค์ สร้ ำ งจิ ต ส ำนึ ก ให้ กั บ
ผู้ประกอบกำรประมง นักท่องเที่ยว
2. บังคับใช้มำตรกำรทังทำงสังคมและทำงกฎหมำยใน
กำรป้องกันปรำบปรำมกำรทำลำยทรัพยำกรทำงทะเล

1. ทบทวน ศึกษำผลกระทบจำกสิ่งก่อ สร้ำงกีด
ขวำงทำงนำไหลที่ดำเนินกำรไปแล้ว
2. ส่งเสริม สนับสนุนกำรสร้ำงเครือข่ำยกลุ่มอนุรักษ์
3. ส่งเสริมสนับสนุนกำรปลูกป่ำชำยเลนเพิ่มขึน
4 ศึกษำจ ำแนกเขตพื นที่ที่มีปั ญหำกัดเซำะชำยฝั่ ง
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สถานการณ์/ประเด็นปัญหา
5.2 กำรกัดเซำะพืนที่
ชำยฝั่งทะเลและป่ำชำยเลน

สาเหตุของปัญหา

ผลกระทบที่เกิดขึน

การป้องกันแก้ไขที่ผ่านมา

ข้อเสนอแนะต่อแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหา

1. กำรใช้ประโยชน์ที่ ดินพื นที่ ชำยฝั่ งอย่ ำงไม่
เหมำะสมหรื อผิ ดประเภท เพื่ อพั ฒนำให้ เป็ น
แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วมำกขึ น ท ำให้ ที่ ดิ น ชำยฝั่ ง
เปลี่ ย นแปลงจำกระบบนิ เ วศทำงธรรมชำติ
กลำยเป็นพืนที่ชุมชน ที่อยู่อำศัย
2. กำรขำดปริ มำณตะกอนสะสมตั ว ตำมแนว
ชำยฝั่งทะเล กำรพัฒนำพืนที่บริเวณชำยฝั่งทะเล
เกิดจำกกำรตักหรือดูดดินเลน ตะกอนทรำย ในบ่อ
กุ้ ง ปำกแม่ น ำไปใช้ ประโยชน์ ในกิ จ กำรต่ ำง ๆ
รวมทัง กำรขนส่งทำงนำ
3. กระบวนกำรเปลี่ ยนแปลงสภำพพืนที่ ตำม
ธรรมชำติ
4. กำรพัฒนำพืนที่บริเวณชำยฝั่งทะเลกำรขยำย
พืนที่อุตสำหกรรม กำรก่อสร้ำงวิศวกรรมชำยฝั่ง
ขวำงทำงน ำ เช่ น ถมทะเลในพื นที่ นิ ค ม
อุตสำหกรรมมำบตำพุด
5. บุกรุกพืนที่ป่ำชำยเลน เพื่อทำนำกุ้ง

1. สู ญเสี ยดุ ลยภำพตำมธรรมชำติ ของ
ชำยฝั่งทะเล
2. สูญเสียพืนที่บก ทรัพย์สิน
3. สูญเสียควำมสวยงำมของชำยฝั่งทะเล
4. ทรั พยำกรด้ำนป่ ำชำยเลน ชำยหำด
เสื่อมโทรม
5. สูญเสียรำยได้จำกกำรท่องเที่ยว และ
กำรประมง

1. ภำครัฐและเอกชน มีส่วนร่วมในกำรสร้ำงเขื่อน
ป้องกันทรำยและคลื่น และกองหินป้องกันคลื่น
2. กิจกรรมส่งเสริมกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรทำงทะเล
และชำยฝั่ง และกิจกรรมปลูกป่ำชำยเลน

ทะเล หรือมีแนวโน้มที่จะเกิดปัญหำขึนในอนำคต และ
เพื่ อใช้เป็ นแนวทำงในกำรคั ดเลือกมำตรกำรจั ดกำร
ป้องกัน แก้ไข หรือฟื้นฟูพืนที่แต่ละประเภท/แห่งตำม
ควำมเหมำะสม
5 ป้องกันพืนที่ที่มีควำมเสี่ยงต่อกำรถูกกัดเซำะ
ชำยฝั่งทะเลโดยกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ รักษำ
ระบบนิเวศชำยฝั่งทะเล
6 หน่ วยงำนระดั บท้ องถิ่ นและผู้ ที่เกี่ ยวข้ องหรื อมี
ส่วนได้ส่วนเสียในกำรใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณชำยฝั่ง
ควรจัดทำแผนปฏิบัติกำรระดับพืนที่เพื่อป้องกันแก้ไข
และฟื้นฟูกำรกัดเซำะชำยฝั่ง
7 จัดกิจกรรมรณรงค์สร้ำงจิตสำนึกเนื่องในวันสำคัญ
ต่ำงๆ
8 จัดทำข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษ
9 ส่งเสริมสนับสนุนกำรสร้ำงเครือข่ำยกำรเฝ้ำระวังฯ
10 กำรติดตำมตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมำยอย่ำง
เคร่งครัด
11 จัดกิจกรรมตลอดกำรรณรงค์สร้ำงจิตสำนึกให้กับ
ผู้ประกอบกำรประมง , นักท่องเที่ยวและผู้ประกอบกำร
อย่ำงต่อเนื่อง
12 ส่งเสริมสนับสนุน เครือข่ำยกลุ่มอนุรักษ์ต่ำงๆ
13 เพำะขยำยพันธุ์ปะกำรัง,หญ้ำทะเล,เต่ำทะเล เป็น
ต้น
14 ใช้มำตรกำรทังทำงสังคมและทำงกฎหมำยในกำร
ป้องกันปรำบปรำมกำรทำลำยทรัพยำกรทำงทะเล
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การจัดล้าดับความส้าคัญกับสถานการณ์/ประเด็นปัญหาในพืนที่ EEC

1) ขยะมูลฝอย
1) ขยะมูลฝอยตกค้ำง 1,242,000ตัน พบมำกที่สุด
จังหวัดฉะเชิงเทรำ 500,000 ตัน
2) มีปริมำณขยะมูลฝอย 2,031 ตัน/วัน (ร้อยละ
54) ไม่ได้รับกำรจัดกำรอย่ำงถูกสุขำภิบำล
3) ขยะติดเชือ ประมำณ 2,000 ตัน ไม่มีที่กำจัด
2. กากสารพิษและสารอันตราย
1) มีปริมำณกำกของเสียอุตสำหกรรมรวม
5,068,956.47 แต่ได้รับกำรจัดกำร เพียงร้อยละ 48
2) มีกำรลักลอบนำของเสียอันตรำยไปทิงในที่
สำธำรณะ อย่ำงต่อเนื่อง พบมำกในพืนที่ ชลบุรี
3. ทรัพยากรน้า และน้าบาดาล
1) ขำดแคลนนำ ในฤดูแล้ง ทุกภำคส่วน
2) นำบำดำลมีคุณภำพเกินค่ำมำตรฐำนนำอุปโภ
บริโภคและมีกำรปนเปื้อนโลหะหนักในบำงพืนที่
โดยเฉพำะแอ่งนำชลบุรีและระยอง
3) คุณภำพนำแหล่งนำสำธำรณะเสื่อมโทรมมำโดย
ต่อเนื่อง และมีกำรปนเปื้อน(แบคทีเรีย)
๔) อ่ำวประดู่ จ.ระยอง มีกำรปนเปื้อนตะกอนดินสีดำ/
สำรปิโตรเลียมไอโดรคำร์บอน

ในเขต (3)

เขตควบคุมมลพิษ/
พืนที่คุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม (4)
นอกเขต (1)

มาก (3)

ปานกลาง(2)

ความร่วมมือของ
ประชาชน
(3)
น้อย (1)

มาก (3)

ปานกลาง(2)

ความสอดคล้องกับ
นโยบาย/ยุทธศาสตร์
(3)
น้อย (1)

มาก (3)

ปานกลาง(2)

ความยากง่ายใน
การแก้ไขปัญหา
(4)
น้อย (1)

มาก (3)

น้อย (1)

สถานการณ์/ประเด็นปัญหา

ปานกลาง(2)

ความรุนแรงของ
ปัญหา
(4)

รวม
คะแนน
(54)

ล้าดับ
ความ
ส้าคัญ

12

12

12 3

12

51

1

12

12

12 3

12

51

1

12

12

48

2
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๔. การจัดการน้าเสียชุมชน
1) ปริมำณนำเสียเกิดขึน 266,049 ลบ.ม./วัน ได้รับ
กำรจัดกำรเข้ำสู่ระบบเพียง ร้อยละ 55
2) จังหวัดฉะเชิงเทรำและระยองมีกำรจัดกำรนำเสีย
เพียงร้อยละ 10.14 และ 2.47 ตำมลำดับ
3) คุณภำพนำในคลองสำธำรณะในพืนที่มำบตำพุด
เสื่อมโทรมมำอย่ำงต่อเนื่อง
๕. คุณภาพอากาศ
1) สำรมลพิษทำงอำกำศพืนฐำนมีค่ำเกินมำตรฐำน ใน
พืนที่มำบตำพุด และบ่อวิน
2) สำรอินทรีย์ระเหยง่ำย (VOCs) มีค่ำเกินค่ำ
มำตรฐำน ในพืนที่มำบตำพุด
6. ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
1) มีพืนที่ป่ำไม้เพียงร้อยละ 12.58 ของเนือที่ 3
จังหวัด
2) พืนที่ป่ำถูกบุกรุก และมีพืนที่ป่ำเสื่อมโทรม รอ
สภำพฟื้นฟูร้อยละ 1 ของพืนที่
7. ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
1) กำรกัดเซำะชำยฝั่งและพืนที่ป่ำชำยเลนลดลง ใน
พืนที่จังหวัดระยองและชลบุรี

8

เขตควบคุมมลพิษ/
พืนที่คุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม (4)
ในเขต (3)

นอกเขต (1)

มาก (3)

ปานกลาง(2)

ความร่วมมือของ
ประชาชน
(3)
น้อย (1)

มาก (3)

ปานกลาง(2)

ความสอดคล้องกับ
นโยบาย/ยุทธศาสตร์
(3)
น้อย (1)

มาก (3)

ปานกลาง(2)

ความยากง่ายใน
การแก้ไขปัญหา
(4)
น้อย (1)

มาก (3)

น้อย (1)

สถานการณ์/ประเด็นปัญหา

ปานกลาง(2)

ความรุนแรงของ
ปัญหา
(4)

รวม
คะแนน
(54)

ล้าดับ
ความ
ส้าคัญ

12

12

6

3

12

45

3

12

12

6

3

12

45

3

12

12

43

4

42

5

12
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8
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9

3

ในเขต (3)

3

เขตควบคุมมลพิษ/
พืนที่คุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม (4)
นอกเขต (1)

9

มาก (3)

ความร่วมมือของ
ประชาชน
(3)
ปานกลาง(2)

ปานกลาง(2)

น้อย (1)

มาก (3)

ปานกลาง(2)

น้อย (1)

12

ความสอดคล้องกับ
นโยบาย/ยุทธศาสตร์
(3)

น้อย (1)

8

ความยากง่ายใน
การแก้ไขปัญหา
(4)

มาก (3)

2) คุณภำพนำทะเลชำยฝั่งเสื่อมโทรม บริเวณ ปำก
แม่นำบำงปะกง อ่ำวชลบุรี เกำะลอย ท่ำเรือแหลมฉบัง
มำบตำพุด และปำกแม่นำระยอง
3) ควำมหลำกหลำยชีวภำพทำงทะเลลดน้อยลง เช่น
แนวปะกำรังหญ้ำทะเล เสื่อมโทรม เกำะครำม จ.ชลบุรี
8.สิ่งแวดล้อมเมือง
1) กำรอพยพของประชำกรแฝงและแรงงำน รวมทัง
นักท่องเที่ยวส่งผลให้เกิดกำรอุปโภคบริโภคเพิ่มขึน
กำรจรำจรติดขัด และเกิดของเสียจนไม่สำมำรถรองรับ
ปัญหำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เกิดปัญหำสิ่งแวดล้อมเมือง
2) กำรขยำยตัวของเมืองไม่มีขีดจำกัดทังภำคชุมชน
และอุตสำหกรรม ไม่สอดคล้องกับกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน
เกิดนำท่วมขังในเขตเมืองบ่อยครัง
3) ขำดประสิทธิภำพในกำรบังคับใช้กฎหมำย กำร
ติดตำม ตรวจสอบ ในพืนที่คุ้มครอง และเขตควบคุมมลพิษ
๙. ทรัพยากรดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน
1) ดินขำดควำมอุดมสมบูรณ์
2) พืนที่เกษตรกรรมลดลง ร้อยละ 6 พืนที่ชุมชนและ
สิ่งปลูกสร้ำงเพิ่มขึนร้อยละ 36 และมีกำรบุกรุกที่ดิน
สำธำรณะเพิ่มขึน

มาก (3)

น้อย (1)

สถานการณ์/ประเด็นปัญหา

ปานกลาง(2)

ความรุนแรงของ
ปัญหา
(4)

4

4

รวม
คะแนน
(54)

ล้าดับ
ความ
ส้าคัญ

36

6

36

6
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๑๐. สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมสิ่งแวดล้อม
1) แหล่งท่องเที่ยวทำงธรรมชำติทำงทะเล เกำะ
และแหล่งวัฒนธรรมและศิลปกรรมเสื่อมโทรม ไม่ได้รับ
กำรดูแลรักษำ ขำดกำรควบคุม กำกับดูแลปริมำณ
นักท่องเที่ยว จนเกินขีดควำมสำมำรถในกำรรองรับ

8

12

2-72

6

3

เขตควบคุมมลพิษ/
พืนที่คุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม (4)
ในเขต (3)

นอกเขต (1)

มาก (3)

ปานกลาง(2)

ความร่วมมือของ
ประชาชน
(3)
น้อย (1)

มาก (3)

ปานกลาง(2)

ความสอดคล้องกับ
นโยบาย/ยุทธศาสตร์
(3)
น้อย (1)

มาก (3)

ปานกลาง(2)

ความยากง่ายใน
การแก้ไขปัญหา
(4)
น้อย (1)

มาก (3)

น้อย (1)

สถานการณ์/ประเด็นปัญหา

ปานกลาง(2)

ความรุนแรงของ
ปัญหา
(4)

4

รวม
คะแนน
(54)

ล้าดับ
ความ
ส้าคัญ

33

7

การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ในพื้ น ที่ ช ายฝั่ ง ทะเล
ภาคตะวันออกที่ผ่านมา มุ่งสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ
เพื่ อให้ มี ขีด ความสามารถในการแข่ง ขัน ที่ทั ด เทีย มกั บ
นานาประเทศ และเพิ่มรายได้ของประชาชนให้สูงขึ้นและ
มีคุ ณภาพชีวิ ต ที่ ดีขึ้ น ในขณะเดีย วกั น ก็ พบว่า มีก ารใช้
ทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเป็นฐานในการผลิตและการบริโภค
ที่ขาดการคานึงถึงความสมดุลและศักยภาพในการรองรับ
ของระบบนิเวศธรรมชาติ รวมถึงมีการปลดปล่อยมลพิษ
สะสมจากกระบวนการผลิ ต และการบริ โ ภคออกสู่
สิ่ ง แวดล้ อ มจ านวนมากโดยเฉพาะในพื้ น ที่ ม าบตาพุ ด
ประกอบกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ ง แวดล้ อ มยั ง เป็ น ไปในลั ก ษณะของการแก้ ไ ขปั ญ หา
มากกว่ า การป้ อ งกั น และไม่ บู ร ณาการกั น จึ ง ท าให้
สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติแ ละสิ่งแวดล้อมลดลง
และเสื่ อ มโทรมลงทั้ ง ด้ า นปริ ม าณและคุ ณ ภาพอย่ า ง
รวดเร็ว และทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ จนส่งผลให้รัฐบาลมีภาระค่าใช้จ่ายการจัดการต่อต้นทุนด้าน
สิ่งแวดล้อมสูงขึ้นตามมาด้วย ดังนั้น พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) จึงไม่สามารถ
หลีกเลี่ยงที่จะต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญหลายประการที่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ
ซึ่งเป็นฐานการผลิต ส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม และประชาชนในพื้นที่
การวิ เคราะห์ ปั จจัย แวดล้ อมที่ ส่งผลต่อการบริ หารจัด การทรั พยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เป็นการพิจารณาจากบริบทการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างรอบด้าน
โดยเฉพาะบริบทของการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นจากแรงกดดันของกระแสแนวคิดและสถานการณ์
ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยใช้หลักการวิเคราะห์แบบ PEST (Political Economic
Socio-cultural Technological Components) ซึ่งครอบคลุมประเด็นด้านการเมืองและนโยบายรัฐ
ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและวัฒนธรรม และด้านเทคโนโลยี ร่วมกับการวิเคราะห์โดยวิธี SWOT
(Strengths Weaknesses Opportunities Threats) จากผลกระทบที่เป็นโอกาส ข้อจากัด จุดแข็ง
และจุดอ่อน และใช้วิธีการวิเคราะห์แบบ TOWS Matrix เพื่อนามาใช้เป็นแนวทางในการจัดทา
ยุทธศาสตร์และมาตรการ ทั้งการส่งเสริมและพัฒนาจุดแข็ง การปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อน การเสริมสร้าง
โอกาส และการลดวิกฤตและภัยคุกคาม ดังนั้น การจัดทาแผนสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65 จึงได้นาประเด็นที่สาคัญเหล่านี้มาพิจารณาร่วมด้วย
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1. การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อม โดยวิธี PEST Analysis
1.1 มิติด้านการเมืองและนโยบายรัฐ (Political Component: P)
เป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบด้านการเมืองและนโยบายรัฐที่มีผลต่อการจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ ซึ่งหมายรวมถึงพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก อันจะทาให้
แผนสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ EEC มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับแนวนโยบายการบริหารและ
พัฒนาพื้นที่ ดังนี้
1) นโยบายรัฐบาลที่แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗
รัฐบาลได้กาหนดนโยบายการบริหารราชการแผ่นดิน ๑๑ ด้าน ด้านที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมคือ ด้านที่ ๙ ซึ่งมุ่งเน้นการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการ
อนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน เร่งปกป้องและฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ส่งเสริมการ
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน คานึงถึงขีดจากัดและ
ศักยภาพในการฟื้นตัว สร้างโอกาสในการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรพันธุกรรมอย่าง
ยุติธรรมและเท่าเทียม พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้าของประเทศให้เป็นเอกภาพทั้งเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ รวมทั้งเร่งรัดการควบคุมมลพิษทางอากาศ ขยะ และน้าเสีย
2) ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗9) วางเป้าหมายอนาคต
ประเทศไทยด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในปี พ.ศ. ๒๕๗๙ คือ เศรษฐกิจและสังคมพัฒนาอย่างเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจสีเขียว ระดับการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่า มีพื้นที่สี
เขียวใหญ่ขึ้น ประชาชนมีพฤติกรรมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยให้ความสาคัญกับการ
เร่งอนุรั กษ์ ฟื้นฟู และสร้ างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะความมั่นคงด้านน้า การสร้าง
ความสามารถในการป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ
รวมทั้งมุ่งพัฒนาสู่การเป็นสังคมสีเขียว
3) การปฏิรูปประเทศไทยของสภาปฏิรูปแห่งชาติ รวม ๓๗ วาระการปฏิรูป โดยวาระการ
ปฏิรูปที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ (๑) วาระปฏิรูปที่ ๓ การปรับโครงสร้างอานาจ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (๒) วาระปฏิรูปที่ ๑๐ ระบบพลังงาน (๓) วาระปฏิรูปที่ ๑๑ การปฏิรูป
ที่ดินและการจัดการที่ดิน (๓) วาระปฏิรูปที่ ๒๕ ระบบการบริหารจัดการทรัพยากร (๔) วาระปฏิรูปที่ ๒๖ การ
จัดการภัยพิบัติตามธรรมชาติภาวะโลกร้อน และ (๕) วาระปฏิรูปที่ ๒๗ การปฏิรูปเพื่อรับมือวิกฤติการณ์น้าทะเล
ขึ้นสูงและแผ่นดินทรุด พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
4) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมสหประชาชาติระดับ
ผู้นาเพื่อรับรองวาระการพัฒนาภายหลังปี ค.ศ. ๒๐๑๕ (UN Summit to Adopt the Post-2015
Development Agenda) จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๗ กันยายน ๒๕๕๘ ณ สานักงานใหญ่สหประชาชาติ นคร
นิวยอร์ก และที่ประชุมได้ให้การรับรองเอกสาร “Transforming Our World: The 2030 Agenda for
Sustainable Development” ซึ่งถือเป็นพันธะสัญญาทางการเมืองในระดับผู้นาทั่วโลกจะใช้เป็นแนวทางในการ
ขับเคลื่อนวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่การปฏิบัติ ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๗๓ มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไข
ปัญหาความยากจนและขจัดความเหลื่อมล้าในทุกมิติและทุกรูปแบบ และบรรลุวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน
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5. การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศสู่ “ประเทศไทย 4.0” “ไทยแลนด์ 4.0” เป็น
วิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือ โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล บนวิสัยทัศน์
ที่ว่า “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ประเทศไทย 4.0 เป็นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value-Based
Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เพื่อให้ประเทศไทยสามารถพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปาน
กลาง จึงมีความจาเป็นที่จะต้องปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ โดยต้องขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างน้อย 3
มิติสาคัญคือ (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อน
ประเทศด้วยอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม และ (3) เปลี่ยน
จากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น ซึ่งแนวคิดประเทศไทย 4.0 มี 2 แนวคิดสาคัญ
คือ การสร้างความเข้มแข็งจากภายใน และเมื่อภายในเข้มแข็งต้องเชื่อมโยงเศรษฐกิจภายในกับเศรษฐกิจโลก โดย
การสร้างความเข้มแข็งจากภายใน มี 3 กลไกขับเคลื่อนหลักคือ การยกระดับนวัตกรรมของทุกภาคส่วนทั่ว
ประเทศ การสร้างสังคมที่มีจิตวิญญาณของความเป็นผู้ประกอบการ และการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและ
เครือข่าย ส่วนการเชื่อมโยงกับภายนอก ต้องดาเนินควบคู่กันไปโดยเป็นการเชื่อมโยงกับโลกใน 3 ระดับคือ
เศรษฐกิจภายในประเทศ เศรษฐกิจภูมิภาค และเศรษฐกิจโลก
6) รัฐธรรมนูญ กฎหมาย นโยบายและแผน และยุทธศาตร์ที่มีผลต่อการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6.1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และกฎหมายว่าด้วย
การทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้กาหนดให้บุคคลและชุมชนมีสิทธิในการจัดการ
บารุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพอย่าง
สมดุลและยั่งยืน รวมถึงการกาหนดให้บุคคลมีหน้าที่ร่วมมือและสนับสนุนการอนุรักษ์และคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งมรดกทางวัฒนธรรม นอกจากนี้ ได้กาหนดหน้าที่ของ
รัฐให้อนุรักษ์ คุ้มครอง บารุงรักษา ฟื้นฟู บริหารจัดการ และ ใช้หรือจัดให้มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ ให้เกิดประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืน โดยต้องให้
ประชาชนและชุมชนในท้องถิ่น ที่เกี่ย วข้อ งมีส่ ว นร่ว มดาเนินการ ดังนั้น การดาเนินงานในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกจึงควรส่งเสริมให้ประชาชนมี
ความเข้าใจในสิทธิ หน้าที่และบทบาทสาคัญต่อการร่วมจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของตนเอง
มีความเข้มแข็งในการดูแลรักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติของพลเมืองและชุมชนให้ยั่งยืน ส่งเสริมให้เข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยง่ายและสะดวก เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และ
จิตสานึกในการร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมมากขึ้น รวมทั้งนาข้อกาหนด
วิธีการตามกฎระเบียบและกฎหมายอื่นๆ ที่ว่าด้วยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาดาเนินการด้วย
เช่น พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เป็นกฎหมายหลักที่ใช้ในการ
จัดการและคุ้มครองสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการจัดการปัญหามลพิษในปัจจุบัน โดยผ่ านกลไกของคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติในการกาหนดนโยบายและการจัดการสิ่งแวดล้อม การกาหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ด้านต่างๆ และการจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้กาหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารจัดการ การบารุงรักษา การ
อนุรักษ์ การฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง รวมทั้งให้ประชาชนและ
ชุมชนชายฝั่งได้มีส่วนร่วมในการปลูก การบารุงรักษา การอนุรักษ์ และการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
อย่างสมดุลและยั่งยืน และพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้ การบริ หารจัดการสิ่ งปฏิกูลและมูลฝอยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
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ประโยชน์สูงสุด พระราชบัญญัติฉบับนี้จึงเพิ่มเติมเรื่อง การกาหนดให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่และอานาจใน
การเก็บ ขน และกาจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการคัดแยก เก็บ ขน และกาจัดสิ่ง
ปฏิกูลและมูลฝอย และกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการ รวมทั้งกาหนดให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอานาจนา
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอยที่จัดเก็บได้ไปใช้ประโยชน์หรือหาประโยชน์ได้ เป็นต้น
6.2) นโยบายและแผน และยุทธศาตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม หน่วยงานส่วนราชการได้จัดทานโยบายและแผน และยุทธศาสตร์ เพื่อใช้กรอบทิศทางและ
กาหนดแนวทางการดาเนินการต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ในแต่ละด้าน
ตามนโยบายของรัฐบาล ดังนั้น จึงต้องนานโยบายและแผน ยุทธศาสตร์ดังกล่าว มาใช้ประกอบการจัดทาแผน เพื่อ
สอดคล้ องและสนับสนุ นการดาเนิ นงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทิศทาง
เดียวกัน อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) โดยมียุทธศาสตร์
การพัฒนาประเทศ 10 ยุทธศาสตร์ โดยยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน มีเป้าหมายคือ ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้า โดยเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศเพื่อ
รักษาความสมดุลของระบบนิเวศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนส่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 7
ภายในปี พ.ศ. 2563 เทียบกับการปล่อยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดส่วนของขยะมูลฝอยที่ได้รับการจัดการ
อย่างถูกหลักสุขาภิบาลเพิ่มขึ้น และรักษาคุณภาพน้าและคุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤติอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
นโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ และแผนจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕64 ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางใน
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเกิดความตระหนักต่อการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างรอบคอบ เป็นไปตามหลักวิชาการ มีเหตุผล มีความพอประมาณ มี
ความถูกต้อง เหมาะสมและเป็นธรรม เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ฐานทรัพยากรธรรมชาติ และรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม โดยมุ่งถึงประโยชน์แท้จริงต่อประเทศชาติทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยมีกรอบแนวนโยบายที่สาคัญ
ได้แก่ การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจจากการพึ่งพิงทรัพยากร (Resource - based Economy) ไปสู่เศรษฐกิจบน
ฐานความรู้ (Knowledge - based Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว การส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเพื่อการใช้ทรัพยากรและวัสดุอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด แผนแม่บทการพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของ
ชาติ เพื่อเป็นแนวทางในการพิทกั ษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ โดยพิทักษ์รักษาพื้นที่ป่าไม้ให้มีสภาพป่าที่สมบูรณ์ให้
ได้พื้นที่ป่าไม้อย่างน้อยร้อยละ ๔๐ ของพื้นที่ประเทศ ภายในระยะเวลา ๑๐ ปี นโยบายและแผนการบริหาร
จัดการที่ดินและทรัพยากรดิน เพื่อรักษาความสมดุลทางธรรมชาติ การอนุรักษ์ที่ดินและทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน
การใช้ที่ดินและทรัพยากรดินเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นธรรม ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากร
น้า พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๙ เป็นกรอบนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรน้าของประเทศในทุกด้าน
ยุทธศาสตร์การจั ดการมลพิษ ๒๐ ปี และแผนจัดการมลพิษ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ได้กาหนดทิศทางการ
จัดการมลพิษของประเทศไทยในระยะยาว โดยมีเป้าหมายเป็น ๓ ช่วงเวลาคือ ระยะ ๕ ปีแรก ระบบการบริหาร
จัดการมลพิษมีการพัฒนาในระดับที่ดีขึ้น ระยะ ๑๐ – ๑๕ ปี มีการผลิตและบริโภคสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมเป็นพื้นฐานในวิถีการดารงชีวิต และเป้าหมายระยะ ๑๐ – ๒๐ ปี การพัฒนาประเทศเป็นไปตามหลัก
สังคมคาร์บอนต่า และไร้ของเสีย โดยประกอบด้วย ๓ ยุทธศาสตร์สาคัญคือ (๑) ยุทธศาสตร์การป้องกันและลด
การเกิดมลพิษที่ต้นทาง (๒) ยุทธศาสตร์เพิ่มประสิทธิ ภาพในการบาบัด กาจัดของเสีย และควบคุมมลพิษจาก
แหล่งกาเนิด และ (๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการมลพิษ เป็นต้น
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1.2 มิติด้านเศรษฐกิจ (Economic Component: E)
เป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบด้านเศรษฐกิจที่ประกอบด้วย ความเชื่อมโยงกันระหว่าง
เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม การรวมกลุ่มเศรษฐกิจในภูมิภาค การจัดการภาคอุตสาหกรรมไทย และโมเดลการ
พัฒนาสู่ “ประเทศไทย 4.0” ซึ่งสามารถสรุปประเด็นสาคัญที่เชื่อมโยงกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมได้ ดังนี้
๑) ความเชื่อมโยงระหว่างเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต้อง
พึ่งพาการเพิ่มขึ้นของการผลิตสินค้าและบริการ รวมถึงการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศทั้งประเทศที่พัฒนาแล้ว
ที่กาหนดมาตรฐานสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมาตรฐานสินค้าที่ได้รับการรับรองฉลากสิ่งแวดล้อม (Ecolabelling) และตลาดเกิดใหม่ซึ่งยังไม่มีการกาหนดมาตรฐานสินค้าที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเข้มงวดมากนัก
ส่วนความร่วมมือด้านการค้าระหว่างประเทศภายใต้สมาชิกขององค์การการค้าโลกได้ส่งเสริมการค้าเสรีระหว่าง
ประเทศ ลดอุปสรรคทางการค้าทั้งที่เป็นภาษี และไม่ใช่ภาษี และส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อนาไปสู่การ
พัฒนาที่ยั่งยืน ที่อาจนามาตรการด้านสิ่งแวดล้อมมาเป็นข้ออ้างในการกีดกันทางการค้าได้ จึงมีความชัดเจนว่า
ประเด็นทางเศรษฐกิจมีความเชื่อมโยงกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นในอนาคต ดังนั้น จึงควรให้ความสาคัญกับการ
กาหนดมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการผลิตสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างโอกาส
ในการรักษาสิ่งแวดล้อมและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ รวมถึง
เร่งบูรณาการกรอบความร่วมมือในระดับทวิภาคีและพหุภาคีด้านการค้าและการลงทุน ส่งเสริมให้ธุรกิจมีความ
รับผิดชอบต่อทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสังคม (Corporate Social Responsibility) รวมถึงสร้างสรรค์
คุณค่าเพิ่มร่วมกันให้กับสังคม (Creating Shared Value) โดยเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจในอนาคต
๒) การรวมกลุ่มเศรษฐกิจในภูมิภาค การรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘
เพื่อสร้างประชาคมที่มีความแข็งแรง เพิ่มโอกาสรับมือและปรับตัวกับความท้าทายจากภาคการเมือง ความมั่นคง
เศรษฐกิจ และภาวะคุกคามรูปแบบใหม่ และเพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี มีการดาเนินกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจที่ดี และประชาชนมีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน สามารถเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน และ
แรงงานมีฝีมืออย่างเสรี รวมทั้งสร้างเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของอาเซียนในเวทีโลก ดังนั้น จึงควร
คานึ งถึงการปกป้ อง คุ้มครองความอุดมสมบู รณ์ของทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ ซึ่งอาจมีอั ตราการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มมากขึ้นจนเกินศักยภาพของระบบนิเวศ การควบคุมการใช้ที่ดินเพื่อขยายกาลังการผลิต
และการวางระบบการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งด้านพลังงาน การคมนาคมขนส่ง และการท่องเที่ยว ที่อาจจะ
ส่งผลให้เกิดการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ การทาลายระบบนิเวศเพิ่มขึ้น และนาไปสู่การสูญเสียความหลากหลายของชนิด
พันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ที่อาศัยอยู่ในระบบนิเวศ รวมทั้ง การส่งเสริมขีดความสามารถในการลงทุนและผลิตสินค้าที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน และการสร้างมาตรการป้องกันสินค้าที่มีคุณภาพต่าและไม่ได้
มาตรฐานที่ผลิตได้ในอาเซียน
3) การปรับตัวเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาเศรษฐกิจโลกในอนาคต
การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกยังคงมีความเสี่ยงจากการค้าโลกที่อ่อนแอ ผลกระทบต่องบการคลังและการค้า
ของประเทศผู้ผลิตน้ามัน และความเสี่ยงที่เศรษฐกิจในประเทศแถบยูโรโซนและญี่ปุ่นจะซบเซาหรือประสบ
ภาวะเงินฝืดอย่างยาวนาน จึงมีแนวโน้มว่าความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโลกจะขยายการลงทุนไปยังประเทศ
ที่เป็นตลาดเกิดใหม่ โดยเฉพาะตลาดเกิดใหม่ในเอเชีย (Emerging Asia) เช่น จีน และอินเดีย เนื่องจากเป็น
แหล่งทรัพยากรและแรงงานที่สาคัญ มีประชากรจานวนมาก และมีการขยายตัวของเมืองและชนชั้นกลางอย่าง
รวดเร็ว รวมถึงมีการเพิ่มการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานในกลุ่มประเทศเอเซีย และมีการเชื่อมเศรษฐกิจเป็น
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เครือข่ายธุรกิจที่เข้มแข็งกับประเทศในทวีปแอฟริกา ตะวันออกกลาง และละตินอเมริกา ดังนั้น พื้นที่ระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกถือเป็นพื้นที่เหมาะสมต่อการรองรับการเจริญเติบโต มีศักยภาพและความพร้อม
สูงที่จะเป็น “ประตูเศรษฐกิจ” เพื่อเปิดตลาดการค้าไปสู่ภูมิภาคอื่นๆ ของโลก จึงควรพิจารณาการลงทุนและ
พัฒนาเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานให้มีความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาค โอกาสทางการค้า การเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันด้วยการลดต้นทุนการผลิต การกาหนดมาตรฐานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และการเข้าถึงตลาดใหม่ที่มีการผลิตและการบริ โภคสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งมี
แนวโน้มจะเพิ่มขึ้นในอนาคต อันเป็นผลจากมาตรการทางการค้าระหว่างประเทศ
1.3 มิติด้านสังคมและวัฒนธรรม (Socio-cultural Component: S)
เป็ นการวิเคราะห์ องค์ประกอบทางสั งคมและวัฒนธรรมที่มี ผลต่อการจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ ประกอบด้วย โครงสร้างประชากรมีแนวโน้มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การ
เปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมเมืองและการเพิ่มรายได้ของประชากร และการเกษตรกับสารเคมีที่ใช้ในการเพาะปลูก
สามารถสรุปประเด็นสาคัญที่เชื่อมโยงกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ ดังนี้
๑) การเปลี่ยนแปลงของประชากรและการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ปัจจัยหลักที่มีผลต่อ
ขนาดและโครงสร้ างของประชากร ได้แก่ อัตราการเกิด อัตราการตาย และการย้ายถิ่น โดยมีพัฒ นาการ
ทางด้านเศรษฐกิจ และสั งคมเป็ น ตัว ขับเคลื่ อนปัจจัยดังกล่าว ซึ่งแนวโน้มการเปลี่ ยนแปลงโครงสร้างของ
ประชากรที่สาคัญและจะส่งผลต่อไปในอนาคตคือ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลก ซึ่งจะมีผลให้เกิดการขาด
แคลนประชากร วัยแรงงานในอนาคต และส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ ทั้งนี้ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประชาคมโลกมีนัยสาคัญต่อการพัฒนาของประเทศไทยและพื้นที่
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกด้วยเช่นกัน โดยถือเป็นโอกาสในฐานะศูนย์การให้บริการด้านการแพทย์
ระดับนานาชาติและบุคลากรทางสาธารณสุขที่มีควาสามารถ ประกอบกับ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและ
วัฒนธรรมที่สวยงามในการดึงดูดนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุเหล่านี้ให้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย โดย
จะต้องยกระดับมาตรฐานของแหล่งท่องเที่ยวให้สะดวกต่อนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ ควบคู่กับการพัฒนาด้าน
บริการสุขภาพ ซึ่งมีส่วนเชื่อมโยงกับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ และการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
๒) การเคลื่อนย้ ายแรงงานและการย้ายถิ่ นฐานของประชากร สถานการณ์แนวโน้ ม
ค่อนข้างแน่นอนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคือ ประชากรจะมีการย้ายถิ่นฐานและมีรูปแบบที่ซับซ้อนมากขึ้น โดยปัจจัย
ด้านสังคม และเศรษฐกิจทั้งภายในประเทศและภูมิภาค จะเป็นแรงผลักดันให้เกิดการย้ายถิ่นฐานของประชากร
ชนบทและเมือง และระหว่างประเทศ ในลักษณะของการเคลื่อนย้ายแรงงานจากต่างประเทศ ทั้งแรงงานไร้ฝีมือ
และแรงงานที่เป็นทักษะฝีมือสูงหรือมีความเชี่ยวชาญเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งจะเกิดความต้องการด้านการบริการ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการเพิ่มขึ้น มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น รวมถึงการจัดการปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น
เช่น การจัดการของเสียชุมชนที่เพิ่มขึ้น ปัญหาสังคม ชุมชนแออัด และวัฒนธรรม อาชญากรรม เป็นต้น
๓) การเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมเมือง สถานการณ์การขยายความเป็นเมืองที่เพิ่มขึ้น ตาม
ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและการเติบโตของประชากร ซึ่งหากขาดการวางแผนและควบคุมที่ดีแล้ว
ก็จะทาให้เมืองอาจขยายตัวรุกล้าเข้าไปยังพื้นที่ที่ควรสงวนรักษาไว้เพื่อเป็นพื้นที่สีเขียวของเมือง หรือพื้นที่รับน้า
หรืออาจขยายไปยังพื้นที่ชนบทเพิ่มขึ้น และการขยายตัวของเมืองเป็นการสร้างแรงกดดันต่อปริมาณความต้องการ
ด้านการบริการสาธารณูปโภค สาธารณูปการเพิ่มขึ้น รวมถึงการจัดการปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น เช่น การจัดการ
มลพิษ การจัดการทรัพยากรน้า การคมนาคม การจราจรติดขัด และพื้นที่สีเขียว ฯลฯ ขณะเดียวกันอาจสร้าง
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ปัญหาภูมิทัศน์จากสภาพความแออัดของผู้มีรายได้น้อยที่อาศัยอยู่ในเมือง ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
4) การเกษตรกับสารเคมีที่ใช้ในการเพาะปลูก พื้นที่เพื่อการเพาะปลูกที่ยังคงทาใช้ปุ๋ย
และสารเคมีทางการเกษตร และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีการนาเข้าปุ๋ยและสารเคมีทางการเกษตร
ประมาณ ๓.๖ ล้านตัน ในปี พ.ศ. 2549 และเพิ่มขึ้นเป็น ๖.๓ ล้านตัน สานักระบาดวิทยาได้รายงานว่าจานวน
ผู้ป่วยที่มีอาชีพทาการเกษตรได้รับพิษจากสารป้องกันกาจัดศัตรูพืชสูงถึงร้อยละ ๔๑ ขณะที่ภาครัฐจะต้องใช้
จ่ายเงินงบประมาณในการให้บริการด้านอนามัยและสาธารณสุขแก่เกษตรกรที่เจ็บป่วย และการใช้สารเคมียัง
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทาให้สิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศในบริเวณที่มีการใช้สารเคมีเสียหาย ซึ่งต้องใช้ระยะ
เวลานานในการฟื้นฟูให้ระบบนิเวศกลับคืนสู่ดังเดิม ดังนั้น ควรมีมาตรการควบคุมการใช้สารเคมีทางการเกษตร
การให้ความรู้เกี่ยวกับปุ๋ยและสารเคมีกาจัดศัตรูพืชอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง และการส่งเสริมมาตรฐานการปฏิบัติ
ทางการเกษตรที่ดีสาหรับพืช รวมทั้งสนับสนุนการผลิตที่ปลอดภัยตามมาตรฐาน
1.๔ มิติด้านเทคโนโลยี (Technological Component: T)
เป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบด้านเทคโนโลยีที่มีผลต่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งพบว่าแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีควรให้ความสาคัญต่อเทคโนโลยีสีเขียว ลดการใช้ทรัพยากรลง
และบริโภคที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ ซึ่งเทคโนโลยีมีส่วนสาคัญต่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนี้
๑) การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก นวัตกรรมและเทคโนโลยีสีเขียวมีส่วนช่วยลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนให้มีการพัฒนาพลังงาน
ทดแทนหรือพลังงานทางเลือกเพิ่มมากขึ้น เช่น เชื้อเพลิงชีวภาพ พลังงานชีวมวล พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม
พลังงานจากคลื่นทะเล ฯลฯ
๒) การอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และการจัดการสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีมี
ส่วนช่วยสนับสนุนในการอนุรักษ์ เสริมสร้าง และฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการแก้ไขปัญหาวิกฤติด้าน
สิ่งแวดล้อม เช่น การนาเทคโนโลยีมาจัดการขยะมูลฝอยโดยนาไปผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้า เป็นต้น
๓) การแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติ เทคโนโลยีจะสามารถช่วยในการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
ระบบพยากรณ์เตือนภัยได้อย่างแม่นยา มีความน่าเชื่อถือ และช่วยในการเฝ้าระวังอุบัติภัยทางธรรมชาติ การ
เตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงการป้องกันพื้นที่เสี่ยงภัยให้สอดคล้องกับ
ระดับความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ ดังนั้น ควรให้ความสาคัญต่อการพัฒนาเทคโนโลยีสีเขียว โดยสนับสนุน
งบประมาณในการวิจัยและพัฒนาให้แก่ภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษามากขึ้น สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน
ที่ทาให้เกิดการใช้ทรัพยากรร่วมกันในการศึกษาวิจัยเพื่อลดต้นทุนการศึกษาวิจัยและพัฒนา เช่น ห้องปฏิบัติการ
ศูนย์ทดสอบ ศูนย์ให้คาปรึกษา โรงงานต้นแบบ ฯลฯ
๔) นวัตกรรมสู่ความเป็น “ศูนย์” เป็นนวัตกรรมที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นในโลก ซึ่งมุ่งผลิต
ผลิตภัณฑ์อย่างสร้างสรรค์และใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เป็น “ศูนย์” ในชีวิตประจาวัน เช่น การ
ปล่อยมลพิษจากยานพาหนะเท่ากับศูนย์ (Zero emissions vehicle) การจัดการขยะเหลือศูนย์ (Zero waste
management) เมืองที่มีการปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ (Zero carbon cities) และสิ่งพิมพ์คาร์บอนเป็นศูนย์ เป็น
ต้น ดังนั้น แนวโน้มเทคโนโลยีและนวัตกรรมดังกล่าวจะส่งผลดีต่อรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต
รวมทั้งเป็นโอกาสของประเทศไทยในการปรับเปลี่ยนหรือพัฒนาสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่ม
มากขึ้น
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๒. การวิเคราะห์โดยใช้ SWOT Analysis
การวิเคราะห์สถานการณ์ที่มีผลการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยใช้วิธี SWOT
Analysis ซึ่งจะประเมินทั้งสภาพการณ์การเปลี่ยนแปลงภายนอกและภายในพื้นที่ 3 จังหวัด ระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก โดยการประเมินสภาพการณ์ภายนอกพื้นที่จะวิเคราะห์ในเชิงโอกาสและข้อจากัดของ
สภาพแวดล้อม สาหรับการประเมินสภาพการณ์ภายในพื้นที่จะวิเคราะห์ในเชิงจุดแข็งและจุดอ่อน ผลการ
วิเคราะห์ SWOT ในภาพรวม มีดังนี้
2.1 การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก
1) โอกาส
๑.๑) การดาเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development
Goals: SDGs) ถือเป็นพันธะสัญญาทางการเมืองที่ผู้นาทุกประเทศทั่วโลกจะใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อน
วาระการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่การปฏิบัติ ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๗๓ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและขจัด
ความเหลื่อมล้าในทุกมิติ และร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม
1.2) วิกฤตความมั่นคงด้านอาหารและพลังงานของโลก ทาให้เกิดความต้องการสินค้า
เกษตรเพื่ออาหารและพลังงานมากขึ้น ซึ่งในพื้นที่ 3 จังหวัดระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เป็นแหล่ง
ผลิตประมงทั้งประมงชายฝั่งและประมงน้าลึก และผลิตพืชที่เป็นอาหารและพลังงานสาหรับใช้ภายในประเทศ
ได้อย่างเพียงพอ และสามารถส่งผลผลิตบางส่วนไปจาหน่ายยังต่างประเทศได้ ดังนั้น ถือเป็นโอกาสที่ต้องมี
การกาหนดพื้นที่ปลูกพืชเพื่อวัตถุประสงค์ทั้งสองด้านให้สมดุลกัน รวมทั้ง ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการปรับปรุง
กระบวนการผลิตเพื่อให้ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพและมูลค่ าเพิ่มขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภคที่มากขึ้น
๑.3) จานวนนักท่องเที่ยวภายในประเทศและจากต่างประเทศที่เดินทาง เข้ามาท่องเที่ยว
ใน 3 จังหวัด (จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา) เนื่องจากมีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลายที่มีชื่อเสียงระดับ
โลก (World Class Destination) เช่น พัทยา มีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายและมีความสวยงาม ดังนั้น
จึงเป็นโอกาสในการพัฒนาและบริหารจัดการการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมให้เกิดมูลค่าเพิ่มทาง
เศรษฐกิจ และให้มีการเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมของชุมชนในท้องถิ่นที่มีความเป็นอัตลักษณ์ โดยควรให้
ความสาคัญกับการฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวปรับปรุงสิ่งอานวยความสะดวก และสร้างมาตรฐานการให้บริการใน
การสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ เนื่องจากเป็นธุรกิจบริการที่จะได้รับ
ประโยชน์จากการเปิดเสรีภาคบริการ และได้รับการยอมรับทั้งในเรื่องคุณภาพและราคาที่ไม่สูงจนเกินไป
1.4) การรวมกลุ่มเป็นประชาคมอาเซียนที่มีการส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน
คมนาคมขนส่ง เพื่อเชื่อมโยงกับประเทศสมาชิกและประเทศนอกภูมิภาค ซึ่งจะส่ งผลต่อการจัดการ
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มของประเทศไทย
ท าให้ เ กิ ด โอกาสการใช้ ป ระโยชน์ จ ากฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติในระดับภูมิภาคร่วมกัน
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๒) ภัยคุกคาม
๒.๑) กฎ ระเบียบ และข้อตกลงตามพันธกรณีระหว่างประเทศ รวมถึงการนามาตรการ
ที่ไม่ใช่ภาษีที่เกี่ยวข้องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ประเทศ และกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว ได้
ใช้เป็นเครื่องมือในการกีดกันทางการค้าต่อการส่งออกสินค้าของประเทศไทยมากขึ้น นโยบายที่เข้มงวดในด้าน
สุขอนามัยของประเทศต่างๆ ทาให้การนาเข้าสินค้าทางการเกษตรมีขั้นตอนซับซ้อน ราคาผลผลิตการเกษตร
ตกต่า สินค้าล้นตลาด โดยเฉพาะในฤดูกาลเก็บเกี่ยวซึ่งมีระยะเวลาสั้น ขาดการกาหนดพื้นที่การผลิตทางด้าน
การเกษตร (Zoning) ที่ชัดเจน
๒.๒) การรวมกลุ่ มเป็ นประชาคมอาเซี ยนส่ งผลกระทบต่ อการจั ด การทรั พ ยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ดังนี้ (๑) การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานจะเอื้ออานวยให้การ
เดินทางติดต่อกันสะดวกมากขึ้น ส่งผลให้ประชากรจากประเทศเพื่อนบ้านอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทย
เพื่อใช้แรงงานมากขึ้น ทาให้เกิดประชากรแฝงจานวนมาก และการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวทาให้มีปริมาณน้าเสีย
ขยะชุมชน และการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นตามมา อีกทั้งมีผลต่อการบริการระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการของ
หน่วยงานรัฐที่ทาได้ไม่ทั่วถึงและเพียงพอกับความต้องการของจานวนประชากรที่เพิ่มขึ้น และ (๒) สภาพลักษณะ
ภูมิประเทศ และภูมิอากาศที่คล้ายคลึงกัน ทาให้ความสามารถในการผลิตสินค้าภาคเกษตร - อุตสาหกรรม และ
การเพาะปลูกพืชชนิดเดียวกันกับประเทศ เพื่อนบ้าน จะกลายเป็นคู่แข่งในการผลิตสินค้าเกษตรรายใหม่ และจะ
ส่งผลให้ปริมาณการส่งออกสินค้าของประเทศไทยลดลง ทาให้ต้องมีการแข่งขันในการลดต้นทุนการผลิต หรือ
ขยายพื้นที่เพาะปลูกเพิ่มขึ้นซึ่งทาให้เกิดการทาลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
๒.3) การเปลี่ ยนแปลงสภาพภู มิ อากาศส่ งผลกระทบต่ อทรั พยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมของพื้นที่ ดังนี้
(๑) การเพิ่มสูงขึ้นของระดับน้้าทะเล และลมมรสุมที่รุนแรงมากขึ้นอาจส่งผลให้
ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น ท้าให้เกิดการสูญเสียพื้นดินชายหาดและแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล
และส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งโดยเฉพาะป่าชายเลนซึ่งเป็นแหล่งผลิตสัตว์น้า เป็นที่วางไข่
และที่อยู่อาศัยของตัวอ่อนสัตว์น้า และเป็นพื้นที่กันชนป้องกันแนวชายฝั่งจากการพังทลายจากแรงคลื่นลม
เนื่องจากระบบนิเวศป่าชายเลนมีความอ่อนไหวต่อระดับน้้าทะเลที่เพิ่มขึ้น โดยความหนาแน่นของพรรณไม้จะ
ลดลงเนื่องจากระดับน้้าทะเลที่สูงขึ้นจะท้าให้พืชตายและถูกแทนที่ด้วย หาดเลนในขณะที่ปากแม่น้าจะจมลงใต้น้า
ท้าให้เกิดการชะล้างพังทลายของพื้นที่ลุ่มน้้า
(๒) อุณหภูมิน้าทะเลและค่าความเป็นกรด/ด่างของน้้าทะเลที่เปลี่ยนแปลงไป อาจ
ส่งผลให้พชื และสัตว์ทะเลบางชนิดสูญพันธุ์ เกิดปรากฎการณ์ปะการังฟอกขาว และแหล่งปะการังถูกท้าลายส่งผล
กระทบต่อผลผลิตสัตว์น้าโดยรวม ปัจจุบันทรัพยากรประมงชายฝั่ง และประมงทะเลอยู่ในสภาพเสื่อมโทรมโดย
สัตว์น้ากร่อยบริเวณชายฝั่งและสัตว์น้าในทะเลมีปริมาณ ชนิด และขนาดลดลงโดยตลอด นอกจากนี้การรุกล้้าของ
น้้าเค็มเข้าสู่ล้าน้้าจะท้าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อการด้ารงชีวิตของพืชสัตว์และพื้นที่เกษตรกรรมโดยรอบ
(๓) อิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทาให้ปัญหาการขาดแคลนน้้า
ในบางพื้นที่จะรุนแรงขึ้น เนื่องจากต้องประสบกับภาวะภัยแล้งเป็นเวลานาน และท้าให้ปัญหาการแย่งชิง
ทรัพยากรน้้าระหว่างภาคเกษตร และอุตสาหกรรมจะเพิ่มมากขึ้นในอนาคต ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวเคยเกิดขึ้นในปี
พ.ศ.๒๕๔๘ ส่งผลให้กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกโดยเฉพาะจังหวัดระยองมีปริมาณฝนที่ลดลงและขาดช่วงท้าให้
แหล่งน้้าที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรมทั้งหมดในพื้นที่ขาดแคลนไปด้วย และน้าไปสู่วิกฤตน้้าและการแย่งชิงทรัพยากร
น้้าระหว่างอุตสาหกรรม และภาคเกษตรกรรม นอกจากนี้การขาดแคลนน้้า จะส่งผลให้ต้นทุนการผลิตใน
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ภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะท้าให้ภัยพิบัติและภาวะน้้าท่วมฉับพลัน
เกิดบ่อยครั้งและรุนแรงขึ้น เนื่องจากก้าลังแรงของลมมรสุมลักษณะฝนที่ตกหนักในเวลาอันสั้นท้าให้ปริมาณน้้ามี
มากเกินความสามารถในการกักเก็บประกอบกับประสิทธิภาพและศักยภาพในการระบายน้้าลงสู่ทะเลของพื้นที่
โดยรวมลดลง ท้าให้มีแนวโน้มในการเกิดภัยพิบัติรุนแรงขึ้น
2.๒ การประเมินสภาพแวดล้อมภายใน
1) จุดแข็ง
๑.๑) ลักษณะที่ตั้งเหมาะสม
(1) ตั้งอยู่ในแนวเขตเส้นศูนย์สูตร ทาให้มีทรัพยากรธรรมชาติจานวนมาก และมี
ความหลากหลายทางชีวภาพ จึงเป็นข้อได้เปรียบด้านความมั่นคงทางอาหาร และความหลากหลายและสวยงาม
ของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
(2) ตั้งอยู่จุดศูนย์กลางการเชื่อมโยงกับภูมิภาคต่างๆ จึงเป็นข้อได้เปรียบและจุด
แข็งต่อการพัฒนาด้านการค้าและการลงทุนกับต่างประเทศ ซึ่งพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ถือเป็น
พื้นที่เหมาะสมต่อการรองรับการเจริญเติบโต มีศักยภาพและความพร้อมสูงที่จะเป็น “ประตูเศรษฐกิจ” เพื่อ
เปิ ด ตลาดการค้ าไปสู่ ภูมิ ภ าคอื่น ๆ ของโลก มีอ าณาเขตติด ต่อกั บภาคมหานคร สามารถพั ฒ นาเป็น พื้น ที่
ศูนย์กลางของประเทศร่วมกับภาคมหานคร และสามารถขยายการติดต่อไปยังภูมิภาคอื่ นได้ดี โดยมีปัจจัย
สนับสนุน คือ ระบบคมนาคมขนส่งที่ดี ทั้งระบบถนน ท่าเรือ รถไฟ และสนามบิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสามารถ
เชื่อมโยงกับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ จึงทาให้มีศักยภาพความเป็นเมืองสูง
๑.๒) รัฐบาลได้ให้ความสาคัญต่อการแก้ไขปัญหาทรัพยากรป่าไม้ การจัดสรรที่ดินให้กับ
ประชาชนและชุมชนที่ไร้ที่ดินทากิน การกัดเซาะชายฝั่ง อุทกภัยและภัยแล้ง ขยะและน้าเสีย รวมถึงการให้
ใบอนุญาตโครงการหรือกิจกรรมที่มีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสุขภาพอนามัยของ
ประชาชน ต้องผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างทั่วถึง และครอบคลุมผู้ที่ได้รับผลกระทบและผู้
มีส่วนได้เสีย และการปฏิรูประบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EIA และ EHIA)
๑.๓) มี ศั ก ยภาพสู ง ในการเป็ น ฐานการผลิ ต สิ น ค้ า อุ ต สาหกรรมที่ ส่ ง ออกไปยั ง
ต่างประเทศหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรม
อาหาร ที่สร้างรายได้หลักแก่ประเทศ 3 จังหวัดพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกมีอัตราการเติบโตทาง
เศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง มีมูลค่าและสัดส่วนการผลิต รวมทั้งรายได้เฉลี่ยต่อหัวสูงเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ
เป็นฐานเศรษฐกิจสาคัญที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
๑.4) มีความพร้อมทางสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเอื้อต่อการพัฒนา การจัดให้มี
ระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงทั้งภายในประเทศและเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งมีการ
บริการด้านการแพทย์ที่ดีเลิศในภูมิภาค และระบบการเงินและการธนาคารที่เข้มแข็ง จึงทาให้เป็นโอกาสของ
ประเทศไทยในด้านการให้บริการการแพทย์และสุขภาพ การดูแลผู้สูงอายุ
1.5) ประชาชนให้ ค วามใส่ ใ จและตระหนั ก ต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มและสุ ข ภาพมากขึ้ น
โดยเฉพาะการบริโภคสิ นค้าเกษตรอินทรีย์ เพิ่มขึ้น เกษตรกรปลู กพืชตามหลั กวิธีปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี
ผู้ประกอบการดาเนินธุรกิจโดยผลิตสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น มีความรั บผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม และแบ่งปันและเอื้อต่อกันเพื่อสร้างคุณค่าให้กับสังคม
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๑.6) การมีกฎหมายในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษ ได้แก่ เขตพื้นที่
คุ้มครองสิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นที่อาเภอบางละมุง และอาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ซึ่งถือเป็นเครื่องมือในการยับยั้ง
การดาเนินการหรือส่งเสริมการดาเนินการใดๆ เพื่อใช้แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ทวีความรุนแรงจนบางพื้นที่อยู่ใน
ระดับเข้าขั้นภาวะวิกฤต เพื่อควบคุมการใช้ทรัพยากรให้ถูกต้องคุ้มค่าและคุ้มประโยชน์มากที่สุด ซึ่งประชาชนได้
อยู่อาศัยในสิ่งแวดล้อมที่ดีและคุณภาพชีวิตที่ดี และเขตควบคุมมลพิษ มี 2 แห่ง ได้แก่ เขตควบคุมมลพิษเมือง
พัทยาและเขตควบคุมมลพิษระยอง เพื่อลดปริมาณการระบายมลพิษจากแหล่งกาเนิด และให้มีการบาบัดและ
กาจัดมลพิษอย่างถูกหลักวิชาการ พร้อมกับการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง รวมถึง
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วนในการจัดการมลพิษในพื้นที่
๒) จุดอ่อน
๑) ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและมลพิษสิ่งแวดล้อม ผลจากการ
ขยายตัวเมือง ภาคการผลิตทั้งทางด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยวละการบริการท้าให้มีการ
ใช้และท้าลายทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งป่าไม้ แหล่งน้้า ดิน และทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งไปเป็นจ้านวน
มาก และเกินกว่าศักยภาพของธรรมชาติจะสามารถฟื้นฟูสภาพให้เกิดทดแทนกลับคืนดังเดิมได้โดยเร็ว
 การขยายพื้นที่ท้าการเกษตรไปในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม ปลูกพืชเชิงเดียวเป็น
เวลานานและใช้สารเคมีจ้านวนมากได้ก่อให้เกิดปัญหามลภาวะ ความอุดมสมบูรณ์ของดินลดต่้าลงและมีการชะ
ล้างพังทลายสูง นอกจากนี้ยังมีการจับสัตว์น้าโดยไม่ถูกวิธี ท้าให้สัตว์น้าตามธรรมชาติลดลงอย่างรวดเร็ว รวมทั้ง
พื้นที่ป่าชายเลนในแต่ละจังหวัดลดลงไปจากเดิมมาก เนื่องจากการบุกรุกเพื่อท้านากุ้ง ซึ่งถึงแม้ว่าจะได้พยายาม
หาทางแก้ไขอย่างต่อเนื่องตลอดมา แต่ปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อมยังเป็นปัญหาที่รุนแรงและเรื้อรัง ซึ่งหากมิได้รับ
การแก้ไขจัดการอย่างถูกวิธีและมีประสิทธิภาพ ก็จะเป็นข้อจ้ากัดที่ส้าคัญยิ่งต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของจังหวัด
 การขยายตัวด้านอุตสาหกรรม กิจการอสังหาริมทรัพย์ ทาให้ขาดการควบคุม
และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม การพัฒนาอุตสาหกรรมต่างๆ ของภาครัฐและ
เอกชนบางแห่งเริ่มมีปัญหาเรื่องการบริหารจัดการด้านมลพิษที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต ได้แก่ ปัญหา
มลพิษทางอากาศจากอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ปัญหาการจัดการกากของเสีย
อุตสาหกรรม ปัญหามลพิษทางน้าและสารโลหะหนักที่ลงไปในแหล่งน้้าต่างๆ มลพิษทางอากาศในระดับที่รุนแรง
เป็นต้น การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยังไม่มีการติดตาม ตรวจสอบผลการดาเนินการ
อย่างเป็นระบบ รวมทั้ง ยังขาดความโปร่งใส การใช้หลักธรรมาภิบาล และการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนและ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนยังไม่มีการดาเนินการอย่างจริงจัง
 การพัฒ นาในพื้นที่ทั้งภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ ยว และที่อยู่อาศัยของ
ชุมชนที่เพิ่มมากขึ้น ทาให้สูญเสียทรัพยากรสาคัญไปมาก โดยเฉพาะป่าไม้ ที่ดิน และแหล่งน้า นาผืนป่าไปเป็น
พื้นที่เกษตรกรรมและที่อยู่อาศัย เพราะพื้นที่เกษตรกรรมและที่อยู่อาศัยเดิมก็ถูกนาไปใช้เพื่ออุตสาหกรรม
ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการสูญเสียการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบเดิ ม ทรัพยากรเสื่อมโทรม เช่น ป่าชายเลนบริเวณอ่าว
ชลบุรี และ การกัดเซาะชายฝั่งบริเวณบางแสน พัทยา บางเสร่ คลองตาหรุ เป็นต้น เกิดปัญหาความเสื่อมโทรม
พังทลายของชายฝั่งทะเล เนื่องจากขาดมาตรการควบคุมและจัดการที่เหมาะสม ปริมาณน้าเสียชุมชนและขยะ
มูลฝอยชุมชนมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเนื่องเป็นเมืองอุตสาหกรรม/ท่องเที่ยว
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๒) ปริมาณน้้าไม่เพียงพอตามความต้องการของผู้บริโภค จากการขยายตัวของเมือง
และที่อยู่อาศัย แหล่งอุตสาหกรรม และแหล่งท่องเที่ยวอย่างรวดเร็ว ได้ส่งผลให้เกิดความต้องการใช้น้า เพื่อ
น้ามาใช้ในกระบวนการผลิต บริการ และอุปโภคบริโภคปริมาณมาก ประกอบกับสภาพภูมิประเทศของพื้นที่
เป็นลูกระนาด และมีแม่น้าสายสั้น ๆ ประกอบกับลักษณะดินในหลายพื้นที่เป็นดินร่วนปนทรายและเป็นดิน
ทราย จึงทาให้ การกักเก็บน้าของดินไม่ดีนัก ส่งผลให้ในฤดูฝน แม้จะมีปริมาณฝนตกมาก แต่แหล่งน้าตาม
ธรรมชาติและทรั พยากรดินไม่สามารถกักเก็บน้าได้ จึงส่งผลให้เกิดความไม่เพียงพอต่อการใช้น้าในฤดูแล้ง
แหล่งน้าสาหรับการพัฒนามีจากัดในการรองรับการขยายตัวในอนาคต จนก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งในการ
จัดการน้า ขาดแคลนน้าเพื่อการเกษตร การที่พื้นที่เกษตรส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ปลูกไม้ผล ซึ่ งต้องการใช้น้าใน
ปริมาณสูง แต่น้าที่มีอยู่ในปัจจุบันถูกดึงไปใช้ในส่วนของภาคอุตสาหกรรมปริมาณมาก ซึ่งแนวโน้มการขยายตัว
ของความต้องการใช้น้าของภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ปริมาณน้าที่มีในพื้นที่เริ่มไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการ ประกอบกับบางพื้นที่ขาดแหล่งกั กเก็บน้าขนาดใหญ่ เมื่อเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงทาให้เกษตรกร
ได้รับความเดือดร้อนจานวนมาก ความไม่เป็นธรรมในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ เป็นสาเหตุหนึ่งของความไม่
เป็นธรรมและความเหลื่อมล้าในสังคม
๓) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่สามารถดาเนินการด้านการจัดการมลพิษจาก
การพัฒนาอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาดบุคลากร เครื่องมือ
และความรู้ ความเข้าใจในการจัดการและแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ รวมทั้ง
ผู้ บ ริ ห ารองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ไม่ ไ ด้ ใ ห้ ค วามสนใจต่ อ การบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง
๔) การบริ ห ารจั ด การระบบฐานข้ อ มู ล ด้ า นทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละคุ ณ ภาพ
สิ่งแวดล้อมยังไม่มีประสิทธิภาพ และเป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมถึงไม่มีความครอบคลุม และไม่มีการบูรณาการ
ร่วมกันกับฐานข้อมูลอื่น ทาให้ไม่มีการพัฒนาและนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง
๕) การควบคุมการเติบโตของเมืองยังไม่มีประสิทธิภาพ ทาให้เกิดการตั้งถิ่นฐานอย่าง
ไม่เป็นระเบียบ เนื่องจากการเติบโตของเมืองและการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ผ่านมาเป็นไปตาม
แรงผลักดันทางเศรษฐกิจที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ ว ทาให้มีการขยายตัวของที่พักอาศัย โรงงานอุตสาหกรรม
และศูน ย์ธุรกิจการค้าไปตามถนนสายหลัก และขยายตัว ออกไปอย่างไม่มีขอบเขตจากัด ส่ งผลให้มีการใช้
ประโยชน์ที่ดินปะปนกันระหว่างที่อยู่อาศัย อาคารพาณิชย์ โรงงานอุตสาหกรรม และพื้นที่เกษตรกรรม ทาให้มี
ผลต่อการวางระบบโครงข่ายบริการขั้นพื้นฐาน และก่อให้เกิดปัญหาในพื้นที่ตามมามากมาย
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3. การวิเคราะห์ TOWS Matrix เพื่อใช้กาหนดแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ภายใต้สถานการณ์ การเปลี่ ยนแปลงที่ส่ งผลกระทบต่อ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม
พร้ อมทั้งการวิเคราะห์จุ ดแข็ง จุ ดอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม ทั้งจากปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน และปัจจัย
สภาพแวดล้อมภายนอก โดยครอบคลุมทุกมิติทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และเทคโนโลยี
เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการกาหนดแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สามารถ
ตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมของพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก และเพื่อเป็นการต่อยอดโอกาสโดยใช้
จุดแข็ง และหลีกเลี่ยงจุดอ่อนต่างๆ ที่มีผลต่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของพื้นที่ได้
นามาสู่การกาหนดแนวทางการดาเนินงานในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสริมสร้าง
ความมั่นใจให้กับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ที่คานึงถึงศักยภาพของพื้นที่และเกิดความสมดุลระหว่างการ
ใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ดังนี้
3.1 กลยุทธ์การส่งเสริมและพัฒนาจุดแข็ง
1) จัดการเชิงรุกที่เน้นการป้องกันผลกระทบล่วงหน้า โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีระบบนิเวศ
ที่เปราะบางและพื้นที่เสี่ยง โดยนาแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental
Assessment: SEA) มาใช้เป็นเครื่องมือสาคัญในการเสนอทางเลือกในการตัดสินใจเชิงนโยบายของภาครัฐ ทั้ง
ระดับนโยบาย แผน และแผนงาน รวมทั้งมีกระบวนการพิจารณาที่คานึงถึงผลกระทบอย่างรอบด้าน เพื่อให้
กิจกรรมการพัฒนาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ได้คานึงถึงความยั่งยืนและความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ รวมถึง
วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่อย่างมีส่วนร่วม อันเป็นการสนับสนุนการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ทั้งเขต
การพัฒนาเศรษฐกิจ และระบบนิเวศที่สาคัญของประเทศ
2) ส่งเสริมแนวทางและมาตรการที่จะนามาช่วยแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพื่อ
การจัดการสิ่งแวดล้อม การประเมินด้านสิ่งแวดล้อมในระดับนโยบายและยุทธศาสตร์ และระบบการวิเคราะห์
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ รวมถึงส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมคิด ร่วม
ทา ร่วมตัดสินใจ และร่วมติดตามประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทุกสาขา
3) บริหารจัดการทรัพยากรน้าและพื้นที่ต้นน้าอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งเชิงคุณภาพ
และปริมาณ โดยนาความได้เปรียบจากที่ตั้งตามสภาพภูมิศาสตร์มาช่วยในการวางแผน การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ ซึ่งการมีสภาพภูมิอากาศแบบร้อนชื้น มีปริมาณน้าฝนอยู่
ในเกณฑ์ที่ดี เป็นสภาพที่เหมาะแก่การฟื้นฟูสภาพป่า และส่งเสริมให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ เน้น
คุ้มครองและอนุรั กษ์พื้น ที่ต้น น้าและแหล่ งน้าที่สาคัญของพื้นที่ ซึ่งรวมถึงพื้นที่ชุ่มน้า ให้ ยังคงมีความอุดม
สมบูรณ์เชิงระบบนิเวศ นอกจากนี้ จะต้องดาเนินการควบคู่กับการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ส่งเสริมความรับผิดชอบ โดยสร้างแรงจูงใจให้ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์เป็นผู้จ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้ให้บริการด้าน
ระบบนิเวศทั้งที่อยู่ต้น ทาง และปลายทาง รวมถึงสร้างความเป็นธรรมให้ กับผู้ เสี ยประโยชน์ เพื่อลดความ
ขัดแย้ งทางสั งคมอัน เกิดจากการน าทรั พยากรธรรมชาติไปใช้ประโยชน์ และทาให้ เกิดผลลั พธ์ที่ ทุกส่ ว นที่
เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์ร่วมกัน
4) สนับสนุนการดาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมในภาคส่วนต่างๆ ได้แก่ ภาคเอกชน
ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนที่มีบทบาทสาคัญต่อสังคมเพื่อให้เกิดการแบ่งปัน เกิดความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม และสร้างสรรค์คุณค่าร่วมให้แก่สังคม รวมทั้งสนับสนุนการทางานร่วมกันระหว่างภาคี
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การพัฒนาเพื่อให้เกิดการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการสร้าง
เครือข่ายการอนุรักษ์ การถ่ายทอดการเรียนรู้ร่วมกัน และการจัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ด้ านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5) ส่งเสริมการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากต่างประเทศ ซึ่งจะช่วยลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนให้การจัดการสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น จึงเป็นโอกาสที่จะได้รับการ
ถ่ายทอดและนามาประยุกต์ใช้เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ โดยการ
ร่วมมือในการผลิตและบริโภคสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการสนับสนุนการยกระดับสินค้า
ให้ได้มาตรฐานเดียวกันในระดับภูมิภาค โดยคานึงถึงสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน
6) สร้างศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนเพื่อเตรียมการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสมในการรองรับการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ
พิเศษ และการเจริญเติบโตของเมือง รวมทั้งการกาหนดมาตรการการติดตามตรวจสอบการปล่อยทิ้งของเสีย
และการใช้สารเคมีในพื้นที่อุตสาหกรรมที่เป็นฐานการผลิตสินค้า เพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนข้างเคียงและ
ต่อสิ่งแวดล้อม
7) ส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความรู้ ความเข้าใจและความตระหนักต่อทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีส่วนสัมพันธ์กับสุขภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการบริโภคอาหารที่ปลอดภัยจาก
สารเคมี และอาหารที่ผลิตมาจากการเกษตรอินทรีย์ และแนวทางการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี และนาหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการพัฒนา เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความเป็นอยู่และใช้ชีวิต
อย่างพอเพียง และส่งเสริมให้มีการผลิตและการบริโภคในวิถีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นภูมิต้านทานจาก
ภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
3.๒ กลยุทธ์การปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อน
1) จัดการและฟื้นฟูพื้นที่วิกฤติที่ประสบปัญหาการปนเปื้อนสารเคมีและมลพิษใน
สิ่งแวดล้อม ทั้งอากาศ น้า ดิน และใต้ดิน เพื่อสร้างความมั่นใจในการพัฒนาและการลงทุนในพื้นที่ ที่ต้องการ
ยกระดับไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมขั้นสูง เน้นนวัตกรรม และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเน้นจัดการเชิงรุกที่
ควบคู่กับการป้องกันผลกระทบล่วงหน้า และส่งเสริมสนับสนุนทุกภาคส่วนในพื้นที่สร้างระบบภูมิคุ้มกันให้กับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีระบบนิเวศที่เปราะบางและพื้นที่เสี่ยง เพื่อป้องกัน
ความเสียหายที่จะเกิดขึ้น และคานึงถึงกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงและเป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์
หรือสิ่งแวดล้อม
2) เพิ่มประสิทธิภาพระบบบาบัดน้าเสียชุมชนที่มีอยู่ ควบคู่กับการจัดหาระบบบาบัด
น้าเสียชุมชนที่มีความเหมาะสมกับสภาพของแต่ละพื้นที่ เพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ ทั้งภาค
ชุมชน อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว รวมทั้งใช้กฎหมายที่มีควบคุมการปล่อยน้าเสียทั้งจากภาคชุ มชนและ
ภาคอุตสาหกรรมลงสู่สาธารณะ อย่างเคร่งครัด ซึ่งถือเป็นประเด็นสาคัญที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศแหล่งน้า
ทั้งแหล่งน้าผิวดิน พื้นที่ชุ่มน้า และทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยให้
3) จัดการขยะมูลฝอยชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะ
ตั้งแต่ต้นทางเพื่อให้มีการนากลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุด และเร่งกาจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่กาจัด
ในพื้นที่วิกฤติ และมีระบบการจัดการแบบรวมศูนย์ในการจัดการของเสียที่เกิดขึ้น โดยเปิดโอกาสให้ทุกภาค
ส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการ
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4) สนับสนุนการเพิ่มศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะมูล
ฝอยชุมชน และสนับสนุนให้มีระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพสูง เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาใน
พื้นที่ พร้อมจัดให้มีบุคลากรที่มีความชานาญหรือร่วมมือกับภาคเอกชน และนักวิชาการให้การสนับสนุนในการ
เดินและบารุงรักษาระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดอายุการใช้งาน
5) จั ด การกากของเสี ย อุ ต สาหกรรม และควบคุ ม การลั ก ลอบทิ้ ง ของเสี ย จาก
อุตสาหกรรมสู่พื้นที่สาธารณะอย่างเคร่งครัด โดยติดตามและตรวจสอบการให้บริการการจัดการของเสีย
อันตรายและสารอันตราย กากอุตสาหกรรมและขยะติดเชื้อในสิ่งแวดล้อมของผู้ประกอบการให้เป็นไปตาม
มาตรฐานและมาตรการที่กาหนดอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้ง ส่งเสริมการใช้ประโยชน์กากอุตสาหกรรม และลด
ปริมาณของเสียที่ต้องฝังกลบอย่างต่อเนื่อง การกาหนดนโยบายการใช้ประโยชน์ของเสียทั้งหมด การเพิ่มความ
เข้มงวดและการจั ด ตั้งศู น ย์ ติ ดตามและตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรมที่ เกี่ย วข้อ งกับ การจั ดการของเสี ย
อุตสาหกรรม ซึ่งปัจจุบั นมีบริษัทหลายแห่งได้กาหนดนโยบายการใช้ประโยชน์ของเสียทั้งหมด หรือ Zero
Waste to Landfill และส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้มีการปรับปรุงกระบวนการผลิตให้เ ป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและให้ภาคอุตสาหกรรมสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างมีความสุข
6) ส่งเสริมพื้นที่สีเขียวยั่งยืนในเมืองให้ได้ตามมาตรฐานสากล ที่ให้เกิดประโยชน์ต่อ
คุณภาพชีวิตของประชาชน โดยส่งเสริมให้มีพื้นที่สีเขียวรอบเมือง (Green Belt) เป็นพืนที่โล่งสีเขียวรอบนอก
ตัวเมืองใหญ่ ที่กันไว้ให้เป็นธรรมชาติปลอดจากการพัฒนา การก่อสร้างอาคารใหญ่ หมู่บ้านจัดสรร การค้าและ
อุตสาหกรรมมีจุดประสงค์หลักเพื่อรักษาสภาพแวดล้อม และซึมซับน้าฝนที่ไหลล้นมาจากตัวเมือง นอกจากนัน
ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจส้าหรับชาวเมือง การเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายพื้นที่สีเขียว มีแนว
เชื่อมระหว่างพื้นที่สีเขียวเน้นเส้นทางสีเขียว (Greenways) เชื่อมโยงพื้นที่สีเขียวเข้าด้วยกันเพื่อเพิ่มการเข้าถึง
ของชุมชน ควบคู่กับการเลือกใช้พรรณไม้ให้เหมาะสมกับพื้นที่แต่ละประเภท นอกจากนี้ การพัฒนาพื้นที่สีเขียว
ควรให้สอดคล้องตามหลักการจัดการระบบน้า (water sensitive design) เพื่อความยั่งยืนในการจัดการระบบ
น้าและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้มีสัดส่วนของพื้นที่ซับน้าหรือเพิ่มพื้นที่รับน้ามากที่สุดเท่าที่ทาได้
7) มีการจัดทาฐานข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรายสาขา เพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งสร้างเครือข่ายร่วมกัน
กับภาคีการพัฒนาเพื่อการประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้และสร้างความตระหนักด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้แก่กลุ่มเป้าหมาย เพื่อร่วมกันดาเนินงาน ติดตามผลการดาเนินงาน เฝ้าระวัง และรายงานการ
เปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสม่าเสมอ
๓.๓ กลยุทธ์การเสริมสร้างโอกาส
1) ส่งเสริมการเติบโตที่ปล่อยคาร์บอนต่า ตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน การลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งนวัตกรรมและเทคโนโลยีสีเขียวมีส่วนช่วยลด การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ปรับทิศ
ทางการพัฒนาเศรษฐกิจให้มีการอนุรักษ์มากยิ่งขึ้น หรือการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) เพื่อ
ป้องกันการกีดกันทางการค้าจากนโยบายการเมืองระหว่างประเทศ อนุสัญญา พันธกรณี และข้อตกลงระหว่าง
ประเทศ รวมทั้งสนับสนุนให้มีการพัฒนาพลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือกเพิ่มมากขึ้น เช่น เชื้อเพลิง
ชีวภาพ พลังงานชีวมวล พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานจากคลื่นทะเล ฯลฯ ควบคู่กับการสร้าง
ศักยภาพของประชาชนในพื้นที่ที่มีความเปราะบางและมีความเสี่ยงให้สามารถเตรียมพร้อมรับมือและปรับตัว
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติที่เกิดขึ้น โดยสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน
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2) จัดการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติใน
พื้นที่อุทยานแห่งชาติ ให้คานึงถึงขีดจากัดและศักยภาพในการฟื้นตัวของระบบนิเวศธรรมชาติ เพื่อรักษา
ความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติให้ เกิดความสมดุลและเป็นธรรม โดยส่ งเสริมและสนับสนุนการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ทีเ่ น้นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและการบริการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ควบคู่
กับ การพั ฒ นาศัก ยภาพในการให้ บ ริ การที่เ ป็ นมิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อมแก่ชุ ม ชนที่ ดูแ ลแหล่ งท่ อ งเที่ ยว แหล่ ง
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Eco-tourism) การท่องเที่ยวเชิงเกษตร (Agro-tourism) การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
(Cultural Tourism) และอื่นๆ
3) ส่งเสริมบทบาทของชุมชนท้องถิ่นที่เป็นกลไกสาคัญในการพัฒนาพื้นที่ การพัฒนาที่
ให้ ความส าคัญต่ อสิ ทธิ เสรี ภ าพ และการมีส่ ว นร่ว มของประชาชนและชุม ชน โดยให้ มีบ ทบาทและความ
รับผิดชอบเพื่อสร้างความเข้มแข็งและพึ่งพาตัวเองได้ ซึ่งการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
และทุกระดับในการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมทา และร่วมรับผิดชอบแก้ไขปัญหาของชุมชน จะทาให้ชุมชนเกิด
การเรียนรู้ผ่านการเข้าร่วมกระบวนการ รู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง และเกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ ส่งผลให้
ชุมชนมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน เป็นพลังหลักในการพัฒนาฐานรากของประเทศให้มั่นคง และสามารถบรรเทา
ปัญหาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและส่งิแวดล้อมในระดับท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓.๔ กลยุทธ์การลดวิกฤติและภัยคุกคาม
1) กาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องตามศักยภาพของ
พื้นที่ โดยมุ่งการบริหารจัดการเชิงระบบนิเวศ (Ecosystem Approach) ที่คานึงถึงความสัมพันธ์เชิงระบบหรือ
องค์รวม (Holistic Approach) ได้แก่ การจัดการลุ่มน้าอย่างบูรณาการ และการบริหารจัดการกลุ่มป่า เพื่อการ
ดารงอยู่ของระบบนิเวศอย่างสมดุล และตอบสนองต่อความต้องการของมนุษย์ เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมอย่างยั่งยืน โดยมีการบูรณาการด้านการจัดการที่ดิน น้า และสิ่งมีชีวิตที่
อาศัยอยู่ในบริเวณนั้น ให้เกิดความสมดุล ทั้งการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืน และการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม
2) กาหนดและจาแนกเขตการผลิตทางการเกษตร เพื่อคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรมและ
ส่งเสริมความมั่นคงทางอาหาร โดยกาหนดเป็นเขตแหล่งผลิตอาหาร (Food Zone) หรือเขตการผลิตทาง
การเกษตรตามศักภาพของพื้นที่โดยเฉพาะสวนผลไม้ (Fruit Zone) ส่งเสริมมาตรการจูงใจทางการเงินแก่
เกษตรกรที่ดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวและฟื้นฟูป่าต้นน้า การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการเตือนภัยทางการเกษตรที่มี
การบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การส่งเสริมการทาเกษตรกรรมตามแนวทางการจัดการที่ดินและ
น้าเพื่อเกษตรกรรมยั่งยืน ตามแนวพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
3) พัฒนาเมืองและจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นเมืองที่มีความ
ยืดหยุ่น พร้อมปรับตัว และรับมือภัยธรรมชาติจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีการจัดระบบเตือนภัย
การปรับตัวและหลบหนีภัยในพื้นที่น้าท่วมตามธรรมชาติ การปรับปรุงลาน้าธรรมชาติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม
เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภ าพการระบายน้ า และลดความเสี ยหายจากอุทกภัยของชุมชนเมือง และให้ มีคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมที่ดีได้มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมเมือง มีระบบการบริหารจัดการของเสียในพื้นที่ตนเองอย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งระบบกาจัดขยะมูลฝอยและระบบบาบัดน้าเสีย
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4) สนับสนุนวางแผนการใช้ที่ดินเมือง และวางผังพัฒนาเมือง การจัดการด้านที่อยู่
อาศัย และการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเมือง ที่ส่งเสริมให้ชุมชนมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี โดย
มีการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะเทศบาลนาไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
เมืองสู่ความน่าอยู่อย่างยั่งยืน เมืองเชิงนิเวศ เมืองสมาร์ทซิตี้ และเมืองเก่าดั่งเดิมตามวิถีวัฒนธรรมที่คงความ
เอกลักษณ์ของวัฒนธรรมไทย ซึ่งเป็นโอกาสในการพัฒนาและบริห ารจัดการการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและ
วัฒนธรรมให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ และให้มีการเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมของชุมชนในท้องถิ่นที่มีความ
เป็นอัตลักษณ์
5) ส่งเสริมการพัฒนาการผลิตสินค้าทางการเกษตรให้มีคุณภาพและปลอดภัย ตาม
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และแนวทางการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี เพื่อสร้างมูลค่าการส่งออกที่แตกต่างจาก
การส่งออกสินค้าทางการเกษตรจากภูมิภาคเดียวกัน และมีการพัฒนาต่อยอดสินค้าให้มีความเป็นเอกลักษณ์
ควบคู่กับการส่งเสริมแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานความรู้ โดยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่
เหมาะสม ผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และเพิ่มผลิตภาพของการผลิต
รวมทั้ง ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามแนวทางที่ระเบียบกาหนด รวมทั้งสร้างกลไกรองรับเพื่อให้มีการเตรียมการ
และดาเนินการแก้ไขในส่วนที่เป็นอุปสรรคได้อย่างเหมาะสม จากการเข้าร่วมเป็นสมาชิกในองค์กรระหว่าง
ประเทศ รวมถึงการเป็นสมาชิกภายใต้อนุสัญญา พันธกรณี และข้อตกลงระหว่างประเทศ
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1. หลักการและเหตุผล
โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
(Eastern Economic Corridor : EEC) เป็นแผนยุทธศาสตร์ภายใต้
ไทยแลนด์ 4.0 ด้วยการพัฒนาเชิงพื้นที่ ที่ต่อยอดความสาเร็จมาจาก
แผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ Eastern Seaboard ซึ่ง
ดาเนินมาตลอดกว่า 30 ปีที่ผ่านมา โดยมีเป้าหมายหลักในการเติม
เต็ ม ภาพรวมในการส่ ง เสริ ม การลงทุ น ซึ่ ง จะเป็ น การยกระดั บ
อุตสาหกรรมของประเทศ เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และทาให้
เศรษฐกิจของไทยเติบโตได้ในระยะยาว โดยในระยะแรกจะเป็นการ
ยกระดับพื้นที่ในเขต 3 จังหวัด คือ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา ให้
เป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เพื่อรองรับการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจอย่ างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพผ่ านกลไกการบริหาร
จั ดการภายใต้การกากั บดูแลของคณะกรรมการนโยบายพื้นที่ เขต
เศรษฐกิ จพิ เศษภาคตะวั น ออก การพั ฒ นาเศรษฐกิ จมุ่ งสร้ างการ
เติ บโตทางเศรษฐกิจและเพิ่ มรายได้ ของประชาชนให้ สู งขึ้นและมี
คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ขึ้ น ในขณะเดี ย วกั น ก็ พ บว่ ามี ก ารใช้ ท รั พ ยากร
ธรรมชาติซึ่งเป็นฐานในการผลิตและการบริโภคที่ขาดการคานึงถึงความสมดุลและศักยภาพในการรองรับของ
ระบบนิเวศธรรมชาติ รวมถึง มีการปล่ อยมลพิษสะสมจากกระบวนการผลิ ตและการบริโภคออกสู่สิ่ งแวดล้อม
จานวนมากโดยเฉพาะในพื้นที่มาบตาพุด ประกอบกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยัง
เป็ น ไปในลั ก ษณะของการแก้ ไ ขปั ญ หามากกว่ า การป้ อ งกั น และไม่ บู ร ณาการกั น จึ ง ท าให้ ส ถานการณ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความวิกฤติและเสื่อมโทรมลงทั้งด้านปริมาณและคุณภาพอย่างรวดเร็ว และ
ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ
จากการประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่
2/2560 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 นายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการฯ ได้มอบให้กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดทาแผนสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดความมั่นใจเรื่องสิ่งแวดล้อมในพื้นที่
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (The Eastern Economic Corridor : EEC) ประกอบกับคาสั่งหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔๗/๒๕๖๐ เรื่อง ข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ในที่ดินในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก ซึ่งกาหนดให้มีนโยบายและแผนภาพรวมเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก ซึ่งต้องเชื่อมโยงกับแผนการใช้ประโยชน์ในที่ดิน และแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบ
สาธารณูปโภคของพื้นที่ต่อเนื่องกับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนสิ่งแวดล้อมใน
พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์) เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป็นประธานกรรมการ และมีหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่ วมเป็นกรรมการ
ได้แก่ กรมทรัพยากรน้า กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
กรมควบคุมมลพิ ษ กรมส่ งเสริ มคุณภาพสิ่ งแวดล้ อม กรมโยธาธิการและผั งเมือง กรมชลประทาน กรมการ
ท่องเที่ยวหรือผู้แทน การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
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และสิ่งแวดล้อม โดยมีผู้อานวยการสานักสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะและเจ้าหน้าที่สานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นกรรมการและฝ่ายเลขานุการ
โดยในการจัดทาแผนสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ได้มีการรวบรวม
ข้อมูลสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์ในที่ดินในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก รวมทั้ง โครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคของพื้นที่ที่ต่อเนื่องกับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก และนามาวิเคราะห์สถานการณ์ แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง และผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมที่
อาจจะเกิดขึ้นจากการดาเนิ นโครงการพั ฒนาในพื้ นที่ เพื่อกาหนดยุ ทธศาสตร์ การบริหารจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก โดยแผนสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เป็นแผนแม่บทหรือกรอบแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ EEC โดยมุ่งหวังให้แผนสิ่งแวดล้อมฯ เป็นส่วนหนึ่งที่สาคัญในการพัฒนาในพื้นที่ระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่ทันสมัยที่สุดในภูมิภาคอาเซียน ประเทศไทยมี
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพิ่มขึ้น หลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางเกิดความสมดุล และมุ่งสู่
เป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

1. แนวคิดและทิศทาง
แผนสิ่ ง แวดล้ อ มในพื้น ที่ร ะเบียงเศรษฐกิจ พิเศษภาคตะวันออก มีกรอบแนวคิดโดยยึดหลั ก
ปรัช ญาของเศรษฐกิจ พอเพียง ในการสร้ างสมดุล ระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บนแนวทางของความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการใช้องค์ความรู้ทั้งทาง
วิชาการ และภูมิปัญญาท้องถิ่นประกอบการตัดสินใจ โดยคานึงถึงความถูกต้องและเป็นธรรม ในการสร้าง
ภูมิคุ้มกันแก่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนที่เป็นการสม
ประโยชน์ต่อการพัฒนาในหลายมิติ ทั้งมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งต้องพิจารณาทั้งบริบทการ
จัดการอย่างรอบด้าน การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นจากแรงกดดันของกระแสแนวคิดและสถานการณ์ต่างๆ ทั้ง
ภายในและภายนอกพื้นที่ รวมทั้ง ต้องพิจารณาถึงเหตุปัจจัยที่ก่อให้เกิดการขาดสมดุลในการพัฒนา และความ
เสื่ อ มโทรมของทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มที่ ผ่ า นมา ซึ่ ง ส่ ง ผลให้ ต้ อ งเร่ ง บู ร ณาการการจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ผสมผสานกับการพัฒนาพื้นที่ในด้านอื่นๆ ที่จะนาไปสู่การสร้าง
สมดุลและการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง รวมถึงให้ความสาคัญต่อบทบาทที่เข้มแข็งขึ้นของภาคประชาชน
สิทธิชุมชน ตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕6๐
ทั้งนี้ ทิศทางของแผนสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จะต้องปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ค าสั่ ง คณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ และนโยบายของรั ฐ บาลที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และให้ บ รรลุ
วัตถุประสงค์ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา) ที่ให้จัดทาแผนสิ่งแวดล้ อม เพื่อให้
เกิดความมั่นใจเรื่องสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ EEC รวมทั้งจะต้องมีความสอดคล้องและต่อยอดกับทิศทางของร่าง
กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑2 (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕64)
และแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕64 ซึ่งมุ่งเน้นการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่ง แวดล้อม
สร้างสมดุลการพัฒนาในทุกมิติ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างมีคุณภาพ การสร้างความเป็นธรรมในสังคม
และการสร้างภูมิคุ้มกันต่อความเสี่ยงในมิติต่างๆ อย่างยั่งยืน ดังนั้น การจัดทาแผนฉบับนี้ จึงได้มีการพิจารณา
กาหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ให้ความสาคัญกับการ
สร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์และเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Creative and Green Economy) มาเป็น
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แนวทางในการกาหนดกรอบแนวคิดและทิศทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของพื้นที่
ระเบี ย งเศรษฐกิ จ พิ เ ศษภาคตะวั น ออก EEC นอกจากนี้ ยั ง มุ่ ง เน้ น แนวทางการใช้ ป ระโยชน์ จ าก
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนกลุ่มต่างๆ สามารถเข้าถึง
ทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างเท่าเทียมกัน

2. หลักการการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ใช้หลักการเดียวกันกับแผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2560 – 2564) ประกอบด้วย ๖ หลักการสาคัญ คือ
๓.๑ “การพั ฒนาที่ยั่ งยื น ”เป็ นหลั กการที่ ให้ ความส าคัญกั บการพั ฒนาที่ มี ดุ ลยภาพ ทั้ งด้ าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะต้องเกื้อกูลและไม่เกิดความขัดแย้งซึ่งกันและกัน โดยการพัฒนาเศรษฐกิจ
ให้ขยายตัวอย่างมีคุณภาพและแข่งขันได้ จะต้องคานึงถึงขีดจากัดของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมที่
สามารถสงวนรักษาไว้ใช้ประโยชน์ได้อย่างยาวนาน ใช้ทรัพยากรทุกชนิดอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุด
โดยไม่ส่งผลเสียต่อความต้องการของสังคมทั้งในปัจจุบันและในอนาคต
๓.๒ “การบริหารจัดการเชิงระบบนิเวศ” เป็นหลักการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โดยคานึงถึงความสัมพันธ์เชิงระบบหรือองค์รวม (Holistic) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการดารงอยู่ของ
ระบบนิเวศอย่างสมดุล และการตอบสนองต่อความต้องการของมนุษย์ในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ได้แก่ การจัดการลุ่มน้าอย่างบูรณาการ และการบริหารจัดการกลุ่มป่า
๓.๓ “การระวังไว้ก่อน” เป็นหลักการจัดการเชิงรุกที่เน้นการป้องกันผลกระทบล่วงหน้าโดยการ
สร้างระบบภูมิคุ้มกันให้กับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีระบบนิเวศที่เปราะบางและ
พื้นที่เสี่ยง
๓.๔ “ผู้ก่อมลพิษเป็ นผู้จ่ าย”และ “ผู้ได้รับผลประโยชน์เป็นผู้ จ่าย” เป็นหลักการในการนา
เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยสร้างแรงจูงใจและภาระ
รับผิดชอบเพื่อลดการก่อมลพิษส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการ
ฟื้นฟู และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมถึงสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้เสีย
ประโยชน์ เพื่อลดความขัดแย้งทางสังคมอันเกิดจากการนาทรัพยากรธรรมชาติไปใช้ประโยชน์ และทาให้เกิดผล
ลัพธ์ที่ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์ร่วมกัน
๓.๕ “ความเป็นหุ้นส่วนของรัฐ - เอกชน” เป็นหลักการที่ใช้สร้างการร่วมรับผิดชอบและควร
นามาใช้ควบคู่กับหลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ายเพื่อส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามาลงทุนและมีบทบาทในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมมากขึ้น
๓.๖ “การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ” เป็นหลักการลดอัตราการใช้ทรัพยากรต่อหน่วย
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ส่งผลให้เกิดการเพิ่มผลิตภาพการใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และลดปริมาณ
การเกิดมลพิษโดยรวมจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจดังกล่าว
3.7 “การขยายความรับผิดชอบแก่ผู้ผลิต ” เป็นหลักการเพิ่มขอบเขตความรับผิดชอบของ
ผู้ผลิตให้ครอบคลุมในแต่ละช่วงของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผู้ผลิตมีการปรับปรุงกระบวนการผลิตและ
ส่งผลให้คุณภาพสิ่งแวดล้อมดีขึ้น รวมทั้งมุ่งเน้นให้ผู้ผลิตมีการปรับปรุงและพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์และ
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ระบบการผลิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้ผลิตภัณฑ์มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น และลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม
3.8 “ธรรมาภิบาล” เป็นหลักการที่มุ่งเน้นให้เกิดความยั่งยืนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้ อม โดยมีองค์ประกอบที่ส าคัญ ได้แก่ การมีส่ วนร่ วมของทุกภาคส่ วนการกระจายอานาจที่ยึ ด
หลักการพื้นที่ - หน้าที่ - การมีส่วนร่วม การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม ความโปร่งใสใน
กระบวนการตัดสินใจการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ และการกาหนดภาระรับผิดชอบ (Accountability) ของทุก
ภาคส่วนอย่างจริงจัง

3. วิสัยทัศน์
“ส่งเสริมการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกให้เติบโต เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน
ก่อเกิดความสมดุล มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป”

4. พื้นที่เป้าหมาย
พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง และพื้นที่ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในระบบ
นิเวศเดียวกันหรือเกี่ยวเนื่องและคาบเกี่ยวกัน

5. วัตถุประสงค์
5.1

จัดการสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพที่ดีเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

5.2

อนุรักษ์และฟื้นคืนทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อรักษาความสมดุลใน
ระบบนิเวศและให้มีการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าและเป็นธรรมสู่การเป็นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน

5.3

ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบนพื้นฐานการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วม
ของชุมชนและประชาชน

6. เป้าประสงค์
6.1
6.2
6.3

สิ่งแวดล้อมได้รับการจัดการที่ดีอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานที่ดี
ฐานทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ ของทุกระบบนิเวศ ได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์อย่าง
สมดุลและเป็นธรรม และเกิดความมั่นคง
ประชาชนในพื้นที่ EEC ได้รับการยกระดับคุณภาพชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมเมืองที่ดีได้มาตรฐานสากล

7. ยุทธศาสตร์
แผนสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 - 2564
ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ 11 มาตรการ ดังนี้
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีเกิดความเชื่อมั่น
มาตรการ 1.1 เพิ่มประสิทธิภาพในการบาบัด กาจัดของเสีย และควบคุมมลพิษจากแหล่งกาเนิด
มาตรการ 1.2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการมลพิษ
ยุทธศาสตร์ที่ 2
มาตรการ 2.1
มาตรการ 2.2
มาตรการ 2.3

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพเกิดความสมดุล
ฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้าลาธาร ทรัพยากรดิน และความหลากหลายทางชีวภาพ
บริหารจัดการทรัพยากรน้าเพื่อสร้างความมั่นคงของน้าภาคการผลิต
อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชนอย่างน่าอยู่เกิดความมั่นคง
มาตรการ 3.1 วางผังการใช้ประโยชน์ที่ดินและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองให้รองรับการดาเนิน
ชีวิตของคนทุกกลุ่ม
มาตรการ 3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเมืองในรูปแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ให้เกิดความมั่งคั่งและยั่งยืน
มาตรการ 4.1 ส่งเสริมการผลิตและบริการด้านท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
มาตรการ 4.2 ส่งเสริมการผลิตและบริการอุตสาหกรรม
มาตรการ 4.3 ส่งเสริมมาตรการทางเศรษฐศาสตร์เพื่อความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
มาตรการ 4.4 ส่งเสริมการศึกษาและการสื่อสารที่เปิดโอกาสการมีส่วนร่วมของชุมชนและประชาชน
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วิสัยทัศน์
พื้นที่
เป้าหมาย
วัตถุประสงค์

แผนสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 - 2564
“ส่งเสริมการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกให้เติบโต เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ก่อเกิดความสมดุล มั่งคั่ง และยั่งยืนต่ อไป”
พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง และพื้นที่ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในระบบนิเวศเดียวกันหรือเกี่ยวเนื่องและคาบเกี่ยวกัน
1.จัดการสิ่งแวดล้อมให้มี
คุณภาพที่ดีเพื่อเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชน

เป้าประสงค์

1. สิ่งแวดล้อมได้รับการ
จัดการที่ดีอย่างมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานที่ดี

ยุทธศาสตร์

1. การจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมที่ดีเกิดความ
เชื่อมั่น
1.1
1.2
เพิ่มประสิทธิภาพ พัฒนาระบบ
ในการบาบัด การบริหาร
กาจัดของเสีย จัดการมลพิษ
และควบคุม
มลพิษจาก
แหล่งกาเนิด

มาตรการ

2. อนุรักษ์และฟื้นคืนทรัพยากรธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อรักษาความ
สมดุลในระบบนิเวศและให้มีการใช้ประโยชน์
อย่างคุ้มค่าและเป็นธรรมสู่การเป็นฐานการพัฒนา
ที่ยั่งยืน
2. ฐานทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ ของทุกระบบ
นิเวศ ได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์
อย่างสมดุลและเป็นธรรม และเกิดความมั่นคง

3. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบนพื้นฐานการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และการมีส่วนร่วมของชุมชนและประชาชน

3. ประชาชนในพื้นที่ EEC มีโอกาสและส่วนร่วมในการพัฒนา ได้รับการยกระดับคุณภาพชีวิตอยู่ใน
สิ่งแวดล้อมเมืองที่ดีได้มาตรฐานสากล

2. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่าง 3. การพัฒนาเมืองและชุมชนอย่าง
มีประสิทธิภาพเกิดความสมดุล
น่าอยู่เกิดความมั่นคง
2.1
ฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้น
น้าลาธาร
ทรัพยากรดิน
และความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพ

2.2
2.3
3.1
3.2
บริหารจัดการ อนุรักษ์และ
วางผังการใช้
ส่งเสริมและ
ทรัพยากรน้า ฟื้นฟูทรัพยากร ประโยชน์ที่ดินและ สนับสนุนการ
เพื่อสร้างความ ทางทะเลและ พัฒนาโครงสร้าง พัฒนาเมืองใน
มั่นคงของน้า
ชายฝัง่
พื้นฐานของเมืองให้ รูปแบบที่เป็น
ภาคการผลิต
รองรับการดาเนิน
มิตรกับ
ชีวิตของคนทุกกลุ่ม สิ่งแวดล้อม

4. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความมั่งคั่งและยั่งยืน
4.1
4.2
4.3
ส่งเสริมการ ส่งเสริมการ ส่งเสริมมาตรการ
ผลิตและ
ผลิตและ ทางเศรษฐศาสตร์
บริการด้าน
บริการ
เพื่อความ
ท่องเที่ยว อุตสาหกรรม รับผิดชอบต่อ
สังคมและ
สิ่งแวดล้อม

4.๔
ส่งเสริมการศึกษา
และการสื่อสารที่
เปิดโอกาสการมี
ส่วนร่วมของชุมชน
และประชาชน

แผนสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ.2561-2564

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีเกิดความเชื่อมั่น
เป้าหมาย
1. ของเสียทุกประเภทได้รับจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อมุ่งสู่สังคมไร้ของเสีย 2. ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment) ระดับพื้นที่
(Zero Waste) และพื้นที่วิกฤติได้รับการบาบัดและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมให้ได้คุณภาพตาม โดยวิเคราะห์ ประเมินศักยภาพและข้อจากัด ที่ให้ความสาคัญกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
มาตรฐาน
ตัวชี้วัด
1.คุณภาพสิ่งแวดล้อมได้ตามมาตรฐาน
2. ร้อยละประสิทธิภาพการจัดการ มลพิษได้อย่างถูกต้องตามหลัก 3. มีการกาหนดนโยบาย แผน แผนงาน และโครงการขนาดใหญ่ ที่
คุณภาพสิ่งแวดล้อมทุกประเภททั้ง คุณภาพน้า วิชาการและได้ตามมาตรฐานทั้งการจัดการกากของเสียภาคชุมชน เหมาะสมและไม่เกินขีดการรองรับของพื้นที่ สามารถบ่งชี้ประเด็นสาคัญ
ผิวดิน /น้าใต้ดิน /น้าทะเลชายฝัง่ และ
และอุตสาหกรรม และการจัดการน้าเสียชุมชนและอุตสาหกรรม ในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
คุณภาพอากาศและเสียง
มาตรการที่ 1.1 เพิ่มประสิทธิภาพในการบาบัด กาจัดของเสีย และควบคุมมลพิษจากแหล่งกาเนิด
 ให้ อปท. จัดหาระบบการจัดการกากของเสียชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ และเร่งกาจัดขยะ
มูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่กาจัดในพื้นที่
 ให้ อปท. เพิ่มประสิทธิภาพเป็นศูนย์กาจัดขยะมูลฝอยรวม และปรับปรุงระบบกาจัดด้วย
เทคโนโลยีขั้นสูง ที่สามารถแปลงขยะมูลฝอยเป็นปุ๋ย ก๊าซชีวภาพ เชื้อเพลิงและไฟฟ้า
 อปท. จัดให้มีบุคลากรที่มีความชานาญหรือร่วมมือกับภาคเอกชน และนักวิชาการให้การ
สนับสนุนในการเดินและบารุงรักษาระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดอายุการใช้งาน และ
ต้องเผยแพร่ข้อมูลการจัดการอย่างเปิดเผย และเป็นปัจจุบัน เพื่อสร้างความเข้าใจและความ
มั่นใจกับประชาชน
 สนับสนุนการร่วมทุนกับเอกชนในการจัดการขยะมูลฝอย เลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับ
สภาพปัญหา และผ่านการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อลดความขัดแย้งและการ
ต่อต้านจากประชาชน
 ให้ อปท. เพิ่มประสิทธิภาพการรวบรวมน้าเสียให้ครอบคลุมเขตพื้นที่ และบาบัดให้ได้ตาม
ค่ามาตรฐานการและขยายการรองรับน้าเสียจากท้องถิ่นข้างเคียงที่ไม่สามารถจัดหาระบบ
บาบัดน้าเสีย
 ให้ อปท.จัดหาระบบบาบัดน้าเสียที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ หรือใช้ระบบจัดการน้าเสีย

 เร่งฟื้นฟูพื้นที่วิกฤติที่ประสบปัญหาการปนเปื้อนสารเคมีและมลพิษในสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความมั่นใจใน
การพัฒนาและการลงทุน
 จัดให้มีระบบจัดการกากอุตสาหกรรมให้เพียงพอต่อการรองรับและจัดการได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ
กากับให้โรงงานทุกแห่ง ให้นากากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายเข้าสู่ระบบ ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน
การขนส่งกากอุตสาหกรรมของโรงงานให้ดาเนินการได้ตามมาตรฐาน
 สร้างและพัฒนาระบบรองรับซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 กากับดูแลโรงงานบาบัดกาจัดกากอุตสาหกรรมให้ดาเนินการได้ตามมาตรฐาน และยกระดับมาตรฐาน
โรงงานรับบาบัด/กาจัดกากอุตสาหกรรมที่ไม่เป็นอันตราย ให้มีระบบป้องกันการปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อมที่มี
ประสิทธิภาพ
 นาแนวทางระบบการรายงานการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษของโรงงานอุตสาหกรรม (PRTR) มา
ดาเนินการ โดยมีระบบติดตามตั้งแต่การนาเข้า ผลิต จาหน่ายขนย้าย และกาจัด ตลอดจนวัฏจักร เพื่อป้องกัน
การตกค้างในสิ่งแวดล้อมและการลักลอบทิ้งที่ไม่ถูกต้อง
 ให้โรงงานฯ ติดตั้งระบบตรวจวัดมลพิษแบบตามเวลาจริง และมีระบบการรายงานผลการตรวจวัดมลพิษ
อย่างต่อเนื่อง (CEMs) และเชื่อมต่อและส่งข้อมูลยังศูนย์ข้อมูลของหน่วยงานกากับและต่อสาธารณะ และ
ติ ดตั้ งสถานี ตรวจวั ดมลพิ ษอากาศโดยรอบเขตพื้ นที่ ที่ สามารถแสดงผลตามเวลาจริ ง และเผยแพร่ ให้
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ขนาดเล็กระดับชุมชนหรือกลุ่มอาคาร หรือระบบฯแบบพึ่งพาธรรมชาติ และควบคุมน้าเสียจาก ประชาชนสามารถรับรู้ข้อมูลได้ตลอดเวลา
แหล่งกาเนิดให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

มาตรการที่ 1.1 เพิ่มประสิทธิภาพในการบาบัด กาจัดของเสีย และควบคุมมลพิษจากแหล่งกาเนิด (ต่อ)
 พั ฒนานวั ตกรรมการจั ดการน้ าเสี ยชุ มชนให้ มี คุ ณภาพดี พอที่ จะน าไปใช้ ประโยชน์ ใหม่ ใน  เพิ่มความเข้มงวด ตรวจสอบ ติดตามระบบการขนส่งสารเคมี เพื่อลดอุบัติภัยจากการขนส่งสารเคมี
อุตสาหกรรม
อันตราย เฝ้าระวังเส้นทางการขนส่งสารอันตราย จัดทามาตรการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง
 จัดการของเสียและมลพิษบนฝั่งตั้งแต่ต้นทาง และควบคุมกิจกรรมที่ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่ง การทา
ประมงการเดินเรือ เรือท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยว การขนถ่ายสินค้ากลางทะเล อย่างเคร่งครัด

มาตรการที่ 1.2พัฒนาระบบการบริหารจัดการมลพิษ
 นาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) มาใช้เป็นเครื่องมือสาคัญในการเสนอทางเลือกในการตัดสินใจเชิงนโยบายของภาครัฐ การสนับสนุนการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ทั้งเขตการ
พัฒนาเศรษฐกิจ และระบบนิเวศที่สาคัญของประเทศ
 ศึกษาและกาหนดศักยภาพการรองรับมลพิษของพื้นที่ (Carrying Capacity) เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณากาหนดประเภทและจานวนสถานประกอบการในพื้นที่สาคัญโดยเฉพาะพื้นที่ที่
เป็นเป้าหมายของพัฒนา เช่น เขตเศรษฐกิจพิเศษพื้นที่เขตอุตสาหกรรมหลัก
 กาหนดและจัดทาฐานข้อมูลกลางสาคัญด้านมลพิษของประเทศที่เชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยทุกส่วนราชการสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลกลางและใช้ประโยชน์ในการอนุมัติ อนุญาต
กากับดูแล ในการประกอบกิจการ
 นาผลการติดตามตรวจสอบตามมาตรการรายงาน IEE, EIA, E-HIA รวมถึงการปฏิบัติตามประมวลหลักการปฏิบัติ ไปใช้ในการกากับ บังคับใช้กฎหมาย อนุมัติ อนุญาตและต่ออายุใบอนุญาตประกอบ
กิจการ
 ป้องกันและจัดการมลพิษเพื่อรองรับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ้นจากพื้นที่พัฒนาอุตสาหกรรมและ/หรือในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ รวมถึงการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพ รวมทั้งเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการโต้ตอบเหตุฉุกเฉินด้านมลพิษ เช่น การรั่วไหลของสารเคมี อุบัติเหตุจากการขนส่งสารเคมี การเกิดเพลิงไหม้จากสารเคมี น้ามันรั่วไหล
 สร้างระบบพัฒนาเทคโนโลยีและเครือข่ายการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมและหรือภาวะมลพิษให้ครอบคลุมทุกประเภทมลพิษ หรือชนิดมลพิษที่มีผลกระทบ มีระบบเตือนภัยด้านมลพิษทั้งใน
ระดับพื้นที่ ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ ระดับอาเซียน และการรายงานต่อสาธารณะและหน่วยงานรับผิดชอบ
 สร้างระบบการจัดการควบคุมความเสี่ยงและระงับเหตุฉุกเฉินในระดับพื้นที่ โดยผลักดันให้ อปท. ดาเนินการ
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมอย่างมีประสิทธิภาพเกิดความสมดุล
เป้าหมาย
เพิ่ มพื้ นที่ ป่ าไม้ ให้ บรรลุ เป้ าหมายตามนโยบายรั ฐบาลเพื่ อ สร้างความมั่นคงทางด้านน้าและจัดสรรน้าเกิดประโยชน์ ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพื่อประชาชนได้ใช้ประโยชน์
อนุรักษ์ระบบนิเวศป่าไม้และรักษาสมดุลของระบบนิเวศลุ่มน้า อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม เพื่อลดความขัดแย้งในพื้นที่ จากความหลากหลายทางชีวภาพ และการท่องเที่ยวในพื้นที่อย่างเหมาะสม
ตัวชี้วัด
1. มีพื้นที่ป่าไม้และความหลากหลายทาง
2. ทรัพยากรน้า ทั้ง 3. ระดับการดาเนินงานการ 4. ประกาศพื้นที่คุ้มครอง 5. ปะการังที่มี 6. ชายฝั่งที่ถูกกัดเซาะ 7. ทวงคืนพื้นที่ป่าชาย
ชีวภาพของพื้นทีม่ ากขึ้น (พื้นที่ป่าไม้ ทั้ง ปริมาณและคุณภาพของ จัดการทรัพยากรน้าแบบ สิ่งแวดล้อมบริเวณแหล่งน้า ชีวิตมีปริมาณ
ได้รับการจัดการตาม
เลน และส่งเสริมการ
พื้นทีป่ ่าอนุรักษ์และพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ
น้าท่าและการเก็บกัก
บูรณาการ IWRM
ที่สาคัญและบริเวณ
เพิ่มขึ้นร้อยละ แนวทางและมาตรการ เพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง
ป่าชายเลน และป่าและพื้นที่สีเขียวใน เพียงพอต่อความต้องการ (ดัชนี 60 ปานกลางถึงสูง)
ปากแม่น้าชายฝั่งทะเล
3-9
ที่เหมาะสม (50 กม.) ให้เป็นไปอย่างยั่งยืน
เมือง) เพิ่มขึ้นทุกปี ปีละ ร้อยละ 5
ทุกภาคส่วน
มาตรการที่ 2.1 ฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้าลาธาร ทรัพยากรดิน และความหลากหลายทางชีวภาพ
 ส่งเสริมการจัดการพื้นที่ป่าไม้ในผืนป่าขนาดใหญ่เพื่อรักษาความสมดุลของระบบนิเวศลุ่มน้า
 ปฏิบัติตามมาตรการการใช้ที่ดินในเขตชั้นคุณภาพลุ่มน้าอย่างเคร่งครัด ห้ามใช้ประโยชน์บริเวณพื้นที่ต้นน้าลาธาร
 ฟื้นฟูพื้นที่ป่าที่เสื่อมโทรมและเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายรัฐบาล
 อนุรักษ์พื้นที่ที่มีความสาคัญ พื้นที่เสี่ยงต่อการถูกคุกคาม และพื้นที่ที่มีความเปราะบางเชิงนิเวศ เพื่อลดอัตราการสูญเสียแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ
 ให้สิทธิชุมชนเข้าใช้ประโยชน์จากป่าและเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนท้องถิ่นในการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมแบบบูรณาการ
 สนับสนุนการศึกษาวิจัยและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะและการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจบนฐานทรัพยากรชีวภาพ
 พัฒนาระบบการจัดสรรพื้นที่สาหรับพืชอาหารและพืชพลังงานอย่างเหมาะสม ตามแนวทางการบริหารจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน
 ส่งเสริมกิจกรรมการเกษตรที่รักษาระบบนิเวศ และแก้ไขปัญหาการทาลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 สารวจและประกาศแนวเขตพื้นที่เกษตรอินทรีย์ เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรและชุมชนมีการรวมกลุ่มในการทาเกษตรอินทรีย์
 ผลิตสินค้าเกษตรให้เหมาะสมกับพื้นที่ตามแนวทางการบริหารจัดการเขตความเหมาะสมสาหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจสาคัญ และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาในการสร้าง
ผลิตภัณฑ์ใหม่และสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ที่มีมากในพื้นที่ ทั้งในด้านการสร้างเอกลักษณ์ คุณภาพ
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มาตรการที่ 2.2 บริหารจัดการทรัพยากรน้าเพื่อสร้างความมั่นคงของน้าภาคการผลิต
 วางแผนการบริหารจัดการลุ่มน้าและจัดการทรัพยากรน้าและน้าบาดาลในระดับพื้นที่
 วางแผนจัดสรรน้าร่วมกันเพื่อสร้างความสมดุลของน้าภาคการผลิต โดยจัดการความต้องการ
จัดสรรและแบ่งปันการใช้น้าที่เหมาะสมแต่ละภาคส่วน
 จัดหาแหล่งน้าต้นทุนสารองและแหล่งเก็บน้า เสริมประสิทธิภาพการเก็บกักเดิม และ
ปรับปรุงสิ่งก่อสร้างแหล่งน้าที่เสื่อมโทรม
 ฟื้นฟูพื้นที่ชุ่มน้าระดับชาติและนานาชาติ
 ผลักดันการประกาศพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 3อ่าง
 สนับสนุนระบบผันน้า ระบบเชื่อมโยงแหล่งน้าภายในระหว่างลุ่มน้าและระหว่างประเทศ
 ส่งเสริมการผลิตน้าจืด (ประปา) จากน้าทะเลเพื่อใช้ในภาคอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว
บนเกาะ
 สารวจ ประเมินศักยภาพ พัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรน้าบาดาล
เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างสมดุล

มาตรการที่ 2.3 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
 วางแผนเชิงพื้นที่ทางทะเล (MSP) และการจัดทาผังทะเลหรือการแบ่งเขตการใช้ประโยชน์ทางทะเล
 ป้องกันและแก้ไขพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่งให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและระบบนิเวศชายฝั่งทะเลให้ยั่งยืน
 กาหนดและประกาศพื้นที่คุ้มครองระบบนิเวศสาคัญทางทะเลและชายฝั่ง
 ผลักดันการประกาศเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
 อนุรักษ์สภาพแวดล้อมบริเวณชายฝั่งทะเลและเกาะ เพื่อให้การพัฒนาการท่องเที่ยวยั่งยืน
ส่งเสริมการทาประมงที่คานึงถึงความสมดุลของทรัพยากรสัตว์น้า และระบบนิเวศ
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชนอย่างน่าอยู่เกิดความมั่นคง
เป้าหมาย
1. มีผังเมือง ผังพื้นที่เฉพาะ ที่เป็นไปตามศักยภาพของพื้นที่และส่งเสริมให้เกิดเมืองที่สามารถ 2. มีเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน
ปรับตัวได้จากภัยธรรมชาติ (resilience) และมีความน่าอยู่อย่างยั่งยืน ลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัว สากลและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ให้พร้อมรับการเปลี่ยน แปลงสภาพภูมิอากาศ
ตัวชี้วัด
1.จานวนเมืองมีแผนและระบบป้องกัน เฝ้าระวังและเตือนภัยทาง 2.Fruit Estate เพื่อเชื่อมโยงกับ 3. จานวนเมืองน่าอยู่อย่าง
4. พื้นที่สีเขียวยั่งยืนในเขตเมืองทุก 5.พื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาสู่
ธรรมชาติในพื้นที่เสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ
อุตสาหกรรม
ยั่งยืน อย่างน้อย 4 เมือง
เมือง ไม่น้อยกว่า 10 ตร.ม.ต่อคน
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
มาตรการที่ 3.1 วางผังการใช้ประโยชน์ที่ดินและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองให้รองรับการดาเนินชีวิตของคนทุกกลุ่ม
 จัดทาผังเมืองในเขตพื้นที่ ผังพื้นที่เฉพาะ ที่เป็นไปตามศักยภาพของพื้นที่ เพื่อการใช้ประโยชน์ให้สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ วางแผนการเป็นสังคมผู้สูงอายุ และรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ โดยผสมผสานกับวัฒนธรรมเชิงสังคมและระบบนิเวศ และให้ประชาชนมีส่วนร่วม รวมทั้งให้ผังเมืองมีผลบังคับใช้อย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพ
 กาหนดให้เมืองมีการวางผังพื้นที่ตั้งระบบการบริหารจัดการของเสียในพื้นที่ตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ
 กาหนดพื้นที่ที่เหมาะสมสาหรับแหล่งชุมชนและที่อยู่อาศัย กาหนดพื้นที่แนวกันชนรอบเมือง เพื่อป้องกันอุบัติภัยต่างๆ คุ้มครองพื้นที่สีเขียวรอบเมืองและพื้นที่เกษตรกรรมรอบชานเมืองเพื่อเป็นพื้นที่แนว
กันชนรอบเมืองและป้องกันการขยายตัวของเมืองอย่างไม่เป็นระบบ เพื่อเป็นแหล่งดูดซับมลพิษและแหล่งกักเก็บคาร์บอน รวมถึงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมการพัฒนาต่างๆ ตามแนวทางการ
จัดการเมืองอย่างยั่งยืน
 ให้ อปท.กาหนดการวางผังเมือง โดยจัดภูมิทัศน์เมืองและภูมิทัศน์วัฒนธรรม มีระบบระบายน้าสาธารณะที่สามารถใช้ประโยชน์ในการรองรับน้าเสียจากชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดให้มีพื้นที่สีเขียว
สวนสาธารณะ และมีเส้นทางจักรยานและทางเดินที่ปลอดภัย เป็นต้น
 ส่งเสริมพื้นที่สีเขียวยั่งยืนในเมืองให้ได้ตามมาตรฐานสากล ที่ให้เกิดประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยส่งเสริมการเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายพื้นที่สีเขียว มีแนวเชื่อมระหว่างพื้นที่สีเขียวเน้นเส้นทางสี
เขียว สอดคล้องตามหลักการจัดการระบบน้า เพื่อความยั่งยืนในการจัดการระบบน้าและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้มีสัดส่วนของพื้นที่ซับน้าหรือเพิ่มพื้นที่รับน้ามากที่สุดเท่าที่ทาได้
 พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง เพื่อบรรเทาปัญหาจราจรและให้ประชาชนเข้าถึงบริการระบบขนส่งสาธารณะซึ่งมีต้นทุนต่าและเป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม ภายใต้หลักการส่งเสริมความสะดวก
ปลอดภัยในการเดินทางของคนทุกช่วงวัยและผู้พิการ รวมทั้งส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างเมืองและชนบท
 วางแผนการพัฒนารูปแบบการขนส่งสาธารณะทั้งระบบราง ทางถนน ทางน้า ทางจักรยาน และทางเท้าให้เป็นระบบขนส่งที่ใช้พลังงานต่า และส่งเสริมระบบการขนส่งสาธารณะ ด้วยการเดินทางที่ไม่ใช้
เครื่องยนต์
 กาหนดแนวทางการการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคของเมือง เช่น การก่อสร้างระบบไฟฟ้าใต้ดิน ถนนปลอดฝุ่น ประปาได้มาตรฐานสากล พร้อมทั้ง ปรับปรุงถนนให้มีความเรียบ เพื่อ
ลดการกระแทกจากการขับขี่ที่ทาให้เกิดเสียงดัง และพัฒนามาตรฐานสาหรับถนนสร้างใหม่ในพื้นที่ที่มีปัญหาเฉพาะด้าน เช่น พื้นที่ที่มีกิจกรรมการขนส่ง การขน ถ่าย หรือการก่อสร้างหนาแน่น
 ใช้มาตรการลดปริมาณรถยนต์ส่วนบุคคลที่วิ่งในพื้นที่การจราจรหนาแน่น เพื่อควบคุมปริมาณการจราจรเฉพาะพื้นที่ การลดพื้นทีจ่ ราจรที่แบ่งให้กับรถยนต์ส่วนบุคคล การควบคุมสมรรถนะของเครื่องยนต์
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มาตรการที่ 3.1 วางผังการใช้ประโยชน์ที่ดินและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองให้รองรับการดาเนินชีวิตของคนทุกกลุ่ม (ต่อ)
 ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานสะอาดเพื่อใช้เองภายในเขตพื้นที่ เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ และลม และพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าให้รองรับไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานหมุนเวียนของ
อาคารและบ้านเรือน รวมถึงระบบเครือข่ายการเข้าถึงสัญญาณอินเตอร์เน็ตที่รวดเร็วและครอบคลุมทุกพื้นที่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี ดิจิทัล ในทุกภาคส่วนในเขตพื้นที่ตามแนวนโยบายไทยแลนด์ 4.0
 พัฒนารูปแบบการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารและที่อยู่อาศัยให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งพัฒนาระบบการก่อสร้าง การใช้งานการบารุงรักษา การปรับปรุง และการทาลายเมื่อเลิกใช้ เพื่อส่งเสริมการ
เป็นอาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Building) ตลอดวงจรอายุอาคาร (Life Cycle)
 พัฒนามาตรฐานอาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทั้งด้านการจัดการของเสีย การใช้น้า พลังงาน การใช้วัสดุทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (กรณีปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคาร) และสนับสนุนการใช้มาตรฐาน
การอนุรักษ์พลังงานในอาคาร (Building Energy Code) เป็นลาดับแรก
มาตรการ 3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเมืองในรูปแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 ส่งเสริมความเป็นเมืองทีม่ ีความยืดหยุ่น พร้อมปรับตัวและรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งด้านภัยแล้งและด้านน้าท่วมและอุทกภัย มีการจัดระบบเตือนภัย การปรับตัวและหลบหนีภัยในพื้นที่น้า
ท่วมตามธรรมชาติ
 สนับสนุนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town) รวมถึงสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจพร้อมกับความเจริญของชุมชนและการรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีอย่างสมดุล รวมทั้งกาหนด
กลไกการสื่อสารกับทุกภาคส่วนในพื้นที่ และสร้างความเข้าใจกับชุมชนให้เกิดการยอมรับร่วมกันก่อนจะมีการจัดตั้งหรือพัฒนาพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
 พัฒนามาตรฐานและรูปแบบของเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเมืองสีเขียวและขยายรูปแบบการพัฒนาเมืองสู่มาตรฐานของเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างมีบูรณาการภายใต้การมีส่วนร่วมของส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน ใช้แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยอย่างครบวงจร รณรงค์การใช้น้า
อย่างประหยัดเพื่อช่วยลดมลพิษทางน้า
 ส่งเสริมให้เทศบาลนาไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเมืองสู่ความน่าอยู่อย่างยั่งยืน เมืองเชิงนิเวศ เมืองสมาร์ทซิตี้ และเมืองเก่าดั่งเดิมตามวิถีวัฒนธรรมที่คงความเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมไทยมาดาเนินการ
 รักษาอัตลักษณ์ของเมือง ให้ความสาคัญต่อการอนุรักษ์ สืบสานประเพณี วัฒนธรรม สถาปัตยกรรมพื้นบ้าน และเมืองเก่า ตลอดจนใช้เศรษฐกิจดิจิทัลต่อยอดการพัฒนาเมือง ควบคู่กับการสร้าง “แบรนด์”
หรือเอกลักษณ์ของเมือง
 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเมือง เสริมสร้างขีดความสามารถของอปท. และความร่วมมือระหว่างกัน เพื่อให้บริหารจัดการเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความมั่งคั่งและยั่งยืน
เป้าหมาย
1. มีการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลิตภัณฑ์และการ 2. มีการใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อ
บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นที่ยอมรับได้มาตรฐาน
สิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัด
1.จานวนแหล่ง 2. การท่องเที่ยวในเขต 3. จานวนโรงงาน
4. ให้ความช่วยเหลือ 5.การให้สิทธิพิเศษด้าน 6.ระบบการกาหนดภาษี
ท่องเที่ยวที่ได้รับ พื้นที่อนุรักษ์ทางทะเล
อุตสาหกรรมที่เข้าร่วม ด้านการเงิน/การลงทุน การลงทุนซึ่งใช้
สิ่งแวดล้อม เช่น การเก็บ
การรับรอง
เป็นไปตามขีด
โครงการอุตสาหกรรมสี ด้านเทคโนโลยี
เครื่องจักร /โรงงานที่ไม่ ค่าธรรมเนียมมลพิษ การเก็บค่า
มาตรฐานการ ความสามารถการรองรับ เขียวเพิ่มขึ้น และผ่าน สิ่งแวดล้อม
ก่อไห้เกิดผลกระทบต่อ ทิ้งกากของเสียและปล่อยน้าทิ้ง
ท่องเที่ยวไทย และเป็นไปอย่างยั่งยืน
เกณฑ์ระดับ 4
สิ่งแวดล้อม
มาตรการที่ 4.1 การส่งเสริมการผลิตและ
บริการด้านท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
 วางแผนและพั ฒนาพื้ นที่ แหล่งท่องเที่ยวให้
เหมาะสม ค านึ งถึ งขีดความสามารถในการ
รองรับการรักษา คุ้มครอง หรือฟื้นฟู หรือมี
ความสาคัญทางประวัติศาสตร์ และหลักการ
จัดการการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
 พัฒนาปัจจัย/โครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอานวย
ความสะดวกด้านการท่ องเที่ ยวที่ เป็ นมิ ตรกั บ
สิ่งแวดล้อมให้เพียงพอและได้มาตรฐานในระดับ
นานาชาติ
 กาหนดปริมาณนักท่องเที่ยวให้เหมาะสมกับ
ศั กยภาพของแหล่ งท่ องเที่ ยวและระบบการ
จัดการด้านสิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยว เริ่ม
จากแหล่งท่องเที่ยวที่มีความอ่อนไหว
 ส่ งเสริ มการท่ องเที่ ยวที่ เป็ นมิ ตรกั บ

มาตรการที่ 4.2 การส่งเสริมการผลิต
และบริการอุตสาหกรรม
 ก าหนดเขตและควบคุ ม การใช้
ประโยชน์ที่ดินเพื่ออุตสาหกรรมให้เป็น
สัดส่วนและชัดเจนผ่านกระบวนการมี
ส่ ว นร่ ว ม ก าหนดแนวพื้ น ที่ กั น ชน
ระหว่างพื้นที่อุตสาหกรรมกับชุมชนให้
ชัดเจน
 สนับสนุนการเปลี่ยนแปลง
กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมที่
ส่งผลให้เกิดการลดก๊าซเรือนกระจก
และปล่อยคาร์บอนต่า
 สร้างระบบกลไกและเครือข่ายการ
ตรวจสอบที่เข้มแข็งตลอดห่วงโซ่มูลค่า
อุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ตั้งแต่ภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม

มาตรการที่ 4.3 ส่งเสริมการสร้างความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของทุกภาคส่วน
 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ความช่วยเหลือด้าน
การเงินในการลงทุนจัดหาเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม
พร้อมทั้งให้สิทธิพิเศษด้านการลงทุนที่ผู้ประกอบการ
ใช้เครื่องจักร /โรงงานที่ไม่ก่อไห้เกิดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม ที่เป็นเทคโนโลยีสะอาด
 ก าหนดประเภทกิ จ การที่ มี ค วามเสี่ ย งที่ จ ะ
ส่ ง ผลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม และให้ จั ด ท า
หลักประกันความเสี่ยงในการที่จะก่อให้เกิดมลพิษ
โดยให้ ค รอบคลุ ม ถึ ง การชดใช้ ใ ห้ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบและการฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อม และ
พั ฒ นาเป็ น กองทุ น เพื่ อ ประกั น ความเสี่ ย ง หรื อ
กองทุนฟื้นฟูสาหรับกิจการที่มีความเสี่ยง
 ส่งเสริมดาเนินการกาหนดภาษีสิ่งแวดล้อม เช่น
การเก็บค่าธรรมเนียมมลพิษ การเก็บค่าทิ้งกากของ
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3. เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารและการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน และประชาชน
7.เพิ่มหลักสูตรการ
จัดการสิ่งแวดล้อม
โดยการมีส่วนร่วมใน
ทุกระดับการศึกษา

8.มีศูนย์กลางข้อมูลและองค์
ความรู้ที่เป็นปัจจุบันและ
ครอบคลุมปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
และเข้าถึงได้ตลอดเวลา

มาตรการที่ 4.4 ส่งเสริมการศึกษาและการสื่อสารที่เปิดโอกาส
การมีส่วนร่วมของชุมชนและประชาชน
 สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และอบรมให้ความรู้แก่ทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงประชาชนในท้องถิ่น ได้รับทราบถึงนโยบายของ
ภาคครัฐ กฎหมายและสิทธิของตนเอง เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
ร่วมกันและตระหนักถึงบทบาทในการเข้าไปมี ส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากร ธรรมชาติ
 ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีการศึกษาเรียนรู้ การถ่ายทอด องค์
ความรู้ และการสร้างความตระหนักเกี่ยวกับความสาคัญและ
คุณค่าของทรัพยากร ธรรมชาติ
 เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล รักษา
ติดตาม และตรวจสอบการบริหารจัดการ ร่วมกับหน่วยงาน
ภาครัฐมากขึ้น
 การจัดทาหลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อม ในทุกระดับชั้น
การศึกษาและครอบคลุม การป้องกันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่จะ
เกิดในพื้นที่นั้นๆ
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มาตรการที่ 4.1 การส่งเสริมการผลิตและ
บริการด้านท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
สิ่ งแวดล้ อ ม โดยสร้ า งแรงจู งใจในภาคการ
ท่องเที่ยวและบริการให้มีการใช้ทรัพยากรอย่าง
มีประสิทธิภาพ ลดการปล่อยมลพิษ และลดการ
ใช้วัสดุและสารอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึง
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
พื้นที่
 ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการการ
ท่ องเที่ ยวอย่ างยั่ งยื น โดยประยุ กต์ ใช้ เกณฑ์
มาตรฐานการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนของโลก
 สนั บสนุ นบทบาทขององค์ กรปกครองส่ วน
ท้ องถิ่ นและชุ มชนในการร่ วมอนุ รั กษ์ ฟื้ นฟู
บ ารุ งรั กษาและพั ฒนาสิ่ งแวดล้ อมธรรมชาติ
สิ่ งแวดล้ อมศิ ลปกรรม แหล่ งธรณี วิ ทยา โดย
กาหนดและวางผังสิ่งแวดล้อม
 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้ผู้ประกอบการ
บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวมี
กระบวนการดาเนินงานที่เป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
 พัฒนาการจัดการแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ
ในรู ป ของการท่ อ งเที่ ย วเชิ งนิ เ วศหรื อ การ
ท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

มาตรการที่ 4.2 การส่งเสริมการผลิต
และบริการอุตสาหกรรม
และบริการ โดยวางระบบมาตรฐานที่มี
การตรวจสอบย้อนกลับ
 ยกระดับศักยภาพของ
ภาคอุตสาหกรรม ให้เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมในทุกประเภทอุตสาหกรรม
และทุกขนาด
 ลดการใช้สารเคมีอันตรายโดยส่งเสริม
การใช้ เทคนิ คที่ ดี ที่ สุ ด และแนวทาง
ปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุด หรือการ
ใช้สารทดแทนสารเคมีที่มีความปลอดภัย
มากกว่าในกระบวนการผลิต

มาตรการที่ 4.3 ส่งเสริมการสร้างความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของทุกภาคส่วน
เสียและปล่อยน้าทิ้ง และจัดให้มีระบบการชดเชย
ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากกิจการของรัฐ หรือ
กิจการสาธารณประโยชน์ เช่น ที่ตั้งศูนย์กาจัด
ขยะมูลฝอยรวม ที่ตั้งระบบบาบัดน้ าเสียรวม
โรงไฟฟ้า
 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความรับผิดชอบต่อ
สังคมของภาคธุรกิจ โดยสร้างกลไกสนับสนุนให้เกิด
การลงทุนเพื่อสังคม
 เพิ่มความรับผิดชอบให้แก่ผู้ผลิต ในการจัดการ
ซากผลิ ต ภั ณฑ์ เครื่ องใช้ ไฟฟ้ า และอุ ป กรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ และผลิตภัณฑ์ที่มีสารอันตรายอย่าง
เป็นระบบครบวงจร
 รายงานข้ อมู ลความรั บผิ ด ชอบต่ อสั งคมและ
สิ่งแวดล้อม หรือจั ดทารายงานการพัฒนาที่ยั่งยื น
ตลอดจนเร่งส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมให้สามารถประกอบกิจการที่รับผิดชอบต่อสังคม
และส่ งเสริ มการผลิ ตสื่ อที่ ให้ ข้ อมู ลหรื อสื่ อสาร
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
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มาตรการที่ 4.4 ส่งเสริมการศึกษาและการสื่อสารที่เปิดโอกาส
การมีส่วนร่วมของชุมชนและประชาชน
 การจัดสร้างศูนย์ข้อมูลและองค์ความรู้ที่ครอบคลุมปัญหาด้าน
สิ่ งแวดล้ อม ที่ ทั นสมั ย เป็ นปั จจุ บั น และสามารถเข้ าถึ งได้
ตลอดเวลา
 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ใน
กระบวนการจัดการ และการติดตามการดาเนินโครงการ ในพื้นที่
เพื่อให้มีการประเมินผลทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงให้
เกิดการจัดการที่อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง และเกิดความ
ต่อเนื่อง
 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐและประชาชน ใน
การติดตามการดาเนิ นงานแก้ไขปั ญหาข้ อร้ องเรียน โดยให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการ เพื่อให้มีการ
ติดตามและตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน
 ส่งเสริมบทบาทของชุมชนท้องถิ่น โดยให้มีบทบาทและความ
รับผิดชอบเพื่อสร้างความเข้มแข็งและพึ่งพาตัวเองได้ และทุก
ระดับในการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมทา และร่วมรับผิดชอบ
แก้ไขปัญหาของชุมชน
 สนั บสนุ นการสร้ างและพั ฒนาเครือข่ ายด้ านวิชาการและ
สถาบันการศึกษา เครือข่ายประชาชน ชุมชน และองค์กรพัฒนา
เอกชนในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาต่อยอดงานวิจัย และ
ผลักดันให้นาผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งในเชิง
นโยบายและการปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีเกิดความเชื่อมั่น
หลักการ

สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ยังคงประสบปัญหาหลายด้าน อาทิ การลักลอบขนขยะ
ทิ้งตามที่สาธารณะ น้าเสีย ทั้งจากน้าเสียชุมชน น้าเสียจากอุตสาหกรรม น้าเสียจากการ
เกษตรกรรม และน้าเสียจากภาคการท่องเที่ยวตามเกาะ และมลพิษทางอากาศ ซึ่งปัญหา
สาคัญในพื้นที่ชุมชนเมืองและพื้นที่ที่มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนและบริเวณใกล้ เคียง จึงต้องมีการแก้ไขปัญหาจาก
แหล่งกาเนิด การกากับดูแลการดาเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมาย

เป้าหมาย

1. ของเสียทุกประเภทได้รับจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อมุ่งสู่สังคมไร้ของเสีย
(Zero Waste) และพื้นที่วิกฤติได้รับการบาบัดและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมให้ได้คุณภาพตาม
มาตรฐาน
2. ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment) ระดับ
พื้นที่ โดยวิเคราะห์ ประเมินศักยภาพและข้อจากัด ที่ให้ความสาคัญกับการพัฒนาที่ยั่งยืน

ตัวชี้วัด

1. คุณภาพสิ่งแวดล้อมได้ตามมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมทุกประเภท
ทั้ง คุณภาพน้าผิวดิน /น้าใต้ดิน /น้าทะเลชายฝั่ง และคุณภาพอากาศและเสียง
2. ร้อยละประสิทธิภาพการจัดการ มลพิษได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและได้ตาม
มาตรฐานทั้งการจัดการกากของเสียภาคชุมชนและอุตสาหกรรม และการจัดการน้าเสีย
ชุมชนและอุตสาหกรรม เช่น ปากแม่น้าบางปะกง
3. มีการกาหนดนโยบาย แผน แผนงาน และโครงการขนาดใหญ่ ที่เหมาะสมและไม่เกินขีด
การรองรับของพื้นที่ และบ่งชี้ประเด็นที่ให้ความสาคัญในการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมในระดับโครงการ เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

มาตรการ
มาตรการ 2.1 เพิ่มประสิทธิภาพในการบาบัด กาจัดของเสีย และควบคุมมลพิษจากแหล่งกาเนิด
แนวทางการปฏิบัติ
1. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ EEC จัดหาระบบการจัดการกากของเสีย
ได้แก่ ขยะมูลฝอยชุมชน สิ่งปฏิกูล กากของเสียอันตราย และมูลฝอยติดเชื้อ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และเร่งกาจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่กาจัดในพื้นที่
2. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยแล้ว เพิ่มประสิทธิภาพ
เป็นศูนย์กาจัดขยะมูลฝอยรวม มูลฝอยจากสถานพยาบาลรวมและสิ่งปฏิกูลรวม
และปรัปรุงระบบกาจัดด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง ที่สามารถแปลงขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล กลับมาใช้ประโยชน์ เช่น ปุ๋ย ก๊าซชีวภาพ เชื้อเพลิงและไฟฟ้า
3. เพิ่มศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน โดย
ต้องจัดให้มีบุคลากรที่มีความชานาญหรือร่วมมือกับภาคเอกชน และนักวิชาการให้
การสนับสนุนในการเดินและบารุงรักษาระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดอายุการ
ใช้ ง าน รวมทั้ ง ให้ อปท. เผยแพร่ ข้ อ มู ล การจั ด การขยะมู ล ฝอย มู ล ฝอยจาก

หน่วยงานรับผิดชอบ
มท. (อปท.)
มท. (อปท.)

มท. (อปท.)
ทส. (คพ./สผ.)

แผนสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ.2561-2564

แนวทางการปฏิบัติ
สถานพยาบาล สิ่งปฏิกูลและของเสียอันตรายจากชุมชนอย่างเปิดเผย กว้างขวางและ
เป็ น ปั จ จุ บั น เพื่ อสร้ างความเข้ าใจและความมั่ นใจกั บประชาชนและชุ มชนที่ อยู่
โดยรอบสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย
4. สนับสนุนการร่วมทุนกับเอกชนในการจัดการขยะมูลฝอย โดยเลือกเทคโนโลยีที่
เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพปัญหาในพื้นที่ และผ่านการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน ให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอ แนะและร่วม
ตัดสินใจในการจัดการขยะมูลฝอย มูลฝอยจากสถานพยาบาลและสิ่งปฏิกูล ตลอด
ระยะเวลาการดาเนินการ เพื่อลดความขัดแย้งและการต่อต้านจากประชาชน
5. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีระบบบาบัดน้าเสียรวมแล้ว เพิ่มประสิทธิภาพ
การรวบรวมให้ครอบคลุมเขตพื้นที่ และบาบัดให้ได้ตามค่ามาตรฐานการระบายน้าทิ้ง
ของกรมควบคุมมลพิษ และขยายการรองรับน้าเสียจากท้องถิ่นข้างเคียงที่ไม่สามารถ
จัดหาระบบบาบัดน้าเสีย
6. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดหาระบบบาบัดน้าเสียที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
หรื อใช้ ร ะบบจั ดการน้ าเสี ย ขนาดเล็ กระดั บชุ มชนหรื อกลุ่ มอาคาร (Cluster
Wastewater Treatment) หรือระบบบาบัดน้าเสียแบบพึ่งพาธรรมชาติ และควบคุม
น้าเสียจากแหล่งกาเนิดให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
7. พัฒนานวัตกรรมการจัดการน้าเสียชุมชนให้มีคุณภาพดีพอที่จะนาไปใช้ประโยชน์
ใหม่ในอุตสาหกรรมหรือการประกอบกิจการ เพื่อเปลี่ยนแนวคิดให้น้าเสียเป็นสิ่งที่เป็น
ประโยชนได้และคุ้มค่าต่อการลงทุน
8. รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของแหล่งน้าทะเลและชายฝั่ง เน้นการจัดการของเสีย
และมลพิษบนฝั่งจากภาคชุมชนเมือง อุตสาหกรรมเกษตรกรรมตั้งแต่ต้นทาง รวมถึง
ปั ญหาขยะทะเลในแหล่ งท่องเที่ยวชายทะเล และควบคุมกิจกรรมที่ตั้งอยู่ บริเวณ
ชายฝั่ง การทาประมงการเดินเรือ เรือท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยว การขนถ่ายสินค้า
กลางทะเล ไม่ให้มีการทิ้งขยะมูลฝอยลงในทะเลสร้างระบบการจัดเก็บ รวบรวมขยะ
ที่มาตามแม่น้าลาคลองและนามาจัดการอย่างถูกต้อง
9. เร่งฟื้นฟูพื้นที่วิกฤติที่ประสบปัญหาการปนเปื้อนสารเคมีและมลพิษในสิ่งแวดล้อม
ทั้งอากาศ น้า ดิน และใต้ดิน เพื่อสร้างความมั่นใจในการพัฒนาและการลงทุนในพื้นที่
ที่ต้องการยกระดับไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมขั้นสูง เน้นนวัตกรรม และเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
10. จัดให้มีระบบจัดการกากอุตสาหกรรมให้เพียงพอต่อการรองรับ และจัดการได้
อย่างถูกต้องมีประสิ ทธิภาพ โดยต้องกากับให้โรงงานอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดกาก
อุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายเข้าสู่ระบบการจัดการกากอุตสาหกรรมทุกแห่ง ติดตาม
ตรวจสอบการปฏิบัติงานและการขนส่งกากอุตสาหกรรมของโรงงานให้ดาเนินการได้
ตามมาตรฐาน และกฎระเบียบและไม่ออกใบอนุญาต/ต่อใบอนุญาตให้กับโรงงานที่ไม่
เข้าระบบ
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หน่วยงานรับผิดชอบ

มท. (อปท.)

มท. (อปท.)

มท. (อปท.)

มท. (อปท.)
มท. (อปท.)
คค.

ทส.
อก.
อก.

แผนสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ.2561-2564

แนวทางการปฏิบัติ
11. ให้ภาคอุตสาหกรรม จัดระบบจัดการกากของเสียจากอุตสาหกรรมไม่อันตราย
เช่น การสร้างและพัฒนาระบบรองรับซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ที่จะมีแนวโน้ มเพิ่มมากยิ่ งขึ้นในอนาคต ภายใต้นโยบายดิจิทัลไทยแลนด์ หรือไทย
แลนด์ 4.0 และสามารถรองรับของเสียอันตรายจากชุมชนร่วมกาจัด
12. กากับดูแลโรงงานที่ได้รับอนุญาตการบาบัดกาจัดกากอุตสาหกรรมให้ดาเนินการ
ได้ตามมาตรฐาน และกฎระเบียบ พร้อมยกระดับมาตรฐานโรงงานรับบาบัด/กาจัดกาก
อุตสาหกรรมที่ไม่ เป็ นอันตราย ให้ มีระบบป้องกันการปนเปื้ อนสู่ สิ่ งแวดล้ อมที่ มี
ประสิทธิภาพ
13. นาแนวทางระบบการรายงานการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษของโรงงาน
อุตสาหกรรม (Pollution Release and Transfer Registers: PRTR) มาดาเนินการ
โดยมีระบบติดตามตั้งแต่การนาเข้า ผลิต จาหน่ายขนย้าย และกาจัด ตลอดวัฏจักร
เพื่อป้องกันการตกค้างในสิ่งแวดล้ อมและการลักลอบทิ้งที่ไม่ถูกต้อง และมีการ
ประเมินผลการจัดการสารเคมีที่มีการใช้ไปแล้ว เพื่อใช้พัฒนาแนวทางการจัดการที่
เหมาะสมต่อไป
14. ให้อุตสาหกรรมทุกประเภทที่มีการผลิตของเสียที่เป็นมลพิษ ติดตั้งระบบตรวจวัด
มลพิษแบบตามเวลาจริง และมีระบบการรายงานผลการตรวจวัดมลพิษอย่างต่อเนื่อง
(Continuous Emission Monitoring : CEMs) และเชื่อมต่อและส่งข้อมูลยังศูนย์
ข้อมูลของหน่วยงานกากับและต่อสาธารณะ
15. ผู้ประกอบการเขตอุตสาหกรรม ติดตั้งสถานีตรวจวัดมลพิษอากาศโดยรอบเขต
พื้นที่อุตสาหกรรมที่เชื่อมต่อกับภายนอก และให้ สื่อสารที่เหมาะสมหรือที่สามารถ
แสดงผลตามเวลาจริง และเผยแพร่ ให้ประชาชนสามารถรับรู้ข้อมูลได้ตลอดเวลา
16. เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบ ติดตามระบบเอกสารกากับการขนส่งสารเคมี
เพื่อลดอุบัติภัยจากการขนส่งสารเคมีอันตราย และเฝ้าระวัง ติดตามตรวจสอบพื้นที่
เสี่ยงต่อการปนเปื้อนมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม เส้นทางการขนส่งสารอันตรายและบ่งชี้พื้นที่
ปนเปื้อนจากกิจกรรมต่างๆ และจัดทามาตรการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง
มาตรการ 2.2

หน่วยงานรับผิดชอบ
อก.

อก.

อก.

อก.
เอกชน
อก.
ทส.
อก.
คค.

การพัฒนาระบบการบริหารจัดการมลพิษ
แนวทางการปฏิบัติ
หน่วยงานรับผิดชอบ
1. จัดการเชิงรุกที่เน้นการป้องกันผลกระทบล่วงหน้า โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีระบบนิเวศที่ นร. (สศช.)
เปราะบางและพื้นที่เสี่ยง โดยนาแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ สผ.
(Strategic Environmental Assessment: SEA) มาใช้เป็นเครื่องมือสาคัญในการ
เสนอทางเลือกในการตัดสินใจเชิงนโยบายของภาครัฐ ทั้งระดับนโยบาย แผน และ
แผนงาน รวมทั้งมีกระบวนการพิจารณาที่คานึงถึงผลกระทบอย่างรอบด้าน เพื่อให้
กิจกรรมการพัฒนาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ได้คานึงถึงความยั่งยืนและความสามารถในการ
รองรับของระบบนิเวศ รวมถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่อย่างมีส่วน
ร่วม อันเป็นการสนับสนุนการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ทั้งเขตการพัฒนาเศรษฐกิจ
และระบบนิเวศที่สาคัญของประเทศ
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แนวทางการปฏิบัติ
2. ศึกษาและกาหนดศักยภาพการรองรับมลพิษของพื้นที่ (Carrying Capacity)
เพื่ อ ใช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล ประกอบการพิ จ ารณาก าหนดประเภทและจ านวนสถาน
ประกอบการในพื้นที่สาคัญโดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นเป้าหมายของพัฒนา เช่น เขต
เศรษฐกิจพิเศษพื้นที่เขตอุตสาหกรรมหลัก
3. กาหนดและจัดทาฐานข้อมูลกลางสาคัญด้านมลพิษของประเทศที่เชื่อมโยงข้อมูล
จากหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ ฐานข้อมูล คุณภาพสิ่งแวดล้ อม ฐานข้อมูล
แหล่งกาเนิดมลพิษทุกประเภทและข้อมูลการระบายมลพิษของแต่ละแหล่งกาเนิด
ฐานข้อมูลสารเคมีฐานข้อมูลกากอุตสาหกรรม ฐานข้อมูลขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตราย ฐานข้อมูลการตรวจสภาพรถยนต์ ฐานข้อมูลด้านพลังงาน โดยทุกส่วน
ราชการสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลกลางและใช้ประโยชน์ในการอนุมัติ อนุญาต กากับ
ดูแล ในการประกอบกิจการ
4. น าผลการติ ด ตามตรวจสอบตามมาตรการรายงานการประเมิ น ผลกระทบ
สิ่ งแวดล้ อมเบื้ องต้ น รายงานวิ เคราะห์ ผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม รายงานวิ เคราะห์
ผลกระทบต่อสุขภาพ (IEE, EIA, E-HIA) รวมถึงการปฏิบัติตามประมวลหลักการปฏิบัติ
(Code of practice: COP) ไปใช้ในการกากับ บังคับใช้กฎหมาย อนุมัติ อนุญาตและ
ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ
5. ป้องกันและจัดการมลพิษเพื่อรองรับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ้น
จากพื้นที่พัฒนาอุตสาหกรรมและ/หรือในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ รวมถึงการป้องกัน
ผลกระทบต่อสุขภาพ รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการโต้ตอบเหตุฉุกเฉินด้านมลพิษ
เช่น การรั่วไหลของสารเคมี อุบัติเหตุจากการขนส่งสารเคมี การเกิดเพลิงไหม้จาก
สารเคมี น้ามันรั่วไหล
6. สร้ า งระบบพั ฒ นาเทคโนโลยี แ ละเครื อ ข่ า ยการติ ด ตามตรวจสอบคุ ณ ภาพ
สิ่งแวดล้อมและหรือภาวะมลพิษให้ครอบคลุมทุกประเภทมลพิษ หรือชนิดมลพิษที่มี
ผลกระทบ มีระบบเตือนภัยด้านมลพิษทั้งในระดับพื้นที่ ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ
ระดับอาเซียน และการรายงานต่อสาธารณะและหน่วยงานรับผิดชอบ
7. สร้างระบบการจัดการควบคุมความเสี่ยงและระงับเหตุฉุกเฉินในระดับพื้นที่ โดย
ผลักดันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการประเมินความเสี่ยงทั้งด้านสุขภาพเชิง
พื้นที่ การจัดลาดับความสาคัญ การกากับดูแลความเสี่ยงจากการรั่วไหลของสารเคมี
การเกิดอัคคีภัย และเหตุการณ์อื่นๆ พร้อมทั้งให้มีการจัดทารายงานการประเมินความ
เป็นอันตรายของสารเคมีและประเมินโอกาสรับสัมผัส รวมทั้งพัฒนาระบบการประกัน
ความเสี่ยงของโรงงานอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพเพื่อเยียวยาแก่ผู้ได้รับผลกระทบ
ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินด้านสิ่งแวดล้อม และสามารถจัดการกับมลพิษที่ถูกปล่อยหรือ
รั่วไหลออกสู่สาธารณะได้ทันที เช่น การวางเงินประกันความเสี่ยง เป็นต้น
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อก.
ทส.
อก.
คค.
ทส.

ทส.(สผ./คพ.)

ทส.

ทส.

อก
มท (อปท.)
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมอย่างมีประสิทธิภาพเกิดความสมดุล
หลักการ

สถานภาพด้านทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ ป่าไม้ น้า ดิน ทะเล ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก พบว่ายังมีต้นทุนของทรัพยากรธรรมชาติในระดับสูง ในระยะเวลาที่ผ่านมาได้
มี ก ารส่ ง เสริ ม และการพั ฒ นาอย่ า งกว้ า งขวาง ทั้ ง ด้ า นอุ ต สาหกรรม ท่ อ งเที่ ย ว และ
เกษตรกรรม ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติและลดลงอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการพัฒนาพื้นที่ใน
อนาคต จะเป็นตัวเร่งให้การใช้ประโยชน์มากยิ่งขึ้น และจะส่งผลต่อความเสื่อมโทรมและการ
สูญเสียทรัพยากรธรรมชาติ

เป้าหมาย

1. เพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายรัฐบาล เพื่ออนุรักษ์ระบบนิเวศป่าไม้และรักษา
สมดุลของระบบนิเวศลุ่มน้า
2. สร้างความมั่นคงทางด้านน้าและจัดสรรน้าเกิดประโยชน์อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม เพื่อลด
ความขัดแย้งในพื้นที่
3. ฟื้นฟูและอนุ รักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพื่อประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากความ
หลากหลายทางชีวภาพ และการท่องเที่ยวในพื้นที่อย่างเหมาะสม

ตัวชี้วัด

1. มีพื้นที่ป่าไม้และความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่มากขึ้น (พื้นที่ป่าไม้ ป่าอนุรักษ์
พื้นที่ป่าเศรษฐกิจ ป่าชายเลน ป่าและพื้นที่สีเขียวในเมือง) เพิ่มขึ้นทุกปี ปีละ ร้อยละ 5
2. ทรั พยากรน้ า ทั้ งปริ ม าณและคุ ณ ภาพของน้าท่า และการเก็บ กัก เพี ยงพอต่อ ความ
ต้องการทุกภาคส่วน
3. ระดับการดาเนินงานการจัดการทรัพยากรน้าแบบบูรณาการ IWRM
(ดัชนี 60 ปานกลางถึงสูง)
4. ประกาศพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมบริเวณแหล่งน้าที่สาคัญและบริเวณปากแม่น้าชายฝั่ง
ทะเลที่เสื่อมโทรม
5. ปะการังที่มีชีวิตมีปริมาณเพิ่มขึ้นร้อยละ 3-9
6. ชายฝั่งที่ถูกกัดเซาะได้รับการจัดการตามแนวทางและมาตรการ ที่เหมาะสม (50 กม.)
7. ทวงคืนพื้นที่ป่าชายเลน และส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่งให้เป็นไปอย่างยั่งยืน

มาตรการ
มาตรการ 1.1

ฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้าลาธารและความหลากหลายทางชีวภาพ
แนวทางการปฏิบัติ
หน่วยงานรับผิดชอบ
๑. ส่งเสริมการจัดการพื้นที่ป่าไม้ในผืนป่าขนาดใหญ่** เพื่อรักษาความสมดุลของระบบ ทส (ปม./อส.)
นิเวศลุ่มน้า พร้อมทั้งกาหนดแนวกันชนระหว่างพื้นที่ป่าอนุรักษ์และป่าสงวนให้ชัดเจน
และแหล่งที่อยู่อาศัยและแหล่งหาอาหารของสัตว์ป่า โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ชุม ชนในการบริ ห ารจั ด การ อนุ รั กษ์ ฟื้น ฟู และใช้ ป ระโยชน์ จากป่ าอย่ างยั่ งยื น ที่
คานึงถึงความเปราะบางของระบบนิเวศ ขีดจากัด และศักยภาพในการฟื้นตัว
**ลักษณะกลุ่มป่าหรือการเชื่อมผืนป่าที่ต่อเนื่องกันเป็นผืนป่าขนาดใหญ่ เช่น ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด
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แนวทางการปฏิบัติ
๒. ปฏิบัติตามมาตรการการใช้ที่ดินในเขตชั้นคุณภาพลุ่มน้าอย่างเคร่งครัด การห้ามใช้
ประโยชน์พื้นที่ต้นน้าลาธาร (พื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้าชั้นที่ ๑ และ ๒) และพื้นที่ป่าที่มี
ความอุดมสมบูรณ์ เพื่ออนุรักษ์ระบบนิเวศป่าไม้และรักษาสมดุลของระบบนิเวศลุ่มน้า
๓. เร่งฟื้นฟูพื้นที่ป่าที่เสื่ อมโทรมและเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบาย
รัฐบาล โดยพัฒนารูปแบบการอยู่อาศัยและพื้นที่ทากินของชุมชนในพื้นที่ป่าต้นน้าให้มี
ความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพการณ์ในแต่ละพื้นที่ พร้อมทั้งมีมาตรการเยียวยา
รองรับผู้ได้รับผลกระทบที่เหมาะสม
๔. อนุรักษ์พื้นที่ที่มีความสาคัญ พื้นที่เสี่ยงต่อการถูกคุกคาม และพื้นที่ที่มีความ
เปราะบางเชิงนิเวศ เพื่อลดอัตราการสูญเสียแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ และส่งเสริม
การฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้และพื้นที่แนวกันชน รวมถึงสนับสนุนการพัฒนาป่าไม้ตาม
แนวพระราชดาริ โดยเฉพาะการปลูกป่าตามหลักการฟื้นฟูป่าตามธรรมชาติ (Natural
Reforestation) และการปลูกป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง
๕. ให้สิทธิชุมชนเข้าใช้ประโยชน์จากป่าเพื่อให้ชุมชนมีความรู้สึกหวงแหน เกิดการ
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และมีการปลูกป่าเพิ่มขึ้น โดยต้องคานึงถึงความเปราะบางของ
ระบบนิเวศ ขีดจากัด และศักยภาพในการ ฟื้นตัว รวมทั้ง เสริมสร้างศักยภาพของ
ชุมชนท้องถิ่นในการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมแบบบูรณาการ และพัฒนาเศรษฐกิจ
บนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ โดยผสมผสานองค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น
ให้เข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่
๖. สนับสนุนการศึกษาวิจัยและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะและการเพิ่มมูลค่าทาง
เศรษฐกิจบนฐานทรัพยากรชีวภาพ การพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรชีวภาพที่มีอยู่ใน
พื้นที่เพื่อให้เกิดการขยายพันธุ์และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ พร้อมทั้งให้ความรู้และ
ความเข้าใจถึงประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนแก่ภาครัฐ เอกชน
ชุมชนและประชาชน เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม รวมทั้งส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์วิจัยและ
พัฒนาพันธุกรรมและความหลากหลายทางชีวภาพ และพัฒนาบ่มเพาะวิสาหกิจชุมชน
(Community Enterprise) และวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมเพื่อการสร้าง
ผลิตภัณฑ์ให้เข้มแข็ง
7. พัฒนาระบบการจัดสรรพื้นที่สาหรับพืชอาหารและพืชพลังงานอย่างเหมาะสม ตาม
แนวทางการบริหารจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน โดยกาหนดโซนพื้นที่ปลูกพืชอาหาร(Food
Zone) หรื อเขตการผลิ ตทางการเกษตรตามศักภาพของพื้นที่โ ดยเฉพาะสวนผลไม้
(Fruit Zone) และพืชพลังงานให้สมดุลและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และความต้องการ
ทางเศรษฐกิจ รวมทั้งสงวนพื้นที่ที่มีศักยภาพทางเกษตรกรรมด้วยการให้สิทธิประโยชน์
ทางภาษี ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเพื่อลดปัญหาการแย่งพื้นที่ปลูก
พืชอาหาร และเกิดความสมดุลระหว่างราคาพืชอาหารและพืชพลังงาน
8. ส่ ง เสริ ม กิ จ กรรมการเกษตรที่ รั ก ษาระบบนิ เ วศ และแก้ ไ ขปั ญ หาการท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น เกษตรอินทรีย์ เกษตรผสมผสาน และเกษตร
ทฤษฎีใหม่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้สินค้าการเกษตรที่ผลิตได้มีความ
ปลอดภั ย จากสารพิ ษ มี มู ล ค่ า เพิ่ ม สู ง ขึ้ น และสามารถแข่ ง ขั น ได้ ทั้ ง ในตลาด
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แนวทางการปฏิบัติ

หน่วยงานรับผิดชอบ

ภายในประเทศและต่างประเทศ
9. สารวจและประกาศแนวเขตพื้นที่เกษตรอินทรีย์ เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรและ กษ.
ชุมชนมีการรวมกลุ่มในการทาเกษตรอินทรีย์ รวมถึงสนับสนุนแนวทางและมาตรการ
การทาเกษตรอินทรีย์ ให้เกิดความยั่งยืน
10. ผลิตสินค้าเกษตรให้เหมาะสมกับพื้นที่ตามแนวทางการบริหารจัดการเขตความ กษ.
เหมาะสมสาหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจสาคัญ (Zoning) และไม่ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม เช่น ไม่ทาการเกษตรบนพื้นที่ต้นน้า ลดการใช้สารเคมีอันตรายโดยส่งเสริม
การใช้เทคนิคที่ดีที่สุด (Best Available Techniques: BAT)และแนวทางปฏิบัติด้าน
สิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุด (Best Environmental Practices: BEP) หรือการใช้สารทดแทน
สารเคมีที่มีความปลอดภัยมากกว่าในการเพาะปลูก เพื่อลดการเกิดมลพิษจากการทา
การเกษตรและป้องกันการกีดกันทางการค้า
11. สนั บ สนุ น การวิ จั ย และพั ฒ นาในการสร้ า งผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ หม่ แ ละสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม กษ.
ผลิตภัณฑ์ที่มีมากในพื้นที่ ทั้งในด้านการสร้างเอกลักษณ์ คุณภาพ มูลค่า การแปรรูป
ประสิทธิภาพการผลิต และการตลาด เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่ มี
ความหลากหลายมากขึ้น รวมทั้งการออกแบบและนวัตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพและ
รูปแบบผลิตภัณฑ์ให้ หลากหลาย ได้มาตรฐานสากลและมีต้นทุนการผลิตที่ส ามารถ
แข่งขันได้ในตลาดโลก
มาตรการ 1.2 บริหารจัดการทรัพยากรน้าเพื่อสร้างความมั่นคงของน้าภาคการผลิต
แนวทางการปฏิบัติ
1. วางแผนการบริหารจัดการลุ่มน้าและจัดการทรัพยากรน้าและน้าบาดาลในระดับ
พื้นที่ ซึ่งมีแนวโน้มการขยายตัวของเมืองและเขตเศรษฐกิจ โดยบูรณาการร่วมกับการ
วางผังเมือง และคานึงถึงหลักความสมดุลและความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร
2. วางแผนจัดสรรน้าร่ วมกันเพื่อสร้างความสมดุลของน้าภาคการผลิต โดยจัดการ
ความต้องการ จัดสรรและแบ่งปันการใช้น้าที่เหมาะสมแต่ละภาคส่วนโดยเฉพาะการ
จัดสรรน้าเพื่อรักษาระบบนิเวศน์และลดปัญหาการรุกตัวของน้าเค็ม รวมทั้ง ควบคุมการ
ขยายตัวของพื้นที่ที่มีข้อจากัดด้านทรัพยากรน้า เพื่อลดความขัดแย้งและให้การจัดสรร
น้าเกิดประโยชน์อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
3. จัดหาแหล่งน้าต้นทุนสารองและแหล่งเก็บน้า ควบคู่กับการเสริมประสิทธิภาพการ
เก็บกักน้าของแหล่งเก็บน้าเดิม สร้างระบบโครงข่ายน้า และปรับปรุงสิ่งก่อสร้างแหล่ง
น้าที่เสื่อมโทรม ได้แก่ ฝายน้าล้น ระบบส่งกระจายน้า อ่างเก็บน้าต่างๆ ประตูระบาย
น้า อาคารควบคุม สถานีสูบน้า คันกั้นน้า ให้มีประสิทธิภาพในการระบายน้า
4. พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้าในพื้นที่เกษตรน้าฝน โดยอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้าธรรมชาติ
ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ คลองหรือลาน้าที่ตื้นเขิน รวมทั้งฟื้นฟูพื้นที่ชุ่มน้าระดับชาติ
และนานาชาติ ที่ไม่กระทบต่อการรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เป็นแหล่งกักเก็บน้าได้เต็ม
ศักยภาพและส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชนในการรองรับปริมาณน้า ชะลอน้า และลด
ปริมาณช่วงน้าหลาก รวมถึงเป็นแหล่งน้าของชุมชนไว้ใช้ประโยชน์ในฤดูแล้ง และ
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แนวทางการปฏิบัติ
บรรเทาอุทกภัยในฤดูฝน
5. ผลักดันการประกาศพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อาเภอปลวกแดง และอาเภอ
นิคมพัฒนา ทั้งอาเภอ และบางส่วนของอาเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง เพื่อคุ้มครอง
แหล่งน้าสาคัญในพื้นที่ ได้แก่ อ่างเก็บน้าหนองปลาไหล อ่างเก็บน้าดอกกราย และอ่าง
เก็บน้าคลองใหญ่
6. สนับสนุนระบบผันน้า ระบบเชื่อมโยงแหล่งน้าภายในระหว่างลุ่มน้าและระหว่าง
ประเทศ เพื่อพัฒนาในการรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ และพื้นที่อุตสาหกรรมใหม่ โดย
คานึงถึงความเหมาะสมด้านอุทกวิทยา สภาพภูมิศาสตร์ ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
และความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน ควบคู่กับการพัฒนาแหล่งน้าขนาดกลาง
และขนาดเล็ก แหล่งน้าในไร่นา และแหล่งน้าบาดาล รวมทั้งขยายพื้นที่ชลประทานให้
ครอบคลุมพื้นที่ที่มีศักยภาพ พร้ อมทั้งปรับปรุงและพัฒนาระบบชลประทานให้ มี
ประสิทธิภาพ สามารถจัดสรรน้าสาหรับภาคชุมชน เกษตร อุตสาหกรรม และบริการได้
อย่างเพียงพอ
7. ส่งเสริมการผลิตน้าจืด (ประปา) จากน้าทะเลเพื่อใช้ ในภาคอุตสาหกรรมและการ
ท่องเที่ยวบนเกาะ เพื่อลดความเสี่ยงจากปัญหาขาดแคลนน้าดิบ และลดการใช้น้าแหล่ง
เดียวกับชุมชน โดยควบคุมการผลิตให้คุณภาพน้าตามมาตรฐานสากล
อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
แนวทางการปฏิบัติ
1. การวางแผนเชิงพื้นที่ทางทะเล (Marine Spatial Planning: MSP) และการจัดทา
ผั งทะเลหรื อการแบ่ งเขตการใช้ประโยชน์ ทางทะเล เพื่อก าหนดทิ ศทางการพัฒนา
อนุ รั กษ์ และฟื้นฟู พื้นที่ ทางทะเลและชายฝั่ งให้ สามารถสร้างความมั่นคงทางแหล่ ง
พลังงาน ความมั่งคั่งทางการประมง การท่องเที่ยว การอุตสาหกรรม และการคมนาคม
ขนส่ง และความยั่งยืนของระบบนิเวศทางทะเล รวมทั้งจัดการกับพื้นที่ที่มีความเสื่อม
โทรมจากการใช้ ประโยชน์ อย่ างเข้ มข้ นและพื้นที่ ชายฝั่ งที่ ถู กกั ดเซาะ โดยค านึ งถึ ง
ความสัมพันธ์ระหว่างมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมของชุมชน
ท้องถิ่น
2. ป้องกันและแก้ไขพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่งให้เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งลดการก่อสร้างที่ส่งผลให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่ง รวมทั้ง ปรับปรุง
การออกแบบและมาตรฐานการก่อสร้างเขตชุมชน อุตสาหกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน
บริเวณชายฝั่งทะเล โดยคานึงถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางสมุทรศาสตร์และ
ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในภาพรวม
3. อนุ รั กษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและระบบนิเวศชายฝั่งทะเลให้
ยั่งยืน ได้แก่ เพิ่มพื้นที่ป่าชายเลน ปะการัง หญ้าทะเล และสิ่งมีชีวิตบริเวณชายฝั่งทะเล
รวมทั้งฟื้นฟูและป้องกันความเสื่อมโทรมของชายหาด หาดหิน และหาดเลน เพื่อให้เป็น
แนวกันชนธรรมชาติระหว่างพื้นบกและพื้นทะเล และคงไว้ซึ่งคุณค่าทางระบบนิเวศ
และความสวยงามชายหาด

หน่วยงานรับผิดชอบ
ทส. (สผ.)

ทส (ทน./ทบ.)
นร. (สทนช.)
กษ (ชป.)

มท. (การประปาส่วน
ภูมิภาค)

มาตรการ 1.3
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ทส (ทช.)

ทส (ทช.)
คค (จท.)
มท (อปท.)
ทส (ทช.)
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แนวทางการปฏิบัติ
4. กาหนดและประกาศพื้นที่คุ้มครองระบบนิเวศสาคัญทางทะเลและชายฝั่ง ปกป้อง
และอนุ รั กษ์สั ตว์ทะเลหายากและชนิ ดที่ ใกล้ สู ญพันธุ์ และควบคุ มดู แลกิ จกรรมที่ มี
ผลกระทบรุนแรงต่อระบบนิเวศและแหล่งอาหารของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยบริเวณชายฝั่ ง
และที่ส่งผลให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่ง
5. ผลักดันการประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกาหนดเขต
พื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในท้องที่ตาบลบางปะกง ตาบลท่าข้าม ตาบล
สองคลอง อาเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา และท้องที่ตาบลคลองตาหรุ อาเภอเมือง
จั งหวั ดชลบุ รี เพื่ ออนุ รั กษ์ และคุ้ มครองทรั พยากรทางทะเลและชายฝั่ ง และความ
หลากหลายทางชีวภาพ บริเวณปากแม่น้าบางปะกง
6. อนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่อุทยานแห่งชาติทางทะเล และสภาพแวดล้อมบริเวณชายฝั่ง
ทะเลและเกาะ เพื่อให้การพัฒนาการท่องเที่ยวยั่งยืน โดยควบคุม ดูแลการบริหาร และ
การพัฒนา มิให้เกิดผลเสียหายต่อบริเวณชายฝั่งทะเลและทรัพยากรชายฝั่งทะเลทุก
ประเภท และรักษาฟื้นฟูชายหาด ตลอดจนจัดระเบียบชายหาดให้สอดคล้องกับหลักการ
ผังเมือง
7. ส่งเสริมการทาประมงที่คานึงถึงความสมดุลของทรัพยากรสัตว์น้า และระบบนิเวศ
รวมทั้งพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการทาประมงที่ไม่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ
ทางทะเล และสนับสนุนบทบาทการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงพื้นบ้านและเครือข่าย
ประมงชายฝั่ง ตลอดจนสร้างกลไกการเฝ้าระวังการทาประมงที่ผิดกฎหมาย

4-23

หน่วยงานรับผิดชอบ
ทส (ทช.)

ทส (สผ.)

ทส (ทช.)

กษ (กปม.)
ทส (ทช.)
กห (ทร.)
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ยุทธศาสตรที่ 3

การพัฒนาเมืองและชุมชนอย่างน่าอยู่เกิดความั่นคง

หลักการ

ความเป็ น เมื องจะเติ บ โตขึ้น อย่า งรวดเร็ ว จากการพั ฒ นาระบบโครงสร้า งพื้น ฐานด้า น
คมนาคมขนส่ งและโลจิสติกส์ เพื่อเชื่อมโยงระหว่างเมืองและระหว่างประเทศ และการ
พัฒนาระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ซึ่งจะส่งผลกระทบให้เมืองเกิดความความ
แออัด คุณภาพสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม ความเหลื่อมล้าทางสังคม การอพยพเข้าเมืองของ
แรงงานต่างด้าว และการบริการภาครัฐไม่ทั่วถึง ดังนั้น จึงจาเป็นต้องมีการเตรียมความ
พร้อมเพื่อพัฒนาเมืองไปสู่การเป็นเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับบทบาท
ความสาคัญของเมืองโดยยึดอัตลักษณ์โ ดดเด่นของเมือง ให้ความส าคัญกับการก่อสร้าง
อาคารและโครงสร้างพื้นฐานให้เหมาะสมกับการดารงชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
พัฒนาเครื่องมือและกลไกที่จะช่วยส่งเสริมแรงจูงใจให้เกิดการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง

เป้าหมาย

1. มีผังเมือง ผังพื้นที่เฉพาะ ที่เป็นไปตามศักยภาพของพื้นที่และส่งเสริมให้เกิดเมืองที่
สามารถปรับตัวได้จากภัยธรรมชาติ (resilience) และมีความน่าอยู่อย่างยั่งยืน ลด
ปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมรับการเปลี่ยน แปลงสภาพภูมิอากาศ
2. มีเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ตามมาตรฐาน สากลและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ตัวชี้วัด

1. จานวนเมืองมีแผนและระบบป้องกัน เฝ้าระวังและเตือนภัยทางธรรมชาติในพื้นที่เสี่ยง
ที่มีประสิทธิภาพ
2. Fruit Estate เพื่อเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรม
3. จานวนเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน อย่างน้อย 4 เมือง
4. พื้นที่สีเขียวยั่งยืนในเขตเมืองทุกเมือง ไม่น้อยกว่า 10 ตร.ม.ต่อคน
5. พื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

มาตรการ
มาตรการ 3.1 วางผังการใช้ประโยชน์ที่ดินและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองให้รองรับการดาเนินชีวิต
ของคนทุกกลุ่ม
แนวทางการปฏิบัติ
หน่วยงานรับผิดชอบ
1. จัดทาผังเมืองในเขตพื้นที่ ผังพื้นที่เฉพาะ ที่เป็นไปตามศักยภาพของพื้นที่ เพื่อการ มท. (ยธ/อปท.)
ใช้ประโยชน์ให้สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ โดยให้คานึงพื้นที่เพื่อการสงวนและ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งน้าและทางระบายน้า และพื้นที่เพื่อการรักษา
ระบบนิเวศ ให้สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ทั้งในปัจจุบันและอนาคต การ
ขยายตั ว ของเมือ งและชุม ชน และการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิน ในอนาคต รวมถึง วาง
แผนการเป็นสังคมผู้สูงอายุ และรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัย
ธรรมชาติ โดยผสมผสานกับวัฒนธรรมเชิงสังคมและระบบนิเวศ และให้ประชาชนมี
ส่วนร่วม รวมทั้งให้ผังเมืองมีผลบังคับใช้อย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพ
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แนวทางการปฏิบัติ
2. กาหนดให้เมืองมี การวางผังพื้นที่ตั้งระบบการบริห ารจัดการของเสี ยในพื้นที่
ตนเองอย่างมีประสิทธิภาพทั้งระบบกาจัดขยะมูลฝอยและระบบบาบัดน้าเสีย เพื่อ
ส่งเสริมให้มีคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีได้ตามมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมเมือง
3. กาหนดพื้ นที่ ที่เหมาะสมส าหรั บแหล่ งชุ มชนและที่อยู่ อาศั ยให้ แยกจากพื้ นที่
อุตสาหกรรม โดยใช้ผังเมืองที่กาหนดไว้อย่างจริงจัง พร้อมทั้งกาหนดพื้นที่แนวกันชน
รอบเมือง (Buffer zone) เพื่อป้องกันอุบัติภัยต่างๆ เช่น มลพิษทางอากาศ กลิ่น เสียง
เป็นต้น รวมทั้งคุ้มครองพื้นที่สีเขียวรอบเมืองและพื้นที่เกษตรกรรมรอบชานเมือง เพื่อ
เป็นพื้นที่แนวกันชนรอบเมืองและป้องกันการขยายตัวของเมืองอย่างไม่เป็นระบบ
เพื่อเป็นแหล่งดูดซับมลพิษและแหล่งกักเก็บคาร์บอน รวมถึงการลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกจากกิจกรรมการพัฒนาต่างๆ ตามแนวทางการจัดการเมืองอย่างยั่งยืน
4. ให้ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น กาหนดการวางผั งเมือง โดยนาแนวทางด้าน
สิ่งแวดล้อมใช้ประกอบการในการพัฒนาเมืองทุกมิติ เช่น การจัดภูมิทัศน์เมืองและ
ภูมิทัศน์วัฒนธรรม มีระบบระบายน้าสาธารณะที่สามารถใช้ประโยชน์ในการรองรับ
น้าเสียจากชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดให้มีพื้นที่สีเขียว สวนสาธารณะ และมี
เส้นทางจักรยานและทางเดินที่ปลอดภัย เป็นต้น รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้
ชุมชนเมืองมีส่ ว นร่ ว มในการจั ดการพื้น ที่สี เขียวในเมืองทั้ง แนวราบและแนวสู ง
รวมถึงบนหลังคาอาคาร และป่าไม้ในเมืองเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของสังคมเมือง และ
เป็นพื้นที่ซับน้าและชะลอน้าฝน
5. ส่งเสริมพื้นที่สีเขียวยั่งยืนในเมืองให้ได้ตามมาตรฐานสากล ที่ให้เกิดประโยชน์
ต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยส่งเสริมการเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายพื้นที่สีเขียว มี
แนวเชื่อมระหว่างพื้นที่สีเขียวเน้นเส้นทางสีเขียว (Greenways) เชื่อมโยงพื้นที่สี
เขียวเข้าด้วยกันเพื่อเพิ่มการเข้าถึงของชุมชน ควบคู่กับการเลือกใช้พรรณไม้ให้
เหมาะสมกั บ พื้ น ที่ แ ต่ ล ะประเภท นอกจากนี้ การพั ฒ นาพื้ น ที่ สี เ ขี ย วควรให้
สอดคล้องตามหลักการจัดการระบบน้า (water sensitive design) เพื่อความ
ยั่งยืนในการจัดการระบบน้าและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้มีสัดส่วนของพื้นที่ซับน้า
หรือเพิ่มพื้นที่รับน้ามากที่สุดเท่าที่ทาได้
6. พัฒ นาระบบขนส่ งสาธารณะในเขตเมือ ง เพื่ อบรรเทาปั ญหาจราจรและให้
ประชาชนเข้ า ถึ ง บริ ก ารระบบขนส่ ง สาธารณะซึ่ ง มี ต้ น ทุ น ต่ าและเป็ น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อม โดยให้ความสาคัญต่อระบบรถประจาทาง ระบบทางจักรยาน ทางเท้า
และการพัฒนาสถานี ขนส่ งสาธารณะในเขตเมือง ภายใต้หลั กการส่ งเสริมความ
สะดวกปลอดภัยในการเดินทางของคนทุกช่วงวัยและผู้พิการ รวมทั้งส่งเสริมความ
เชื่อมโยงระหว่างเมืองและชนบท
7. วางแผนการพัฒนารูปแบบการขนส่งสาธารณะทั้งระบบราง ทางถนน ทางน้า
ทางจั กรยานและทางเท้าให้เป็น ระบบขนส่งที่ใช้พลังงานต่าและเชื่อมโยงหลาย
รูปแบบ (Multimodal Transport) และส่งเสริมระบบการขนส่งสาธารณะทั้งใน
เขตเมืองและระหว่างเมือง ด้วยการเดินทางที่ไม่ใช้เครื่องยนต์ (Non-Motorized
Transport: NMT)
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มท. (ยธ/อปท.)
อก

มท. (ยธ/อปท.)

มท. (อปท.)
ทส. (สส. สผ. อส.
ปม.)

มท. (ยธ/อปท.)
คค.

มท. (ยธ/อปท.)
คค.
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แนวทางการปฏิบัติ
8. กาหนดแนวทางการการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคของ
เมืองโดยนาแนวทางด้านสิ่งแวดล้อมมาประกอบการดาเนินการ เช่น การก่อสร้าง
ระบบไฟฟ้าใต้ดิน ถนนปลอดฝุ่น ประปาได้มาตรฐานสากล พร้อมทั้ง ปรับปรุงถนน
ให้มีความเรียบ เพื่อลดการกระแทกจากการขับขี่ที่ทาให้เกิดเสี ยงดัง และพัฒนา
มาตรฐานและใช้ สาหรับถนนสร้างใหม่ในพื้นที่ที่มีปัญหาเฉพาะด้าน เช่น พื้นที่ที่มี
กิจกรรมการขนส่ง การขน ถ่าย หรือการก่อสร้างหนาแน่น
9. ใช้มาตรการลดปริมาณรถยนต์ส่วนบุคคลที่วิ่งในพื้นที่การจราจรหนาแน่น เช่น
การจัด Zoning เพื่อควบคุมปริมาณการจราจรเฉพาะพื้นที่ การลดพื้นที่จราจรที่
แบ่งให้กับรถยนต์ส่วนบุคคล การควบคุมสมรรถนะของเครื่องยนต์ (Performance)
10. ส่งเสริมและสนั บสนุน การผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลั งงานสะอาดเพื่อใช้เอง
ภายในเขตพื้ น ที่ เช่ น พลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ และลม เป็ น ต้ น และพั ฒ นาระบบ
โครงข่ า ยไฟฟ้ า ให้ ร องรั บ ไฟฟ้ า ที่ ผ ลิ ต จากพลั ง งานหมุ น เวี ย นของอาคารและ
บ้านเรื อน รวมถึงระบบเครือข่ายการเข้าถึงสัญญาณอินเตอร์เน็ตที่รวดเร็ว และ
ครอบคลุมทุกพื้นที่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี ดิจิตัล ในทุกภาคส่วนในเขตพื้นที่ตาม
แนวนโยบายไทยแลนด์ 4.0
11. พัฒนารูปแบบการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารและที่อยู่อาศัยให้เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งพัฒนาระบบการก่อสร้าง การใช้งานการบารุงรักษา การ
ปรับปรุง และการทาลายเมื่อเลิกใช้ เพื่อส่งเสริมการเป็นอาคารที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม (Green Building) ตลอดวงจรอายุอาคาร (Life Cycle)
12. พัฒนามาตรฐานอาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทั้งด้านการจัดการของเสีย
การใช้น้า พลังงาน การใช้วัสดุทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (กรณีปรับปรุง/
ซ่อมแซมอาคาร) และสนับสนุนการใช้มาตรฐานการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร
(Building Energy Code) เป็นลาดับแรก

หน่วยงานรับผิดชอบ
มท. (ยธ/อปท.)
คค.

มท. (ยธ/อปท.)
มท. (ยธ/อปท.)
พง.

มท. (ยธ/อปท.)
พง.
มท. (ยธ/อปท.)
พง.

มาตรการ 3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเมืองในรูปแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
แนวทางการปฏิบัติ
1. ส่งเสริมความเป็นเมืองทีม่ ีความยืดหยุ่น พร้อมปรับตัวและรับมือการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ทั้งด้านภัยแล้ง น้าท่วมและอุทกภัย มีการจัดระบบเตือนภัย การ
ปรับตัวและหลบหนีภัยในพื้นที่น้า การปรับปรุงลาน้าธรรมชาติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม
เพื่อประสิทธิภาพการระบายน้า และลดความเสียหายจากอุทกภัยของชุมชนเมือง
2. สนับสนุนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town) รวมถึง
สร้ างการเจริ ญเติ บโตทางเศรษฐกิ จพร้ อมกั บความเจริ ญของชุ มชนและการรั กษา
สภาพแวดล้อมที่ดีอย่างสมดุล รวมทั้งกาหนดกลไกการสื่อสารกับทุกภาคส่วนในพื้นที่
และสร้างความเข้าใจกับชุมชนให้เกิดการยอมรับร่วมกันก่อนจะมีการจัดตั้งหรือพัฒนา
พื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

4-26

หน่วยงานรับผิดชอบ
มท. (ยธ/ปภ./อปท.)
ทส.
อก (กนอ./กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม)
ทส. (คพ. สส. สผ.)
มท (ยผ. /อปท.)
นร (สศช.)
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แนวทางการปฏิบัติ
3. ส่งเสริมให้เทศบาลนาไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเมืองสู่ความน่าอยู่อย่าง
ยั่งยืน เมืองเชิงนิเวศ เมืองสมาร์ทซิตี้ และเมืองเก่าดั่งเดิมตามวิถีวัฒนธรรมที่คงความ
เอกลั กษณ์ของวัฒนธรรมไทย ซึ่งเป็ นโอกาสในการพัฒนาและบริห ารจัดการการ
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ และให้มีการ
เชื่อมโยงกับวัฒนธรรมของชุมชนในท้องถิ่นที่มีความเป็นอัตลักษณ์
4. ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างมีบูรณาการภายใต้การมีส่วนร่วมของ
ส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน ใช้แนวทางการจัดการขยะ
มูล ฝอยอย่ างครบวงจร ปรับ ปรุงการรวบรวมขยะ การคัดแยก การนากลับมาใช้
ประโยชน์ และจั ดตั้งสถานที่จั ดการขยะมูล ฝอยร่ว มกันระหว่ างชุมชน ตลอดจน
รณรงค์การใช้น้าอย่างประหยัดเพื่อช่วยลดมลพิษทางน้า และเพิ่มประสิทธิภาพการ
ใช้พลังงานในเขตเมือง
5. รักษาอัตลักษณ์ของเมืองและสร้างคุณค่าของทรัพยากรเพื่อกระจายรายได้ให้คน
ในท้ อ งถิ่ น โดยให้ ค วามส าคั ญ ต่ อ การอนุ รั ก ษ์ สื บ สานประเพณี วั ฒ นธรรม
สถาปัตยกรรมพื้นบ้าน และเมืองเก่า ตลอดจนใช้เศรษฐกิจดิจิทัลต่อยอดการพัฒนา
เมือง ควบคู่กับการส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน และการสร้าง “แบรนด์” หรือ
เอกลักษณ์ของเมือง เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเมืองอย่างมีคุณค่าทั้งทางด้านเศรษฐกิจ
และสังคม
6. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเมือง เสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและความร่วมมือระหว่างกัน เพื่อให้บริหารจัดการเมืองได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการวางแผน การพัฒนา
เมือง การจัดทาผังเมืองและการบังคับใช้ อีกทั้งเพิ่มบทบาทของหน่วยงานส่วนกลาง
ในการสนับสนุนการพัฒนาเมืองทั้งด้านเทคนิคและการจัดสรรงบประมาณ รวมถึง
เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการพัฒนาในรูปแบบการร่วมลงทุนระหว่าง
รัฐและเอกชน (Public Private Partnership: PPP) และนาข้อมูลสารสนเทศมาใช้
ในการวางแผนพัฒนาเมือง
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หน่วยงานรับผิดชอบ
มท. (อปท.)
ทส.

มท. (อปท.)
ทส.

มท. (อปท.)
วฒ.
ทส.

มท. (ยธ/อปท.)
ทส.
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม
ให้เกิดความมั่งคั่งและยั่งยืน
หลักการ

การพัฒ นาเศรษฐกิจ ในพื้น ที่ระเบี ยงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกได้ขับเคลื่ อนด้ว ย
ภาคอุตสาหกรรม และภาคการบริการและการท่องเที่ยว ซึ่งล้วนใช้ ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเป็นฐานการผลิตทั้งสิ้น ดังนั้น การพัฒนาต่อจากนี้จะต้องมุ่งการเติบโตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเน้นให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมการวางแผน จัดทา และติดตาม
การดาเนินการต่างๆ ในพื้นที่ มีกลไกการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ มุ่งให้ทุกภาคส่วนใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และลดการเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ให้น้อยที่สุด ส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ แนวคิดการผลิตและบริการที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม และพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืน และนา
เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม หลักการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม
และการสร้างความตระหนักในการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมาใช้เพื่อให้เกิด
ความยั่งยืน

เป้าหมาย

1. มีการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลิตภัณฑ์และการบริการ
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นที่ยอมรับได้มาตรฐาน
2. มีการใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม
3. มีกลไกการส่งเสริมการศึกษาและการสื่อสาร ที่เปิดโอกาสการมีส่วนร่วมของชุมชน และ
ประชาชน

ตัวชี้วัด

1. จานวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย
2. การท่องเที่ยวในเขตพื้นที่อนุรักษ์ทางทะเลเป็นไปตามขีดความสามารถการรองรับและ
เป็นไปอย่างยั่งยืน
3. จานวนโรงงานอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมโครงการอุตสาหกรรมสีเขียวเพิ่มขึ้น และผ่านเกณฑ์
ระดับ 4
4. ให้ความช่วยเหลือด้านการเงิน/การลงทุน ด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
5. การให้สิทธิพิเศษด้านการลงทุนซึ่งใช้เครื่องจักร /โรงงานที่ไม่ก่อไห้เกิดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม
6. ระบบการกาหนดภาษีสิ่งแวดล้อม เช่น การเก็บค่าธรรมเนียมมลพิษ การเก็บค่าทิ้งกาก
ของเสียและปล่อยน้าทิ้ง
7. เพิ่มหลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมในทุกระดับการศึกษา
8. มีศูนย์กลางข้อมูลและองค์ความรู้ที่เป็นปัจจุบันและครอบคลุมปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและ
เข้าถึงได้ตลอดเวลา

4-28
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มาตรการ
มาตรการ 4.1

การส่งเสริมการผลิตและบริการด้านท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
แนวทางการปฏิบัติ

1. ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ โดยต้องกาหนดปริมาณนักท่องเที่ยวให้
เหมาะสมกับศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวและระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของแหล่ง
ท่องเที่ยว เริ่มจากแหล่งท่องเที่ยวที่มีความอ่อนไหว เช่น อุทยานแห่งชาติ พื้นที่เกาะ โดย
เจ้ า ของแหล่ ง ท่ องเที่ ย วหรื อ ประชาชนในท้ องถิ่ นมี ส่ ว นร่ ว มในการวางแผนและการ
ดาเนินการ รวมถึงการจัดสรรผลประโยชน์ที่ได้จากการท่องเที่ยวอย่างเป็นธรรม
2. วางแผนและพัฒนาพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวให้เหมาะสม คานึงถึงขีดความสามารถในการ
รองรับการรักษา คุ้มครอง หรือฟื้นฟู หรือมีความสาคัญทางประวัติศาสตร์ และหลักการ
จัดการการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน เพื่อให้การใช้
ประโยชน์มีความเหมาะสมกับศักยภาพในการรองรับของแหล่งท่องเที่ยว และธารงรักษาวิถี
ชีวิตของประชาชนและชุมชน
3. พัฒนาปัจจัย/โครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอานวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอและได้มาตรฐานในระดับนานาชาติ โดยให้มีการพัฒนาระบบ
การจัดการขยะมูลฝอย ระบบบาบัดน้าเสียในแหล่งท่องเที่ยว และการเดินทางที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับบริบทและอัตลักษณ์ของพื้นที่
4. ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยสร้างแรงจูงใจในภาคการท่องเที่ยว
และบริการที่เกี่ยวข้องให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการปล่อยมลพิษ และ
ลดการใช้วัสดุและสารอันตรายต่อสิ่ งแวดล้ อม รวมถึงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยประยุกต์ใช้เกณฑ์
มาตรฐานการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนของโลก (Global Sustainable Tourism Criteria: GSTC)
ที่สอดคล้ องกั บบริ บทของประเทศไทย รวมทั้ งพั ฒนาศั กยภาพการบริ หารจั ดการการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้ประกอบการ พนักงานในสถานประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว
และชุมชนในพื้นที่ให้ได้การรับรองมาตรฐานในระดับภูมิภาคอาเซียน และระดับสากล
6. สนับสนุนบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในการร่วมอนุรักษ์ ฟื้นฟู
บารุงรักษาและพัฒนาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม แหล่งธรณีวิทยา โดย
กาหนดและวางผังสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม รวมถึงกากับการใช้
ที่ดินโดยรอบให้เหมาะสมและสอดคล้องกับศักยภาพการรองรับของพื้นที่เพื่อให้เกิดการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน
7. ส่ งเสริ มและพั ฒนาศั กยภาพให้ ผู้ ป ระกอบการบุ คลากรและผู้ ที่ เกี่ ยวข้ องด้ านการ
ท่องเที่ยวมีกระบวนการดาเนินงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้แก่ การใช้ทรัพยากร เช่น น้า
ไฟฟ้า พลังงาน ลดการเกิดของเสีย เช่น น้าเสีย มลพิษทางอากาศ ขยะวัสดุ บรรจุภัณฑ์ที่ไม่
ใช้แล้ว และให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองฉลากสิ่งแวดล้อม
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รับผิดชอบ
กก
ทส (อส.)
มท (อปท.)
กก
ทส (อส.)
วธ (ศก.)
มท (อปท.)
กก
ทส (อส.)
มท (อปท.)
กก
ทส (สส.)
มท (อปท.)
กก

ทส (สผ.)
วธ (ศก.)
มท (อปท.)
กก
ทส (สส.)
มท (อปท.)
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แนวทางการปฏิบัติ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

8. พัฒนาการจัดการแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพในรูปของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศหรือการ กก
ท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Ecotourism) และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดย มท (อปท.)
ชุมชนสามารถบริหารจัดการเองได้ รวมทั้งพัฒนามาตรฐานการท่องเที่ยวไทย (อาทิ แหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร แหล่งท่องเที่ยวประเภทชายหาด ร้านอาหารเรือรับจ้างนาเที่ยว ธุรกิจ
นาเที่ยว มัคคุเทศก์) ที่คานึงถึงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี และผลักดันไปสู่การ
รับรองมาตรฐานในระดับภูมิภาคอาเซียนและระดับสากล
มาตรการ 4.2

การส่งเสริมการผลิตและบริการอุตสาหกรรม
แนวทางการปฏิบัติ

1. กาหนดเขตและควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่ออุตสาหกรรมให้เป็นสั ดส่ วนและ
ชัดเจนผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม กาหนดแนวพื้นที่กันชนระหว่างพื้นที่อุตสาหกรรมกับ
พื้ น ที่ ชุ ม ชนให้ ชั ด เจนโดยกระบวนการมี ส่ ว นร่ ว มเพื่ อ ลดความขั ด แย้ ง ระหว่ า ง
ภาคอุตสาหกรรมกับเกษตรกรรมและชุมชน และป้องกันการขยายตัวเพื่อไม่ให้มีการบุกรุก
เข้าไปในพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่ชุ่มน้าหรือพื้นที่รับน้า
2. สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมที่ส่งผลให้เกิดการลดก๊าซ
เรื อนกระจกและปล่ อยคาร์ บอนต่ า รวมทั้ ง สนั บสนุ นการพั ฒนากลุ่ มอุ ตสาหกรรมที่ มี
กระบวนการผลิตเชื่อมต่อกันเพื่อลดการเกิดของเสียให้เหลือน้อยที่สุดและปล่อยมลพิษออก
สู่ สิ่ งแวดล้ อมน้ อย โดยส่ งเสริ มการลงทุ น เพิ่ มช่ องทางการอ านวยความสะดวกให้ มี
ประสิทธิภาพ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
อก
มท (ยผ.)
อปท.
อก

3. สร้างระบบกลไกและเครือข่ายการตรวจสอบที่เข้มแข็งตลอดห่วงโซ่มูลค่าอุตสาหกรรม อก
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และบริการ โดยวางระบบ
มาตรฐานที่มีการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) ที่มีประสิทธิภาพเพื่อส่งเสริมให้เกิด
การจัดการวัตถุดิบต้นน้าในภาคเกษตรกรรมจนถึงภาคบริการขนส่งและกระจายสินค้าปลาย
น้า การพัฒนาระบบการรายงานการปลดปล่ อย การเคลื่ อนย้าย การกาจัด หรือบาบัด
มลพิษจากอุตสาหกรรม ให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะอย่าง
ต่อเนื่อง
4. ยกระดับศักยภาพของภาคอุตสาหกรรม ให้ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อมในทุกประเภท อก
อุตสาหกรรมและทุกขนาด และขยายผลสู่ระบบห่วงโซ่อุปทาน(Green Supply Chain)
และพัฒนาผู้ประกอบการดาเนินการตามมาตรฐานสากล และพัฒนาต่อเนื่องไปในระดับที่
สูงขึ้น เพื่อแสดงความตระหนักถึงความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
5. ลดการใช้ สารเคมี อันตรายโดยส่ งเสริ มการใช้เทคนิคที่ดีที่ สุ ด (Best Available อก
Techniques: BAT) และแนวทางปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุด (Best Environmental
Practices: BEP) การใช้สารทดแทนสารเคมีที่มีความปลอดภัยมากกว่าในกระบวนการผลิต
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มาตรการ 4.3 ส่งเสริมมาตรการทางเศรษฐศาสตร์เพื่อความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการปฏิบัติ
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ความช่วยเหลือด้านการเงินในการลงทุนจัดหาเทคโนโลยี
ด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งให้สิทธิพิเศษด้านการลงทุนที่ผู้ประกอบการใช้เครื่องจักร /
โรงงานที่ไม่ก่อไห้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ที่เป็นเทคโนโลยีสะอาด
2. ใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์และมาตรการทางสังคม โดยการกาหนดประเภท
กิจการที่มีความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และให้จัดทาหลักประกันความ
เสี่ยงในการที่จะก่อให้เกิดมลพิษ โดยให้ครอบคลุมถึงการชดใช้ให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบ
และการฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อม และพัฒนาเป็นกองทุนเพื่อประกันความเสี่ยง หรือ
กองทุนฟื้นฟูสาหรับกิจการที่มีความเสี่ยง
3. ส่งเสริมดาเนินการกาหนดภาษีสิ่งแวดล้อม เช่น การเก็บค่าธรรมเนียมมลพิษ การเก็บ
ค่ าทิ้ งกากของเสี ย และปล่ อยน้ าทิ้ ง และจั ด ให้ มี ร ะบบการชดเชยให้ กั บ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบจากกิจการของรัฐ หรือกิจการสาธารณประโยชน์ เช่น ที่ตั้งศูนย์กาจัดขยะ
มูลฝอยรวม ที่ตั้งระบบบาบัดน้าเสียรวม โรงไฟฟ้า

หน่วยงานรับผิดชอบ
สกรศ.
ทส.
กค.
ทส.

กค.
มท.

4. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ โดยสร้าง ทส.
กลไกสนับสนุนให้เกิดการลงทุนเพื่อสังคม และพัฒนากฎเกณฑ์และระเบียบให้เอื้อต่อ
การลงทุนในกิจการที่ให้สัดส่วนผลตอบแทนทางสังคมและสิ่งแวดล้อมนอกเหนือจาก
ผลตอบแทนทางการเงินของผู้ถือหุ้นและนักลงทุน
5. เพิ่มความรับผิดชอบให้แก่ผู้ผลิต ในการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ ทส.
อุป กรณ์อิ เล็ ก ทรอนิ กส์ และผลิ ตภัณ ฑ์ที่มี ส ารอันตรายอย่า งเป็ นระบบครบวงจร
เพื่อให้มีการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าตลอดจนวัฏจักรวงจรชีวิต
ผลิตภัณฑ์
6. ผลักดันให้มีการรายงานข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม หรือ ทส.
จัดทารายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainability Report) ตลอดจนเร่งส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้สามารถประกอบกิจการที่รับผิดชอบต่อสังคม
และส่ ง เสริ ม การผลิ ต สื่ อ ที่ ใ ห้ ข้ อ มู ล หรื อ สื่ อ สารกิ จ กรรมที่ เ กี่ย วข้ อ งกั บ การรั ก ษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มาตรการที่ 4.4 ส่งเสริมการสื่อสารและสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม
แนวทางปฏิบัติ
หน่วยงานรับผิดชอบ
1. สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และอบรมให้ความรู้แก่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมถึง ทส(สส.)
ประชาชนในท้องถิ่น ได้รับทราบถึง นโยบายของภาคครัฐ กฎหมายและสิทธิของ มท (อปท.)
ตนเองในการดูแลและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่
ของตนเอง เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันและตระหนักถึงบทบาทในการเข้าไปมีส่วน
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ร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
2. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีการศึกษาเรียนรู้ การถ่ายทอด องค์ความรู้ และการ
สร้างความตระหนักเกี่ยวกับความสาคัญและคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ และ
ความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์
และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ

ทส (สส./สผ./อส./
อสพ./ อสส./ทช.)
มท (อปท.)
ศธ
วท
3. เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล รักษา ติดตาม และ ทส.(สส)
ตรวจสอบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับหน่วยงาน
ภาครัฐมากขึ้น โดยเฉพาะภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรชุมชน กลุ่ม
อาสาสมัคร สถาบันการศึกษา สื่อมวลชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในลักษณะ
หุ้นส่วนการพัฒนา
4. การจัดทาหลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อม ในทุกระดับชั้นการศึกษาและครอบคลุม ศธ.
การป้องกันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดในพื้นที่นั้นๆ
ทส.(สส)
5. การจัดสร้างศูนย์ข้อมูลและองค์ความรู้ที่ครอบคลุมปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ที่ทันสมัย ทส.(สส)
เป็นปัจจุบัน และสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา
6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ในกระบวนการจัดการ ทส.(สส)
และการติดตามการดาเนิ น โครงการด้านการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติในพื้น ที่
เพื่อให้มีการประเมินผลทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงให้เกิดการจัดการที่อยู่บน
พื้นฐานของความเป็นจริง และเกิดความต่อเนื่อง
7. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐและประชาชน ในการติดตามการ ทส.(สส)
ดาเนินงานแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการ เพื่อให้มีการติดตามและตรวจสอบ
ผลการปฏิบัติงาน
8. ส่ ง เสริ ม บทบาทของชุ มชนท้อ งถิ่ น ที่ เ ป็น กลไกส าคั ญในการพัฒ นาพื้ นที่ การ ทส.
พัฒนาที่ให้ความสาคัญต่อสิทธิ เสรีภาพ และการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน นร.
โดยให้มีบทบาทและความรับผิดชอบเพื่อสร้างความเข้มแข็งและพึ่งพาตัวเองได้ ซึ่ง มท.
การส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และทุกระดับในการร่วมคิด ร่วม วช.
ตัดสินใจ ร่วมทา และร่วมรับผิดชอบแก้ ไขปัญหาของชุมชน จะทาให้ชุมชนเกิดการ วท.
เรียนรู้ผ่านการเข้าร่วมกระบวนการ รู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง และเกิดสังคมแห่ง อก.
การเรียนรู้ ส่งผลให้ชุมชนมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน เป็นพลังหลักในการพัฒนาฐาน
รากของประเทศให้ มั่นคง และสามารถบรรเทาปัญหาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
9. สนั บ สนุ น การสร้ า งและพั ฒ นาเครื อ ข่ ายด้ านวิ ช าการและสถาบั นการศึ ก ษา ทส.
เครือข่ายประชาชน ชุมชน และองค์กรพัฒนาเอกชนในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
พัฒนาต่อยอดงานวิจัย และผลักดันให้นาผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้ง
ในเชิงนโยบายและการปฏิบัติ
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แผนสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ.2561-2564

8. การขับเคลื่อนแผน
เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติ บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กาหนดไว้ จาเป็นต้องได้รับ
การขับเคลื่อนและการผลักดันจากทุกภาคส่วนเพื่อให้เกิดการบูรณาการในทุกระดับ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
สถาบันการศึกษา ตลอดจนภาคประชาชน รวมทั้งเพื่อให้การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
พื้นที่ EEC มีเป้าหมายการทางานไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น แผนสิ่งแวดล้อมฉบับนี้จึงได้มีข้อเสนอกลไกใน
การขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ โดยจัดทาข้อเสนอโครงการเร่งด่วน (Flagship Project) และข้อเสนอกลไก
ในการติดตามประเมินผล ดังนี้
๘.1 ข้ อ เสนอให้ แ ผนสิ่ ง แวดล้ อ มในพื้ น ที่ ระเบี ยงเศรษฐกิ จพิ เศษภาคตะวั นออก
เป็นส่วนหนึ่งที่สาคัญในการพัฒนาในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เป็น เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษที่ทันสมัยที่สุดในภูมิภาคอาเซียน ส่งเสริมให้ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
เพิ่มขึ้น หลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางเกิดความสมดุล และมุ่งสู่เป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป โดยจะ
ส่งให้ สกรศ รวบรวม และนาเสนอ กรศ. และคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก พิจารณาต่อไป
8.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
เพื่ อ น าเสนอคณะกรรมการสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ พิ จ ารณาเป็ น ข้ อ เสนอแนะเชิ ง นโยบายด้ า นการจั ด การ
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษและเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อนาไปใช้ประกอบการดาเนินการขยายผล
พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษอื่นๆ ตามนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล
8.3 ข้อเสนอโครงการเร่งด่วน (Flagship Project) ของแผนสิ่งแวดล้อม เป็นโครงการ
สาคัญเร่งด่วนที่ต้องดาเนินการ ภายใต้ยุทธศาสตร์และมาตรการ เพื่อใช้ประกอบการขอสนับสนุนงบประมาณจาก
แหล่งเงินทุนต่างๆ ได้แก่ 1) โครงการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 2) โครงการการจัดการน้าเสียชุมชน 3) โครงการ
การจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม 4) โครงการฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรมในพื้นที่ 5) โครงการการบูรณาการเมืองน่า
อยู่และเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ และ 6) โครงการการเพิ่มพื้นที่สีเขียวป่าในเมืองเป็นต้น
๘.4 ข้อเสนอกลไกในการติดตามประเมินผล
การติดตามประเมินผลการดาเนินงานภายใต้แผนสิ่ งแวดล้ อม เพื่อรายงาน
ความก้าวหน้า รวบรวมปัญหาและอุปสรรคจากการดาเนินงาน และนาผลการประเมินที่ได้มาใช้ประกอบการ
พิจารณาปรับปรุงแผนฯ ให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
กาหนดไว้ โดยกลไกในการติดตามประเมินผลมี ๒ ข้อเสนอ คือ
1) จัดตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผล ซึ่งมีผู้แทนจากหน่วยงานและภาคี
เครือข่ายที่เกี่ยวข้องอาทิ ผู้แทนจากส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง นักวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากสถาบันการศึกษา ผู้แทนภาคเอกชน ผู้แทนภาคประชาสังคม และผู้แทนองค์กร
เอกชนอิสระด้านสิ่งแวดล้อม
2) จัดตั้งคณะทางานย่อย เพื่อรวบรวมข้อมูลที่จะใช้ในการติดตามประเมินผล
การดาเนินงาน และจัดทารายงานความก้าวหน้าผลการดาเนินงานเพื่อเผยแพร่ให้สาธารณชนได้รับทราบเป็น
ระยะๆ

4-33

ข้อมูลพื้นฐาน 3 จังหวัด ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
1. ลักษณะทางกายภาพ
1) ที่ตั้ง
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ประกอบด้วย จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง และ
จังหวัดฉะเชิงเทรา ตั้งอยู่ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย เนื้อที่ทั้งหมด ๑3,๒99 ตาราง
กิโลเมตรหรือ 8,291,25๐ ไร่ ดังนี้
 จังหวัดชลบุรี เนื้อที่ ๔,๓๖๓ ตารางกิโลเมตร หรือ ๒,๗๒๖,๘๗๕ ไร่
 จังหวัดระยอง เนื้อที่ ๓,๕๕๒ ตารางกิโลเมตร หรือ ๒,๒๒๐,๐๐๐ ไร่
 จังหวัดฉะเชิงเทรา เนื้อที่ ๕,๓๕๑ ตารางกิโลเมตร หรือ ๓,๓๔๔,๓๗๕ ไร่
จังหวัดชลบุรีมีระยะทางห่างกรุงเทพมหานคร ประมาณ ๘1 กิโลเมตร รองลงมาคือ
ฉะเชิงเทราจังหวัด ๘2 กิโลเมตร และจังหวัดระยอง ๑๗๙ กิโลเมตร ตามลาดับ
2) อาณาเขต
ทิศเหนือ ติดกับกรุงเทพมหานคร จังหวัดนครนายก และจังหวัดปราจีนบุรี
ทิศใต้และทิศตะวันตกติดกับอ่าวไทย มีแนวชายฝั่งทะเลยาว ๒91 กิโลเมตร แยกเป็น
จังหวัดฉะเชิงเทรา 15 กิโลเมตร จังหวัดชลบุรี ๑๗๒ กิโลเมตร และจังหวัดระยอง ๑๐๔ กิโลเมตร
ทิศตะวันออกติดกับจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดสระแก้ว

รูปภาพที่ ผ-1 ที่ตั้งและอาณา
เขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก

ผ-2
3) สภาพพื้นที่จาแนกตามสัณฐานของจังหวัด
3.1) ภูเขา เนินสูงและป่าไม้ สูงจากระดับน้าทะเล ตั้งแต่ ๒๐๐ เมตรขึ้นไป ได้แก่
เทือกเขาจันทบุรี เริ่มจากเขาตะแบงใหญ่ในทิวเขาบรรทัด อยู่ระหว่างลุ่มน้าปราจีนบุรีกับอ่าวไทย กั้นเขต
จังหวัดชลบุรีกับจังหวัดสระแก้ว ทอดตัวลงไปทางตะวันตก 281 กิโลเมตร เป็นต้น น้าที่ไหลลงด้านใต้จะเป็น
แม่น้าที่ไหลลงสู่ทะเล จังหวัดระยองและจังหวัดจันทบุรี โดยบริเวณตอนกลาง เป็นเทือกเขาหินแกรนิต บริเวณ
ชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทยและลุ่มแม่น้าปราจีนบุรีเป็นเทือกเขาหินปูน ยอดเขาสูงในทิวเขานี้ คือ เขาสอยดาว
เหนือ และเขาสอยดาวใต้
3.2) ที่ราบสลับภูเขา อยู่ตอนกลางของกลุ่มจังหวัด มีที่ราบลูกคลื่นสลับเนินเขาเตี้ยๆ
และเป็นพื้นที่แหล่งน้าเพื่อการเกษตร ได้แก่ ลุ่มแม่น้าระยอง แม่น้าประแสร์ เป็นต้น
3.3) ที่ราบลุ่มน้า อยู่ทางตอนล่างของกลุ่มจังหวัด เป็นที่ราบแคบๆ เกิดจากตะกอน
น้าเค็มน้ากร่อยและตะกอนแม่น้าทับถมกัน
3.4) ที่ราบชายฝั่งทะเล ได้แก่
บริเวณที่ราบ แคบๆ ชายฝั่งทะเล
ที่ราบซึ่งเกิดจากการกัดเซาะและ
การทับถมของแม่น้าสายสั้นๆ ที่
ไหลจากทิ ว เขาจั น ทบุ รี ล งสู่ อ่ า ว
ไทยชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกมี
ยาวประมาณ ๕๑๕ กิโลเมตร มี
ความส าคั ญ ทั้ ง เศรษฐกิ จ และ
การเมือง และมีพื้นที่บางส่วนที่
เป็ น ที่ ตั้ ง ฐานทัพ เรื อ บริ เ วณ
ชายฝั่ ง ทะเลนั้ น มี ลั ก ษณะกว้ า ง
เป็นอ่าวเล็ก เนื่องจากเป็นส่วน
หนึ่งของอ่าวไทย เช่น อ่าวพัทยา
อ่าวเกล็ดแก้ว เป็นต้น ลักษณะ
ทางภูมิประเทศนั้นมีเกาะมากมาย
ซึ่งเกิดจากทรุดตัวของเปลือกโลก
ทาให้ เกิดน้าขัง ส่ ว นที่ยังสู งอยู่จึ ง
เป็นเกาะ
รูปภาพที่ ผ-2 ลักษณะภูมิประเทศพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
(1) ฝั่งทะเลของจังหวัดชลบุรี มีลักษณะวกโค้งไปมา ทาให้เกิดเป็นอ่าวต่างๆ คั่น
ออกจากกันด้วยแหลมขนาดเล็ก อ่าวบางแห่งเป็นทรายปนโคลน และบางแห่งก็เป็นทรายล้วนๆ
(2) ฝั่งทะเลจังหวัดระยอง มีความยาว 99 กิโลเมตร เป็นฝั่งทะเลที่มีทรายปนโคลน
เป็นส่วนมาก เนื่องจากมีแม่น้าหลายสายพัดพาโคลนตะกอนออกสู่ทะเล
3.5) เกาะต่างๆ อยู่ห่างจากชายฝั่ง ตั้งแต่ ๒ – ๔๐ กิโลเมตร มีมากกว่า ๕๐ เกาะ เกาะที่
สาคัญในจังหวัดชลบุรี ได้แก่ เกาะสีชัง เกาะล้าน เกาะไผ่ เกาะคราม เกาะแสมสาร จังหวัดระยอง ได้แก่เกาะ
มันนอก เกาะมันใน เกาะเสม็ด

ผ-3
4) พื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้้า
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก มีขอบเขตพื้นที่อยู่ในลุ่มน้าชั้นที่ 1 เอ ประมาณ 224.27
ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 1.7 พื้นที่ลุ่มน้าชั้นที่ 1 บี ประมาณ 20.67 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ
0.2 ลุ่มน้าชั้นที่ 2 ประมาณ 407.02 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 3.1 ลุ่มน้าชั้นที่ 3 ประมาณ 656.47
ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 4.9 ลุ่มน้าชั้นที่ 4 ประมาณ 4,294.04 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ
32.3 ลุ่มน้าชั้นที่ 5 ประมาณ 7,705.52 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 57.9 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2534 เรื่อง มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง การกาหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้า
ภาคตะวันออก และข้อเสนอแนะมาตรการการใช้ที่ดินในเขตลุ่มน้า
5) ทรัพยากรแร่ ภาคตะวันออกมีแร่หลายชนิด แต่ปริมาณการผลิตยังไม่มากพอ แร่ธาตุที่สาคัญ
ได้แก่
5.1) แร่เหล็ก พบมากที่จังหวัดชลบุรี และระยอง
5.2) แร่แมงกานีส พบที่ระยอง
5.3) แร่พลวง พบที่จังหวัดชลบุรี จันทบุรี และระยอง
5.4) แร่ทรายแก้ว ใช้ในกิจกรรมอุตสาหกรรมผลิตแก้ว พบมากที่เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง
6) ภูมิอากาศ
6.1) ปัจจัยที่ควบคุมอุณหภูมิของภาคตะวันออก ได้แก่ (๑) อิทธิพลจากพายุดีเปรสชั่น
จากทะเลจีนใต้ทาให้เกิดฝนตกหนัก (๒) ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดจากอ่าวไทย ทาให้เกิดฝนตกในภาคนี้
ส่วนลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือไม่ค่อยมีผลต่อภาคตะวันออกมากนัก เนื่องจากมีทิวเขาสันกาแพงและพนม
ดงรักเป็นแนวกั้นไว้ อากาศจึงไม่ค่อยหนาวเย็น และ (3)ระยะใกล้ไกลทะเล ทางตอนบนของภาคอยู่ห่างจาก
ทะเลมีผลทาให้อากาศร้อนอุณหภูมิสูง ส่วนทางตอนล่างของภาคจะได้รับลมทะเลทาให้อากาศเย็นสบาย
6.2) การจาแนกลักษณะภูมิอากาศ
(1) สภาพภู มิ อ ากาศโดยทั่ ว ไปของพื้ น ที่ ก ลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคตะวั น ออก อยู่ ภ ายใต้
อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ สามารถจาแนกได้ ๒ ชนิด
- เขตอากาศแบบสะวันนา (Savanna Climate) ส่วนใหญ่ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี
และจั ง หวั ด ระยอง ลั ก ษณะอากาศจะมี ช่ ว งฤดู แ ล้ ง สลั บ ฤดู ฝ นอย่ า งชั ด เจน อิ ท ธิ พ ลจากลมมรสุ ม
ตะวันออกเฉียงเหนือจะทาให้อากาศแห้งแล้งตั้งแต่เดือนธันวาคมถึงเดือนมีนาคม และฝนเริ่มตกตั้งแต่เดือน
เมษายนถึงเดือนตุลาคม ปริมาณฝนเพิ่มขึ้นตามลาดับ โดยปริมาณฝนรวมเกิน ๖๐ มิลลิเมตร ใน ๘ เดือน และ
ฝนตกชุกที่สุดในเดือนสิงหาคม
- เขตอากาศแบบมรสุมเมืองร้อน (Tropical Monsoon Climate) ฤดูร้อนจะมี
อากาศร้อนอบอ้าว ในช่วงมรสุมฤดูร้อนจะได้รับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดมาจากมหาสมุทรอินเดีย ทาให้
เกิดฝนมากในเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายนคิดเป็นปริมาณน้ารวมตลอดปีมากกว่า ๑,๖๙๓.๓ มิลลิเมตร
(ปริมาณน้าฝนเฉลี่ยในรอบ ๒๙ ปี) อุณหภูมิของอากาศเฉลี่ยตลอดปีประมาณ ๒๘.๖ องศาเซลเซียส (ปริมาณ
น้าฝนเฉลี่ยในรอบ ๓๗ ปี)
(2) ลักษณะภูมิอากาศ ส่วนใหญ่มีอากาศร้อน โดยทั่วไปบางพื้นที่อากาศร้อนจัด
ปริมาณฝนน้อยและต่ากว่าค่าปกติ (พ.ศ. 2557 ต่ากว่าค่าปกติ 886.8 มม.) ทาให้มีฟ้าคะนองเป็นบางแห่ง
หรือประมาณร้อยละ 20 ของพื้นที่ และมีลมกระโชกแรงบางแห่ง สาหรับอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งปี สูงกว่าค่า
ปกติประมาณ 27 – 29 องศาเซลเซียส (พ.ศ. 2557 สูงกว่าปีที่ผ่านมา 0.08 องศาเซลเซียส) อุณหภูมิเฉลี่ย

ผ-4
สูงสุดอยู่ในจังหวัดชลบุรี และความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยตลอดทั้งปีอยู่ในระดับปกติจากปีที่ผ่านมาโดยประมาณ
71 – 81 เปอร์เซ็นต์

รูปภาพที่ ผ-3 ชั้นคุณภาพลุม่ น้้าในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

ผ-5
2.

สภาพเศรษฐกิจ
ปัจจุบันพื้นที่ 3 จังหวัดบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก (ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา)
เป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมหลักของประเทศ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลังงาน และยานยนต์ และ
มีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2557 มีผลิตภัณฑ์มวลรวม ณ ราคาประจาปี 1.9 ล้านล้าน
บาท (แบ่งเป็นภาคอุตสาหกรรมร้อยละ 65 ภาคบริการและอื่นๆ ร้อยละ 32 และภาคเกษตรกรรม ร้อยละ
3) คิดเป็นร้อยละ 14.57 ของทั้งประเทศ โดยมีผลิตภัณฑ์มวลรวมสาขาอุตสาหกรรมสูงสุดถึง 1.2 ล้านล้าน
บาท คิดเป็นร้อยละ 30 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศ หรือมีสัดส่วนเกือบ 1 ใน 3 ของประเทศ (สถิติสะสม
เงิน ลงทุนในภาคอุตสาหกรรมปี 2558 มูล ค่า 1.6 ล้ านล้ านบาท คิดเป็นร้อยละ 27.89 ของประเทศ :
ข้อมูลจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม มี.ค. 2559) ผลิตภัณฑ์มวลรวมสาขาบริการและอื่นๆ 0.6 ล้านล้านบาท
(ร้อยละ 8 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศ) และผลิตภัณฑ์มวลรวมสาขาเกษตรกรรม 0.06 ล้านล้านบาท
(ร้อยละ 4.5 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศ) โดยประชากรมีรายได้เฉลี่ยต่อหัวเท่ากับ 624,185 บาทต่อปี
ตารางที่ ผ 1 ภาพรวมทางเศรษฐกิจของพื้นที่ EEC ปี 2558
ภาค
สัดส่วน
สัดส่วน
ประเภท
ทัง้ ประเทศ
ตะวันออก ต่อประเทศ พืน้ ที่ EEC ต่อประเทศ
(8 จว.)
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
ผลิตภัณฑ์มวลรวม ปี 2558 ณ ราคาประจาปี (ล้านบาท) 13,672,851 2,405,267
17.59 1,981,429
14.49
อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (ร้อยละ)
0.80
0.10
12.50
-0.08
-10.00
รายได้เฉลี่ยต่อหัว ปี 2558 (บาท)
203,356
425,527
209.25
600,750
295.42
รายได้เฉลี่ยต่อหัวภาคเกษตร ปี 2558 (บาท)
108,735
49,595
45.61
128,351
118.04
เกษตรกรรม
1,192,671
168,717
14.15
57,044
4.78
มูลค่าผลิตภัณฑ์
สัดส่วน (%)
8.72
7.01
2.88
มวลรวม ปี 2558
อุตสาหกรรม
4,207,707 1,435,253
34.11 1,235,247
29.36
ณ ราคาประจาปี
สัดส่วน (%)
30.77
59.67
62.34
(ล้านบาท)
บริการและอืน่ ๆ
8,272,473
801,297
9.69
618,172
7.47
สัดส่วน (%)
60.50
33.31
31.20
จานวนประชากร ปี 2558 (ล้านคน)
67.00
5.56
8.30
3.30
4.92
จานวนประชากรภาคเกษตร ปี 2558 (ล้านคน)
24.05
1.15
4.78
0.44
1.85
ที่มา : สานักบัญชีประชาชาติ สานักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (กุมภาพันธ์ 2559)
1/
ภาคตะวันออก 8 จังหวัด ประกอบด้วย ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง ตราด จันทบุรี นครนายก ปราจีนบุรี และสระแก้ว
2/
พื้นที่ EEC ประกอบด้วย 3 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และระยอง
3/
ภาคอุตสาหกรรม คือ สาขา Mining and Quarrying และ Manufacturing

ผ-6
ตารางที่ ผ 2 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในพื้นที่จังหวัด EEC
ประเภท

พืน้ ที่ EEC

ผลิตภัณฑ์มวลรวม ปี 2558 ณ ราคาประจาปี (ล้านบาท) 1,981,429
รายได้เฉลีย่ ต่อหัว ปี 2558 (บาท)
600,750
รายได้เฉลีย่ ต่อหัวภาคเกษตร ปี 2558 (บาท)
128,351
เกษตรกรรม
57,044
มูลค่าผลิตภัณฑ์
สัดส่วน (%)
2.88
มวลรวม ปี 2558
อุตสาหกรรม
1,264,555
ณ ราคาประจาปี
สัดส่วน (%)
63.82
(ล้านบาท)
บริการและอืน่ ๆ
659,830
สัดส่วน (%)
33.30
จานวนประชากรทัง้ หมด ปี 2558 (ล้านคน)
3.30
จานวนประชากรภาคเกษตร ปี 2558 (ล้านคน)
0.44

ชลบุรี
809,480
491,971
231,720
20,410
2.52
406,303
50.19
382,767
47.29
1.65
0.09

สัดส่วน
สัดส่วน
สัดส่วน
ต่อ EEC ฉะเชิงเทรา ต่อ EEC ระยอง ต่อ EEC
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
40.85 309,336
15.61 862,613 43.53
81.89 399,194
66.45 982,500 163.55
180.54 67,510
52.60 170,713 133.00
35.78 15,831
27.75 20,803 36.47
5.12
2.41
32.13 210,119
16.62 648,133 51.25
67.93
75.14
58.01 83,386
12.64 193,677 29.35
26.96
22.45
49.89
0.77
23.49
0.88 26.62
19.82
0.23
52.76
0.12 27.42

ผ-7
1) ภาคอุตสาหกรรม
นิคมอุตสาหกรรม หมายถึง เขตพื้นที่ดินซึ่งจัดสรรไว้สาหรับโรงงานอุตสาหกรรมเข้า
ไปอยู่รวมกันอย่างเป็นสัดส่วน ประกอบด้วยสิ่งอานวยความสะดวกด้านระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ครบครัน เช่น ถนน ท่อระบายน้า โรงกาจัดน้าเสีย ระบบกาจัดขยะ ระบบป้องกันน้าท่วม ไฟฟ้า น้าประปา
และโทรศัพท์ ที่ทาการไปรษณีย์โทรเลข ธนาคาร ศูนย์การค้า และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
เขตประกอบการอุ ตสาหกรรม เป็ น การด าเนิ น ธุ ร กิ จ อี ก รูป แบบหนึ่ ง คล้ า ยนิ ค ม
อุตสาหกรรม หรือเขต/สวนอุตสาหกรรม การจัดตั้งต้องได้รับอนุมัติประกาศตามมาตรา 30 แห่ง พ.ร.บ.
โรงงาน พ.ศ. 2535 โรงงานต่าง ๆ ที่จะตั้งในเขตประกอบการอุตสาหกรรมไม่ต้องขออนุญาตตั้งโรงงานแต่
อย่างใด เป็นสิทธิประโยชน์ที่ได้จากกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมายของกระทรวง
อุตสาหกรรม และจะต้องมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 500 ไร่ มีระบบกองทุนซ่อมสร้าง ฯลฯ เป็นต้น
สวนอุตสาหกรรม เป็นธุรกิจรูปแบบหนึ่งที่ดาเนินงานโดยภาคเอกชน ไม่ได้ร่วมกับ
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือเข้าร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ส่วน
ใหญ่จะขอรับการส่งเสริมจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ตามบัญชีประเภทกิจการที่จะให้การส่งเสริม
การลงทุน หมวด 7 บริการและสาธารณูปโภคข้อ 7.18 กิจการเขตอุตสาหกรรม ทั้งนี้ ต้องมีที่ดินขนาดไม่ต่า
กว่า 500 ไร่ บริเวณเขตที่ตั้งโรงงานจะต้องมีบริเวณไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 และไม่เกินร้อยละ 75 ของพื้นที่
ทั้งหมด ตลอดจนมีระบบสาธารณูปโภค ๆ ตามที่กาหนด
ชุมชนอุตสาหกรรม เป็นนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรมที่จะสนับสนุนส่งเสริมให้
โรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ อยู่รวมอยู่ในแหล่งเดียวกันเพื่อเป็นผลดีต่อการรักษาสภาพแวดล้อมให้อยู่ในภาวะ
ปกติ ไม่ ก่ อให้ เ กิด ปั ญหามลภาวะที่ จ ะส่ ง ผลกระทบต่ อชุ ม ชน โดยมี ก รมโรงงานอุต สาหกรรมเป็ นผู้ ดู แ ล
รับผิดชอบ สิทธิป ระโยชน์ที่ไ ด้จากชุมชนอุตสาหกรรม คือ หนังสือประกาศสนับสนุนจากกรมโรงงานและ
คายืนยันว่า หากมีโรงงานใดมาตั้งในเขตชุมชนอุตสาหกรรมจะได้รับใบอนุญาตโดยเร็วที่สุด และไม่มีค่าใช้จ่าย
ในการเป็นชุมชนอุตสาหกรรม ซึ่งต่างกับเขตประกอบการอุตสาหกรรมที่มีกองทุนซ่อมสร้าง
นิคมอุตสาหกรรม ในพื้นที่จังหวัดระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรามีนิคมอุตสาหกรรม/
เขตประกอบการ/ สวนอุตสาหกรรม พื้นที่โครงการรวม 125,824 ไร่ ยังคงมีพื้นที่เหลือขายและอยู่ระหว่าง
พัฒนาเพิ่มเติมกว่า 30,000 ไร่ โดยมีนิคม/เขตอุตสาหกรรมรวมทั้งหมด 39 แห่ง แบ่งเป็น (1) นิคมฯ/เขต
อุตสาหกรรม ที่ได้รับการพัฒนาแล้ว (พร้อมลงทุน) 28 แห่ง พื้นที่คงเหลือประมาณ 15,000 ไร่ และ (2)
นิคมฯ/เขตอุตสาหกรรม ที่อยู่ระหว่างการพัฒนา จานวน 11 แห่ง รวมพื้นที่ประมาณ 15,000 ไร่
(ที่มา : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กระทรวงอุตสาหกรรม)
จังหวัด

นิคมฯ

(แห่ง)
(ไร่)
ระยอง
9
43,676
ชลบุรี
11
49,479
ฉะเชิงเทรา
3
8,963
รวม
23 102,118

เขตประกอบการฯ
สวนฯ
ชุมชนฯ
รวม
(แห่ง)
(ไร่)
(แห่ง) (ไร่) (แห่ง) (ไร่) (แห่ง)
(ไร่)
5
11,856 2 1,854 4 3,603 20
60,988
1
765 1 1,700 1
763 14
52,707
2
1,562 1 5,000 1
65 7
15,590
8
14,183 4 8,554 6 4,431 41 129,285

ผ-8
เขตประกอบการนิคมอุตสาหกรรมที่สาคัญภายในพื้นที่ สาหรับจังหวัดฉะเชิงเทรามี
การตั้งโรงงานอุตสาหกรรมตามแนวถนนทางหลวงหมายเลข ๓๔ และ ๓๐๔ ประกอบด้วยอุตสาหกรรมขนส่ง
จะเป็นอุตสาหกรรมผลิตและประกอบชิ้นส่ ว นรถยนต์ และจักรยานยนต์ อุตสาหกรรมพลาสติก จะเป็น
อุตสาหกรรมผลิตเครื่องใช้ ที่ทาจากผลิตภัณฑ์พลาสติก อุตสาหกรรมผลิตอาหารสาเร็จรูป และอุตสาหกรรม
เกษตรผลิตภัณฑ์แป้งมันสาปะหลังแปรรูป จังหวัดชลบุรี มีโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ มีโรงงาน
อุตสาหกรรมทั้ งหมด จ านวน ๔,๕๕๗ แห่ ง แยกเป็ น นอกนิค มอุ ตสาหกรรม ๓,๕๖๕ แห่ ง และในนิค ม
อุตสาหกรรม ๘ แห่ง และเขตประกอบการส่วนหนองบอน จานวน ๙๙๒ แห่ง สาหรับจังหวัดระยองมีนิคม
อุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรมที่ร่วมดาเนินการกับเอกชน เขตประกอบการอุตสาหกรรม ชุมชน
อุตสาหกรรม สวนอุตสาหกรรม รวมทั้งสิ้น 25 แห่ง เนื้อที่ประมาณ 100,000 ไร่ มีโรงงานอุตสาหกรรม
ทั้งสิ้น 2,959 แห่ง จานวนคนงานรวม 171,028 คน อุตสาหกรรมของจังหวัดระยองมีหลากหลายประเภท
เช่น การผลิตรถยนต์ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ แปรรูป สินค้าเกษตร การผลิตไฟฟ้า การผลิตสารเคมี ซึ่งสร้าง
มูลค่ารวมในแต่ละปีเกือบ 1 ใน 3 ของงบประมาณรายจ่ายประเทศไทย
ตารางที่ ผ 2
1.
2.
3.
4.

แหล่งนิคมอุตสาหกรรมใน 3 จังหวัดระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ

จังหวัดฉะเชิงเทรา
นิคมอุตสาหกรรมเวล
โกร์ว
นิคมอุตสาหกรรม
เกตเวบ์ ซิตี้
นิคมอุตสาหกรรม TFD
นิคมอุตสาหกรรม ๓๐๔
อินดัสเตรียลปาร์ค ๒

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

จังหวัดชลบุรี
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง
นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง
(แหลมฉบัง)
นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง
(โครงการ ๓)
นิคมอุตสาหกรรมเหมราช
(ชลบุรี/บ่อวิน)
นิคมอุตสาหกรรมเหมราช
(อีสเทอร์นซีบอร์ด)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ที่มา: นิคมอุตสาหกรรมแหล่งประเทศไทย

จังหวัดระยอง
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก
นิคมอุตสาหกรรมผาแดง
นิคมอุตสาหกรรมอิสเทิร์นซีบอร์ด
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้
นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย
นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอิสเทิร์นซีบอร์ด
นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอิสเทิร์นซีบอร์ด แห่ง
ที่ 2
นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอิสเทิร์นซีบอร์ดแห่ง
ที่ 3
นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอิสเทิร์นซีบอร์ด แห่ง
ที่ 4
นิคมอุตสาหกรรมอาร์ ไอ แอล
นิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย)
นิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยาง
นิคมอุตสาหกรรมเหมราชระยอง 36
นิคมอุตสาหกรรม ซีพี (อยู่ระหว่างการจัดตั้ง)

ผ-9

ผ-10

ผ-11

ผ-12

ผ-13

สวนอุตสาหกรรม จ้านวน 4 แห่ง

ผ-14
๒) ภาคการท่องเที่ยว
จ้านวนนักท่องเที่ยว รวม 3 จังหวัด ในปี 2558 เท่ากับ 38.11 ล้านคน โดยมี
จานวนนักท่องเที่ยวสูงสุดที่จังหวัดชลบุรี (รวมเมืองพัทยา) จานวน 23.48 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ที่มี
นักท่องเที่ยวจานวน 21.68 ล้านคน โดยส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 80 เป็นการท่องเที่ยวในเมืองพัทยา สาหรับ
จั ง หวั ด ระยองมี จ านวนนั ก ท่ อ งเที่ ย วในปี 2558 จ านวน 13.30 ล้ า นคนเพิ่ ม ขึ้ น จากปี 2557 ที่ มี
นักท่องเที่ยว จานวน 12.30 ล้านคน
จ้านวนนักท่องเที่ยวเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ย้อนหลัง 5 ปี (ปี 2554-2558) มี
จานวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2558 มีนักท่องเที่ยวในเมืองพัทยากว่า 19.70 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปี
2554 ที่มีนักท่องเที่ยวประมาณ 17.99 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 9.5
รายได้ จ ากการท่ อ งเที่ ย วใน 3 จั ง หวั ด ภาคตะวั น ออก (ชลบุ รี ระยอง และ
ฉะเชิงเทรา) ส่วนใหญ่มาจากการท่องเที่ยวในเมืองพัทยา โดยในปี 2558 เมืองพัทยามีรายได้จากผู้เยี่ยมเยือน
กว่า 1.3 แสนล้านบาท ในจานวนนี้มาจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกว่า 1.1 แสนล้านบาท
ตารางที่ ผ 3

สถิตินักท่องเที่ยว จ.ชลบุรี และระยอง ปี 2557 – 2558
เมืองพัทยา
2557
2558

จ.ชลบุรี (รวมพัทยา)
2557
2558

จ.ระยอง
2557

2558

จ.ฉะเชิงเทรา
2557
2558

ผู้เยี่ยมเยือน 9,083,899 9,849,940 10,843,412 11,742,224 6,150,336 6,650,710 636,064 661,551
(คน)
นักท่องเที่ยว 8,526,786 9,223,060 9,246,430 10,002,914 3,854,783 4,171,188 122.672 127,100
(คน)
557,113
626,880 1,596,982 1,739,310 2,295,553 2,479,522
513,392
534,451
นัก ทั ศนาจร
(คน)
18,167,798 19,699,880 21,686,824 23,484,448 12,300,672 13,301,420 1,149,579 1,323,102
รวม (คน)
ที่มา : กรมการท่องเที่ยว เข้าถึงจาก http://www.tourism.go.th (สิงหาคม 2559)
ประมวลโดย : สานักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ตารางที่ ผ 4

รายได้จากผู้เยี่ยมเยือน เมืองพัทยา จ.ชลบุรี และระยอง ปี 2558
ระยอง

ฉะเชิงเทรา

132,206.12

ชลบุรี
(รวมเมืองพัทยา)
138,052.93

28,379.66

660.06

21,369.09
110,837.03

23,313.87
84,778.23

24,346.79
4,032.87

650.89
9.17

รายได้ (ล้านบาท)

เมืองพัทยา

รายได้รวมจากผู้เยี่ยม
เยือน
ชาวไทย
ชาวต่างชาติ

ที่มา : กรมการท่องเที่ยว เข้าถึงจาก http://www.tourism.go.th (สิงหาคม 2559)
ประมวลโดย : สานักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ผ-15
3) ภาคเกษตร
3.1) ผลผลิตด้านเกษตรที่สาคัญในแต่ละจังหวัด (ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘)
(1) จังหวัดชลบุรี มีพื้นที่พืชไร่ ๗๔๙,๖๔๘ ไร่ พื้นที่เพาะปลูกพืชสาคัญ ได้แก่ มัน
สาปะหลัง อ้อยโรงงาน ข้าวนาปี ข้าวนาปรัง และสับปะรด ตามลาดับ จานวน ๕๔๕,๙๑๕ ไร่ ให้ผลผลิตรวม
๒,๕๙๒,๙๗๘,๐๐๐ กิโลกรัม พื้นที่ไม้ผลไม้ยืนต้น ๖๙๙,๑๓๓ ไร่ เพาะปลูกพืชสาคัญ ได้แก่ ปาล์มน้ามัน
ยางพารา และอื่น ๆ ตามลาดับ จานวน ๓๕๗,๖๓๒ ไร่ ให้ผลผลิตรวม ๗๖๒,๒๔๔,๐๐๐ กิโลกรัม มีพื้นที่ปลูก
พืชผักสวนครัว ๘,๙๗๓ ไร่ ให้ผลผลิตรวม ๑๓,๒๔๖,๗๓๕ กิโลกรัม มีพื้นที่ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ๕๗๑ ไร่ ให้
ผลผลิตรวม ๓๓๑,๔๕๐ กิโลกรัม
(2) จังหวัดระยอง มีพื้นที่พืชไร่ ๒๘๗,๔๖๒ ไร่ พื้นที่เพาะปลูกพืชสาคัญ ได้แก่ มัน
สาปะหลัง สับปะรด ข้าวนาปี ข้าวนาปรัง และอ้อย ตามลาดับ จานวน ๑๐๖,๔๑๘ ไร่ ให้ผลผลิตรวม
๒๔๓,๓๖๖,๐๐๐ กิโลกรัม พื้นที่ไม้ผลไม้ยืนต้น ๑,๔๓๕,๓๘๓ ไร่ เพาะปลูกพืชสาคัญ ได้แก่ ยางพารา ทุเรียน
มังคุด ปาล์มน้ามัน เงาะ มะพร้าว ขนุน และอื่นๆ ตามลาดับ จานวน ๗๐๔,๘๖๒ ไร่ ให้ผลผลิตรวม
๓๓๙.๑๕๘,๐๐๐ กิโลกรัม
(3) จังหวัดฉะเชิงเทรา มีพื้นที่เพาะปลูกพืชทั้งหมด ๒,๐๐๕,๔๔๗.๒๕ ไร่ มีพื้นที่ปลูก
ข้าวนาปี 328,546 ไร่ ข้าวนาปรัง ประมาณ ๔ แสนไร่ ผลผลิตรวมทั้งหมด 1,๑34,054 ไร่ โดยอาเภอที่
เพาะปลูกพืชสูงสุด ๓ อันดับ ได้แก่ อาเภอสนามชัยเขต อาเภอทาตะเกียบ และอาเภอพนมสารคาม ตามลาดับ
เป็นแหล่งเพาะปลูกมันสาปะหลังมากที่สุดเป็นอันดับ 5 ของประเทศ มีพื้นที่ปลูก 203,439 ไร่ เพาะปลูกพืช
สาคัญ ได้แก่ ยางพารา มะม่วงปาล์มน้ามัน และอื่นๆ ตามลาดับ แหล่งเพาะปลูกมะม่วงมากที่สุดได้แก่ อาเภอ
บางคล้า มีพื้นที่เพาะปลูก 51 % ของพื้นที่เพาะปลูกมะม่วงทั้งหมดรองลงมา คืออาเภอเมือง อาเภอพนมสาร
คาม และอาเภอบางน้าเปรี้ยว
3.๒) ผลผลิตด้านปศุสัตว์ที่สาคัญ
การปศุสัตว์ในพื้นที่ 3 จังหวัดระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก มีสัตว์เศรษฐกิจที่
สาคัญอาทิ ไก่เนื้อ ไก่ไข่ สุกร นอกจากนี้ มีเป็ดเนื้อ เป็ดไข่ โคเนื้อ และโคนม
(๑) การเลี้ยงไก่ โดยเฉพาะไก่เนื้อมีการเลี้ยงมากในจังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง
รวม ๔๔,๗๒๖,๘๐๔ ตัว ที่อาเภอบ้านบึง บ่อทอง ศรีราชา พนัสนิคม เมืองชลบุรี หนองใหญ่ พานทอง บางละ
มุง เกาะจันทร์ และสัตหีบ ตามลาดับ ปัจจุบันได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มทั้งหมดในส่วนของไก่ไข่ มีการ
เลี้ยงไก่ไข่ในลักษณะอิสระมีทั้งรายใหญ่ กลาง เล็ก จานวนมาก โดยแหล่งเพาะเลี้ยงที่จังหวัดชลบุรี อาเภอ
พนัสนิคม บ้านบึง บ่อทอง หนองใหญ่ พานทอง บางละมุง เกาะจันทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรามีการเลี้ยงไก่ไข่มาก
ที่สุดของประเทศ บริเวณที่เลี้ยงมากได้แก่ อาเภอบ้านโพธิ์ รองลงมาได้แก่ อาเภอเมืองฯ อาเภอบางคล้า
และอาเภอบางน้าเปรี้ยว สาหรับไก่เนื้อบริเวณที่เลี้ยงกันมากได้แก่ อาเภอบ้านโพธิ์ รองลงมาคือ อาเภอเมือง
ฯ อาเภอบางคล้า และอาเภอบางน้าเปรี้ยว
(๒) การเลี้ยงสุกร แหล่งเพาะเลี้ยงที่สาคัญ ได้แก่ อาเภอบ่อทอง พนัสนิคม หนอง
ใหญ่ บ้านบึง ศรีราชา เกาะจันทร์ พานทอง และบางละมุง และจังหวัดระยอง จานวนสุกร ทั้งหมด ๔๓๑,๕๒๑
ตัว สาหรับจังหวัดฉะเชิงเทรา สุกรก็เป็นสัตว์เศรษฐกิจของจังหวัดที่เลี้ยงกันมาก การเลี้ยงแบบธุรกิจฟาร์มมี
มากขึ้น ผู้เลี้ยงรายย่อยลดลง โดยอาเภอเมืองเลี้ยงมากที่สุดคิดเป็น 37% ของปริมาณการเลี้ยงทั้งหมด
รองลงมาได้แก่อาเภอบางคล้า อาเภอพนมสารคาม ที่เหลือกระจายตามอาเภอต่าง ๆ

ผ-16
(๓) โค ใน ส่วนมากเลี้ยงในพื้นที่จังหวัดชลบุรี เป็นการเลี้ยงแบบอิสระภายใต้สหกรณ์
โคนม แหล่งเพาะเลี้ยงที่สาคัญ ได้แก่ ในพื้นที่อาเภอหนองใหญ่ บ้านบึง พนัสนิคม บ่อทอง จังหวัดชลบุรี
3.3) ผลผลิตด้านประมงที่สาคัญ
เนื่องจากพื้นที่ติดชายฝั่งทะเล ทาให้การผลิตในสาขาประมงมีบทบาทที่สาคัญต่อ
ระบบเศรษฐกิจของพื้นที่ การผลิตสาขาประมง แบ่งออกเป็น ๓ ส่วน คือ เพาะเลี้ยงชายฝั่ง ประมงทะเล และ
ประมงน้าจืด
(๑) การประมงทะเล เริ่มมีปริมาณสัตว์น้าที่จับได้ลดลง
(๒) สัตว์น้าที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเริ่มมีปริมาณมากขึ้น โดยสัตว์น้าที่นิยมเพาะเลี้ยง
คือ กุ้งขาว มีพื้นที่เพาะเลี้ยงคิดเป็นร้อยละ ๓.๐๘ ของพื้นที่เกษตรกรรมทั้งหมด โดยพื้นที่เพาะเลี้ยงกุ้งจะ
กระจายตัวอยู่ในแหล่งเพาะเลี้ยงสาคัญ คือ พื้นที่อาเภอพนัสนิคม พานทอง บ่อทอง และเมืองชลบุรีจังหวัด
ชลบุรี บริเวณพื้นที่การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลในปัจจุบันมีแนวโน้มลดลง เนื่องจากราคากุ้งตกต่าอันเนื่องมาจากมี
ปัญหาเรื่องการส่งออก การถูกกีดกันทางการค้า การแข่งขันทางด้านการตลาด ปัญหาเรื่องโรคระบาดของกุ้ง
และปัญหาราคาตกต่า ทาให้เกษตรกรบางส่วนหยุดเลี้ยงชั่วคราว โดยหันไปเลี้ยงสัตว์น้าที่มีความเสี่ยงน้อยกว่า
เช่น ปลากะพง ปลาเก๋า เป็นต้น ในส่วนของการประมงน้าจืด มีแหล่งเลี้ยงที่สาคัญ คือ จังหวัดชลบุรี โดย
เฉพาะที่อาเภอพนัสนิคม พานทอง เมืองชลบุรี บ่อทอง และหนองใหญ่ โดยปลาที่ใช้เลี้ยงมีทั้ง ปลาดุก ปลา
ตะเพียน ปลานิล และปลาเบญจพรรณต่างๆ เกษตรกรในจังหวัดฉะเชิงเทราจะการเลี้ยงปลาควบคู่ไปกับการ
เลี้ยงสัตว์ ปลาที่นิยมเลี้ยง ได้แก่ ปลาช่อน ปลาดุก ปลานิล ส่วนการเลี้ยงกุ้งกุลาดา เริ่มประสพปัญหาน้าเสีย
ทาให้ปริมาณการเลี้ยงลดลง
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ล้าดับ

GPP ภาคการเกษตร 10 อันดับ ปี พ.ศ. 2558
จังหวัดชลบุรี
จังหวัดระยอง

จังหวัดเชิงเทรา

สินค้าและบริการ มูลค่า
สัดส่วน สินค้าและบริการ มูลค่า
สัดส่วน
ทางการเกษตร (ล้านบาท) (ร้อยละ) ทางการเกษตร (ล้านบาท) (ร้อยละ)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

สุกร
ไก่เนื้อ
ไข่ไก่
ยางพารา
มันส้าปะหลัง

4,149
4,144
3,659
2,607
1,936

ประมงทะเล

1,413

สับปะรด
การเพาะพั น ธุ์
ปลา/กุ้ง
ปาล์มน้้ามัน
ประมงอื่น ๆ

989

ยางพารา
สับปะรด
สุกร
ทุเรียน
ฟาร์มเลี้ยงกุ้ง
ประมงน้้าลึก/
6.21
ชายฝั่ง
4.35 มันส้าปะหลัง

892

3.92

216
92

18.23
18.20
16.07
11.45
8.51

ไก่เนื้อ
0.95 ไม้ยางพารา
0.41 มะม่วง

18,911
3,837
2,285
2,196
1,443

ข้าว
สุกร
ไข่ไก่
ยางพารา
กุ้งทะเล

สัดส่วน
(ร้อยละ)

3,989
2,912
2,810
2,353
617

28.09
20.51
19.79
16.57
4.35

3.94 มันส้าปะหลัง

391

2.75

938

2.75 มะม่วง

310

2.18

447
147
59

1.31 ปลาน้้ากร่อย
0.43 เพาะพันธุ์ลูกกุ้ง
0.17 อ้อย

224
159
140

1.58
1.12
0.99

1,345

55.45
11.25
6.70
6.44
4.23

สินค้าและบริการ
มูลค่า
ทางการเกษตร (ล้านบาท)

4.2 โครงสร้างพื้นฐาน
พื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกมีความพร้อมของระบบโครงสร้างพื้นฐานในระดับสูงสุดของ
ประเทศ ทั้งด้านการขนส่ง (ถนน รถไฟ ท่าเรือ) สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และนิคมอุตสาหกรรม โดยมี
พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมพร้อมรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมอีกประมาณ 30,000 ไร่
1) ถนน ค่อนข้างสมบูรณ์ครอบคลุมทั่วถึง เชื่อมโยงได้ทุกภาคของประเทศ ทางหลวง
สายหลักส่วนใหญ่ดาเนินการแล้วเสร็จตามแผน ที่สาคัญได้แก่ ทางหลวงหมายเลข 3 3436 304 331
344 361 และทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) หมายเลข 7 กรุงเทพฯ-ชลบุรี ปัจจุบันอยู่ระหว่าง
ก่อสร้างส่วนขยายทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองช่วงพัทยา-มาบตาพุด และก่อสร้างเพิ่มช่องจราจรและบูรณะ
ทางหลวงในพื้นที่ภาคตะวันออก รวมทั้งพัฒนาโครงข่ายถนนสายรองเพื่อเชื่อมโยงระบบการขนส่งให้มีความ
สมบูรณ์ และเพื่อแก้ไขปัญหาความแออัดของการจราจร ปัญหาคอขวด และรองรับการขยายตัวของฐานการ
ผลิตและบริการ
2) รถไฟ ปั จ จุ บั น มี เ ส้ น ทางรถไฟเชื่ อ มโยงระหว่ า งพื้ น ที่ ช ายฝั่ ง ทะเลตะวั น ออกกั บ
ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ รถไฟทางคู่สายหัวหมาก-ฉะเชิงเทราสายฉะเชิงเทรา-ศรีราชาแหลมฉบัง และอยู่ระหว่างก่อสร้างรถไฟทางคู่สายฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้า-แก่งคอย นอกจากนี้ยังมีทางรถไฟ
สัตหีบ-มาบตาพุด และสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง (ICD) สาหรับรองรับปริมาณตู้สินค้าคอนเทนเนอร์ที่
ลาดกระบัง จานวน 6 สถานี
3) ท่าเรื อ ท่ าเรื อน้าลึ กที่ส าคัญ ได้แก่ ท่าเรือพาณิชย์แหลมฉบัง ท่าเรืออุตสาหกรรม
มาบตาพุด และท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ
3.1) ท่ าเรื อพาณิช ย์แ หลมฉบัง เป็นท่ าเรื อน้ าลึ ก หลั ก ในการขนส่ งสิ นค้า ระหว่า ง
ประเทศที่มีอัตราการเติบโตของการให้บริการขนถ่ายสินค้าสูง มีความทันสมัย สามารถรองรับเรือบรรทุกตู้
สินค้าขนาด 80,000 DWT (Post Panamax) ปัจจุบันมีขีดความสามารถรองรับตู้สินค้าได้ 11 ล้านทีอียูต่อปี
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และอยู่ระหว่างพัฒนาศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ (STRO) รองรับตู้สินค้า 2 ล้านทีอียูต่อปี พัฒนาท่า
เทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) รองรับตู้สินค้าชายฝั่ง3 แสนทีอียูต่อปี และปรับปรุงสิ่งอานวยความสะดวก
เพื่อแก้ไขปัญหาจราจรภายในท่าเรือ รวมทั้งมีแผนพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ 3 เพื่อรองรับตู้สินค้าเพิ่มขึ้น
อีก 7 ล้านทีอียูต่อปี
3.2) ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด เป็นท่าเรืออุตสาหกรรมขนาดใหญ่และทันสมัย
มีการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร สามารถรองรับเรือบรรทุกขนาด 264,000 DWT เปิดให้บริการ 12
ท่า (ท่าเรือสาธารณะ 2 ท่า และท่าเรือเฉพาะกิจ 10 ท่า) โดยมีเอกชน 19 ราย เช่าดาเนินการเป็นท่าเรือ
คลังน้ามัน คลังสินค้า และโรงไฟฟ้า ปัจจุบันอยู่ระหว่างศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ การเงิน ด้าน
วิศวกรรม และออกแบบเบื้องต้น และจั ดทารายงานการวิเคราะห์ ผ ลกระทบทางสิ่ งแวดล้ อมและสุ ขภาพ
(EHIA) ของท่าเรือมาบตาพุดระยะที่ 3
3.3) ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ (จุกเสม็ด) เป็นที่จอดเรือรบและฐานส่งกาลังบารุงและใช้
ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรมต่อเรือ แท่นขุดเจาะน้ามัน และขนส่งผู้โดยสาร
4) สนามบิน สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อยู่ภายใต้การดูแลของกองทัพเรือใช้ประโยชน์
ทางด้านความมั่นคงและการพาณิชย์ พื้นที่ทั้งหมดประมาณ 16,700 ไร่ มีทางวิ่งขนาด 3,500 เมตร จานวน
1 ทางวิ่ง พื้น ที่ คลั งสิ น ค้า 20,000 ตารางเมตร และศูนย์ซ่อมอากาศยานของบริษัท การบินไทย จากัด
(มหาชน) 150 ไร่ ปัจจุบันอาคารผู้โดยสารหลังใหม่ก่อสร้างแล้วเสร็จรองรับผู้โดยสารได้ประมาณ 3 ล้านคน
ต่อปี และอยู่ระหว่างดาเนินการพัฒนาเป็นท่าอากาศยานเชิงพาณิชย์แห่งที่ 3
5) อ่างเก็บน้าและท่อส่งน้า
อ่างเก็บ น้ า ในพื้ น ที่จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา มี 23 แห่ งความจุรวม
ประมาณ 1,300 ล้าน ลบ.ม. อ่างเก็บน้าสาคัญ เช่น อ่างฯ บางพระ อ่างฯ หนองค้อ อ่างฯ หนองปลาไหล
อ่างฯ ดอกกราย อ่างฯ คลองใหญ่ อ่างฯ ประแสร์ และอ่างฯ คลองสี ยัด ปัจจุบันมีการจัดสรรน้ารวม
1,188.20 ล้าน ลบ.ม. ต่อปี (ความต้องการน้าเพื่ออุตสาหกรรม 31.4 ล้าน ลบ.ม. ต่อปี น้าเพื่อการเกษตร
429.9 ล้าน ลบ.ม. ต่อปี น้าเพื่ออุปโภค-บริโภค 76.4 ล้าน ลบ.ม. ต่อปี น้าเพื่อการประปา 314 ล้าน ลบ.ม.
ต่อปี น้าเพื่อบริษัท East Water 352.4 ล้าน ลบ.ม. ต่อปี และน้าเพื่อรักษาระบบนิเวศ 83.5 ล้าน ลบ.ม. ต่อ
ปี) จึงมีน้าใช้คงเหลือประมาณ 100 ล้าน ลบ.ม. ต่อปี รองรับได้ถึงปี 2565
ท่อส่งน้าและระบบผันน้า โครงการที่ดาเนินการแล้วเสร็จ ได้แก่ ท่อส่งน้าดอกกรายมาบตาพุด ท่อส่งน้าหนองค้อ-แหลมฉบัง ท่อส่งน้าแหลมฉบัง-พัทยา ท่อส่งน้ามาบตาพุด-สัตหีบ ท่อส่งน้าหนอง
ปลาไหล-หนองค้อ ท่อส่งน้าหนองค้อ-แหลมฉบัง (ระยะที่ 2) ท่อเชื่อมโยงอ่างฯ ประแสร์-อ่างเก็บน้าคลองใหญ่
ท่อส่งน้าหนองค้อ-แหลมฉบัง-บางพระ ท่อส่งน้าหนองปลาไหล-มาบตาพุด ท่อส่งน้าดิบในจังหวัดฉะเชิงเทรา
ท่อส่งน้าแม่น้าระยอง-มาบข่า ท่อส่งน้าหนองปลาไหล-มาบตาพุด เส้นที่ 3 ท่อผันน้าจากคลองพระองค์ไชยานุ
ชิต-อ่างฯ บางพระ ระบบผันน้าอ่างฯดอกกราย-อ่างฯ หนองปลาไหล และโครงการผันน้าจากคลองวังโตนดอ่างฯ ประแสร์ ฯลฯ
7) ระบบขนส่งทางท่อ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ร่วมลงทุนกับโรงกลั่นและบริษัท
ขายปลีกน้ามันสาหรับรถยนต์ สร้างระบบการขนส่งทางท่อ จานวน 2 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการขนส่ง
น้ามันทางท่อ ศรีราชา-ช่องนนทรี กรุงเทพฯ โดยวางท่อตามแนวทางรถไฟ และ (2) โครงการขนส่งน้ามันทาง
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ท่อ ศรีราชา-ลาลูกกา-สระบุรี มีการควบคุมระบบการขนส่งโดยคอมพิวเตอร์ เพื่อช่วยเพิ่ มประสิทธิภาพและ
ความปลอดภัยการขนส่ง
3. สาธารณูปโภค/สาธารณูปการ
1) ระบบประปา
จั ง หวั ดชลบุ รี ระยอง และฉะเชิ งเทราอยู่ ใ นพื้ นที่ ให้ บ ริก ารของการประปาส่ ว น
ภูมิภาค (กปภ.) เขต 1 มีประชากรอาศัยอยู่ในพื้นที่ 2,844,940 คน 1,605,762 ครัวเรือน มีผู้ใช้น้ารวม
(ข้อมูลปี 2558) 541,327 ราย โดยการประปาส่วนภูมิภาคมีสาขาที่ให้บริการในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ระยอง
และฉะเชิงเทรา 14 สาขา ประกอบด้วย การประปาสาขาในจังหวัดชลบุรี 7 สาขา จังหวัดระยอง 3 สาขา
และจังหวัดฉะเชิงเทรา 4 สาขา กาลังการผลิตรวม 28,930 ลบ.ม.ต่อชั่วโมง โดยมีแหล่งน้าดิบสาหรับผลิต
ประปา 3 แหล่ง ได้แก่ น้าดิบจากอ่างเก็บน้าของกรมชลประทาน น้าดิบจากอ่างเก็บน้าของ กปภ. และน้าดิบ
จากบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้าภาคตะวันออก จากัด (มหาชน) รองรับได้ถึงปี 2563
ตารางที่ 1-4 แสดงก้าลังการผลิตของระบบผลิตประปาในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา
สาขาการประปา ส่วน
ภูมิภาค
จังหวัดชลบุรี
1. ชลบุรี (ชั้นพิเศษ)
2. พนัสนิคม
3. บ้านบึง
4. ศรีราชา
5. แหลมฉบัง
6. พัทยา (ชั้นพิเศษ)

ก้าลังการผลิตในปัจจุบัน
(ลบ.ม./ ชม.)
17,320
5,200
290
430
2,000
2,100
6,000

7. สัตหีบ
1,300
จังหวัดระยอง
6,100
1. ระยอง
3,600
2. บ้านฉาง
2,100
3. ปากน้าประแสร์
400
จังหวัดฉะเชิงเทรา
5,510
1. ฉะเชิงเทรา
2,150
2. บางปะกง
1,800
3. บางคล้า
1,160
4. พนมสารคาม
400
ที่มา : การประปาส่วนภูมิภาค เขต 1 (สิงหาคม 2559)
ประมวลโดย : สศช.

แหล่งน้้าดิบ

อ่างฯ บางพระ/ East Water
ห้วยสาลิกา/ อ่างฯ บ้านทับสูง/ คลองหลวง/คลอง
ชลประทานท่าลาด/ แม่น้าบางปะกง
อ่างฯ น้าห้วยมะไฟ/ อ่างฯ บึงขยาย/อ่างฯ หนองอิรุณ/ อ่าง
ฯ ห้วยแก้ว/อ่างฯ หนองผักหนาม/ อ่างฯ บึงขยาย
East Water
East Water
อ่างฯ มาบประชัน/ อ่างฯ ห้วยชากนอก/อ่างฯ หนองกลาง
ดง/ อ่างฯ ห้วยขุนจิต/East Water/ อ่างฯ ห้วยสะพาน
East Water
แม่น้าระยอง/ บึงสาธารณะ
East Water
อ่างฯ คลองระโอก/ คลองโพล้
คลองท่าไข่
คลองพระองค์ไชยานุชิต
แม่น้าบางปะกง/ คลองท่าลาด/ คลองชลประทาน
คลองประเวชบุรรี มย์/ คลองพระองค์ไชยานุชิต
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2) ไฟฟ้า
พื้นที่จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา อยู่ในเขตการให้บริการทางไฟฟ้า “กฟก.
2” ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ซึ่งรับผิดชอบการบริการในพื้นที่ 5 จังหวัด คือ ชลบุรี ระยอง
ฉะเชิงเทรา จันทบุรี และตราด
คาดการณ์ความต้องการไฟฟ้า จากสถานีไฟฟ้าแรงสูงต้นทางในพื้นที่ 3 จังหวัด ช่วง
ปี 2560 - 2579 ประมาณ 5,017 - 8,030 เมกะวัตต์ โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิ ตแห่ งประเทศไทยมีขีด
ความสามารถในปั จจุ บั น ประมาณ 5,962 เมกะวัตต์ สามารถรองรับความต้องการไฟฟ้าได้ถึงปี 2565
สาหรับ สถานี ไฟฟ้าย่อยมีความต้องการไฟฟ้าที่รับไฟระบบ 22 เควีจาก กฟภ. ในพื้นที่ 3 จังหวัด ช่ว งปี
2560-2579 ประมาณ 3,302-6,739 เมกะวัตต์ โดย กฟภ.มีขี ดความสามารถในปัจจุบั นประมาณ
5,558 เมกะวัตต์ ซึ่งสามารถรองรับความต้องการไฟฟ้าได้ถึงปี 2571

รูปภาพที่ 1-9 ที่ตั้งแหล่งน้้าและท่อส่งน้้าประปาในปัจจุบัน
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4.

สังคมและประชากร
1) ขอบเขตการปกครอง
จังหวัดฉะเชิงเทรา แบ่งเขตการปกครองแบ่ งออกเป็น ๑๑ อาเภอ ๙3 ตาบล และ
๘๙๒ หมู่บ้าน มีการปกครองส่วนท้องถิ่น รวม 109 แห่ง ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง
เทศบาล ๓4 แห่ง ได้แก่ เทศบาลเมือง 1 แห่ง คือ เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา เทศบาลตาบล ๓3 แห่ง และ
องค์การบริหารส่วนตาบล 74 แห่ง
จังหวัดชลบุรีแบ่งการปกครองออกเป็น 11 อาเภอ 92 ตาบล 687 หมู่บ้าน โดยมี
อาเภอต่าง ๆ ดังนี้ อาเภอเมืองชลบุรี บ้านบึง บางละมุง พานทอง พนัสนิคม ศรีราชา สัตหีบ หนองใหญ่ บ่อทอง
เกาะสีชัง และเกาะจันทร์ การปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาล
นคร 2 แห่ง ได้แก่ เทศบาลนครแหลมฉบัง และเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ อาเภอศรีราชา เทศบาลเมือง
10 แห่ง เทศบาลตาบล 35 แห่ง องค์การบริหารส่วนตาบล 50 แห่ง และมีรูปแบบการปกครองพิเศษ 1 แห่ง
ได้แก่ เมืองพัทยา
จังหวัดระยองแบ่งเป็น 8 อาเภอ ได้แก่ อาเภอเมืองระยอง อาเภอแกลง อาเภอบ้าน
ค่าย อาเภอปลวกแดง อาเภอบ้านฉาง อาเภอวังจันทร์ อาเภอเขาชะเมา อาเภอนิคมพัฒนา ประกอบด้วย 58
ตาบล 441 หมู่บ้าน ด้านการปกครองท้องถิ่น ประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลนคร
1 แห่ง ได้แก่ เทศบาลนครระยอง เทศบาลเมือง 2 แห่ง ได้แก่ เทศบาลเมืองมาบตาพุด และเทศบาลเมืองบ้าน
ฉาง อาเภอบ้านฉาง เทศบาลตาบล 27 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตาบล 37 แห่ง
ตารางที่ 1-5 จ้านวนเขตการปกครอง ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง
จังหวัด

อ้าเภอ

ต้าบล

หมู่บ้าน อบจ. รูปแบบการ เทศบาล เทศบาล
ปกครอง
นคร
เมือง
พิเศษ

ชลบุรี
ฉะเชิงเทรา
ระยอง
รวม

๑๑
๑๑
8
30

๙๒
๙3
58
239

562
๘๙๒
441
2,018

๑
1
1
3

1
1

2
1
3

10
1
2
13

เทศบาล
ต้าบล

อบต.

รวม
อปท.

35
33
27
95

50
74
37
161

98
109
68
275

ที่มา : กรมการปกครองและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ณ วันที่ 1 ธันวาคม ๒๕60

2) ประชากร
จากสถิติประชากรในเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษของกรมการปกครอง ปี พ.ศ.
2559 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2559) พบว่าจังหวัดที่มีประชากรมากที่สุดคือภาคตะวันออก
โดยจังหวัดชลบุรี มีประชากร 1,483,049 คน รองลงมา คือ จังหวัดฉะเชิงเทรา 704,399 คน และจังหวัด
ระยอง 700,223 คน ตามลาดับ จังหวัดที่มีความหนาแน่นของประชากรมากที่สุดคือ จังหวัดชลบุรี 339.91
คนต่อตารางกิโลเมตร และจังหวัดที่มีประชากรเพิ่มมากที่สุดคือ จังหวัดชลบุรี เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2558
จานวน 42,266 คน
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ตารางที่ 1 - 6 แสดงจานวนประชากรและความหนาแน่นของประชากร ปี พ.ศ. 2555-255๙
จังหวัดชลบุรี
จ้านวน
ความหนาแน่น
ประชากร (คน) (คน/กม.2)
2555
1,364,002
312.63
2556
1,390,354
301.63
2557
1,421,425
325.79
2558
1,440,783
330.23
2559
1,483,049
339.91
ที่มา : กรมการปกครอง, ธันวาคม 2559
ปี
พ.ศ.

จังหวัดระยอง
จ้านวนประชากร ความหนาแน่น
(คน)
(คน/กม.2)
649,275
182.79
661,220
186.15
674,393
189.86
684,402
192.68
700,223
197.13

จังหวัดฉะเชิงเทรา
จ้านวน
ความหนาแน่น
ประชากร (คน) (คน/กม.2)
685,721
127.69
690,226
128.99
695,478
129.50
698,197
130.01
704,399
131.17

ตารางที่ 1-7 แสดงจานวนประชากรและความหนาแน่นของประชากรในเขตพื้นที่เมือง (องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นระดับเทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลตาบล) ปี พ.ศ. 2560
ล้าดับ
1.

จังหวัด
ชลบุรี

อ้าเภอ
บางละมุง

รายชื่อเทศบาล
เมืองพัทยา

พื้นที่
(ตร.กม.)
208.10

ประชากร หนาแน่น
(คน)
107,406 516.13

2.

ศรีราชา,บางละมุง เทศบาลนครแหลมฉบัง

109.65

73,069

666

3.

ศรีราชา

เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์

306.44

110,517

361

4.

ระยอง

เมืองระยอง

เทศบาลนครระยอง

16.95

60,220

3,553

5.

ฉะเชิงเทรา

เมืองฉะเชิงเทรา

เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา

12.76

39,364

3,085

6.

ชลบุรี

เมืองชลบุรี

เทศบาลเมืองชลบุรี

4.57

31,074

6,800

7.

สัตหีบ

เทศบาลเมืองสัตหีบ

6.22

22,976

3,694

8.

ศรีราชา

เทศบาลเมืองศรีราชา

4.06

21,728

5,354

9.

เมืองชลบุรี

เทศบาลเมืองแสนสุข

20.27

43,294

2,136

10.

เมืองชลบุรี

เทศบาลเมืองอ่างศิลา

18.60

30,799

1,656

11.

บ้านบึง

เทศบาลเมืองบ้านบึง

8.02

18,496

2,306

12.

เมืองชลบุรี

เทศบาลเมืองบ้านสวน

7.87

63,636

8,086

13.

บางละมุง

เทศบาลเมืองหนองปรือ

45.54

62,828

1,380

14.

พนัสนิคม

เทศบาลเมืองพนัสนิคม

2.76

11,354

4,114

15.

เกาะจันทร์

เทศบาลเมืองปรกฟ้า *

182.06

14,479

80

เมืองระยอง

เทศบาลเมืองมาบตาพุด

165.58

56,139

339

บ้านฉาง

เทศบาลเมืองบ้านฉาง

24.00

25,981

1,083

16.
17.

ระยอง
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ล้าดับ
ที่
1

จังหวัด

อ้าเภอ

ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา

รายชื่อเทศบาล

พื้นที่
(ตร.กม.)

ประชากร
(คน)

หนาแน่น

เทศบาลตาบลนครเนื่องเขต

1.50

1,590

1,060

2

แปลงยาว

เทศบาลตาบลทุ่งสะเดา

3.78

2,943

779

3

แปลงยาว

เทศบาลตาบลแปลงยาว

7.03

5,383

766

4

แปลงยาว

เทศบาลตาบลหัวสาโรง

8.88

6,103

687

5

แปลงยาว

เทศบาลตาบลวังเย็น

40.61

8,443

208

6

บางคล้า

เทศบาลตาบลบางคล้า

6.53

9,102

1,394

7

บางคล้า

เทศบาลตาบลปากน้า

25.83

5,477

212

8

บางน้าเปรี้ยว

เทศบาลตาบลดอนฉิมพลี

0.39

1,762

4,518

9

บางน้าเปรี้ยว

เทศบาลตาบลบางขนาก

5.80

2,237

386

10

บางน้าเปรี้ยว

เทศบาลตาบลบางน้าเปรี้ยว

1.65

2,462

1,492

11

บางน้าเปรี้ยว

เทศบาลตาบลศาลาแดง

4.72

1,524

323

12

บางน้าเปรี้ยว

เทศบาลตาบลดอนเกาะกา

67.35

8,386

125

13

บางน้าเปรี้ยว

เทศบาลตาบลคลองแสนแสบ *

26.60

3,212

121

14

บางปะกง

เทศบาลตาบลพิมพา

16.20

3,373

208

15

บางปะกง

เทศบาลตาบลบางวัวคณารักษ์ *

29.50

11,048

375

16

บางปะกง

เทศบาลตาบลท่าข้าม

20.22

7,785

385

17

บางปะกง

เทศบาลตาบลท่าสะอ้าน

1.05

3,319

3,161

18

บางปะกง

เทศบาลตาบลบางปะกง

1.30

6,903

5,310

19

บางปะกง

เทศบาลตาบลบางวัว

2.50

3,650

1,460

20

บางปะกง

เทศบาลตาบลหอมศีล

0.62

1,399

2,256

21

บางปะกง

9.67

2,163

224

22

บางปะกง

เทศบาลตาบลบางผึ้ง
เทศบาลตาบลบางปะกงพรหม
เทพรังสรรค์ *

34.80

7,795

224

23

บางปะกง

เทศบาลตาบลบางสมัคร

25.13

11,443

455

24

บ้านโพธิ์

เทศบาลตาบลเทพราช

2.97

4,776

1,608

25

บ้านโพธิ์

เทศบาลตาบลบ้านโพธิ์

7.17

2,835

395

26

บ้านโพธิ์

เทศบาลตาบลลาดขวาง

9.17

3,626

395

27

บ้านโพธิ์

เทศบาลตาบลแสนภูดาษ

11.42

4,025

352

28

พนมสารคาม

เทศบาลตาบลเกาะขนุน

3.60

2,387

663

29

พนมสารคาม

เทศบาลตาบลเขาหินซ้อน

12.59

3,466

275
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ล้าดับ
ที่

จังหวัด

อ้าเภอ

30

ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม

31

รายชื่อเทศบาล

พื้นที่
(ตร.กม.)

ประชากร
(คน)

หนาแน่น

เทศบาลตาบลพนมสารคาม

2.16

7,076

3,276

พนมสารคาม

เทศบาลตาบลบ้านซ่อง

68.89

9,980

145

32

พนมสารคาม

เทศบาลตาบลท่าถ่าน

28.74

8,031

279

33

สนามชัยเขต

เทศบาลตาบลสนามชัยเขต

5.00

4,270

854

เกาะสีชัง

เทศบาลตาบลเกาะสีชัง

36.44

4,781

131

35

เมืองชลบุรี

เทศบาลตาบลคลองตาหรุ

19.50

4,081

209

36

เมืองชลบุรี

เทศบาลตาบลบางทราย

12.50

12,655

1,012

37

เมืองชลบุรี

เทศบาลตาบลดอนหัวฬ่อ

18.50

9,901

535

38

เมืองชลบุรี

เทศบาลตาบลเสม็ด

12.50

20,192

1,615

39

เมืองชลบุรี

เทศบาลตาบลหนองไม้แดง

6.70

11,500

1,716

40

เมืองชลบุรี

เทศบาลตาบลนาป่า

18.30

32,055

1,752

41

เมืองชลบุรี

เทศบาลตาบลห้วยกะปิ

17.50

12,277

702

42

เมืองชลบุรี

เทศบาลตาบลเหมือง

20.44

4,754

233

43

เกาะจันทร์

เทศบาลตาบลเกาะจันทร์

96.50

4,611

48

44

เกาะจันทร์

เทศบาลตาบลท่าบุญมี

7.63

6,529

856

45

บ่อทอง

เทศบาลตาบลบ่อทอง

8.18

3,933

481

46

บ่อทอง

เทศบาลตาบลธาตุทอง

115.00

7,494

65

47

บางละมุง

เทศบาลตาบลโป่ง

78.60

8,331

106

48

บางละมุง

เทศบาลตาบลตะเคียนเตีย้

57.85

17,617

305

49

บางละมุง

เทศบาลตาบลบางละมุง

6.38

10,521

1,649

50

บางละมุง

เทศบาลตาบลห้วยใหญ่

153.00

25,510

167

51

บางละมุง

เทศบาลตาบลหนองปลาไหล

27.00

14,813

549

52

บ้านบึง

เทศบาลตาบลหนองไผ่แก้ว

11.69

2,387

204

53

บ้านบึง

เทศบาลตาบลหัวกุญแจ

1.20

4,360

3,633

54

บ้านบึง

เทศบาลตาบลหนองชาก

40.41

9,961

246

55

บ้านบึง

เทศบาลตาบลหนองซ้าซาก

19.32

5,673

294

56

บ้านบึง

เทศบาลตาบลบ้านบึง

39.99

9,441

236

57

พนัสนิคม

เทศบาลตาบลหมอนนาง

52.58

13,397

255

58

พนัสนิคม

เทศบาลตาบลกุฏโง้ง

5.50

4,780

869

34

ชลบุรี

ผ-26
ล้าดับ
ที่

จังหวัด

59

ชลบุรี

อ้าเภอ

รายชื่อเทศบาล

พื้นที่
(ตร.กม.)

ประชากร
(คน)

หนาแน่น

พนัสนิคม

เทศบาลตาบลหัวถนน

12.00

5,030

419

60

พานทอง

เทศบาลตาบลพานทอง

2.83

4,658

1,646

61

พานทอง

เทศบาลตาบลหนองตาลึง

24.50

15,237

622

62

ศรีราชา

เทศบาลตาบลบางพระ

7.50

13,542

1,806

63

สัตหีบ

เทศบาลตาบลนาจอมเทียน

12.63

8,236

652

64

สัตหีบ

เทศบาลตาบลบางเสร่

7.87

9,984

1,269

65

สัตหีบ

เทศบาลตาบลเกล็ดแก้ว*

58.00

13,014

224

66

สัตหีบ

เทศบาลตาบลเขตรอุดมศักดิ์ *

88.25

53,107

602

67

หนองใหญ่

เทศบาลตาบลหนองใหญ่

108.00

7,963

74

68

สัตหีบ

เทศบาลตาบลเขาชีจรรย์ *

59.25

6,682

113

เมืองระยอง

เทศบาลตาบลน้าคอก

10.00

5,362

536

70

เมืองระยอง

เทศบาลตาบลเนินพระ

12.70

14,294

1,126

71

เมืองระยอง

เทศบาลตาบลแกลง-กะเฉด

13.49

7,044

522

72

เมืองระยอง

เทศบาลตาบลบ้านเพ

34.50

16,850

488

73

เมืองระยอง

เทศบาลตาบลทับมา

29.24

20,271

693

74

เมืองระยอง

เทศบาลตาบลเชิงเนิน

17.50

22,695

1,297

75

แกลง

เทศบาลตาบลกองดิน

14.75

4,824

327

76

แกลง

เทศบาลตาบลทุ่งควายกิน

13.68

6,774

495

77

แกลง

เทศบาลตาบลปากน้าประแส

4.86

5,134

1,056

78

แกลง

เทศบาลตาบลเมืองแกลง

14.50

17,472

1,205

79

แกลง

เทศบาลตาบลสุนทรภู่

92.72

14,692

158

80

แกลง

เทศบาลตาบลบ้านนา

67.92

8,409

124

81

แกลง

เทศบาลตาบลเนินฆ้อ

36.08

4,462

124

82

แกลง

เทศบาลตาบลสองสลึง

48.60

5,593

115

83

เขาชะเมา

เทศบาลตาบลชาฆ้อ

104.92

5,905

56

84

นิคมพัฒนา

เทศบาลตาบลมาบข่าพัฒนา *

43.00

6,707

156

85

นิคมพัฒนา

เทศบาลตาบลมะขามคู่

105.00

10,382

99

86

บ้านค่าย

เทศบาลตาบลบ้านค่าย

2.62

3,042

1,161

87

บ้านค่าย

เทศบาลตาบลมาบข่า

14.48

7,578

523

69

ระยอง

ผ-27
ล้าดับ
ที่

จังหวัด

88

ระยอง

อ้าเภอ

รายชื่อเทศบาล

พื้นที่
(ตร.กม.)

ประชากร
(คน)

หนาแน่น

บ้านค่าย

เทศบาลตาบลชากบก

40.02

8,165

204

89

บ้านค่าย

เทศบาลตาบลบ้านค่ายพัฒนา *

13.10

4,784

365

90

บ้านฉาง

เทศบาลตาบลสานักท้อน

14.80

10,394

702

91

บ้านฉาง

เทศบาลตาบลบ้านฉาง

48.00

10,395

217

66.00

7,863

119

2.84

1,271

448

92

ระยอง

บ้านฉาง

93

ระยอง

ปลวกแดง

เทศบาลตาบลพลา
เทศบาลตาบลจอมพล
เจ้าพระยา

94

ระยอง

ปลวกแดง

เทศบาลตาบลปลวกแดง

2.86

4,118

1,440

95

ระยอง

วังจันทร์

เทศบาลตาบลชุมแสง

12.63

3,763

298
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