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ค าน า 

สืบเนื่อง การประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 
2/2560 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา) กล่าวว่า “รัฐบาล
ด าเนินการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการ
ส่งเสริมให้เกิดการลงทุน เพื่อปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไทยสู่ไทยแลนด์ 4.0 โดยจะเป็นโมเดลต้นแบบก่อน
ขยายไปพื้นที่อ่ืน ทั้งนี้จะพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่กับการพัฒนาการเกษตร และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ การ
ดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไปอย่างสอดคล้องสนับสนุนกัน นอกจากนั้นในการพัฒนาภาคต่างๆ จะพัฒนาตาม
ศักยภาพของพื้นที่” และสั่งการมอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง จัดท าแผนสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดความม่ันใจเรื่องสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ และส่งให้ส านักงานเพ่ือการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เพ่ือรวบรวมและน าเสนอคณะกรรมการนโยบายฯ ต่อไป 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยคณะกรรมการจัดท าแผนสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ได้ด าเนินการจัดท าแผนสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  
พ.ศ. 2561 - 2564 ที่ให้ความส าคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพ่ือร่วมกันก าหนดกรอบแนว
ทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแบบภาพรวม ในพ้ืนที่จังหวัดฉะเชิงเทรา 
จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง และพ้ืนที่คาบเกี่ยวตามระบบนิเวศทางธรรมชาติ โดยมุ่งเน้นการจัดการ ป้องกัน และ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ได้ตามมาตรฐาน เพ่ือความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน รวมทั้ง อนุรักษ์และฟ้ืนคืน
ทรัพยากรธรรมชาติให้เป็นรากฐานในการพัฒนาที่เข้มแข็งของประเทศ สอดคล้องกับแนวทางการสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  

โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนสิ่งแวดล้อมฉบับนี้ จะเป็นกรอบการด าเนินการของทุกภาคส่วน  
ในการร่วมกันรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ EEC  เพ่ือสร้างความมั่นใจด้านสิ่งแวดล้อมและเป็นประโยชน์ต่อการ
ขับเคลื่อนนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกให้เติบโตเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และ ยั่งยืนต่อไป 

 

 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

                       7 พฤษภาคม 2562 
 
 
 
 
 

  



 

 สารบัญ  

   
  หน้า 

ค าน า   

สารบัญ   

บทสรุปผู้บริหาร  

ส่วนที่ 1 บทน า 1-1 

 1.  ความเปน็มาของโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก 1-1 
 2.  กฎหมายและค าสั่งทีเ่กีย่วข้อง 1-4 
 3.  กรอบแนวทางการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก 1-8 
 4.  แผนการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก 1-25 
   

ส่วนที่ 2 สถานการณ์และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

2-1 

 1.  สถานการณด์้านสิ่งแวดล้อม 2-1 
 1.1  คุณภาพน้ าผวิดิน 2-1 
 1.2  คุณภาพน้ าบาดาล 2-5 
 1.3  คุณภาพน้ าทะเลและชายฝั่ง 2-7 
 1.4  การจัดการน้ าเสียชุมชน 2-9 
 1.5  คุณภาพอากาศและเสยีง 2-13 
 1.6  การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 2-16 
 1.7  การจัดการกากของเสยีอันตราย 2-22 
 1.8  สิ่งแวดล้อมเมือง สิ่งแวดล้อมธรรมชาตแิละศิลปกรรม  2-28 
 1.9  โครงการด้านการพัฒนา การคมนาคมและขนส่ง และการท่องเที่ยว 2-34 
 2.  สถานการณด์้านทรัพยากรธรรมชาติ 2-42 
 2.1  ทรัพยากรป่าไม้และสตัวป์่า 2-42 
 2.2  ทรัพยากรดนิและการใช้ประโยชน์ทีด่ิน 2-45 
 2.3  ทรัพยากรน้ าและทรัพยากรน้ าบาดาล  2-50 
 2.4  ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 2-56 
 3.  สถานการณ์พ้ืนที่ส าคญัทางสิ่งแวดล้อม 2-60 
 3.1  พื้นที่คุม้ครองสิ่งแวดลอ้ม 2-60 
 3.2  เขตควบคมุมลพิษ 2-63 
  

 
 

 



 สารบัญ  

   
  หน้า 
   
ส่วนที่ 2 สถานการณ์และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ต่อ) 
 

 4.  เหตุฉุกเฉนิและเรือ่งรอ้งเรียนด้านมลพิษ 2-72 
 5.  การมสี่วนร่วม 2-75 
 6.  สรุปประเดน็ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพืน้ที่เขตพัฒนา

พิเศษภาคตะวนัออก 
2-76 

   

ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ปัจจัยแวดลอ้มที่มีผลต่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

3-1 

 1.  การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมโดยวธิี PEST Analysis 3-2 
 2.  การวิเคราะห์โดยใช้ SWOT Analysis 3-8 
 3.  การวิเคราะห์โดยใช ้TOWS Matrix เพื่อใช้ก าหนดแนวทางการบรหิารจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3-13 

   

ส่วนที่ 4 แผนสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 4-1 
 1.  หลักการและเหตุผล 4-1 
 2.  แนวคดิและทิศทาง 4-2 
 3.  หลักการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4-4 
 4.  วิสัยทัศน ์ 4-5 
 5.  พ้ืนที่เป้าหมาย 4-5 
 6.  วัตถุประสงค ์ 4-5 
 7.  เป้าประสงค ์ 4-5 
 8.  ยุทธศาสตร ์มาตรการ และแนวทางปฏิบัติ 4-6 
 9.  แผนปฎิบัตกิาร และโครงการเร่งด่วน (Flagship project) 4-40 
 10.  การขับเคลื่อนแผน 4-69 
ภาคผนวก    
ภาคผนวก ก ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ

ภาคตะวันออก 
 

ภาคผนวก ข อักษรย่อชื่อหนว่ยงาน  
   
   
 

 

 



 สารบัญตาราง  

   
  หน้า 

ตารางที ่   
1.1-1 คุณภาพน้ าแหลง่ผิวดนิ 2-2 
1.1-2 ค่าดัชนีคุณภาพน้ าผิวดิน Water Quality Index, WQI พ.ศ.2555 - 2559 2-2 
1.2-1 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าบาดาลพื้นที่จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2559 2-5 
1.3-1 ผลการประเมินคุณภาพน้ าทะเลชายฝัง่ พ.ศ. 2559 2-7 
1.4-1 ปริมาณน้ าเสียที่เกิดขึ้นและปริมาณน้ าเสียที่เข้าสู่ระบบน้ าเสีย 2-9 
1.4-2 ระบบบ าบัดน้ าเสียในพืน้ที่ระเบยีงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 2-10 
1.4-3 คาดการณ์แนวโน้มการเปลีย่นแปลงของปริมาณน้ าเสียในพืน้ที่ EEC พ.ศ. 2560 – 2580 2-11 
1.5-1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ปี พ.ศ.2559 2-13 
1.5-2 ผลการตรวจวัดสารอินทรีย์ระหว่าง (VOCs) ในบรรยากาศ ปี พ.ศ. 2559 2-14 
1.5-3 ระดับเสียงเฉลี่ย Leq 24 ชม. (dbq)s สถานีตรวจวัดค่าเฉลี่ยทัง้ปี พ.ศ. 2558 2-15 
1.6-1 อัตราผลิตขยะมูลฝอย 2-16 
1.6-2 จ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่มีการให้บริการเก็บขน 2-16 
1.6-3 จ านวนสถานีที่ก าจดัขยะมูลฝอยชุมชน 2-17 
1.6-4 ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นและการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 2-17 
1.6-5 ข้อมูลความสามารถในการก าจดัขยะมูลฝอย 2-19 
1.6-6 ปริมาณขยะตกค้างในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่ด าเนนิการไมถู่กต้อง 2-20 
1.6-7 คาดการณ์แนวโน้มการเปลีย่นแปลงของปริมาณขยะมูลฝอยในพื้นที่ EEC ระยะ 20 ป ี 2-21 
1.7-1 ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อ ปี พ.ศ. 2556 2-22 
1.7-2 การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ปีงบประมาณ 2559และปีงบประมาณ 2560  2-23 
1.7-3 จ านวนและพืน้ทีน่ิคมอุตสาหกรรม/เขตประกอบการ/สวนอุตสาหกรรม 2-23 
1.7-4 จ านวนโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการตาม พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535 2-24 
1.7-5 โรงงานก าจัดของเสียอุตสาหกรรมประเภทของเสียไม่อันตรายในพื้นที่ EEC 2-24 
1.7-6 โรงงานก าจัดของเสียอุตสาหกรรมประเภทของเสียไม่อันตรายในจังหวัดอ่ืน ๆ 2-24 
1.7-7 โรงงานก าจัดของเสียอุตสาหกรรมประเภทของเสียอันตรายในประเทศไทย 2-25 
1.7-8 ปริมาณของเสียอันตรายที่เข้าสู่โรงงานก าจัด ในปี พ.ศ. 2558-2560 2-25 
1.7-9 ปริมาณของเสียไม่อันตรายที่เข้าสู่โรงงานรบัก าจัด ในปี พ.ศ. 2558 - 2560 2-26 

1.7-10 ปริมาณของเสียอุตสาหกรรมทั้งหมดเข้าสู่โรงงานก าจัด (ตนั) ในปี พ.ศ. 2559 2-27 
1.8-1 จ านวนเขตการปกครอง ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง 2-28 
1.8-2 จ านวนประชากรและความหนาแน่นของประชากร ปี พ.ศ. 2555-255๙ 2-29 
1.8-3 สถานการณ์พืน้ที่สีเขียวในเมือง 2-30 
1.8-4 ข้อมูลความเสียหายจากภัยพบิตัิ ปี พ.ศ. 2557 2-30 
1.8-5 คาดการณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงจ านวนประชากร ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560 – 2580 2-31 
1.8-6 จ านวนแหล่งธรรมชาติที่มีคุณคา่ควรอนุรักษ์ 2-32 
1.8-7 แหล่งศิลปกรรมที่มีคุณค่าอันควรอนุรักษ์ 2-32 

 
 
 
 



 
 สารบัญตาราง  

   
  หน้า 

1.8-8 แหล่งศิลปกรรม ประเภทย่านชุมชนเก่า ในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา 2-33 
1.9-1 จ านวนโครงการที่จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะ 5 ปี และระยะ 10 ปี 2-34 
1.9-2 ข้อมูลปริมาณจราจรเฉลี่ย คัน/วัน บนทางหลวงในเส้นทางสายหลัก ปี พ.ศ. 2559 2-35 
1.9-3 จ านวนเรือค้าต่างประเทศและเรือค้าชายฝั่ง จ าแนกตามด่านศุลกากร 2-36 
1.9-4 ระดับความเสี่ยงของพ้ืนที่ 21 จังหวัดชายฝั่งทะเล ต่อผลกระทบจากน้ ามันรั่วไหล 2-38 
1.9-5 ข้อมูลสถิติเหตุการณ์น้ ามันรั่วไหลในพ้ืนที่ EEC ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 – 2556 2-39 
1.9-6 จ านวนแหล่งท่องเที่ยว 2-40 
1.9-7 จ านวนนักท่องเที่ยว ปี พ.ศ. 2556 – 255๘ 2-40 
1.9-8 สถิตินักท่องเที่ยวที่เข้าไปในอุทยานแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2559 - 2560 2-41 
1.9-9 จ านวนสถานพักแรม ห้องพัก ผู้เยี่ยมเยือน และรายได้จากการท่องเที่ยว พ.ศ. 2559 2-41 
2.1-1 พ้ืนที่ป่าไม้ตามกฎหมาย 2-42 
2.1-2 พ้ืนที่ป่าสงวนในเขตพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา 2-42 
2.1-3 พ้ืนที่ป่าไม้ในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ปี 2556 – 2559 2-43 
2.2-1  สรุปการใช้ที่ดินในเขตพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษปี 2559 2-46 
2.2-2 สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน จังหวัดชลบุรี ปี พ.ศ.2556 และปี พ.ศ. 2559 2-46 
2.2-3 สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน จังหวัดระยอง ปี 2556 และ ปี 2559 2-47 
2.2-4 สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน จังหวัดฉะเชิงเทรา ปี 2556 และปี 2559 2-48 
2.3-1 อ่างเก็บน้ าในพ้ืนที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง 2-52 
2.3-2 ปริมาณน้ าที่น าไปใช้งานได้จากอ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่ ณ ในที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 – 2559 2-53 
2.3-3 พ้ืนที่ชลประทาน ปี พ.ศ. 2558 2-53 
2.3-4 สถิติผู้ใช้น้ า ปริมาณการผลิต และจ าหน่ายของการประปาส่วนภูมิภาค ปี 2558 2-54 
2.3-5 สรุปการใช้น้ าบาดาลของแอ่งน้ าบาดาลในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา 2-55 
2.4-1 ข้อมูลพ้ืนที่ป่าชายเลน ในช่วงระยะ 5 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 – 2557  2-56 
2.4-2 สถานภาพแหล่งหญ้าทะเลในเขตพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี และระยอง 2-57 
2.4-3 สรุปสถานภาพแนวปะการัง ปี พ.ศ. 2558 2-57 
2.4-4 ระยะทางกัดเซาะระดับความรุนแรงและปานกลาง ในระบบกลุ่มหาดประเทศไทย 2-58 
2.4-5 ปริมาณการจับสัตว์เค็มและสัตว์น้ าจืด ปี พ.ศ. 2554 – 2558 2-59 
3.2-1 ข้อมูลระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชนในเขตควบคุมมลพิษ 2-70 
4.2-1 สรุปปัญหาเรื่องร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม ปี พ.ศ. 2557 – 2559 2-74 
4.2-2 เหตุร าคาญที่ถูกร้องเรียนในภาคตะวันออก ปี 2559 แยกตามหน่วยงานที่ขอความร่วมมือ 2-74 

 
 
 
 
 
 



 

 สารบญัรูปภาพ  
  หน้า 

รูปภาพที่   
1-1 การพัฒนาพ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกสู่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 1-2 
1-2 พ้ืนที่เป้าหมาย จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา 1-9 
1-3 คลัสเตอร์อุตสาหกรรมเป้าหมาย 1-10 
1-4 แผนที่แสดงการเชื่อมโยงการพัฒนาทางคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐาน 1-14 
1-5 โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 1-16 
1–6 โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 1-16 
1-7 แนวทางการพัฒนาโครงการรถไฟความเร็วสูง เชื่อม 3 สนามบิน 1-17 
1-8 แนวเส้นทางโครงการรถไฟความเร็วสูง เชื่อม 3 สนามบิน โดยให้เอกชนเข้าร่วมทุน 1-18 
1-9 เขตส่งเสริมเพ่ือรองรับกิจการอุตสาหกรรม 1-21 

1-10 เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor of 
innovation : EECi) 

1-23 

1-11 เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิตัล Digital Park Thailand (EECd) 1-23 
1-12 ผังสรุปภาพรวม แผนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 1-30 
1.1-1 ค่าดัชนีคุณภาพน้ าผิวดิน Water Quality Index, WQI ระหว่างปี พ.ศ. 2555-2559 2-3 
1.1-2 คุณภาพน้ าผิวดินและน้ าทะเลชายฝั่งในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 2-4 
1.2-1 คุณภาพน้ าบาดาลพื้นที่จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา 2-6 
1.3-1 แผนที่แสดงคุณภาพน้ าทะเลชายฝั่งเชิงพื้นที่เขตพ้ืนที่ภาคตะวันออก ปี พ.ศ. 2559 2-8 
1.4-1 แผนภูมิแสดงการคาดการณ์แนวโน้มปริมาณน้ าเสียชุมชนในพ้ืนที่ EEC ในระยะ 20 ปี  

ต้ังแตพ่.ศ. 2560 - 2580 
2-12 

1.6-1 แผนที่แสดงที่ตั้งระบบบ าบัดน้ าเสียและสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยชุมชนในพ้ืนที่ EEC 2-18 
1.6-2 แผนภูมแิสดงอัตราส่วนการจัดการขยะมูลฝอย พ.ศ. 2559 2-19 
1.6-3  แผนภูมิแสดงการคาดการณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของปริมาณขยะมูลฝอยในพ้ืนที่

ระเบยีงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ในระยะปี 20 ปี ตั้งแต่พ.ศ. 2560 – 2580 
2-21 

1.7-1 แผนภูมิแสดงปริมาณของเสียอันตรายเข้าสู่โรงงานก าจัดในพ้ืนที่ EEC ตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2558 – 2560 

2-26 

1.7-2 แผนภูมิที่แสดงปริมาณของเสียไม่อันตรายเข้าสู่โรงงานก าจัดในพ้ืนที่ EEC ตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2558 - 2560 

2-27 

1.8-1 แผนภูมิแสดงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงจ านวนประชาการ ในระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560 - 
2580 

2-31 

1.9-1 เขตความเสี่ยงต่อน้ ามันรั่วไหลในน่านน้ าทะเลไทย 2-37 
2.1-1 พ้ืนที่ป่าไม้ในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกและพ้ืนที่คาบเกี่ยว 2-44 

   
   
   
   



 สารบญัรูปภาพ  
  หน้า 

   
2.2-1 แผนที่แสดงสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน จังหวัดชลบุรี ปี 2559 2-47 
2.2-2 แผนที่แสดงสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน จังหวัดระยอง ปี 2559 2-48 
2.2-3 แผนที่แสดงสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน จังหวัดฉะเชิงเทรา ปี พ.ศ. 2559 2-49 
2.3-1 พ้ืนที่ลุ่มน้ าในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 2-51 
2.3-2 แผนภูมิแสดงการประมาณการแหล่งน้ าดิบในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 2-54 
2.5-1 แผนภูมแิสดงปริมาณการจับสัตวน้ าเค็มและสัตว์น้ าจืด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 – 2558 2-59 
3.1-1 แผนที่แสดงพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมและเขตควบคุมมลพิษ 2-62 
3.2-1 แผนที่แนบท้ายประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2535) เรื่อง 

ก าหนดให้ท้องที่เขตเมืองพัทยาเป็นเขตควบคุมมลพิษ 
2-63 

3.2-2 แผนที่แสดงจุดเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ าผิวดินบริเวณเขตควบคุมมลพิษจังหวัดระยองของกรม
ควบคุมมลพิษ 

2-65 

3.2-๓ แผนภูมิแสดงข้อมูลเปรียบเทียบคุณภาพน้ าคลองสาธารณะในเขตควบคุมมลพิษจังหวัด
ระยอง ปี พ.ศ.  2558 กับ 2559 

2-66 

3.2-๔ แผนที่แสดงจุดเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ าใต้ดินของกรมควบคุมมลพิษ 2-66 
3.2-5 แผนที่แสดงจุดเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ าทะเลของกรมควบคุมมลพิษ 2-67 
3.2-6 แผนที่แสดงจุดเก็บตัวอย่างคุณภาพตะกอนดินของกรมควบคุมมลพิษ 2-68 
4.1-1 ลักลอบทิ้งของเสียอันตราย พ้ืนที่หมู่ 1 ต าบลตะเคียนเตี้ย อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 2-72 
4.1-2 ลักลอบทิ้งกากของเสียอุตสาหกรรมบริเวณลูกรังเก่าใกล้วัดวัดห้วยน้ าใส จังหวัด

ฉะเชิงเทรา 
2-73 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

 

บทสรุปผู้บริหาร 
 

 

 

 



- 8 - 

 

 
บทสรุปผู้บริหาร 

แผนสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 – 2564 

1. บทน า 

1. โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) 
เป็นแผนยุทธศาสตร์ ภายใต้ไทยแลนด์ 4.0 ด้วยการพัฒนาเชิงพื้นที่ที่ต่อยอดความส าเร็จมาจากแผนพัฒนา
เศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ Eastern Seaboard ซึ่งด าเนินมาตลอดกว่า 30 ปีที่ผ่านมา โดย EEC มีเป้าหมาย
หลักในการเติมเต็มภาพรวมในการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งจะเป็นการยกระดับอุตสาหกรรมของประเทศ  
เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และท าให้เศรษฐกิจของไทยเติบโตได้ในระยะยาว โดยในระยะแรกจะเป็นการ
ยกระดับพื้นที่ในเขต 3 จังหวัด คือ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา ให้เป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
เพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพผ่านกลไกการบริหารจัดการภายใต้การ
ก ากับดูแลของคณะกรรมการนโยบายพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน 

2. สืบเนื่องจากนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา) ได้มีข้อสั่งการมอบให้กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดท าแผนสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดความมั่นใจเร่ืองสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ EEC 
เมื่อคราวการประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก คร้ังที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่  
๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และมอบหมายให้ส านักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเป็น  
ผู้ประสาน รวบรวม และน าเสนอคณะกรรมการนโยบาย ต่อไป 

3. ต่อมา เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (พลเอก สุรศักดิ์  กาญจนรัตน์) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกขึ้น โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นที่ปรึกษา
คณะกรรมการ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานกรรมการ และมีหัวหน้าส่วน
ราชการจากกระทรวงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นกรรมการ และส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เป็นฝ่ายเลขานุการ  

4. คณะกรรมการจัดท าแผนสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ด าเนินการ
จัดท าแผนสิ่งแวดล้อมฯ ที่ให้ความส าคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมและพิจารณาเห็นชอบแผน มาโดยล าดับดังนี้  

4.1 แผนสิ่งแวดล้อมฯ ผ่านการรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวม 2 คร้ัง  
ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุม ได้แก่ 1) การประชุม
หารือร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งระดับส่วนกลาง ภูมิภาค และ
จังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออก เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 ณ ศาลากลางจังหวัดชลบุรี และ ๒) การประชุมเพื่อ
รับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561  
ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ ปาร์ค กรุงเทพฯ 

4.2 คณะกรรมการฯ ได้ประชุมคณะกรรมการ รวม 3 คร้ัง ได้แก่ 1) การประชุม คร้ังที่ 
1/2560 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 2) การประชุม คร้ังที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 และ 3) 
การประชุม คร้ังที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561  ซึ่งคณะกรรมการฯ ให้การรับรองเห็นชอบแผน
สิ่งแวดล้อมฯ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 
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4.3 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ความเห็นชอบแผน

สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 – 2564 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561  

5. คณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อการบริหารเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กบอ.) รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงอุตสาหกรรม (นายอุตตม  สาวนายน) เป็นประธาน ในการประชุมคร้ังที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 11 
ธันวาคม 2561 มีมติเห็นชอบ ร่าง แผนสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 - 2564 
ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ และให้น าเสนอคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก (กพอ.) พิจารณาต่อไป  

6. คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ในการประชุมคร้ังที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 
15 กุมภาพันธ์ 2562  นายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา) เป็นประธาน มีมติที่ประชุมเห็นชอบใน
หลักการ ร่าง แผนสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 – 2564 ส าหรับโครงการ
เร่งด่วน (Flagship Project) ปี 2562 ภายใต้แผนปฏิบัติการ ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการท าความตกลงกับ  
โดยให้รับความเห็นที่ประชุมไปประกอบการด าเนินงานต่อไป 

7. คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการ  
นโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก คร้ังที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เกี่ยวกับแผนสิ่งแวดล้อม
ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 – 2564 โดยรายละเอียดงบประมาณในการด าเนินการตาม
โครงการเร่งด่วน (Flagship Project) ภายใต้แผนสิ่งแวดล้อมดังกล่าว ให้ส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ด าเนินการตามความเห็นของส านักงบประมาณ ทั้งนี้ ให้ด าเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
และมติคณะรัฐมนตรีให้ถูกต้องครบถ้วน โดยให้ค านึงถึงความคุ้มค่าและประโยชน์ของราชการเป็นส าคัญ 

ทั้งนี้ เมื่อคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกได้มีมติอนุมัติหรือให้ความ
เห็นชอบเร่ืองใดแล้ว ให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ หากไม่มีข้อทักท้วงหรือไม่มีความเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือ
ว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหรือเห็นชอบตามมติคณะกรรมการนโยบาย ดังนั้น คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแผน
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 – 2564  

8. กรอบแนวคิดและทิศทางการจัดท าแผนสิ่งแวดล้อม ก าหนดให้แผนมีระยะเวลาด าเนินการ 4 ปี 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 ถือเป็นแผนระยะแรกที่จะจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ 3 จังหวัด EEC ซึ่งสอดคล้อง
กับแผนขับเคลื่อนการพัฒนา EEC ที่ช่วงเวลาดังกล่าว เป็นระยะการวางแผนหรือก่อนการก่อสร้าง โดยคาดว่า EEC 
จะแล้วเสร็จและเปิดด าเนินการอย่างเต็มรูปแบบในปี พ.ศ. 2566  ดังนั้น แผนสิ่งแวดล้อมฉบับนี้ จึงเป็นกรอบ
แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่เน้นจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีในปัจจุบัน และ
เตรียมความพร้อม รู้เท่าทัน ในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมและรักษาทรัพยากรธรรมชาติในอนาคต ควบคู่กับ
การสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นธรรม โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนกลุ่มต่างๆ สามารถเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติได้อย่าง 
เท่าเทียมกัน อันเป็นการสร้างความมั่นใจด้านสิ่งแวดล้อม  
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2. สถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

พื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกตั้งอยู่ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย  
มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีหลากหลาย มีเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัว สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยว 
ทั้งในและนอกประเทศ สร้างรายได้แก่ประชาชนในพื้นที่และประเทศ รวมทั้งเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมหลัก
ของประเทศ ซึ่งมกีารเติบโตทางเศรษฐกิจมาอย่างต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ตาม การพัฒนาดังกล่าวส่งผลให้เกิดปัญหา
มลพิษสิ่งแวดล้อมและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติตามมาด้วย โดยสามารถสรุปสถานการณ์ ประเด็น
ปัญหา และความท้าทายต่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ EEC ได้ดังนี้ 

๒.๑ ด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
๒.๑.๑ การเกิดมลพิษสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ พบสารมลพิษทางอากาศ มีค่าเกินมาตรฐาน 

ประกอบด้วย ก๊าซโอโซน (O3)  ฝุ่นขนาดเล็ก (PM10) และสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs)  คุณภาพน้ าในแม่น้ า
สายหลักและคลองสาขาที่ส าคัญเสื่อมโทรมมาอย่างต่อเนื่อง และคุณภาพน้ าทะเลชายฝั่งเสื่อมโทรมจากการปล่อย
ทิ้งน้ าเสียชุมชนลงสู่ทะเลโดยไม่ผ่านการบ าบัด รวมทั้ง พบสารพิษในกลุ่ม สารหนู ตะกั่ว และปรอทในแหล่งน้ าใต้
ดิน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน  

๒.๑.๒ การลักลอบทิ้งของเสียจากอุตสาหกรรมและชุมชนสู่สาธารณะมีอย่างต่อเนื่อง และ
เกิดกรณีฉุกเฉินด้านมลพิษบ่อยคร้ัง ในพื้นที่มีโรงงานอุตสาหกรรม รวม 9,900 โรงงาน ผลิตของเสียอุตสาหกรรม
ปีละ 5.1 ล้านตัน ส่งไปก าจัด ร้อยละ 49 ของปริมาณทั้งหมด แต่มีโรงงานรับก าจัดกากของเสียอันตรายในพื้นที่
เพียง 1 แห่ง จึงเกิดปัญหาการลักลอบทิ้งของเสียตามสถานที่สาธารณะต่างๆ และมีแนวโน้มปริมาณกากของเสียที่
เพิ่มมากขึ้นจากการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม และส่งผลต่อการลักลอบทิ้งที่รุนแรงขึ้นด้วย 

๒.๑.๓  ขาดประสิทธิภาพการ ก ากับ ตรวจสอบ และจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อม  รวมทั้ง 
ข้อจ ากัดด้านบุคลากร งบประมาณ และเคร่ืองมือที่เหมาะสม ประสิทธิภาพในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนและน้ า
เสียชุมชนต่ า มีตกค้างสะสมจากการกองทิ้งประมาณ 2 ล้านตัน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถก าจัดได้
เพียงร้อยละ 34 จากปริมาณที่เกิดขึ้นรวมวันละ 4,300 ตัน หากไม่เพิ่มประสิทธิภาพการก าจัดด้วยวิธีที่ถูกต้อง 
ในปี พ.ศ. 2580 จะเกิดขยะมูลฝอย เพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า จากปัจจุบัน และจะเกิดการตกค้างจากการก าจัดและ
สะสมตามสถานที่ต่างๆ ประมาณ 80 ล้านตัน  

๒.๑.๔ การเพิ่มขึ้นของโครงการที่ต้องจัดท ารายงานการวิเคราห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
(EIA) ทั้งนี้ รวมถึงการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และรายงานวิเคราะห์ผลกระทบ
ต่อสุขภาพ (IEE, E-HIA) โดยมีเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวจากข้อมูลในช่วง ๕ และ ๑๐ ปีที่ผ่านมา ท าให้เห็นได้ชัดว่า พื้นที่
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก มีการเพิ่มขึ้นในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านบริการชุมชนและที่พักอาศัย อุตสาหกรรม 
พลังงาน เป็นต้น จึงท าให้การปรับปรุงกลไกและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั้ง 
IEE EIA EHIA ให้มีประสิทธิภาพทุกขั้นตอนยังคงต้องมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการน าแนวทางการ
ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ เพื่อใช้กับการพัฒนาในพื้นที่ที่มีระบบนิเวศที่เปราะบางและพื้นที่เสี่ยง  

๒.๒ ด้านสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชน 

๒.๒.๑ การใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือย เกิดความเสียหายต่อแหล่งท่องเที่ยวทั้งทาง
ธรรมชาติและศิลปกรรม การเกิดของเสียภาคชุมชนเพิ่มมากขึ้น (น้ าเสีย ขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อ) และ
ขาดการส่งเสริมพื้นที่สีเขียวในเขตเมือง จากการเพิ่มขึ้นของประชากร ประชากรแฝง แรงงาน และจ านวน
นักท่องเที่ยว โดยในการพัฒนาพื้นที่ EEC ทั้งการคมนาคมขนส่ง รวมท้ังการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการลงทุน
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ของภาคอุตสาหกรรม ซึ่งได้คาดการณ์จ านวนประชากร ประชากรแฝง รวมทั้งแรงงาน ที่จะเข้ามาในพื้นที่ ซึ่งจะ
เพิ่มขึ้นถึง 4.38 ล้านคนในปี พ.ศ. 2565 และสูงถึง 6.06 ล้านคนในปี พ.ศ. 2580 ซึ่งย่อมส่งผลให้เกิดการใช้
พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ อย่างฟุ่มเฟื่อย และก่อให้เกิดของเสียจากชุมชนและกิจกรรมต่างๆ ตามมา  
ทั้งปริมาณขยะ น้ าเสีย ที่จะเพิ่มมากขึ้น จึงจ าเป็นต้องวางแผนและเตรียมความพร้อมรองรับกับสถานการณ์ที่
เกิดขึ้น นอกจากนี้ พื้นที่เมืองในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหลายพื้นที่ ยังขาดการส่งเสริมพื้นที่
สีเขียวในเขตเมืองที่จะช่วยเสริมสร้างภูมิทัศน์ให้เอื้ออ านวยต่อการพักผ่อนหย่อนใจและเพื่อเสริ มสร้าง
สภาพแวดล้อมของเมือง เช่น เทศบาลเมืองอ่างศิลา ที่มีพื้นที่สีเขียวต่อประชากรเพียง 2.50 ตร.ม./คน ซึ่งน้อย
กว่าเกณฑ์ที่ราชการก าหนดไว้ท่ีให้มีพื้นที่สีเขียวต่อประชากรมากกว่า 10 ตร.ม./คน 

๒.๒.๒ ขาดการควบคุมและวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างเหมาะสม ตามศักยภาพ
ของพื้นที่ จากการขยายตัวของเมือง บ้านจัดสรร โรงงานอุตสาหกรรม และแหล่งท่องเที่ยวอย่างรวดเร็ว จนเกินขีด
ความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ โดยมีอัตราการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นพื้นที่ชุมชนและ
สิ่งปลูกสร้างเพิ่มมากขึ้น แต่มีพื้นที่เพื่อการเกษตรกรรม ป่าไม้ และพื้นที่เบ็ดเตล็ด ลดน้อยลง จนส่งผลกระทบการ
ระบายน้ าในช่วงฤดูฝน เกิดน้ าท่วมขังในพื้นที่เขตเมืองและชุมชน บ่อยคร้ังและรุนแรงมากขึ้น  

๒.๒.๓ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ  ภัยแล้งและภาวะน้ าท่วมเกิดบ่อยคร้ังและรุนแรงขึ้น 
ระดับน้ าทะเลสูงขึ้น การกัดเซาะชายฝั่งมีความรุนแรงยิ่งขึ้น และอุณหภูมิน้ าทะเลสูงขึ้น ส่งผลต่อพืช สัตว์ทะเล 
และปะการังถูกท าลายซึ่งเป็นสถานการณ์ ที่ต้องเน้นการปรับตัว รู้เท่าทัน ยืดหยุ่น จากคนในสังคมและทุกภาค
ส่วน โดยเฉพาะภาคการพัฒนาเมือง จะต้องตระหนักและให้ความส าคัญ เพื่อลดความเสียหายทั้งทรัพย์สิน กิจการ 
และชีวิตของประชาชน   

๒.๓ ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วม 

๒.๓.๑ ชุมชนและภาคประชาชนยังขาดการสื่อสารที่ชัดเจนและการเปิดโอกาสให้ชุมชนมี
ส่วนร่วมอย่างจริงจังในการติดตามตรวจสอบ  โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ถูกก าหนดให้เป็นแหล่งอุตสาหกรรมที่ส าคัญ 
เช่น จังหวัดระยอง ยังประสบปัญหาที่สะสมมาอย่างยาวนานจากการเป็นฐานการผลิตที่ส าคัญของประเทศ ทั้งด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม มลพิษที่เพิ่มขึ้น และปัญหาสุขภาพอนามัย รวมถึงพื้นที่ที่ถูกก าหนดให้เป็นพื้นที่
เฉพาะในการควบคุม ก ากับดูแล เช่น พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม หรือเขตควบคุมมลพิษ ซึ่งภาครัฐยังขาดการ
สื่อสารกับชุมชนที่ชัดเจน รวมทั้งการขับเคลื่อนและติดตามตรวจสอบ การเปิดโอกาสให้ชุมชน ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมอย่างจริงจังในการตรวจสอบโรงงาน รวมทั้ง ขาดมาตรการที่ชุมชนหรือท้องถิ่นควรจะได้รับประโยชน์จาก
การที่ภาคอุตสาหกรรมเข้าไปอยู่ในพื้นที่  

๒.๓.๒ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความตระหนักและตื่นตัว แต่ยังขาดการวางแผน
รองรับการพัฒนาและการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะท่ีเป็นหน่วยงาน
ของรัฐที่ใกล้ชิดกับประชาชน มีบทบาทส าคัญในการวางแผนการพัฒนาและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โดยให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการวางแผน การพัฒนาเมือง และการบังคับใช้กฎหมายหรือ
ข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ก าหนด ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก  
มีการรับรู้และตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อพื้นที่ แต่ยังขาดการวางแผนรองรับที่เหมาะสม รวมถึง  
การสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคีเครือข่ายและชุมชน ในการบูรณาการร่วมกัน   
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๒.๓.๓ ตามร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗9) ที่ก าหนดเป้าหมาย
อนาคตประเทศไทยด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในปี พ.ศ. ๒๕๗๙ คือ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจสีเขียว ระดับการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่ า มี
พื้นที่ สีเขียวใหญ่ขึ้น ประชาชนมีพฤติกรรมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับ
เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ตัวช้ีวัดที่ ๑๒ 
สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน ซึ่งในการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออกควรมีการก าหนดทิศทางการด าเนินงานให้สอดคล้องกับร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติและเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อให้เกิดความยั่งยืนทั้งทางด้านนโยบายและการปฏิบัติในพื้นที่ 

๒.๓.๔ จากสถานการณ์ด้านมลพิษ โดยเฉพาะจังหวัดระยอง ที่เป็นเป้าหมายหลักในการ
ส่งเสริมด้านอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC ทั้งมลพิษทางอากาศที่ค่า VOCs ยังเกินมาตรฐาน การร่ัวไหลของสารเคมี
และการลักลอบทิ้งกากของเสียรวม ๖ คร้ัง รวมถึง การจัดการขยะมูลฝอยและน้ าเสีย ซึ่งองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรับผิดชอบดูแลการก าจัด ซึ่งต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการจัดการและยังคงเกิดปริมาณขยะตกค้าง ซึ่งควร
น ากลไกและเครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาใช้ในการจัดการสิ่งแวดล้อม
ในพื้นที่ EEC เช่น มาตรการด้านการเงิน/การลงทุน มาตรการด้านเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม รวมถึง การใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม  

 ๒.๔ ด้านทรัพยากรธรรมชาต ิ
๒.๔.๑ ความเสื่อมโทรมและการลดลงของทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทาง

ชีวภาพ โดยสรุปพบว่า (๑) พื้นที่ป่าไม้มีแนวโน้มลดลง โดยจากข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน (๒๕๕๖ และ ๒๕๕๙) 
พบว่าพื้นที่ป่าไม้และพื้นที่ เกษตรกรรมลดลง ในขณะที่พื้นที่ ชุมชนและสิ่งปลูกสร้างเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว  
(๒) ทรัพยากรดินเสื่อมคุณภาพ เนื่องจากในพื้นที่มีการเพาะปลูกพืชเชิงเดี่ยวและใช้สารเคมี ยาก าจัดศัตรูพืชมา
เป็นระยะเวลายาวนาน จนท าให้ดินมีการสะสมสารเคมี เกิดสภาพดินมีฤทธิ์เป็นกรดสูงหรือดินเปร้ียว จุลชีพในดิน
น้อยลง (๓) แหล่งน้ าบาดาลมีปริมาณลดลงและมีแนวโน้มไปในทางที่เสื่อมโทรมลง เนื่องจากการทิ้งของเสียลงใน
แหล่งน้ าและพื้นดิน (๔) ปะการังบริเวณชายฝั่งอ่าวไทยมีสถานภาพโดยรวมอยู่ในระดับสมบูรณ์ปานกลางถึง
เสียหายมาก 

๒.๔.๒ ข้อมูลของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พบว่าชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกเป็น
พื้นที่ประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอยู่ในระดับปานกลาง  รวมระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร 
โดยเฉพาะบริเวณปากแม่น้ าบางปะกง ในจังหวัดฉะเชิงเทราและชลบุรี ทั้งนี้ การกัดเซาะชายฝั่งทะเลทางภาค
ตะวันออกมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ทั้งจากปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาวะภูมิอากาศและสภาพแวดล้อม รวมถึง 
การก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างลงในทะเลมากขึน้ เช่น ท่าเรือ อาคาร และการถมทะเล 

๒.๔.๓ ปริมาณน้ าไม่เพียงพอตามความต้องการของทั้งภาคชุมชน เกษตรกรรม และ
อุตสาหกรรม จากการคาดการณ์ความต้องการน้ าในพื้นที่ภาคตะวันออก ในปัจจุบันมีมากกว่า 5,200 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร โดยเป็นความต้องการน้ าภาคการเกษตร มากกว่าร้อยละ 80 ขณะที่มีปริมาณน้ าท่า ทั้งหมด 
26,081 ล้านลูกบาศก์เมตร แต่สามารถกักเก็บเพื่อจัดสรรให้ได้เพียงร้อยละ 9 หรือประมาณ 2,337 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร จึงจ าเป็นต้องพึ่งพาแหล่งน้ าอื่นๆ จากแม่น้ า ล าธาร และแหล่งน้ าใต้ดิน รวมถึงการผันน้ าจากแหล่ง
อื่นอีกที่มีปริมาณส ารองเหลือจากภายนอก  
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3. แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

ภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้ง 
วิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก จุดแข็ง จุดอ่อน ที่ครอบคลุมทุกมิติทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ 
สังคมและวัฒนธรรม และเทคโนโลยี โดยใช้การวิเคราะห์ PEST SWOT และ TOWS Matrix ซึ่งสามารถก าหนด
แนวทางการบริหารจัดการที่ตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมของพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ดังนี้ 

กลยุทธ์การส่งเสริมและพัฒนาจุดแข็ง 

1) จัดการเชิงรุกที่เน้นการป้องกันผลกระทบล่วงหน้า โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีระบบนิเวศที่เปราะบาง
และพื้นที่เสี่ยง โดยน าแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental 
Assessment: SEA) มาใช้ในการตัดสินใจเชิงนโยบายของภาครัฐ ทั้งระดับนโยบาย แผน และแผนงาน  

2) ส่งเสริมแนวทางและมาตรการที่จะน ามาช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น โดยเฉพาะเคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์ การ
ประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  

3) บริหารจัดการทรัพยากรน้ าและพื้นที่ป่าต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า อย่างมีประสิทธิภาพ  
ทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างเป็น
ระบบ ควบคู่กับการคุ้มครองและอนุรักษ์พื้นที่ป่าต้นน้ า แหล่งน้ าที่ส าคัญของพื้นที่ซึ่งหมายรวมถึงพื้นที่ชุ่มน้ า และ
พื้นที่ป่าชายเลนซึ่งถือเป็นป่าท้ายน้ า ให้ยังคงมีความอุดมสมบูรณ์เชิงระบบนิเวศ  

4) สนับสนุนการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมในภาคส่วนต่างๆ ได้แก ่ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม 
และภาคประชาชนที่มีบทบาทส าคัญต่อสังคมเพื่อให้เกิดการแบ่งปัน เกิดความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
และสร้างสรรค์คุณค่าร่วมให้แก่สังคม  

5) ส่งเสริมการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากต่างประเทศ ซ่ึงจะช่วยลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม และสนับสนุนการเปิดโอกาสที่จะได้รับการถ่ายทอดและน ามาประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับสินค้าให้ได้
มาตรฐานเดียวกันในระดับภูมิภาค โดยค านึงถึงสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน 

6) สร้างศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสมในการรองรับการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ และ
การเจริญเติบโตของเมือง เพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนข้างเคียงและต่อสิ่งแวดล้อม  

7) ส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความรู้ ความเข้าใจและความตระหนักต่อทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่มีส่วนสัมพันธ์กับสุขภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น
แนวทางในการพัฒนา เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความเป็นอยู่และใช้ชีวิตอย่างพอเพียง และส่งเสริมให้มีการผลิต
และการบริโภคในวิถีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นภูมิต้านทานจากภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม  
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กลยุทธ์การปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อน  

1) จัดการและฟื้นฟูพื้นที่วิกฤติที่ประสบปัญหาการปนเปื้อนสารเคมีและมลพิษในสิ่งแวดล้อม  
ทั้งอากาศ น้ า ดิน และใต้ดิน เพื่อสร้างความมั่นใจในการพัฒนาและการลงทุนในพื้นที่ ที่ต้องการยกระดับไปสู่การ
พัฒนาอุตสาหกรรมขั้นสูง เน้นนวัตกรรม และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

2) เพิ่มประสิทธิภาพระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชนที่มีอยู่ ควบคู่กับการจัดหาระบบบ าบัดน้ าเสีย
ชุมชนที่มีความเหมาะสมกับสภาพของแต่ละพื้นที่ เพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ ทั้งภาคชุมชน 
อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว รวมทั้งใช้กฎหมายที่มีควบคุมการปล่อยน้ าเสียทั้งจากภาคชุมชนและ
ภาคอุตสาหกรรมลงสู่สาธารณะ อย่างเคร่งครัด  

3) จัดการขยะมูลฝอยชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง
เพื่อให้มีการน ากลับมาใช้ใหม่ให้มากท่ีสุด และเร่งก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดในพื้นที่วิกฤติ 
และมีระบบการจัดการแบบรวมศูนย์ในการจัดการของเสียที่เกิดขึ้น โดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ
จัดการ 

4) สนับสนุนการเพิ่มศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
และสนับสนุนให้มีระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพสูง เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาในพื้นที่ พร้อมจัด
ให้มีบุคลากรที่มีความช านาญหรือร่วมมือกับภาคเอกชน และนักวิชาการให้การสนับสนุนในการเดินและ
บ ารุงรักษาระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดอายุการใช้งาน  

5) จัดการกากของเสียอุตสาหกรรม และควบคุมการลักลอบทิ้งของเสียจากอุตสาหกรรมสู่พื้นที่
สาธารณะอย่างเคร่งครัด การจัดการกากอุตสาหกรรมให้เป็นไปตามมาตรฐานและมาตรการที่ก าหนดอย่าง
เคร่งครัด และสนับสนุนนโยบายการใช้ประโยชน์ของเสียทั้งหมด หรือ Zero Waste to Landfill และส่งเสริม
ภาคอุตสาหกรรมให้มีการปรับปรุงกระบวนการผลิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและให้
ภาคอุตสาหกรรมสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างมีความสุข   

6) ส่งเสริมพื้นที่สีเขียวยั่งยืนในเมืองให้ได้ตามมาตรฐานสากล ที่ให้เกิดประโยชน์ต่อคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน โดยส่งเสริมให้มีพื้นที่สีเขียวรอบเมือง (Green Belt) เป็นพื้นที่โล่งสีเขียวรอบนอกตัวเมือง
ใหญ่ การเช่ือมโยงเป็นเครือข่ายพื้นที่สีเขียว เน้นเส้นทางสีเขียว (Greenways) เช่ือมโยงพื้นที่สีเขียวเข้าด้วยกัน 
และพัฒนาพื้นที่สีเขียวให้สอดคล้องตามหลักการจัดการระบบน้ า (water sensitive design) มีสัดส่วนของพื้นที่
ซับน้ าหรือเพิ่มพื้นที่รับน้ ามากที่สุดเท่าที่ท าได้ ควบคู่กับการเลือกใช้พรรณไม้ให้เหมาะสมกับพื้นที่แต่ละประเภท  

7) มีการจัดท าฐานข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรายสาขา เพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งสร้างเครือข่ายร่วมกันกับภาคีการ
พัฒนาเพื่อการประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้และสร้างความตระหนักด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้แก่
กลุ่มเป้าหมาย เพื่อร่วมกันด าเนินงาน ติดตามผลการด าเนินงาน เฝ้าระวัง และรายงานการเปลี่ยนแปลงด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ าเสมอ 
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กลยุทธ์การเสริมสร้างโอกาส  

1) ส่งเสริมการเติบโตที่ปล่อยคาร์บอนต่ า ตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน การลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก ซึ่งนวัตกรรมและเทคโนโลยีสีเขียวมีส่วนช่วยลด การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ปรับทิศทางการพัฒนา
เศรษฐกิจให้มีการอนุรักษ์มากยิ่งขึ้น หรือการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) สนับสนุนให้มีการ
พัฒนาพลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือกเพิ่มมากขึ้น  

2) จัดการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติในพื้นที่
อุทยานแห่งชาติ ให้ค านึงถึงขีดจ ากัดและศักยภาพในการฟื้นตัวของระบบนิเวศธรรมชาติ พัฒนาศักยภาพใน
การให้บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแก่ชุมชนที่ดูแลแหล่งท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Eco-tourism) 
การท่องเที่ยวเชิงเกษตร (Agro-tourism) การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม (Cultural Tourism) และอื่นๆ 

3) ส่งเสริมบทบาทของชุมชนท้องถิ่นที่เป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาพื้นที่ ให้มีบทบาทและความ
รับผิดชอบเพื่อสร้างความเข้มแข็งและพึ่งพาตัวเองได้ ซึ่งการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และ
ทุกระดับในการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมท า และร่วมรับผิดชอบแก้ไขปัญหาของชุมชน  

กลยุทธ์การลดวิกฤติและภัยคุกคาม  

1) ก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องตามศักยภาพของพื้นที่ โดยมุ่ง
การบริหารจัดการเชิงระบบนิเวศ ที่ค านึงถึงความสัมพันธ์เชิงระบบหรือองค์รวม เกิดการแบ่งปันผลประโยชน์อย่าง
เท่าเทียมและเป็นธรรม 

2) ก าหนดและจ าแนกเขตการผลิตทางการเกษตร เพื่อคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรมและส่งเสริม
ความมั่นคงทางอาหาร โดยก าหนดเป็นเขตแหล่งผลิตอาหาร (Food Zone) หรือเขตการผลิตทางการเกษตร
ตามศักภาพของพื้นที่โดยเฉพาะสวนผลไม้ (Fruit Zone)   

3) พัฒนาเมืองและจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม เป็นเมืองที่มีความยืดหยุ่น 
พร้อมปรับตัวและรับมือภัยธรรมชาติจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีการจัดระบบเตือนภัย การปรับตัว
และหลบหนีภัยในพื้นที่น้ าท่วมตามธรรมชาติ  

4) สนับสนุนวางแผนการใช้ที่ดินเมือง และวางผังพัฒนาเมือง การจัดการด้านที่อยู่อาศัย และ
การพัฒนาสิ่งแวดล้อมเมือง ที่ส่งเสริมให้ชุมชนมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี ส่งเสริมแนวทางใน
การพัฒนาเมืองสู่ความน่าอยู่อย่างยั่งยืน เมืองเชิงนิเวศ เมืองสมาร์ทซิตี้ และเมืองเก่าดั่งเดิมตามวิถีวัฒนธรรมที่คง
ความเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมไทย  

5) ส่งเสริมการพัฒนาการผลิตสินค้าทางการเกษตรให้มีคุณภาพและปลอดภัย ตามมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ และแนวทางการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี เพื่อสร้างมูลค่าการส่งออกที่แตกต่างจากการส่งออก
สินค้าทางการเกษตรจากภูมิภาคเดียวกัน และมีการพัฒนาต่อยอดสินค้าให้มีความเป็นเอกลักษณ์  
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4. แผนสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 – 2564 

 
๑) วิสัยทัศน ์

“พ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเติบโต เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน  
ก่อเกิดความมั่นใจ สมดุล และยั่งยืน” 

๒) พื้นที่เป้าหมาย 

พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง รวมทั้งพื้นที่ทางทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่ในระบบนิเวศ
เดียวกันหรือพื้นที่คาบเกี่ยวกัน 

3) วัตถุประสงค์  
3.1 จัดการสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพที่ดีเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน  
3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบนพื้นฐานการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีส่วน

ร่วมของชุมชนและประชาชน 
3.3 อนุรักษ์และฟื้นคืนทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อรักษาความสมดุลใน

ระบบนิเวศและให้มีการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าและเป็นธรรมสู่การเป็นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน 

4) เป้าประสงค์ 
4.1) สิ่งแวดล้อมได้รับการจัดการที่ดีอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานที่ดี 
4.2) ประชาชนในพื้นที่ EEC ได้รับการยกระดับคุณภาพชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมเมืองที่ดีได้

มาตรฐานสากล 
4.3) ฐานทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ ของทุกระบบนิเวศ ได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์

อย่างสมดุลและเป็นธรรม และเกดิความมั่นคง 

5) เป้าหมายและตัวชี้วัด 
5.1) ร้อยละประสิทธิภาพการจัดการมลพิษได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและได้คุณภาพตาม

มาตรฐานอุตสาหกรรม (เพิ่มขึ้น) 
5.2) จ านวนการเกิดอุบัติภัยจากสารเคมี และ เร่ืองร้องเรียนลักลอบทิ้งของเสียทุกประเภท (ลดลง) 
5.3) มีการก าหนดนโยบาย แผนและโครงการขนาดใหญ่ ที่เหมาะสม และไม่เกินขีดความสามารถในการ

รองรับของพื้นที่ สามารถบ่งช้ีประเด็นส าคัญในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน 

5.4) พื้นที่สีเขียวยั่งยืนในเขตเมืองทุกเมือง ไม่น้อยกว่า 10 ตารางเมตรต่อคน 
5.5) จ านวนเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน อย่างน้อย 4 เมือง 
5.6) พื้นที่ท่ีได้รับการพัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (เพิ่มขึ้น) 
5.7) จ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบูรณาการการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (เพิ่มขึ้น) 
5.8) จ านวนแหล่งท่องเที่ยวและสถานประกอบการท่องเที่ยวที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยว

ไทย และหรือมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม (เพิ่มขึ้น) 
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5.9) จ านวนโรงงานอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมโครงการอุตสาหกรรมสีเขียวเพิ่มขึ้น และผ่านเกณฑ์ระดับ 4 

(เพิ่มขึ้น) 
5.10) มีการส่งเสริมทางการเงิน/การลงทุน ด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ไม่ก่อไห้เกิดผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อม 
5.11) มีระบบการก าหนดมาตรการทางเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม เช่น การเก็บค่าธรรมเนียมมลพิษ  

การเก็บค่าทิ้งกากของเสียและปล่อยน้ าทิ้ง 
5.12) จ านวนกิจกรรมการส่งเสริมการสื่อสารและสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมของ 

ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง (เพิ่มขึ้น) 
5.13) มีพื้นที่ป่าไม้ และความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่ มากขึ้น (พื้นที่ป่าไม้ ทั้งพื้นที่ป่าอนุรักษ์

และพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ ป่าชายเลน และป่าและพื้นที่สีเขียวในเมือง) เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ทุกปี  
5.14) ทรัพยากรน้ า ทั้งปริมาณและคุณภาพของน้ าท่าและการเก็บกักเพียงพอต่อความต้องการทุกภาคส่วน 
5.15) มีการประกาศพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมบริเวณแหล่งน้ าที่ส าคัญและบริเวณปากแม่น้ าชายฝั่งทะเล

ที่เสื่อมโทรม 
5.16) ชายฝั่งที่ถูกกัดเซาะได้รับการจัดการตามแนวทางและมาตรการ ที่เหมาะสม (เพิ่มขึ้น) 

๖) ยุทธศาสตร์ มาตรการ และแนวทางการด าเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ EEC 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี  

แนวทางการจัดการให้ความส าคัญในการลดมลพิษ โดยเน้นการบ าบัด ก าจัดของเสีย และควบคุม
มลพิษจากแหล่งก าเนิด เร่งก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดในพื้นที่  รวมทั้ง จัดหาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบการจัดการของเสียทั้งจากภาคชุมชนและอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ 
จะต้องป้องกันและลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติภัยจากสารเคมี ซึ่งต้องก ากับดูแลความเสี่ยงจากการร่ัวไหลของ
สารเคมี การเกิดอัคคีภัย และเหตุการณ์อื่นๆ พร้อมทั้งให้มีการจัดท ารายงานการประเมินความเป็นอันตรายของ
สารเคมีและประเมินโอกาสรับสัมผัส รวมทั้งพัฒนาระบบการประกันความเสี่ยงของโรงงานอุตสาหกรรมให้มี
ประสิทธิภาพเพื่อเยียวยาแก่ผู้ได้รับผลกระทบในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินด้านสิ่งแวดล้อม และสามารถจัดการกับ
มลพิษที่ถูกปล่อยหรือร่ัวไหลออกสู่สาธารณะได้ทันที และเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
จัดท าการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร์หรือ SEA ในพื้นที่ EEC  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชนอย่างน่าอยู่  
แนวทางการจัดการมุ่งเน้นส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมือง ป่าในเมือง และเมืองอุตสาหกรรม  

เพื่อเพิ่มพื้นที่ดูดซับมลพิษทางอากาศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ รวมทั้ง สนับสนุนการพัฒนาเมืองในรูปแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ และ Smart Park ที่ส่งเสริมให้ชุมชนอยู่คู่กับอุตสาหกรรม การพัฒนาเมืองอัจริยะ (Smart City) และเมือง
การบินภาคตะวันออก ให้เป็นไปตามมาตรฐานและรูปแบบของเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งต้องมีองค์ประกอบ
ครบทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ 1) ชุมชนอัจฉริยะ 2) สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ 3) การคมนาคมขนส่งอัจฉริยะ 4) พลังงาน
อัจฉริยะ 5) เศรษฐกิจอัจฉริยะ และ 6) การบริหารจัดการอัจฉริยะ ตลอดจน วางผังการใช้ประโยชน์ที่ดินและพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานของเมืองให้รองรับการด าเนินชีวิตของคนทุกกลุ่ม  
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  
แนวทางการจัดการ ส่งเสริมการผลิต บริการ และบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมมาตรการ

ทางเศรษฐศาสตร์เพื่อความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  และส่งเสริมการเรียนรู้และการสื่อสารที่เปิด
โอกาสการมีส่วนร่วมของชุมชนและประชาชน ส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายชุมชนจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ได้แก่ อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล 
หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น เป็นต้น ในการด าเนินการให้เป็นประจ า สม่ าเสมอ 
และต่อเนื่อง ตลอดจน สร้างระบบและกลไกการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปล่อยมลพิษและของเสียจากการ
ผลิต โดยยึดหลักการของกระบวนการมีส่วนร่วมที่ส าคัญ ทั้งการให้ข้อมูล การรับฟังความคิดเห็น การร่วมคิดและ
เสนอแนะแนวทาง และการเข้ามาร่วมตัดสินใจแก้ปัญหา โดยอาจศูนย์ควบคุมมลพิษและ/หรือศูนย์อื่น ๆ ในการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ 
แนวทางการจัดการ เร่งฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ าล าธาร ทรัพยากรดิน และความหลากหลายทางชีวภาพ 

บริหารจัดการทรัพยากรน้ าเพื่อสร้างความมั่นคงของน้ าภาคการผลิต และอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง ส่งเสริมและสนับสนุนเพิ่มพื้นที่ป่าต้นน้ าให้เกิดความสมดุลต่อระบบนิเวศ ฟื้นฟูป่าชายเลนและป้องกัน
การกัดเซาะชายฝั่ง เพิ่มพื้นที่ที่มีการพัฒนา ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และพื้นที่อนุรักษ์ขึ้นในแต่ละจังหวัด และลดการรุก
ล้ าพื้นที่เกษตรกรรมลงได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ในแต่ละจังหวัด  

7) แผนปฏบิัติการ และโครงการเร่งด่วน  

แผนปฏิบัติการ ภายใต้แผนสิ่งแวดล้อมฯ ประกอบด้วย 4 แผนงาน 86 โครงการ รวมวงเงินทั้งสิ้น 
13,572.604 ล้านบาท  โดยหน่วยงานขอรับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน รวม 9,298.804 ล้านบาท และ 
งบการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (PPP) จ านวน 4,273.800 ล้านบาท  

แผนงาน (ยุทธศาสตร)์ จ านวนโครงการ/กิจกรรม วงเงินรวม (ล้านบาท) 
1.  จัดการคุณภาพสิง่แวดลอ้มที่ดี 27 โครงการ 9,387.221 
2.  สง่เสริมคุณภาพสิ่งแวดลอ้มเมืองและชุมชน

อย่างน่าอยู ่
14 โครงการ 417.716 

3.  ส่งเสริมการมสี่วนร่วมและสร้างความรับผดิชอบ
ต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม 

8 โครงการ 134.150 

4.  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

37 โครงการ 3,633.517 

รวมทั้งสิน้ 86 โครงการ 13,572.604 

โดยมีโครงการส าคัญที่ต้องเร่งด าเนินการ (Flagship Projects) จ านวน 14 โครงการ วงเงินรวม 
8,615.5794 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นโครงการในแผนงานจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมท่ีดี ดังนี้ 
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8) โครงการเร่งด่วน (Flagship Project) 
กลุ่มที่ 1 การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน เน้นการจัดการมลพิษที่เกิดขึ้นและที่สะสมอยู่ในพ้ืนที่ โดยเน้นจัดหา และเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ  

ให้มีศักยภาพในการรองรับมากขึ้น 

โครงการ/กิจกรรม พื้นที่เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ปี พ.ศ.) 

วงเงินรวม  
(ล้านบาท) 

งบประมาณประจ าปี พ.ศ. (ล้านบาท) 
หน่วยด าเนินงาน 

2561 2562 2563 2564 

1. โครงการก่อสร้างศูนย์ก าจัด 
ขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน 
จังหวัดฉะเชิงเทรา  

จังหวัดฉะเชิงเทรา 2562 
 

1,073.800 
(เอกชนลงทุน : 

PPP) 

 1,073.800   เทศบาลเมือง
ฉะเชิงเทรา 

2. โครงการก่อสร้างศูนย์ก าจัด 
มูลฝอย 

จังหวัดฉะเชิงเทรา 2562 145.800  145.800   เทศบาลเมือง
ฉะเชิงเทรา 

3. โครงการก่อสร้างศูนย์ก าจัด 
มูลฝอยติดเชื้อ เขตบริการ
สุขภาพที ่6  

ฉะเชิงเทรา ชลบุรี  
สมุทปราการ ปราจีนบุรี 

และสระแก้ว 

2562-2563 357.000  357.000   เทศบาลเมือง
ฉะเชิงเทรา 

4. โครงการก่อสร้างระบบก าจัด
ขยะมูลฝอย cluster 2 จังหวัด
ชลบุรี 

พื้นที่ อ.บางละมุง
และอ.สัตหีบ จังหวัด

ชลบุรี 

2562-2563 3,000.000 
(เอกชนลงทุน : 

PPP) 

 3,000.00   เมืองพัทยา 
 

5. โครงการก่อสร้างระบบก าจัด 
ขยะมูลฝอย เกาะล้าน จังหวัด
ชลบุรี 

เกาะล้าน 
จังหวัดชลบุรี 

2562-2563 200.000 
(เอกชนลงทุน) 

 200.000   เมืองพัทยา 

6. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
บ าบัดเสียเมืองพัทยา (ซอยวัด
หนองใหญ่) 

เมืองพัทยา 2562-2563 1,094.220 188.220 176.000 730.000  เมืองพัทยา 
จ.ชลบุร ี

7. โครงการก่อสร้างระบบรวบรวม
และระบบบ าบัดน้ าเสียรวม 
อ าเภอปลวกแดง 

อ าเภอปลวกแดง 2562-2563 960.000   390.000  570.000   อบจ.ระยอง 

8. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
บริหารจัดการน้ าเสียในพื้นที่เขต
ควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง 

ครอบคลุม  
8 ต าบล 

2562-2564 1,400.000   420.000  420.000  560.000 อบจ.ระยอง 
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8) โครงการเร่งด่วน (Flagship Project)  
กลุ่มที่ 2 เตรียมการเพื่อรองรับสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมและการฟื้นคืนทรัพยากรธรรมชาติในอนาคต  

โครงการ/กิจกรรม พื้นที่เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ปี พ.ศ.) 

วงเงินรวม  
(ล้านบาท) 

งบประมาณประจ าปี พ.ศ. (ล้านบาท) 
หน่วยด าเนินงาน 

2561 2562 2563 2564 

9. โครงการจัดท าการประเมินผล
กระทบเชิงยุทธศาสตร์ในพื้นที่ EEC   

พื้นที่พัฒนาเมืองใหม่
ใน EEC 

2563 60.000   60.000 
 

 หน่วยงานผู้ลงทุน 

10. โครงการการอนุรักษ์และพัฒนา
พื้นที่สีเขียวในเขตพื้นที่ EEC 

จังหวัดในพื้นที่ 
EEC 

2562-2564 20.000 - 10.000 10.000 - ทส. (สผ.) 

11. โครงการพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อ
ลดสภาวะโลกร้อน 

ระยอง ชลบุรี 
จันทบุรี ตราด 

ฉะเชิงเทรา สระแก้ว 
และสมุทรปราการ 

2561-2564 5.1794 1.3640 0.5314 1.6420 1.6420 ทส. (กรมป่าไม้ –
ศูนย์ส่งเสริม 

วนศาสตรช์ุมชน 
ที่ 6 (ระยอง)) 

12. โครงการยกระดับมาตรฐานการ
ท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ 

อุทยานแห่งชาติเขา
แหลมหญ้า-หมู่เกาะ
เสม็ด และอุทยาน
แห่งชาติเขาชะเมา- 
เขาวง จังหวัดระยอง 

2562-2564 100.000 - - 50.00 50.000 ทส. (อส.) 

13. โครงการเสริมสร้างการท่องเที่ยว
ทางทะเลระยองเชิงอนุรักษ์อย่าง
เป็นระบบและยั่งยืนเพื่อรองรับการ
พัฒนา EEC 

พื้นที่ชายฝั่งทะเล 
อ าเภอแกลง  

อ าเภอเมืองระยองและ
อ าเภอบ้านฉาง 

2561-2564 128.000  32.000 32.000 32.000 32.000 ทส. (ทช.) 

14. โครงการบริหารจัดการทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่งในเขตพื้นที่
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก  

จังหวัดชลบุรีและ
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

2562-2564 71.580 - 60.438 5.571 5.571 ทส. (ทช.) 

รวมทั้งสิ้น 1-14 โครงการ 8,615.579 221.584 5,855.569 1,879.213 659.213  
 



 

 

9) การขับเคลื่อนแผน  

9.1) ผลักดันให้แผนสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เป็นส่วนส าคัญในการพัฒนา
ในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดยจะส่งให้ส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก (สกพอ.) รวบรวม และน าเสนอคณะกรรมการเฉพาะกิจเพ่ือการบริหารเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
(กบอ) และคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) พิจารณา และผนวกเป็นแผนภาพรวม
เพ่ือการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกต่อไป  

9.2) ผลักดันให้โครงการเร่งด่วน (Flagship Project) ของแผนสิ่งแวดล้อม เป็นโครงการส าคัญ
เร่งด่วนที่ต้องด าเนินการ ภายใต้ยุทธศาสตร์และมาตรการ เพ่ือใช้ประกอบการขอสนับสนุนงบประมาณจาก
งบประมาณแผ่นดิน งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น งบบูรณาการ EEC และแหล่ง
เงินทุนต่างๆ  

9.3) ศึกษาการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและศักยภาพในการรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
10 ประเภท  ทั้งกลุ่ม 5 อุตสาหกรรมเดิม (First S-Curve) และ 5 อุตสาหกรรมใหม่ (New S Curve)  
เพ่ือน ามาใช้ในการก ากับ ควบคุม ติดตาม และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างรอบคอบทั้งระบบ ตามนโยบายและ
แนวทางการด าเนินการ ระยะ ที่ 3 ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการ
จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมและรักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติ ต่อไป 

9.4) การถ่ายทอดและสร้างความเข้าใจในบทบาทของแต่ละภาคส่วน การเผยแพร่และชี้แจง
รายละเอียดของแผนสิ่งแวดล้อม เน้นท าความเข้าใจแก่ภาคส่วนต่างๆ เพ่ือร่วมขับเคลื่อนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในภาพรวมของพ้ืนที่ EEC ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เกิดการถ่ายทอดแผนสิ่งแวดล้อมฯ ไปสู่การปฏิบัติได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

9.5) สร้างระบบการขับเคลื่อนและก ากับการด าเนินงานตามแผนให้มีประสิทธิภาพ  จัดตั้ง
คณะกรรมการขับเคลื่อนและก ากับการด าเนินงานตามแผนสิ่งแวดล้อมฯ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัด 
เป็นประธาน เพ่ือกระตุ้นและเร่งรัดให้เกิดการขับเคลื่อนตามแนวแผน และน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัด 
ตลอดจนสนับสนุนทางเทคนิควิชาการ และการเสนอข้อมูลเกี่ยวกับข้อจ ากัด ปัญหา อุปสรรคในการถ่ายทอดไปสู่
การปฏิบัติ เพ่ือพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป  

9.6) สร้างกลไกในการติดตามประเมินผล จัดตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผล เพ่ือประเมิน
ผลสัมฤทธิ์และทบทวนแผน จัดตั้งคณะท างานย่อย เพ่ือรวบรวมข้อมูลที่จะใช้ในการติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงาน และจัดท ารายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานเพ่ือเผยแพร่ให้สาธารณชนได้รับทราบเป็นระยะๆ 
และส่งเสริมการมสี่วนร่วมของภาคประชาชน และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง 

 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ส่วนที่ 1  บทน า 

 

โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
(Eastern Economic Corridor : EEC) 

  



 

 

 
โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 

(Eastern Economic Corridor : EEC) เป็นแผนยุทธศาสตร์ ภายใต้
ไทยแลนด์ 4.0 ด้วยการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ที่ต่อยอดความส าเร็จมาจาก
แผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ Eastern Seaboard (ESB) 
ซึ่งด าเนินการมาตลอดกว่า 30 ปี ที่ผ่านมา  EEC มีเป้าหมายหลัก 
ในการเติมเต็มภาพรวมในการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งจะเป็นการ
ยกระดับอุตสาหกรรมของประเทศ เพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน
และท าให้เศรษฐกิจของไทยเติบโตได้ในระยะยาว โดยในระยะแรกจะ
เป็นการยกระดับพ้ืนที่ในเขต 3 จังหวัดภาคตะวันออก คือ ชลบุรี 
ระยอง และฉะเชิงเทรา ให้เป็นพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
เพ่ือรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
ผ่านกลไกการบริหารจัดการภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการ  
นโยบายพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็น
ประธาน 

 
1. ความเป็นมาของโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 

1.1 การพัฒนาพ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก (Eastern Seaboard : ESB) ริเริ่มตั้งแต่ 
ปี ๒๕๒๔ มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างโอกาสใหม่ทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทย พ้ืนที่เป้าหมายระยะแรก  
๒ บริเวณ คือ (๑) บริเวณมาบตาพุด จังหวัดระยอง ส าหรับอุตสาหกรรมหลักที่ ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นวัตถุดิบ
และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง และ (๒) บริเวณแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ส าหรับอุตสาหกรรมเบาและอุตสาหกรรม
เพ่ือการส่งออกที่ไม่มีปัญหาสิ่งแวดล้อม ต่อมาในปี ๒๕๓๙ ได้มีการขยายพ้ืนที่เป้าหมายครอบคลุม ๘ จังหวัด
ภาคตะวันออก และมีอัตราเร่งในการขยายพ้ืนที่อย่างมากเนื่องจากการเกิดมหาอุทกภัย พ.ศ. 2554 ท าให้มี
การเคลื่อนย้ายโรงงานจากพ้ืนที่ราบลุ่มภาคกลางมาสู่พ้ืนที่จังหวัดทั้ง 3 ของ EEC เพราะเป็นพ้ืนที่ที่ไม่ได้รับ
ผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว นับถึงวันนี้เป็นระยะเวลากว่า 35 ปี ซึ่งโครงการพัฒนาพ้ืนที่บริเวณชายฝั่ง
ทะเลตะวันออก ได้สร้างมูลค่าเพ่ิมทางด้านเศรษฐกิจให้กับประเทศชาติอย่างมหาศาล 

ปัจจุบันพ้ืนที่นี้เป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมหลักของประเทศ โดยเฉพาะอุตสาหกรรม 
ปิโตรเคมี พลังงาน และยานยนต์ ซึ่งมีผลิตภัณฑ์มวลรวมคิดเป็นสัดส่วน 1 ใน 5 ของประเทศ ประกอบกับมี
ความพร้อมของระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ทั้งทางถนน รถไฟ ท่าเรือ และนิคมอุตสาหกรรม และยังเป็น
ศูนย์กลางการขนส่งทางเรือของอาเซียน ซึ่งสามารถเชื่อมโยงไปยังท่าเรือน้ าลึกทวายของสาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมา ท่าเรือสีหนุวิลล์ของราชอาณาจักรกัมพูชา และท่าเรือวังเตาของสาธารณรัฐสังคมนิ ยม
เวียดนาม รวมทั้งเป็นที่รู้จักของนักลงทุนทั่วโลก จึงได้ริเริ่มโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
(Eastern Economic Corridor Development) ให้เป็นเขตเศรษฐกิจชั้นน าของอาเซียน ดังรูปภาพที่ 1-1  
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รูปภาพที่ 1-1 แสดงการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝ่ังทะเลตะวันออกสู่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก  

 

ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

1.2 วันที่ 22 กันยายน 2558 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ในรูปแบบคลัสเตอร์ ตามที่ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเสนอ โดยก าหนดคลัสเตอร์เป้าหมายใน
ระยะแรก ได้แก่ (1) Super Cluster เป็นคลัสเตอร์ส าหรับกิจการที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงและอุตสาหกรรมแห่ง
อนาคต เช่น คลัสเตอร์ยานยนต์และชิ้นส่วน คลัสเตอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์โทรคมนาคม 
คลัสเตอร์ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและคลัสเตอร์ดิจิทัล (2) คลัสเตอร์เป้าหมายอ่ืนๆ 
ได้แก่ คลัสเตอร์เกษตรแปรรูป คลัสเตอร์สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม และ (3) กิจการเป้าหมายที่จะส่งเสริมเป็น
พิเศษในแต่ละคลัสเตอร์ ประกอบด้วย 2 กลุ่มได้แก่ กลุ่มโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีความส าคัญต่อการพัฒนา 
คลัสเตอร์ และกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตที่มีความส าคัญสูง โดยมอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรมเป็น
หน่วยงานหลักรับผิดชอบการขับเคลื่อนนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์ให้เป็นรูปธรรม 
และท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางประสานงานการพัฒนาในแต่ละคลัสเตอร์ 

1.3 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบข้อเสนอ 10 อุตสาหกรรม
เป้าหมาย : กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพ่ืออนาคต (New Engine of Growth) ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม
เสนอ แบ่งเป็น (1) การต่อยอด 5 อุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (First S curve) ประกอบด้วย อุตสาหกรรม
ยานยนต์สมัยใหม่ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ และอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร และ 
(2) การเติม 5 อุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) ประกอบด้วย อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ อุตสาหกรรมการบิน
และโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ อุตสาหกรรมดิจิตัล และอุตสาหกรรมการแพทย์
ครบวงจร  
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ทั้งนี้ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ ด้วยการบูรณาการความร่วมมือร่วมกันระหว่าง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม (ประชารัฐ) ที่มีเป้าหมายเพ่ือลดความเหลื่อมล้ า พัฒนาคุณภาพคน 
และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยในส่วนของตัวขับเคลื่อน (Value Driver) และปัจจัยสนับสนุน 
ที่ส าคัญ (Enable Driver) นั้น มีความครอบคลุม การพัฒนาคลัสเตอร์ภาคอุตสาหกรรมที่เป็น New S-Curve 
(D5) รวมทั้งการด าเนินการอ่ืน ๆ ที่มีความสอดคล้องกับการส่งเสริมการใช้ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมใน
พ้ืนที่เฉพาะเพ่ือท าให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม 

1.4 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารการพัฒนาพื้นที่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
พ.ศ. 2558 ซึ่งมีเป้าหมายในการพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือรองรับทั้งในเรื่องของการเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่ง 
การจัดการใช้ประโยชน์ของพ้ืนที่ ตลอดจนการจัดให้มีระบบสาธารณูปโภครองรับและสนับสนุนการด าเนินการ 
โดยการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการก ากับดูแล ติดตาม และประเมินผล
อย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาพ้ืนที่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (คนพ.) และ
คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพื้นที่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (คบพ.) ขึ้น เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

1.5 วันที่ 20 เมษายน 2559 คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพ้ืนที่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นประธานในการประชุม ครั้งที่ 2/2559  
มีมติเห็นชอบแนวทางการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจการลงทุนพิเศษพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก โดยให้ใช้ชื่อว่า 
“ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)” 

1.6 วันที่ 28 มิถุนายน 2559 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบหลักการโครงการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก และมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ร่วมกับกระทรวง
คมนาคม กองทัพเรือ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาจัดท าแผนการด าเนินโครงการและงบประมาณ
ค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561 ให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน เพ่ือน าเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 
โดยให้มีรายละเอียดครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 

(1) การลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการขนส่งที่เชื่อมโยงทั้งระบบด้านพลังงาน ด้าน
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่เก่ียวข้อง รวมทั้ง ด้านการวิจัยและพัฒนา 

(2) แผนด าเนินการด้านผังเมืองและการใช้ประโยชน์ที่ดิน แผนบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 
การจัดการขยะ และมลภาวะต่าง ๆ ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมและประชาชนในพื้นที่ด้วย 

(3) กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสนับสนุนและดึงดูดการลงทุนจากภาคเอกชน 
โดยเฉพาะการให้สิทธิประโยชน์ด้านภาษี สิทธิการเช่าที่ดิน และการจัดหาแรงงานรวมทั้งการจัดตั้งศูนย์บริการ
เบ็ดเสร็จการลงทุน (One Stop Service) เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่นักลงทุนในการขออนุมัติอนุญาตการ
ประกอบกิจการและให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ 

(4) แผนการพัฒนาศูนย์ซ่อมบ ารุงอากาศยาน     
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2. กฎหมายและค าสั่งที่เกี่ยวข้อง  
2.1 พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2560  
 โดยใช้เครื่องมือส่งเสริมให้เกิดการลงทุนที่ประเทศไทยต้องการ อันได้แก่ (1) การยกเว้น

ภาษีเงินได้นิติบุคคลไม่เกิน 13 ปี ส าหรับกิจการที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นสูง การวิจัยและพัฒนา  
จากเดิมที่เคยได้รับการยกเว้นสูงสุดไม่เกิน 8 ปี และ (2) การลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราไม่เกิน 
ร้อยละ 50 ของอัตราปกติ เป็นระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี ส าหรับกิจการที่ควรได้รับการลดหย่อนภาษีเงินได้
แทนการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 

2.2 พระราชบัญญัติการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศส าหรับอุตสาหกรรม
เป้าหมาย พ.ศ. 2560  

 เป็นการเพ่ิมเครื่องมือชักจูงการลงทุนเพ่ือให้ประเทศไทยสามารถแข่งขันกับประเทศคู่แข่ง
ในการดึงให้กิจการในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ส าคัญ ( Investment-led growth) มาลงทุน โดยมุ่งเน้น
อุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพของประเทศ สร้างประโยชน์อย่างสูงต่อเศรษฐกิจและสังคม และสามารถ
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้อย่างยั่งยืน รวมถึงต้องเป็นอุตสาหกรรมประเภทใหม่ที่ไม่
เคยมีการผลิตหรือการให้บริการในประเทศมาก่อน หรือเป็นอุตสาหกรรมที่มีการใช้เทคโนโลยีใหม่หรือใช้
ความรู้ในการผลิตขั้นสูง เพ่ือก่อให้เกิดการพัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรม เป็นต้น โดยสิทธิประโยชน์ แบ่งเป็น  
3 กลุ่ม ได้แก่ (1) การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไม่เกิน 15 ปี (2) เงินสนับสนุนจากกองทุนขนาด 10 ,000 
ล้านบาท เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือการพัฒนา
บุคลากรเฉพาะด้านของกิจการในอุตสาหกรรมเป้าหมาย ทั้งนี้ การสนับสนุนเงินดังกล่าวจะต้องมีการก าหนด
เกณฑ์ รวมถึงรายละเอียดแต่ละโครงการอย่างเหมาะสมและเกิดความคุ้มค่ากับเงินที่สนับสนุนไป โดยมี
ประโยชน์ของภาคอุตสาหกรรมไทยและประเทศไทยเป็นหลัก และ (3) สิทธิประโยชน์อ่ืนๆ ตามพระราช  
บัญญัตสิ่งเสริมการลงทุน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2560  โดยไม่รวมสิทธิประโยชน์ด้านยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีเงิน
ได้นิติบุคคล เช่น สิทธิประโยชน์ในการยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับเครื่องจักรที่น าเข้าจากต่างประเทศ การ
อนุญาตให้น าผู้เชี่ยวชาญ ช่างฝีมือต่างชาติเข้ามาท างานในประเทศพร้อมการให้บริการขอวีซ่า และWork 
Permit เป็นต้น ทั้งนี้จะมุ่งเน้นการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการด าเนินการ เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับ
นักลงทุน 

2.3 พระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. ๒๕๖๑ 
พระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก แสดงถึงเจตนารมย์ของรัฐบาล ในการ

พัฒนาเชิงพ้ืนที่ให้เต็มศักยภาพ ต่อเนื่อง ยั่งยืน ให้มีการพัฒนาต่อเนื่องเต็มศักยภาพของพ้ืนที่ เพ่ือช่วย
ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ส่งเสริมพาณิชย์และอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีสูง 
ทันสมัย สร้างนวัตกรรมโดยเฉพาะอุตสาหกรรมเป้าหมาย ทั้งนี้ต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เท่านั้น และมีการ
บริหารพื้นที่แบบองค์รวม ได้แก่ วางแผนการใช้ประโยชน์การใช้ที่ดินที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ และยั่งยืน โครงสร้าง
พ้ืนฐานและสาธารณูปโภคที่เชื่อมโยง เมืองทันสมัย และบริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร  นอกจากนี้   
ถือเป็นกฎหมายที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นกลไกหลักในการพัฒนาและขับเคลื่อนการพัฒนาพ้ืนที่ระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก โดยมีความครอบคลุมการก าหนดกลไกในการขับเคลื่อนในระดับนโยบายไป
จนถึงระดับการบริหารจัดการ ทั้งในส่วนของการก ากับการด าเนินการ การก าหนดนโยบาย การพิจารณา
แผนงาน/โครงการ รวมทั้ง การผลักดันแผนการพัฒนาฯ ไปสู่การปฏิบัติ การจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออกท่ีมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน 
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โดยมีมาตราที่เก่ียวข้องกับภารกิจของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่  
มาตรา 8 ว่าด้วยการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายในเขตพัฒนา

พิเศษภาคตะวันออก  
“การด าเนินโครงการหรือกิจการใด ภายในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ที่ต้องจัดท า

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สุขภาพของประชาชนหรือชุมชนตามที่มีกฎหมายก าหนดให้
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ช านาญการเป็นการเฉพาะ เพ่ือพิจารณาให้
ความเห็นหรือความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการหรือกิจการนั้น  โดยต้อง
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานที่ถูกต้องและมีข้อมูลครบถ้วน  

ให้เป็นหน้าที่ของส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ต้อง
ประกาศให้ประชาชนทราบถึงรายการเอกสารที่ต้องยื่นพร้อมกับรายงานตามวรรคหนึ่ง โดยระบุหัวข้อที่จะต้อง
จัดท ารายงานให้ชัดเจน และก าหนดระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการอ านวยความสะดวก 
ในการอนุญาตของทางราชการโดยเคร่งครัดโดยให้ถือว่าการพิจารณารายงานเป็นการอนุญาตตามกฎหมาย
ดังกล่าว  

ให้คณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติมีอ านาจก าหนดหลักเกณฑ์การเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมพิเศษเพ่ิมเติมจากส านักงานหรือผู้ขออนุญาต  และให้จ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ผู้ช านาญการเพ่ิมเติมเป็นพิเศษได้ตามท่ีคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติก าหนด  

ในกรณีที่ไม่มีผู้ช านาญการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมส าหรับโครงการหรือกิจการใด หรือ
มีแต่ไม่เพียงพอ ให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีหน้าที่อนุญาตให้มีผู้ช านาญการศึกษาผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเพ่ิมขึ้นให้เพียงพอโดยเร็ว โดยมิให้น าบทบัญญัติว่าด้วยการขอและการออกใบอนุญาต และ
คุณสมบัติของผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้มีหน้าที่ศึกษาหรือจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมาใช้บังคับ และจะอนุญาตให้ผู้ไม่มีสัญชาติ
ไทยเป็นผู้มีหน้าที่ศึกษาหรือจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติก าหนด” 

มาตรา 10 และมาตรา 11 การให้มีคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมเป็นกรรมการ รวมทั้งหน้าที่
และอ านาจของคณะกรรมการฯ   

มาตรา 30 ว่าด้วยการจัดท ารายละเอียดของแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินและแผนผังการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นที่และระบบสาธารณูปโภคให้สอดคล้องกับแผนตามมาตรา 29 โดยแผนผังฯ ต้องค านึงถึง
ความต่อเนื่องและเชื่อมโยงกับโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคของพ้ืนที่ต่อเนื่องกับเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออกด้วย และอย่างน้อยต้องประกอบด้วยระบบ (๑) ระบบสาธารณูปโภค (๒) ระบบคมนาคมและ
ขนส่ง (๓) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (๓/๑) ระบบการตั้งถิ่นฐานและภูมิสังคม (๔) ระบบ
นิเวศและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมแก่การประกอบอุตสาหกรรมเป้าหมาย อุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษ และการ
ประกอบกิจการ (๔/๑) ระบบบริหารจัดการน้ า (๕) ระบบการควบคุมและขจัดมลภาวะ (๖) ระบบป้องกัน
อุบัติภัย ซึ่งต้องค านึงถึงความสัมพันธ์กับชุมชน สุขภาวะของประชาชน สภาพแวดล้อม และระบบนิเวศตาม
หลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วย 
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2.4 ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก มี 5 ค าสั่ง ดังนี้  

1. ค าสั่ง คสช. ที่ 2/2560 เรื่อง การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก  
ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ 

2. ค าสั่ง คสช. ที่ 27/2560 เรื่อง การพัฒนาการศึกษาของประเทศด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

3. ค าสั่ง คสช. ที่ 28/2560 เรื่อง มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

4. ค าสั่ง คสช. ที่ 29/2560 เรื่องการส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยสถาบันอุดมศึกษาที่มี
ศักยภาพสูงจากต่างประเทศ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

5. ค าสั่ง คสช. ที่ 47/2560 เรื่องข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ในที่ดินในพ้ืนที่ระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

โดยมี 3 ค าสั่ง ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 

๑) ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒/๒๕๖๐ เรื่อง การพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ โดยที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติมีนโยบาย
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เพ่ือส่งเสริมการค้าและการลงทุนและการอ านวย
ความสะดวกในการประกอบกิจการอันเป็นปัจจัยส าคัญต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ และเพ่ือกระจายการพัฒนาไปยังพ้ืนที่ต่าง ๆ โดยเหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่อันเป็นการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนให้ทั่วถึง ซึ่งนโยบายดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor) ที่ครอบคลุมพ้ืนที่ 3 จังหวัดในภาคตะวันออก 
ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง และเขตจังหวัดอ่ืนที่ติดต่อหรือเกี่ ยวข้อง ซึ่งมีศักยภาพในการ
พัฒนาด้วยความพร้อมด้านการคมนาคม การขนส่ง โครงสร้างพ้ืนฐาน ความต้องการของผู้ประกอบการ การ
จัดหาทรัพยากรต่าง ๆ และความเชื่อมโยงกับศูนย์กลางเศรษฐกิจอื่น ๆ  

โดยได้ก าหนดมาตรการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกก่อนการบังคับใช้
ของร่างพระราชบัญญัติพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. .... เพ่ือให้การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็ว โดยแต่งตั้ง (1) คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (กนศ.) โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากร  
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมเป็นกรรมการ  (2) คณะกรรมการบริหารการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก (กรศ.) โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธาน และ (3) ส านักงานเพ่ือการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (สกรศ.) เป็นหน่วยงานภายในกระทรวงอุตสาหกรรม เพ่ือท าหน้าที่เป็น
ส านักงานเลขานุการสนับสนุนการด าเนินการของคณะกรรมการนโยบาย และคณะกรรมการ กรศ.  
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๒) ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๘/๒๕๖๐ เรื่อง มาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ให้เพ่ิม
ความต่อไปนี้เป็นข้อ ๑๒/๑ ข้อ ๑๒/๒ และข้อ ๑๒/๓ ของค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒/
๒๕๖๐ เรื่อง การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ 

“ข้อ ๑๒/๑ การด าเนินโครงการหรือกิจการใดภายในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
บรรดาที่ต้องด าเนินการให้มีการศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน
หรือชุมชน ให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ช านาญการเพ่ือพิจารณารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการหรือกิจการนั้นเป็นการเฉพาะ กับให้มีอ านาจก าหนดหลั กเกณฑ์
การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษเพ่ิมเติมจาก สกรศ. หรือผู้ขออนุญาต แล้วแต่กรณี เพ่ือน าไปจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนพิเศษแก่คณะกรรมการผู้ช านาญการตามที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติก าหนด 

ในการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับรายงานที่ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ในกรณีที่ไม่มีผู้ช านาญการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมส าหรับโครงการหรือกิจกรรมใด 
หรือมีแต่น้อยกว่าสามราย ให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีหน้าที่อนุญาตให้มีผู้ช านาญการศึกษา
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพ่ิมขึ้นโดยเร็ว โดยมิให้น าความในมาตรา ๕๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ มาใช้บังคับ และในโครงการหรือกิจกรรมที่มีวงเงิน
ด าเนินการเกินหนึ่งพันล้านบาท คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติจะอนุญาตให้ผู้ไม่มีสัญชาติไทยที่มี
ประสบการณ์และผลงานด้านการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่มีลักษณะท านองเดียวกับโครงการหรือกิจกรรม
นั้นในต่างประเทศ เป็นผู้ช านาญการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมก็ได้ 

3) ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 47/๒๕๖๐ เรื่อง ข้อก าหนดการใช้
ประโยชน์ในที่ดินในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ ก าหนดให้  
กรศ. จัดท านโยบายและแผนภาพรวมเพ่ือการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก แผนการใช้
ประโยชน์ในที่ดินในภาพรวม แผนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค และแผนการด าเนินงาน 
รวมทั้งก าหนดหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการในแต่ละกรณี เสนอต่อคณะกรรมการนโยบาย
เพ่ือให้ความเห็นชอบ โดยนโยบายและแผนจะต้องเชื่อมโยงกับแผนการใช้ประโยชน์ในที่ดินและแผนพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคของพ้ืนที่ต่อเนื่องกับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกโดยให้
ยึดหลักการคุ้มครอง เคารพ และเยียวยาให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบตามหลักการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชนในบริบทของการประกอบธุรกิจ และสิทธิตามกฎหมายที่เก่ียวข้องด้วย 

และเมื่อคณะกรรมการนโยบายให้ความเห็นชอบนโยบายและแผนดังกล่าวแล้ว 
ให้จัดท ารายละเอียดของแผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดิน และแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบ
สาธารณูปโภคให้สอดคล้องกัน แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป ทั้งนี้ แผนผังการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค ต้องค านึงถึงความต่อเนื่องและเชื่อมโยงกับโครงสร้างพ้ืนฐานและ
ระบบสาธารณูปโภคของพ้ืนที่ต่อเนื่องกับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกด้วย และอย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยระบบ ดังต่อไปนี้ (๑) ระบบสาธารณูปโภค (๒) ระบบคมนาคมและขนส่ง (๓) ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (๔) ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมแก่การประกอบกิจการเป้าหมายและการ
อยู่อาศัย  (๕) ระบบบริหารจัดการน้ า (๖) ระบบการควบคุมและขจัดมลภาวะ และ (๗) ระบบป้องกันอุบัติภัย 
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3. กรอบแนวทางการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 

การพัฒนาโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกให้เป็นเขตเศรษฐกิจชั้นน าของ
อาเซียน ด าเนินการใน ๓ จังหวัดภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา แบ่งเป็น  
เขตอุตสาหกรรม เขตพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และเขตพัฒนาเมือง โดยมีเป้าหมายการพัฒนา ดังนี้ 

3.1 พ้ืนที่เป้าหมาย จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา รวมถึงพ้ืนที่อ่ืนใดที่จะมีการออก
พระราชกฤษฎีกาก าหนดเพิ่มเติม ดังรูปภาพที่ 1-2 

 ฉะเชิงเทรา เป็นเมืองที่รองรับการขยายตัวของกรุงเทพมหานคร โดยมุ่งเน้นการพัฒนา
เป็นเมืองอยู่อาศัยที่ตอบสนองความต้องการของผู้มีรายได้ระดับกลาง และรองรับการขยายหรือเคลื่อนย้ าย
หน่วยงานรัฐจากในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร รวมไปถึงการพัฒนาการค้ากับประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น กัมพูชา 
เนื่องจากสามารถเชื่อมต่อกับจังหวัดชายแดน เช่น สระแก้ว ได้อย่างรวดเร็ว โดยเส้นทางบก  

 ชลบุรี มีศักยภาพพัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์กลางการศึกษาและพัฒนาทักษะนานาชาติ 
เพ่ือรองรับความต้องการด้านแรงงานมีฝีมือส าหรับกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ อีกทั้งยังพัฒนาเป็นเมืองพักตาก
อากาศส าหรับการอยู่อาศัย เพ่ือบุคคลากรชาวต่างประเทศที่ท างานในเขตเศรษฐกิจการลงทุนพิเศษ โดยมี
สาธารณูปโภคและสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น โรงเรียนนานาชาติ ศูนย์การค้านานาชาติ เป็นต้น  

 แหลมฉบังและศรีราชา เป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมสมัยใหม่ของอาเซียน โดยมุ่งเน้น
การลงทุนในอุตสาหกรรมผลิตขั้นสูง เช่น อุตสาหกรรมเทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์ขั้นสูง อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ นอกจากนี้ ยังมีการลงทุนระบบโลจิสติกส์ยุคดิจิทัล  
เพ่ือเชื่อมโยงการขนส่งทางบก ทางทะเล และทางอากาศ เพื่อยกระดับเป็นประตูสู่กลุ่มเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่ม 
น้ าโขง ที่มีการเชื่อมต่อกับประเทศจีน เวียดนาม ลาว กัมพูชา เมียนมาร์ อันจะก่อให้เกิดกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
มากมาย เช่น ธุรกิจการจัดเก็บและกระจายสินค้าสมัยใหม่ ธุรกิจเรือขนส่งสินค้าและบริหารท่าเรือ  

 พัทยาและอู่ตะเภา เป็นกลุ่มพ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาไปสู่ อุตสาหกรรมที่
หลากหลาย เช่น เขตพ้ืนที่พัทยาสามารถยกระดับเป็นผู้น าด้านการท่องเที่ยวระดับภูมิภาค ที่สามารถ
ตอบสนองความต้องการที่กว้างขวาง ทั้งในด้านอุตสาหกรรมการแพทย์เชิงท่องเที่ยว (Medical tourism) 
อุตสาหกรรมการจัดอบรมสัมมนาและการจัดประชุมต่าง ๆ และการสร้างอุตสาหกรรมท่องเที่ยวส าหรับผู้มี
รายได้สูง ในขณะที่พ้ืนที่อู่ตะเภา สามารถพัฒนาต่อยอดไปสู่การสร้างอุตสาหกรรมขนส่งสินค้าเชิงพาณิชย์ 
อุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงอากาศยาน เขตปลอดภาษีต่าง ๆ ธุรกิจต่อเรือและท่าเรือน้ าลึก เป็นต้น  

 ระยอง เป็นจังหวัดที่มี พ้ืนฐานด้านอุตสาหกรรมที่แข็งแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
อุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี ซึ่งสามารถพัฒนาต่อยอดทั้งในด้านการผลิตและการวิจัย ให้สอดคล้อง
กับกระแสอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพต่าง ๆ ในทศวรรษหน้า เช่น อุตสาหกรรมผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ 
(Biofuel) อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ (Bioplastic) รวมไปถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีการเกษตร
และอาหารระดับสูงที่เป็นมาตรฐานสากล  
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รูปที่ 1 - 2 พื้นที่เป้าหมาย จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา 

 
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 

3.2 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ซูเปอร์คลัสเตอร์ และ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย: กลไก
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพ่ืออนาคต (New Engine of Growth)  

 อุตสาหกรรมเป้าหมายที่จะอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จะประกอบไปด้วย 
Super Cluster/Cluster ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและเป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคต พร้อมกับอุตสาหกรรม
เป้าหมายอีก 10 ประเภท โดยเป็นอุตสาหกรรมที่ไทยมีศักยภาพในการแข่งขัน และสามารถพัฒนาหรือ  
ต่อยอดการใช้เทคโนโลยีที่สูงขึ้นเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมได้ ประกอบด้วย 5 อุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ  
ดังรูปภาพที่ 1-3 

3.2.1 การต่อยอด 5 อุตสาหกรรมเดิม (First S-Curve) คือ 
1) อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (Next-generation Automotive)  

โดยพัฒนาเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า (EV) โดยเริ่มจากการประกอบร่วมกับผู้ผลิต (OEM) เพ่ือน าไปสู่
อุตสาหกรรมแบตเตอรรี่และระบบขับเคลื่อนรถไฟฟ้า ขยายธุรกิจในห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมยานยนต์ 
โดยเฉพาะในด้านการออกแบบและจัดท าต้นแบบ (Surface Integration Design & Prototyping) ส่งเสริม
การใช้เทคโนโลยีการผลิตที่มีประสิทธิภาพและความแม่นย าสูง (Catalytic Manufacturing) พัฒนาธุรกิจ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วนรถยนต์ที่ก้าวทันมาตรฐานโลก เช่น ชิ้นส่วนระบบความปลอดภัย ชิ้นส่วน
ระบบก าลังส่ง (Transmission System Parts) และผลิตจักรยานยนต์ (ขนาดมากกว่า 248 cc) โดยมีการขึ้น
รูปชิ้นส่วนของ เครื่องยนต์ 
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รูปภาพที่ 1-3 คลัสเตอร์อุตสาหกรรมเป้าหมาย 

 
ที่มา : กระทรวงอุตสาหกรรม 

2) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart Electronics) โดยยกระดับ
อุตสาหกรรมการผลิตวงจรรวมที่มีความซับซ้อนมากขึ้น ผลิตระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในยานยนต์ และอุปกรณ์
ที่ใช้กับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีสูง เช่น อุปกรณ์โทรคมนาคม 
ออกแบบและผลิตระบบบอยู่อาศัยอัจฉริยะ และเครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Appliances) ซึ่งเชื่อมต่อกับ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ (Internet of Things) ออกแบบและผลิตอุปกรณ์ระบบอิเล็กทรอนิกส์ประเภทสวมใส่ 
เช่น Fitbits และการออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์ การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็ก (Microelectronics) 
และการออกแบบระบบฝังตัว (Embedded Systems) รวมถึงการผลิตสารหรือแผ่นไมโครอิเล็กทรอนิกส์ 

3) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
(Affluent, Medical and Wellness Tourism) ยกระดับประสบการณ์และคุณค่าจากการท่องเที่ยว 
(Value Proposition) เพ่ือดึงดูดกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีรายได้ปานกลางถึงสูงจากประเทศแถบเอเชียแปซิฟิก  
จัดระเบียบและส่งเสริมให้มีกิจกรรมที่หลากหลายตามสถานที่ท่องเที่ยว เพ่ือเพ่ิมคุณค่าและประสบการณ์ เช่น 
กีฬาทางน้ า (Water Sports) สนับสนุนธุรกิจทางการแพทย์ และศูนย์ฟ้ืนฟูสุขภาพ (Wellness and 
Rehabilitation) โดยต่อยอดจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Medical tourism) ที่เข้มแข็ง และ
ส่งเสริมประเทศไทยในการเป็นศูนย์รวมของการแสดงสินค้าและนิทรรศการ ระดับนานาชาติ (MICE) 

4) การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (Agriculture and Biotechnology)  
เกิดธุรกิจเทคโนโลยีการเกษตรขั้นสูง เช่น การใช้ระบบเครื่องรับรู้ (Sensors) การใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล
ระดับสูง และระบบอัตโนมัติ การลงทุนและการวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ เช่น การปรับปรุง พันธุ์พืชและสัตว์  
อุตสาหกรรมการคัดคุณภาพ บรรจุ เก็บรักษาพืชผัก ผลไม้ หรือดอกไม้ ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เช่น การใช้ระบบ
เซ็นเซอร์ตรวจสอบเนื้อในผลไม้ และกิจการผลิตผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาติ 
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5) อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร (Food for the Future) เกิดอุตสาหกรรม
เกี่ยวกับการเพ่ิมมาตรฐานด้านการตรวจสอบย้อนกลับ ในกฎระเบียบความปลอดภัยด้านอาหาร กลุ่ม
อุตสาหกรรมวิจัยและผลิตโภชนาการเพ่ือสุขภาพ อาหารที่มีการเติมสารอาหาร (Fortified Foods) และผลิต
อาหารไทยไขมันต่ า พลังงานต่ า และน้ าตาลต่ า 

3.2.2 การเติม 5 อุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมใหม่ที่
ประเทศไทยมีศักยภาพในการแข่งขัน และมีผู้สนใจลงทุน ประกอบด้วย 

1) อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม (Robotics) เป็นหุ่นยนต์ที่ใช้ใน
อุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ โดยเฉพาะหุ่นยนต์ที่ใช้ในการเชื่อมโลหะ ซึ่งมีจ านวนมากเป็นอันดับหนึ่งของ
จ านวนหุ่นยนต์ที่น าเข้ามาสู่ภูมิภาคอาเซียนในปัจจุบัน หรือนับเป็นร้อยละ 38 ของจ านวนหุ่นยนต์ที่น าเข้า
ทั้งหมด โดยหุ่นยนต์เหล่านี้มักจะมาในรูปแบบแขนหุ่นยนต์ที่มีแกนเคลื่อนที่แบบหมุน (Articulated Robot) 
และหุ่นยนต์ที่ใช้ในกระบวนการผลิตอัดฉีดพลาสติก ซึ่งมีจ านวนมากเป็นอันดับสองของจ านวนหุ่นยนต์ที่น าเข้า
มาสู่ภูมิภาคอาเซียนในปัจจุบัน หรือร้อยละ 19 ของจ านวนหุ่นยนต์ที่น าเข้าทั้งหมด โดยหุ่นยนต์เหล่านี้เป็น
แขนหุ่นยนต์ที่มีทั้งรูปแบบแกนเคลื่อนแบบหมุน และรูปแบบแกนเคลื่อนที่แบบเชิงเส้น (Linear Gantry 
Robot) รวมทั้ง หุ่นยนต์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น หุ่นยนต์ด าน้ า และหุ่นยนต์ที่ใช้ในปฏิบัติการ
ทางการแพทย์โดยมุ่งเน้นรูปแบบที่ผลิตมาเพ่ือสรีระของผู้ป่วยชาวเอเชียโดยอุตสาหกรรมการผลิตหุ่นยนต์
ประเภทหลังนี้ ควรจะได้รับการพัฒนาหลังจาก ที่ประเทศไทยมีประสบการณ์จากการผลิตหุ่นยนต์สองประเภท
ข้างต้นมา พอสมควรแล้ว 

2) อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ (Aviation and Logistics) ซึ่งครอบคลุม  
5 ชนิดธุรกิจ คือ 1) กิจการสาธารณูปโภคและบริการเพ่ือการขนส่ง เช่น Inland Container Depot (ICD) 
กิจการขนถ่ายสินค้าส าหรับเรือบรรทุกสินค้า กิจการขนส่งทางรางและ สนามบินพาณิชย์ 2) ศูนย์รวมกิจการ 
โลจิสติกส์ทันสมัย เช่น การขนส่งทางอากาศ (Air Cargo) ศูนย์กระจายสินค้าระหว่างประเทศด้วยระบบที่
ทันสมัย (International Distribution Center: IDC) การขนส่งแบบ Cold Chain และการขนส่งที่ใช้ Big Data 
and Analytics ทั้งนี ้เพ่ือพัฒนาเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางอากาศของอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงได้ 3) การบริการ
ซ่อมบ ารุงอากาศยาน (Maintenance, Repair and Overhaul: MRO) มุ่งเน้นการซ่อมบ ารุงโครงสร้าง
เครื่องบินล าตัวแคบ (Narrow-body Airframe Maintenance) ซึ่งจะมีจ านวนเพ่ิมขึ้นอย่างมากในแถบ
ภาคพ้ืนเอเชีย 4) การพัฒนาพ้ืนที่โดยรอบท่าอากาศยานให้เป็นเขตอุตสาหกรรมส าหรับธุรกิจที่มีมูลค่าสูง  
อาทิ อิเล็กทรอนิกส์ระดับสูงและเวชภัณฑ์ และธุรกิจที่ต้องการความเร็วจากการขนส่งทางอากาศ (Time-
sensitive Products) และ 5) การให้บริการฝึกอบรมนักบินและลูกเรือ (Pilot and Cabin Crew) และ
บุคลากร ด้านเทคนิค (Technician) รวมถึงด้านซ่อมบ ารุงและพนักงานภาคพ้ืน (Ground Staff) 

3) อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (Biofuels and Biochemical)  
เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการคาดการณ์ว่าจะเติบโตเร็วในอนาคต และเป็นอุตสาหกรรมที่ ประเทศไทยมี
ศักยภาพสูง เนื่องจากมีความพร้อมทางด้านวัตถุดิบ เช่น การที่ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกมันส าปะหลังรายใหญ่
ที่สุดของโลก มีอุตสาหกรรมเคมีและอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงเอทานอลที่พัฒนาแล้ว โดยจะสร้างอุตสาหกรรมเคมี
ชีวภาพครบวงจร โดยการพัฒนาอุตสาหกรรมกลางน้ า การผลิตกรดแลคติกและกรดซักซินิกจากเอทานอล เป็น
สะพานเชื่อมระหว่างอุตสาหกรรมต้นน้ า (ผลิตเอทานอล) และปลายน้ า (อุตสาหกรรมเคมี) ที่มีอยู่แล้ว รวมถึง
ผลิตภัณฑ์เคมีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ชนิดพิเศษ และยกระดับอุตสาหกรรมเชื้อเพลิง
ชีวภาพที่มีอยู่แล้วในปัจจุบัน โดยขยายการใช้ เทคโนโลยีผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพรุ่นที่สอง (ซึ่งหมายถึงเชื้อเพลิง
ชีวภาพที่ผลิตจากวัตถุดิบที่ไม่เป็นอาหาร เช่น ซังข้าวโพดและชานอ้อย) และเพ่ิมการวิจัยและพัฒนา 
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เทคโนโลยีการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพรุ่นที่สาม (ซึ่งหมายถึงเชื้อเพลิงชีวภาพที่ผลิตจาก  สาหร่ายที่สามารถ
เพาะเลี้ยงได้) 

4) อุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital) เป็นธุรกิจพัฒนาและให้บริการซอฟต์แวร์  
ทั้ง Embedded Software, Enterprise Software และ Digital Content และสามารถพัฒนาเป็น พ้ืนที่นิคม 
Software Park และธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งในและต่างประเทศ (Domestic and International  
E-commerce Player) รวมถึงการยกระดับภาคการค้าปลีกของไทยสู่การใช้ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยการสร้าง
สิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเริ่มต้นธุรกิจ (Start Up) ส าหรับผู้บริโภคในประเทศ และดึงดูด ผู้ประกอบการ  
E-commerce ต่างชาติให้เข้ามาลงทุน การจัดตั้งศูนย์รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลผู้บริโภค (Analytics and 
Data Center) เพ่ือให้บริการการวิเคราะห์ข้อมูลเจาะลึกของตลาด (Consumer Insights) แก่ธุรกิจทั้งในและ
ต่างประเทศ ทั้งนี้ สามารถพัฒนาเป็นพ้ืนที่นิคม Data Center บริการเกี่ยวกับหน่วยจัดเก็บข้อมูลและการ
ประมวลผลออนไลน์ (Cloud Computing) และการป้องกันอันตรายในโลกออนไลน์ (Cyber Security) เพ่ือให้
ธุรกิจต่างๆ มีความคล่องตัวและเติบโตได้ด้วยการใช้ระบบดิจิทัล รวมทั้ง พัฒนาเมืองอัจฉริยะโดยใช้เทคโนโลยี
การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของ อุปกรณ์ต่างๆ (Internet of Things - Enabled Smart City) ซึ่งจะเป็นการพัฒนา
ต่อยอดอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการยกระดับ คุณภาพชีวิต เกิดอุตสาหกรรมสื่อ
สร้างสรรค์และแอนิเมชั่น (Creative Media and Animation) โดยต่อยอดจากศักยภาพด้านการออกแบบ  
เพ่ือยกระดับสู่ การเป็นเจ้าของเนื้อหาและร่วมลงทุนกับบริษัทสตูดิโอแอนิเมชั่นระดับโลก และศูนย์นวัตกรรม 
วิจัยและออกแบบ ส าหรับอุตสาหกรรมยานยนต์อนาคต โดยพัฒนาศักยภาพเพ่ือโอกาสในการจ าหน่ายนวัตกรรม
สู่ประเทศก าลังพัฒนาอ่ืนๆ ในภูมิภาคใกล้เคียง 

5) อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub) อุตสาหกรรมการแพทย์
ครบวงจรของไทยจะประกอบด้วย 3 ส่วน คือ  

5.1) การให้บริการสมัยใหม่ การให้บริการด้านการแพทย์ผ่านอินเทอร์เน็ตและ
สมาร์ทโฟน (eHealth and mHealth) โดยการใช้เทคโนโลยีการเชื่อมต่อและระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Medical Records: EMRs) เพ่ือให้ค าปรึกษาทางการแพทย์และให้บริการ รักษาทางไกลกับ
ผู้ป่วยทางในและต่างประเทศ เพ่ือเป็นทางเลือกแทนการเสียค่ารักษา พยาบาลราคาสูง หรือเพ่ือให้บริการ
ผู้ป่วยในพื้นท่ีห่างไกล   

5.2) การวิจัยและผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยการผลิต -อุปกรณ์ทาง
การแพทย์เพ่ือการวินิจฉัยและติดตามผลระยะไกล (Remote Health Monitoring Devices) ซึ่งมีรากฐานมา
จากการพัฒนาของเครื่องรับรู้ (Sensors) และอุปกรณ์การวัดสมัยใหม่ โดยอุปกรณ์วินิจฉัยและติดตามผล
ระยะไกล สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคสามกลุ่มคือ 1) กลุ่มผู้มีโรคเรื้อรัง เช่น 
โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคเก่ียวกับระบบหายใจ 2) ผู้สูงอายุ และ 3) ผู้ที่ต้องการวินิจฉัยโรคด้วยตนเอง เช่น 
วัดความดันโลหิต การเต้นของหัวใจ เป็นต้น  

5.3) การวิจัยยา-ผลิตเวชภัณฑ์ ซึ่งส่งเสริมการวิจัยยาและการผลิตยาที่ทันสมัย 
เป็นที่ต้องการของประเทศในเอเชีย โดยเน้นการลดกระบวนการและลดระยะเวลาการทดลองยาสมัยใหม่ และ
ส่งเสริมการวิจัยและผลิตชีวเวชภัณฑ์โดยมุ่งเน้นที่การผลิตยาชีววัตถุคล้ายคลึง (Biosimilar) ซึ่งคือยาสามัญ
ของยาชีววัตถุต้นแบบ (Biologic) ที่มีการวิจัยและจดสิทธิบัตรแต่สิทธิบัตรหมดอายุลงแล้ว ในปัจจุบันยาชีววัตถุ
เป็นแนวโน้มในอุตสาหกรรมเวชภัณฑ์ที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วจนมีขนาดใหญ่กว่ายาสามัญท่ัวไป 
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3.3 การเชื่อมโยงการพัฒนาทางคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐาน 

EEC มุ่งพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางคมนาคมขนส่ง เชื่อมโยงการเดินทางทั้งทางอากาศ 
ทางบก ทางราง ทางน้ า แบบไร้รอยต่อ (Seamless Operation) โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือเพ่ิมศักยภาพใน
การแข่งขันจากการลดเวลาการเดินและประหยัดค่าขนส่ง โดยมีกลุ่มโครงการที่ส าคัญ 2 กลุ่ม คือ 

1. เชื่อมโยง EEC กับภูมิภาคทางอากาศ ผ่านโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมือง
การบินภาคตะวันออกมุ่งเน้นการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอากาศยานและโลจิสติกส์
ทางอากาศ และเชื่อมโยงการเดินของผู้โดยสารสนามบินหลัก (ดอนเมือง สุวรรณภูมิ อู่ตะเภา) โดยรถไฟ
ความเร็วสูง เพ่ือให้การเดินทางระหว่างกรุงเทพฯ กับ EEC ไม่เกิน 1 ชม. 

2. เชื่อมโยงการขนส่งสินค้าของประเทศไทยกับภูมิภาค โดยพัฒนารถไฟทางคู่เชื่อมโยง
จีน ลาว ไทย กัมพูชา และระบบขนส่งสินค้าแบบไร้รอยต่อ และระบบขนส่งแบบอัตโนมัติ ผ่านศูนย์กระจาย
สินค้าใหม่ที่ฉะเชิงเทรา ไปยังท่าเรือน้ าลึกแหลมฉบัง ระยะที่ 3 และท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 
รวมทั้ง ส่งเสริม EEC ให้เป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกโดยการพัฒนาท่าเรือส าราญ (Cruise Port) ที่ท่าเรือ
พาณิย์สัตหีบ 

โดยเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งทั้งทางถนน ทางราง ทางเรือ และทางอากาศ ซึ่งมี
องค์ประกอบโครงข่ายคมนาคมที่ส าคัญ มีดังนี้ รูปภาพที่ 1-4 

3.3.1 การพัฒนาระบบการขนส่งและคมนาคมทางอากาศ 

1) ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา มีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ ๑๖,๗๐๐ ไร่ เป็น
พ้ืนที่ที่ใช้งานทางทหารฝั่งตะวันตกของทางวิ่ง โดยเป็นที่ตั้งหน่วยต่าง ๆ ของกองทัพเรือประมาณ ๘,๐๐๐ ไร่ 
ปัจจุบันมีการด าเนินงานเป็นท่าอากาศยานนานาชาติภายใต้การบริหารของกองทัพเรือตามพระราชบัญญัติการ
บริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 ใช้พ้ืนที่ส าหรับเป็นอาคารผู้โดยสารและสิ่งอ านวยความสะดวกประมาณ 
๑๐๐ ไร่ กองทัพเรือมีแผนพัฒนาเพ่ือด าเนินงานในเชิงพาณิชย์ตามนโยบายพัฒนาท่าอากาศยานนานาชาติ  
อู่ตะเภาให้เป็นสนามบินเชิงพาณิชย์แห่งที่  ๓ เพ่ือรองรับการพัฒนาพ้ืนที่ เศรษฐกิจภาคตะวันออก 
ประกอบด้วย การจัดเตรียมพ้ืนที่เป็นศูนย์ซ่อมอากาศยาน (MRO) ๑,๑๕๐ ไร่ พ้ืนที่ส าหรับเป็นศูนย์ขนส่ง
สินค้าทางอากาศและระบบโลจิสติกส์ (Air Cargo and Logistics Hub) ๕๕๐ ไร่ พ้ืนที่กิจการ General 
Aviation ๑๓๐ ไร่ พ้ืนที่รองรับการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารเพ่ิมเติมในอนาคต ๘๗๐ ไร่ จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรม
ด้านอุตสาหกรรมการบิน ๓๕๐ ไร่ และประกอบกิจการพาณิชย์ปลอดอากร (Free Trade Zone) ๓๒๐ ไร่ 

2) ศูนย์ซ่อมบ ารุงอากาศยาน ปัจจุบันคาดการณ์ว่าประเทศไทยมีค่าใช้จ่าย
ด้านการซ่อมบ ารุงของเครื่องบินพาณิชย์ประมาณ ๗๗๑ ล้านดอลลาร์สหรัฐ และคาดว่าจะเพ่ิมขึ้นทุกปี ในปี 
พ.ศ. ๒๕๖๗ ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ ารุงเกือบร้อยละ ๖๐ สูญเสียให้กับต่างประเทศ เนื่องจากประเทศไทยขาด
ผู้ประกอบการซ่อมบ ารุงที่มีศักยภาพในการสร้างศูนย์ซ่อม โดยท่าอากาศยานอู่ตะเภามีความเหมาะสมเป็น
ล าดับแรกท่ีจะพัฒนาศูนย์ซ่อมบ ารุงอากาศยาน ปัจจุบันบริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) เช่าพ้ืนที่ ๑๕๐ ไร่ 
เพ่ือก่อสร้างศูนย์ซ่อมอากาศยาน นอกจากนี้ กระทรวงคมนาคมและกองทัพเรือได้จัดท าแผนการพัฒนาเพ่ือ
รองรับการขยายปริมาณผู้โดยสารทางอากาศและปริมาณการขนส่งสินค้าที่เพ่ิมขึ้น ได้แก่ (๑) การพัฒนาสถานี
รถไฟเชื่อมต่ออาคารผู้โดยสารหลังใหม่โดยตรง (สถานีอู่ตะเภา) (๒) การพัฒนาศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านการบิน 
(Aviation Training Center) และ (๓) การพัฒนาโครงข่ายคมนาคมโดยรอบพ้ืนที่โครงการ 
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รูปภาพที่ 1-4 แผนที่แสดงการเชื่อมโยงการพัฒนาทางคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

 
 
ที่มา ส านักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
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3.3.2 การพัฒนาระบบการขนส่งและคมนาคมทางเรือ 

1) ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ เป็นที่จอดเรือรบและฐานส่งก าลังบ ารุง และใช้
ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรมต่อเรือ แท่นขุดเจาะน้ ามัน และขนส่งผู้โดยสาร โดยมีแผนการพัฒนาท่าเรือน้ าลึก
จุกเสม็ด ให้เป็นจุดจอดเรือยอชท์ เรือส าราญ (Cruise) และเรือข้ามฟาก (Ferry) เพ่ือเชื่อมต่อการเดินทาง
ระหว่าง ๒ ฝั่งทะเลอ่าวไทยและอันดามัน พัทยา-จุกเสม็ด-ชะอ า โดยเรือส าราญจะสามารถใช้เวลาล่องจาก 
สัตหีบไปหัวหินภายใน ๑ ชั่วโมง และเชื่อมต่อระบบรถไฟเพ่ืออ านวยความสะดวกการขนส่ง 

2) การขยายทา่เรือแหลมฉบังและท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด 
2.๑) ท่าเรือแหลมฉบัง เป็นท่าเรือน้ าลึกหลักในการขนส่งสินค้าระหว่าง

ประเทศที่มีอัตราการเติบโตของการให้บริการขนถ่ายสินค้าสูง มีความทันสมัยสามารถรองรับเรือบรรทุก  
ตู้สินค้า ขนาด ๘๐,๐๐๐ DWT (Post Panamax) มีขีดความสามารถในการรองรับตู้สินค้าได้ ๑๑.๑ ล้านทีอียู
ต่อปี ทั้งนี้ เพ่ือลดปัญหาความแออัดของการจราจรหน้าท่า และขยายขีดความสามารถของท่าเรือแหลมฉบัง  
ให้เป็นประตูการค้าหลักของประเทศที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอ านวยความสะดวกการขนส่งสินค้าของท่าเรือ 
ปัจจุบันอยู่ระหว่างพัฒนาศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ (STRO) รองรับตู้สินค้า ๒ ล้านทีอียูต่อปี พัฒนา 
ท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) รองรับตู้สินค้าชายฝั่ง ๓ แสนทีอียูต่อปี และปรับปรุงสิ่งอ านวยความ
สะดวกเพ่ือแก้ไขปัญหาจราจรภายในท่าเรือ รวมทั้งโครงการท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ ๓ เพ่ือรองรับตู้สินค้าได้
สูง ๘ ล้านทีอียูต่อป ีดังรูปภาพที่ 1-5 

2.2) ท่าเรือมาบตาพุด เป็นท่าเรืออุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญ่และทันสมัย 
มีการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร สามารถรองรับเรือบรรทุกขนาด ๒๖๔,๐๐๐ DWT เปิดให้บริการ ๑๒ 
ท่า (ท่าเรือสาธารณะ ๒ ท่า และท่าเรือเฉพาะกิจ ๑๐ ท่า) โดยมีเอกชน ๑๙ ราย เช่าด าเนินการเป็นท่าเรือ 
คลังน้ ามัน คลังสินค้า และโรงไฟฟ้า ปัจจุบันอยู่ระหว่างการศึกษาตลาด ออกแบบเบื้องต้น และ EHIA ท่าเทียบ
เรืออุตสาหกรรมระยะที่ ๓ เพ่ือให้เป็นท่าเรือชั้นน าที่มีศักยภาพ ขีดความสามารถ และสิ่งอ านวยความสะดวก
อย่างเพียงพอในการเป็นท่าเรือที่ส าคัญในภูมิภาคเอเชีย มีเป้าหมายในการรองรับเรือขนส่งสินค้าเหลวและก๊าซ
ธรรมชาติ ประกอบด้วย ท่าเรือสินค้าเหลว ท่าเรือก๊าซ ท่าเรือบริการ และพ้ืนที่คลังสินค้าและธุรกิจต่อเนื่องกับ
ก๊าซธรรมชาติ ดังรูปภาพที่ 1-6 

3.3.3 การพัฒนาโครงข่ายขนส่งทางบก พ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกมีโครงข่าย
ถนนค่อนข้างสมบูรณ์ครอบคลุมทั่วถึง ทางหลวงสายหลักส่วนใหญ่ด าเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่ส าคัญ ได้แก่ 
ทางหลวงหมายเลข ๓ ๓๔ ๓๖ ๓๐๔ ๓๓๑ ๓๔๔ ๓๖๑ และทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) 
หมายเลข ๗ กรุงเทพฯ-ชลบุรี ปัจจุบันอยู่ระหว่างก่อสร้างส่วนขยายทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองช่วงพัทยา -
มาบตาพุด และก่อสร้างเพ่ิมช่องจราจรและบูรณะทางหลวงในพ้ืนที่ภาคตะวันออก ทั้งนี้ มีการพัฒนาโครงข่าย
สายรองเพ่ือเชื่อมโยงระบบการขนส่งให้มีความสมบูรณ์ การปรับปรุงโครงข่ายถนนหลักโดยรอบพ้ืนที่ท่าเรือ
แหลมฉบังเพ่ืออ านวยความสะดวกในการเดินทางและการขนส่ง และพัฒนาโครงข่ายถนนเชื่อมโยงท่าอากาศ
ยานส าคัญ ๓ แห่ง อย่างเป็นระบบ ได้แก่ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และท่าอากาศ
ยานอู่ตะเภา 
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รูปภาพที่ 1 - 5 โครงการพฒันาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ให้เอกชนเข้าร่วมทุน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปภาพที่ 1 - 6 โครงการพฒันาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 
 

 
 
ที่มา : ส านักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
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3.3.4 การพัฒนาระบบการขนส่งและคมนาคมระบบราง  เพ่ือให้เป็นโครงข่ายหลักใน
การขนส่งสินค้าของประเทศ เชื่อมโยงการขนส่งสินค้าระหว่างสถานีบรรจุและแยกกล่อง (ICD) ที่ลาดกระบังและ
ท่าเรือแหลมฉบัง ปัจจุบันอยู่ระหว่างก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้า-แก่งคอย และมีโครงการ
ส าคัญที่อยู่ในแผนด าเนินการในอนาคต ได้แก่ โครงการรถไฟความเร็วสูง เชื่อมต่อ 3 สนามบิน แบบไร้รอยต่อ 
ดังรูปภาพที่ 1-7  ซึ่งเป็นโครงการที่ใช้โครงสร้างและแนวเส้นทางการเดินรถเดิมของระบบรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชน (Airport Rail Link) ที่เปิดให้บริการอยู่ในปัจจุบัน โดยจะก่อสร้างทางรถไฟขนาด 1.435 เมตร 
(Standard Gauge) ส่วนต่อขยาย 2 ช่วง จากสถานีพญาไท ไปยังสนามบินดอนเมือง และจากสถานีลาดกระบัง 
ไปยังสนามบินอู่ตะเภา และจังหวัดระยอง พร้อมเชื่อมเข้าออกสนามบิน โดยใช้เขตทางเดิมของการรถไฟแห่ง
ประเทศไทยเป็นส่วนใหญ่ รวมระยะทาง 260 กม. มีผู้เดินรถรายเดียวกัน การเดินรถในช่วงที่ผ่านกรุงเทพฯ 
ชั้นใน จะลดความเร็วลงมาที่ 160 กม./ชม. และจะวิ่งด้วยความเร็วสูงสุด 250 กม./ชม. ในเขตนอกเมือง 
ประกอบไปด้วยสถานีรถไฟความเร็วสูงจ านวน 10 สถานี ได้แก่ สถานีดอนเมือง สถานีบางซื่อ สถานีมักกะสัน 
สถานีสุวรรณภูมิ สถานีฉะเชิงเทรา สถานีชลบุรี สถานีศรีราชา สถานีพัทยา สถานีอู่ตะเภา และสถานีระยอง 
โครงสร้างส่วนใหญ่เป็นทางยกระดับ โดยมีส่วนที่เป็นอุโมงค์ คือ ช่วงถนน พระรามที่ 6 ถึงถนนระนอง 1 ช่วง
เข้าออกสนามบินสุวรรณภูมิ ช่วงผ่านเขาชีจรรย์ และช่วงเข้าออกสถานีอู่ตะเภา และก่อสร้างศูนย์ซ่อมบ ารุง
รถไฟความเร็วสูงบนพ้ืนที่ประมาณ 400 ไร่ บริเวณจังหวัดฉะเชิงเทรา  
 
รูปภาพที่ 1 – 7 แนวทางการพัฒนาโครงการรถไฟความเร็วสูง เชื่อม 3 สนามบิน 

ที่มา : ส านักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
 

แนวเส้นทางโครงการผ่านพ้ืนที่ 5 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ 
ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง  ดังรูปภาพที่ 1-8 เริ่มต้นที่บริเวณท่าอากาศยานดอนเมือง วิ่งขนานไปตามเขต
ทางรถไฟปัจจุบันเข้าสู่สถานีกลางบางซื่อ ข้ามถนนประดิพัทธ์ และเชื่อมเข้ากับสถานีพญาไทของรถไฟฟ้าแอร์
พอร์ตเรลลิงก์ (ARL) ซึ่งจะวิ่งบนโครงสร้างปัจจุบันของโครงการ ARL วิ่งผ่านสถานีมักกะสัน และเข้าสู่สถานี
สุวรรณภูมิ  
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รูปภาพที่ 1 - 8 แนวเส้นทางโครงการรถไฟความเร็วสูง เชื่อม 3 สนามบิน โดยให้เอกชนเข้าร่วมทุน 
 

ในส่วนเส้นทางจากสถานีสุวรรณภูมิจะใช้แนวเส้นทาง
ของโครงการรถไฟความเร็วสูงสายกรุงเทพ-ระยอง 
เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งใช้แนวเส้นทางเรียบทางรถไฟสาย
ตะวันออกในปัจจุบัน ยกเว้นบริเวณสถานีฉะเชิงเทรา
ซึ่งจะต้องท าการเวนคืนที่ดินใหม่เพ่ือให้รัศมีความโค้ง
ของทางรถไฟสามารถท าความเร็วได้ โดยสถานีรถไฟ
ความเร็วสูงฉะเชิงเทราจะตั้งอยู่ด้านข้างของถนนทาง
หลวงหมายเลข 304 ประมาณ 1.5 กิโลเมตรไปทาง
ทิศเหนือของสถานีรถไฟเดิม หลังจากนั้น  แนว
เส้นทางจะเข้าบรรจบกับเขตทางรถไฟเดิม และผ่าน
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ซึ่งเป็นปลายทางของ
รถไฟเดิม จากนั้นจะวิ่งอยู่บนเกาะกลางของถนนทาง
หลวงหมายเลข 363 และ 36 และสิ้นสุดที่สถานี
ปลายทางระยองซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจุดตัด
ของทางหลวงหมายเลข 36 กับ 3138 

ที่มา ส านักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
 

3.4 การจัดตั้งเขตส่งเสริม  
“เขตส่งเสริม” หมายความว่า บริเวณพ้ืนที่ในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ตามที่

คณะกรรมการนโยบายก าหนดที่ผู้ประกอบการ อยู่อาศัย หรือพ านักในพ้ืนที่ดังกล่าวจะได้รับสิทธิประโยชน์ใน
การประกอบกิจการ อยู่อาศัย หรือพ านักเป็นพิเศษตามท่ีคณะกรรมการนโยบายก าหนด 

ทั้งนี้ สกรศ. ได้จ าแนกเขตส่งเสริมออกเป็นเขตส่งเสริมเพ่ือรองรับกิจการพิเศษ เช่น  ด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการพัฒนาเทคโนโลยี และเขตส่งเสริมเพ่ือรองรับกิจการอุตสาหกรรม อย่างน้อย 10 
อุตสาหกรรมเป้าหมาย ตามที่คณะกรรมการนโยบายประกาศก าหนด เขตส่งเสริมที่ผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการนโยบาย ได้แก่ 

1) เขตส่งเสริมเพื่อรองรับกิจการพิเศษ 

1.1) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น เมืองการบินภาคตะวันออก (EECa) เมืองการบินภาค
ตะวันออกสนามบินอู่ตะเภา จังหวัดระยอง ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
ก าหนดให้พ้ืนที่ 6,500 ไร่ บริเวณสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา จังหวัดระยอง เป็น “เขตส่งเสริม : เมืองการบิน
ภาคตะวันออก” เพ่ือรองรับอุตสาหกรรมการบิน และโลจิสติกส์  

1.2) ด้านการพัฒนาเทคโนโลยี ได้แก ่
 1.2.1) เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) ซึ่งประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ก าหนดให้พ้ืนที่ประมาณ ๓,๓๐๒ ไร่ บริเวณวังจันทร์
วัลเล่ย์ ต าบลวังจันทร์ จังหวัดระยอง และพ้ืนที่ประมาณ ๑๒๐ ไร่ บริเวณอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ 
อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เป็น “เขตส่งเสริม : เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก” 
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 1.2.2) เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (EECd) อ าเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ก าหนดให้พ้ืนที่ประมาณ ๗๐๙ 
ไร่ บริเวณอ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เป็น “เขตส่งเสริม : เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล” 
รองรับ New S-Curve อุตสาหกรรมดิจิทัล และ Space Krenovapolis 

2) เขตส่งเสริมเพื่อรองรับกิจการอุตสาหกรรม เพ่ือจัดพ้ืนที่ในการส่งเสริมการลงทุนของ
อุตสาหกรรมเป้าหมาย ซึ่งน าไปสู่การพัฒนาพ้ืนที่อย่างเป็นระบบ โดยคณะกรรมการนโยบายการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ได้เห็นชอบก าหนดให้พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมเป็นเขตส่งเสริมเพ่ือรองรับ
กิจการอุตสาหกรรม จ านวน 21 เขต ดังนี้ ดังรูปภาพที่ 1-9 

พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา 
2.1) นิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี ๒ จังหวัดฉะเชิงเทรา พื้นที่ ๘๔๑ ไร่ ๔๒ ตารางวา 

บริเวณต าบลท่าสะอ้าน และต าบลบางวัว อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นเขตส่งเสริมเพ่ือรองรับ
อุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ และ
อุตสาหกรรมเป้าหมายอ่ืน ๆ  

พื้นที่จังหวัดระยอง 
2.2) นิคมอุตสาหกรรม Smart Park พ้ืนที่ ๑,๔๖๖ ไร่ บริเวณนิคมอุตสาหกรรมมาบ

ตาพุด จังหวัดระยอง เป็นเขตส่งเสริมเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรม
หุ่นยนต์ อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์อุตสาหกรรมดิจิทัล อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร และการ
ท่องเที่ยว กลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  

2.3) นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด พ้ืนที่ ๘,๐๐๓ ไร่ บริเวณต าบล 
ตาสิทธิ์ อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง เป็นเขตส่งเสริม เพ่ือรองรับอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมยานยนต์แห่ง
อนาคต อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ 

2.4) นิคมอุตสาหกรรมเหมราช อีสเทิร์นซีบอร์ด แห่งที่ ๔ พ้ืนที่ ๑,๙๐๐ ไร่ บริเวณ
ต าบลแม่น้ าคู้ อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง เป็นเขตส่งเสริม เพ่ือรองรับอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต 
อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ และอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์  

2.5) นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) พ้ืนที่ ๓,๗๔๗ ไร่ บริเวณต าบล
ห้วยโป่ง ต าบลมาบตาพุด อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เป็นเขตส่งเสริม เพ่ือรองรับอุตสาหกรรมเชื้อเพลิง
และเคมีชีวภาพ 

2.6) นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) พ้ืนที่ ๙,๖๘๙ ไร่ บริเวณต าบลปลวก
แดง อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง เป็นเขตส่งเสริม เพ่ือรองรับอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต และ
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 

2.7) นิคมอุตสาหกรรมเหมราชระยอง ๓๖ จังหวัดระยอง พ้ืนที่ ๑,๒๘๑ ไร่ ๑ งาน 
๔๒.๔ ตารางวา บริเวณต าบลนิคมพัฒนา อ าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง เป็นเขตส่งเสริม เพื่อรองรับ
อุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ และอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ 

2.8) นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ พ้ืนที่ ๑๖,๘๙๔ ไร่ ๓ งาน ๓๒.๙๕ ตารางวา 
บริเวณทางหลวงจังหวัด หมายเลข ๓๓๑ ในพ้ืนที่ต าบลมาบยางพร อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง และต าบล
เขาคันทรง อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เป็นเขตส่งเสริม เพ่ือรองรับอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต 
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและเชิงสุขภาพ และอุตสาหกรรม
การบินและโลจิสติกส์ 
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2.9) นิคมอุตสาหกรรม ซี.พี. ระยอง พ้ืนที่ ๓,๐๖๘ ไร่ ๑ งาน ๑๕ ตาราวา บริเวณ
ต าบลมาบข่า อ าเภอนิคมพัฒนาและต าบลหนองละลอก อ าเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง เป็นเขตส่งเสริมเพ่ือ
รองรับอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคตอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร 
และอุตสาหกรรมดิจิทัล  

พื้นที่จังหวัดชลบุรี 
2.10) นิคมอุตสาหกรรมยามาโตะอินดัสทรีส์ จังหวัดชลบุรี พ้ืนที่ ๖๙๐ ไร่ ๙๒ ตารางวา 

บริเวณต าบลหนองใหญ่ อ าเภอหนองใหญ่จังหวัดชลบุรี เป็นเขตส่งเสริม เพื่อรองรับอุตสาหกรรมยานยนต์แห่ง
อนาคต อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ และอุตสาหกรรมเป้าหมายอ่ืนๆ  

2.11) นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร พ้ืนที่ ๑๘,๘๔๐ ไร่ ๓๑ ตารางวา บริเวณต าบลคลอง
ต าหรุ ต าบลหนองไม้แดงต าบลดอนหัวฬ่อ อ าเภอเมืองชลบุรี ต าบลบ้านเก่า ต าบลบางนาง ต าบลหนองกะขะ 
และต าบลหนองต าลึงอ าเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี เป็นเขตส่งเสริม เพ่ือรองรับอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต 
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและเชิงสุขภาพ อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ 
อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ และ อุตสาหกรรมดิจิทัล  

2.12) นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร (โครงการ ๒) พ้ืนที่ ๖,๑๐๐ ไร่ บริเวณทางหลวง
หมายเลข ๓๔๖๖ (สุขุมวิท - พานทอง) กิโลเมตรที่ ๕ และบริเวณทางหลวงหมายเลข ๓๑๒๒ (บ้านโพธิ์ - พาน
ทอง) กิโลเมตรที ่๑๔ อ าเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี เป็นเขตส่งเสริม เพ่ือรองรับอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต 
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและเชิงสุขภาพ อุตสาหกรรม
การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ อุตสาหกรรมการบินและโลจิ
สติกส์ อุตสาหกรรมดิจิทัล และอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร  

2.13) นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง พ้ืนที่ ๑,๓๕๗ ไร่ ๑ งาน ๕๔.๗ ตารางวา บริเวณต าบล
หนองขาม อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เป็นเขตส่งเสริมเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต และ
อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์  

2.14) นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) จังหวัดชลบุรี พ้ืนที่ ๗๐๔ ไร่ บริเวณต าบล
หนองขาม และต าบลบึง อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เป็นเขตส่งเสริม เพ่ือรองรับอุตสาหกรรมยานยนต์แห่ง
อนาคต  

2.15) นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ ๓) จังหวัดชลบุรี พื้นที่ ๑,๕๖๑ ไร่ บริเวณ
ต าบลหนองขาม ต าบลบ่อวิน และต าบลบึง อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เป็นเขตส่งเสริม เพ่ือรองรับ
อุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต  

2.16) นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ ๔) จังหวัดชลบุรี พ้ืนที่ ๖๕๓ ไร่ ๓ งาน ๙๓ 
ตารางวา บริเวณต าบลบึง อ าเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรี เป็นเขตส่งเสริม เพ่ือรองรับอุตสาหกรรมยานยนต์แห่ง
อนาคต อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ อุตสาหกรรมการ
บินและโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมดิจิทัล และอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ  

2.17) นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ ๕) จังหวัดชลบุรี พ้ืนที่ ๑,๔๗๒ ไร่ ๒ งาน ๑ 
ตารางวา บริเวณต าบลเขาคันทรง อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เป็นเขตส่งเสริม เพ่ือรองรับอุตสาหกรรมยานยนต์
แห่งอนาคต อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ อุตสาหกรรม
การบินและโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมดิจิทัล และอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ  

2.18) นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี พ้ืนที่ ๓,๔๘๒ ไร่ บริเวณต าบลบ่อวิน อ าเภอศรี
ราชา จังหวัดชลบุรี เป็นเขตส่งเสริม เพ่ือรองรับอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต อุตสาหกรรมการ
บินและโลจิสติกส์ และอุตสาหกรรมดิจิทัล 
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2.19) นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี แห่งที่ ๒ พ้ืนที่ ๖๓๒ ไร่ บริเวณต าบลเขาคันทรง 
อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เป็นเขตส่งเสริม เพ่ือรองรับอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ 
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและอุตสาหกรรมดิจิทัล 

2.20) นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด แห่งที่ ๒ จังหวัดชลบุรี พ้ืนที่ ๓,๕๐๒ 
ไร่ บริเวณต าบลเขาคันทรง อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เป็นเขตส่งเสริม เพ่ือรองรับอุตสาหกรรมอุตสาหกรรม
ยานยนต์แห่งอนาคต อุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ และอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ 

2.21) นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด แห่งที่ ๓ จังหวัดชลบุรี พ้ืนที่ ๒,๑๙๘ 
ไร่ บริเวณต าบลหนองเสือใหญ่ อ าเภอหนองใหญ่ ต าบลคลองกิ่ว อ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี เป็นเขตส่งเสริม 
เพ่ือรองรับอุตสาหกรรมอุตสาหกรรม ยานยนต์แห่งอนาคต อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ และอุตสาหกรรม
หุ่นยนต ์

รูปภาพที่ 1-9 เขตส่งเสริมเพื่อรองรับกิจการอุตสาหกรรม 

 
ทีม่า : ส านักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
  

12 



แผนสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 - 2564 

 

1-22 

 

3.5 การพัฒนาและสนับสนุนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
1) เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor of 

innovation : EECi) ซึ่งตั้งอยู่ในพ้ืนที่วังจันทร์วัลเลย์ ต าบลป่ายุบใน อ าเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง เนื้อที่ 
ประมาณ 3,000 ไร่ เจ้าของพ้ืนที่ บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ร่วมกับ สถาบันวิทยาเมธี และโรงเรียน
ก าเนิดวิทย์ ด าเนินการโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ดังรูปภาพที่ 1-10 ประกอบไปด้วยระบบนิเวศน์
นวัตกรรมที่สมบูรณ์ เป็นพ้ืนที่เข้มข้นของงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม ห้องปฏิบัติการวิจัย ทั้งภาครัฐและ
เอกชน ห้องทดลองภาคสนาม เป็นแหล่งวิจัยและนวัตกรรมที่เข้มข้น (R&I Focus) เพ่ือน าผลงานวิจัยที่ได้ไป
ตอบโจทย์อุตสาหกรรมในพ้ืนที่ EEC ท างานร่วมกับเอกชน ภาครัฐ สถาบันการศึกษา สถาบันการวิจัย 
ยกระดับอุตสาหกรรมเดิมโดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีชั้นสูง ให้พัฒนาไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 ช่วยลดระยะเวลา
และแรงงาน (Existing Industry Upgrade) พัฒนาให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง (New 
Industry Development) สนับสนุนวิสาหกิจเริ่มต้นและวิสาหกิจขนากลางและขนาดย่อม (Startups & 
SMEs Support) ด้วยการ บ่มเพาะผู้ประกอบการใหม่ ตลอดจนสร้างชุมชนขนาดใหญ่ของนวัตกร (Large 
Community of Innovators) ด้วยการเชื่อมโยงเครือข่ายนวัตกร 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 
สร้างมูลค าเพ่ิม 

3. Space Krenovapolis ศูนย์กลางและฐานในการรังสรรค์นวัตกรรมจาก
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (Space Krenovation Park) ใช้นวัตกรรมจากเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศต่อยอดทุนทางปัญญา สร้างบุคลากร 

2) เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิตัล Digital Park Thailand (EECd) 
ด าเนินการโดยกระทรวงดิจิทัลฯ เป็นพื้นที่ท่ีส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลก าหนดลงทุน แหล่งรวม
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ โดยจะประกาศให้พ้ืนที่ 830.15 ไร่ บริเวณสถานีดาวเทียมศรีราชาเป็น
ส่วนหนึ่งของเขตส่งเสริมพิเศษระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก: เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัลและนวัตกรรม
ดิจิทัลประเทศไทย (Special EEC Zone: Digital Park Thailand) ซึ่งเป็นพ้ืนที่ของ กสท. โทรคมนาคม 
(CAT) ดังรูปภาพที่ 1-11  มูลค่าโครงการ 68,000 ล้านบาท แบ่งเป็นสัดส่วนเงินลงทุนของภาครัฐ 20% 
และเอกชน 80% โดยจะเชิญชวนผู้ผลิตซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ชั้นน า เช่น เฟซบุคเข้ามาตั้งบริษัท  และ
ยกระดับเป็นแหล่งบ่มเพาะสตาร์ทอัพด้านดิจิทัล รองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมดิจิทัลไทย โดยในพ้ืนที่
ดิจิทัล พาร์ค จะมีผู้ประกอบการรถยนต์ไฟฟ้าเข้ามาตั้งฐานการผลิตด้วย  

3) EEC Total Solution Center (EEC TSC) เพ่ืออ านวยความสะดวกใน ทุกขั้นตอน
ให้แก่นักลงทุนเบ็ดเสร็จจุดเดียว ซึ่ง EEC TSC จะช่วยลดขั้นตอนและช่วยให้นักลงทุนประหยัดเวลาในการ 
ขออนุญาตต่าง ๆ ได้เป็นอย่างมาก การมีศูนย์บริการแบบครบวงจรจึงเป็นข้อได้เปรียบอีกประการหนึ่งของ 
EEC เมื่อเทียบกับท่ีอ่ืน 
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ที่มา ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
รูปภาพที่ 1-10 เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor of innovation : 

EECi) 
 

 

 
ที่มา : กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
รูปภาพที่ 1-11  เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิตัล Digital Park Thailand (EECd)  
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3.6 การก าหนดสิทธิประโยชน์การลงทุนเต็มรูปแบบ 
การก าหนดสิทธิประโยชน์เพ่ือสนับสนุน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย มีลักษณะพิเศษ  

3 ประการ  

1) ประการแรก การปรับปรุง พ.ร.บ. ส่งเสริมการลงทุน  ที่ผ่านมาการให้สิทธิประโยชน์
การลงทุนจะให้กับผู้ที่ลงทุนผลิต เป็นส าคัญ แต่ในครั้งนี้สิทธิประโยชน์ครอบคลุม ผู้ใช้-ผู้ผลิต-ผู้สนับสนุน  

การให้สิทธิประโยชน์กับผู้ ใช้ผลิตภัณฑ์ที่รัฐบาลสนับสนุนนั้นก็เ พ่ือให้แน่ใจว่า 
ผลิตภัณฑ์นั้นมีความต้องการรองรับในจ านวนที่เพียงพอ ยกตัวอย่างเช่น การผลิตพลาสติกที่ย่อยสลายได้ 
(bioplastic) จะเกิดขึ้นในขนาดที่ลงทุนได้ในต้นทุนที่ถูกก็จ าเป็นต้องมีการสนับสนุนให้มีการใช้พลาสติก
เหล่านั้นภายในประเทศ การท ารถยนต์ไฟฟ้าซึ่งเป็นรถยนต์อนาคต จ าเป็นต้องให้สนับสนุนให้ภาครัฐและรถ
สาธารณะใช้เป็นตัวอย่างเพ่ือให้ขนาดของการผลิตชิ้นส่วน และบริการหลังการขายที่มีประสิทธิภาพ  

การให้สิทธิประโยชน์กับผู้สนับสนุน โดยเฉพาะสถาบันการศึกษา สถาบันเทคโนโลยี 
และสถาบันมาตรฐานต่าง ๆ ก็เพ่ือให้สถาบันเหล่านี้เข้ามาร่วมในกระบวนการถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี 
โดยได้มีการก าหนดในเงื่อนไขส่งเสริมการลงทุนว่า ทุกโครงการลงทุนต้องมีส่วนเชื่อมโยงกับสถาบันการศึกษา 
หรือ สถาบันเทคโนโลยี เพื่อให้คนไทย สามารถรับรู้และน าเทคโนยีเหล่านั้นไปขยายผลต่อไปในอนาคต  

๒) ประการที่สอง จัดตั้ง “กองทุนเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน” เพ่ือใช้
สนับสนุนในการเจรจาเพื่อดึงดูดนักลงทุนที่เป็นเป้าหมายเฉพาะ เพื่อท าหน้าที่ให้เงินสนับสนุนส าหรับ โครงการ 
การลงทุนพิเศษที่เป็นที่ต้องการอย่างสูงที่สามารถท าให้อุตสาหกรรมเป้าหมายนั้น ๆ  

๓) ประการที่สาม มาตรการเสริมเพื่อสนับสนุนการลงทุน โดยเพ่ิมสิทธิประโยชน์พิเศษ
ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  ส าหรับผู้เชี่ยวชาญอยู่ในระดับไม่เกิน 17% อัตราภาษีรายได้บุคคลธรรมดา
ของผู้เชี่ยวชาญชั้นน าระดับนานาชาติ และไม่เกิน 15% ส าหรับผู้เชี่ยวชาญระดับสูง และผู้บริหารระดับสูงที่
จ าเป็นในโครงการลงทุน และสามารถสร้างประโยชน์ให้ประเทศ  และให้สิทธิประโยชน์การเข้าออก และการ
ท างานของผู้เชี่ยวชาญและเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากต่างประเทศ เทียบเท่าคนไทยครั้งละ 5 ปี ตลอดช่วงอายุการ
ส่งเสริมการลงทุน รวมทั้ง ยกเว้นอากรขาเข้าของที่น าเข้ามาเพ่ือท าการวิจัย พัฒนา หรือ ทดสอบ  

3.7 การร่วมลงทุนกับเอกชนหรือให้เอกชนเป็นผู้ลงทุน 

ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันจัดท า
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และกระบวนการ ในการร่วมลงทุนกับเอกชนหรือให้เอกชนเป็นผู้ลงทุน เพ่ือให้การ
ลงทุนส าคัญๆใน EEC สามารถท างานได้อย่างคล่องตัว โดยรักษากระบวนการและมาตรฐานความโปร่งใส  
การเปิดเผยข้อมูล ตรวจสอบ ตามการร่วมลงทุนกับเอกชนโดยทั่วไปตาม พ.ร.บ. การให้เอกชนร่วมลงทุนใน
กิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 ซึ่งจะสามารถลดระยะเวลาการอนุมัติโครงการโดยการด าเนินการในแต่ละขั้นตอน
ร่วมกัน และคู่ขนานกันท าให้สามารถลดระยะเวลาในการด าเนินการเหลือ 8-10 เดือน (กรณีปรกติ 40 เดือน 
กรณี Fast Track 20 เดือน) 

หลักเกณฑ์ดังกล่าวจะใช้กับโครงการลงทุนหลักที่มีความส าคัญสูงเท่านั้น โดยต้องน าเสนอ
เพ่ือพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ซึ่งปัจจุบัน
คณะกรรมการฯ ได้อนุมัติโครงการไปแล้วจ านวน 6 โครงการ ได้แก่  (1) สนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบิน  
ภาคตะวันออก  (2) รถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน  (3) ท่าเรือมาบตาพุด ระยะที่ 3  (4) ท่าเรือแหลม
ฉบัง ระยะที่ 3  (5) ศูนย์ซ่อมอากาศยานอู่ตะเภา และ (6) เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิตัล  
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4. แผนพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก  
กรอบการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก มีการด าเนินการใน 2 ช่วง คือ

ช่วงเริ่มต้น 1) แผนงานพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก พ.ศ. 2560 – 2564  ซึ่งจัดท าโดยส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559 
ซึ่งมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ร่วมกับกระทรวงคมนาคม กองทัพเรือ  และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาจัดท าแผนการด าเนินโครงการและงบประมาณค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 - 2561 ให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน เพ่ือน าเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไปนั้น  และช่วงปัจจุบันคือ (ร่าง) 
แผนการพัฒนาพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จัดท าโดยส านักงานเพ่ือการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (สกรศ.) ตามมติคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก ในการประชุม ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560  ซึ่งคณะกรรมการฯ ในการประชุม 
ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ได้มีมติเห็นชอบในหลักการของร่างแผนฯ จึงขอสรุป
รายละเอียดของแผนพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ดังนี้ 

4.1 แผนงานพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก พ.ศ. 2560 – 2564  
คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาพ้ืนที่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (คนพ.) ได้เห็นชอบ

หลักการแล้วเมื่อวันที่ 17 พฤจิกายน 2559 และคณะรัฐมนตรีได้รับทราบเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2560  
ซึ่งแบ่งระยะเวลาด าเนินงาน เป็น 3 ระยะ ได้แก่ 

1) ระยะสั้น (พ.ศ. 2559 - 2560) เป็นการเร่งรัดโครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
คมนาคมที่อยู่ระหว่างด าเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมาย เช่น ก่อสร้างถนนมอเตอร์เวย์ (พัทยา -มาบตาพุด) 
ก่อสร้างรถไฟทางคู่ฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้า-แก่งคอย พัฒนาท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) และศูนย์
การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟที่ท่าเรือแหลมฉบัง ขยายช่องจราจรทางเข้าแหลมฉบังและปรับปรุงขยายถนนสาย
หลัก ปรับปรุงระบบส่งและสถานีไฟฟ้า เพ่ิมความจุอ่างเก็บน้ า  ก่อสร้างระบบผันน้ า ปรับปรุงขยายประปา 
ระบบระบายน้ า การจัดการขยะ เพ่ิมศักยภาพการให้บริการสาธารณสุข รวมทั้งเร่งรัดศึกษาความเหมาะสม
และหรือจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการลงทุนที่ส าคัญ เช่น สนามบินอู่ตะเภา 
ท่าเรือแหลมฉบังระยะที ่3 ท่าเรือมาบตาพุดระยะที ่3 และท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ เป็นต้น 

2) ระยะกลาง (พ.ศ. 2561 - 2563) ครอบคลุมการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ 3 
ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดระยะที่ 3 รถไฟความเร็วสูง (กรุงเทพฯ-ระยอง) รถไฟรางเบาพัทยา ท่าเรือเฟอร์
รี่เชื่อมชายฝั่งทะเลอ่าวไทย โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกในสนามบินอู่ตะเภา ศูนย์ซ่อมอากาศ
ยาน (MRO) ก่อสร้างขยายถนนเชื่อมโยง/ทางเลี่ยงเมือง ระบบท่อส่งน้ า/ผันน้ า ระบบบ าบัดน้ าเสีย และวางผัง
เมืองรวมชุมชน โดยมีรูปแบบการลงทุนทั้งภาครัฐและให้เอกชนร่วมลงทุน 

3) ระยะยาว (พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป) ครอบคลุมการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา ท่าเรือ
แหลมฉบังระยะที่ 3 และท่าเรือมาบตาพุดระยะที่ 3 ระบบราง และระบบน้ าเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงทั้งระบบ
ไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
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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 งานหลัก
คือ พัฒนานิคมอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง จ านวน 30,000 ไร่ ที่ขณะนี้พร้อมแล้ว 15,000 
ไร่ พัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ บริหารจัดการกากอุตสาหกรรม และพัฒนาท่าเรือมาบตาพุด ระยะที่ 3 

2. คมนาคมและโลจิสติกส์ (รวมสนามบิน อู่ตะเภาและท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ) 100 
โครงการ วงเงิน 594,807.15 ล้านบาท งานหลักคือ 

2.1 ทางถนน ก่อสร้าง Motorway หมายเลข 7 ส่วนขยาย พัทยา–มาบตาพุด 
ปรับปรุงทางหลวง แผ่นดิน/ทางหลวงชนบท เชื่อมโยงภายในพ้ืนที่ EEC อย่างเป็นระบบ 

2.2 ทางรางรถไฟทางคู่ (ฉะเชิงเทรา–คลอง 19–แก่งคอย) และทางคู่ ศรีราชา – เขา
ชีจรรย์–มาบตาพุด–ระยอง–ตราด (ศึกษา) รถไฟความเร็วสูง (กรุงเทพฯ–พัทยา–ระยอง) ก่อสร้างสถานีรถไฟ 
อู่ตะเภา พร้อมสิ่งอ านวยความสะดวก 

2.3 ท่าเรือแหลมฉบัง ตั้งศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ ท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่า
เทียบเรือ A) ท่าเรือแหลมฉบัง ปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวก เพ่ือแก้ไขปัญหาจราจรภายในท่าเรือแหลมฉบัง 
ท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 

2.4 สนามบินอู่ตะเภา พัฒนาให้เป็นสนามบินพาณิชย์แห่งที่ 3 ศูนย์ซ่อมอากาศยาน 
2.5 ศูนย์ขนส่งสินค้าทางอากาศ และระบบโลจิสติกส์ (Air Cargo and Logistics 

Hub) อาคารผู้โดยสารเพิ่มเติมในอนาคต ศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรด้านการบิน พ้ืนที่ Free Trade Zone 
2.6 ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ ปรับปรุงท่าเทียบเรือเป็นท่าเรืออเนกประสงค์  
2.7 อาคารผู้โดยสารเรือ Ferry และ เรือ Cruise เชื่อมฝั่งทะเลอ่าวไทย พ้ืนที่ธุรกิจ

และบริการ 
3. พัฒนาเมือง ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ สิ่งแวดล้อมเมือง ท่องเที่ยว และ

สาธารณสุข 60 โครงการ วงเงิน 93,663.90 ล้านบาท 
3.1 ผังเมือง ได้แก่ วางผังพัฒนาพื้นที่/กรอบทิศทางการพัฒนา และจัดท าผังเมือง/ชุมชน 

ในเขตพ้ืนที่ชุมชน และพ้ืนที่โดยรอบ (กรมโยธาธิการและผังเมือง) 
3.2 ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ไฟฟ้า : พัฒนา/ปรับปรุง/ขยายระบบส่ง 

(สนพ./กฟผ./กฟภ.) และเพ่ิมความจุอ่างเก็บน้ า/ วางท่อส่งน้ า/ปรับปรุง/เพ่ิมก าลังผลิต/เพ่ิมศักยภาพบริการ
น้ าประปา (ชป/กปภ./East Water) 

3.3 สิ่งแวดล้อมเมือง ได้แก่  การบริหารจัดการขยะ/น้ าเสีย ระบบป้องกันน้ าท่วม การ
จัดการสภาพแวดล้อมเมือง และพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวพัทยา 

3.4 บริการสังคม  ยกระดับบริการสาธารณสุข 

4. การบริหารจัดการ 2 โครงการ วงเงิน 131.70 ล้านบาท เพ่ือส านักงานเพ่ือการพัฒนา
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 จ าเป็นต้องมีการก าหนดนโยบายและแผนในภาพรวม โดยต้องมีความ
ครอบคลุมถึงการก าหนดและการปรับปรุง การใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ และมีระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ รวมทั้งสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและจ าเป็นต่อการอยู่อาศัย การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว 
การสาธารณสุข การศึกษา และการอ่ืนที่เกี่ยวเนื่องอย่างเพียงพอได้มาตรฐานสากล และมีความต่อเนื่อง 
เชื่อมโยงกัน ดังนั้น การจัดท าแผนในพ้ืนที่ EEC จึงมีหลายหน่วยงานได้ร่วมกันด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ 
ตามค าสั่ง คสช. และข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ ดังรูปภาพที่ 1-12 

1) ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 2/2560 คณะกรรมการนโยบาย
การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก มีหน้าที่ก าหนดนโยบายและอนุมัติแผนการพัฒนาพ้ืนที่
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก และ กรศ. เป็นผู้มีหน้าที่เสนอแผนการพัฒนาพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออกต่อคณะกรรมการนโยบายเพ่ือพิจารณาอนุมัติ โดยให้ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนผู้อยู่อาศัยในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกประกอบ โดย สกรศ. ท าหน้าที่เป็นส านักงาน
เลขานุการสนับสนุนการด าเนินการของคณะกรรมการนโยบาย และ กรศ.  

2) คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ในการ
ประชุม ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 เรื่องการจัดท าแผนการพัฒนาพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก ได้มีมติเห็นชอบกรอบแผนการพัฒนาพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก  
ซึ่งประกอบด้วย 8 แผนงานย่อย ดังนี้  

๒.1) แผนปฏิบัติการการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานภายในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก 

๒.๒) แผนปฏิบัติการการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก 

๒.3)  แผนปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจัย และเทคโนโลยีในพ้ืนที่
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 

๒.4) แผนปฏิบัติการการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก 

๒.5) แผนปฏิบัติการการพัฒนาเมืองใหม่และชุมชน 
๒.6) แผนปฏิบัติการการพัฒนาศูนย์กลางธุรกิจ และศูนย์กลางการเงินในพ้ืนที่

ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
๒.7) แผนปฏิบัติการการประชาสัมพันธ์และการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการ

ด าเนินโครงการกับประชาชนในพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
๒.8) แผนปฏิบัติการการเกษตร ชลประทาน และสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ระเบียง

เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
ประธานกรรมการบริหารการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (กรศ.)  

ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการบริหารการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
จ านวน 6 ชุด เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการภายใต้แผนการพัฒนาพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก  
ซึ่งประกอบด้วย  
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(1) คณะอนุกรรมการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน มีอ านาจหน้ าที่ ในการจัดท า
แผนปฏิบัติการโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก โดยมี
ผู้อ านวยการส านักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรเป็นประธานอนุกรรมการ  

(2) คณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจัย และเทคโนโลยี มีอ านาจ
หน้าที่ในการจัดท าแผนปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจัย และเทคโนโลยี ในพ้ืนที่ระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ  
ภาคตะวันออกเป็นประธานอนุกรรมการ  

(3) คณะอนุกรรมการพัฒนาเมืองใหม่ ฉะเชิงเทรา-พัทยา-ระยอง มีอ านาจหน้าที่ใน
การก าหนดแผนปฏิบัติ การด้านพัฒนาเมือง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และสาธารณสุขในพ้ืนที่ระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ตลอดจนโครงสร้างพ้ืนฐานด้านสังคมเพ่ือรองรับการขยายตัวของประชากร ให้
มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดี มีการออกแบบและวางผังเมืองอย่างมีระบบ เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม และมีการ
สร้างสรรค์โอกาสทางธุรกิจใหม่ และแผนการเงินในการสนับสนุนแผนปฏิบัติงาน และก าหนดผังพ้ืนที่แสดง
พ้ืนที่ส าหรับการพัฒนาอุตสาหกรรม พ้ืนที่เขตส่งเสริมพิเศษ พ้ืนที่ท่องเที่ยวและพ้ืนที่เมือง เพ่ือให้สามารถวาง
แผนการใช้ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยมีอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นประธาน  

(4) คณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าแผนปฏิบัติการการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในพ้ืนที่
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกและบริเวณใกล้เคียง รวมทั้งการจัดท าแผนการเงินในการสนับสนุน
แผนปฏิบัติงาน โดยมีผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานอนุกรรมการ  

(5) คณะอนุกรรมการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล ท าหน้าที่ก ากับ
การจัดท าแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล รวมถึงนโยบายที่
เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการลงทุน การพัฒนาก าลังคน การส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัล การสร้างนวัตกรรม
ดิจิทัล และการด าเนินงานขับเคลื่อนเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล โดยมีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นประธานอนุกรรมการ  

(6) คณะอนุกรรมการบริหารโครงการพัฒนาเมืองการบินภาคตะวันออก โดยมี
เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเป็นประธานอนุกรรมการ 

และต่อมาได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ิม 2 ได้แก่ อนุกรรมการจัดท า
ระเบียบการการร่วมลงทุนกับเอกชนหรือให้เอกชนเป็นผู้ลงทุน ในพ้ืนที่ EEC และอนุกรรมการติดตามโครงการ
ร่วมทุนกับเอกชน (PPP) ในพ้ืนที่ EEC ทั้งนี้ คณะกรรมการนโยบายเห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติการการพัฒนา
บุคลากร การศึกษา การ วิจัย และเทคโนโลยี (พ.ศ. 2560 – 2564) และอนุมัติงบประมาณจากงบกลาง ปี 
2561 ส าหรับโครงการเร่งด่วนที่มีความจ าเป็นที่ต้องด าเนินการตามแผนปฏิบัติการพัฒนาบุคคลากรฯ ใน
กรอบวงเงิน 861.02 ล้านบาท 

3) การประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 
นายกรัฐมนตรี มีข้อสั่งการมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงาน
หลักในการจัดท าแผนพัฒนาการเกษตรในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก โดยให้มีการปรับระบบ
การท าการเกษตรทั้งเรื่องการใช้พ้ืนที่และระบบการท าการเกษตรให้สอดคล้องกับการพัฒนาของระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก รวมทั้ง มอบหมายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องจัดท าแผนสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้เกิดความม่ันใจเรื่องสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ 
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โดยแผนพัฒนาการเกษตรในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก และแผน
สิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ถือเป็นแผนแม่บทเฉพาะเรื่ องที่ด าเนินการในพ้ืนที่ 
EEC ดังนั้น แผนสิ่งแวดล้อมฯ จึงถือเป็นกรอบแนวทางการด าเนินงานในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ EEC ในภาพรวม  เมื่อกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด าเนินการจัดท า
แผนแล้วเสร็จ ให้จัดส่ง สกรศ. เพื่อรวบรวมและน าเสนอ กรศ. พิจารณา ก่อนน าเสนอคณะกรรมการนโยบายฯ 
พิจารณาเป็นแผนการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกในภาพรวมต่อไป 

4) ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 47/2560 ก าหนดให้ กรศ. จัดท า
แผนการใช้ประโยชน์ในที่ดินในภาพรวม แผนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโ ภค เมื่อ
คณะกรรมการนโยบายฯ เห็นชอบให้ สกรศ และกรมโยธาธิการ จัดท าแผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดิน และ
แผนผังการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้สอดคล้องกัน โดยต้องค านึงถึงความต่อเนื่อง
และเชื่อมโยงกับโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคของพ้ืนที่ต่อเนื่องกับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออกด้วย และอย่างน้อยต้องประกอบด้วยระบบ (๑) ระบบสาธารณูปโภค (๒) ระบบคมนาคมและขนส่ง 
(๓) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (๔) ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมแก่การประกอบ
กิจการเป้าหมายและการอยู่อาศัย (๕) ระบบบริหารจัดการน้ า (๖) ระบบการควบคุมและขจัดมลภาวะ และ 
(๗) ระบบป้องกันอุบัติภัย โดยค านึงถึงความสัมพันธ์กับชุมชน สภาพแวดล้อม และระบบนิเวศตามหลักการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนด้วย 

 
การพัฒนาโครงการต่าง ๆ ใน EEC เป็นการต่อยอดจากการพัฒนาโครงการที่มีอยู่เดิม  

ซึ่งถือว่าการพัฒนา EEC เป็นกลไกขับเคลื่อน “ประเทศไทย 4.0” แบบก้าวกระโดด และเป็นพื้นที่
เป้าหมายแรกในการสร้าง การลงทุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย สร้างระบบการถ่ายโอนเทคโนโลยีขั้นสูงสู่คน
ไทย ด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจแบบมีส่วนร่วม  อย่างไรก็ตาม การพัฒนาเศรษฐกิจดังกล่าวถือเป็นปัจจัยทั้ง
ภายนอกและภายในต่อการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การด ารงชีวิตของประชาชน
ในพื้นที่ และปฏิเสธไม่ได้ว่าการพัฒนาจ าต้องอาศัยทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ ทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้ า 
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นทุนที่จะใช้ในการพัฒนาทั้งสิ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ จ าเป็นอย่างย่ิงต้องมีการเตรียมความพร้อมให้มีปริมาณที่พอเพียง ใช้พอประมาณที่ไม่
ก่อให้เกิดขาดความสมดุลกระทบต่อระบบนิเวศ และวางแผนเพื่อป้องกันและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้
ได้ตามมาตรฐานสากล เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน และเพื่อสร้างความม่ันใจให้กับการลงทุนใน
ระยะยาว สนับสนุนให้ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกมีการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ  
เกิดการพัฒนาที่ยังยืนต่อไป 
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         หมายเหตุ : อ้างอิงและน าเสนอข้อมูล ณ มกราคม 2561 

 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2   
 

สถานการณ์และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
  



 2561 - 2564 

 

 
พ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ประกอบด้วย เขต

พ้ืนทีจ่ังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัดฉะเชิงเทรา ตั้งอยู่ใน
พ้ืนที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย มีเน้ือที่รวม 
๑3,๒99 ตารางกิโลเมตรหรือ 8,291,25๐ ไร่ มีทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่หลากหลาย มีเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัว และมี
คุณค่าแก่การอนุรักษ์และการพัฒนา โดยเฉพาะแหล่งทรัพยากร 
ธรรมชาติที่มีศักยภาพเพ่ือการท่องเที่ยว อาทิ น้ าตก ชายหาด ป่าบก 
ป่าชายเลน แหล่งปะการัง และเกาะต่าง  ๆสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยว
ทั้งในและนอกประเทศ สร้างรายได้แก่ประชาชนในพ้ืนที่และประเทศ 
รวมทั้งแหล่งที่ตั้งที่มีศักยภาพสูงเพ่ือการอุตสาหกรรม เป็นฐานการ
ผลิตอุตสาหกรรมหลักของประเทศ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลังงาน 
และยานยนต์ ซึ่งมีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเน่ือง ซึ่งการ
พัฒนาดังกล่าวก่อเกิดปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมและความเสื่อมโทรม
ของทรัพยากรธรรมชาติตามมาด้วย ดังน้ี 

1. สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม 
1.1 สถานการณ์คุณภาพน้ าผิวดิน 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) ด าเนินการ
เฝ้าระวังคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน (แม่น้ าและคลองสาขา) เขตพ้ืนที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง จ านวน 
8 แหล่งน้ า ประกอบด้วย แม่น้ า 3 สาย และ คลองสาขา 5 คลอง ได้แก่ แม่น้ าบางปะกง (13 จุด) คลองนครเนื่อง
เขต (2 จุด) คลองท่าไข่ (2 จุด) คลองพานทอง (2 จุด) คลองท่าลาด (2 จุด) จังหวัดฉะเชิงเทรา แม่น้ าระยอง (8 จุด) 
แม่น้ าประแสร์ (5 จุด) จังหวัดระยอง และคลองต าหรุ (1 จุด) จังหวัดชลบุรี รวม 35 จุด โดยท าการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพน้ าภาคสนามและเก็บตัวอย่างน้ า เพื่อตรวจ วิเคราะห์คุณภาพน้ าทางด้านกายภาพ เคมี และ
แบคทีเรีย จ านวน 4 ครั้งต่อปี  

ข้อมูลการประเมินจากดัชนีคุณภาพน้ าแหล่งน้ าผิวดิน (Water Quality Index , WQI) ในปี พ.ศ. 
2559 โดยเก็บข้อมูลในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2558 กุมภาพันธ์ 2559 พฤษภาคม 2559 และสิงหาคม 2559 
พบว่ามีคุณภาพน้ าผิวดิน อยู่ในเกณฑ์พอใช้ – เสื่อมโทรม รายละเอียดดังตารางที่ 1.1-1 

จากการประเมินปัญหาคุณภาพน้ าโดยรวมของพ้ืนที่ พบว่าปัญหาคุณภาพน้ าส่วนใหญ่ ได้แก่ ความ
สกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD) ร้อยละ 38 รองลงมา คือ ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ า (DO) ร้อยละ 25 
แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB) แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (FCB) ร้อยละ 22 แอมโมเนีย (NH3) ร้อยละ 
15 โลหะหนักประเภท ทองแดง (Cu) ร้อยละ 0.8 และ สังกะสี (Zn) ร้อยละ 0.4 ตามล าดับ และจากการตรวจวัด
พบปริมาณโลหะหนักที่มีค่าเกินมาตรฐานของแหล่งน้ าผิวดิน ได้แก่สังกะสี (Zn) บริเวณสะพานบ้านโพธิ์ทอง ต าบล
ทางเกวียน  

อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง พบในพฤศจิกายน 2558 ค่าที่ตรวจวัดได้เท่ากับ 2.66 มิลลิกรัมต่อลิตร 
(มาตรฐานก าหนด ≤1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร) 

ส่วนที่ 2 

สถานการณ ์
และแนวโน้ม 

การเปลี่ยนแปลง
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
ในพืน้ที่เขตพัฒนา

พิเศษภาคตะวนัออก 
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ตารางท่ี 1.1-1 คุณภาพน้ าแหล่งน้ าผิวดิน   
เกณฑ์คุณภาพน้ า ค่า WQI แหล่งน้ าผิวดิน 

ดีมาก 91-100 - 
ดี 71-90 - 

พอใช้ 61-70 แม่น้ าบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา แม่น้ าประแสร์ จ.ระยอง  
คลองต าหรุ จ.ชลบุร ี

เสื่อมโทรม 31-60 คลองนครเนื่องเขต คลองท่าไข่ คลองท่าลาด จ. ฉะเชิงเทรา 
แม่น้ าระยอง จ.ระยอง 

เสื่อมโทรมมาก 0-30 คลองพานทอง จ.ฉะเชิงเทรา 
ที่มา : รายงานสถานการณ์มลพิษ ปี 2559 กรมควบคุมมลพิษ, 2559 
หมายเหตุ ดัชนีคุณภาพน้ าแหล่งน้ าผิวดิน (Water Quality Index: WQI) แสดงถึงสถานการณ์ของคุณภาพน้ าในภาพรวม โดยพิจารณาจากค่าคุณภาพน้ า 5 
พารามิเตอร์ ได้แก่ออกซิเจนละลาย (DO) ความสกปรกในรูปสารอนิทรีย์ (BOD) แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB) แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (FCB) 
แอมโมเนีย – ไนโตรเจน(NH3)  

แนวโน้มและสาเหตุการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน้ าผิวดิน 

จากข้อมูลค่าดัชนีคุณภาพน้ าผิวดินในรอบ 5 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2555 - 2559 พบว่าคุณภาพ
น้ าในแหล่งน้ าผิวดินพ้ืนที่ EEC ซึ่งเป็นพ้ืนที่การพัฒนาอุตสาหกรรม Eastern Seaboard ในช่วง 30 กว่าปีที่ผ่านมา
ไม่มีการวางแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เป็นระบบส่งผลให้ปัญหาคุณภาพน้ าค่อนข้างเสื่อมโทรม ทั้งในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา แหล่งน้ ามีค่าดัชนีคุณภาพน้ าอยู่ในระดับเสื่อมโทรมถึงเสื่อมโทรมมาก พบว่าคลองพานทองเสื่อมโทรม
มากอย่างต่อเนื่องในรอบ 5 ปี  ส าหรับจังหวัดระยอง พบว่าแม่น้ าระยองมีค่าดัชนีคุณภาพน้ าในระดับเสื่อมโทรม
อย่างต่อเนื่องในรอบ 5 ปี และจังหวัดชลบุรี คลองต าหรุมีค่าดัชนีคุณภาพน้ าในระดับพอใช้ ซึ่งสามารถชี้ให้เห็นว่า  
ได้มีการทิ้งน้ าเสียที่มีค่าความสกปรกสูงลงสู่แหล่งน้ าสาธารณะอย่างต่อเนื่อง จึงส่งผลให้คุณภาพน้ าเสื่อมโทรมลง  
ซึ่งแหล่งที่ระบายน้ าเสียลงสู่แหล่งน้ าส่วนใหญ่มาจาก ชุมชน เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม ดังตารางท่ี 1.๑-๒  
และรูปที่ 1.๑-1 และ 1.๑-2 

ตารางที่ 1.๑-๒ ค่าดัชนีคุณภาพน้ าผิวดิน Water Quality Index , WQI ระหว่างปี พ.ศ. 2555 - 2559   

จังหวัด แหล่งน้ า 

ค่า WQI (ปี พ.ศ.) 
2555 2556 2557 2558 2559 

คะแนน ระดับ คะแนน ระดับ คะแนน ระดับ คะแนน ระดับ คะแน
น 

ระดับ 

ฉะเชิงเทรา แม่น้ าบางปะกง  59  4 55 4 55  4 60  4 63  3 

คลองนครเนื่องเขต 35  4 30 5 41  4 38  4 47  4 

คลองท่าไข ่ 36  4 35 4 30  5 44  4 48  4 

คลองพานทอง 14  5 14 5 13  5 18  5 25  5 

คลองท่าลาด 54  4 54 4 56  4 48  4 56  4 

ระยอง แม่น้ าระยอง  54  4 50 4 51  4 42  4 54  4 

แม่น้ าประแสร์  66  3 66 3 64  3 64  3 65  3 

ชลบุร ี คลองต าหร ุ - - - - - - 50  4 61  3 

 หมายเหตุ : ค่า WQI 91-100 คุณภาพน้ าดีมาก        ค่า WQI 71-90 คุณภาพน้ าดี        ค่า WQI 61-70 คุณภาพน้ าพอใช้  
 ค่า WQI 31-60 คุณภาพน้ าเสื่อมโทรม ค่า WQI 0 -30 คุณภาพน้ าเสื่อมโทรมมาก 

ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ, 2559 
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รูปภาพที่ 1.1-1 ค่าดัชนีคุณภาพน้ าผิวดิน Water Quality Index , WQI ระหว่างปี พ.ศ. 2555 - 2559   
 
 

 
จากผลการประเมินค่าดัชนีคุณภาพน้ าแหล่งน้ าผิวดิน ระหว่างปี พ.ศ. 2555 - 2559 ข้างต้น 

สามารถชี้ให้เห็นถึงสภาพปัญหาคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดินในระหว่าง 5 ปี ที่ผ่านมา และมีแนวโน้มคุณภาพเสื่อม
โทรมที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นในอนาคต หากการพัฒนาในด้านต่างๆ มีมากยิ่งขึ้น เช่น การขยายตัวภาคอุตสาหกรรม ท าให้มี
การผลิตมากขึ้น การทิ้งน้ าเสียจะมีปริมาณที่มากขึ้นด้วย รวมถึงการเพ่ิมจ านวนอุตสาหกรรมใหม่ในอนาคตที่จะมีการ
เพ่ิมปริมาณการทิ้งน้ าเสีย นอกจากนี้แล้วในภาคชุมชน ที่จะมีการขยายตัวของจ านวนประชากรที่เข้ามาในพ้ืนที่มาก 
ขึ้นย่อมส่งผลให้การทิ้งน้ าเสียในปริมาณมากขึ้นด้วย ส่วนภาคเกษตรกรรม อาจจะมีไม่การขยายพ้ืนที่เกษตรกรรม 
มากขึ้นแต่ในพ้ืนที่เกษตรกรรมที่ยังมีอยู่ก็ยังเป็นส่วนหนึ่งที่มีการระบายน้ าเสียลงสู่แหล่งน้ าผิวดิน ดังนั้นแนวโน้มของ
คุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดินจะระดับความเสื่อมโทรมที่มากขึ้นในอนาคต 

เป้าหมายการจัดการคุณภาพน้ าแหล่งน้ าผิวดิน 

น้ าจากแหล่งน้ าผิวดิน เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการด ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต
และการพัฒนาพ้ืนที่ EEC ในอนาคต  น้ าผิวดินมีคุณภาพเสื่อมโทรมย่อมมีผลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อประชาชนใน
พ้ืนที่ เช่น ปริมาณน้ าที่เพียงพอต่อการผลิตน้ าประปา  ค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนที่สูงขึ้นในการปรับปรุงคุณภาพน้ าเพ่ือการ
ผลิตน้ าให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานเพ่ือการอุปโภคและบริโภค คุณภาพและปริมาณของผลผลิตทางการเกษตรที่ลด 
ต่ าลงจากการเพาะปลูก บนทรัพยากรดินที่เสื่อมโทรมจากการปนเปื้อนมลพิษและสารเคมีจากแหล่งน้ า อันจะส่งผลต่อ
สุขภาพอนามัยของประชาชนที่เป็นผู้บริโภคอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  ดังนั้น ปัญหาคุณภาพน้ าผิวดินเสื่อมโทรมจึงเป็น
ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีความส าคัญในระดับต้น ของพ้ืนที่ EEC จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับการแก้ไขปัญหาและ 
ป้องกันมลพิษทางน้ าอย่างเร่งด่วน โดยต้องควบคุมการปล่อยน้ าทิ้งจากแหล่งก าเนิดทุกประเภทอย่างจริงจังและบังคับ
ใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยมีเป้าหมายให้แหล่งน้ าผิวดินเพ่ือการอุปโภค บริโภค การท่องเที่ยวและการผลิตใน
ภาคอุตสาหกรรม ต้องมีค่าดัชนีคุณภาพน้ าผิวดินให้อยู่ในระดับอย่างน้อยระดับ 2 หรือ ระดับดี ส่วนแหล่งน้ าเพ่ือการ
เกษตรกรรมและการคมนาคม ให้มีค่าดัชนีคุณภาพน้ าไม่น้อยกว่า ระดับ 3 หรือ พอใช้   
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รูปภาพที่ 1.1-2 แสดงคุณภาพน้ าผิวดินและน้ าทะเลชายฝั่งในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก  
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1.2 สถานการณ์คุณภาพน้ าบาดาล 
จากข้อมูลการติดตามการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ าในแอ่งน้ าบาดาลปราจีนบุรี-สระแก้ว แอ่งน้ าบาดาล

ระยอง และแอ่งน้ าบาดาลชลบุรี ในช่วง 10 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 – 2558 ของกรมทรัพยากรน้ าบาดาล พบว่า  
แอ่งน้ าบาดาลปราจีนบุรี - สระแก้ว มีสถานีสังเกตการณ์น้ าบาดาล 26 สถานี จ านวน 35 บ่อ ในพื้นท่ี

จังหวัดฉะเชิงเทราและชลบุรี ปัญหาหลักเกิดจากปริมาณน้ าค่อนข้างจ ากัดและมีปัญหาด้านคุณภาพน้ ากร่อยหรือเค็ม 
บริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราเกือบท้ังหมดและบริเวณใกล้ชายฝั่ง พบมีค่าคลอไรด์ (Cl) และสารละลายมวลรวมท่ีละลายน้ า 
ได้ (TDS) ส่วนค่าเหล็ก (Fe) ท่ีมีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานฯ มีการกระจายตัวเป็นหย่อม  ๆ 

แอ่งน้ าบาดาลระยอง จากสถานีบ่อสังเกตการณ์ท้ังหมด 94 สถานี รวมจ านวนบ่อท้ังสิ้น 139 บ่อ  
ในพื้นท่ีจังหวัดระยองและชลบุรี พื้นท่ีท่ีเกิดปัญหาคุณภาพน้ า ได้แก่ อ าเภอปลวกแดง และอ าเภอเมือง จังหวัดระยอง  
อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ท่ีพบค่าเหล็กเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐานก าหนด นอกจากนี้ยังพบปัญหาการรุกล้ าน้ าเค็ม 
บริเวณท่ีราบชายฝั่งทะเล ซึ่งมีน้ าเค็มแทรกอยู่ในชั้นน้ าจืด บริเวณอ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง บางส่วนอ าเภอสัตหีบ 
จังหวัดชลบุรี 

แอ่งน้ าบาดาลชลบุรี  จากสถานีบ่อสังเกตการณ์ท้ังหมด 53 สถานี รวมจ านวนบ่อท้ังสิ้น 74 บ่อ 
ในพื้นท่ีจังหวัดชลบุรีและระยองซึ่งเป็นพื้นท่ีท่ีมีการเพิ่มขึ้นของประชากรอย่างรวดเร็ว และการขยายตัวของโรงงาน
อุตสาหกรรม ท าให้เกิดมลพิษต่างๆ การปนเปื้อนของโลหะหนักในน้ าบาดาล อาจเกิดมาจากน้ าเสียหรือของเสียจาก 
บ้านเรือน โรงงานอุตสาหกรรม แหล่งฝังกลบขยะชุมชน ตลอดจนแร่ธาตุท่ีมีอยู่ในธรรมชาติเอง ซึ่งบริเวณแอ่งน้ าบาดาล
ชลบุรี ได้แก่ อ าเภอเมืองชลบุรี อ าเภอศรีราชา และบางส่วนของพื้นท่ีอ าเภอบางละมุง พบค่าเหล็กเกินกว่าเกณฑ์ 
มาตรฐานก าหนด นอกจากนี้พื้นท่ีแอ่งยังพบปัญหา การรุกล้ าน้ าเค็มบริเวณท่ีราบชายฝั่งทะเล ซึ่งมีน้ าเค็มแทรกอยู่ในชั้น 
น้ าจืด บริเวณอ าเภอเมืองชลบุรี บางส่วนของพื้นท่ีอ าเภอบางละมุงและอ าเภอสัตหีบ 

ข้อมูลการตรวจวัดคุณภาพน้ าบาดาล ในพื้นท่ีจังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา ปี พ.ศ. 2559 ของส านัก
อนุรักษ์และฟ้ืนฟูน้ าบาดาล กรมทรัพยากรน้ าบาดาล โดยตรวจวัดคุณภาพจากบ่อสังเกตการณ์ จ านวน 277 แห่ง พบน้ า
บาดาลท่ีมีปริมาณเหล็ก (Fe) เกินค่ามาตรฐาน จ านวน 63 แห่ง ซึ่งมีปริมาณสูงท่ีสุดในบริเวณบ่อสังเกตการณ์วัดราษฎร์
ศรัทธาธรรม จังหวัดฉะเชิงเทรา 700 มิลลิกรัมต่อลิตร ท้ังนี้ ปริมาณคลอไรด์ (Cl) ในน้ าบาดาล จ านวน 31 แห่ง และ
ปริมาณสารท่ีละลายน้ าท้ังหมด (TDS) จ านวน 36 แห่ง พบว่าบ่อสังเกตการณ์บริเวณตรงข้ามแหล่งฝังกลบขยะ จังหวัด
ระยอง มีปริมาณคลอไรด์ (Cl) และปริมาณสารท่ีละลายน้ าท้ังหมด TDS สูงท่ีสุด ในปริมาณ 17,000 มิลลิกรัมต่อลิตร และ
ปริมาณ 29,100 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามล าดับ นอกจากนี้ ในการตรวจวัดคุณภาพจากบ่อสังเกตการณ์ จ านวน 277 แห่ง  
มีการตรวจพบกลุ่มสารพิษ ได้แก่ สารหนู (As) ไซยาไนด์(CN) ตะกั่ว (Pb) ปรอท(Hg) แคดเมียม(Cd) และซิลิเนียม (Se)  
แต่พบในปริมาณน้อย รายละเอียดดังตารางที่ 1.2-1 และรูปภาพที ่1.2-1 

ตารางท่ี 1.2-1  ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าบาดาล พื้นที่จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา ปี พ.ศ. 2559 

จังหวดั บอ่สังเกตการณ์ (จ านวน) 
จ านวนบอ่ที่ตรวจพบปริมาณสารเคมีเกนิมาตรฐานก าหนด 

Fe Cl TDS กลุ่มสารพิษ 
ชลบุรี 111 20 8 10 14 
ระยอง 129 33 12 14 6 
ฉะเชิงเทรา 37 10 11 12 - 

รวม 277 63 31 36 20 
หมายเหตุ มาตรฐานคุณภาพน้ าบาดาลที่เหมาะสมต่อการบริโภค 
             ปริมาณเหล็ก (Fe) ไม่มากกว่า 0.5 mg/l  ปริมาณคลอไรด์ (Cl) ไม่มากกว่า 200 mg/l   
             ปริมาณสารที่ละลายน้ าทั้งหมด (Total Disolved Solids: TDS) ไม่มากกว่า 750 mg/l 
             กลุ่มสารพิษ ได้แก่ สารหนู (As) ไซยาไนด์(CN) ตะกั่ว(Pb) ปรอท(Hg) แคดเมียม(Cd) ซิลิเนียม (Se) ต้องไม่มี 
ที่มา : ดัดแปลงจาก ส านักอนุรักษ์และฟื้นฟูน้ าบาดาล กรมทรัพยากรน้ าบาดาล, 2559 



แผนสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 - 2564 

2-6 
 

 

รูปภาพที่ 1.2-1 แสดงคุณภาพน้ าบาดาล พ้ืนที่จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา   
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1.3 สถานการณ์คุณภาพน้ าทะเลชายฝั่ง 
ข้อมูลการประเมินคุณภาพน้ าทะเลชายฝั่ง (Marine Water Quality Index : MWQI)  โดยการ

ด าเนินการติดตามและตรวจสอบของส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ พบว่า 
คุณภาพน้ าทะเลชายฝั่งในเขตพ้ืนที่ภาคตะวันออก ปี พ.ศ. 2559 ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดี ร้อยละ 47 พอใช้  
ร้อยละ 38 เสื่อมโทรม ร้อยละ 13 และเสื่อมโทรมมาก ร้อยละ 2 รายละเอียดดังตารางที่ 1.3-1 และรูปภาพที่ 1.3-1 

ตารางท่ี 1.3-1 ผลการประเมินคุณภาพน้ าทะเลชายฝั่ง ปี พ.ศ. 2559 

หมายเหตุ  :      + คุณภาพน้ าทะเลดีขึ้น 1 ระดับ เมื่อเทียบกับปี 2558           -   คุณภาพน้ าทะเลเสื่อมโทรมลง 1 ระดับ เมื่อเทียบกับปี 2558            
                   ++ คุณภาพน้ าทะเลดีขึ้น 2 ระดับ เมื่อเทียบกับปี 2558         –   คุณภาพน้ าทะเลเสื่อมโทรมลง 2 ระดับ เมื่อเทียบกับปี 2558 
ที่มา : ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี), 2559 

จากการส ารวจพื้นที่ ตรวจสอบ และตรวจวัดคุณภาพน้ าทะเลชายฝั่ง พบว่าสาเหตุความเสื่อม
โทรมส่วนใหญ่เกิดจากการปนเปื้อนแบคทีเรียกลุ่มเอ็นเทอโรคอกไค และแบคทีเรียกลุ่มคอลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย 
มากที่สุด เมื่อเทียบกับพารามิเตอร์ ซึ่งพ้ืนที่ที่พบปัญหาการปนเปื้อนแบคทีเรียที่ส าคัญ ได้แก่ 

จังหวัดชลบุรี พบว่ามีการปนเปื้อนแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม (TCB) ในบริเวณอ่าวชลบุรีอ่าวอุดม 
(สะพานปลา) ศรีราชา (เกาะลอย) ท่าเรือแหลมฉบัง (ตอนท้าย) พัทยาใต้ (แหลมบาลีฮาย) และหาดจอมเทียน 
เนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีพ้ืนที่ชายฝั่งเป็นชุมชนเมืองหนาแน่นและแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งมีคลองไหลผ่านพ้ืนที่ชุมชน
ก่อนระบายลงสู่ทะเล และในบางพ้ืนที่มีการเพาะเลี้ยงหอยจ านวนมาก คือ บริเวณอ่าวชลบุรีและอ่าวอุดม และพบ
การปนเปื้อนแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม บริเวณท่าเรือสัตหีบ เนื่องจากสภาพพ้ืนที่ชายฝั่งเป็นชุมชนเมือง
หนาแน่นมีตลาดสด ร้านค้า มีคลองไหลผ่านชุมชนหนาแน่นและระบายลงสู่ทะเล 

 
 

เกณฑ์
ประเมิน 

ร้อยละ จุดเก็บตัวอย่าง 

ด ี 47 
(21 จุด) 

จังหวัดชลบุรี : หาดบางแสน(100 ม.)+ บางพระ(100 ม.)+ เกาะสีชัง (ท่าเทววงษ์ : 100 ม.)+ หัวแหลมฉบัง 
(100 ม.)+ ท่าเรือแหลมฉบัง (500 ม.)+ แหลมฉบัง (ตอนกลาง 100 ม.)+ พัทยาเหนือ(10 ม.) + พัทยากลาง 
(10 ม.) ++ เกาะล้าน (ท่าเรือหน้าบ้าน : 100 ม.)+ เกาะล้าน (หาดตาแหวน :10 ม.)+ ช่องแสมสาร (100 ม.) 
จังหวัดระยอง : หาดแม่ร าพึง (10 ม.)+ ปากแม่น้ าระยอง (500 ม.)+ สวนรุกขชาติ (10 ม.)+ปากคลองแกลง 
(500 ม.)+ แหลมแม่พิมพ์ (10 ม.)+ เกาะเสม็ด (อ่าวพร้าว : 10 ม.) เกาะเสม็ด หาดทรายแก้ว : (100 ม.)+ 
เกาะเสม็ด (อ่าวไผ่ 2 จุด : 10 ม. ,100 ม.) เกาะเสม็ด (อ่าวทับทิม: 10 ม.) 

พอใช้ 38 
(17 จุด) 

จังหวัดชลบุรี : อ่างศิลา (2 จุด : 100 ม., 500 ม.) บางแสน (10 ม.) เกาะสีชัง (ศาลาอัษฎางค์ : 
100 ม.) เกาะสีชัง (หาดถ้ าพัง : 10 ม.) อ่าวอุดม (100 ม.) ตลาดนาเกลือ (100 ม.) พัทยาใต้(10 ม.) 
หาดจอมเทียน (10 ม.) 
จังหวัดระยอง : บ้านหนองแฟบ (100 ม.) หาดสุชาดา (100 ม.) ท่าเรือประมงเพ (100 ม.)เกาะเสม็ด 
(อ่าวทับทิม : 100 ม.) เกาะเสม็ด (อ่าวพร้าว : 500 ม.)- ปากแม่น้ าประแสร์ (500 ม.) เกาะเสม็ด 
(หาดทรายแก้ว : 10 ม.) เกาะเสม็ด (ท่าเรือหน้าด่าน : 10 ม.) 

เสื่อมโทรม 13 
(6 จุด) 

จังหวัดฉะเชิงเทรา : ปากแม่น้ าบางปะกง (500 ม.)   จังหวัดชลบุรี : อ่าวชลบุรี (500 ม.)  
ศรีราชา (เกาะลอย : 100 ม.) ท่าเรือแหลมฉบัง (ตอนท้าย : 500 ม.)+ ท่าเรือสัตหีบ (100 ม.) 
จังหวัดระยอง : หาดพยูน (10 ม.) 

เสื่อมโทรมมาก 2 
(1 จุด) 

จังหวัดชลบุรี : อ่าวชลบุรี ( 100 ม.)- 
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จังหวัดระยอง พบว่ามีการปนเปื้อนแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม (TCB) บริเวณหาดพยูน ซึ่งมีชุมชน
ประมงหนาแน่น และพบขยะมูลฝอยริมหาดจ านวนมาก ทะเลชายฝั่งบริเวณหาดสุชาดา มีการเพาะเลี้ยงหอย
จ านวนมากและคลองไหลผ่านชุมชนและระบายลงสู่ทะเล และเกาะเสม็ด (ท่าเรือหน้าด่าน) สภาพชายฝั่งเป็นชุมชน
หนาแน่น มีท่าเรือโดยสารขนาดใหญ่ 

รูปที่ 1.3-1 แผนที่แสดงคุณภาพน้ าทะเลชายฝงเชิงพื้นที่ เขตพ้ืนที่ภาคตะวันออก ปี พ.ศ. 2559 

 
 
แนวโน้มและสาเหตุการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ าทะเลชายฝั่ง 
ปัญหาคุณภาพน้ าทะเลชายฝั่งที่เกินมาตรฐานส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากน้ าทิ้งจากชุมชน เนื่องจาก

สภาพพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกเป็นชุมชนเมืองหนาแน่น มีตลาดสด ร้านค้า และกิจกรรมท่าเรือ การขนส่ง
ทางเรือ จ านวนมาก  รวมทั้ง ยังพบว่ามีคลองไหลผ่านชุมชนหนาแน่นและระบายลงสู่ทะเล ซึ่งสถานการณ์คุณภาพ
น้ าทะเลชายฝั่งเสื่อมโทรมมีแนวโน้มเพ่ิมมากข้ึน เนื่องจากการจัดการน้ าเสียชุมชนบนฝั่งยังขาดประสิทธิภาพ   
ทั้งการควบคุมการปล่อยน้ าทิ้งจากแหล่งก าเนิดลงสู่ทะเล  การรวบรวบน้ าเสียยังไม่ครอบคลุมพ้ืนที่ชุมชน  ระบบ
บ าบัดน้ าเสียชุมชนที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอในการรองรับน้ าเสียที่เกิดขึ้น รวมทั้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ยังขาด
ประสิทธิภาพในการเดินระบบและบ ารุงรักษาระบบที่มีอยู่ 
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1.4 สถานการณ์การจัดการน้ าเสียชุมชน 
จากข้อมูลคุณภาพน้ าผิวดินของแหล่งน้ า พบว่าส่วนใหญ่มีคุณภาพน้ าไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

ประเภทของแหล่งน้ าตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาคุณภาพน้ าได้รับการจัดการอย่างไม่มี
ประสิทธิภาพและไม่ทั่วถึง โดยปัจจุบันพ้ืนที่ 3 จังหวัด มีปริมาณน้ าเสียชุมชนเกิดขึ้น 545,769 ลูกบาศก์เมตรต่อ
วัน แต่ปริมาณน้ าที่ระบบบ าบัดน้ าเสียในพ้ืนที่สามาถบ าบัดได้ 145,985 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน หรือคิดเป็นร้อยละ 
26.75 รายละเอียดตารางที่ 1.4-1 ทั้งนี้ ปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อการก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสียรวมชุมชน คือ 
ความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการก าหนดรูปแบบระบบบ าบัดน้ าเสีย การจัดหาที่ดิน และการ
อนุมัติงบประมาณในการก่อสร้าง  

ตารางท่ี 1.4-1 ปริมาณน้ าเสียที่เกิดข้ึนและปริมาณน้ าเสียที่เข้าสู่ระบบน้ าเสีย 
จังหวัด ปริมาณน้ าเสียที่เกิดขึ้น1/ 

(ลูกบาศก์เมตรต่อวัน) 
ปริมาณน้ าท่ีระบบบ าบัดน้ าเสียในพ้ืนที่

สามารถบ าบัดได้ 2/ (ลกูบาศก์เมตรต่อวัน) 
ร้อยละของน้ าเสียที่บ าบัดได้ 

ชลบุรี 280,296 129,210 46.10 
ฉะเชิงเทรา 133,131 13,500 10.14 
ระยอง 132,342 3,275 2.47 

รวม 545,769 145,985 26.75 
ที่มา : 1/   ปริมาณน้ าเสียที่เกิดขึ้น ค านวณจาก อัตราเกิดน้ าเสีย (ลิตร/คน-วัน) x จ านวนประชากร (คน) 
 อัตราการเกิดน้ าเสีย = 189 ลิตร/คน-วัน โดยอ้างอิงข้อมูลจากโครงการศึกษาเพื่อจัดล าดับความส าคัญการจัดการน้ าเสียชุมชน  
 (ส านักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม, 2538) 

จ านวนประชากร (คน) = ข้อมูลประชากรตามทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง (ข้อมูล ณ ธันวาคม 2559) 
             2/ ปริมาณน้ าที่ระบบบ าบัดน้ าเสียในพื้นที่สามารถบ าบัดได้ เป็นข้อมูลที่รวบรวมได้ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานแผนปฏิบัติการ
เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ 2559 โดยส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) 

 
พ้ืนที่จังหวัดชลบุรี  ระยอง และฉะเชิงเทรา มีระบบบ าบัดน้ าเสียรวมชุมชน จ านวน 15 แห่ง 

ประกอบด้วย ระบบบ าบัดน้ าเสียแบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge, AS) จ านวน 8 แห่ง ระบบบ าบัดน้ าเสียแบบ
เติมอากาศ (Aerated Lagoons, AL) จ านวน 3 แห่ง ระบบบ าบัดน้ าเสียแบบบ่อผึ่ง (Stabilization Ponds, SP) 
จ านวน 2 แห่ง และระบบบ าบัดน้ าเสียแบบบึงประดิษฐ์ (Constructed Wetland, CW) จ านวน 1 แห่ง ซึ่งผลการ
ประเมินสถานภาพของระบบบ าบัดน้ าเสีย สรุปได้ดังตารางที ่1.4.2 และมีรายละเอียด ดังนี้ 

1) ระบบบ าบัดน้ าเสียที่มีปริมาณน้ าเสียเข้าสู่ระบบมากกว่าความสามารถในการรองรับน้ าเสียคิดเป็น 
120% ของความสามารถในการรองรับน้ าเสีย มีจ านวน 1 แห่ง คือ ระบบบ าบัดน้ าเสียเมืองพัทยา (ซอยวัดหนอง
ใหญ่) จังหวัดชลบุรี 

2) ระบบบ าบัดน้ าเสียที่มีปริมาณน้ าเสียเข้าสู่ระบบมากกว่า 75% ของความสามารถในการรองรับน้ า
เสีย มจี านวน 1 แห่ง คือ ระบบบ าบัดน้ าเสียเทศบาลเมืองแสนสุข (แสนสุขใต้) จังหวัดชลบุรี  

3) ระบบบ าบัดน้ าเสียที่มีปริมาณน้ าเสียเข้าสู่ระบบ ประมาณ 50-75% ของความสามารถในการ
รองรับน้ าเสีย มีจ านวน 1 แห่ง คือ ระบบบ าบัดน้ าเสียเทศบาลต าบลบางเสร่ จังหวัดชลบุรี 

4) ระบบบ าบัดน้ าเสียที่มีปริมาณน้ าเสียเข้าสู่ระบบ เพียง 10-50% ของความสามารถในการรองรับน้ า
เสีย มีจ านวน 8 แห่ง คือ (1) ระบบบ าบัดน้ าเสีย อบจ.ชลบุรี (2) เทศบาลเมืองแสนสุข (แสนสุขเหนือ) (3) เทศบาล
เมืองศรีราชา (4) เมืองพัทยา (ซอยวัดบุณย์กัญจนาราม) (5) เทศบาลนครแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี (6) เทศบาลเมือง
ฉะเชิงเทรา (7) เทศบาลต าบลบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา และ (8) เทศบาลต าบลบ้านเพ จังหวัดระยอง 

5) ระบบบ าบัดน้ าเสียที่มีปริมาณน้ าเสียเข้าสู่ระบบ น้อยกว่า 10% ของความสามารถในการ
รองรับน้ าเสีย มีจ านวน 1 แห่ง คือ เทศบาลเมืองมาบตาพุด จังหวัดระยอง 
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6) ระบบบ าบัดน้ าเสียที่ไม่ได้เดินระบบ มีจ านวน 3 แห่ง คือ (1) เทศบาลนครระยอง จังหวัด
ระยอง (2) เทศบาลต าบลบ่อทอง และ (3) เทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 

ตารางท่ี 1.4-2 ระบบบ าบัดน้ าเสียในพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 

ที่มา: รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมภาคตะวันออก พ.ศ. 2559, ส านักสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) 
 

จังหวัด อปท.ดูแล
ระบบ 

ปริมาณน้ าเสีย พืน้ทีบ่ริการ 
 

สถานภาพระบบ 
ศักยภาพ
ระบบ 

เข้า 
ระบบ 

ร้อยละ เดนิ หยดุ สาเหต ุ

ชลบุรี 
 
 
 
 
 
 

เมืองพัทยา       
(วัดหนองใหญ่) 

65,000 77,520 120 พัทยา-นาเกลือ  
และพัทยาเหนือ 

√  น้ าเสียที่เข้าสู่ระบบบ าบัด  
เกินความสามารถ 

ทม.แสนสุข (ใต้) 9,000 8,000 80 ด้านใต้ของ ทม.แสนสุข √  การปนเปื้อนของน้ าทะเล 
สู่เส้นท่อ 

ทต. บางเสร่ 5,400 3,234 60 ทต. บางเสร่ √   
ทม.แสนสุข
(เหนือ) 

14,000 7,000 50 ด้านเหนือของทม.แสน
สุข    

√  การปนเปื้อนของน้ าทะเล 
สู่เส้นท่อ 

อบจ. ชลบุรี 22,500 11,000 49 ทม.ชลบุรี ทม.บ้านสวน 
ทต.บางทราย ทต.เสม็ด 

√  การรวบรวมน้ าเสียยัง 
ไม่ครอบคลุมพ้ืนท่ี 

เมืองพัทยา 
(วัดบุณย์กัญจนา
ราม) 

6,600 2,470 38 บริเวณพัทยาใต้  
(โซนเขาพระต าหนัก) 

√  ระบบท่อรวบรวมช ารุด 

ทม. ศรีราชา 18,000 5,400 30 ทม. ศรีราชา และ  
ทต. สุรศักดิ์ บางส่วน 

√  การปนเปื้อนของน้ าทะเล 
สู่เส้นท่อ 

ทน. แหลมฉบัง 7,500 790 11 ชุมชนเมืองใหม่แหลม
ฉบัง 

√  สถานีสูบเสียทั้งสองสถานี 

ทม.พนัสนิคม 5,380 0 0 ทม.พนัสนิคม              X ระบบท่อรวบรวมน้ าเสีย
และระบบบ าบัดน้ าเสีย
ช ารุด 

ทต. บ่อทอง 50 0 0 ทต. บ่อทอง  X น้ าเสียที่เข้าสู่ระบบบ าบัด 
มีปริมาณน้อย 

รวม 153,430 112,183 73.11     
ฉะเชิงเทรา ทม.ฉะเชิงเทรา 24,000 12,000 50 ทม.ฉะเชิงเทรา √  การปนเปื้อนของน้ าทะเล 

สู่เส้นท่อ ระบบช ารุด 
ทต. บางคล้า 5,000 1,500 30 ทต. บางคล้า √  มีปัญหาค่าไฟสูงมาก 

เนื่องจากการใช้ปั๊มอัตโนมัติ
ขนาดใหญ่ 

รวม 29,000 13,500 46.11     
ระยอง 
 
 

ทน. ระยอง 25,000 0 0 ทน.  ระยอง  X ระบบรวบรวมน้ าเสียเกิด
การช ารุดเสียหาย 

ทม.มาบตาพุด 15,000 1,275 8.5 ทม.มาบตาพุด √  ปริมาณน้ าเสียท่ีเข้าสู่ระบบ
มีปริมาณน้อย 

ทต. บ้านเพ 8,000 2,000 25 ทต. บ้านเพ √  อุปกรณ์ภายในระบบมีการ
ช ารุด และการปนเปื้อน 
ของน้ าทะเลเข้าสู่เส้นท่อ 

รวม 48,000 3,275 6.8     
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แนวโน้มการจัดการน้ าเสียชุมชน 

ระบบบ าบัดน้ าเสียที่ก่อสร้างไว้เพ่ือรวบรวมและบ าบัดน้ าเสียจากชุมชน โดยทั้งหมดอยู่ภายใต้การ
ดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่จากข้อมูลการด าเนินการบริหารจัดการระบบบ าบัดน้ าเสีย พบว่ามีเพียง  
3 แห่ง ที่สามารถเดินระบบได้เกินกว่าร้อยละ 60 ของศักยภาพระบบ ส่วนที่เหลือรับน้ าเสียเข้าระบบต่ ามากและยัง
มีที่ไม่เดินระบบ 3 แห่ง ปัญหาหลักของระบบบ าบัดน้ าเสีย คือ การน าน้ าจากเส้นท่อที่วางไว้เข้าสู่ระบบได้จ านวน
น้อย ส่วนใหญ่เนื่องจากเส้นท่อก่อสร้างไว้นานเกิดการช ารุดแตกหัก ระบบสูบน้ าเสียหาย ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการ
สูบน้ าสูงมาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีงบประมาณเพียงพอในการซ่อมบ ารุงหรือจัดซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์ใหม่
ทดแทนอุปกรณ์ที่หมดอายุการใช้งาน รวมถึงการเพ่ิมประสิทธิภาพของเส้นท่อรวบรวมน้ าเสียให้ครอบคลุมพ้ืนที่
ชุมชน ซึ่งต้องใช้งบประมาณการลงทุนเป็นจ านวนมาก และในการด าเนินงานต้องใช้ระยะเวลาการด าเนินการยาวนาน 
ท าให้ระบบบ าบัดน้ าเสียที่มีอยู่ช ารุดเสียหาย และแนวโน้มจะลดประสิทธิภาพการด าเนินการบ าบัดน้ าเสียลงตามอายุ
ของระบบ ในขณะที่การเพ่ิมข้ึนของจ านวนประชากรและแรงงานเข้ามาในพ้ืนที่ยังมีอยู่อย่างต่อเนื่อง เป็นผลให้
ปริมาณน้ าเสียจะเพ่ิมสูงขึ้น รวมถึงการพัฒนาพ้ืนที่ EEC จะเป็นตัวเร่งให้อัตราการผลิตน้ าเสียที่จะถูกท้ิงออกสู่
สิ่งแวดล้อมเพ่ิมมากขึ้น และจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ าผิวดินรวมถึงคุณภาพน้ าทะเลชายฝั่งที่จะเสื่อมโทรมตาม
ไปด้วย และผลสุดท้ายก็จะส่งผลกระทบไปยังประชาชนมากยิ่งขึ้นในอนาคต 

กรณีมีการพัฒนาพ้ืนที่ EEC จะส่งผลต่อการเพ่ิมขึ้นของประชากร รวมทั้งประชากรแฝง และ
แรงงาน ทีจ่ะเข้ามาในพ้ืนที่ทั้ง 3 จังหวัด ซึ่งจากข้อมูลการคาดการณ์จ านวนประชากรของส านักงานคณะกรรมการ  
นโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) พบว่า ในปี พ.ศ. 2565 จะมีประชากรอาศัยในพ้ืนที่ประมาณ 
4,380,604 คน และสูงถึง 6,006,000 คน ในปี พ.ศ. 2580 ซึ่งเมื่อน าจ านวนประชากร ประชากรแฝง และ
แรงงาน มาวิเคราะห์หาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้ าเสียในพ้ืนที่ EEC โดยใช้อัตราการเกิดน้ าเสีย 189 
ลิตรต่อคนต่อวัน โดยอ้างอิงข้อมูลจากโครงการศึกษาเพ่ือจัดล าดับความส าคัญการจัดการน้ าเสียชุมชน (ส านักงาน
นโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม, 2538) ในการวิเคราะห์ เมื่อน ามาเปรียบเทียบกับปริมาณน้ าเสียที่จะเกิดขึ้นในกรณีที่
ไม่มีการด าเนินการพัฒนาพ้ืนที่ EEC ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 – 2580 รายละเอียดดังตารางที่ 1.4-3 และรูปภาพที่ 
1.4-1 

ตารางที่1.4-3 การคาดการณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้ าเสียในพ้ืนที่ EEC พ.ศ. 2560 – 2580   

ป ีพ.ศ. ประชากรรวม 
กรณีไม่มกีาร
พัฒนา EEC 

(คน) 

ปรมิาณน้ าเสีย  ประชากรรวม 
กรณีมกีาร
พัฒนา EEC 

(คน) 

ปรมิาณน้ าเสีย ความสามารถของ
ระบบ ในการบ าบดั
ของพืน้ที่ EEC (ล้าน

ลบ.ม/ปี)ณ ปี 2559 

ล้าน 
ลบ.ม./ป ี

ลบ.ม./วนั ล้าน  
ลบ.ม./ป ี

ลบ.ม./วนั 

2559 2,887,730 199.21 545,769 2,887,730 199.21 545,769 84.10 
2560 2,934,703 202.45 554,659 2,934,703 202.45 554,659 84.10 
2565F 3,182,822 219.57 601,553 4,380,605 302.20 827,934 84.10 
2570F 3,454,066 238.28 652,818 4,826,795 332.98 912,264 84.10 
2575F 3,750,687 258.74 708,880 5,375,810 370.85 1,016,028 84.10 
2580F 4,075,161 281.12 770,205 6,006,000 414.32 1,135,134 84.10 
หมายเหตุ :  1/ จ านวนประชากร (คน) = ข้อมูลประชากรตามทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง  ประชากรแฝง และแรงงาน (ที่มา: สกพอ., 

2562) 
2/ ปริมาณน้ าเสียที่เกิดขึ้น ค านวณจาก อัตราเกิดน้ าเสีย (ลิตร/คน/วัน) x จ านวนประชากร (คน) โดยอัตราการเกิดน้ าเสีย = 189 ลิตร/คน/วัน 

โดยอ้างอิงข้อมูลจากโครงการศึกษาเพื่อจัดล าดับความส าคัญการจัดการน้ าเสียชุมชน (ส านักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม, 2538) 
3/  ความสามารถในการบ าบัดน้ าเสียของพื้นที่ ณ ปี พ.ศ. 2559 จากส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุร)ี  
F คือ Focast  
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รูปภาพที่ 1.4-1 แผนภูมิแสดงการคาดการณ์แนวโน้มปริมาณน้ าเสียชุมชนในพ้ืนที่ EEC ในระยะ 20 ปี  
 ตั้งแต่ พ.ศ. 2560 – 2580 
 

 
 

เป้าหมายการจัดการน้ าเสียชุมชน 

การบริหารจัดการเพ่ือรวบรวมและบ าบัดน้ าเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะแบ่งออกเป็น  
4 กลุ่ม ได้แก่  

กลุ่มที่ 1 พ้ืนที่ที่ยังไม่มีระบบ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดหาระบบและเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การรวบรวมให้ครอบคลุมเขตพ้ืนที่ และบ าบัดน้ าเสียให้ได้ตามค่ามาตรฐานการระบายน้ าทิ้งของกรมควบคุมมลพิษ 
โดยขยายการรองรับน้ าเสียจากท้องถิ่นข้างเคียงที่ไม่สามารถจัดหาระบบบ าบัดน้ าเสีย รวมทั้งต้องควบคุมน้ าเสีย 
จากแหล่งก าเนิดให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด เพ่ือลดปริมาณน้ าเสียลงสู่สาธารณะโดยตรง 

กลุ่มที่ 2 พื้นที่ที่เดินระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง ตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไป จะต้องเตรียมการ 
เพ่ิมประสิทธิภาพระบบ ทั้งในส่วนการก่อสร้างระบบเส้นท่อรวบรวมน้ าเสียให้เชื่อมโยงและครอบคลุมพ้ืนที่ชุมชน 
ที่เป็นแหล่งก าเนิดน้ าเสีย การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบ าบัดให้สามารถบ าบัดน้ าเสียที่ส่งเข้าระบบได้เต็ม
ประสิทธิภาพ ตามค่ามาตรฐานคุณภาพน้ าทิ้งที่จะระบายออกสู่สิ่งแวดล้อม ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของน้ าเสีย 
ที่เกิดขึ้นทั้งหมด  

กลุ่มที่ 3 พ้ืนที่ที่ยังสามารถเดินระบบได้ ให้ตรวจสอบระบบโดยละเอียดและปรับปรุงซ่อมแซม
องค์ประกอบของระบบที่มีการช ารุดเสียหาย เพ่ือให้สามารถน าน้ าเข้าสู่ระบบและบ าบัดให้ได้ตามค่ามาตรฐาน
คุณภาพน้ าทิ้ง ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และเมื่อสามารถด าเนินการได้ถึงร้อยละ 60 ก็ให้เตรียมด าเนินการ
ต่อไปตามกลุ่มที่ 1  

กลุ่มที่ 4 พ้ืนที่ที่ไม่มีการเดินระบบ ซึ่งคาดว่าระบบจะช ารุดเสียหายจนไม่สามารถด าเนินการได้ 
จะต้องท าการตรวจสอบสภาพระบบทั้งระบบและจัดท าแผนงานในการแก้ไขปัญหาน้ าเสียที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต   
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1.5 คุณภาพอากาศและเสียง 

1) สถานการณ์คุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

จากข้อมูลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ พบค่ามลพิษในอากาศมีความเสี่ยงสูงในพ้ืนที่ชายฝั่งทะเล
ตะวันออก เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ที่มีโรงงานอุตสาหกรรม ที่ใช้เชื้อเพลิงเผาไหม้ในกระบวนการผลิตจ านวนมาก และมี
การระบายออกสู่บรรยากาศ สารมลพิษที่ถูกระบายออกมาจะส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน และมี
ความเสี่ยงสูงก่อให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจ ภูมิแพ้และรวมถึงเป็นสารก่อมะเร็ง จากผลการเก็บตัวอย่างและ
ตรวจวัดคุณภาพอากาศ โดยส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 13 (ชลบุรี) ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษได้ตรวจวัดค่า
คุณภาพอากาศ จ านวน 4 พารามิเตอร์หลัก ได้แก่ ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)  ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)  
ก๊าซโอโซน (O3) และฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10)  และมีสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศรวม 9 สถานี 
โดยตั้งอยู่ในเขตจังหวัดระยอง 5 สถานี ได้แก่ ต าบลปลวกแดง ต าบลมาบตาพุด ต าบลท่าประดู่ ต าบลห้วยโป่ง 
และต าบลเนินพระ จังหวัดชลบุรี 3 สถานี ได้แก่ ต าบลทุ่งสุขลา ต าบลบ่อวิน และต าบลบ้านสวน และจังหวัด
ฉะเชิงเทรา 1 สถานี คือ ต าบลวังเย็น จากผลการตรวจวัดพบว่า ก๊าซโอโซน (O3) มีค่าที่เกินกว่าค่ามาตรฐานในทุก
สถานีตรวจวัด แม้ว่าจ านวนร้อยละครั้งที่เกินค่ามาตรฐานที่ตรวจพบไม่สูงมากนัก แต่ก็ถือว่ามีความเสี่ยงที่จะส่งผล
กระทบต่อประชาชน ซึ่งไม่ควรมีค่าที่เกินกว่าค่ามาตรฐาน และตรวจพบค่าฝุ่นละออง PM10 มีค่าที่เกินกว่าค่า
มาตรฐานบ้างเล็กน้อย ส่วนก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)  และก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)  ไม่พบค่าที่เกิน
กว่าค่ามาตรฐาน รายละเอียดดังตารางที่ 1.5-1 

ตารางท่ี 1.5-1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ปี พ.ศ. 2559 

จังหวัด พื้นที่ 

พารามิเตอร์ 
SO2 

(1 ชม.ไม่เกิน 300 ppb) 
NO2 

(1 ชม.ไม่เกิน 170 ppb) 
O3          

(1 ชม.ไม่เกิน 100 ppb) 
PM10  

(ไม่เกิน 120 µgm/ลบ.ม.) 
ppb % ครั้งที่เกิน

ค่ามาตรฐาน 
ppb % ครั้งที่เกินค่า

มาตรฐาน 
ppb % ครั้งที่เกิน

ค่ามาตรฐาน 
µgm/ลบ.ม. % ครั้งที่เกิน

ค่ามาตรฐาน 
ระยอง ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง 0 – 25 0 0 – 69 0 0 – 110 1.10 13 – 128 0.85 

ต.มาบตาพุด อ.เมือง 0 – 115 0 0 – 82 0 0 – 127 2.91 12 – 105 0.00 
ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง 0 – 22 0 0 – 103 0 0 - 163 10.12 14 – 126 0.32 
ต.ท่าประดู่ อ.เมือง 0 - 54 0 0 - 83 0 1 – 128 6.28 8 – 106 0.00 
ต.เนินพระ อ.เมือง 0 – 47 0 0 – 70 0 0 – 70 1.38 15 – 105 0.00 

ชลบุร ี ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา 0 – 78 0 0 – 95 0 0 – 124 8.47 10 – 144 0.28 
ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา NA NA 0 - 122 0 0 - 137 5.65 14 – 128 0.59 
ต.บ้านสวน อ.เมือง NA NA 0 - 103 0 0 - 179 7.10 13 – 150 0.28 

ฉะเชิงเทรา ต.วังเย็น อ.แปลงยาว 0 – 76 0 0 – 66 NA 0 – 194 5.59 12 – 108 0.00 

ที่มา : ดัดแปลงจาก รายงานสถานการณ์และคุณภาพอากาศประเทศไทย ปี 2559, กรมควบคุมมลพิษ, 2559 
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2) สถานการณ์สารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) ในบรรยากาศ   
สารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) เป็นสารที่เกิดขึ้นจากกระบวนการกลั่นน้ ามัน กระบวนการแยกแก๊ส 

และน ามาใช้เป็นเชื้อเพลิง รวมถึงการผลิตในอุตสาหกรรมอย่างกว้างขวาง อินทรีย์สารเหล่านี้หากปนเปื้อนใน
บรรยากาศจะมีความเสี่ยงสูงต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน เนื่องจากสารอินทรีย์ระเหยง่ายเป็นสารที่มีความเสี่ยง
อันก่อให้เกิดโรคมะเร็งหากรับเข้าในร่างกายมนุษย์และสัตว์ที่เกินกว่าค่ามาตรฐาน จากการตรวจวัดโดยส านักงาน
สิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ ตรวจวัดจากสถานีเก็บตัวอย่างสารอินทรีย์ระเหยง่าย  
ในจังหวัดระยอง จ านวน 9 สถานี โดยแบ่งออกเป็นพ้ืนที่มาบตาพุดจ านวน 7 สถานี ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลมาบตาพุด วัดมาบชลูด โรงเรียนวัดหนองแฟบ สถานีเมืองใหม่มาบตาพุด ที่ท าการชุมชนบ้านพลง 
ศูนย์บริการสาธารณสุขบ้านตากวนและชุมชนเนินพะยอม (หมู่บ้านนพเกตุ) และเขตประกอบการอุตสาหกรรม 
ไออาร์พีซี จ านวน 2 สถานี ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหนองจอก และวัดปลวกเกตุ ซึ่งผลการ
ตรวจวัดในปี พ.ศ. 2559 พบว่า มีการตรวจพบค่าที่เกินกว่าค่ามาตรฐาน 3 ชนิด คือ Benzene 1,3–Butadiene 
และ 1,2 – ichloroethane ในเขตมาบตาพุด โดยเฉพาะ Benzene มีการตรวจพบค่าที่เกินกว่าค่ามาตรฐาน  
เกือบทุกสถานีตรวจวัด รายละเอียดดังตารางที่ 1.5-2 

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

สาร VOCs 

มาตรฐาน 
เฉลี่ย 
รายป ี

(ug/m3) 

รพ.สต.
มาบ 
ตาพดุ 

วัด 
มาบชลูด 

โรงเรียน 
วัดหนอง

แฟบ 

สถานี 
เมืองใหม่ 
มาบตาพดุ 

ชุมชน
บ้านพลง 

ศูนย์บริการ
สาธารณสุข
บ้านตากวน 

หมู่บ้าน 
นพเกต ุ

รพ.สต.
บ้าน
หนอง
จอก 

วัด 
ปลวกเกต ุ

Benzene 1.70 2.60 1.50 2.10 2.60 4.70 2.40 2.10 1.50 1.60 

1, 3 - Butadiene 0.33 0.78 0.19 0.16 0.66 0.27 0.58 0.05 0.01 0.28 

Chloroform 0.43 0.06 0.05 0.19 0.07 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 

1, 2 - ichloroethane 0.40 1.1 0.2 0.1 1.0 0.4 0.10 0.10 0.10 0.10 

Dichloromethane 22 1.01 1.13 0.54 1.04 0.80 0.99 2.36 0.47 0.47 

1, 2 - Dichloropropane 4 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 

Tetrachloroethylene 200 0.03 0.24 0.03 0.09 0.06 0.11 0.11 0.03 0.03 

Trichloroethylene 23 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.07 0.02 

Vinyl Chloride 10 0.84 0.03 0.02 1.30 0.54 0.07 0.07 0.01 0.01 

หมายเหตุ : แถบสีเหลืองหมายถึง มีค่าเกินมาตรฐานสารอินทรยี์ระเหยง่าย (VOCs) ในบรรยากาศโดยทั่วไป ในเวลา 1 ปี 
ที่มา : รายงานสถานการณ์และคุณภาพอากาศประเทศไทย พ.ศ. 2559, กรมควบคุมมลพิษ, 2559 
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3) ระดับเสียง 

     จากข้อมูลการตรวจวัดระดับเสียงปี พ.ศ. 2558 จากสถานีตรวจวัด 5 แห่ง ในเขตจังหวัด
ชลบุรี 3 แห่ง ได้แก่ ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชา อ าเภอ
ศรีราชา และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเขาหิน ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา และในเขตจังหวัดระยอง  
2 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลมาบตาพุด และส านักงานเกษตรจังหวัดระยอง ผลการตรวจวัดพบว่า  
มีค่าเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 70 dBA  2 จุด ที่ส าหรับสถานีส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) และสถานี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพมาบตาพุด อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง นอกนั้นไม่เกินค่ามาตรฐาน รายละเอียดดัง 
ตารางที่ 1.5-3 

ตารางท่ี 1.5-3 ระดับเสียงเฉลี่ย Leq 24 ชั่วโมง (dBA) 5 สถานีตรวจวัด ค่าเฉลี่ยทั้งปี พ.ศ. 2558 

จังหวัด สถานีตรวจวัด 

ระดับเสียงเฉลี่ย  
Leq 24 ชั่วโมง 

(ไม่เกิน 70 dBA) 

ร้อยละ 
ของวัน  
ที่ค่าเกิน
มาตรฐาน สูงสุด ต่ าสุด เฉลี่ย 

ชลบุร ี
 

1. ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13   อ าเภอเมือง  70.7 43.6 56.0 3 
2. มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรรีาชา อ าเภอศรรีาชา   67.1 54.8 60.5 0 
3. โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพบ้านเขาหิน ต าบลบ่อวิน  68.7 51.9 58.6 0 

ระยอง 
 

1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ  ต าบลมาบตาพุด อ าเภอเมือง  73.5 58.0 62.6 9 
2. ส านักงานเกษตรจังหวัดระยอง  อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 67.1 63.1 65.1 0 

ที่มา : รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ภาคตะวันออก ปี 2559 ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี),2559 

แนวโน้มของคุณภาพอากาศและเสียง 

เมื่อพิจารณาจากผลการตรวจวัดค่าคุณภาพอากาศทั่วไปในบรรยากาศ ค่าสารอินทรีย์ระเหยง่าย
และค่าระดับเสียงพบว่า ยังไม่มีความรุนแรงมากนัก ซึ่งมีการตรวจพบค่าที่เกินกว่าค่ามาตรฐานบ้างบางสถานนี
ตรวจวัด แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากสารมลพิษในอากาศ มีความเสี่ยงสูงต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน จึงต้องมีการ
เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด แนวโน้มของความรุนแรงของมลพิษในอากาศและเสียงดัง มีความเป็นไปได้ที่จะมีมากขึ้นใน
อนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากภาคอุตสาหกรรม และการขนส่ง ทั้งจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากขึ้น และการ
พัฒนาพ้ืนที่ EEC ซ่ึงจะมีแนวโน้มของการใช้เชื้อเพลิง การกลั่นและแยกก๊าซ มากขึ้น ในอนาคต  

เป้าหมายการจัดการคุณภาพอากาศและเสียง  

การตรวจวัดค่าคุณภาพอากาศ สารอินทรีย์ระเหยง่ายและระดับเสียง เป็นการตรวจวัดใน
บรรยากาศทั่วไป จึงเป็นข้อมูลในลักษณะการแจ้งผลสภาพบรรยากาศทั่วไป ไม่สามารถระบุ แหล่งที่มาของ 
สารมลพิษในอากาศและเสียงได้ ดังนั้นในการก าหนดเป้าหมายเพ่ือการจัดการจึงแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ  
การเพ่ิมสถานีตรวจวัดให้ครอบคลุมพ้ืนที่โรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นแหล่งก าเนิดมลพิษและพ้ืนที่ชุมชนหนาแน่น 
เพ่ือการเฝ้าระวังค่าคุณภาพอากาศ และระดับเสียงตลอด 24 ชั่วโมง และการให้ข้อมูลข่าวสารกับประชาชน  
เพ่ือแสดงผลการตรวจวัดให้ประชาชน ได้รับทราบได้โดยง่ายและทั่วถึงในหลายๆ รูปแบบ ที่แสดงให้เห็นค่าการ
ตรวจวัดตามเวลาจริง รวมถึงต้องมีหน่วยเฝ้าระวังและเตือนภัยที่สามารถแจ้งเหตุการตรวจพบค่าสารมลพิษ 
ในอากาศที่เกินกว่าค่ามาตรฐานและมีความเสี่ยงอันจะก่อให้เกิดอันตรายกับประชาชน 
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1.6 สถานการณ์การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
1) ปริมาณและอัตราการผลิตขยะมูลฝอยชุมชน 

อัตราการผลิตขยะมูลฝอย จากข้อมูลในปี พ.ศ. 2559 พบว่า จังหวัดชลบุรี มีปริมาณขยะมูลฝอย
ชุมชน เกิดขึ้นมากที่สุด ซึ่งมีปริมาณทั้ งหมด 2,619.72 ตันต่อวัน คิดเป็นอัตราการผลิตขยะมูลฝอย  
1.8 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน จังหวัดระยอง มีปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนเกิดขึ้น 896.88 ตันต่อวัน คิดเป็นอัตราการ
ผลิตขยะมูลฝอย 1.3 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน และจังหวัดฉะเชิงเทรา มีปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนเกิดขึ้นทั้งหมด 
751.12 ตันต่อวัน คิดเป็นอัตราการผลิตขยะมูลฝอย 1.1 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน ซึ่งถือว่าทั้ง 3 จังหวัด มีการอัตรา
การผลิตขยะมูลฝอยที่ค่อนข้างสูง (เกินกว่า 1 กก./คน/วัน) รายละเอียดดังตารางที่  1.6-1   
ตารางที่ 1.6-1  อัตราการผลิตขยะมูลฝอย  

จังหวัด จ านวนประชากร ปริมาณขยะที่เกิดทั้งหมด อัตราการผลิตขยะมูลฝอย 

 
(คน) (ตัน/วัน) (กก./คน/วัน) 

ชลบุร ี 1,483,049 2,619.72 1.8 
ระยอง 700,223 896.88 1.3 

ฉะเชิงเทรา 704,399 751.12 1.1 
รวม 2,887,671 4,267.72 1.5 

ที่มา: ดัดแปลงจาก รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมภาคตะวันออก พ.ศ. 2559, ส านักสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) 
2) การจัดการขยะมูลฝอย 

การรวบรวมและเก็บขน  ข้อมูลจ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยชมุชน 
พบว่าจังหวัดระยองมีสัดส่วนของจ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้บริการเก็บขนมากที่สุด คือ 66 แห่ง 
จากทั้งหมด 67 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 99.55 รองลงมาคือจังหวัดชลบุรี 92 แห่ง จากทั้งหมด 98 แห่ง  
และฉะเชิงเทรา มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้บริการเก็บขนเพียง 74 แห่ง จากทั้งหมด 108 แห่ง รายละเอียดดัง
ตารางที่ 1.6-2 
ตารางที่ 1.6-2 จ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่มีการใช้ให้บริการเก็บขน  

จังหวัด 
จ านวน อปท. 

ปรมิาณขยะที่เกิด
ทั้งหมด 

จ านวน อปท.ที่มกีารให ้
บรกิารเกบ็ขน 

ปรมิาณขยะในพ้ืนที่ให้บรกิาร
เก็บขน 

(แห่ง) (ตัน/วัน) (แห่ง) (รอ้ยละ) (ตัน/วัน) (รอ้ยละ) 
ระยอง 67 896.88 66 98.51 892.88 99.55 

ชลบุรี 98 2,619.72 92 93.88 2,576.98 98.37 

ฉะเชิงเทรา 108 751.12 74 68.52 572.33 76.20 

รวม 273 4,267.72 232 84.98 4,042.19 94.72 

ที่มา: รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ภาคตะวันออก ปี 2559 ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี), 2559 
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สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา มีสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย จ านวน 
65 แห่ง เป็นสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 55 แห่ง และเอกชน จ านวน 10 
แห่ง ซึ่งสามารถแบ่งเป็นสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยชุมชนที่ถูกหลักวิชาการ จ านวน 9 แห่ง และสถานที่ก าจัดขยะมูล
ฝอยชุมชนไม่ถูกหลักวิชาการ จ านวน 56 แห่ง รายละเอียดดังตารางที ่1.6-3 และรูปภาพที่ 1.6-1 

ตารางที ่1.6-3 จ านวนสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยชุมชน  

จังหวัด 
สถานที่ก าจดัแบบถูกหลักวิชาการ สถานที่ก าจดัแบบไม่ถกูหลกัวิชาการ 

รวม 
ท้องถิ่น เอกชน รวม ท้องถิ่น เอกชน รวม 

ชลบุร ี 3 1 4 21 2 23 27 
ระยอง 4 0 4 15 4 19 23 
ฉะเชิงเทรา 0 1 1 12 2 14 15 

รวม 7 2 9 48 8 56 65 
ที่มา: รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ภาคตะวันออก ปี 2559 ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี), 2559 

การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน  จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง มีการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยชุมชนโดยการน าขยะไปใช้ประโยชน์ผ่านกิจกรรม และกระบวนการรีไซเคิลต่างๆ ซึ่งจากข้อมูลการจัดการขยะ
พบว่า จังหวัดชลบุรีมีอัตราส่วนการน าขยะไปใช้ประโยชน์สูงสุด คือ ร้อยละ 11.52 ของปริมาณขยะที่เกิดขึ้น
ทั้งหมด รองลงมาคือ จังหวัดระยอง ร้อยละ 6.64 และฉะเชิงเทรา ร้อยละ 1.65 รายละเอียดดังตารางที่ 1.6-4 
และรูปภาพที่ 1.6-2 

ตารางที่ 1.6-4 ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นและการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน  

ที่มา: รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ภาคตะวันออก ปี 2559 ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี), 2559 

จากข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน พบว่า จังหวัดระยองมีการจัดการขยะถูกต้องตามหลักวิชาการ
สูงที่สุด คิดเป็นร้อยละ 54.35 ของปริมาณขยะที่เกิด รองลงมาคือจังหวัดชลบุรี ร้อยละ 36.63 ของปริมาณขยะ 
ทีเ่กิด แต่ในส่วนของจังหวัดฉะเชิงเทรายังมีการจัดการขยะแบบไม่ถูกต้อง คิดเป็นร้อยละ 70.16 และมีการปริมาณ
ขยะตกค้างสะสม 1,242,000 ตัน ซึ่งมีอัตราส่วนร้อยละ 56.53 ของปริมาณขยะสะสมในภาคตะวันออก 

  

จังหวัด 
ปริมาณขยะ 
ที่เกิดทั้งหมด 

น าไปรีไซเคิล ก าจัดถูกต้อง ก าจัดไม่ถกูต้อง 
ปริมาณขยะที ่
ไม่มีการเกบ็ขน 

(ตัน/วัน) (ตัน/วัน) (ตัน/วัน) (ตัน/วัน) (ตัน/วัน) 
ชลบุร ี 2,619.72 301.90 959.50 1,219.08 139.24 
ระยอง 896.88 59.59 487.45 285.31 64.53 

ฉะเชงิเทรา 751.12 12.41 6.00 527.02 205.69 
รวม 4,267.72 373.90 1,452.95 2,031.41 409.46 
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รูปภาพที่ 1.6-1 แผนที่แสดงที่ตั้งระบบบ าบัดน้ าเสียและสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยชุมชนในพื้นท่ี EEC 
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รูปภาพที่ 1.6-2 แผนภูมิแสดงอัตราส่วนการจัดการขยะมูลฝอย พ.ศ. 2559  

 

ที่มา: รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ภาคตะวันออก ปี 2559 ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบรุี), 2559 

 

ความสามารถในการก าจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ในเขตพ้ืนที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง 
พบว่ามีการน าขยะไปใช้ประโยชน์ใหม่ และการก าจัดด้วยวิธีการที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ด้วยการฝังกลบอย่าง 
ถูกสุขลักษณะ การคัดแยก และการหมักท าปุ๋ย จากข้อมูลแยกเป็นรายจังหวัด พบว่าจังหวัดระยองสามารถก าจัดได้
สูงสุด ร้อยละ 60.99  จังหวัดชลบุรี ร้อยละ 48.15 และจังหวัดฉะเชิงเทรา ร้อยละ 2.45 ทั้งนี้ ในภาพรวมของ 
ทั้ง 3 จังหวัด สามารถก าจัดขยะมูลฝอยชุมชนได้คิดเป็นร้อยละ 42.8 ถือว่ายังอยู่ในระดับปานกลาง แต่ในจังหวัด
ฉะเชิงเทรามีการด าเนินการที่อยู่ในระดับค่อนข้างต่ า รายละเอียดดังตารางที่ 1.6-5 

ตารางที ่ 1.6-5 ข้อมูลความสามารถในการก าจัดขยะมูลฝอย 

จังหวัด ปริมาณขยะที่
เกิดขึ้น 

(ตัน/วัน) 

ความสามารถในการจัดการที่ถูกวิธี 
รีไซเคิล 
(ตัน/วัน) 

ก าจัดถูกวิธ ี
(ตัน/วัน) 

รวม 
(ตัน/วัน) 

ร้อยละ 
 

ระยอง 896.88 59.59 487.45 547.04 60.99 
ชลบุร ี 2,619.72 301.9 959.5 1,261.40 48.15 

ฉะเชิงเทรา 751.12 12.41 6.00 18.41 2.45 
รวม 4,267.72 373.9 1,452.95 1,826.85 42.81 

ที่มา: ดัดแปลง รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ภาคตะวันออก ปี 2559 ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี), 2559 
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3) ขยะมูลฝอยตกค้างสะสม 

ข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่ด าเนินการไม่ถูกต้อง ปี พ.ศ. 2559 
พบว่าจังหวัดฉะเชิงเทรามีปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างสูงที่สุด คือ 1,242,000 ตัน พบว่ามีขยะมูลฝอยตกค้าง  
ณ สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรามากที่สุดคือประมาณ 500,000 ตัน รองลงมาคือชลบุรี 
398,936 ตัน และระยอง 221,900 ตัน  

กรมควบคุมมลพิษมีการจัดล าดับจังหวัดที่มีปัญหาวิกฤตด้านการจัดการขยะมูลฝอย โดยพิจารณา
จาก 3 ปัจจัยหลัก ประกอบด้วย 1) ปริมาณขยะมูลฝอยที่ไม่ได้รับการบริการเก็บขน 2) ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูก
น าไปก าจัดแบบไม่ถูกต้อง และ 3) ปริมาณขยะมูลฝอยสะสมในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้องโดยน าปัจจัย
หลักมาวิเคราะห์เป็นค่าปริมาณขยะมูลฝอยทั้ง 3 ปัจจัยหลักและคูณด้วยค่าถ่วงน้ าหนักความส าคัญ ซึ่งคะแนนเต็ม
เท่ากับ 100 คะแนน โดยจังหวัดที่มีคะแนนสูงแสดงว่าจังหวัดที่มีปัญหาวิกฤตด้านการจัดการขยะมูลฝอย 
จากการวิเคราะห์พบว่า จังหวัดฉะเชิงเทรามีค่าสูงที่สุด คือ 85.03 คะแนน รองลงมาจังหวัดชลบุรี 34.25 คะแนน 
และระยอง 23.02 คะแนน รายละเอียดดังตารางที่ 1.6-6 

ตารางท่ี 1.6-6 ปริมาณขยะตกค้างในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่ด าเนินการไม่ถูกต้อง 

จังหวัด ปริมาณขยะตกค้าง (ตัน) คะแนนความวิกฤต (100 คะแนน) 
ฉะเชิงเทรา 1,242,000 85.03 

ชลบุร ี 398,936 34. 25 
ระยอง 221,900 23.02 
รวม 1,862,836  

ที่มา : รายงานสถานการณ์ขยะมูลฝอยชุมชนประเทศไทย ปี พ.ศ. 2559 กรมควบคุมมลพิษ, 2559 

สาเหตุหลักที่ก่อให้เกิดปัญหาด้านการจัดการขยะมูลฝอยในพ้ืนที่ เกิดจากการเพ่ิมขึ้นของจ านวน
ประชากรอย่างรวดเร็ว ประชาชนยังขาดความตระหนักและให้ความร่วมมือในการคัดแยกขยะมูลฝอยอย่าง 
มีประสิทธิภาพ ในขณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังไม่มีความพร้อมและศักยภาพในการจัดการ 
ขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ  

แนวโน้มของการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
เมื่อพิจารณาข้อมูลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในจังหวัดพ้ืนที่ 3 จังหวัด ถือว่าองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดระยองและชลบุรี มีการด าเนินการได้ในระดับที่ดีมาก ในด้านการให้บริหารจัดเก็บขยะมูลฝอย 
ออกจากเขตชุมชน ส่วนการก าจัดขยะมูลฝอยที่ถูกต้องตามหลักวิชาการยังไม่สามารถด าเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูง แต่ส าหรับจังหวัดฉะเชิงเทรา มีการด าเนินการทั้งการเก็บขนขยะมูลฝอยและการก าจัดด้วยวิธีการ 
ที่ถูกต้องยังอยู่ในระดับปานกลางและค่อนข้างต่ า อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากอัตราการผลิตขยะมูลฝอยของทั้ง 3 
จังหวัด ถือว่าค่อนข้างสูง ซึ่งหากในอนาคตเมื่อมีการพัฒนาเป็นพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาพตะวันออกแล้ว  
จะมีปริมาณประชากรเคลื่อนย้ายเข้ามาอีกเป็นจ านวนมาก ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพของการเก็บขนและการก าจัด
ลดน้อยลง ดังนั้นจึงต้องจัดเตรียมความพร้อมในการเก็บขนขยะมูลฝอย ส าหรับการก าจัดขยะมูลฝอยนั้น ถือว่ามีข้อดี
ที่มีการด าเนินการทั้งจากท้องถิ่นและเอกชน แม้ว่าจะมีหลายแห่งที่ยังด าเนินการไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ดังนั้นจึง
ต้องจัดเตรียมการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบก าจัดขยะมูลฝอยด้วยเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูง ในสถานที่ก าจัดขยะ
มูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงการให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยอย่าง
ถูกต้องตามกฎหมาย 
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ในการพัฒนาพ้ืนที่ EEC จะส่งผลต่อการเพ่ิมข้ึนของประชากร ทั้งประชากรแฝง แรงงาน และ
นักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาในพ้ืนที่ทั้ง 3 จังหวัด ซึ่งจากข้อมูลการคาดการณ์จ านวนประชากรรวม กรณีมีการพัฒนา 
EEC ของ สกพอ. โดยใช้อัตราการเกิดขยะมูลฝอย 1.8 กิโลกรัม/คน/วัน ในการวิเคราะห์โดยเปรียบเทียบกับ
ปริมาณขยะมูลฝอยที่จะเกิดขึ้นในกรณีที่ไม่มีการด าเนินการพัฒนาพื้นที่ EEC ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 – 2580 
รายละเอียดดังตารางที่ 1.6-7 และรูปภาพที่ 1.6-3   

ตารางที่ 1.6-7 การคาดการณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของปริมาณขยะมูลฝอยในพ้ืนที่ EEC ระยะ 20 ปี  

ปี พ.ศ. ประชากรรวม 
กรณีไม่ม ี

การพัฒนา EEC 
(คน) 

ปรมิาณผลติขยะมลูฝอย  ประชากรรวม 
กรณีม ี

การพัฒนา EEC  
(คน) 

ปรมิาณผลติขยะมลูฝอย  ความสามารถ
ก าจัดขยะ 

ในพ้ืนที่ (ตัน/ปี) 
ณ ป ี2559 

ล้านตัน/ป ี ตัน/วัน ล้านตัน/ป ี ตัน/วัน 

2559 2,887,730 1.56 4,267 2,887,730 1.56 4,267 0.67 
2560 2,934,703 1.61 4,402 2,934,703 1.61 4,402 0.67 
2565F 3,182,822 2.09 5,729 4,380,605 2.88 7,885 0.67 
2570F 3,454,066 2.27 6,217 4,826,795 3.17 8,688 0.67 
2575F 3,750,687 2.46 6,751 5,375,810 3.53 9,676 0.67 
2580F 4,075,161 2.68 7,335 6,006,000 3.95 10,811 0.67 

หมายเหตุ : 1/  จ านวนประชากรรวม (คน) = ข้อมูลประชากรตามทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง ประชากรแฝง และแรงงาน 
(ที่มา: สกพอ., มีนาคม 2562) 

ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น ค านวณจาก อัตราเกิดขยะมูลฝอย (1.8 กก./คน/วัน) x จ านวนประชากร (คน) 
ความสามารถในการบ าบัดก าจัดขยะมูลฝอยของพื้นที่ ณ ปี พ.ศ. 2559 จากส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) 

รูปภาพที่ 1.6-3  แผนภูมิแสดงการคาดการณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของปริมาณขยะมูลฝอยในพ้ืนที่เขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก ในระยะปี 20 ปี ตั้งแต่พ.ศ. 2560 – 2580 
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หน่วย : ล้านตัน 



แผนสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 - 2564 

2-22 
 

1.7 สถานการณ์การจัดการกากของเสียอันตราย 

1.7.1 ของเสียอันตรายจากชุมชน 
ข้อมูลการติดตามและรวบรวมข้อมูลของเสียอันตรายจากชุมชนของท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการ

เมืองสวยใส ไร้มลพิษ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคตะวันออก พบว่า มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่ง
เริ่มให้ความสนใจในการรวบรวมของเสียอันตรายที่เกิดขึ้นในชุมชน โดยในปี พ.ศ. 2559 มีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่รวบรวมของเสียอันตรายในชุมชน จ านวน 24 แห่ง รวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชนได้ 9.536 ตัน เป็น
การรวบรวมขยะอันตรายชุมชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตนเอง ซึ่งตามนโยบายได้ให้มีการจัดการรวบรวมใน
รูปแบบของศูนย์รวม โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลักที่มีการจัดการขยะเป็นศูนย์
ก าจัดขยะรวม โดยเสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแกนน าในการรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชนใน
ท้องถิ่นภายในจังหวัดและส่งก าจัดต่อไป แต่ยังติดข้อกฎหมาย และปัญหาต่างๆ ได้แก่ การขาดแคลนงบประมาณใน
การจัดส่งและก าจัดของเสียอันตรายในชุมชน เนื่องจากค่าขนส่งและค่าก าจัดมีราคาสูง การรวบรวม 
แต่ละครั้งได้ปริมาณที่น้อยไม่คุ้มทุนในการขนส่งไปก าจัด 

1.7.2 มูลฝอยติดเชื้อ 
มูลฝอยติดเชื้อจากโรงพยาบาล สถานพยาบาล และโรงพยาบาลสัตว์ เป็นมูลฝอยชนิดที่เป็น

อันตราย ปัจจุบันยังไม่มีระบบการบริหารจัดการ โดยส่วนใหญ่สถานพยาบาลจะว่าจ้างบริษัทเอกชนเก็บรวบรวม 
ขนส่ง และน าไปก าจัด ซึ่งปัจจุบันพบปัญหาการลักลอบน ามูลฝอยติดเชื้อไปทิ้งตามสถานที่ต่างๆ อยู่บ่อยครั้ง เช่น  
ในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย บ่อดิน ในป่าและพ้ืนที่สาธารณะอ่ืนๆ ซึ่งเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัย
อยู่ในบริเวณใกล้เคียง และบริษัทเอกชนบางรายน าไปก าจัดในเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ โดยข้อมูลปริมาณการเกิด 
มูลฝอยติดเชื้อจากกรมอนามัย พ.ศ. 2556 พบว่า จังหวัดชลบุรี มีปริมาณการเกิดมูลฝอยติดเชื้อมากที่สุด  
รวม 1,941 ตัน โดยประมาณร้อยละ 40 มาจากโรงพยาบาลของรัฐ รองลงมาคือ จังหวัดระยอง ปริมาณรวม  
527 ตัน และจังหวัดฉะเชิงเทรา มีปริมาณรวม 287 ตัน รายละเอียดดังตารางที่ 1.7-1 
ตารางที่ 1.7 -1  แสดงปริมาณมูลฝอยติดเชื้อ ป ีพ.ศ. 2556  

จังหวัด ปริมาณมลูฝอยตดิเชื้อ (ตัน/ป)ี 
รพ.รัฐ รพ.เอกชน รพ.สต. คลินิก สถานพยาบาลสัตว์ รวม 

ชลบุร ี 1,186 336 39 363 17 1,941 
ระยอง 296 64 31 130 6 527 

ฉะเชงิเทรา 112 51 38 83 3 287 
รวม 1,594 451 108 576 26 2,755 

ที่มา : กรมอนามัย, 2556 
ข้อมูลรายงานการติดตามผลการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

และ พ.ศ. 2560 ของส านักนายกรัฐมนตรี พบว่ามูลฝอยติดเชื้อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีปริมาณรวม 4,965 
ตัน เพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ประมาณ 1,051 ตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 26.9 โดยจังหวัดชลบุรี มี
อัตราการเพ่ิมขึ้นสูงสุด เพ่ิมขึ้นร้อยละ 45.6 ฉะเชิงเทราร้อยละ 27.7 ยกเว้นจังหวัดระยอง มีปริมาณ 
มูลฝอยติดเชื้อลดลง ร้อยละ 24.8  ในส่วนการด าเนินการในปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง อยู่ระหว่าง
ด าเนินการก่อสร้างระบบเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ เพ่ือรองรับปริมาณเกิดขึ้นในจังหวัดระยอง รายละเอียดดังตารางที่ 
1.7-2 
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ตารางที่ 1.7-2 การจดัการมูลฝอยติดเชื้อ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   
จังหวัด ปรมิาณมลูฝอยติดเชือ้ (ตัน) ระบบจัดการมลูฝอยติดเชื้อ 

ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ
2559 (ตัน) 

ปีงบประมาณ 2560 เตาเผา สถานภาพ การด าเนินการในปัจจุบัน 
2556 (ตัน) ตัน ร้อยละ

เพ่ิมขึ้น 
  

ชลบุร ี 1,941 ๑,๑๓๑.๘๓ ๑,๖๔๘.๐๖ 45.61 √ หยุดใช้งาน ว่าจ้างเอกชนเกบ็ขนไปก าจดั 
ฉะเชิงเทรา 287 ๒,๓๓๕.๙๓ ๒,๙๘๑.๙๗ 27.66 - - ว่าจ้างเอกชนเกบ็ขนไปก าจดั 

ระยอง 527 ๔๔๖.๔๗ ๓๓๕.๙๖ -24.75 √ ก่อสรา้ง ด าเนนิการโดย อบจ.ระยอง 
รวม 2,755 3,914.23 ๔,๙๖๕.๙๙ 26.87    

ที่มา : ข้อมูลการติดตามผลการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ส านักนายกรัฐมนตรี, 2560 
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของปริมาณมูลฝอยติดเชื้อ  
เมื่อพิจารณาข้อมูลในตารางที่ 1.7-2 การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

พบว่า ในพ้ืนที่ EEC มีการอัตราการเพ่ิมขึ้นของปริมาณมูลฝอยติดเชื้อในระดับค่อนข้างสูง หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 26 
ต่อปี และยังมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องตามการเพ่ิมขึ้นของประชากร ประชากรแฝง แรงงาน และนักท่องเที่ยว 
และการส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์แบบครบวงจร เป็น1 ใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายของการพัฒนา EEC 
ในขณะที่การด าเนินการเพ่ือจัดการมูลฝอยติดเชื้อ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเพียงองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยองเท่านั้น ที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้างระบบเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ ซึ่งคาดว่าจะสามารถด าเนินการระบบได้ในปี  
พ.ศ. 2561 ส่วนจังหวัดชลบุรีเดิมมีเตาเผามูลฝอยติดเชื้อที่เมืองพัทยา แต่หยุดด าเนินการแล้วเนื่องจากเตาเผาหมด
สภาพการใช้งาน ส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรายังไม่มีการด าเนินการใดๆ  

1.7.3 กากของเสียอุตสาหกรรม 
1) เขตอุตสาหกรรม 

เขตอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา ที่เปิดด าเนินการแล้ว
รวมทั้งสิ้น 41 แห่ง เนื้อที่โครงการรวม 129,277 ไร่ ประกอบด้วย นิคมอุตสาหกรรม 23 แห่ง เขตประกอบการ
อุตสาหกรรม 8 แห่ง สวนอุตสาหกรรม 4 แห่ง และชุมชนอุตสาหกรรม 6 แห่ง รายละเอียดดังตารางที่ 1.7-3 
ตารางที่ 1.7-3 แสดงจ านวนและพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรม/เขตประกอบการ/สวน/ชุมชนอุตสาหกรรม 

จังหวัด 
นิคมฯ เขตประกอบการฯ สวนฯ ชุมชนฯ รวม 

(แห่ง) (ไร)่ (แห่ง) (ไร)่ (แห่ง) (ไร)่ (แห่ง) (ไร)่ (แห่ง) (ไร)่ 
ระยอง 9 43,676 5 11,856 2 1,854 4 3,603 20 60,989 
ชลบุร ี 11 49,479 1 756 1 1,700 1 763 14 52,698 
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 : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และกรมโรงงานอุตสาหกรรม ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2559 

2) โรงงานอุตสาหกรรม 
ข้อมูลกรมโรงงานอุตสาหกรรม พบว่า จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรามีโรงงานที่

เข้าข่ายควบคุมตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 รวม 9,856 โรงงาน โดยจ าแนกตามประเภทของโรงงาน 
ได้แก่ จ าพวกที่ 1 เครื่องจักรไม่เกิน 20 แรงม้าและคนงานไม่เกิน 20 คน จ านวน 493 โรงงาน จ าพวกที่ 2 
เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า จ านวน 555 โรงงาน และจ าพวกที่ 3 เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า หรือคนงานเกิน 
50 คน หรือโรงงานทุกขนาด ซึ่งใช้ฟืน ขี้เลื่อย หรือแกลบ เป็นเชื้อเพลิง จ านวน 8,808 โรงงาน  
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ปัจจุบันกระทรวงอุตสาหกรรมก าหนดให้โรงงานจ าพวกที่ 3 ที่แจ้งประกอบกิจการแล้ว 
ต้องเข้าสู่ระบบการจัดการกากอุตสาหกรรม โดยด าเนินการแจ้งการขนส่งกากอุตสาหกรรมออกไปบ าบัด/ก าจัด/ 
รีไซเคิล ไปยังโรงงานรับบ าบัด/ก าจัด/รีไซเคิลกากอุตสาหกรรม โดยโรงงานดังกล่าวต้องได้รับการตรวจสอบว่ามีการ
ประกอบกิจการถูกต้องตามกฎหมายและถูกหลักวิชาการ โดยหน่วยงานของรัฐและเอกชน ทั้งทางตรง โดยวิธี Post 
Audit/Inspection และทางอ้อมโดยวิธีสุ่มตรวจเอกสารก ากับของเสีย ซึ่งในพ้ืนที่ EEC มีโรงงานจ าพวกที่ 3 จ านวน 
8,808 โรงงาน รายละเอียดดังตารางที่ 1.7-4 
ตารางที่ 1.7-4 จ านวนโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ ตาม พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535    

จังหวัด 
โรงงานประเภท (แห่ง) รวม 

จ าพวกที่ 1 จ าพวกที่ 2 จ าพวกที่ 3 จ านวนโรงงาน ปริมาณกากของเสีย (ล้านตัน/ปี) 
ระยอง 210 137 4,585 4,932 2.01 

ฉะเชิงเทรา 102 157 2,485 2,744 1.16 
ชลบุร ี 181 261 1,738 2,180 1.89 

รวมทั้งสิ้น 493 555 8,808 9,856 5.07 
  ที่มา: ข้อมูลเผยแพร่จากเว็บไซต์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2558 

3) โรงงานรับก าจัดกากของเสียอุตสาหกรรม  
3.1) โรงงานรับก าจัดกากของเสียอุตสาหกรรมที่ไม่เป็นอันตราย กระทรวงอุตสาหกรรม  

ได้ก าหนดให้โรงงานจ าพวกที่ 3 ที่แจ้งประกอบกิจการแล้ว คือผู้ก่อก าเนิดของเสียที่จะต้องเข้าสู่ระบบการจัดการกาก
อุตสาหกรรม โดยด าเนินการแจ้งการขนส่งกากอุตสาหกรรมออกไปบ าบัด ก าจัดหรือรีไซเคิล ไปยังโรงงานรับบ าบัด 
ก าจัด รีไซเคิลกากอุตสาหกรรม จากข้อมูลกรมโรงงานอุตสาหกรรม พบว่าในจังหวัดชลบุรี ระยองและฉะเชิงเทรา  
มีจ านวนรวม 6 ราย มีความสามารถในการรับก าจัดได้ รวม 370,700 ตัน รายละเอียดดังตารางที่ 1.7-5 ส าหรับ
ในจังหวัดอ่ืนๆ ยังมีอีก จ านวน 10 ราย มีความสามารถในการก าจัดรวม 465,300 ตัน รายละเอียดดังตารางที่ 
1.7-6 (ที่มา: กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2559) 
ตารางที่  1.7-5 โรงงานก าจัดของเสียอุตสาหกรรมประเภทของเสียไม่อันตรายในพ้ืนที่ EEC 

จังหวดั บริษทั (แห่ง) ความสามารถในการรองรบั (ตนั) 
ชลบุรี 2 322,000 
ระยอง 2 32,000 

ฉะเชิงเทรา 2 16,700 
รวม 6 370,700 

 
ตารางท่ี 1.7-6 โรงงานก าจัดของเสียอุตสาหกรรมประเภทของเสียไม่อันตรายในจังหวัดอ่ืนๆ 

จังหวดั บริษทั (จ านวน) ความสามารถในการรองรบั (ตนั) 
กาญจนบุรี 1 150,000 

สระบุรี 1 140,000 
ราชบุรี 3 76,000 
สระแก้ว 1 36,000 

สมุทรปราการ 1 36,000 
เพชรบูรณ์ 1 14,000 
ปราจีนบุรี 1 13,000 
เชียงใหม่ 1 300 

รวม 16  986,300 
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3.2)  โรงงานก าจัดกากอุตสาหกรรมประเภทของเสียอันตราย พบว่า ในปัจจุบัน
ประเทศไทยมีโรงงานรับก าจัดกากของเสียอันตราย จ านวน 7 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 14 ราย แบ่งเป็น เตาเผา 
จ านวน 11 บริษัท มีความสามารถในการรองรับได้ 9.55 ล้านตัน และหลุมฝังกลบ 3 บริษัท มีความสามารถ
ในการรองรับ 0.2 ล้านตัน พบว่าไม่มีโรงงานดังกล่าวในพ้ืนที่ 3 จังหวัด เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณกากของ
เสียที่เป็นอันตรายที่ถูกส่งเข้าสู่โรงงานรับก าจัดด้วยเตาเผา มีจ านวน ประมาณ 564,700 ตัน หรือเพียงร้อย
ละ 6 ของส่วนที่ส่งเข้าระบบ และฝังกลบ จ านวน 0.1 ล้านตัน เท่านั้น รายละเอียดดังตารางท่ี 1.7-7 

ตารางท่ี 1.7-7 โรงงานก าจัดของเสียอุตสาหกรรมประเภทของเสียอันตรายในประเทศไทย 

จังหวัด บริษัท (แห่ง) ความสามารถในการรองรับ (ล้านตัน) 
สระบุร ี 8 6.14 

ระยอง 1 2.87 

ล าปาง 1 0.40 

ราชบุร ี 1 0.05 

สระแก้ว 1 0.04 

สมุทรปราการ 1 0.01 

อยุธยา 1 0.001 

รวม 14  9.55 
    ที่มา: กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2559 

4) การก าจัดกากของเสียอุตสาหกรรม  
4.1) กากของเสียที่เป็นอันตราย จากข้อมูลรายงานปริมาณการแจ้งรับของโรงงานก าจัด 

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 – 2560 พบว่า ในปี พ.ศ. 2559 มีปริมาณการแจ้งรับของเสียอันตรายเข้าก าจัด เพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 9.5 ซึ่งในจังหวัดระยองและฉะเชิงเทรามีปริมาณแจ้งรับเพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2558 ร้อยละ 17.2 และ 4.5 
ตามล าดับ ยกเว้นจังหวัดชลบุรีที่มีปริมาณแจ้งรับของเสียอันตรายลดลง ร้อยละ 2.8 แต่ในปี พ.ศ. 2560  
ทั้ง 3 จังหวัดมีปริมาณการส่งของเสียอันตรายเพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2559 หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.66 รายละเอียดดัง
ตารางที่ 1.7-8 และรูปภาพที่ 1.7-1 
ตารางที่ 1.7-8 ปริมาณของเสียอันตรายที่เข้าสู่โรงงานรับก าจัด ในปี พ.ศ. 2558 - 2560  

จังหวัด 

ปรมิาณของเสียอันตราย (ตัน) 
ปี  2558 ปี 2559 ปี 2560 

ปรมิาณ  
(ตัน/ป)ี 

ร้อยละการ
เปลี่ยนแปลง 

ปรมิาณ 
(ตัน/ป)ี  

ร้อยละการ
เปลี่ยนแปลง 

ระยอง 310,309.80 363,835.82 17.25 373,360.55 2.62  
ชลบุร ี 168,393.11 163,632.28 -2.83 176,394.37 7.80  

ฉะเชิงเทรา 64,919.65 67,845.88 4.51 73,281.91 8.01  
รวม 543,622.56 595,313.99 9.51 623,036.83 4.66  

    ที่มา : ดัดแปลงจาก ข้อมลูเผยแพร่เว็บไซต์กรมโรงงานอตุสาหกรรม, 2560 
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รูปภาพที่ 1.7-1 แผนภูมิแสดงปริมาณของเสียอันตรายเข้าสูโ่รงงานก าจัดในพ้ืนที่ EEC ตั้งแตป่ี พ.ศ. 2558 – 2560 
 

 
    ที่มา : ดัดแปลงจาก ข้อมลูเผยแพร่จากเวบ็ไซตก์รมโรงงานอตุสาหกรรม, 2560 
 

4.2) กากของเสียที่ไม่เป็นอันตราย จากข้อมูลรายงานปริมาณการแจ้งรับของโรงงาน
ก าจัด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 – 2560 พบว่า ในปี พ.ศ. 2559 ทั้ง 3 จังหวัดมีของเสียไม่อันตรายเข้าระบบ 
การก าจัดเพ่ิมข้ึนจากปี พ.ศ. 2558 โดยจังหวัดระยองเพ่ิมข้ึนมากที่สุด คือ ร้อยละ 76.6 รองลงมาคือจังหวัด
ฉะเชิงเทรา เพ่ิมขึ้นร้อยละ 53 และชลบุรีเพ่ิมขึ้นร้อยละ 25.4 แต่ในปี พ.ศ. 2560 จังหวัดชลบุรีมีปริมาณการแจ้ง
รับของโรงงานก าจัดมากที่สุด โดยเพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2559 ร้อยละ 93.93 และฉะเชิงเทรา เพ่ิมขึ้นร้อยละ 26.44 
ยกเว้นจังหวัดระยองปริมาณการแจ้งรับลดลงจากปี พ.ศ. 2559 ร้อยละ 14.09 รายละเอียดดังตารางที่ 1.7-9 
และรูปที่ 1.7-2 

 
ตารางที่ 1.7-9 ปริมาณของเสียไม่อันตรายที่เข้าสู่โรงงานรับก าจัด ในปี พ.ศ. 2558 - 2560  

จังหวัด 

ปรมิาณของเสียไม่อันตราย (ตัน) 
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

ปรมิาณ 
(ตัน/ป)ี 

ร้อยละการ
เปลี่ยนแปลง 

ปรมิาณ 
(ตัน/ป)ี 

ร้อยละการ
เปลี่ยนแปลง 

ชลบุร ี 357,676.14 448,573.46 25.4 869,899.18 93.93 
ฉะเชิงเทรา 127,099.54 194,497.01 53.0 245,931.63 26.44 

ระยอง 583,086.50 1,029,701.65 76.6 884,569.09 -14.09 

รวม 1,067,862.18 1,672,772.12 56.6 2,000,399.89 19.59 
    ที่มา : ดัดแปลงจาก ข้อมลูเผยแพร่จากเวบ็ไซตก์รมโรงงานอตุสาหกรรม, 2560 
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รูปภาพที่ 1.7-2 แผนภูมิแสดงปริมาณของเสียไม่อันตรายเข้าสู่โรงงานก าจัดในพ้ืนที่ EEC ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 - 2560 
 

 
    ที่มา : ดัดแปลงจาก ข้อมลูเผยแพร่จากเวบ็ไซตก์รมโรงงานอตุสาหกรรม, 2560 

แนวโน้มของการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม 
  ข้อมูลในตารางที่ 1.7-8 และตารางที่ 1.7.9 แสดงข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี 
ระยอง และฉะเชิงเทรา มีการส่งกากของเสียไปก าจัดยังโรงงานรับก าจัดกากของเสียทั้งประเภทอันตรายและ 
ไม่อันตรายเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกากของเสียประเภทไม่อันตราย เนื่องจากโรงงานจะมีรายได้จากกากของเสียที่
ไม่เป็นอันตรายและค่าก าจัดมีอัตราที่ถูกกว่าของเสียที่เป็นอันตราย ท าให้โรงงานมีการคัดแยกประเภทกากของเสีย
มากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาจากข้อมูลปริมาณกากของเสียที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ EEC เปรียบเทียบกับปริมาณ
กากของเสียที่โรงงานก าจัดแจ้งรับ พบว่ามีการส่งไปก าจัดเพียงร้อยละ 44.74 ของปริมาณกากอุตสาหกรรม 
ที่เกิดขึ้น โดยจังหวัดระยอง มีการส่งก าจัดร้อยละ 69.04 ระยอง ร้อยละ 32.44 และฉะเชิงเทรา 22.55 ซึ่งแสดง
ให้เห็นว่าการก าจัดกากของเสียอุตสาหกรรมยังไม่สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังมีกาก
อุตสาหกรรมอีกร้อยละ 55.26 ที่ยังไม่เข้าระบบก าจัดอย่างถูกต้อง รายละเอียดดังตารางท่ี 1.7-10  

ตารางท่ี 1.7-10 ปริมาณของเสียอุตสาหกรรมทั้งหมดเข้าสู่โรงงานก าจัด (ตัน) ในปี พ.ศ. 2559  

จังหวดั 

ปริมาณกาก 
ของเสียทีเ่กิด 

(ตัน/ป)ี* 

ปริมาณกากของเสียที่ส่งโรงงานรบัก าจดั  ร้อยละของกากของเสยี
โรงงานอตุสาหกรรมที่

สามารถก าจัด 
(ร้อยละ) 

กากของเสยีที่
เป็นอนัตราย 

(ตัน/ป)ี 

กากของเสยีที่ไม่
เป็นอนัตราย 

 (ตัน/ปี) 

ปรมิาณ 
รวม 

(ตัน/ป)ี 
ระยอง 2,018,550.54 363,835.82 1,029,701.65 1,393,537.47 69.04 
ชลบุรี 1,886,921.29 163,632.28 448,573.46 612,205.75 32.44 

ฉะเชิงเทรา 1,163,484.64 67,845.88 194,497.01 262,342.90 22.55 
รวม 5,068,956.47 595313.99 1,672,772.12 2,268,086.11 44.74 

     * หมายเหตุ ปริมาณกากของเสยีท่ีเกิดขึ้นประเมินจากแรงม้าของเครื่องจักร โดยใช้ข้อมูลจากการแจ้งการขนส่งปี 2557 เป็นฐานค านวณ 

   ท่ีมา : ข้อมูลเผยแพร่จากเว็บไซต์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2559  
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1.8 สิ่งแวดล้อมเมือง สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม  
1.8.1 สิ่งแวดล้อมเมือง 

1) ขอบเขตการปกครอง  
จังหวัดฉะเชิงเทรา แบ่งเขตการปกครองแบ่งออกเป็น ๑๑ อ าเภอ ๙3 ต าบล และ ๘๙๒ 

หมู่บ้าน มีการปกครองส่วนท้องถิ่น รวม 109 แห่ง ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาล ๓4 
แห่ง ได้แก่ เทศบาลเมือง 1 แห่ง คือ เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา เทศบาลต าบล ๓3 แห่ง และองค์การบริหารส่วน
ต าบล 74 แห่ง 

จังหวัดชลบุรีแบ่งการปกครองออกเป็น 11 อ าเภอ 92 ต าบล 687 หมู่บ้าน โดยมี
อ าเภอต่าง ๆ ดังนี้ อ าเภอเมืองชลบุรี บ้านบึง บางละมุง พานทอง พนัสนิคม ศรีราชา สัตหีบ หนองใหญ่ บ่อทอง 
เกาะสีชัง และเกาะจันทร์ การปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลนคร 2 
แห่ง ได้แก่ เทศบาลนครแหลมฉบังและเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ อ าเภอศรีราชา เทศบาลเมือง 10 แห่ง 
เทศบาลต าบล 35 แห่ง องค์การบริหารส่วนต าบล  50 แห่ง และมีรูปแบบการปกครองพิเศษ 1 แห่ง ได้แก่ เมือง
พัทยา 

จังหวัดระยองแบ่งเป็น 8 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมืองระยอง อ าเภอแกลง อ าเภอบ้านค่าย 
อ าเภอปลวกแดง อ าเภอบ้านฉาง อ าเภอวังจันทร์ อ าเภอเขาชะเมา อ าเภอนิคมพัฒนา ประกอบด้วย 58 ต าบล 441 
หมู่บ้าน ด้านการปกครองท้องถิ่น ประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลนคร 1 แห่ง ได้แก่ 
เทศบาลนครระยอง เทศบาลเมือง 2 แห่ง ได้แก่ เทศบาลเมืองมาบตาพุด และเทศบาลเมืองบ้านฉาง อ าเภอบ้านฉาง 
เทศบาลต าบล 27 แห่ง และองค์การบริหารส่วนต าบล 37 แห่ง ดังตารางที่ 1.8-1 

ตารางที่ 1.8-1 จ านวนเขตการปกครอง ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง 
จังหวดั อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน อบจ. รูปแบบการ

ปกครองพิเศษ 
เทศบาล 

นคร 
เทศบาล 
เมือง 

เทศบาล 
ต าบล 

อบต. รวม 
อปท. 

ชลบุร ี ๑๑ ๙๒ 562 ๑ 1 2 10 35 50 ๙๙ 
ฉะเชิงเทรา ๑๑ ๙๓ ๘๙๒ 1 - - 1 33 74 ๑๐๙ 

ระยอง 8 58 441 1 - 1 2 27 37 ๖๘ 
รวม ๓๐ ๒๔๓ ๑,๘๙๕ ๓ ๑ ๓ ๑๓ ๙๕ ๑๖๑ ๒๗๖ 

ที่มา : กรมการปกครองและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ณ วันที่ 1 ธันวาคม ๒๕60 

2) ประชากรและความหนาแน่น 

จากสถิติประชากรในเขตพ้ืนที่ EEC ของกรมการปกครอง ปี พ.ศ.2559 (ข้อมูล ณ วันที่ 
31 ธันวาคม พ.ศ.2559) พบว่าจังหวัดชลบุรีมีจ านวนประชากรมากที่สุด คือ 1,483,049 คน รองลงมา คือ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 704,399 คน และจังหวัดระยอง 700,223 คน จังหวัดที่มีความหนาแน่นของประชากรมาก
ที่สุดคือ จังหวัดชลบุรี 339.91 คนต่อตารางกิโลเมตร และมีการเพ่ิมขึ้นของจ านวนประชากรมากที่สุด โดยเพ่ิมขึ้น
จากปี พ.ศ. 2558 จ านวน 42,266 คน รายละเอียดดังตารางที่ 1.8-2 
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ตารางท่ี 1.8 - 2 จ านวนประชากรและความหนาแน่นของประชากร ปี พ.ศ. 2555 - 255๙  

ปี 
พ.ศ. 

จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
จ านวนประชากร 

(คน) 
ความหนาแน่น 

(คน/กม.2) 
จ านวนประชากร 

(คน) 
ความหนาแน่น (คน/

กม.2) 
จ านวนประชากร 

(คน) 
ความหนาแน่น 

(คน/กม.2) 
2555 1,364,002 312.63 649,275 182.79 685,721 127.69 
2556 1,390,354 301.63 661,220 186.15 690,226 128.99 
2557 1,421,425 325.79 674,393 189.86 695,478 129.50 
2558 1,440,783 330.23 684,402 192.68 698,197 130.01 
2559 1,483,049 339.91 700,223 197.13 704,399 131.17 
ที่มา : กรมการปกครอง, 2559 

3) สถานการณ์พื้นที่สีเขียวในเมือง  

การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวประเภทต่าง ๆ เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความน่าอยู่และสมดุลของ
ระบบนิเวศน์ของเมือง โดยการมีพ้ืนที่ส าหรับพักผ่อนหย่อนใจในขณะเดียวกันก็ยังเป็นที่ป้องกันสาธารณภัยต่างๆ 
ตลอดจนการมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม การมีสวนสาธารณะและพ้ืนที่สีเขียวในหลายๆ รูปแบบจึงช่วยจรรโลงสภาพจิตใจ
ของคนในชุมชนเมืองได้  ต้นไม้ยังช่วยผลิตออกซิเจน ท าให้เรามีอากาศบริสุทธิ์ ช่วยลดปัญหามลพิษ ฝุ่นละออง 
ความร้อน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยท าหน้าที่ดูดซับความร้อนดูดซับสารพิษในอากาศ ดักฝุ่นละออง 
และดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  ซึ่งจากการประมาณการของศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัย  
เกษตรศาสตร์ (2547) พบว่าการที่ต้นไม้สร้างเนื้อไม้ขึ้นมา 1 ตัน จะช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้
ประมาณ 1.81 ตัน ขณะเดียวกันก็ปลดปล่อยก๊าซออกซิเจนเข้าสู่บรรยากาศประมาณ 1.32 ตัน นอกจากนี้ ต้นไม้
ใหญ่ในเมืองยังช่วยลดปัญหามลพิษอันตรายในบรรยากาศของเมือง ได้แก่ โอโซน ไนโตรเจนออกไซด์ (NOx) 
สารประกอบอินทรีย์ที่ระเหยง่าย (Volatile Organic Compounds -VOCs)  ซึ่งเกิดจากการปล่อยไอเสียของรถยนต์ 
ไอเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ไอจากน้ ามันเบนซิน และซัลฟูริกออกไซด์ (SOx) รวมถึง ลดปรากฏการณ์ “เกาะความ
ร้อน” ที่เกิดในเมืองใหญ่ โดยพ้ืนที่ที่มีต้นไม้ใหญ่ปกคลุมและพ้ืนที่สนามหญ้ามีผลต่อการลดอุณหภูมิในพ้ืนที่อย่าง
ชัดเจน ดังนั้น พ้ืนที่สีเขียวในเมือง (Parks and Green Areas) จึงเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับทุกเมืองซึ่งอาจแทรกความ
เป็นสวนหรือพ้ืนที่สีเขียวไว้ในสถานที่ต่างๆ ของเมืองได้อย่างหลากหลาย 

จากข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ของส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม พบว่าพ้ืนที่เมืองขนาดใหญ่ทั้ง 3 จังหวัด ระดับเทศบาลนคร จ านวน 3 แห่ง ได้แก่ เทศบาลนคร
เจ้าพระยาสุรศักดิ์ เทศบาลนครแหลมฉบัง และเทศบาลนครระยอง มีเทศบาลเมือง จ านวน 13 แห่ง พบว่าเทศบาล
ขนาดใหญ่ส่วนใหญ่มีพ้ืนที่สีเขียวต่อประชากรมากกว่า 10 ตร.ม./คน ยกเว้นเทศบาลเมืองอ่างศิลา มีพ้ืนที่สีเขียว
เพียง 2.50 ตร.ม./คน รายละเอียดดังตารางที่ 1.8-3 

4) ภัยพิบัติ (อุทกภัย ภัยแล้ง วาตภัย) 
ข้อมูลความเสียหายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ อุทกภัย วาตภัย และภัยแล้ง ในปี พ.ศ. 

2557 - 2558 พบว่า 3 จังหวัด ในพ้ืนที่ EEC มีครัวเรือนที่ประสบภัยพิบัติ อุทกภัย รวม 37,075 ครัวเรือน 
จ านวนที่ประสบภัย รวม 69 ครั้ง วาตภัยรวม 109 ครั้ง ครัวเรือนได้รับความเสียหาย 83 ครัวเรือน และภัยแล้ง 
27 ครั้ง ครัวเรือนได้รับความเสียหาย 34,963 ครัวเรือน โดยจังหวัดฉะเชิงเทราประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติมาก
ที่สุด รายละเอียดดังตารางที่ 1.8-4 สาเหตุหลักของการเกิดภัยพิบัติในปัจจุบัน ส่วนใหญ่เกิดจากผลกระทบภาวะ
โลกร้อนส่งผลให้อุณหภูมิของโลกที่สูงขึ้นอันก่อให้เกิดภัยพิบัติจากน้ าท่วม ภัยแล้ง ดินถล่มบ่อยครั้ง และทวีความ
รุนแรงมากขึ้น นอกจากนี้ยังท าให้ฤดูหนาวจะสั้นลง บางพ้ืนที่จะมีฝนตกชุกและเกิดอุทกภัยบ่อยขึ้น ในขณะที่บาง
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พ้ืนที่ต้องประสบกับความแห้งแล้งมากขึ้น ปัญหาดังกล่าวนอกจากจะส่งผลกระทบต่อภาคประชาชน ภาคการเกษตร 
และภาคเศรษฐกิจและความมั่นคงอีกด้วย  

ตารางท่ี 1.๘-๓ สถานการณ์พื้นที่สีเขียวในเมือง 

ล าดับ รายชื่อเทศบาล 
ขนาดพื้นที่ 

(ตร.ม.X1000) 
ประชากร 

(คน) 

ขนาดพืน้ที่สี
เขียว 

(ตร.ม.) 

พื้นที่สีเขียว
ต่อ

ประชากร 
(ตร.ม./คน) 

พื้นที่สีเขียว
ต่อพื้นที่
เมือง 

(ร้อยละ) 
1. เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 12,760  39,364  937,595.40 23.82 7.35 
2. เทศบาลเมืองอ่างศิลา 18,600  30,799  76,904.95 2.50 0.41 
3. เทศบาลเมืองแสนสุข 20,268  43,294  434,593.17 10.04 2.14 
4. เทศบาลเมืองพนัสนิคม 2,760  11,354  119,618.34 10.54 4.33 
5. เทศบาลเมืองชลบุรี 4,570  31,074  365,741.41 11.77 8.00 
6. เทศบาลเมืองหนองปรือ 45,540  62,828  1,117,557.57 17.79 2.45 
7. เทศบาลนครแหลมฉบัง 109,650  73,069  1,956,585.47 26.78 1.78 
8. เทศบาลเมืองบ้านสวน 7,870  63,636  2,092,269.39 32.88 26.59 

9. 
เทศบาลนครเจ้าพระยา 
สุรศักดิ์ 

306,440  110,517  7,896,229.06 71.45 2.58 

10. เทศบาลเมืองสัตหีบ 6,220  22,976  4,865,887.70 211.78 78.23 
11. เทศบาลเมืองบ้านบึง 8,020  18,496  37,185,599.06 2010.47 463.66 
12. เทศบาลเมืองบ้านฉาง 24,000  25,981  272,038.98 10.47 1.13 
13. เทศบาลเมืองมาบตาพุด 165,580  56,139  1,085,533.43 19.34 0.66 
14. เทศบาลนครระยอง 16,950  60,220  6,131,666.25 101.82 36.18 
15. เมืองพัทยา ไม่มีข้อมูลพื้นที่สีเขียว 
16. เทศบาลเมืองศรีราชา ไม่มีข้อมูลพื้นที่สีเขียว 
หมายเหตุ  พื้นท่ีสีเขียวในเขตชุมชนเมือง หมายถึง พื้นท่ีโล่งว่างในเขตเทศบาล ซ่ึงมีพืชพรรณเป็นองประกอบหลัก โดยพื้นท่ีสีเขียวช่วย

เสริมสร้าง 
ภูมิทัศน์ให้เอื้ออ านวยต่อการพักผ่อนหย่อนใจและเพื่อเสริมสร้างสภาพแวดล้อมของเมือง ซ่ึงจะท าให้ชุมชนเมืองเป็นเมืองสีเขียวท่ี
ร่มรื่นสวยงามและน่าอยู่ ประเภทของพื้นท่ีสีเขียว ได้แบ่งเป็น 5 ประเภทหลักคือ 
• พื้นท่ีสีเขียวธรรมชาติ ได้แก่ สภาพภูมิประเทศท่ีโล่งตามธรรมชาติ พรุ ภูเขา ป่าไม้ตามธรรมชาติ แหล่งน้ า คู คลอง ทะเลสาบ 
• พื้นท่ีสีเขียวเพื่อบริการชุมชน ได้แก่ สวนสาธารณะ สนามกีฬากลางแจ้ง สนามเด็กเล่น ลานกลางเมือง สวนพฤกษศาสตร์ 
• พื้นท่ีสีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อม ได้แก่ พื้นท่ีสีเขียวในหน่วยงานราชการ พื้นท่ีสีเขียวในอาคารบ้านพักอาศัย อาคารพาณิชย์ 
โรงแรม ห้างสรรพสินค้า พื้นท่ีสีเขียวในสถาบันการศึกษาและศาสนสถาน 
• พื้นท่ีสีเขียวริมเส้นทางสัญจร เช่น พื้นท่ีแนวถนน เกาะกลางถนน ทางเดิน แนวถอยร่นริมแม่น้ า และทางรถไฟ 
• พื้นท่ีสีเขียวเพื่อเศรษฐกิจชุมชน ได้แก่ พื้นท่ีเกษตรต่างๆ เช่น สวนไม้ผล นาข้าว พืชไร่ และแหล่งน้ า เช่น บ่อเลี้ยงปลา 

ตารางท่ี 1.8-4 ข้อมูลความเสียหายจากภัยพิบัติ ปี พ.ศ. 2557 

จังหวัด 

ความเสียหายจากภัยพบิตั ิ
อุทกภยั วาตภัย ภัยแล้ง 

จ านวนครั้งที่เกดิ 
ครัวเรือนที่
ประสบภัย 

จ านวนครั้งที่
เกิด 

ครัวเรือนที่
ประสบภัย 

จ านวนครั้ง 
ที่เกดิ 

ครัวเรือนที่
ประสบภัย 

ชลบุรี - - 11 6 1 1,988 
ระยอง 7 12,012 34 6 7 8 

ฉะเชิงเทรา 62 25,063 64 71 19 32,967 
รวม 69 37,075 109 83 27 34,963 

ที่มา : ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด, 2557  



แผนสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 - 2564 

2-31 
 

แนวโน้มและสาเหตุการเปลี่ยนแปลง 

การเพ่ิมขึ้นของจ านวนประชากรในพ้ืนที่ซึ่งอัตราสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในเขตเมือง 
ความหนาแน่นของประชากรมาก ประกอบกับมีประชากรแฝงเข้ามาเพ่ือประกอบกิจกรรมและอาชีพจ านวนมาก  
ซึ่งมีผลให้มีความต้องการในการใช้ทรัพยากรในการอุปโภค บริโภคเพ่ิมสูงขึ้น รวมทั้งปริมาณการผลิตขยะมูลฝอย
และของเสียเพ่ิมขึ้นเช่นกัน หากไม่ได้รับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพอาจท าให้ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลง โดยในการพัฒนาพ้ืนที่ EEC สกพอ. ได้คาดการณ์จ านวนประชากร ประชากรแฝง 
รวมทั้งแรงงาน ที่จะเข้ามาในพ้ืนที่ในพื้นที่ ซึ่งจะเพ่ิมข้ึนถึง 4.380 ล้านคนในปี พ.ศ. 2565 และสูงถึง 6.006 
ล้านคนในปี พ.ศ. 2580 รายละเอียดดังตารางที่ 1.8-5 

ตารางที่ 1.8 - 5 คาดการณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงจ านวนประชากร ระยะ ๒0 ปี พ.ศ. 2560 – 2580 

ปี 
พ.ศ. 

ประชากรรวม 
กรณีไม่มีการพัฒนา EEC (คน) กรณีมกีารพัฒนา EEC (คน) 

2559 2,887,730 2,887,730 
2560 2,934,703 2,934,703 
2565F 3,182,822 4,380,605 
2570F 3,454,066 4,826,795 
2575F 3,750,687 5,375,810 
2580F 4,075,161 6,006,000 

ที่มา  ข้อมูลประชาการ ประชากรแผง และแรงงานจากส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพเิศษภาคตะวันออก  
        ณ มีนาคม 2562 
 
รูปภาพที่ 1.8-1 แผนภูมิแสดงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงจ านวนประชาการ ในระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560 – 2580 
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1.8.2 สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม 
1) แหล่งธรรมชาติที่มีคุณค่าอันควรอนุรักษ์ 

ข้อมูลแหล่งธรรมชาติและศิลปกรรม ของส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม มีจ านวน 23 แห่ง จ าแนกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 1) ธรณีสัณฐานและภูมิลักษณ์วรรณา เช่น เขาชีจรรย์ 
จังหวัดชลบุรี 2) ชายหาด เช่น หาดจอมเทียน จังหวัดชลบุรี หาดแม่ร าพึง จังหวัดระยอง 3) ภูเขา เช่น เขาหินซ้อน 
จังหวัดฉะเชิงเทรา เขาวง จังหวัดระยอง และ 4) น้ าตก เช่น น้ าตกขาชะเมา จังหวัดระยอง รายละเอียดดังตารางที่ 
1.8-๖ 

ตารางท่ี 1.8-๖ จ านวนแหล่งธรรมชาติที่มีคุณค่าอันควรอนุรักษ์ 

จังหวัด ธรณีสัณฐานและภูมลิักษณ์วรรณา ชายหาด ภูเขา น้ าตก 
ชลบุร ี 1 4 1 - 
ระยอง - 10 4 2 
ฉะเชิงเทรา - - 1 - 

รวม 1 14 6 2 
ที่มา : ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2559 

2) แหล่งศิลปกรรมท่ีมีคุณค่าอันควรอนุรักษ์ 

แหล่งศิลปกรรมที่มีคุณค่าอันควรอนุรักษ์ในพ้ืนที่ทั้งหมด 43 แห่ง ได้แก่ ตึกมหาราช  
ตึกราชินี พระพุทธรูปศิลาสมัยทวารวดี จังหวัดชลบุรี เจดีย์กลางน้ า (บ้านปากน้ า) วัดเขากระโดน จังหวัด
ระยอง และก าแพงเมือง วัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา รายละเอียดดังตารางท่ี 1.8-๗ 

ตารางท่ี 1.8-๗ แหล่งศิลปกรรมที่มีคุณค่าอันควรอนุรักษ์  

จังหวดั จ านวนแหล่ง ชื่อโบราณสถาน 
ชลบุรี 18 ตึกมหาราช ตึกราชินี เนินดินโคพนมดี พระจุฑาธุชราฐาน พระพุทธรูปศิลาสมัยทวารวดี

(โบราณวัตถุ) เมืองพญาเร่ เมืองพระรถ วัดต้นสน วัดตาลล้อม วัดใต้ต้นลาน วัดบางเป้ง  
วัดบางพระวรวิหาร วัดโบสถ์ วัดหนองเกตุใหญ่ วัดหนองปรือ วัดใหญ่อินทราราม วัดอ่างศิลา 
ศาลจังหวัดชลบุรีหลังเก่า (ส านักงานสามัญศึกษาจังหวัดชลบุรี) สระน้ า (สระสี่เหลี่ยม) 

ระยอง 10 เจดีย์กลางน้ า (บ้านปากน้ า) เจดีย์เก่าวัดเก๋งโรงพยาบาล (วันจันทอุดม) วัดเขากระโดน  
วัดโขดทิมธาราม วัดตะพงใน วัดนาตาขวัญ วัดบ้านค่าย วัดราชบัลลังก์ วัดลุ่มมหาชัยชุมพล  
วัดอุดาธัญญาวาส 

ฉะเชิงเทรา 15 ก าแพงเมือง วัดดอนทราย วัดเตาเหล็ก วัดนครเน่ืองเขต (วัดต้นตาล) วัดบางปราง วัดปิตุลาธิ
ราชรังสฤษฎิ์ (วัดเมือง) วัดพยัคฆอินทาราม (วัดเจดีย์) วัดเมืองกาย วัดสว่างอารมณ์ วัดสายชล 
ณ รังสี วัดสุคันธศิลาราม (หอมศิล) วัดโสธร (วัดโสธรวรารามวรวิหาร) ศาลากลางหลังเก่า
ฉะเชิงเทรา อาคารไปรษณีย์หลังเก่า อาคารพุทธสมาคม (ศาลเก่า) 

ที่มา : ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2559 

ข้อมูลแหล่งศิลปกรรม ประเภทย่านชุมชนเก่าจ านวน 15 แห่ง  โดยจ าแนกเป็น 
3 ประเภท คือ 1) ที่ตั้งหรือสภาพแวดล้อม ได้แก่ ชุมชนริมน้ า และชุมชนรถไฟ 2) หน้าที่การใช้งาน ได้แก่ 
ชุมชนตลาด/การค้า ชุมชนหมู่บ้าน และชุมชนตลาด/การค้า ,ชุมชนประมง/เกษตร และ 3) วัฒนธรรมและ
ความทรงจ า ได้แก่ ชุมชนชาติพันธุ์ รายละเอียดดังตารางท่ี 1.8-๘ 
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ตารางท่ี 1.8-๘ แหล่งศิลปกรรม ประเภทย่านชุมชนเก่า ในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา 

จังหวัด ชื่อชมุชน 
จ าแนกโดยท่ีต้ัง

หรือสภาพแวดล้อม 
จ าแนกโดยหน้าที่การใช้

งาน 
จ าแนกโดยวัฒนธรรม

และความทรงจ า 
ฉะเชิงเทรา ชุมชนตลาดคลอง 16 ชุมชนริมน้ า ชุมชนตลาด/การค้า - 
  ชุมชนตลาดคลองสวน ชุมชนริมน้ า ชุมชนตลาด/การค้า - 
  ชุมชนตลาดนครเนื่องเขต ชุมชนริมน้ า ชุมชนตลาด/การค้า - 
  ชุมชนตลาดบางคล้า ชุมชนริมน้ า ชุมชนตลาด/การค้า - 
  ชุมชนตลาดบ้านใหม ่ ชุมชนริมน้ า ชุมชนตลาด/การค้า - 
  ชุมชนตลาดหลวงแพ่ง ชุมชนริมน้ า ชุมชนตลาด/การค้า - 
  ชุมชนบ้านตลาดเปร็ง - ชุมชนหมู่บ้าน ชุมชนชาติพันธ์ุ 
  ชุมชนบ้านท่าลาดเหนือ - ชุมชนหมู่บ้าน ชุมชนชาติพันธ์ุ 
  ชุมชนบ้านหัวกระสังข ์ - ชุมชนหมู่บ้าน ชุมชนชาติพนัธุ ์
  ชุมชนย่านการค้าฉะเชิงเทรา ชุมชนริมน้ า ชุมชนตลาด/การค้า - 
ระยอง ชุมชนตลาดกระเฉด ชุมชนรถไฟ ชุมชนตลาด/การค้า - 
  ชุมชนตลาดแกลง - ชุมชนตลาด/การค้า - 
  ชุมชนตลาดน้ าประแสร ์ ชุมชนรถไฟ ชุมชนตลาด/การค้า - 

  
ชุมชนตลาดบ้านเพ  

- 
ชุมชนตลาด/การค้า,ชุมชน

ประมง/เกษตร 
- 

  
ชุมชนย่านถนนยมจินดาและ
ถนนชุมพล  

ชุมชนริมน้ า ชุมชนตลาด/การค้า 
- 

ที่มา : ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2559 

แนวโน้มและสาเหตุการเปลี่ยนแปลง 

ปัจจุบันแหล่งธรรมชาติและศิลปกรรมหลายแห่งถูกบุกรุกและน ามาใช้ประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจเพ่ือหวังผลตอบแทนระยะสั้น โดยคนในท้องถิ่นที่เป็นเจ้าของในพ้ืนที่และจากคนนอกพ้ืนที่ท าให้
แหล่งธรรมชาติหลายแห่งเริ่มเสื่อมโทรมลง และมีแนวโน้มถูกท าลายลงไป โดยสถานการณ์ความเสื่อมโทรม
ของแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ที่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง คณะรัฐมนตรีได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการ
อนุรักษ์แหล่งธรรมชาติเป็นอย่างมาก โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดท าแนวทางการ
อนุรักษ์ธรรมชาติและเแผนแม่บทเพ่ือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2552 -2556) 
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการตามแนวทางและแผนแม่บทดังกล่าว เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2552 
ตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ 

  

http://web2.onep.go.th/OCD/SearchData/SearchDetail.aspx?gen_no=315&iden=0
http://web2.onep.go.th/OCD/SearchData/SearchDetail.aspx?gen_no=314&iden=0
http://web2.onep.go.th/OCD/SearchData/SearchDetail.aspx?gen_no=282&iden=0
http://web2.onep.go.th/OCD/SearchData/SearchDetail.aspx?gen_no=330&iden=0
http://web2.onep.go.th/OCD/SearchData/SearchDetail.aspx?gen_no=399&iden=0
http://web2.onep.go.th/OCD/SearchData/SearchDetail.aspx?gen_no=399&iden=0
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1.9 สถานการณ์โครงการด้านการพัฒนา การคมนาคมและขนส่ง และการท่องเที่ยว 
1.9.1 ข้อมูลโครงการที่จัดท ารายงานการวิเคราห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) 

ข้อมูลจ านวนโครงการที่จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ผู้ช านาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) โดยจ าแนกตามประเภทโครงการ 9 ประเภท ได้แก่  
1) บริการชุมชนและที่พักอาศัย 2) เหมืองแร่ 3) อุตสาหกรรม 4) ส ารวจปิโตรเลียม 5) พลังงาน 6) คมนาคม  
7) อุตสาหกรรมปิโตเคมี 8) โรงกลั่นน้ ามัน และ 9) พัฒนาแหล่งน้ าและเกษตรกรรม  

โดยในระยะ 10 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2550 – 2560 พบว่ามีโครงการด้านการพัฒนาที่ต้อง
จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ EEC รวมทั้งสิ้น 1,471 โครงการ ซึ่งในพ้ืนที่จังหวัด
ชลบุรี มีโครงการประเภทบริการชุมชนและที่พักอาศัยมากที่สุด จ านวน 746 โครงการ ในพ้ืนที่จังหวัดระยอง มี
โครงการประเภทอุตสาหกรรมปิโตรเคมีมากที่สุด จ านวน 261 โครงการ และจังหวัดฉะเชิงเทรา มีโครงการ
ประเภทอุตสาหกรรม เกิดขึ้นมากที่สุด จ านวน 23 โครงการ รายละเอียดดังตารางที่ 1.9-1  
ตารางที่ 1.9-1 จ านวนโครงการที่จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะ 5 ปี และระยะ 10 ปี   

ประเภท/โครงการ 
จังหวัดชลบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดระยอง 

ระยะ 5 ปี ระยะ 10 ปี ระยะ 5 ปี ระยะ 10 ปี ระยะ 5 ปี ระยะ 10 ปี 
(2550-2555) (2550-2560) (2550-2555) (2550-2560) (2550-2555) (2550-2560) 

1. บริการชุมชน 
   และที่พักอาศยั 

176 716 7 10 13 33 

2. เหมืองแร ่ 6 13 - 2 7 10 
3. อุตสาหกรรม 36 57 17 23 70 116 
4. ส ารวจปโิตรเลยีม 6 6 0 0 17 17 
5. พลังงาน 18 39 9 20 59 103 
6. คมนาคม 8 12 1 1 16 23 
7. อุตสาหกรรม 
    ปิโตรเคม ี

2 4 - - 201 261 

8. โรงกลั่นน้ ามัน - 1 - - 2 4 
9. พัฒนาแหล่งน้ า    
    และเกษตรกรรม 

- - - - - - 

รวม 252 848 34 56 385 567 
ที่มา : ดัดแปลง ฐานข้อมลูโครงการรายงานผลกระทบสิง่แวดลอ้มทีไ่ดร้ับความเห็นชอบ (เว็บไซต ์http://eia.onep.go.th) 
        ส านักวเิคราะหผ์ลกระทบสิ่งแวดล้อม ส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

แนวโน้มและสาเหตุการเปลี่ยนแปลง 
จ านวนโครงการด้านการพัฒนาที่ต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ 

เพ่ิมมากข้ึน ในพ้ืนที่ EEC สะท้อนให้เห็นสถานการณ์ด้านการพัฒนาที่ขยายตัว เพ่ือรองรับการพัฒนาทางด้าน
เศรษฐกิจที่เกิดขึ้น ทั้งภาคบริการชุมชนและที่พักอาศัย อุตสาหกรรมปิโตเคมี ภาคอุตสาหกรรม และพลังงาน  
ซึ่งในอนาคตมีแนวโน้มสูงขึ้น จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA) และการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) รวมทั้งมีมาตรการป้องกันและลด
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการมลพิษที่อาจจะเกิดขึ้นจากการพัฒนาอย่างเข้มงวด  
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1.9.2 การคมนาคมขนส่ง 

โครงข่ายถนนและเส้นทางหลวง เชื่อมโยงระหว่างจังหวัดภาคตะวันออกถนนสายหลัก ได้แก่ 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 เชื่อมโยงจังหวัดชลบุรี-ระยอง-จันทบุรี-ตราด ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 
เชื่อมโยงพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง รวมทั้งทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (ทาง
หลวงพิเศษหมายเลข 7) ที่เชื่อมโยงกันตามแนวเส้นทางลาดกระบัง -อ าเภอบางปะกง-อ าเภอเมืองชลบุรี- 
ทางหลวงหมายเลข 36 รวมทั้งโครงข่ายถนนสายรองที่เชื่อมโยงระหว่างจังหวัดและอ าเภอได้อย่างทั่วถึง อาทิ  
ทางหลวงหมายเลข 314 331 และ 3574 เป็นต้น 

สถานการณ์การคมนาคมบนทางหลวง 

ข้อมูลปริมาณจราจรเฉลี่ยบนทางหลวงเส้นทางสายหลัก ของกรมทางหลวง พบว่าเส้นทางหลวง 
ในเขตจังหวัดชลบุรี มีปริมาณจราจรสูงที่สุด โดยเฉพาะทางหลางหมายเลข 7 เส้นทาง หนองรี – หนองขาม 
มีปริมาณจราจรเฉลี่ย 70,000 – 80,000 คัน/วัน และเส้นทางหลวงในเขตพ้ืนที่จังหวัดระยอง และฉะเชิงเทรา  
มีปริมาณจราจรเฉลี่ย 30,000 – 50,000 คัน/วัน รายละเอียดดังตารางที่ ตารางที่ 1.9-2 

ตารางที่ 1.9-2 ข้อมูลปริมาณจราจรเฉลี่ย คัน/วัน บนทางหลวงในเส้นทางสายหลัก ปี พ.ศ. 2559 

จังหวัด จุดส ารวจ ชื่อสายทาง รวม 

ฉะเชิงเทรา 1 คลองด่าน - บางปะกง 36,523 

2 35,247 

3 บางปะกง - หนองร ี 59,318 

4 ทางตา่งระดบับางวัว - ทางตา่งระดบับางควาย 35,211 

ชลบุร ี 1 หนองไมแ้ดง - ชลบุร ี 30,567 

2 ชลบุร ี- ศรีราชา 48,674 

3 41,650 

4 ศรรีาชา - พัทยา 61,869 

5 พัทยา - บ้านฉาง 23,231 

6 บางปะกง - หนองร ี 70,977 

7 หนองร ี- หนองขาม 82,577 

8 71,884 

9 หนองขาม - พัทยา 45,506 

10 51,545 

11 ทางตา่งระดบัหนองข้างคอก - ทางตา่งระดบัคีร ี 55,555 

12 ทางตา่งระดบัหนองขาม - ท่าเรือแหลมฉบัง 72,821 

ระยอง 1 มาบตาพุด - ระยอง 45,007 

2 ระยอง - กะเฉด 27,325 

3 กะเฉด - ป่าเตียน 33,381 

        ทีม่า : ดดัแปลง กรมทางหลวง, 2559  
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สถานการณ์การขนส่งสินค้าทางทะเล 
ข้อมูลสถิติเรือสินค้าต่างประเทศและเรือค้าชายฝั่ง จ าแนกตามด่านศุลกากร รวมทั้งขาเข้า

และขาออก ในปี พ.ศ. 2556-2559 พบว่า ท่าเทียบเรือแหลมฉบัง มีปริมาณเรือสินค้ามากที่สุด เฉลี่ย 42,000 
เที่ยวล าต่อปี ส่วนท่าเทียบมาบตาพุด มีปริมาณเรือสินค้ามากที่สุด เฉลี่ย 17,000 เที่ยวล าต่อปี รายละเอียดดัง
ตารางที่ 1.9-3 
ตารางที่ 1.9-3 จ านวนเรือค้าต่างประเทศและเรือค้าชายฝั่ง จ าแนกตามด่านศุลกากร 

ด่านศุลกากร 
จ านวนเรือ (เทีย่วล า) 

2556 2557 2558 2559 

มาบตาพุด 17,717 17,625 18,029 18,092 

แหลมฉบัง  42,314 42,050 43,000 42,610 

รวมทั้งสิ้น 60,031 59,675 61,029 60,702 
ที่มา: กรมเจ้าท่า, 2559 

จากการติดตามและตรวจสอบของกรมควบคุมมลพิษ พบว่า ในปัจจุบันการขนส่งสินค้าทาง
ทะเลส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากผู้ประกอบการมักจะใช้เรือบรรทุกสินค้าที่มีขนาดใหญ่ เพ่ือให้สามารถ
บรรทุกสินค้าได้ในปริมาณมาก เกิดความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ ซึ่งเรือบรรทุกสินค้าที่มีขนาดตั้งแต่ 20 ,000–
120,000 ตัน ประมาณ 2,000 ล าต่อปี จะไม่สามารถเข้าจอดที่ท่าเรือได้ จึงต้องท าการขนถ่ายสินค้าในบริเวณ
นอกชายฝั่ง โดยใช้วิธีขนถ่ายขึ้นเรือใหญ่ในหลายรูปแบบ ส่วนใหญ่เอาเรือขนาดเล็กหรือโป๊ะมาเทียบถ่ายสินค้า 
ไปยังเรือใหญ่ โดยใช้สายพานล าเลียงขึ้นเรือใหญ่หรือใช้ปั้นจั่นตักแล้วยกขึ้นเทลงระวาง ท าให้มีปัญหาการ  
ฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองสู่บรรยากาศและตกเป็นตะกอนสะสมใต้พ้ืนทะเล  

ประเภทสินค้าที่มีการขนถ่ายกลางทะเล เช่น ปูนซีเมนต์ ถ่านหิน ข้าวสาร ปุ๋ยเคมี เป็นต้น  
ส่วนสินค้าที่มีฝุ่นละอองฟุ้งกระจายเกิดขึ้นในขณะที่มีการขนถ่ายค่อนข้างมาก เช่น ปูนซีเมนต์ และแป้งมัน
ส าปะหลังที่มีท้ังในรูปแป้งมัน มันเส้น และมันอัดเม็ด เป็นต้น ซึ่งพ้ืนที่ที่มีการขนถ่ายสินค้าระหว่างเรือเป็นจ านวน
มาก ได้แก่ อ่าวศรีราชา เกาะสีชัง เป็นต้น 

สถานการณ์และสถิติข้อมูลน้ ามันรั่วไหล 
ประเทศไทยเกิดเหตุน้ ามันรั่วไหลที่ได้ด าเนินการตรวจสอบและจัดการแก้ไขโดยกรมควบคุม

มลพิษร่วมกับหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยว ส่วนใหญ่เป็นการรั่วไหลในปริมาณเล็กน้อย สาเหตุของการรั่วไหลที่พบมากที่สุด 
ได้แก่  

1. อุปกรณ์ท่ีใช้ในการเดินเรือ เก็บกัก หรือสูบถ่ายน้ ามันช ารุด  
2. รั่วไหลระหว่างการสูบถ่ายน้ ามันกลางทะเลจากเรือขนาดใหญ่ลงสู่เรือขนาดเล็ก หรือ

ระหว่างเรือกับท่าเทียบเรือ  
3. การลักลอบทิ้งเช่น ปล่อยทิ้งน้ ามันชนิดเดิมก่อนบรรทุกน้ ามันชนิดใหม่ หรือลักลอบถ่าย

น้ าอับเฉา  
4. เรืออับปาง เนื่องจากเรือโดนกัน ชนหินโสโครกหินฉลาม หรือไฟไหม้  
5. สาเหตุอ่ืนๆ เช่น รั่วไหลจากแท่นขุดเจาะปิโตรเลียมในทะเลน้ าทิ้งจากฝั่งหรือรั่วไหลตาม

ธรรมชาติ  
จากข้อมูลเมื่อ พ.ศ. 2553 ส านักการจัดการคุณภาพน้ า กรมควบคุมมลพิษ ได้จ าแนกเขต

ความเสี่ยงต่อน้ ามันรั่วไหลในน่านน้ าทะเลไทย ตามระดับความเสี่ยงและความรุนแรงต่อการได้รับผลกระทบจาก
น้ ามันรั่วไหล ออกเป็น 4 เขต รายละเอียดดังรูปที่ 1.9-1 
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รูปภาพที่ 1.9-1 แผนที่แสดงเขตความเสี่ยงต่อน้ ามันรั่วไหลในน่านน้ าทะเลไทย 

 
ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ, 2553 

  เขตที่ 1 มีความเสี่ยงสูงมาก ได้แก่ บริเวณชายฝั่งทะเลด้านตะวันออก ครอบคลุมพ้ืนที่จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง เป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรม มีกิจกรรมการขนถ่ายน้ ามันบริเวณท่าเทียบเรือและ
กลางทะเล มีการจราจรทางน้ าหนาแน่น  

  เขตที่ 2 มีความเสี่ยงสูง ได้แก่ บริเวณปากแม่น้ าเจ้าพระยาถึงท่าเรือคลองเตย เป็นเส้นทางหลัก
ของเรือบรรทุกน้ ามัน เรือสินค้า และเรือโดยสาร อีกทั้งเป็นที่ตั้งคลังน้ ามันหลายแห่งริมฝั่งแม่น้ า  

  เขตที่ 3 มีความเสี่ยงสูงปานกลาง ฝั่งทะเลอ่าวไทย ได้แก่ อ่าวไทยด้านตะวันตก ครอบคลุม
พ้ืนที่จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช กระบี่ พัทลุง และสงขลา และฝั่งทะเลอันดามัน ครอบคลุมพ้ืนที่
จังหวัดระนอง พังงา กระบี่ ตรัง และสตูล น้ ามันรั่วไหลอาจเกิดจากเรือบรรทุกน้ ามันที่เดินทางเข้าออกช่องแคบ 
มะละกา การขนถ่ายน้ ามัน ท่าเรือน้ าลึก และท่าเรือโดยสาร ฯลฯ  

  เขตที่ 4 มีความเสี่ยงต่ า ได้แก่ พ้ืนที่บริเวณฝั่งอ่าวไทยและทะเลอันดามันนอกเหนือจากที่ระบุ
ไว้ใน 3 เขตข้างต้น  
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  โดยจากข้อมูลพบว่าชายฝั่งในพ้ืนที่ EEC อยู่ในเขตที่ 1 มีความเสี่ยงสูงมากต่อผลกระทบจาก
น้ ามันรั่วไหล รายละเอียดดังตารางที่ 1.9-4 และข้อมูลสถิติน้ ามันรั่วไหลของกรมเจ้าท่า ปี พ.ศ. 2552 – 
2556 พบว่าส่วนใหญ่มีการรั่วไหลของน้ ามันจากเรือสินค้าบริเวณท่าเทียบเรือ รายละเอียดดังตารางท่ี 1.7-5 

ตารางท่ี 1.9-4 ระดับความเสี่ยงของพ้ืนที่ 21 จังหวัดชายฝั่งทะเล ต่อผลกระทบจากน้ ามันรั่วไหล 

ระดับความเสี่ยง พ้ืนที่ 
ตัวแปรที่ใช้พิจารณา 

1 2 3 4 

สูงมาก ชลบุร ี สูง ทุกป ี สูง สูง 
ระยอง สูง 1 ครั้ง /2-5 ป ี ปานกลาง สูง 
ฉะเชิงเทรา สูง 1 ครั้ง /≥5 ป ี ปานกลาง สูง 

สูง กรุงเทพฯb สูง ทุกป ี ต่ า สูง 
สมุทรปราการ สูง 1 ครั้ง /2-5 ป ี ต่ า สูง 

ปานกลาง สงขลา ปานกลาง ทุกป ี ปานกลาง ต่ า 
นครศรีธรรมราช ไม่มีข้อมลู ทุกป ี ปานกลาง ต่ า 
สุราษฎร์ธาน ี ไม่มีข้อมลู ทุกป ี ปานกลาง ต่ า 
ชุมพร ไม่มีข้อมลู 1 ครั้ง /≥5 ป ี ปานกลาง ต่ า 
ประจวบครีีขันธ์ ไม่มีข้อมลู 1 ครั้ง /2-5 ป ี ปานกลาง ต่ า 
ระนอง ไม่มีข้อมลู 1 ครั้ง /≥5 ป ี สูง ต่ า 
พังงา ไม่มีข้อมลู 1 ครั้ง /≥5 ป ี สูง ต่ า 
ภูเก็ต ไม่มีข้อมลู 1 ครั้ง /2-5 ป ี สูง ต่ า 
กระบี ่ ไม่มีข้อมลู 1 ครั้ง /2-5 ป ี สูง ต่ า 
ตรัง ไม่มีข้อมลู 1 ครั้ง /≥5 ป ี สูง ต่ า 
สตูล ไม่มีข้อมลู 1 ครั้ง /2-5 ป ี สูง ต่ า 

ต่ า ตราด ไม่มีข้อมลู 1 ครั้ง /≥5 ป ี ปานกลาง ต่ า 
จันทบุร ี ไม่มีข้อมลู 1 ครั้ง /≥5 ป ี ปานกลาง ต่ า 
เพชรบุร ี ไม่มีข้อมลู 1 ครั้ง /≥5 ป ี ต่ า ต่ า 
ปัตตาน ี ไม่มีข้อมลู 1 ครั้ง /≥5 ป ี ต่ า ต่ า 
นราธิวาส ไม่มีข้อมลู 1 ครั้ง /≥5 ป ี ต่ า ต่ า 

หมายเหตุ -ตัวแปรที่ใช้พิจารณา (a) ดังนี้ 1). แนวโน้มการเคลื่อนที่ของคราบน้ ามันเข้าในพื้นที่ชายฝั่ง กรณีมีน้ ามันรั่วไหลลง
ทะเล ได้จากการคาดการณ์ด้วยแบบจาลอง 2). ความถี่ของพื้นที่เกิดเหตุน้ ามันรั่วไหล ระหว่างปี พ.ศ. 2516 – ปัจจุบัน 3). 
สภาพการด ารงอยู่และความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรชายฝั่งที่สาคัญ (ป่าชายเลน แนวปะการัง หญ้าทะเล นกทะเล เต่า
ทะเล พะยูน โลมา ปลาต่างๆ เป็นต้น) และลักษณะทางกายภาพจากแผนที่ดัชนีความอ่อนไหวของทรัพยากรต่อมลพิษจาก
น้ ามัน 4). เส้นทางจราจรทางน้ า เส้นทางการขนถ่ายน้ ามันและกิจกรรมทางน้ าอ่ืนๆ -บริเวณปากแม่น ้าเจ้าพระยา (b) 

ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ, 2554 
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ตารางที่ 1.9-5 ข้อมูลสถิติเหตุการณ์น้ ามันรั่วไหลในพ้ืนที่ EEC ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552–2556 
วัน เดอืน ป ี ชนดิน้ ามนั ปรมิาณ สถานที่เกดิเหต ุ สาเหต ุ
13 มีนาคม 

2552 
คราบน้ ามันสีด า ไม่ทราบ (ลักษณะเป็นทาง

ยาว ประมาณ 600 
เมตร) 

บริเวณหน้าท่าเรือบริษัท ศรีราชา ฮาร์
เบอร์ จ ากัด (มหาชน)และท่าเทียบเรอื

บริษัทสยามคอมเมอรเ์ชียลพอร์ท จ ากดั 
(ศรีราชา ไซโล) ในพื้นท่ีอ่าวอุดม จังหวัด

ชลบุร ี 

ไม่ทราบ 

27 กรกฎาคม 
2553 

น้ ามันเตา ไม่ทราบ (ปนเปื้อนกับ
ขยะบนชายหาด ระยะทาง
ยาวประมาณ 300 เมตร 
และปนเปื้อนบนหาดหิน
กินพื้นท่ีประมาณ 200 

ตารางเมตร) 

บริเวณชายหาด “บ้านพักเรือนน้ า” ของ
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรี
ราชา สภากาชาดไทย อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 

ไม่ทราบ 

2 สิงหาคม 
2554 

คราบน้ ามันสีด า
และสีรุง้ 

79 ตัน (โดยได้รับแจง้
ว่าเป้นน้ ามันเชื้อเพลิงเรือ
และดีเซล 67 และ 12 

ตัน ตามล าดับ) 

บริเวณหน้าท่าเทียบเรือเคอร์รี่ สยามซี
พอร์ต ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุร ี

รั่วไหลจากเรือบรรทุกเหลก็สัญชาติปานามา
ชื่อ Unison Vigor ท่ีจมกรณีเรือชือ่ Unison 

Vigor โดนกับเรือชื่อ Ocean Flavor 

1 มกราคม 
2555 

น้ ามันเตา ไม่ทราบ บริเวณหน้าท่าเทียบเรือเคอร์รี่ สยามซี
พอร์ต ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 

รั่วไหลจากเรือบรรทุกเหลก็สัญชาติปานามา
ชื่อ Unison Vigor ท่ีจมกรณีเรือชือ่ Unison 
Vigor ชนกับเรือชื่อ Ocean Flavor เมื่อ 2 
สิงหาคม 2554 และใช้ทุ่นกักน้ ามันล้อม
เรือท่ีจมอยู่ไว้เพื่อจ ากัดการเคลื่อนตัวของ
คราบน้ ามันท่ียังคงค้างในเรือให้อยูภ่ายในวง
ล้อมของทุ่น และรอการกู้ขึ้นมาบนผิวน้ าใน
โอกาสต่อไป 

12 มกราคม 
2556 

คราบน้ ามัน 
สีด า 

ไม่ทราบ (กว้างประมาณ 
30 เมตร ยาวประมาณ 

80 เมตร) 

บริเวณท่าเรือ B5 ท่าเรือ แหลมฉบัง ปล่อยท้ิงจากเรอื  
M.V. SITC Inchon สัญชาติฮ่องกง 

29 มกราคม 
2556 

คราบน้ ามันสี
น้ าตาล 

(ลักษณะเป็น
แผ่นและ หยด

น้ ามันขนาดเล็ก) 

ประมาณ 700 ลิตร บริเวณหน้าท่าเรือศร ีราชาฮาร์เบอร์ เขต
อ าเภอศรรีาชา จงัหวัดชลบุรี 

ไม่ทราบ 

22 กุมภาพันธ์ 
2556 

น้ ามันเตา 
(คราบน้ ามัน 

สีด า) 

ไม่ทราบ บริเวณด้านทิศ ตะวันออกเฉียงเหนือ และ
ทิศตะวันตกของ ท่าเรือศรีราชาฮารเ์บอร์ 

อ าเภอศรรีาชา จงัหวัด ชลบุร ี

ไม่ทราบ 

27 กรกฎาคม
2558 

คราบน้ ามัน 
สีด า 

หาดทรายกลายเป็นสีด า
ตลอดเกือบ 1 กิโลเมตร 
โดยถกูคลุมด้วยคราบ
น้ ามันหนาถึง 20-30 

เซนติเมตรและลงทะเลไป
ถึง 200 เมตร 

บริเวณท่าเทียบเรอืนิคมอุตสาหกรรมมาบ
ตาพุดไปทางทิศตะวันออกเฉยีงใต้

ประมาณ 20 กิโลเมตร แต่น้ ามันท่ีรั่ว
ออกมา สกัดไว้ไม่อยู่ คลื่นลมทะเลพัดแรง
จนคราบน้ ามันเข้ามาถึงชายฝั่งอ่าวพร้าว 

เกาะเสม็ด 

ท่ อ น้ ามั นในเรื อบรร ทุก น้ ามั นดิ บ 
50,000 ลิตร ของบริษัทพีทีที โกลบอล 
เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) แตก 

ที่มา : กรมเจ้าท่า, 2556 
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1.9.3 ทรัพยากรการท่องเที่ยว 
1) สถานการณ์การท่องเที่ยว 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย แบ่งหมวดหมู่ของแหล่งท่องเที่ยวเป็น 6 ประเภท 
ได้แก่ (1) ธรรมชาติ (2) ประวัติศาสตร์ (3) ศิลปวัฒนธรรม (4) มนุษย์สร้างขึ้น (5) แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ 
(6) แหล่งท่องเที่ยวมนุษย์สร้างขึ้น เมื่อพิจารณาแหล่งท่องเที่ยวเป็นรายจังหวัด พบว่าจังหวัดชลบุรี มีแหล่ง
ท่องเที่ยวมากที่สุด จ านวน 327 แหล่ง รองลงมาคือจังหวัดระยอง จ านวน 169 แหล่ง และจังหวัด
ฉะเชิงเทรา มีจ านวน 32 แหล่ง รายละเอียดดังตารางท่ี 1.9-๖ 
ตารางท่ี 1.9-๖ จ านวนแหล่งท่องเที่ยว 

จังหวัด ธรรมชาติ 
ประวัติศาสตร ์
โบราณคดีฯ 

มนุษย์สร้างขึ้น 
กิจกรรมและความ

สนใจพิเศษ 
รวม 

ชลบุร ี 78 73 40 136 327 
ระยอง 76 15 4 74 169 

ฉะเชิงเทรา 1 10 11 10 32 
รวม 155 98 55 220 528 

ที่มา: รวบรวมจากข้อมูลจากกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 - 2564, 2559 

ข้อมูลสถิตินักท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา ปี พ.ศ. 2556–
255๘ พบว่าจังหวัดชลบุรีมีปริมาณนักท่องเที่ยวสูงที่สุดเฉลี่ย 1 ล้านคนต่อปี และยังคงมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง รายละเอียดดังตารางที่ 1.9-๗ 
ตารางท่ี 1.9-๗ จ านวนนักท่องเที่ยว ปี พ.ศ. 2556 – 255๘ 

จังหวัด 
จ านวนนักท่องเท่ียว (คน) 

2556 2557 2558 
ชาวไทย ชาวต่างประเทศ ชาวไทย ชาวต่างประเทศ ชาวไทย ชาวต่างประเทศ 

ชลบุร ี 3,097,378 7,070,091 2,993,633 6,888,067 3,199,439 6,803,475 
ระยอง 3,080,952 380,765 3,478,384 376,399 3,773,969 397,219 
ฉะเชิงเทรา 512,936 7,685 508,623 7,500 532,353 7,747 

รวม 6,691,266 7,458,541 6,980,640 7,271,966 7,505,761 7,208,441 
รวมท้ังหมด 14,149,807 14,252,606 14,714,202 

ที่มา: ส านักการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด, 2559 

ข้อมูลสถิตินักท่องเที่ยวที่เข้าไปในอุทยานแห่งชาติ ของส านักอุทยานในพ้ืนที่อุทยาน
แห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด และอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง จังหวัดระยอง พบว่า ในปี  
พ.ศ. 2560 อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด มีจ านวนนักท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2559  
โดยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 82.53 ส่วนอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง มีจ านวนนักท่องเที่ยวลดลงจากปี พ.ศ. 2559  
แต่ในอัตราไม่มาก คือลดลงเพียงร้อยละ 1.99 รายละเอียดดังตารางที่ 1.9-๘ 
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ตารางท่ี 1.9-๘ สถิตินักท่องเที่ยวที่เข้าไปในอุทยานแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2559 - 2560 

อุทยานแห่งชาติ 
จ านวนนักท่องเท่ียว (คน) ร้อยละการเปลี่ยนแปลง 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

เขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสมด็ จ.ระยอง 440,272 803,614 82.53 

เขาชะเมา-เขาวง จ.ระยอง 159,789 156,606 -1.99 

รวม 600,061 960,220 60.02 
ที่มา : กรมอุทยานแห่งชาติ สตัว์ปา่ และพันธ์ุพืช, 2560 

ข้อมูลจ านวนสถานที่พักแรม ห้องพัก ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา  
ปี พ.ศ. 2559 พบว่า จังหวัดชลบุรี มีสถานที่พักแรมมากที่สุด คือ 399 แห่ง โดยมีห้องพักรวม 62,102 ห้องซึ่ง
จากข้อมูลพบว่ามีนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ รวม 1.62 ล้านคน ท ารายได้จากการท่องเที่ยวได้สูงถึง 
206,272 ล้านบาท รองลงมาคือ จังหวัดระยอง และส่วนในจังหวัดฉะเชิงเทรา ตามล าดับ รายละเอียดดัง 
ตารางที่ 1.9-๙ 

ตารางท่ี 1.9-๙ จ านวนสถานพักแรม ห้องพัก ผู้เยี่ยมเยือน และรายได้จากการท่องเที่ยว พ.ศ. 2559 

จังหวัด 
สถานพักแรม 

 (แห่ง) 
 ห้องพัก 
 (ห้อง) 

ผู้เย่ียมเยือน  รายได้จากการ 
ท่องเท่ียว (ล้านบาท) นักท่องเท่ียว นักทัศนาจร 

ชลบุร ี 399 62,102 13,812,345 2,439,664 206,272 
ระยอง 334 14,318 4,352,435 2,577,408 30,614 

ฉะเชิงเทรา 57 1,432 539,823 2,507,828 4,240 
รวม 790 77,852 18,704,603 7,524,900 241,127 

หมายเหตุ: ข้อมูลปรับปรุงเมื่อ เดือนกันยายน 2559 

            1/ นักท่องเที่ยว หมายถึง ผู้ที่เดินทางไปเยือนจังหวัดนั้น โดยวัตถุประสงค์ต่างๆ ที่ไม่ใช่การไปท างานประจ า 
การศึกษา และไม่ใช่คนท้องถิ่นที่  
                มีภูมิล าเนา หรือศึกษาอยู่ท่ีจังหวัดนั้น ท้ังนี้ ต้องพักค้างคืนอย่างน้อย 1 คืน 

            2/ นักทัศนาจร  หมายถึง ผู้เยี่ยมเยือนที่ไม่พักค้างคืน 
ที่มา: กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2559 
 

2) แนวโน้มและสาเหตุการเปลี่ยนแปลง 

จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรามีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม และมีกิจกรรม
ต่างๆ ที่น่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมทางน้ าหรือทางบกส่งผลให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ
หลั่งไหลเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะในจังหวัดชลบุรี ซึ่งท าให้ประชาชนจากพ้ืนที่อ่ืนๆ ที่ย้ายถิ่น
เข้ามาเพ่ือประกอบอาชีพ จากการที่มีประชากรเข้ามาอยู่ในพ้ืนที่เป็นจ านวนมากท าให้เกิดปัญหาขยะเพ่ิมมาก
ขึ้น รวมทั้งน้ าเสียจากสถานประกอบการและโรงแรมที่พัก หากปัญหาเหล่านี้ยังไม่ได้รับการบริหารจัดการที่
ถูกต้อง อาจส่งผลกระทบต่อแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมให้เสื่อมโทรมต่อไปด้วย 
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2. สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
2.1 สถานการณ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า 
 จากข้อมูลพืน้ที่ป่าไม้ ใน ปี พ.ศ. 2559 พบว่าพื้นที่ EEC มีพ้ืนที่ป่า จ านวน 1,026,597 ไร่  

ซึ่งมีพ้ืนที่ป่าไม้ตามกฎหมาย โดยจ าแนกเป็นพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ 18 แห่ง พ้ืนที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 
จ านวน 2 แห่ง เขตห้ามล่าสัตว์ป่า 2 แห่ง อุทยานแห่งชาติ ๒ แห่ง และวนอุทยานอีก ๑ แห่ง และพ้ืนที่ป่าไม้
ในโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในพ้ืนที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด (ภาคตะวันออก) อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
7 โครงการ รายละเอียดดังตารางท่ี 2.1-1 และตารางท่ี 2.1-๒ 
ตารางท่ี 2.1-1 พ้ืนที่ป่าไม้ตามกฎหมาย  

จังหวัด 
ป่าสงวน
แห่งชาต ิ

เขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่า 

ห้ามล่า 
สัตว์ป่า 

อุทยาน
แห่งชาต ิ

วนอุทยาน
แห่งชาต ิ

โครงการ
พระราชด าริ 

ชลบุร ี 9 
2 

2 - 1 2 
ระยอง 8 - 2 - 2 

ฉะเชิงเทรา 1 - - - 3 
รวม 18 2 2 2 1 7 

ที่มา : กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์ุพืช, 2560 
 

ตารางท่ี 2.1-๒ พ้ืนที่ป่าสงวนในเขตพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา 
จังหวัด จ านวน ป่าสงวนแห่งชาติ (แห่ง) พ้ืนที่ (ตร.กม.) พ้ืนที่ (ไร่) 

ฉะเชิงเทรา 1 ป่าแควระบม และป่าสียดั 377.63 236,018.75 
ชลบรุ ี 9 ป่าเขาเขียว 89.00 55,625.00 

  
ป่าเขาชมภู่ 45.74 28,589.00 

  
ป่าเขาพ ุ 8.77 5,482.00 

  
ป่าเขาเรือแตก 2.40 1,500.00 

  
ป่าเขาหินดาด 3.40 2,125.00 

  
ป่าคลองตะเคียน 606.00 378,750.00 

  
ป่าแดง และป่าชุมชนกลาง 257.00 160,625.00 

  
ป่าท่าบุญมี และป่าบ่อทอง 273.00 170,625.00 

  
ป่าบางละมุง 164.92 103,075.00 

ระยอง 8 ป่ากะเฉด ป่าเพ และป่าแกลง 46.30 28,937.00 
  

 
ป่าเขาห้วยมะหาด ป่าเขานั่งยอง และป่าเขาครอก 28.50 17,811.00 

  
 

ป่าคลองระเวิง-เขาสมเส็ด 220.00 137,500.00 
  

 
ป่าชะแวะ ป่าตาสิทธ์ิ ป่าวังไทร - - 

  
 

ป่าบ้านนา และป่าทุ่งควายกิน 501.60 313,500.00 
  

 
ป่าบ้านเพ 1.00 625.00 

  
 

ป่าภูเขาหินตั้ง 9.12 5,700.00 
  

 
ป่าเลนประแส และป่าพังราด 14.54 9,090.00 

  
 

ป่าหนองสนม 0.93 580.00 
รวม 2,649.85 1,656,157.75 

   ที่มา : กรมป่าไม้, 2559 
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ในเขตพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา มีพ้ืนที่ป่าไม้ที่ส าคัญ คือ ป่าตะวันออกหรือ
ป่าเขตรอยต่อ ๕ จังหวัด ซึ่งครอบคลุมบริเวณพ้ืนที่รอยต่อของจังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง จันทบุรี และ
สระแก้ว ดังรูปภาพที่ ๒.๑-๑  โดยพ้ืนที่ป่าไม้ดังกล่าวเป็นการรวมพ้ืนที่ป่าไม้ต่างๆ ในภาคตะวันออกเป็นผืน
เดียวกัน ซึ่งมีเนื้อที่รวมทั้งสิ้น 1,509,954 ไร่ ประกอบด้วยพ้ืนที่ป่าไม้ที่อยู่ในเขตพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี ระยอง 
และฉะเชิงเทรา ได้แก่ ๑) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน เนื้อที่ 674,352 ไร่ 2) อุทยานแห่งชาติเขา
แหลมหญ้า –  หมู่เกาะเสม็ด เนื้อที่ 81,875 ไร่ และ 3) อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา - เขาวง เนื้อที่ 52,300 ไร่ 
จากการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่ป่ารอยต่อของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน ในปี พ.ศ. 
๒๕๕๐ พบว่าพ้ืนที่ป่ารอยต่อแห่งนี้มีความหลากหลายทางชีวภาพค่อนข้างสูง โดยพบว่ามีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
มากกว่า ๑๔๔ ชนิด นกมากกว่า ๔๐๙ ชนิด สัตว์เลื้อยคลานมากกว่า ๑๒๑ ชนิด สัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก
มากกว่า ๔๓ ชนิด ปลาน้ าจืดมากกว่า ๙๔ ชนิด และผีเสื้อมากกว่า ๙๒ ชนิด 

แนวโน้มและสาเหตุการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรป่าไม้ 

จากข้อมูลพ้ืนที่ป่าไม้ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2556 – 2559 มีเนื้อที่ป่าไม้เพ่ิมขึ้นในอัตราไม่มาก 
เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลระหว่าง ปี พ.ศ. 2558 – 2559  พบว่าจังหวัดชลบุรี มีพ้ืนที่ป่าเพ่ิมขึ้น 3,419.88 
ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.75  จังหวัดระยอง มีพ้ืนที่ป่าเพ่ิมขึ้น 5,919.85 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 3.25 และจังหวัด
ฉะเชิงเทรา มีพ้ืนที่ป่าเพ่ิมข้ึน 2,549.54 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.69 รายละเอียดดังตารางท่ี 2.1-๓ 

สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงอาจมีผลจากการด าเนินการเพื่อการเพ่ิมพ้ืนที่ป่าอย่างต่อเนื่อง ทั้ง
ป่าชุมชนและป่าเศรษฐกิจ รวมทั้งมาตรการในการป้องกันการบุกรุกพ้ืนที่ป่า ส าหรับสาเหตุที่ท าให้พ้ืนที่ป่า
ลดลงส่วนใหญ่เกิดจากการบุกรุกพ้ืนที่ป่าเพ่ือการประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม ด้านการท่องเที่ยว และอ่ืน ๆ 
เช่น ที่อยู่อาศัย เป็นต้น รวมทั้งการลักลอบตัดไม้ และการเผาป่าในบางพ้ืนที่ ซึ่งประเด็นปัญหาที่ส าคัญ คือ 
การลักลอบตัดไม้อนุรักษ์ โดยเฉพาะไม้พะยูง ซึ่งมีนายทุนหรือผู้มีอิทธิพลมีการว่าจ้างให้ประชาชนในพ้ืนที่บุก
รุกท าลายป่าเพ่ือตัดไม้มีค่า ซึ่งแหล่งส าคัญของไม้พะยูงส่วนหนึ่งอยู่ในภาคตะวันออกในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
เขาอ่างฤาไน 

ตารางท่ี 2.1-๓ พ้ืนที่ป่าไม้ในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ปี 2556 – 2559   

จังหวัด 
พื้นที่ป่าสงวน

แห่งชาติ ตามท้าย
กฎกระทรวง (ไร)่  

พื้นที่ป่าไม้ ทั้งจังหวัด (ไร)่ 

2556 2557 2558 2559 

ฉะเชิงเทรา 236,018.75 511,993.97 494,971.43 493,965.99 497,385.87 
ชลบุร ี 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 
รวม 1,656,157.75 1,059,788.96 1,011,413.33 1,014,677.72 1,026,566.99 

ที่มา : ส านักจัดการที่ดินป่าไม้, กรมป่าไม้ 2559 

  



แผนสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 - 2564 

2-44 
 

 

รูปภาพที่ 2.1-1 แผนที่แสดงพื้นที่ป่าไม้ในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกและพ้ืนที่คาบเกี่ยว  
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2.2 ทรัพยากรดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

1) สถานการณ์ทรัพยากรดิน 

ลักษณะโดยทั่วไปของดินในพ้ืนที่ เป็นดินที่เกิดจากการผุกร่อนของภูเขา มีการระบายน้ าดี  
แต่ใช้เพาะปลูกได้ไม่นานก็หมดธาตุอาหาร ต้องใช้ปุ๋ยเพ่ือเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ เป็นดินที่เหมาะสมต่อการ
เพาะปลูกพืชไร่ยางพารา และท าสวนผลไม้ สภาพพ้ืนที่โดยทั่วไปเป็นชายฝั่งทะเล  ลักษณะส่วนใหญ่เป็นที่ราบ 
ลอนคลื่นภูเขา และที่สูงอยู่บริเวณตอนกลาง ดินส่วนใหญ่เป็นดินปนทราย ระบายน้ าได้ดี บริเวณที่มีน้ าทะเล  
ท่วมถึงจะเป็นดินโคลนหรือดินเหนียว ส่วนดินที่เกิดจากการสลายตัวของหินบะซอลต์ หินปูนในบริเวณที่สูง
เหมาะแก่การปลูกพืชสวน เช่น เงาะ ทุเรียน มังคุด ส่วนที่ราบลุ่มแม่น้ าอัลลูเวียนที่เหมาะสมใช้ท านา 

ส่วนบริเวณพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลมีลักษณะเป็นดินตะกอนตามชายฝั่งหรือที่ลุ่มริมทะเล ดิน
เลนน้ าเค็มเหมาะแก่การเจริญเติบโตของแสม โกงกาง ไม้พุ่มเตี้ย และไม้ล าต้นอ่อน เนื่องจากพ้ืนที่ตั้งอยู่ติดกับ
ชายฝั่งอ่าวไทย ท าให้คุณสมบัติของดินในพ้ืนมีข้อได้เปรียบด้านความอุดมสมบูรณ์ของดิน เนื่องจากวัตถุต้น
ก าเนิดดินเป็นดินตะกอนปากแม่น้ าทับถมกัน ในขณะเดียวกัน พ้ืนที่ติดกับทะเลมีปัญหาเรื่องน้ าเค็มและน้ า
กร่อยส่งผลต่อคุณภาพของดินเป็นดินเปรี้ยวและดินเค็ม 

แนวโน้มและสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรดิน 

ข้อมูลการส ารวจคุณภาพดิน ปี พ.ศ. 2559 ของกรมพัฒนาที่ดิน พบว่าในจังหวัด
ฉะเชิงเทราและชลบุรี ประสบปัญหาดินเปรี้ยว ทั้งที่เกิดจากธรรมชาติและเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ ได้แก่ 
การใช้ปุ๋ยเคมี และสารเคมีทางการเกษตรจ านวนมาก เพื่อเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งปุ๋ยเคมีที่ประกอบด้วย
ธาตุหลักส าคัญของพืช เมื่อใช้ติดต่อกันเป็นเวลานานจะท าให้ดินเปรี้ยว มีสภาพความเป็นกรดสูง และการใช้
สารเคมีก าจัดศัตรูพืช ท าให้ดินเป็นแหล่งสะสมสารเคมีที่มีผลตกค้าง ซึ่งสารเคมีที่ตกค้างในดินนอกจากจะ
ส่งผลกระทบต่อการเสื่อมคุณภาพของดินและที่ดินแล้วยังเป็นสาเหตุของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่
บรรยากาศ เช่น ก๊าซไนตรัสออกไซด์ (N2O) นอกจากนี้ปัญหาดินเสื่อมประสิทธิภาพยังอาจเกิดจากการท า
เหมืองแร่ที่มีการจัดการไม่เหมาะสม  

2) สถานการณ์การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

ข้อมูลการใช้ที่ดินของประเทศ ปี พ.ศ. 2559 ของกรมพัฒนาที่ดิน ได้แบ่งประเภทการใช้
ประโยชน์ที่ดินออกเป็น 5 ประเภท (1) พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง (2) พื้นที่เกษตรกรรม (3) พ้ืนที่ป่าไม้ (4) 
พ้ืนที่แหล่งน้ า และ (5) พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด โดยจังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา มีเนื้อที่รวมประมาณ 
8,291,250 ไร่ มีการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการเกษตรมากที่สุด 5,559,214 ไร่ (ร้อยละ 40.02) รองลงมา
คือพ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 1,078,282 ไร่ (ร้อยละ 7.76) พ้ืนที่ป่าไม้ 969,725 ไร่ (ร้อยละ 6.98) 
และท่ีเหลือเป็นพ้ืนที่เบ็ดเตล็ดและพ้ืนที่แหล่งน้ า 383,829 ไร่ (ร้อยละ 2.76) และ 246,721 ไร่ (ร้อยละ 
1.78) ตามล าดับ รายละเอียดดังตารางท่ี 2.2-1 

 
 

  



แผนสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 - 2564 

2-46 
 

ตารางท่ี 2.2-1 สรุปการใช้ที่ดินในเขตพ้ืนที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ปี พ.ศ. 2559 

ประเภทการใช้ที่ดิน ชลบรุ ี ระยอง ฉะเชิงเทรา 
เน้ือที่รวม 3 จังหวัด 

ไร่ ร้อยละ 
พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 558,935  293,445  225,360  1,077,740 13.00 
พ้ืนที่เกษตรกรรม 1,628,574  1,563,044  2,367,596  5,559,214 67.05 
นา 149,611  60,536  791,124  1,001,271 12.08 
พืชไร่ 566,683  178,708  335,603  1,080,994 13.04 
ไม้ยืนต้น 632,885  1,071,177  750,623  2,454,685 29.61 
ไม้ผล 142,886  207,704  133,477  484,067 5.84 
พืชไร่หมุนเวียน 171  0  105  276 0.003 
สถานท่ีเพาะเลี้ยงสตัว์น้ า 83,228  41,821  336,060  461,109 5.56 
อื่นๆ (พืชสวน ทุ่งหญ้า พืชน้ า) 53,110  3,098  20,604  76,812 0.93 
พ้ืนที่ป่าไม้ 303,903  175,871  543,972  1,023,746 12.35 
ป่าสมบรูณ ์ 276,810  146,869  526,379  950,058 11.46 
ป่ารอสภาพฟ้ืนฟู 27,093  29,002  17,593  73,688 0.89 
พ้ืนที่แหล่งน้ า 67,207  81,271  98,243  246,721 2.98 
พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด 168,256  106,369  109,204  383,829 4.63 
พื้นที่ลุ่ม 14,419  18,772  23,496  56,687 0.68 
อื่นๆ  153,837  87,597  85,708  327,142 3.95 

เน้ือที่ท้ังหมด 2,726,875  2,220,000  3,344,375  8,291,250 100.00 
ที่มา : ข้อมูลสรุปการใช้ที่ดินของประเทศไทย รายจังหวัด กรมพัฒนาท่ีดิน, 2559 

แนวโน้มและสาเหตุการเปลี่ยนแปลงใช้ประโยชน์ที่ดิน  

เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน ในปี พ.ศ. 2556 กับ ปี พ.ศ. 2559 พบว่า ปี 
พ.ศ. 2559 จังหวัดชลบุรี พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้างเพ่ิมขึ้นประมาณ 66,135 ไร่ หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 
13.42 แต่มีพ้ืนที่เกษตรกรรม พื้นที่ป่าไม้ รวมทั้งพ้ืนที่เบ็ดเตล็ดลดลง ประมาณ 69,334 ไร่ 2,469 ไร่ และ 
6,260 ไร่ ตามล าดับ รายละเอียดดังตารางท่ี 2.2-2  

ตารางท่ี 2.2-2 สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน จังหวัดชลบุรี ปี พ.ศ. 2556 และ ปี พ.ศ. 2559 

ประเภทการใช้ที่ดิน 
ปี 2556 ปี 2559 อัตราการเปลี่ยนแปลง 

เน้ือที่ (ไร่) ร้อยละ เน้ือที่ (ไร่) ร้อยละ เน้ือที่ (ไร่) ร้อยละ 
พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 492,800 18.07 558,935 20.50 66,135 13.42 
พื้นที่เกษตรกรรม 1,697,908 62.27 1,628,574 59.72 -69,334 -4.08 
พื้นที่ป่าไม้ 306,372 11.24 303,903 11.14 -2,469 -0.81 
พื้นที่แหล่งน้ า 55,279 2.03 67,207 2.46 11,928 21.58 
พื้นที่เบ็ดเตล็ด 174,516 6.40 168,256 6.17 -6,260 -3.59 

รวม 
2,726,87

5 
100.00 

2,726,87
5 

100.00 
    

ที่มา : ข้อมูลสรุปการใช้ที่ดินของประเทศไทย รายจังหวัด กรมพัฒนาท่ีดิน, 2559 



แผนสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 - 2564 

2-47 
 

รูปภาพที่ 2.2-1 แผนที่แสดงสภาพการใช้ที่ดิน จังหวัดชลบุรี ปี พ.ศ. 2559 

 

 

ที่มา : กรมพัฒนาท่ีดิน, 2559 

ข้อมูลการสภาพใช้ที่ดิน จังหวัดระยอง เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลระหว่าง ปี พ.ศ. 2556 กับ  
ปี พ.ศ. 2559 พบว่า ปี พ.ศ. 2559 จังหวัดระยองมีพ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้างเพ่ิมข้ึนประมาณ 36,012 ไร่ 
หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 13.99 แต่มี พ้ืนที่เกษตรกรรมลดลง และพ้ืนที่ป่าไม้ลดลง จ านวน 69,334 ไร่ และ 
4,829 ไร ่ รายละเอียดดังตารางท่ี 2.2-3  
ตารางท่ี 2.2-3 สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน จังหวัดระยอง ปี 2556 และ ปี 2559 

ประเภทการใชป้ระโยชนท์ีด่นิ 
ปี 2556 ปี 2559 อัตราการเปลี่ยนแปลง 

เนื้อที่ (ไร่) ร้อยละ เนื้อที่ (ไร่) ร้อยละ เนื้อที่ (ไร่) ร้อยละ 
พื้นท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 257,433 11.60 293,445 13.22 36,012 13.99 
พื้นท่ีเกษตรกรรม 1,592,695 71.74 1,563,044 70.41 -29,651 -1.86 
พื้นท่ีป่าไม ้ 180,700 8.14 175,871 7.92 -4,829 -6.20 
พื้นท่ีแหล่งน้ า 77,947 3.51 81,271 3.66 3,324 2.99 
พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด 111,225 5.01 106,369 4.79 -4,856 -4.57 
รวม 2,220,000 100.00 2,220,000 100.00     
ที่มา : ข้อมูลสรุปการใช้ที่ดินของประเทศไทย รายจังหวัด กรมพัฒนาท่ีดิน, 2559 
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รูปภาพที่ 2.2-2 แผนที่แสดงสภาพการใช้ที่ดิน จังหวัดระยอง ปี 2559 

 

  ที่มา : ข้อมูลสรุปการใช้ที่ดินของประเทศไทย รายจังหวัด กรมพัฒนาท่ีดิน, 2559 

ข้อมูลการสภาพใช้ที่ดิน จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลระหว่าง ปี พ.ศ. 2556 
กับ ปี พ.ศ. 2559 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน ในปี พ .ศ. 2556 กับ ปี พ.ศ. 
2559 พบว่า ปี พ.ศ. 2559 จังหวัดฉะเชิงเทรามีการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทพ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง
เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ.2556 ประมาณ 18,670 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 9.03 แต่พ้ืนที่เกษตรกรรม พ้ืนที่ป่าไม้
ลดลง และพ้ืนที่เบ็ดเตล็ดลดลง ประมาณ 3,844 ไร่ 5,345 ไร่ และ 10,600 ไร่ ตามล าดับ รายละเอียดดัง
ตารางท่ี 2.2–4 

ตารางท่ี 2.2–4 สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน จังหวัดฉะเชิงเทรา ปี 2556 และ ปี 2559 

ประเภทการใชป้ระโยชนท์ี่ดิน 
ป ี2556 ป ี2559 อัตราการเปลีย่นแปลง 

เนือ้ที ่(ไร)่ ร้อยละ เนือ้ที ่(ไร)่ ร้อยละ เนือ้ที ่(ไร)่ ร้อยละ 
พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 206,690 6.18 225,360 6.74 18,670 9.03 
พื้นที่เกษตรกรรม 2,371,440 70.91 2,367,596 70.79 -3,844 -0.16 
พื้นที่ป่าไม้ 549,317 16.43 543,972 16.27 -5,345 -5.50 
พื้นที่แหล่งน้ า 97,124 2.90 98,243 2.94 1,119 0.93 
พื้นที่เบ็ดเตล็ด 119,804 3.58 106,204 3.27 -10,600 -9.71 

รวม 3,344,375 100.00 3,344,375 100.00     
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รูปภาพที่ 2.2-3 แผนที่แสดงสภาพการใช้ที่ดิน จังหวัดฉะเชิงเทรา ปี พ.ศ. 2559 

 

    ที่มา : กรมพัฒนาท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2559 

 สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ส่วนใหญ่เกิดจากการเพ่ิมขึ้นของ
ประชากรและการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว มีผลท าให้การใช้ประโยชน์ที่ดินรูปแบบอ่ืนรุกล้ าเข้าไป
ในเขตพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมส าหรับการเกษตร การใช้ทรัพยากรที่ดินไม่ถูกต้องตามสมรรถนะของดิน ได้แก่ 
การน าดินที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสมต่อการเกษตรไปใช้เพ่ือการพัฒนาเชิงพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม 
การสร้างสนามกอล์ฟ รีสอร์ท หรือสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ รวมทั้งการใช้ประโยชน์ที่ดินในกิจกรรมต่าง ๆ โดย
ขาดการจัดการที่เหมาะสมและถูกต้องตามหลักวิชาการ ท าให้เกิดปัญหาคุณภาพดินและการปนเปื้อนของ
มลพิษลงสู่ดิน อาทิ การเพาะเลี้ยงกุ้ง การใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีทางการเกษตร 
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2.3 ทรัพยากรน้ า และทรัพยากรน้ าบาดาล  

2.3.1 สถานการณ์ทรัพยากรน้ า และพื้นที่ชุ่มน้ า 

จังหวัดชลบุรี ระยองและ ฉะเชิงเทราอยู่ในพ้ืนที่ลุ่มน้ าหลัก 2 ลุ่มน้ า ได้แก่ ลุ่มน้ าบางปะกง 
และลุ่มน้ าชายฝั่งทะเลตะวันออก ดังรูปภาพที่ 2.๓-๑  และมีแม่น้ าสายหลัก จ านวน 3 สาย และคลองที่ส าคัญ 
ดังนี้  

แม่น้ าบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา อยู่ในลุ่มน้ าบางปะกง ครอบคลุมพ้ืนที่จังหวัดปราจีนบุรี 
นครนายก และฉะเชิงเทรา มีพ้ืนที่ทั้งหมด 19,161,25 ตารางกิโลเมตร แม่น้ าบางปะกงมีความยาวนับจากจุด
บรรจบกันถึงปากแม่น้ าประมาณ 122 กิโลเมตร เกิดจากการรวมตัวของแม่น้ า 2 สาย ได้แก่ แม่น้ านครนายก และ
แม่น้ าปราจีนบุรี โดยไหลมาบรรจบกันที่เขตติดต่อของ 3 จังหวัด คือ อ าเภอองค์รักษ์ จังหวัดนครนายก อ าเภอ 
บางน้ าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา และอ าเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี จากนั้นไหลผ่านอ าเภอต่างๆ ในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา และไหลลงสู่อ่าวไทยที่อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา  

แม่น้ าระยอง จังหวัดระยอง หรือคลองใหญ่ เกิดจากเทือกเขาเรือแตกในอ าเภอบ้านบึง 
จังหวัดชลบุรี ไหลผ่านพ้ืนที่อ าเภอปลวกแดง อ าเภอบ้านค่าย ผ่านต าบลท่าประดู่ จังหวัดระยองและไหลลงสู่ทะเลที่
ต าบลปากน้ า อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง มีความยาวประมาณ 70 กิโลเมตร 

แม่น้ าประแสร์ จังหวัดระยอง มีความยาวประมาณ 120 กิโลเมตร มีต้นก าเนิดจาก 
เขาใหญ่ เขาอ่างฤาไน เขาหินโรงเขา อ่างกระเด็น ซึ่งไหลมาตามห้วย และคลองต่างๆ หลายสาย เช่น คลองประแสร์ 
คลองปลิง คลองบ่อทอง ห้วยหินคม คลองเจว็ด คลองตากล้วย คลองชุมแสง คลองไผ่เหนือ-ใต้ คลองตวาด คลองพัง
หวาย คลองจ ากา คลองใช้ คลองแหวน คลองโพล้ คลองทาสีแก้ว และคลองหนองพลงและไหลมารวมกัน เรียกว่า 
แม่น้ าประแสร์ และไหลลงสู่ทะเลที่บ้านปากน้ า ต าบลปากน้ าประแสร์ อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 

จังหวัดชลบุรี ระยองและ ฉะเชิงเทรา มีพ้ืนที่ชุ่มน้ าเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตนานา
ชนิด อาจแบ่งออกตามลักษณะของถิ่นที่อยู่อาศัยเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือพ้ืนที่ชุ่มน้ าชายฝั่งทะเล ได้แก่ ทะเล
หรือชายฝั่งทะเล ปากแม่น้ า และพ้ืนที่ชุ่มน้ าในแผ่นดิน ได้แก่ แหล่งน้ าไหล ทะเลสาบ บึง ลุ่มชื้นแฉะ และหนองน้ า  
โดยพ้ืนที่ชุ่มน้ าในพ้ืนที่ ประกอบด้วย พ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญระดับนานาชาติ ได้แก่ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บ
น้ าบางพระ และอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด พ้ืนที่ชุ่มน้ าระดับชาติ ได้แก่ แม่น้ าบางปะกง เขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาเขียวเขาชมพู่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน และบึงส านักใหญ่ (หนองจ ารุง) และพ้ืนที่ชุ่ม
น้ าระดับท้องถิ่น ในจังหวัดชลบุรี จ านวน 631 แห่ง ระยอง จ านวน 467 แห่ง และฉะเชิงเทรา จ านวน 601 แห่ง 
และจากการเพ่ิมขึ้นของประชากรและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่สูงขึ้นอัตราการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรใน
พ้ืนที่ชุ่มน้ าจึงเพ่ิมสูงขึ้น มีการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ชุ่มน้ าธรรมชาติไปเพ่ือใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่าง ๆ ที่ไม่เหมาะสม 
ท าให้เกิดการคุกคามในพ้ืนที่ชุ่มน้ าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเกิดขึ้นกับพ้ืนที่ภาคตะวันออกเช่นเดียวกันกับภูมิภาคอ่ืน ๆ 

สถานการณ์การใช้น้ าในพื้นที่ 
พ้ืนที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง มีการพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือใช้ส าหรับการ

เกษตรกรรม การอุปโภคบริโภค และการอุตสาหกรรม มีอ่างเก็บน้ า จ านวน 23 แห่ง เป็นอ่างเก็บน้ าขนาดกลาง 
จ านวน 19 แห่ง และขนาดใหญ่ จ านวน 4 แห่ง ซึ่งอ่างเก็บน้ าทั้งหมด มีความจุรวมประมาณ 1,321.509 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดดังตารางที ่2.3-1     
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ข้อมูลปริมาณน้ าที่น าไปใช้งานได้จากอ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่ ปี พ.ศ. 2559 พบว่าอ่างเก็บน้ า 
ประแสร์ และอ่างเก็บน้ าหนองปลาไหล จังหวัดระยอง มีปริมาณน้ าที่น าไปใช้งานได้มากที่สุด คือ 227 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร และ 146 ล้านลูกบาศก์เมตร ตามล าดับ และเมื่อพิจารณาข้อมูล ในที่  1 มกราคม พ.ศ. 
2556 – 2559 พบว่า อ่างเก็บน้ าทั้ง 2 แห่ง มีปริมาณน้ าที่น าไปใช้งานได้ในทิศทางที่เพ่ิมขึ้นอีกด้วย ส่วน
อ่างเก็บน้ าคลองสียัด จังหวัดฉะเชิงเทรา และอ่างเก็บน้ าบางพระ จังหวัดชลบุรี ปี พ.ศ. 2559 มีปริมาณน้ าที่
น าไปใช้งานได้ จ านวน 161 ล้านลูกบาศก์เมตร และ 33 ล้านลูกบาศก์เมตร ตามล าดับ เมื่อพิจารณาข้อมูล
ในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 – 2559 พบว่า อ่างเก็บน้ าทั้ง 2 แห่ง มีปริมาณน้ าที่น าไปใช้งานได้ใน
ทิศทางลดลง รายละเอียดดังตารางท่ี 2.3-2 
ตารางท่ี 2.3-1  อ่างเก็บน้ าในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา  ชลบุรี และระยอง  

ล าดับ ชื่ออ่างเก็บน้ า อ าเภอ จังหวัด 
ความจุของอ่างเก็บน้ า ความจุระดับต่ าสุด 

(ล้าน ลบ.ม.) (ล้าน ลบ.ม.) 
1. คลองสียัด ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา 420.00 30.00 
2. คลองระบบ สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 55.50 7.80 
3. ลาดกระทิง พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 4.20 0.20 
4. ลุ่มน้ าโจน 16 พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 1.97 0.10 
5. ลุ่มน้ าโจน 2 พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 1.96 0.16 

รวม จังหวัดฉะเชิงเทรา 483.63 38.26 
1. บางพระ ศรีราชา ชลบุร ี 117.00 12.06 
2. คลองหลวงรัชโรทร เกาะจันทร ์ ชลบุร ี 98.00 2.95 
3. หนองค้อ ศรีราชา ชลบุร ี 21.40 1.00 
4. มาบประชัน บางละมุง ชลบุร ี 16.60 0.72 
5. บ้านบึง บ้านบึง ชลบุร ี 10.98 2.80 
6. หนองกลางดง ศรีราชา ชลบุร ี 7.65 0.28 
7. ชากนอก บางละมุง ชลบุร ี 7.03 0.40 
8. ห้วยขุนจิต บางละมุง ชลบุร ี 4.80 0.25 
9. ห้วยสะพาน ศรีราชา ชลบุร ี 3.84 0.30 

10. ห้วยตู้ 2 สัตหีบ ชลบุร ี 2.97 0.52 
11. มาบฟักทอง 2 บางละมุง ชลบุร ี 1.98 0.40 
12. ห้วยตู้ 1 สัตหีบ ชลบุร ี 1.50 0.30 
13. มาบฟักทอง 1 บางละมุง ชลบุร ี 1.23 0.25 

รวม จังหวัดชลบรุ ี 294.98 22.23 
1. คลองประแสร ์ วังจันทร์ ระยอง 248.00 20.00 
2. หนองปลาไหล ปลวกแดง ระยอง 163.75 13.50 
3. ดอกกราย ปลวกแดง ระยอง 71.40 3.00 
4. คลองใหญ ่ ปลวกแดง ระยอง 40.10 3.00 
5. คลองระโอก แกลง ระยอง 19.65 0.49 

รวม จังหวัดระยอง 542.90 39.99 
รวมท้ัง 3 จังหวัด 1,321.51 100.48 

ที่มา : ดัดแปลงจากข้อมูลสถานการณ์น้ าของอ่างเก็บน้ าต่างๆ โดยส านักงานชลประทานที่ 9, 2559 
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ตารางที ่2.3-2 ปริมาณน้ าที่น าไปใช้งานได้ จากอ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่ ณ ในที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 – 2559 

อ่างเก็บน้ า 
ความจุ 
ทั้งหมด 

(ล้าน ลบ.ม.) 

ปริมาณน้ าที่น ามาไปใชง้านได้ (ล้าน ลบ.ม.) 
2556 2557 2558 2559 

ปริมาณ ร้อยละ ปริมาณ ร้อยละ ปริมาณ ร้อยละ ปริมาณ ร้อยละ 
คลองสียัด 420 316 75.2 317 75.5 188 44.8 161 38.3 
ประแสร ์ 248 203 81.9 212 85.5 216 87.1 227 91.5 

หนองปลาไหล 164 144 87.8 144 87.8 135 82.3 146 89.0 

บางพระ 117 65 55.6 69 59.0 48 41.0 33 28.2 
ที่มา : ส านักงานสถิติจังหวัดชลบุรี, 2559 

ข้อมูลพื้นที่ชลประทาน ปี พ.ศ. 2558 ซึ่งหมายรวมถึงโครงการขนาดใหญ่ กลาง เล็ก สูบน้ า
ด้วยไฟฟ้า และแก้มลิง พบว่ามีพ้ืนที่ จ านวน 1,485,690 ไร่ แต่มีพ้ืนที่รับประโยชน์เพียง จ านวน 203,245 ไร่ 
ขณะที่เป็นพื้นที่ที่ไม่มีระบบชลประทานจ านวนถึง 6,605,315 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 79.67 ของพ้ืนที่ดัง
ตารางตารางที่ 2.3-3 
ตารางท่ี 2.3-3 พ้ืนที่ชลประทาน ปี พ.ศ. 2558 

จังหวัด พื้นที่จังหวัด (ไร)่ 
พื้นที่ (ไร่) 

ชลประทาน รับประโยชน ์ ไม่มีระบบชลประทาน 
ฉะเชิงเทรา 3,344,375 1,066,500 97,826 2,180,049 

ชลบุร ี 2,726,875 119,520 39,330 2,568,025 
ระยอง 2,220,000 296,670 66,050 1,857,280 
รวม 8,291,250 1,482,690 203,245 6,605,315 

ที่มา : ดัดแปลง ข้อมูลพื้นท่ีชลประทานของประเทศไทย, กรมชลประทาน 2558 

สถานการณ์การใช้น้ าประปา 

พ้ืนที่ 3 จังหวัด มีการประปาภูมิภาค จ านวน 17 แห่ง ได้แก ่
1) จังหวัดชลบุรี จ านวน มี 7 ส านักงาน ได้แก่ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 การประปาส่วน

ภูมิภาคสาขาชลบุรี สาขาบ้านบึง สาขาพนัสนิคม สาขาศรีราชา สาขาแหลมฉบัง และสาขาพัทยา  
2) จังหวัดระยอง การประปาจ านวน 6 แห่ง แบ่งเป็นการประปาส่วนภูมิภาค 4 แห่ง ได้แก่ 

การประปาระยอง การประปาปากน้ าประแสร์ การประปาบ้านฉาง และการประปานิคมพัฒนา และการ
ประปาเทศบาล 2 แห่ง คือ เทศบาลต าบลเมืองแกลง และการประปาเทศบาลต าบลปลวกแดง 

3) จังหวัดฉะเชิงเทรามีส านักงานประปาอยู่ในพ้ืนที่จ านวน ๔ แห่ง ได้แก่ การประปาส่วน
ภูมิภาค สาขาฉะเชิงเทรา สาขาพนมสารคาม สาขาบางคล้า และสาขาบางปะกง    

จากข้อมูลสถิติผู้ใช้น้ าประปา ปริมาณการผลิต และจ าหน่ายของการประปาส่วนภูมิภาคปี พ.ศ. 
2557 - 2558 พบว่ามีปริมาณน้ าที่ผลิตรวมประมาณ 271 ล้านลูกบาศก์เมตร และปริมาณน้ าจ าหน่ายรวม
ประมาณ 208 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งในจังหวัดชลบุรีมีปริมาณการผลิตน้ าประปามากที่สุด คือ ประมาณ 135 
ล้านลูกบาศก์เมตร รองลงจังหวัดฉะเชิงเทรา และระยอง รายละเอียดดังตารางที่ 2.3.1- 
  



แผนสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 - 2564 

2-54 
 

ตารางที่ 2.3-4 สถิติผู้ใช้น้ า ปริมาณการผลิต และจ าหน่ายของการประปาส่วนภูมิภาค ปี 2558 

จังหวัด จ านวนผู้ใช้น้ า (ราย) ปริมาณน้ าผลิต (ลบ.ม.) ปริมาณน้ าจ าหน่าย (ลบ.ม.) 
ชลบุรี 332,144 185,056,990 139,337,550 
ระยอง 117,878 42,948,571 33,530,289 

ฉะเชิงเทรา 91,305 43,137,453 35,494,850 
รวม 541,327 271,143,014 208,362,689 

ที่มา : การประปาส่วนภมูิภาค, 2558 

แนวโน้มและสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรน้ า 

จากสถิติการใช้น้ า โดยเฉพาะพ้ืนที่จังหวัดระยองและชลบุรี พบว่า มีความต้องการน้ าเพ่ือการ
อุปโภค บริโภคและอุตสาหกรรมเพ่ิมขึ้นถึง 2 เท่า ในช่วงระยะเวลา 5 ปีล่าสุด และจากสภาพภัยแล้งและ
ปริมาณฝนตกลดน้อยลง ท าให้ปริมาณน้ าน้อยลงเหลือเพียง 100 ล้านลูกบาศก์เมตร เป็นผลให้เกิดผลกระทบ
กับทุกภาคส่วนทั้ง ชุมชน ประชาชน เพ่ือการอุปโภค บริโภค เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม และการใช้น้ า
รักษาระบบนิเวศ ในขณะที่จากการคาดการณ์ความต้องการน้ าในพ้ืนทีภาคตะวันออก ในปัจจุบันมีมากกว่า 
5,200 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยเป็นความต้องการน้ าภาคการเกษตร มากกว่าร้อยละ 80  ขณะที่ปริมาณ
น้ าท่ามทีั้งหมด 26,081 ล้านลูกบาศก์เมตร  แต่สามารถกักเก็บเพ่ือจัดสรรให้ได้เพียงร้อยละ 9 หรือประมาณ 
2,337 ล้านลูกบาศก์เมตร จึงต้องพึงพาแหล่งน้ าอ่ืนๆ จากแม่น้ า ล าธาร และแหล่งน้ าใต้ดิน รวมถึงการผันน้ า
จากแหล่งอื่นอีกท่ีมีปริมาณส ารองเหลือจากภายนอกจังหวัด 

รูปภาพที่ 2.๓-2 แผนภูมิแสดงการประมาณการแหล่งน้ าดิบในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  

 

ที่มา กรมชลประทาน, 2560 
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2.3.2 ทรัพยากรน้ าบาดาล 

สถานการณ์ทรัพยากรน้ าบาดาล 
ข้อมูลจากรายงานสถานการณ์น้ าบาดาลประเทศไทย พ.ศ. 2558  โดยรวมพบว่า ในพ้ืนที่

จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง มีการใช้น้ าบาดาลในปริมาณมากขึ้น เป็นปัจจัยที่มีผลต่อระดับน้ าบาดาล 
และอีกปัจจัยหนึ่งที่มีผลคือ ปริมาณน้ าฝนที่ตกลงแอ่งในแต่ละปีมีความสัมพันธ์กับการขึ้นลงของระดับน้ า
บาดาล เมื่อเปรียบเทียบแต่ละปี ถ้าปริมาณน้ าฝนที่ตกลงมามากขึ้น ระดับน้ าบาดาลจะเพ่ิมสูงขึ้นด้วย ส่ วน
ปริมาณการกักเก็บน้ าบาดาลขึ้นอยู่กับปริมาณน้ าฝนที่ตกลงมาในแต่ละปีเช่นกัน  

แนวโน้มและสาเหตุการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรน้ าบาดาล 
แหล่งน้ าบาดาล มีแนวโน้มไปในทางที่เสื่อมโทรมลง เนื่องจากจ านวนประชากรที่มีเพ่ิมขึ้น 

การขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรม การทิ้งของเสียลงในแหล่งน้ าและพ้ืนดิน เช่น  น้ าเสียหรือของเสียจาก
บ้านเรือน โรงงานอุตสาหกรรม แหล่งฝังกลบขยะชุมชน ส่งผลให้มีการปนเปื้อนของสารมลพิษ ลงสู่น้ าบาดาล 
นอกจากนี้แล้วแร่ธาตุที่มีอยู่ในธรรมชาติเอง เช่น ค่าเหล็ก (Fe) ก็เป็นส่วนส าคัญของการปนเปื้อนของน้ าใต้ดิน 
จากการตรวจสอบคุณภาพน้ าพบค่าเหล็กเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐาน มีการรุกล้ าน้ าเค็มจากทะเลแทรกลงสู่น้ าใต้
ดิน จากข้อมูลการใช้น้ าบาดาล พบว่า มีการใช้น้ าบาดาลในปริมาณมากขึ้น รวมถึงปริมาณน้ าฝนที่ตกลงแอ่ง
ลดลงอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปี ส่งผลให้น้ าที่จะเติมลงสู่แหล่งน้ าใต้ดินไม่สัมพันธ์กับปริมาณการใช้น้ าของ
ภาคส่วนต่างๆ ในพ้ืนที่ ส่งผลให้ปริมาณน้ าใต้ดินมีแนวโน้มไม่เพียงพอต่อการใช้เพ่ือกิจกรรมต่างๆ เมื่อ
พิจารณาจากข้อมูลการน าน้ ามาใช้เพื่อผลิตน้ าประปา ภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม จากข้อมูลพบว่า ปริมาณ
การใช้น้ าบาดาลรวม 3 จังหวัด เพ่ือการอุปโภคและบริโภค ประมาณ 26.02 ล้าน ลบ.ม./ปี เพ่ือการ
อุตสาหกรรม 16.36 ล้าน ลบ.ม./ปี และเกษตรกรรม 34.96 ลบ.ม./ปี รวมการใช้น้ าบาดาลทั้งสิ้น 77.3 ล้าน 
ลบ.ม./ปี รายละเอียดดังตารางที่ 2.3-๕ 

ตารางท่ี 2.3-๕ สรุปการใช้น้ าบาดาลของแอ่งน้ าบาดาล ในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา 

การใช้ประโยชน์ จังหวัด 
ประปา
ภูมิภาค 

ประปาหมู่บ้าน/
เทศบาล   

บ่อน้ าต้ืน 
 

บ่อบาดาล
เอกชน 

รวม 

อุปโภค บริโภค ฉะเชิงเทรา - 7.13 0.26 3.36 10.75 
ชลบุร ี - 7.76 0.36 4.05 12.17 
ระยอง - 1.39 0.21 1.51 3.11 
รวม - 16.28 0.83 8.92 26.03 

อุตสาหกรรม ฉะเชิงเทรา - - 3.02 - 3.02 
ชลบุร ี - - 6.68 - 6.68 
ระยอง - - 6.66 - 6.66 
รวม - - 16.36 - 16.36 

การเกษตรกรรม ฉะเชิงเทรา -  - 9.82 0.86 10.68 
ชลบุร ี - - 14.08 0.69 14.77 
ระยอง -  - 9.38 0.31 9.51 
รวม - - 33.28 1.86 34.96 

รวมท้ังหมด - 16.28 50.47 10.78 77.35 
ที่มา : ดัดแปลง กรมทรัพยากรน้ าบาดาล,2559 
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2.4 ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา มีพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลติดฝั่งอ่าวไทย ประมาณ 
292.54 กิโลเมตร อยู่ในเขตพ้ืนที่อ าเภอเมืองชลบุรี บางละมุง ศรีราชา สัตหีบ จังหวัดชลบุรี อ าเภอเมืองระยอง 
แกลง บ้านฉาง จังหวัดระยอง และอ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยแหล่งทรัพยากรชายฝั่งทะเลที่
ส าคัญประกอบด้วยป่าชายเลน แหล่งหญ้าทะเล และแหล่งปะการัง นอกจากนี้ยังพบสัตว์ประเภทเต่าทะเล 
ได้แก่ เต่าตนุ และเต่ากระ บริเวณเกาะคราม จังหวัดชลบุรี เกาะเสม็ด เกาะกุฎี เกาะทะลุ และเกาะมันใน 
จังหวัดระยอง และพบโลมา ได้แก่ โลมาอิรวดีบริเวณปากแม่น้ าบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โลมาปากขวด
บริเวณอ่าวระยอง โลมาหัวบาตรหลังเรียบในพื้นที่จังหวัดะยอง นอกจากนี้พบวาฬบรูด้า วาฬโอมูระ และฉลาม
วาฬบริเวณแหลมแม่พิมพ์ถึงอ่าวระยอง ส าหรับพะยูนพบบริเวณหาดปากน้ าประแสร์จังหวัดระยอง และ
บริเวณอ่าวสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 

2.4.1 ป่าชายเลน 

ข้อมูลปี พ.ศ. 2557 ป่าชายเลนบริเวณฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก มีประมาณ 
164,650 ไร่ จากการส ารวจพบว่าป่าชายเลนในจังหวัดระยอง บริเวณปากแม่น้ าประแส มีความอุดมสมบูรณ์
ล าดับที่ 2 ของภาคตะวันออก โดยมีเนื้อที่ป่าชายเลน 10,191 ไร่ ส่วนในจังหวัดชลบุรีและฉะเชิงเทรามีพ้ืนที่ 
ป่าชายเลนค่อนข้างน้อย รายละเอียดดังตารางท่ี 2.4-1 

ตารางท่ี 2.4-1 แสดงข้อมูลพ้ืนที่ป่าชายเลน ระยะ 5 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 – 2557  

จังหวัด 
พ้ืนที่ป่าชายเลน (ไร่) 

2543 2547 2552 2557 
ระยอง 12,280 8,709 11,284 10,191 
ฉะเชิงเทรา 10,476 7,812 7,309 7,585 
ชลบุรี 4,862 4,510 5,554 4,552 

รวม 27,618 21,031 24,147 22,328 
    ที่มา : ดัดแปลงจาก กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, 2558 

2.4.2 แหล่งหญ้าทะเล 

แหล่งหญ้าทะเลเจริญเติบโตในบริเวณอ่าวและหมู่เกาะที่คลื่นลมสงบ ช่วงเดือน
ธันวาคมถึงมีนาคม และบางพ้ืนที่พบได้ตลอดทั้งปี ซึ่งพบมากในบริเวณเกาะคราม เกาะพระ ในพ้ืนที่อ่าวสัตหีบ 
จังหวัดชลบุรี บริเวณชายฝั่งทะเลเขตอ าเภอเมืองระยอง บ้านฉาง และบริเวณหมู่บ้านอ่าวมะขามป้อมจนถึง
ปากแม่น้ าประแสร์ อ าเภอแกลง บริเวณปากคลองหัวหินอ าเภอแกลง จังหวัดระยอง จนถึงบริเวณปากแม่น้ า
พังราด อ าเภอนายายอาม และอ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี และหมู่ เกาะต่างๆ แยกเป็นพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี 
๕,๗๐๖ ไร่ และจังหวัดระยอง ๑๑,๙๒๔ ไร่ รายละเอียดดังตารางท่ี 2.4-2    
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ตารางท่ี 2.4-2  สถานภาพแหล่งหญ้าทะเล ในเขตพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี และระยอง 
จังหวัด พ้ืนที่ (ไร่) สถานภาพ ชนิดเด่น สาเหตุการเสื่อมโทรม 

ชลบุรี 
บางเสร่ – หาดยาว 
อ่าวทุ่งโปรง 
อ่าวเตยงาม 
ท่าเทียบเรือจุกเสม็ด 

5,705.70 สมบูรณ์ปานกลาง-
สมบูรณ์เล็กน้อย 

หญ้าเงาใส 
หญ้าเงาใบเล็ก 

หญ้ากุยชา่ยทะเล 

การสร้างเขื่อนกันคลื่น สะพาน
เทียบเรือและที่พักอาศัยภายใน
อ่าวสัตหีบ ท าให้แหล่งหญ้า
ภายในอ่าวสัตหีบ ท าให้แหล่ง
หญ้าภายในอ่าวสัตหีบลดลง 

ระยอง 
วังแก้วรีสอร์ท 
หาดทรายแก้ว 
อ่าวมะขามป้อม 
ร็อคการ์เด้นท-์เนินฆ้อ 
ปากน้ าประแสร์ 

11,924.40 สมบูรณ์ปานกลาง-
สมบูรณ์เล็กน้อย 

หญ้ากุยช่ายทะเล 
หญ้าใบมะกรูด 
หญ้ากุยช่ายเขม็ 

มีการท าประมงพื้นบ้านและ
หญ้าทะเลอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล 

ที่มา : ดัดแปลง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, 2558 
2.4.3 แนวปะการัง 

ลักษณะปะการังที่ ค้นพบบริเวณชายฝั่งอ่าวไทย ตั้งแต่เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี
จนถึงหมู่เกาะกูด จังหวัดตราด พ้ืนที่แนวปะการังรวม 9,623 ไร่ ได้แก่ จังหวัดชลบุรี ๖,๔๗๒ ไร่ สถานภาพ
โดยรวมอยู่ในระดับสมบูรณ์ปานกลาง – เสียหายมาก บริเวณที่มีความเสียหายมาก คือ บริเวณหาดหน้าบ้าน 
และอ่าวพุดซาวัน เกาะคราม และบริเวณเกาะอีร้าด้านตะวันตก จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง ๓,๑๕๑ ไร่ 
สถานภาพอยู่ในระดับสมบูรณ์ปานกลาง – เสียหาย ซึ่งพ้ืนที่ที่มีระดับเสียหาย คือ อ่าวลุงด า เกาะเสม็ด จังหวัด
ระยอง รายละเอียดดังตารางที่ 2.4-3  สาเหตุหลักที่ก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมของแนวปะการังเป็นบริเวณ
กว้างเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศส่งผลให้อุณหภูมิน้ าทะเลสูงผิดปกติ ท าให้ปะการังฟอกขาว  
ตารางท่ี 2.4-3 สรุปสถานภาพแนวปะการัง ปี พ.ศ. 2558 

สถานี 
ปริมาณครอบคลุมพ้ืนที่ (percentage cover,%) สถานภาพแนว

ปะการัง ปะการังมชีีวิต ปะการังตาย ทราย หิน อื่นๆ 

ชลบุรี 
เกาะคราม 

- หาดหน้าบา้น 

- อ่าวพุดซาวัน 

เกาะครามน้อยตะวันตก 

เกาะอีร้าด้านตะวันตก 

 
 

6.10 

8.74 

28.34 

15.36 

 
 

61.83 

44.70 

56.43 

62.29 

 
 

31.89 

46.56 

14.45 

18.22 

 
 

0 

0 

0 

3.15 

 
 

0.18 

0 

0.78 

0.98 

 
 

เสียหายมาก 

เสียหายมาก 

เสียหาย 

เสียหายมาก 

 
ระยอง 

เกาะเสม็ด 

- อ่าวพร้าว 
- อ่าวลูกโยน 

- อ่าวลุงด า 

- อ่าวกิ่วนอก 

เกาะกุฎี 
- ด้านตะวันตก 

- ด้านตะวันออก 

 
 

28.67 

34.08 

33.71 

43.71 
 

45.83 

39.83 

 
 

41.40 

48.03 

61.40 

47.20 
 

37.90 

41.89 

 
 

23.22 

15.89 

4.89 

7.33 
 

15.00 

17.39 

 
 

0 

0 

0 

0 
 

0 

0 

 
 

6.71 

2.0 

0 

1.76 
 

1.27 

0.89 

 
 

สมบูรณ์ปานกลาง 

สมบูรณ์ปานกลาง 

เสียหาย 

สมบูรณ์ปานกลาง 
 

สมบูรณ์ปานกลาง 

สมบูรณ์ปานกลาง 

ที่มา : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, 2559  
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2.4.4 พื้นที่กัดเซาะชายฝ่ังทะเล 

ข้อมูลระยะทางกัดเซาะในระบบกลุ่มหาดประเทศไทยของกรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง พบว่าพ้ืนที่ประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลของชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกอยู่ในระดับปานกลาง 
รายละเอียดดังตารางที่ 2.4-4 

ตารางท่ี 2.4-4  ระยะทางกัดเซาะระดับความรุนแรงและปานกลาง ในระบบกลุ่มหาดประเทศไทย 

ระบบกลุ่มหาด พ้ืนที่กัดเซาะ ระยะทางกัดเซาะชายฝ่ัง (กม.) รวม (ก.ม.) 
ระดับปานกลาง ระดับรุนแรง 

ท่าใหม่-เพ 1) ชายฝั่งต าบลปากน้ าประแสร์ดา้นตะวันออก    
    ของเขื่อนกันทรายและคลื่นปากน้ าประแสร์      
    อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 

2.33 - 2.33 

ระยอง-บ้านฉาง 2) หาดทรายทอง อ าเภอบ้านฉาง และอ่าวประดู่ 
ต าบลมาบตาพุด อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 

1.88 - 1.88 

จอมเทียน 3) หาดบ้านพระยาดุลย์ ต าบลจอมเทียน 
    อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบรุ ี

0.18 - 0.18 

ศรีราชา-บางแสน 

4) ชายหาดด้านเหนือของต าบลศรีราชา 
    อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบรุ ี

0.48 - 0.68 

5) หาดวอนนภา ต าบลแสนสุข 
    อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุร ี

0.20 - 

อ่าว ก.ไก่ 6) ฝั่งตะวันตกของปากแม่น้ าบางปะกง  
    ต าบลบางปะกง อ าเภอบางปะกง 
    จังหวัดฉะเชิงเทรา 

4.45 - 4.45 

หมายเหตุ : เป็นข้อมูลการตรวจสอบสถานภาพการกัดเซาะชายฝั่ง ร่วมกับการเปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลังด้วยโปรแกรม Google Earth 

ที่มา : ดัดแปลง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, 2558 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ส่วนใหญ่เกิดจากการใช้ประโยชน์พ้ืนที่
ชายฝั่งและพ้ืนที่ทะเลอย่างหลากหลาย ประกอบกับปัจจัยทางธรรมชาติอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของ
สภาวะภูมิอากาศและสภาพแวดล้อม ซึ่งปัจจัยดังกล่าวอาจส่งผลให้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งรุนแรงและ
ขยายตัวเพ่ิมขึ้น ก่อให้เกิดเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมชายฝั่งทะเล เช่น การงอกใหม่ และการสูญเสียพ้ืนที่
ชายฝั่งทะเล โดยปัญหาดังกล่าวมีหน่วยงานภาครัฐได้ด าเนินการแก้ไขปัญหา โดยโครงสร้างทางวิศวกรรม
รูปแบบต่างๆ ได้แก่ ก าแพงป้องกันคลื่นริมชายหาด เขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล ฯลฯ และการแก้ปัญหาโดยวิธี
ธรรมชาติ ได้แก่ การปลูกป่า การเติมทราย การปักเสาตะกินเพ่ือปลูกป่าชายเลน ซึ่งการด าเนินการที่ผ่านมา
ช่วยบรรเทาและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งได้บางส่วน 
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2.4.5 ปริมาณการจับสัตว์น้ าจืดและสัตว์น้ าเค็ม 

 ข้อมูลสถิติการประมงแห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 – 2557 ของกรมประมง พบว่า
ในพ้ืนที่ EEC มีปริมาณการจับสัตว์น้ าทั้งหมดเฉลี่ย 110,190 ตันต่อปี เป็นปริมาณการจับสัตว์น้ าเค็มทุกชนิด  
ท่าขึ้นปลาส าคัญ เฉลี่ย 84,539 ตันต่อปี และปริมาณการจับสัตว์น้ าจืดทุกชนิด (รวมเพาะเลี้ยง) เฉลี่ย 7,475 ตัน
ต่อปี รายละเอียดดังรูปที่ 2.5-1  

รูปภาพที่ 2.4-1 แผนภูมิแสดงปริมาณการจับสัตวน้ าเค็มและสัตว์น้ าจืด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 – 2558 

 
ที่มา : ดัดแปลง กรมประมง, 2558 

  ข้อมูลปริมาณการจับสัตว์น้ าเค็มและสัตว์น้ าจืด ปี พ.ศ. 2554 – 2557 พบว่า จังหวัด
ระยอง มีปริมาณการจับสัตว์น้ ารวมสูงที่สุด มีปริมาณการจับสัตว์น้ าเฉลี่ย 64,000 ตันต่อปี รองลงมา คือ 
จังหวัดชลบุรี ปริมาณการจับสัตว์น้ าเฉลี่ย 28,000 ตันต่อป ี และจังหวัดฉะเชิงเทราดัง ตารางท่ี 2.4-5 

ตารางท่ี 2.4-5 ปริมาณการจับสัตว์เค็มและสัตว์น้ าจืด ปี พ.ศ. 2554 – 2558   
ป ี ปริมาณการจบัสัตว์น้ าทั้งหมด (ตนั) 

จังหวดัชลบุร ี จังหวดัระยอง จังหวดัฉะเชิงเทรา 
พ.ศ. สัตว์น้ าจืด สัตว์น้ าเค็ม รวม สัตว์น้ าจืด สัตว์น้ าเค็ม รวม สัตว์น้ าจืด สัตว์น้ าเค็ม รวม 

2554 4,891 15,859 20,750 3,018 56,716 59,734 13,613 1,509 15,122 
2555 6,780 16,244 23,024 3,279 66,099 69,378 12,381 816 13,197 
2556 8,700 20,967 29,667 2,849 79,563 82,412 11,284 363 11,647 
2557 8,578 26,505 35,083 2,367 64,235 66,602 10,581 732 11,313 
2558 8,424 27,273 35,697 2,382 43,669 46,051 29,129 2,145 31,274 
รวม 37,373 106,848 144,221 13,895 310,282 324,177 76,988 5,565 82,553 

หมายเหตุ : ปริมาณสัตว์น้ าจืด คือ ปริมาณสัตว์น้ าจืดที่จับได้ทั้งหมด รวมสัตว์น้ าจากการเพาะเลี้ยง 

               ปริมาณสัตว์น้ าเค็ม คือ ปริมาณสัตว์น้ าเค็มทุกชนิด ณ ท่าข้ึนปลาส าคัญๆ  
ที่มา : ดัดแปลงจากข้อมูลสถิติการประมงแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2554 – 2558, กรมประมง   
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ปริมาณสัตว์เค็ม ปริมาณสัตว์น้ าจืด 

หน่วย : ตัน 
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3. สถานการณ์พ้ืนที่ส าคัญทางสิ่งแวดล้อม 

3.1 พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
เขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม เป็นพ้ืนที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ก าหนดขึ้นตามพระราชบัญญัติ

ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 โดยใช้กลไกทางกฎหมายมาเป็นเครื่องมือในการยับยั้งการ
ด าเนินการหรือส่งเสริมการด าเนินการใดๆ อันเป็นการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หนึ่ง 
เจตนารมณ์ของพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม คือ เพ่ือป้องกัน สงวน บ ารุง รักษา และคุ้มครองทรัพยากร  ธรรมชาติ
รวมทัง้คุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้อยู่ได้อย่างสมดุลตามระบบนิเวศ เพ่ือควบคุมแก้ไขปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่รุนแรง
เข้าขั้นวิกฤตในพ้ืนที่ที่มีกฎหมายต่างๆ ควบคุมอยู่แล้ว  

ในพ้ืนที่ EEC มี 1 เขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม คือ บริเวณพ้ืนที่อ าเภอบางละมุง และอ าเภอ
สัตหีบ จังหวัดชลบุรี และอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา จ านวน 2 เขตพ้ืนที่ ได้แก่ บริเวณอ่าง
เก็บน้ าหนองปลาไหล ดอกกราย และคลองใหญ่ จังหวัดระยอง และบริเวณปากแม่น้ าบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
และจังหวัดชลบุรี  

3.1.1 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดเขตพื้นที่และ
มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่อ าเภอบางละมุง และอ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พ.ศ.2553  
ก าหนดระยะเวลาใช้บังคับประกาศฯ ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2558 ทั้งนี้ ได้มีประกาศกระทรวงทรัพยากร  
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศฯ ออกไปอีก จ านวน 2 ครั้ง ได้แก่ 1) การขยาย
ระยะเวลาครั้งที่ 1 เป็นเวลา 1 ปี (31 กรกฎาคม 2558 - 30 กรกฎาคม 2559) และ 2) การขยายระยะเวลาครั้งที่ 
2 เป็นเวลา 2 ปี (31 กรกฎาคม 2559 - 30 กรกฎาคม 2561) 

เขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมบริเวณพ้ืนที่อ าเภอบางละมุง และอ าเภอสัตหีบ จังหวัด
ชลบุรี โดยครอบคลุมพ้ืนที่เกาะล้าน เกาะครก และเกาะสาก และพ้ืนที่น่านน้ าทะเล ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการติดตาม
สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผลการบังคับใช้มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม พบว่า 

 ในพ้ืนที่ชลบุรีมีการสร้างโครงสร้างริมทะเลกันมาก และมีปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่งรุนแรง ข้อมูลในปี พ.ศ. 2554 พบว่าหาดพัทยามีการกัดเซาะชายฝั่งที่รุนแรงในพ้ืนที่บริเวณตั้งแต่พัทยาเหนือ 
จนถึงพัทยาใต้ ระยะทางทั้งสิ้น 2.7 กิโลเมตร ส าหรับบริเวณพัทยาใต้จนถึงปลายแหลมบาลีฮาย ปัจจุบันไม่พบ
ปัญหาการกัดเซาะซึ่งจากผลการศึกษา อัตราการกัดเซาะตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 -2517 มีอัตราเฉลี่ย 0.78 เมตร/ปี 
อัตราการกัดเซาะ พ.ศ. 2545 ถูกกัดเซาะด้วยอัตรา 1.8 เมตร/ปี ในปี พ.ศ. 2553–2555 ความกว้างของหาด
พัทยาเหลือเพียง 4-5 เมตรเท่านั้น 

 พบสภาพพ้ืนที่และข้อมูลการร้องเรียนเกี่ยวกับการถม ปรับพื้นที่ หรือปิดกั้น  
ซึ่งท าให้แหล่งน้ าสาธารณะโดยทั่วไป ในหลายบริเวณมีการปลูกสร้างสิ่งปลูกสร้างคร่อม ปิดคลุม รวมจนถึงปรับ ถม 
กลบ จนเสียสภาพการไหลตามธรรมชาติไป และในหลายบริเวณน ามาซึ่งปัญหาน้ าท่วมในเขตเมือง 

 ปัจจุบันเมืองพัทยามีน้ าเสียเกิดขึ้นประมาณ 80,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และ
จะเพ่ิมเป็น 85,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ในระยะเวลาอีก 10 ปี การด าเนินการแก้ไขปัญหาน้ าเสียของเมืองพัทยา
ได้มีการก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสีย ซึ่งปัจจุบันมีระบบบ าบัดน้ าเสียเปิดด าเนินการ 4 แห่ง คือ โรงบ าบัดน้ าเสียเมือง
พัทยาบริเวณนาจอมเทียน (วัดบุญย์กัญจนาราม) ระบบบ าบัดน้ าเสียรวม (พัทยา) ระบบบ าบัดน้ าเสียพร้อมท่อ
รวบรวมน้ าเสียหาดแสม ระบบบ าบัดน้ าเสียหาดตาแหวน  

 มีผู้ประกอบการเรือเจ็ทสกี 467 ล า เรือลากกล้วย 97 ล า เรือใบและเรือวินเซิร์ฟ 
130 ล า แพเล่นร่ม 2 แพ  และมีข้อมูลปัญหาเรื่องร้องเรียนในประเด็นการเอาเปรียบและฉ้อโกงนักท่องเที่ยว 
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 คุณภาพน้ าทะเลชายฝั่งอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมมาก ปัญหาที่พบส่วนใหญ่ ได้แก่ 
ปัญหาปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมดสูง ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ าทะเลมีค่าต่ ามาก ในระดับที่ส่งผล
กระทบต่อการด ารงชีวิตของสัตว์น้ า นอกจากนี้ยังพบปริมาณสารอาหารแอมโมเนีย ไนเตรท ฟอสเฟต) รวมทั้ง
ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมดในพ้ืนที่ดังกล่าวมีค่าสูงมากอีกด้วย 

 สภาพการติดตั้งป้ายที่ปรากฏอยู่ในพ้ืนที่มีลักษณะที่ผิดข้อก าหนดจ านวนมาก 
 สภาพปัญหาการบุกรุกชายหาด และปัญหาด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมของชายหาดที่

เป็นบริเวณท่องเที่ยวยังไม่ดีขึ้น และแนวโน้มจะมีปัญหามากข้ึน ทั้งจากการกัดเซาะชายฝั่ง ปัญหาการรุกล้ าที่
สาธารณะ ปัญหาการขาดระเบียบทางการท่องเที่ยว ปัญหาขยะมูลฝอย และน้ าเสียชายหาด  

3.1.2 ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้พื้นที่อ าเภอปลวกแดง อ าเภอบ้านค่าย และอ าเภอนิคม
พัฒนา จังหวัดระยอง เป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 

อาศัยอ านาจตามมาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ด าเนินการเพ่ือก าหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในพ้ืนที่
อ าเภอปลวกแดง และอ าเภอนิคมพัฒนา ทั้งอ าเภอ และบางส่วนของอ าเภอบ้านค่าย (ต.หนองละลอก และต.หนอง
บัว)  จังหวัดระยอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือคุ้มครองพ้ืนที่ต้นน้ า และอ่างเก็บน้ าหนองปลาไหล อ่างเก็บน้ าดอกกราย 
และอ่างเก็บน้ าคลองใหญ่ ที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ลุ่มน้ าคลองใหญ่ (แม่น้ าระยอง) เป็นพ้ืนที่รับน้ าและเก็บกักน้ าที่ไหลลงมา
ตามธรรมชาติ จากต้นน้ าเทือกเขากองซองและเขาพนมศาสตร์ ซึ่งมีแม่น้ าและร่องน้ าสาขาย่อยจ านวนมาก เนื่องจาก
การพัฒนาพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก ส่งผลให้เกิดการขยายตัวของชุมชนเมืองและการเพ่ิมขึ้นของประชากรในพ้ืนที่ 
รวมทั้งเกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยมีพ้ืนที่อุตสาหกรรมและพ้ืนที่ชุมชนที่อยู่อาศัยเพ่ิมขึ้น  ซึ่งการ
เพ่ิมขึ้นของกิจกรรมและปัจจัยดังกล่าวส่งผลกระทบโดยตรงถึงศักยภาพของแหล่งน้ าต้นทุนทั้ง ๓ อ่าง โดยก าหนด
มาตรการห้ามกระท าการหรือประกอบกิจการ มาตรการบริหารจัดการและก ากับดูแลผลการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม และ
การจัดท าแผนฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ดังกล่าว เพ่ือป้องกันและรักษาไว้เป็นแหล่งน้ าดิบที่มี
คุณภาพส าหรับการอุปโภคบริโภค อุตสาหกรรม และเกษตรกรรมในระยะยาวต่อไป  ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้
อนุมัติหลักการต่อร่างกฎกระทรวงฯ ดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 ปัจจุบันอยู่ในระหว่างขั้นตอนการ
พิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 

3.1.3 ร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องก าหนดเขตพื้นที่
และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในท้องที่ต าบลบางปะกง ต าบลท่าข้าม ต าบลสองคลอง อ าเภอบางปะกง 
จังหวัดฉะเชิงเทรา และท้องที่ต าบลคลองต าหรุ อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี พ.ศ. …. 

อาศัยอ านาจตามมาตรา ๔5 และมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ด าเนินการเพ่ือก าหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในพ้ืนที่
ต าบลบางปะกง ต าบลท่าข้าม ต าบลสองคลอง อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา และท้องที่ต าบลคลองต าหรุ 
อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เนื่องจากบริเวณปากแม่น้ าบางปะกงเป็นพ้ืนที่ที่มีเปราะบาง และมีความอุดมสมบูรณ์ เป็น
ระบบนิเวศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง เป็นพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญระดับชาติ เป็นที่อยู่อาศัย แหล่ง 
อาหารที่วางไข่และอนุบาลตัวอ่อนให้กับสัตว์และพืชนานาชนิด โดยมีรายงานการพบโลมาอย่างน้อย 3 ชนิด ได้แก่ 
โลมาอิรวดีหรือโลมาหัวบาตร โลมาเผือกหรือโลมาหลังโหนก และโลมาหัวบาตรหลังเรียบ ซึ่งแสดงถึงความอุดม
สมบูรณ์และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความส าคัญอีกแห่งหนึ่ง ประกอบกับพื้นที่ดังกล่าวคุณภาพสิ่งแวดล้อมมี
แนวโน้มเสื่อมโทรมลงอย่างมากจากกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ จึงมีความจ าเป็นต้องก าหนดมาตรการคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน และเพ่ือให้เกิดความสมดุลในการพัฒนาควบคู่กับ
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การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมดังกล่าว ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติ
ให้อนุมัติหลักการต่อร่างกฎกระทรวงฯ ดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 ปัจจุบันอยู่ในระหว่างขั้นตอนการ
พิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 

รูปภาพที่ 3.1-1 แผนที่แสดงพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมและเขตควบคุมมลพิษ 
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3.2 เขตควบคุมมลพิษ 
3.2.1 เขตควบคุมมลพิษเมืองพัทยา 

ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2535) เรื่อง ก าหนดให้
ท้องที่เขตเมืองพัทยาเป็นเขตความคุมมลพิษ ได้ประกาศเป็นเขตควบคุมมลพิษตามความในพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ตามมาตรา 37 มาตรา 59 และมาตรา 60 เมื่อ
วันที่ 7 สิงหาคม 2535 โดยได้มีการก าหนดให้ท้องที่เขตเมืองพัทยาเป็นเขตควบคุมมลพิษ 
รูปภาพที่ 3.2-1 แผนที่แนบท้ายประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2535) เรื่อง 

ก าหนดให้ท้องที่เขตเมืองพัทยาเป็นเขตควบคุมมลพิษ 

 
ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ 

การจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษ มีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือลดปริมาณการระบายมลพิษจากแหล่งก าเนิด และให้มีการบ าบัดและก าจัดมลพิษอย่างถูกหลักวิชาการ พร้อม
กับการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง รวมถึงส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาค
ส่วนใน การจัดการมลพิษในพ้ืนที่ จากการประกาศเขตควบคุมมลพิษที่ผ่านมาได้มีการจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือลด
และขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษฉบับแรกในปี พ.ศ.2536-2539 ฉบับที่ 2 ปี พ.ศ.2551-2554 เป็นแผน 
ระยะ 4 ปี และ ฉบับที่ 3 ปี พ.ศ.2555-2559 เป็นแผนระยะ 5 ปี การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการลดและขจัด
มลพิษ สรุปได้ดังนี้ 

1) การจัดการน้ าเสีย  
1.1)  โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสียรวมชุมชนเมืองพัทยา  

ซึ่งเป็นโครงการ ที่มีการรวบรวมน้ าเสียพัทยาเหนือ และพัทยาใต้บางส่วน เข้าสู่ระบบที่ซอยวัดหนองใหญ่ ปัจจุบันอยู่
ระหว่าง ด าเนินการเพ่ือรับการสนับสนุนงบประมาณในการเพ่ิมศักยภาพระบบ  

1.2)   โครงการปรับปรุงและก่อสร้างระบบรวบรวมน้ าเสียและระบบบ าบัดน้ าเสีย
รวม ระยะที่ 2 (ซอยวัดบุณย์กัญจนาราม) ปัจจุบันก่อสร้างแล้วเสร็จและเดินระบบแล้ว 

 



แผนสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 - 2564 

2-64 
 

2) การจัดการขยะมูลฝอย  
2.1) โครงการการก่อสร้างบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยแบบถูกหลักสุขาภิบาล ระยะ

ที่ 2 เมืองพัทยา เป็นโครงการประจ าปีงบประมาณ 2551 งบประมาณรวม 30.00 ล้านบาท เป็นงบประมาณ
แผ่นดิน 27.00 ล้านบาท งบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3.00 ล้านบาท ปัจจุบันหยุดเดินระบบ  
เมืองพัทยาจัดการขยะโดยส่งไปก าจัดที่ TPI สระบุรี  

2.2) โครงการศึกษาและออกแบบเตาเผาขยะมูลฝอยบนเกาะล้าน เมืองพัทยา  
เป็นโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2551 งบประมาณรวม 12 ล้านบาท เป็นงบประมาณองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 12 ล้านบาท 

2.3) โครงการก่อสร้างเตาเผาขยะมูลฝอยบนเกาะล้าน เมืองพัทยา เป็น
โครงการประจ าปีงบประมาณ 2552 - 2554 งบประมาณรอผลการศึกษาออกแบบ  

3) การเฝ้าระวังและป้องกัน  
3.1)  โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าทะเลชายฝั่งเมืองพัทยา  
3.2)  โครงการประเมินดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อมชายหาดท่องเที่ยว   
3.3)  โครงการติดตามประเมินผลประสิทธิภาพระบบบ าบัดน้ าเสียรวม 
3.4)  โครงการติดตามตรวจสอบการระบายน้ าทิ้งจากสถานประกอบการ 

3.2.2 เขตควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง 
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 32 (พ.ศ.2552) เรื่อง ก าหนดให้ท้องที่เขต

ต าบลมาบตาพุด ต าบลห้วยโป่ง ต าบลเนินพระ และต าบลทับมา อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ทั้งต าบล 
ต าบลมาบข่า อ าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ทั้งต าบล และต าบลบ้านฉาง อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ทั้ง
ต าบล รวมทั้ง พ้ืนที่ทะเลภายในแนวเขต เป็นเขตควบคุมมลพิษ เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในท้องที่ที่ได้
ประกาศก าหนดให้เป็นเขตควบคุมมลพิษจัดท าแผนปฏิบัติการ เสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัด และด าเนินการตาม
ข้อก าหนดในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ต่อไป 

สถานการณ์สิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด ดังนี้ 

1) สถานการณ์คุณภาพน้ าผิวดิน  ข้อมูลการด าเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ า
คลองสาธารณะในพ้ืนที่มาบตาพุด และพ้ืนที่ใกล้เคียง จังหวัดระยอง ของกรมควบคุมมลพิษร่วมกับส านักงาน
สิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 มีการด าเนินการในจังหวัดระยอง จ านวน 2 ครั้งต่อปี ครั้งที่ 1 ในช่วงมิถุนายน 2558 
และครั้งที่ 2 ในช่วงพฤศจิกายน 2558 ในจุดตรวจวัดรวม 40 สถานี รวมจ านวนตัวอย่างทั้งหมด 80 ตัวอย่าง 
ครอบคลุมคลองสาธารณะ จ านวน 16 สาย ได้แก่ คลองชากหมาก คลองน้ าหู คลองห้วยใหญ่ คลองตากวน คลอง
หลอด คลองบางเบิด คลองบางกะพรุน คลองน้ าตก คลองก้นปึก คลองคา คลองทับมา คลองพยูน คลองน้ าด า 
คลองหนองคล้า คลองหนองผักหนาม และคลองกระเฉด รายละเอียดดังรูปที่ 3.2-2  
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รูปภาพที่ 3.2-2  แผนที่แสดงจุดเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ าผิวดินบริเวณเขตควบคุมมลพิษจังหวัดระยองของ 
กรมควบคุมมลพิษ 

 
ที่มา : กรมควบคุมมลพษิ, 2559 

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าคลองสาธารณะ และประเมินตามดัชนีคุณภาพน้ าแหล่งน้ า 
ผิวดิน พบว่าคุณภาพน้ าส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในระดับเสื่อมโทรม และเมื่อเปรียบเทียบข้อมูลดัชนีคุณภาพน้ าผิวดินปี  
พ.ศ. 2559 กับปี พ.ศ. 2558 พบว่าแนวโน้มมีปัญหามากขึ้น ในช่วงพฤศจิกายน ๒๕๕๘ และมิถุนายน ๒๕๕๙  
ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม ปัญหาที่พบส่วนใหญ่เกิดจากการปนเปื้อนของแบคทีเรียสูงความสกปรกใน 
รูปสารอินทรีย์สารอาหารต่างๆ เช่น แอมโมเนีย-ไนโตรเจน นอกจากนั้นยังพบการปนเปื้อนของโลหะหนักต่างๆ  
ในบางจุด ได้แก่ แมงกานิส ตะกั่ว และสารหนู เนื่องจากเป็นคลองที่ตั้งอยู่ในเขตชุมชนขนาดใหญ่ เป็นแหล่งรองรับ
น้ าทิ้งหลักจากอุตสาหกรรม อาคารบ้านเรือน และบ้านจัดสรรที่มีการขยายตัวเพ่ิมมากขึ้นอย่างรวดเร็ว อีกท้ัง
จ านวนประชากรที่เพ่ิมมากขึ้นอย่างต่อเนื่องในพ้ืนที่ รายละเอียดดังรูปภาพที่ 3.2-3 

 
2) สถานการณ์คุณภาพน้ าบาดาลในเขตควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง  กรมควบคุม

มลพิษมีการด าเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าบาดาลในพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด นิคมอุตสาหกรรม
เหมราชตะวันออก นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย และชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ 
จ านวน 33 ชุมชน จ านวน 2 ครั้งต่อปี ในช่วงพฤษภาคมถึงมิถุนายน 2558 และช่วงพฤศจิกายนถึงธันวาคม 
2558 รวมทั้งสิ้น 65 บ่อ โดยแบ่งประเภทของบ่อที่ด าเนินการเฝ้าระวังประกอบด้วย 1) บ่อน้ าบาดาลที่ขุดเจาะ
โดยกรมทรัพยากรน้ าบาดาล ซึ่งเป็นบ่อที่ขุดเจาะตามหลักวิชาการส าหรับน ามาใช้ประโยชน์จ านวน 16 บ่อ  
2) บ่อสังเกตการณ์ที่ใช้ในการเฝ้าระวังการปนเปื้อนในพื้นที่โดยผู้ประกอบการจ านวน 4 บ่อ และ 3) บ่อน้ าตื้น 
ซึ่งเป็นบ่อที่ประชาชนขุดขึ้นเองเพ่ือใช้ในการอุปโภคบริโภคภายในครัวเรือน จ านวน 45 บ่อ  รายละเอียดดัง
รูปภาพที่ 3.2-๔   
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รูปภาพที่ 3.2-3 แผนภูมิแสดงข้อมูลเปรียบเทียบคุณภาพน้ าคลองสาธารณะในเขตควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง 
ปี พ.ศ.  2558 กับ 2559 

 

 

ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ, 2559 
 
รูปภาพที่ 3.2-๔ แผนที่แสดงจุดเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ าใต้ดิน ของกรมควบคุมมลพิษ 

 

ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ, 2559  
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ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าบาดาล ปี พ.ศ. 2559 ดังนี้ 
1) คุณภาพน้ าบ่อบาดาลพบว่าโลหะหนักมีอัตราส่วนการเกินมาตรฐานคุณภาพน้ าใต้ดินในปริมาณ

สูง ได้แก่ เหล็ก แมงกานีส และสารหนู และไม่พบการปนเปื้อนของสารอินทรีย์ระเหย  
2) คุณภาพน้ าในบ่อสังเกตการณ์ (บ่อมอนิเตอร์) ในโรงงานอุตสาหกรรม พบว่าโลหะหนักเป็น

ปัญหาของน้ าในบ่อสังเกตการณ์เช่นเดียวกัน โดยพารามิเตอร์ที่พบว่ามีอัตราส่วนการเกินมาตรฐานคุณภาพน้ าใต้
ดินในปริมาณสูง ได้แก่ เหล็ก แมงกานีส ตะกั่ว และ สารหนู และไม่พบปัญหาการปนเปื้อนสารอินทรีย์ระเหยใน
บ่อสังเกตการณ์แต่อย่างใด  

3) คุณภาพน้ าบ่อตื้น ตรวจพบพารามิเตอร์ที่มีค่าสูงเกินค่ามาตรฐานคุณภาพน้ าใต้ดิน ได้แก่ ตะกั่ว 
แมงกานีส สารหนู เหล็ก 1,2 - ไดคลอโรอีเทน คาร์บอนเตตระคลอไรด์ เตตระคลอโรเอทธิลีน และไตรคลอโร 
เอทธิลีน โดยหากพิจารณาจ านวนตัวอย่างน้ าบ่อตื้นที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานจะพบว่า สารหนู เหล็ก และ
แมงกานีส เป็นพารามิเตอร์ที่มีอัตราการเกินค่ามาตรฐานสูง ส่วนสารอินทรีย์ระเหยที่ตรวจพบว่ามีค่าเกินค่า
มาตรฐานน้ าใต้ดิน ได้แก่ 1,2 - ไดคลอโรอีเทน คาร์บอนเตตระคลอไรด์ และไตรคลอโรเอทธิลีน เตตระคลอโรเอ
ทธิลีน  

3) สถานการณ์คุณภาพน้ าทะเลชายฝั่ง ตะกอนดิน และสัตว์น้ าในเขตควบคุมมลพิษจังหวัด
ระยอง  จากข้อมูลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางทะเลของกรมควบคุมมลพิษ บริเวณท่ีมีการ
ระบายน้ าทิ้งจากฝั่งในพ้ืนที่โดยรอบนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและพ้ืนที่ใกล้เคียงอย่างต่อเนื่อง โดยได้เก็บ
ตัวอย่างจ านวน 2 ครั้งต่อปีในช่วงพฤษภาคม และพฤศจิกายน 2558 จุดตรวจวัดคุณภาพน้ าทะเล 21 สถานี 
รายละเอียดดังรูปภาพที่ 3.2.-๕  
รูปภาพที่ 3.2-๕ แผนที่แสดงจุดเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ าทะเลของกรมควบคุมมลพิษ 

ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ, 2559 
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ผลการวิเคราะห์พบว่าคุณภาพน้ าทะเลส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ าทะเลประเภทที่ 
5 ของมาตรฐานคุณภาพน้ าทะเล ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2549)  
โดยคุณภาพน้ าทะเลส่วนใหญ่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ าทะเล ยกเว้นไนเตรท -ไนโตรเจน 
ฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด แมงกานีส และเหล็ก ซึ่งพารามิเตอร์ดังกล่าวเป็นปัจจัย
หนึ่งที่ท าให้เกิดปรากฏการณ์น้ าทะเลเปลี่ยนสี ซึ่งมักจะพบอยู่บ่อยครั้งในบริเวณชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทย 
สารอาหารนอกจากจะมีสาเหตุจากแหล่งชุมชนแล้ว อาจมีสาเหตุมาจากแหล่งอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม 
อุตสาหกรรมที่มีปริมาณสารอาหารในน้ าทิ้งสูง ได้แก่ อุตสาหกรรมการแกะล้างและผลิตอาหาร ซึ่งในเขต
ควบคุมมลพิษบริเวณหาดทรายทอง-ตากวน ระหว่างปากคลองชากหมากกับปากคลองตากวน อ าเภอเมือง 
จังหวัดระยอง  

ตะกอนดินในเขตควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง กรมควบคุมมลพิษมีจุดตรวจวัดตะกอนดิน 
จ านวน 8 สถานี ครอบคลุมพ้ืนที่ตั้งแต่บริเวณปากคลองบางกะพรุน ปากคลองบางเบิด จุดระบายน้ าโรงไฟฟ้า
โกลว์ ภายในท่าเทียบเรือ จุดสูบน้ าเข้าและออกของระบบระบายความร้อนโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี  ปากคลองชาก
หมาก หาดทรายทอง บริเวณกระชังเลี้ยงหอย และปากคลองตากวน รายละเอียดดังรูปภาพที่ 3.2-6  ซึ่งผล
การวิเคราะห์คุณภาพตะกอนดิน จะพิจารณาจากเกณฑ์ตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง ก าหนด
หลักเกณฑ์คุณภาพตะกอนดินชายฝั่งทะเล ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2558 พบว่า มีการปนเปื้อนของสารหนู 
ทองแดง ปรอท และสังกะสีเกินเกณฑ์ท่ีก าหนด 
รูปภาพที่ 3.2.-๖ แผนที่แสดงจุดเก็บตัวอย่างคุณภาพตะกอนดิน ของกรมควบคุมมลพิษ 

ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ, 2559 

คุณภาพเนื้อเยื่อสัตว์น้ าในเขตควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง ข้อมูลการตรวจสอบเนื้อเยื่อสัตว์น้ าของ
กรมควบคุมมลพิษ โดยตรวจสอบจากด าเนินการเก็บตรวจตัวอย่างโดยการสุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์น้ าชนิดที่อาศัยหรือมี
แหล่งอาศัยหากินในบริเวณกระชังเลี้ยงหอย และเป็นตัวแทนของสัตว์น้ าที่ครอบคลุมห่วงโซ่อาหาร จ านวน 18 
ตัวอย่าง ในการตรวจวัดจะใช้เกณฑ์มาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปื้อนตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 98 
(พ.ศ. 2529) และฉบับที่ 273 (พ.ศ. 2546) พบว่ามีสารหนูปนเปื้อนเกินเกณฑ์มาตรฐานก าหนด  
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๔) คุณภาพอากาศในเขตควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง 
๔.1) สารมลพิษทางอากาศพื้นฐาน  ปัจจุบันมีสถานีตรวจวัดสารมลพิษทางอากาศพ้ืนฐานใน

ชั้นบรรยากาศใกล้ผิวดิน ในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษ จากหน่วยงานต่างๆ รวม 10 สถานี ผลการตรวจคุณภาพ
อากาศพ้ืนฐานในเขตควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง ดังนี้ 

(1) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ตรวจวัดตั้งแต่ปี 2539 ถึงปี 2558 ซึ่งพบว่าไม่มีการ
เกินค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (ก าหนดค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมงที่ไม่เกิน 300 ppb และเฉลี่ย 1 
ปีไม่เกิน 40 ppb)  

(2) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ตรวจวัดตั้งแต่ปี 2539 ถึงปี 2558 ซึ่งพบว่าไม่มี
การเกินค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (ก าหนดค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมงที่ไม่เกิน 170 ppb และ
เฉลี่ย 1 ปีไม่เกิน 30 ppb )  

(3) ก๊าซคาร์บอนมอนอคไซด์ (CO) ตรวจวัดตั้งแต่ปี 2539 ถึงปี 2558 ซึ่งพบว่าไม่มีการ
เกินค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (ก าหนดค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมงทีไ่ม่เกิน 30 ppb)   

(4) ก๊าซโอโซน (O3) ตรวจวัดตั้งแต่ปี 2539 ถึงปี 2558 ซึ่งพบว่ามีค่าเกินค่ามาตรฐาน
ทุกปีและทุกสถานี ส าหรับในปี 2558 พบดังนี้ 

- สถานีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพมาบตาพุด ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมงอยู่ในช่วง 0–109 
ppb โดยค่าเฉลี่ย 1 ปีเท่ากับ 22 ppb  

- สถานีศูนย์วิจัยพืชไร่ ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมงอยู่ในช่วง 0 – 133 ppb โดยค่าเฉลี่ย 1 ปี
เท่ากับ 19 ppb  

- สถานีตรวจวัดบริเวณศูนย์วิจัยพืชไร่ ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมงอยู่ในช่วง 0 – 98 ppb โดย
ค่าเฉลี่ย 1 ปีเท่ากับ 23 ppb 

- สถานีศูนย์ราชการจังหวัดระยองค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมงอยู่ในช่วง 0 – 139 ppb โดย
ค่าเฉลี่ย 1 ปีเท่ากับ 24 ppb  

(5) ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) ตรวจวัดตั้งแต่ปี 2539 ถึงปี 2558  
ซึ่งพบว่ามีการเกินค่ามาตรฐานอย่างน้อยหนึ่งครั้ง ณ หนึ่งสถานีทุกปี ส าหรับในปี 2558 พบค่าสูงสุดที่สถานี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพมาบตาพุด ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงอยู่ในช่วง12 – 139 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร  
ซึ่งเกินมาตรฐานคุณภาพอากาศ (ก าหนดไม่เกิน 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)  โดยค่าเฉลี่ย 1 ปีเท่ากับ 45 
ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (ก าหนดไม่เกิน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)  ส าหรับสถานีอ่ืนๆ ไม่เกินค่า
มาตรฐาน  

๔.2) สารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) ในบรรยากาศ  ติดตามตรวจสอบสารอินทรีย์ระเหยง่าย 
(VOCs) ในบรรยากาศในพ้ืนที่จังหวัดระยอง ตั้งแต่กันยายน 2549 ถึงปัจจุบัน โดยมีสถานี จ านวน 7 แห่ง ได้แก่ 
สถานีอนามัยมาบตาพุด วัดมาบชะลูด โรงเรียนวัดหนองแฟบ สถานีเมืองใหม่มาบตาพุด ชุมชนบ้านพลง 
ศูนย์บริการสาธารณสุขบ้านตากวน และหมู่บ้านนพเกตุ นอกจากนี้ยังมีพ้ืนที่เฝ้าระวังใกล้เคียงเพ่ิมเติมอีก จ านวน 
2 จุด คือวัดปลวกเกตุ และสถานีอนามัยหนองจอก และได้น ามาค านวณหาค่าเฉลี่ยใน 1 ปี เพ่ือเปรียบเทียบกับค่า
มาตรฐาน โดยเก็บตัวอย่างอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ครั้งละ 24 ชั่วโมงต่อเนื่อง สรุปสถานการณ์ VOCs ในพ้ืนที่
มาบตาพุดและบริเวณใกล้เคียง ได้ดังนี้  

1) สารเบนซีน พบปริมาณเกินค่ามาตรฐาน จ านวน 5 สถานี ส่วนใหญ่มีแนวโน้มลดลง  
2) สาร 1,3 – บิวทาไดอีน พบปริมาณเกินค่ามาตรฐาน จ านวน 4 สถานี ส่วนใหญ่มี

แนวโน้มลดลง ยกเว้น สถานีหมู่บ้านนพเกตุ และชุมชนบ้านพลง  
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3) สาร 1,2 – ไดคลอโรอีเทน พบปริมาณเกินค่ามาตรฐาน จ านวน 5 สถานี ซึ่งตั้งอยู่ใกล้
กับพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่มีแนวโน้มลดลง ยกเว้น ชุมชนบ้านพลง บ้านตากวน และหมู่บ้านนพเกตุ  
มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างชัดเจน ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการด าเนินมาตรการควบคุมสารอินทรีย์ระเหยง่ายทั้งการ
ควบคุมในระดับนโยบาย และการควบคุมที่แหล่งก าเนิด โดยสรุปสถานการณ์มลพิษทางอากาศในภาพรวมของจังหวัด
ระยองมีแนวโน้มดีขึ้นในปี 2558 (รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย, 2558) 

๕) การจัดการน้ าเสียชุมชนในเขตควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง  ปัจจุบันในเขตควบคุมมลพิษมี
ระบบบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน จ านวน 2 แห่ง ได้แก่ เทศบาลนครระยอง และเทศบาลเมืองมาบตาพุด 
รายละเอียดดังตารางที่ 3.2.2-1 

ตารางที่ 3.2-1 ข้อมูลระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชนในเขตควบคุมมลพิษ 

  ทั้งนี้ เทศบาลทั้งสองแห่งได้ท าข้อตกลงให้องค์การจัดการน้ าเสีย เข้าด าเนินการปรับปรุงและ
จัดการระบบ และในขณะเดียวกัน ในปีงบประมาณ 2559 องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองอยู่ระหว่างศึกษา
ออกแบบระบบรวบรวมและระบบบ าบัดน้ าเสียในเขตควบคุมมลพิษ วงเงิน 20 ล้านบาท และหากการศึกษาแล้วเสรจ็ 
อปท. ในพ้ืนที่สามารถน าไปก่อสร้างและปรับปรุงเพ่ือให้มีการจัดการน้ าเสียครอบคลุมพ้ืนที่ ดังกล่าว และนอกจากนี้ 
ทต.บ้านฉางมีระบบบ าบัดน้ าเสียแบบกลุ่มอาคารรองรับน้ าเสียจากครัวเรือนประมาณ 60-100 หลังคาเรือนปัจจุบัน
เดินระบบอยู่ 

๖) การจัดการกากของเสียและสารอันตรายในเขตควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง 
๖.1) การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ในปี พ.ศ. 2559 เขตควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง มีขยะ 

มูลฝอยเกิดขึ้นประมาณ 327 ตันต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 37 ของปริมาณขยะมูลฝอยในจังหวัดระยอง (ปริมาณขยะ 
มูลฝอยทั้งจังหวัดเท่ากับ 889 ตันต่อวัน) ซึ่งตั้งแต่ตุลาคม 2559 อปท. ในเขตควบคุมมลพิษทุกแห่ง จะส่งขยะมูลฝอย
ให้ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร จังหวัดระยองด าเนินการ และทุกแห่งได้ออกข้อก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ
เก็บขน ก าจัด และค่าธรรมเนียมการจัดการขยะมูลฝอยแล้ว ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร ตั้งอยู่บริเวณ
ต าบลน้ าคอก อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง มีเนื้อที่ประมาณ 430 ไร่ ซึ่งเทศบาลในเขตควบคุมมลพิษ จังหวัดระยอง  
จะเก็บขนขยะมูลฝอยมายังศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยโดยตรง นอกจากนี้การปิดสถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอยของเทศบาลเมือง
มาบตาพุด และเปลี่ยนเป็นสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยชุมชนเทศบาลเมืองมาบตาพุด เพ่ือรับขยะของเทศบาลเมือง 
มาบตาพุดเอง และส่งไปก าจัดที่ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร จังหวัดระยอง ประมาณวันละ 100 ตัน   
ซึ่ง อบจ.ระยองได้ก่อสร้างศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร (ระยะที่ 2) ขนาด 900 ตัน/วัน และท าบันทึก

เทศบาล สถานการณ์การจัดการน้ าเสีย ปัญหาการจัดการ 

1.โรง
ปรับปรุง
คุณภาพน้ า
เทศบาลนคร
ระยอง 

   ปัจจุบันเทศบาลได้รับมอบระบบจากกรมโยธาธิการ(เดิม)แล้ว 
เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2554 ขณะนี้ได้ท าข้อตกลงให้องค์การ
จัดการน้ าเสีย เข้าด าเนินการปรับปรุงและจดัการระบบ 

เป็นระบบบ าบัดน้ าเสียแบบบ่อเตมิอากาศ 
Aerated Lagoon) มีความสามารถในการ
บ าบัดน้ าเสียตามที่ออกแบบไว้ 41,000 
ลูกบาศก์เมตร/วัน เป็นระบบที่ยังไม่เคยมี
การใช้งานซึ่งปัจจุบันระบบช ารดุทรุดโทรม  

2. โรง
ปรับปรุง
คุณภาพน้ า
เทศบาลเมือง 
มาบตาพุด 

เป็นระบบบ าบัดน้ าเสียแบบบ่อเตมิอากาศ (Aerated Lagoon) 
สามารถรองรับปรมิาณน้ าเสีย 15,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ซึ่ง
ปัจจุบันมีปรมิาณน้ าเสยีเข้าระบบประมาณ  2,000--3,000 
ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ขณะนีไ้ด้ท าข้อตกลงให้องค์การจัดการน้ า
เสีย เข้าด าเนินการปรับปรุงและจดัการระบบ 

 ปัจจุบันเทศบาลเมืองมาบตาพุดมรีะบบ
บ าบัดน้ าเสียขนาดความสามารถในการ
บ าบัด 15,000 ลบ.ม.ต่อวัน ซึ่งมนี้ าเสีย
เข้าระบบยังไม่เต็มความสามารถในการ
บ าบัด  
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ข้อตกลงร่วมกับบริษัทโกลบอลเพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (GPSC) เพ่ิมระบบแปรรูปเป็นขยะเชื้อเพลิง (RDF)  
เข้าโรงไฟฟ้าขนาด 6-8 เมกกะวัตต์ หากโครงการแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2562 สามารถรองรับขยะ 500-600ตัน/วัน 

๖.2) การจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน  ปัจจุบัน อปท. ส่วนใหญ่ในจังหวัดระยองยังไม่มี
ระบบการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน ซึ่งจังหวัดระยองมีนโยบายมอบหมาย อปท.ในพ้ืนที่ เป็นผู้รวบรวมและ
แยกประเภทของเสียอันตรายจากชุมชน แล้วน าส่ง อบจ.ระยองเป็นผู้รับด าเนินการจัดการต่อไป อย่างไรก็ตาม 
ในการด าเนินการดังกล่าวยังไม่มีรายละเอียดการแยกประเภทของเสียอันตรายจากชุมชน และค่าด าเนินการจัดการ
แต่อย่างใด 

๖.3) การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ จังหวัดระยองมีสถานบริการสาธารณสุขทั้งของรัฐและเอกชน
รวม จ านวน 457 แห่ง พบว่ามูลฝอยติดเชื้อของจังหวัดระยองปี พ.ศ. 2557 มีปริมาณ 1,901.49 กิโลกรัมต่อวัน 
ส าหรับการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในปัจจุบัน สถานบริการสาธารณสุขส่วนใหญ่ได้ว่าจ้างบริษัทเอกชนด าเนินการ 
เก็บขนและน าไปก าจัด ทั้งนี้ อปท.ในเขตควบคุมมลพิษ จ านวน 2 แห่ง ได้แก่ เทศบาลนครระยอง และเทศบาลต าบล 
ทับมา มีการออกข้อก าหนดการจัดการมูลฝอยติดเชื้อแล้ว ซึ่งในปี พ.ศ. 2559 ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในปี พ.ศ. 2559 จ านวน 310 ล้านบาท เพ่ือก่อสร้างระบบเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ 
จังหวัดระยอง คาดว่าจะสามารถด าเนินการได้ในปี พ.ศ. 2561 

๖.4) การจัดการสารเคมีและของเสียอุตสาหกรรม ข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติภัยจากสารเคมีและ
วัตถุอันตราย ปี พ.ศ. 2559  พบว่า มีอุบัติภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตรายเกิดขึ้นในเขตควบคุมมลพิษ จังหวัด
ระยอง รวม 9 ครั้ง เป็นเหตุการณ์กรณีการลักลอบทิ้งกากของรั่วไหลของสารเคมี 2 ครั้ง ลักลอบทิ้งกากของเสีย  
4 ครั้ง และเหตุเพลิงไหม้ 3 ครั้ง ประเภทของสารเคมีที่เกิดอุบัติภัย ได้แก่ สารกัดกร่อนประเภทกรด-ด่าง สารไวไฟ 
และก๊าซพิษ  ส าหรับสถานที่เกิดเหตุหรือแหล่งที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อย พบว่าเกิดในโรงงานอุตสาหกรรมเป็นส่วนใหญ่ 
ซึ่งต าบลมาบตาพุดเป็นพ้ืนที่ที่เกิดเหตุฉุกเฉินจากสารเคมีและวัตถุอันตรายมากที่สุด สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุมีหลาย
ปัจจัยประกอบกัน ได้แก่ ความประมาท การรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของผู้ปฏิบัติงาน  ผู้ประกอบการขาดการเอาใจใส่ดูแล
ระบบผลิตและความปลอดภัยอย่างเพียงพอ   

การจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม การนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย และส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด เป็นหน่วยงานก ากับดูแลการด าเนินงานจัดการของเสียที่เกิดจากการ
ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมทั่วประเทศ  ส าหรับในพ้ืนที่เขตควบคุมมลพิษ จังหวัดระยอง มีบริษัทรับบริการ
จัดการของเสียจากอุตสาหกรรม 1 แห่งคือ บริษัทบริหารและพัฒนาเพ่ือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จ ากัด (มหาชน) 
หรือ เจนโก้ สามารถรับจัดการของเสียทั้งอันตรายและไม่อันตรายด้วยวิธีฝังกลบ/ปรับเสถียรและผลิตเชื้อเพลิงผสม
ได้ประมาณ 480,000 ตัน และฝังกลบของเสียอันตรายและไม่อันตรายได้ประมาณ 268,000 ตัน ปัจจุบันบริษัทฯ 
ได้ปิดหลุมฝังกลบกากอุตสาหกรรมแล้ว และน าไปฝังกลบที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาเพ่ือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จังหวัด
ราชบุรี ที่สามารถรองรับของเสียได้ 4-5 ปี หรือ 1,825,000 ตัน (ขีดความสามารถ 1,000 ตัน/วัน) 

๖.5) การร้องเรียนปัญหามลพิษ  ข้อมูลเรื่องร้องเรียนของส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง ตั้งแต่ปี 2551-2558 พบว่า ในพ้ืนที่ต าบลมาบตาพุด ต าบลห้วยโป่ง ต าบลเนินพระ 
ต าบลทับมา ต าบลบ้านฉาง ต าบลมาบข่า และต าบลนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ปัญหาที่มีการร้องเรียนมากที่สุดคือ 
มลพิษทางอากาศโดยเฉพาะเรื่องกลิ่น รองลงมาคือมลพิษทางน้ า โดยโรงงานที่ก่อให้เกิดปัญหาเรื่องร้องเรียน ได้แก่ 
อุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมน้ ายางพารา สถานประกอบการรายย่อยเกี่ยวกับการพ่นสีและรับซื้อของเก่า เป็นต้น  
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4. เหตุฉุกเฉินและเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษ 
4.1 เหตุฉุกเฉินอุบัติภัยด้านมลพิษ และการลักลอบทิ้งกากของเสีย 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) เข้าร่วมด าเนินการ
ติดตามตรวจสอบให้ค าแนะน า และแก้ไขปัญหาเหตุฉุกเฉินอุบัติภัยด้านมลพิษ และการลักลอบทิ้งกากของเสียในเขต
พ้ืนที่รับผิดชอบในหลายกรณี ได้แก ่

1) เกิดเหตุน้ ามันเตารั่วไหลจากเรือบรรทุกสินค้าชื่อ HEIKE P บริเวณท่า C1 ท่าเรือแหลม
ฉบัง ในวันที่ 9 ตุลาคม 2558 สาเหตุเบื้องต้นคาดว่าเกิดจากมีน้ ามันเตาไหลไปตามท่อระบายอากาศของช่องเก็บน้ า
อับเฉาไปปนกับน้ าอับเฉา จากการประเมินของเจ้าท่าภูมิภาค และท่าเรือแหลมฉบัง คาดว่าจะมีปริมาณมากกว่า 
10,000 ลิตร มีการกั้นบูมบริเวณหัวและท้าย แล้วใช้Skimmer ดูดน้ ามันขึ้นมาใส่รถเพ่ือส่งให้บริษัท ทับทอง น าไป
ก าจัด ท่าเรือแหลมฉบังมีการใช้สาร Dispersant ในการฉีดพ่นคราบน้ ามันไปแล้วประมาณ 2,000 ลิตร นอกจากนี้ 
เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งฯได้เก็บตัวอย่างน้ าทะเลจ านวน 4 จุด เพ่ือวิเคราะห์ค่า TPH และ
พารามิเตอร์พื้นฐาน 

2) ไฟไหม้กองขยะของเทศบาลต าบลวัฒนานคร ตั้งอยู่ริมถนนสายวัฒนานคร-คลองทับ
จันทร์ พ้ืนที่หมู่ 7 บ้านจิก ต าบลวัฒนานคร อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ในวันที่ 9 ธันวาคม 2558 โดยกอง
ขยะเป็นแบบกองบนพ้ืน ความสูงประมาณ 3 เมตร กรมควบคุมมลพิษ ด าเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ที่
ระยะห่าง 100 เมตร ด้านท้ายลมตรวจไม่พบค่า VOCs และ SO2 

3) ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) เข้าร่วมประชุมคณะท างานแก้ไขปัญหาการ
ลักลอบทิ้งของเสียอันตราย กรณีลักลอบทิ้งของเสียอันตราย พ้ืนที่หมู่ 1 ต าบลตะเคียนเตี้ย อ าเภอบางละมุง จังหวัด
ชลบุรี เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2559 เป็นการประชุมติดตามการด าเนินการแก้ไขปัญหาต่อเนื่องครั้งที่ 4 พบว่าได้มีการ
ฟ้ืนฟูน้ าในบ่อที่เกิดเหตุจนมีคุณภาพใกล้เคียงแหล่งน้ าปกติที่อยู่ใกล้ และได้ท าการส่งของเสีย และดินปนเปื้อน ไป
ก าจัดอย่างถูกต้องแล้ว 

รูปภาพที่ 4.1-1 ลักลอบทิ้งของเสียอันตราย พ้ืนที่หมู่ 1 ต าบลตะเคียนเตี้ย อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 
 

  
4) ผู้แจ้งเหตุพบไฟลุกไหม้บริเวณพ้ืนที่ ประมาณ 5 x 2 ตารางเมตร เมื่อเข้าตรวจสอบมี

ร่องรอยไฟไหม้และได้กลิ่นเหม็นคล้ายยาฆ่าแมลง และบริเวณดังกล่าวมีสภาพคล้ายที่ทิ้งขยะ คณะผู้ตรวจสอบฯ ได้
ประสานให้ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองข้างคอก ตรวจสอบกรรมสิทธิ์ของที่ดินดังกล่าว และได้แนะน าให้แจ้ง 
ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี เข้าเก็บตัวอย่างตรวจสอบว่าเข้าข่ายเป็นวัตถุอันตรายหรือไม่ โดยในเบื้องต้นไม่
มีประชาชนได้รับผลกระทบจากมลพิษทางอากาศจากเหตุการณ์ดังกล่าว 
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5) ลักลอบทิ้งกากของเสียอุตสาหกรรมบริเวณลูกรังเก่าใกล้วัดห้วยน้ าใส หมู่ 13 ต าบล
คู้ยายหมี อ าเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2559 พบว่ามีผู้ น าขยะมีลักษณะ
คล้ายแผ่นเส้นใยป้องกันความร้อนมาทิ้งในบ่อลูกรังเก่า แล้วเผา เกิดกลิ่นเหม็นและขี้เถ้าลอยมาตกยังบ่อน้ า
ของวัด ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าในสระ พบว่าคุณภาพน้ าจัดอยู่ในแหล่งน้ าประเภทที่ 3 และเสนอให้
องค์การบริหารส่วนต าบลคู้ยายหมี เฝ้าระวังมิให้มีการลักลอบน าของเสียมาทิ้งอีก 

รูปภาพที่ 4.1-2 ลักลอบทิ้งกากของเสียอุตสาหกรรมบริเวณลูกรังเก่าใกล้วัดวัดห้วยน้ าใส จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

  

6) ลักลอบน าเศษพลาสติกบด ประมาณ 3,000 ตัน จากอ าเภอบ่อทอง เข้ามากองใน
พ้ืนที่มากองไว้ในพ้ืนที่ หมู่ 8 ต าบลหมอนนาง อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559  
ซึ่งส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี ได้ออกค าสั่งให้ผู้ประกอบการขนย้ายออกนอกพ้ืนที่ต่อไป 

7) ตรวจวัดคุณภาพอากาศกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้โรงงานรีไซเคิลยางของบริษัท เจี้ยนไท่ 
รับเบอร์ อินดัสทรี (ประเทศไทย) จ ากัด เลขที่ 9/1 หมู่  4ต าบลคลองกิ่ว อ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี เมื่อ
วันที่ 17 และ 20 มิถุนายน 2559 

8) ลักลอบทิ้งน้ าเสียลงหนองน้ าข้างถนนลูกรัง ซอยคลองกระดาน -คลองใหญ่ หมู่ 6 
ต าบลหนองบัว อ าเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง เมื่อวันที่1 สิงหาคม 2559 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าพบค่า
เหล็กและแมงกานีสค่อนข้างสูง และส านักงานฯ ได้แจ้งผลน้ าให้กับส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดระยองเพ่ือทราบและด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว 

9) ทิ้งกากของเสียอุตสาหกรรม ในพ้ืนที่เทศบาลต าบลโป่ง หมู่ที่ 5 ต าบลโป่ง อ าเภอ
บางละมุง จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 29 และ 31 สิงหาคม 2559 และ เก็บตัวอย่างน้ าในวันที่ 2 กันยายน 
2559 และจากผลการประชุมคณะท างานแก้ไขปัญหาการลักลอบทิ้งสารเคมี เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559 
พบว่าส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีได้ประสานกับบริษัทเอกชนให้ขนย้ายของเสียทั้งสิ้นประมาณ  
14 ตันไปก าจัดอย่างถูกวิธี โดยเจ้าของที่ดินเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 
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4.2 เรื่องร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม 
ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) ได้ท าการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน

ด้านสิ่งแวดล้อมในเขตพ้ืนที่ภาคตะวันออก จากข้อมูลพบว่าในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทร า  
มีปัญหาเรื่องร้องเรียน รวมทั้งสิ้นจ านวน 87 เรื่อง โดยจังหวัดชลบุรีมีเหตุร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมมากที่สุด
รายละเอียดดังตารางท่ี 4.2-1  
ตารางท่ี 4.2-1 สรุปปัญหาเรื่องร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม ปี พ.ศ. 2557 - 2559  

จังหวัด 
ประเภทของเหตุร้องเรียน 

น้ าเสีย กลิ่นเหม็น 
ลักลอบทิ้งกาก

ของเสีย 
ฝุ่นละออง ที่ทิ้งขยะมูลฝอย เสียงดัง อ่ืนๆ 

ปี พ.ศ. 57 58 59 57 58 59 57 58 59 57 58 59 57 58 59 57 58 59 57 58 59 
ชลบุรี 17 16 17 11 23 15 6 5 4 1 6 5 - - 4 9 14 4 2 9 4 
ระยอง 3 5 8 2 7 5 2 3 2 1 1 - - - 2 1 1 - - - 4 

ฉะเชิงเทรา 7 6 11 2 6 1 1 1 1 - 2 - - - - - 6 - 1 2 - 
รวม 27 27 36 13 36 21 9 9 7 2 9 5 - - 6 10 21 4 3 11 8 
ที่มา : รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ภาคตะวันออก ปี 2559 ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี), 2559 

1) แยกตามประเภทของเรื่องที่ถูกร้องเรียน 
    ประเภทของเหตุร าคาญที่ถูกร้องเรียนมากที่สุด ได้แก่ ด้านน้ าเสีย 36 เรื่อง (ร้อยละ 

41.38) รองลงมา ได้แก่ ด้านกลิ่นเหม็น 21 เรื่อง (ร้อยละ 24.14) ลักลอบทิ้งกากของเสีย 7 เรื่อง (ร้อยละ 
8.05) ฝุ่นละออง 6 เรื่อง (ร้อยละ 6.9) ที่ทิ้งขยะมูลฝอย 6 เรื่อง (ร้อยละ 6.6) เสียงดัง 4 เรื่อง (ร้อยละ 
4.6) และอ่ืนๆ 8 เรื่อง (ร้อยละ 9.2) 

2) แยกรายจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ 
    จังหวัดที่พบปัญหาเหตุร าคาญที่ถูกร้องเรียนมากที่สุดในภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัด

ชลบุรี 53 เรื่อง รองลงมา ได้แก่ จังหวัดระยอง 21 เรื่อง ฉะเชิงเทรา 13 เรื่อง  
3) แยกตามหน่วยงานที่ขอความร่วมมือ รายละเอียดดังตารางท่ี 4.2-2 

ตารางท่ี 4.2-2 เหตุร าคาญที่ถูกร้องเรียนในภาคตะวันออก ปี 2559 แยกตามหน่วยงานที่ขอความร่วมมือ 

ที่มา : รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ภาคตะวันออก ปี 2559 ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี), 2559 
 
 
  

หน่วยงานที่ขอความร่วมมือ เหตุร าคาญ (เรื่อง) 
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 40 
2. ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (ทสจ.) 18 
3. กรมควบคุมมลพิษ 7 
4. ประชาชน/เอกชน/เครือข่าย/สื่อมวลชน 14 
5. อ าเภอ/จังหวัด/ศูนย์ด ารงธรรม 11 
6. อื่น ๆ 2 
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5. การมีส่วนร่วม 

การมีส่วนร่วมของประชาชน ถือเป็นหลักการสากลที่ต้องให้ความส าคัญและเป็นไปตามตาม
หลักธรรมาภิบาลที่จะต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนรับรู้ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ เพ่ือ
สร้างความโปร่งใส และเป็นที่ยอมรับกันของทุกๆ ฝ่าย จากวิกฤติมาบตาพุด เป็นผลจากปัญหาเรื้อรังยาวนาน 
จากการเป็นฐานการผลิตปิโตรเคมีที่ส าคัญ ไม่เพียงการผลิตเพ่ือทดแทนการน าเข้า แต่ยังพัฒนาเป็น
อุตสาหกรรมต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า ปัญหาจากกลิ่นรบกวนกระทบกระทั่งชุมชน ปัญหาสารประกอบ
อินทรีย์ระเหย (VOCs) สูงเกินค่าเฝ้าระวัง เชื่อมโยงเป็นปัญหาสุขภาพอนามัย ถ้าผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
ควบคุมดูแลการผลิตที่ดูแลสิ่งแวดล้อม การเพ่ิมมาตรการที่ท้องถิ่นควรจะได้รับประโยชน์จากการที่
ภาคอุตสาหกรรมเข้าไปอยู่ในพ้ืนที่ รวมทั้งการสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสริมสร้างบริการทาง
สังคมที่มีปัญหาจากประเด็นประชากรแฝงทั้งจากแรงงานและการท่องเที่ยวจ านวนมากมาย การเพ่ิมคุณภาพ
โรงเรียน โรงพยาบาลที่มีแพทย์เฉพาะทางพิเศษ ด้านอุตสาหกรรมต้องปรับเปลี่ยน การด าเนินงานความ
รับผิดชอบของบริษัทต่อสังคม (CSR : Corporate Social Responsibility) ส่วนใหญ่เสนอจัดท าโครงการ จัด
กิจกรรมต่างๆ ที่ไม่เก่ียวข้องกับการด าเนินธุรกิจหลักของโรงงาน โดยเป็นการแบ่งปันผลก าไรมาใช้จัดโครงการ
เพ่ือสังคม การปรับเปลี่ยนการด าเนินธุรกิจให้ตรงกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะ
เป็นผู้ถือหุ้น คู่ค้า ลูกค้า ชุมชน หรือสิ่งแวดล้อม โดยการปรับตัวเข้าสู่การเป็นธุรกิจที่ยั่งยืนด้วยการลดการใช้
ทรัพยากรและลดการปล่อยของเสียจากการผลิต ที่เรียกว่าการสร้างคุณค่าเพ่ิมร่วมกัน (CSV : Creating 
Shared Value) โดย CSV ไม่ใช่การแบ่งปันผลก าไร หรือการกุศลโดยตรง แต่ CSV เน้นการสร้างห่วงโซ่คุณค่า
ใหม่ (value chain) เพ่ือสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการที่หวังดีต่อสังคม ตอบสนองความต้องการของลูกค้า และ
สร้างก าไรให้บริษัทด้วย  

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาประชาชนยื่นเรื่องฟ้องต่อศาลในหลายกรณีที่เป็นปัญหาจากผลกระทบของการ
ด าเนินกิจการ และขาดการสื่อสารที่ชัดเจน เช่น ฟ้องเพ่ือให้มีการประกาศพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม บริเวณ อ่าง
เก็บน้ า หนองปลาไหล ดอกกราย และคลองใหญ่ ดังนั้นการเพ่ิมกลไกการร่วมขับเคลื่อนและติดตามตรวจสอบ 
มีการสื่อสารและเปิดโอกาสให้ชุมชน ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างจริงจังในการตรวจสอบโรงงาน จะท าให้
ปัญหาลดน้อยลงอย่างมาก รวมทั้งการเพ่ิมหลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมในทุกระดับ
การศึกษาและมีศูนย์กลางข้อมูลและองค์ความรู้ที่มีการบูรณาการเป็นปัจจุบันและครอบคลุมปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อมและสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา 
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สรุปประเด็นปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 

สถานการณ์/ 
ประเด็นปัญหา 

สาเหตุของปญัหา ผลกระทบที่เกิดขึ้น การป้องกันแก้ไขทีผ่่านมา ข้อเสนอแนะต่อแนวทางป้องกันและแก้ไขปญัหา 

ด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
1. คุณภาพน้ าผิวดินและน้ า
ทะเลชายฝั่ง 

1. การปล่อยน้ าเสียจากชุมชน เขตอุตสาหกรรม และ
เกษตรกรรม โดยไม่ได้รับการบ าบัดถูกหลักวิชาการสู่
แหล่งน้ าธรรมชาติ 
2. การทิ้งขยะและสิ่งปฏิบัติกูลลงสู่แหล่งน้ า 
3. การขยายตัวของชุมชนเป็นไปอย่างรวดเร็ว  
4. การชะล้างของสารเคมีจากภาคเกษตรกรรมสู่แหล่งน้ า 
5. คราบน้ ามัน ขยะ และสิ่งปฏิกูลจากเรือประมงและ
เรือพาณิชย์ 
6. การเกษตร การประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
ชายฝั่ง 

1. ประชาชนขาดแคลนน้ าในการ
อุปโภค บริโภค 
2. ผลกระทบต่อระบบนิเวศ 
3. ปริมาณสัตว์น้ าลดน้อยลง 
4. เกิดโรคระบาด 
5. ระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง
เสื่อมโทรม 
6. ปริมาณสัตว์น้ าลดลง  
7. คุณภาพน้ าทะเลและชายฝั่ ง
ปนเป้ือนสารเคมี คุณภาพเสื่อมโทรม 
8. เกิดมลทัศน์ การท่องเที่ยวและ
สันทนาการลดน้อยลง 

1. ก่อสร้างและพัฒนาระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชน 
2. ก าหนดประเภทกิจการที่ถกูควบคุมการระบายน้ าลงสู่แหล่งน้ า
สาธารณะ 
3. กรมควบคุมมลพิษจัดตั้งศูนย์ควบคุมมลพิษเพื่อเฝ้าระวัง
คุณภาพน้ าด้านต่างๆ ทั้งน้ าผิวดิน น้ าทะเล น้ าใต้ดิน และ
ตรวจสอบปัญหามลพิษทางน้ าจากล าคลองสาธารณะและบริเวณ
ชายฝั่งทะเล  
4. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน 
5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีโครงการปรับปรุง/ขยายระบบ
บ าบัดน้ าเสียชุมชน 
6. ส านักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ได้ด าเนินการจัดท าฝาย
น้ าล้นบริเวณปากคลองชากหมากก่อนระบายลงสู่ทะล 
7. ส านักงานประมงจังหวัด มีการฟื้นฟูและจัดระเบียบพื้นที่
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าบริเวณชายฝั่ง 

1. ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ขยายระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชน 
2. บังคับใช้เทศบัญญัติ/ข้อบังคับของท้องถิ่นในการติดตั้งถังดักไขมัน
ก่อนปล่อยลงสู่สาธารณะ 
3. จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตส านึกร่วมกันในการเฝ้าระวังมลพิษ 
4. สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
5. ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ขยายระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชน 
6. บังคับใช้กฎหมายควบคุมแหล่งก าเนิดมลพิษทั้ง 10 ประเภท 
อย่างเคร่งครัด 
7. จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตส านึกร่วมกันประหยัดน้ าและน า
กลับมาใช้ใหม่ 
8. สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

2. คุณภาพอากาศ 
สารมลพิษทางอากาศ มีค่า
เกินมาตรฐาน ประกอบด้วย 
- ก๊าซโอโซน (O3) 
- ฝุ่นขนาดเล็ก (PM10) 
- สารอินทรีย์ระเหยง่าย 
(VOCs)  

1. เกิดจากกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม 
2.ขาดการควบคุมการปล่อยสารมลพิษจาก
แหล่งก าเนิด ทั้งโรงงานอุตสาหกรรม ป้ัมน้ ามัน และ
รถยนต์บางประเภท 
3. ความเจริญด้านอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว และบริการอย่างรวดเร็ว 

1. สุขภาพอนามัยของประชาชน 
2. คุณภาพอากาศเสื่อมโทรม 
3. ผลกระทบตอ่เศรษฐกิจ 
 

1. กรมควบคุมมลพิษการติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ
บริเวณพื้นที่อุตสาหกรรม  
2. จังหวัดได้แต่งตั้งคณะท างานเพื่อติดตามตรวจสอบ และแก้ไข
ปัญหาสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) ในเขตอุตสาหกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง 
3. ผู้ประกอบการเพิ่มความถี่ในการตรวจสอบ VOCs จากเดิมปีละ 
1 ครั้ง เป็นอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และมีการท าการประเมินค่าการ
ปกปล่อย 
4. การขอความร่วมมือใช้น้ ามันมาตรฐาน EURO4 
5. ส่งเสริมการลงทุนโครงการที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ 
6. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ของสารอินทรีย์ระเหยง่าย 
(VOCs) ความเข้าใจแก่ประชาชน 

1.ด าเนินการแผนปฏิบัติการลดและขจัดมลพิษในพื้นที่จังหวัดระยอง 
พ.ศ. 2560-2564 
2. จัดท าข้อมูลแหล่งก าเนิดมลพิษ 
3. ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเครือข่ายการเฝ้าระวังฯ 
4 ติดตามตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 
5 การบังคับใช้น้ ามันมาตรฐาน EURO5 และ EURO6 
6 ส่งเสริมการลงทุนตามขั้นตอนปกติโครงการที่ไม่ก่อให้เกิด NOX  
SO X  VOCs 
7 ติดตามการด าเนินการตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง 
ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการตรวจสอบและควบคุมการ
รั่วซึมของ VOCs  
8 จัดท าคู่มือ Good Engineering Practice ส าหรับหอทิ้ง (Flare) 
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สถานการณ์/ 
ประเด็นปัญหา 

สาเหตุของปญัหา ผลกระทบที่เกิดขึ้น การป้องกันแก้ไขทีผ่่านมา ข้อเสนอแนะต่อแนวทางป้องกันและแก้ไขปญัหา 

9 ให้ผู้ประกอบการทบทวนแผนปฏิบัติการลดและควบคุม VOCs ให้
มีความชัดเจน เพื่อที่ กรอ. จะได้น าไปก ากับดูแลให้ผู้ประกอบการ
ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 

3. ขยะมูลฝอย 1. การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของปริมาณขยะ 
มูลฝอยตามการขยายตัวของชุมชน 
2. อปท. ขาด บุคลากร/งบประมาณ เครื่องมือและการ
บริหารจัดการที่ดี 
3. ประชาชนขาดการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูล
ฝอย  
4. การเก็บขนและก าจัดขยะมูลฝอยขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีประสิทธิภาพ 

1. แหล่งเพาะพันธุ์โรค 
2. ก่อเกิดความร าคาญ เช่น ส่งกลิ่น
เหม็น  
3. ส่งผลให้คุณภาพน้ า คุณภาพดิน มี
การปนเป้ือนและเสื่อมโทรม 

1. ก่อสร้างระบบก าจัดขยะมูลฝอย 
2. รณรงค์การคัดแยกขยะและน ากลับมาใช้ใหม่ 
3. จัดท าโครงการ/จัดกิจกรรมรณรงค์และปลูกจิตส านึกในการคัด
แยกขยะ 

1. ก่อสร้างศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ที่สามารถรองรับ
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในแต่ละวันได้  
2. จัดซ้ือรถขนถ่ายขยะให้เพียงพอเพื่อน าขยะเข้าสู่ศูนย์ก าจัดขยะ 
3 จัดท าโครงการคัดแยกขยะขยายครอบคลุมทุกชุมชน/โรงเรียน 
4. ปรับเปลี่ยนทัศนคติให้ อปท. ทุกแห่ง บริหารจัดการขยะให้มี
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 

4. กากของเสียอุตสาหกรรม 1. ค่าใช้จ่ายในการก าจัดกากสูง 
2. การลับลอบน าของเสียอันตรายไปทิ้งในที่สาธารณะ 
3. ขาดความเข้มงวดในการก ากับการขนส่งของเสีย
อันตราย และความเอาใจใส่ของผู้ประกอบการ ในการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย 
 

1. สุขอนามัยของประชาชนเสื่อม
โทรม 
2. มลทัศน์ทางสายตา 
3. มีผลต่อคุณภาพน้ าผิวดิน คุณภาพ
น้ าใต้ดิน คุณภาพดิน เกิดการ
ปนเป้ือน 

1. กรมโรงงานอุตสาหกรรมก าหนดให้โรงงานจ าพวกที่ 3 ที่แจ้ง
ต้องด าเนินการแจ้งการขนส่งกากอุตสาหกรรมออกไป ไปยังโรงงาน
รับบ าบัด 
2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจสอบในพื้นที่ 

1. แผนปฏิบัติการลดและขจัดมลพิษในพื้นที่จังหวัดระยอง พ.ศ. 
2560-2564 
2. ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเครือข่ายการเฝ้าระวังฯ 
3. การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 

สิ่งแวดล้อมเมืองและพื้นที่ส าคญัทางสิ่งแวดล้อม 

1. คุณภาพของเมือง 
- ความหนาแน่นของ
ประชากร 
- ปริมาณจราจร 
- การขนส่งสินค้าทางทะเล 
- การบริหารจัดการมลพิษ 
- การรับมือต่อภัยพิบัติ 

1. มีความหนาแน่นของประชากรในเขตเมืองมาก 
2. จ านวนประชากรแฝง เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 
3. ทรัพยากรไม่เพียงพอต่อความต้องการบริโภค 
4. การบริหารจัดการขาดประสิทธิภาพ 
5. ประชาชนยังขาดความรู้ด้านการจัดการมลพิษ 
6. การขนถ่ายสินค้าเทนอกชายฝั่ง 
7. ปัญหาน้ าเสียจากเรือโป๊ะและเรือขนส่งสินค้าขนาด
ใหญ่ 

1. ชุมชนแออัด พื้นทีส่ีเขียวลดลง ขาด
แนวกันชนระหว่างชุมชนกับ
อุตสาหกรรม 
2. ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม 
3. ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน 
4. การใช้ประโยชน์ที่ดินไม่เหมาะสม 
ไม่คุ้มค่า 
5. ปัญหาตะกอนดินในท้องทะเล  
6. น้ าทะเลปนเป้ือนน้ าเสียและคราบ
น้ ามัน 
 
 
 
 

การประกาศใช้ผังเมืองในพื้นที่ครอบคลุมทุกจังหวัด  1. การจัดท าร่างผังเมืองต้องผ่านการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมและเป็นธรรม 
2. ผังเมืองที่บังคับใช้ ทุกภาคส่วนควรให้ความส าคัญ และการบังคับ
ใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 – 2564 

 

๒-78 
 

สถานการณ์/ 
ประเด็นปัญหา 

สาเหตุของปญัหา ผลกระทบที่เกิดขึ้น การป้องกันแก้ไขทีผ่่านมา ข้อเสนอแนะต่อแนวทางป้องกันและแก้ไขปญัหา 

2. เขตพื้นที่คุ้มครอง
ส่ิงแวดล้อม 

1. ขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว และการพัฒนาเมืองและชุมชนขนรกุล้ าพื้นที่
ส าคัญทางทรัพยากรธรรมชาติ  
2. ขาดประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย 
3. พื้นที่ที่มีความส าคัญต่อทรัพยากรธรรมชาติและ
ระบบนิเวศซ่ึงมีความอ่อนไหว ถูกคุกคามจากการ
พัฒนาในพื้นที่ ส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม ลดลง และบางชนิดสูญ
หายจากระบบนิเวศ  เพราะถิ่นที่อยู่อาศัยถูกท าลาย 

1. แหล่ งน้ า อ่างเก็บน้ าเพื่อการ
อุปโภค บริ โภค และการเกษตร 
ปนเป้ือน 
2. สุขอนามัยของประชาชนเสื่อม
โทรม 
3. ความเสื่อมโทรมและหร่อยหรอ
ของทรัพยากรธรรมชาติ  
4. เกิดปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมในพื้นที่
อย่างต่อเนื่อง 

สผ. การจัดท า ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้พื้นที่อ าเภอปลวกแดง 
อ าเภอบ้านค่าย และอ าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง เป็นเขต
พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม เพื่อคุ้มครองพื้นที่ต้นน้ า และอ่างเก็บน้ า 
ทั้ง 3 แห่ง และบริเวณปากแม่น้ าบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา จ.
ชลบุรี ขณะนี้อยู่ในระหว่างขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการ
กฤษฎีกา 

1. ประกาศพื้นที่คุ้มครองฯ โดยการ ด าเนินการต้องให้ทุกภาคส่วนมี
ส่วนร่วม 
2. กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ  เรื่องพื้นที่คุ้มครองฯ ใน
พื้นที ่
3. ก าหนดมาตรการพื้นที่คุ้มครอง โดยผ่านการรับฟังความคิดเห็น
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
4. การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 

3. เขตควบคุมมลพิษ 1. ความเจริญด้านอุตสาหกรรม 
การท่องเที่ยวและบริการอย่างรวดเร็ว 
2. การปล่อยสารมลพิษโดยขาดความตระหนักของ
ผู้ประกอบการโรงงาน 

1. คุณภาพสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม 
2. ความขัดแย้งในสังคม 
3. สุขอนามัยของประชาชน 

1. แผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษ 
2. การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 
3. แผนการแก้ไขปัญหามาบตาพุดอย่างครบวงจร 

1. ติดตาม ตรวจสอบการด าเนินการศึกษาความเหมาะสมการวาง
ระบบบ าบัดน้ าเสียและการรักษาคุณภาพน้ าในคลองชากหมาก และ
ก าหนดแนวทาง มาตรการ ในการเฝ้าระวังและลดมลพิษในคลองชาก
หมาก  
2. เร่งรัดให้มีการด าเนินการตามโครงการศึกษาและทบทวน EIA และ
มาตรการที่เกี่ยวข้อง โครงการท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัด
ระยอง ที่ กนอ. ได้จัดท าและรวมถึงการศึกษาแนวทางการจัดท าท่อ
ลอดลงทะเลตามเงื่อนไขที่ได้ก าหนดไว้ในมาตรการลดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

4. แหล่งธรรมชาติและ
ศิลปกรรม 

1. ขาดการบ ารุงรักษาอย่างต่อเนื่อง 
2. ขาดการบริหารจัดการที่ดี 
3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่เห็นคุณค่าและความส าคัญ 

1. ต้องใช้งบประมาณในการบูรณะ
ซ่อมแซมสูง 
2. ท าให้สถานที่ควรค่าแก่การรักษา
เสียหาย 

1. จัดท าฐานข้อมูล ขึ้นทะเบียนให้ครอบคลุมทุกพื้นที ่
2. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนให้ความส าคัญกับสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
และศิลปกรรมสิ่งแวดล้อม 
3. จัดงบประมาณบ ารุงรักษาอย่างต่อเนื่อง 
4. สร้างจิตส านึกให้แก่นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไปร่วมกัน
บ ารุงรักษา 

1. จัดท าฐานข้อมูล ขึ้นทะเบียนให้ครอบคลุมทุกพื้นที ่
2. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนให้ความส าคัญกับสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ
ศิลปกรรมสิ่งแวดล้อม 
3. จัดงบประมาณบ ารุงรักษาอย่างต่อเนื่อง 
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๒-79 
 

สถานการณ์/ 
ประเด็นปัญหา 

สาเหตุของปญัหา ผลกระทบที่เกิดขึ้น การป้องกันแก้ไขทีผ่่านมา ข้อเสนอแนะต่อแนวทางป้องกันและแก้ไขปญัหา 

ทรัพยากรธรรมชาติ 

1. ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์
ป่า 

1. การบุกรุกพื้นที่ป่า เพื่อใช้ประโยชน์จากไม้ขยาย
พื้นที่เกษตรกรรมและที่อยู่อาศัย  
2. การลักลอบตัดไม้ และการเผาป่าในบางพื้นที่ และ
การลักลอบตัดไม้อนุรักษ์ 
 

1. สูญเสียสมดุลของระบบนิเวศ 
2. สัตว์ป่าขาดแหล่งอาหาร และที่อยู่ 
3. ก่อให้เกิดภัยทางธรรมชาติ เช่น น้ า
ท่วม และดินถล่ม 

1. โครงการปลูกป่าอย่างต่อเนื่อง 
2.ขยายและเชื่ อมโยงเครื อข่ ายองค์กรด้ านการอนุ รั กษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
4. การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 

1. จัดท าโครงการปลูกป่าอย่างต่อเนื่อง 
2. ขยายและเชื่อมโยงเครือข่ายองค์กรด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่า
ไม้ให้มีการร่วมกันดูแลทรัพยากรป่าไม้ 
3. ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
4 แบ่งเขตพื้นที่อนุรักษ์ ให้เป็นที่อยู่อาศัยสัตว์ป่าโดยไม่มีการรบกวน 
และจัดให้มีการควบคุมป้องกัน การปรับปรุงแหล่งอาหาร แหล่งน้ า ที่
หลบภัย การปลูกอาหารสัตว์เพิ่มเติมหรือการปรับปรุงสภาพป่าให้มี
อาหารสัตว์เพิ่มเติม  
5. ปลูกเสริมพืชอาหารสัตว์ป่าในเบ้ืองต้น แล้วให้ฟื้นฟูสภาพป่า
ด้วยวัฏจักรธรรมชาติ 

2. ทรัพยากรดินและ 
การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

1. การสะสมของสารเคมีบางชนิดที่ส่งผลต่อค่า pH 
หรือปริมาณเกลือที่สะสมในดิน 
2. การปลูกพืชซ้ าซากและพืชเชิงเดี่ยวเป็นเวลานาน  
3. การพืชปลูกไม่เหมาะสมกับสภาพของดิน 
4. การใช้ประโยชน์ที่ดินรูปแบบอื่น รุกล้ าเข้าไปในเขต
พื้นที่ที่มีความเหมาะสมส าหรับเกษตรกรรม 
5. การใช้ทรัพยากรที่ดินไม่ถูกต้องตามสมรรถนะที่ดิน 

1. ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้น 
2. ผลผลิตลดลง 
3. เกิดการพังทลายของดิน 
 

1. ลดการใช้สารเคมี 
2.การเผยแพร่ความรู้แก่เกษตรกรด้านเกษตรอินทรีย์ 
3. บังคับใช้กฎหมายกับผู้ละเมิด 

1. ลดการใช้สารเคมี   
2. ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยชีวภาพมากขึ้น   
3. ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกร อย่างต่อเนื่อง 
4. ส่งเสริมวิถีพอเพียงให้เป็นวิถีชุมชน 
5. จัดท าแนวเขตที่ดินสาธารณะให้ชัดเจน 
6. บังคับใช้กฎหมายกับผู้ละเมิดอย่างจริงจัง 
7. ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชคลุมดิน 
8. เพิ่มพื้นที่ป่าต้นน้ า 
9. รณรงค์สร้างฝายต้นน้ า 
10. ใช้มาตรการกฎหมาย เข้มงวดกับผู้กระท าผิด 

3. ทรัพยากรน้ าผิวดิน 
- ทรัพยากรน้ า 
- ทรัพยากรน้ าบาดาล 
- พื้นที่ชุ่มน้ า 

1. พื้นที่ส าหรับกักเก็บน้ ามีจ านวนจ ากัด 
ไม่สอดคล้องกับการขยายตัวของกิจกรรมต่าง ๆ 
2. แหล่งน้ าตามธรรมชาติที่มีอยู่เสื่อมโทรมไม่สามารถ
ใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็ม 
3. ปริมาณน้ าจ ากัด เนื่องจากปริมาณน้ าแปรผันตาม
ปริมาณน้ าฝน 
4. ปนเป้ือนโลหะหนัก และมลพิษจากภาคครัวเรือน 
เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
5.การรุกล้ าของน้ าเค็มบริเวณที่ราบชายฝั่งทะเล ซึ่งมี
น้ าเค็มแทรกอยู่ในชั้นน้ าจืด 
6. การกระจายน้ าของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ทั่วถึง

1. ความขัดแย้งจากการแย่งชิงน้ าจาก
เกษตรและอุตสาหกรรม 
2. ผลผลิตจากอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวและเกษตรกรรมลดลง 
3. น้ าท่วมในฤดูฝน ขาดแคลนน้ าใน
ฤดูแล้ง 
4. คุณภาพน้ าไม่ได้มาตรฐานต่อการ
อุปโภคและบริโภค 
5. สูญเสียสมดุลของระบบนิเวศ 

1. ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ าเดิมให้สามารถเก็บกักน้ าได้เพิ่มขึ้น 
2. การพัฒนาแหล่งน้ าต้นทุนขนาดใหญ่เพิ่มเติม 
3. การพัฒนาระบบโครงขายทอสงน้ าสายหลักและระบบสูบจาย
ครอบคลุมพื้นที่ในบริเวณ 3 จังหวัด 
4. จัดหาและพัฒนาบ่อน้ าบาดาลตามแหล่งที่มีศักยภาพ 
5. ส่งเสริมการอนุรักษ์รักษาพื้นที่ป่า 

1. เชื่อมโยงระบบท่อส่งน้ าระหว่างลุ่มน้ าเข้าด้วยกัน เพื่อสร้างความ
มั่นคงให้กับการบริหารจัดการในอนาคต 
2. จัดหาพัฒนาแหล่งน้ าเพิ่มเติม 
3. ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ าเดิมให้สามารถเก็บกักน้ าได้เพิ่มขึ้น รวมทั้ง
ให้มีคุณภาพน้ าที่ดี 
4. ก่อสร้าง/ปรับปรุงขยายเขตการประปาให้ครอบคลุมทุกพื้นที ่
5. จัดหา/พัฒนาบ่อน้ าบาดาลตามแหล่งที่มีศักยภาพ 
6. ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีความตระหนักในการใช้น้ าอย่าง
คุ้มค่า 
7. ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ า โดยเฉพาะภาค
ประชาชน 



 

แผนสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 – 2564 

 

๒-80 
 

สถานการณ์/ 
ประเด็นปัญหา 

สาเหตุของปญัหา ผลกระทบที่เกิดขึ้น การป้องกันแก้ไขทีผ่่านมา ข้อเสนอแนะต่อแนวทางป้องกันและแก้ไขปญัหา 

และเป็นธรรม 
7. การเพิ่มขึ้นของประชากรและการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมที่สูงขึ้น 
8. การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชุ่มน้ าธรรมชาติไปเพื่อใช้
ประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆ ที่ไม่เหมาะสม 

4. ทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง 
     4.1 ความหลากหลายทาง
ชีวภาพทางทะเล ลดน้อยลง 
เสื่อมโทรม เช่น  
ป่าชายเลน หญ้าทะเล และ
ปะการัง 

1. การท าประมง 
2. การท่องเที่ยว 
3. ภัยธรรมชาติ 
4. การเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ เช่น อุณหูมิของน้ า
สูงขึ้น  
5.น้ าทิ้งปริมาณมากและไม่ผ่านการบ าบัดจากชุมชน
ชายฝั่ง 

1. ผลกระทบต่อการท่องเที่ยว 
2. สิ่งมีชีวิตขาดแหล่งที่อยู่อาศัย  
3.ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง
เสื่อมโทรม 

1. กิจกรรมการรณรงค์ สร้างจิตส านึกให้กับผู้ประกอบการประมง 
นักท่องเที่ยว และชุมชนชายฝั่ง 
2. บังคับใช้มาตรการทั้งทางสังคมและทางกฎหมายในการป้องกัน
ปราบปรามการท าลายทรัพยากรทางทะเล 

1. ทบทวน ศึกษาผลกระทบจากสิ่งก่อ สร้างกีดขวางทางน้ าไหลที่
ด าเนินการไปแล้ว 
2. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างเครือข่ายกลุ่มอนรุักษ์ 
3. ส่งเสริมสนับสนุนการปลูกป่าชายเลนเพิ่มขึ้น 
4. ศึกษาจ าแนกเขตพื้นที่ที่มีปัญหากัดเซาะชายฝั่งทะเล หรือมี
แนวโน้มที่จะเกิดปัญหาขึ้นในอนาคต และเพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
คัดเลือกมาตรการจัดการป้องกัน แก้ไข หรือฟื้นฟูพื้นที่แต่ละ
ประเภท/แห่งตามความเหมาะสม 
5. ป้องกันพื้นทีท่ี่มีความเสี่ยงต่อการถูกกัดเซาะชายฝั่งทะเลโดยการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รักษาระบบนิเวศชายฝั่งทะเล 
6. หน่วยงานระดับท้องถิ่นและผู้ที่เกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียใน
การใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณชายฝั่งควรจัดท าแผนปฏิบัติการระดับ
พื้นที่เพื่อป้องกันแก้ไขและฟื้นฟูการกัดเซาะชายฝั่ง 
7. จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตส านึกเนื่องในวันส าคัญต่างๆ 
8. จัดท าข้อมูลแหล่งก าเนิดมลพิษ 
9. ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเครือข่ายการเฝ้าระวังฯ 
10. การติดตามตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 
11. จัดกิจกรรมตลอดการรณรงค์สร้างจิตส านึกให้กับ
ผู้ประกอบการประมง  นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการการท่องเที่ยว 
และชุมชนชายฝั่งอย่างต่อเนื่อง 
12. ส่งเสริมสนับสนุน เครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์ต่างๆ 
13. เพาะขยายพันธุ์ปะการัง,หญ้าทะเล,เต่าทะเล เป็นต้น 
14. ใช้มาตรการทั้งทางสังคมและทางกฎหมายในการป้องกัน
ปราบปรามการท าลายทรัพยากรทางทะเล 

     4.2 การกัดเซาะพื้นที่
ชายฝั่งทะเลและป่าชายเลน 
 
 

1. การใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นที่ชายฝั่งอย่างไม่เหมาะสม
หรือผิดประเภท เพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวมาก
ขึ้น ท าให้ที่ดินชายฝั่งเปลี่ยนแปลงจากระบบนิเวศทาง
ธรรมชาติกลายเป็นพื้นที่ชุมชน ที่อยู่อาศัย 
2. การขาดปริมาณตะกอนสะสมตัวตามแนวชายฝั่ง
ทะเล การพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลเกิดจากการ
ตักหรือดูดดินเลน ตะกอนทราย ในบ่อกุ้ง ปากแม่น้ าไป
ใช้ประโยชน์ในกิจการต่าง ๆ รวมทั้ง การขนส่งทางน้ า 
3. กระบวนการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ตามธรรมชาติ 
4. การพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลการขยายพื้นที่
อุตสาหกรรม การก่อสร้างวิศวกรรมชายฝั่งขวางทางน้ า 
เช่น ถมทะเลในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
5. บุกรุกพื้นที่ป่าชายเลน เพื่อท านากุ้ง 

1. สูญเสียดุลยภาพตามธรรมชาติของ
ชายฝั่งทะเล 
2. สูญเสียพื้นที่บก ทรัพย์สิน 
3. สูญเสียความสวยงามของชายฝั่ง
ทะเล 
4. ทรัพยากรด้านป่าชายเลน 
ชายหาด เสื่อมโทรม 
5. สูญเสียรายได้จากการท่องเที่ยว 
และการประมง 

1. ภาครัฐและเอกชน มีส่วนร่วมในการสร้างเขื่อนป้องกันทราย
และคลื่น และกองหินป้องกันคลื่น 
2. กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
และกิจกรรมปลูกป่าชายเลน 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ส่วนที่ 3   
 

การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมที่มีผลต่อการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  



 

 

 

 
การพัฒนาเศรษฐกิจในพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก
ที่ผ่านมา มุ่งสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจเพ่ือให้มี 
ขีดความสามารถในการแข่งขันที่ทัดเทียมกับนานา
ประเทศ และเพ่ิมรายได้ของประชาชนให้สูงขึ้นและ 
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในขณะเดียวกันก็พบว่ามีการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเป็นฐานในการผลิตและการ
บริโภคที่ขาดการค านึงถึงความสมดุลและศักยภาพใน
การรองรับของระบบนิเวศธรรมชาติ รวมถึงมีการ
ปลดปล่อยมลพิษสะสมจากกระบวนการผลิตและการ
บริโภคออกสู่สิ่งแวดล้อมจ านวนมาก ประกอบกับการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยัง
เป็นไปในลักษณะของการแก้ไขปัญหามากกว่าการ
ป้องกันและไม่บูรณาการกัน จึงท าให้สถานการณ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลง  
ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพที่ลดลงอย่างรวดเร็ว และ
ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ จนส่งผลให้รัฐบาลมีภาระ
ค่าใช้จ่ายในการจัดการต่อต้นทุนด้านสิ่งแวดล้อมสูงขึ้น
ตามมาด้วย ดังน้ัน พ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) จึงไม่อาจหลีกเลี่ยงการเผชิญกับปัจจัย
แวดล้อมทั้งภายในและภายนอกที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเป็นทุนและฐานการผลิต 
ส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม และประชาชนในพ้ืนที่  
 

การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม เป็นการพิจารณาจากบริบทรอบด้านของการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นจากแรงกดดันของกระแส
แนวคิดและสถานการณ์ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกพ้ืนที่ทั้งในในประเทศและนอกประเทศโดยใช้หลักการ
วิเคราะห์แบบ PEST (Political Economic Socio-cultural Technological Components) ซึ่งครอบคลมุ
ประเด็นด้านการเมืองและนโยบายรัฐ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและวัฒนธรรม และด้านเทคโนโลยี ร่วมกับ
การวิเคราะห์โดยวิธี SWOT (Strengths Weaknesses Opportunities Threats) จากผลกระทบที่เป็น
โอกาส ข้อจ ากัด จุดแข็ง และจุดอ่อน  และใช้วิธีการวิเคราะห์แบบ TOWS Matrix เพ่ือน ามาใช้เป็นแนวทาง
ในการจัดท ายุทธศาสตร์และมาตรการ ทั้งการส่งเสริมและพัฒนาจุดแข็ง  การปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อน การ
เสริมสร้างโอกาส และการลดวิกฤตและภัยคุกคาม ดังนั้น การจัดท าแผนสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก จึงได้น าประเด็นที่ส าคัญเหล่านี้มาพิจารณาร่วมด้วย 



แผนสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 

3-2 
 

1. การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อม โดยวิธี PEST Analysis  

1.1 มิติด้านการเมืองและนโยบายรัฐ (Political Component: P)  
เป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบด้านการเมืองและนโยบายรัฐที่มีผลต่อการจัดการทรัพยากร  

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ ซึ่งหมายรวมถึงพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก อันจะท าให้แผน
สิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ EEC มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับแนวนโยบายการบริหารและพัฒนาพ้ืนที่ 
ดังนี้  

1) นโยบายรัฐบาลที่แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ รัฐบาลได้
ก าหนดนโยบายการบริหารราชการแผ่นดิน ๑๑ ด้าน ด้านที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
คือ ด้านที่ ๙ ซึ่งมุ่งเน้นการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน เร่งปกป้องและฟ้ืนฟูพ้ืนที่อนุรักษ์ ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน ค านึงถึงขีดจ ากัดและศักยภาพในการฟ้ืน
ตัว สร้างโอกาสในการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรพันธุกรรมอย่างยุติธรรมและเท่าเทียม พัฒนา
ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าของประเทศให้เป็นเอกภาพทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ รวมทั้งเร่งรัดการ
ควบคุมมลพิษทางอากาศ ขยะ และน้ าเสีย 

2) ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗9) วางเป้าหมายอนาคตประเทศ
ไทยด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในปี พ.ศ. ๒๕๗๙ คือ เศรษฐกิจและสังคมพัฒนาอย่างเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม เป็นประเทศท่ีมีระบบเศรษฐกิจสีเขียว ระดับการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่ า มีพ้ืนที่สีเขียวใหญ่ขึ้น 
ประชาชนมีพฤติกรรมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยให้ความส าคัญกับการเร่งอนุรักษ์ ฟื้นฟู 
และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะความม่ันคงด้านน้ า การสร้างความสามารถในการป้องกัน
ผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ รวมทั้งมุ่งพัฒนาสู่การเป็นสังคม 
สีเขียว 

3) การปฏิรูปประเทศไทยของสภาปฏิรูปแห่งชาติ รวม ๓๗ วาระการปฏิรูป โดยวาระการปฏิรูป
ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ (๑) วาระปฏิรูปที่ ๓ การปรับโครงสร้างอ านาจส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (๒) วาระปฏิรูปที่ ๑๐ ระบบพลังงาน (๓) วาระปฏิรูปที่ ๑๑ การปฏิรูปที่ดินและการจัดการ
ที่ดิน (๓) วาระปฏิรูปที่ ๒๕ ระบบการบริหารจัดการทรัพยากร (๔) วาระปฏิรูปที่ ๒๖ การจัดการภัยพิบัติตามธรรมชาติ
ภาวะโลกร้อน และ (๕) วาระปฏิรูปที่ ๒๗ การปฏิรูปเพ่ือรับมือวิกฤติการณ์น้ าทะเลขึ้นสูงและแผ่นดินทรุด พ้ืนที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

4) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) นายกรัฐมนตรี 
(พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมสหประชาชาติระดับผู้นาเพ่ือรับรองวาระการ
พัฒนาภายหลังปี ค.ศ. ๒๐๑๕ (UN Summit to Adopt the Post-2015 Development Agenda) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 
๒๕ - ๒๗ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ส านักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก และที่ประชุมได้ให้การรับรองเอกสาร 
“Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development” ซ่ึงถือเป็นพันธะสัญญาทาง
การเมืองในระดับผู้น าทั่วโลกจะใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่การปฏิบัติ ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 
๒๕๕๙ - ๒๕๗๓ มีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนและขจัดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติและทุกรูปแบบ และบรรลุ
วาระการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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5) การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศสู่ “ประเทศไทย 4.0”  “ไทยแลนด์ 4.0” เป็นวิสัยทัศน์
เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือ โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล บนวิสัยทัศน์ที่ว่า “มั่นคง มั่ง
คั่ง และยั่งยืน”  ประเทศไทย 4.0 เป็นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือ
เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง จึงมีความ
จ าเป็นที่จะต้องปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ โดยต้องขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างน้อย 3 มิติส าคัญคือ  
(1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
อุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม และ (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาค 
การผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากข้ึน ซึ่งแนวคิดประเทศไทย 4.0 มี 2 แนวคิดส าคัญคือ การสร้างความ
เข้มแข็งจากภายใน และเมื่อภายในเข้มแข็งต้องเชื่อมโยงเศรษฐกิจภายในกับเศรษฐกิจโลก โดยการสร้างความเข้มแข็ง
จากภายใน มี 3 กลไกขับเคลื่อนหลักคือ การยกระดับนวัตกรรมของทุกภาคส่วนทั่วประเทศ การสร้างสังคมที่มีจิต
วิญญาณของความเป็นผู้ประกอบการ และการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและเครือข่าย ส่วนการเชื่อมโยงกับ
ภายนอก ต้องด าเนินควบคู่กันไปโดยเป็นการเชื่อมโยงกับโลกใน 3 ระดับคือ เศรษฐกิจภายในประเทศ เศรษฐกิจ
ภูมิภาค และเศรษฐกิจโลก  

6) รัฐธรรมนูญ กฎหมาย นโยบายและแผน และยุทธศาตร์ที่มีผลต่อการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
  6.1)  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และกฎหมายว่าด้วยการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  รัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้ก าหนดให้บุคคลและชุมชนมีสิทธิในการจัดการ  
บ ารุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และความหลากหลายทางชีวภาพ 
อย่างสมดุลและยั่งยืน รวมถึงการก าหนดให้บุคคลมีหน้าที่ร่วมมือและสนับสนุนการอนุรักษ์และคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งมรดกทางวัฒนธรรม นอกจากนี้ ได้ก าหนดหน้าที่ของ 
รัฐให้อนุรักษ์ คุ้มครอง บ ารุงรักษา ฟ้ืนฟู บริหารจัดการ และ ใช้หรือจัดให้มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร 
ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ ให้เกิดประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืน โดยต้องให้ 
ประชาชนและชุมชนในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมด า เนินการ ดังนั้น การด าเนินงานในการจัดการ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกจึงควรส่งเสริมให้ประชาชนมี 
ความเข้าใจในสิทธิ หน้าที่และบทบาทสาคัญต่อการร่วมจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของตนเอง   
มีความเข้มแข็งในการดูแลรักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติของพลเมืองและชุมชนให้ยั่งยืน  ส่งเสริมให้เข้าถึง 
ข้อมูลข่าวสารด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยง่ายและสะดวก เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และ 
จิตสานึกในการร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมมากขึ้น  รวมทั้งน าข้อก าหนด 
วิธีการตามกฎระเบียบและกฎหมายอ่ืนๆ ที่ว่าด้วยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาด าเนินการด้วย เช่น 
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เป็นกฎหมายหลักที่ใช้ในการ 
จัดการและคุ้มครองสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการจัดการปัญหามลพิษในปัจจุบัน โดยผ่านกลไกของคณะกรรมการ  
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติในการก าหนดนโยบายและการจัดการสิ่งแวดล้อม การก าหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ด้านต่างๆ และการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารจัดการ การบ ารุงรักษา  
การอนุรักษ์ การฟ้ืนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง รวมทั้งให้ประชาชนและ 
ชุมชนชายฝั่งได้มีส่วนร่วมในการปลูก การบ ารุงรักษา การอนุรักษ์ และการฟ้ืนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
อย่างสมดุลและยั่งยืน และพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให้การบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ 
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เกิดประโยชน์สูงสุด พระราชบัญญัติฉบับนี้จึงเพ่ิมเติมเรื่อง การก าหนดให้ราชการส่วน
ท้องถิ่นมีหน้าที่และอ านาจในการเก็บ ขน และก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการคัด
แยก เก็บ ขน และก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย และก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการ รวมทั้งก าหนดให้
ราชการส่วนท้องถิ่นมีอ านาจน าสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยที่จัดเก็บได้ไปใช้ประโยชน์หรือหาประโยชน์ได้ เป็นต้น 

6.2) นโยบายและแผน และยุทธศาตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  หน่วยงานส่วนราชการได้จัดท านโยบายและแผน และยุทธศาสตร์ เพ่ือใช้กรอบทิศทางและก าหนด
แนวทางการด าเนินการต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ในแต่ละด้านตาม
นโยบายของรัฐบาล ดังนั้น จึงต้องน านโยบายและแผน ยุทธศาสตร์ดังกล่าว มาใช้ประกอบการจัดท าแผน 
เพ่ือสอดคล้องและสนับสนุนการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทิศทาง
เดียวกัน อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) โดยมียุทธศาสตร์การ
พัฒนาประเทศ 10 ยุทธศาสตร์ โดยยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
มีเป้าหมายคือ ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  มี
ความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ า โดยเพิ่มพ้ืนที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ 40 ของพ้ืนที่ประเทศเพ่ือรักษาความสมดุล
ของระบบนิเวศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนส่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 ภายในปี พ.ศ. 2563 
เทียบกับการปล่อยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดส่วนของขยะมูลฝอยที่ได้รับการจัดการอย่างถูกหลักสุขาภิบาล
เพ่ิมขึ้น และรักษาคุณภาพน้ าและคุณภาพอากาศในพ้ืนที่วิกฤติอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน  นโยบายและแผนการ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ และแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕64  ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเกิดความตระหนักต่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างรอบคอบ เป็นไปตามหลักวิชาการ มีเหตุผล มีความพอประมาณ มีความถูกต้อง เหมาะสมและ
เป็นธรรม เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ฐานทรัพยากรธรรมชาติ และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งถึงประโยชน์
แท้จริงต่อประเทศชาติทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยมีกรอบแนวนโยบายที่ส าคัญ ได้แก่ การปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจจากการพ่ึงพิงทรัพยากร (Resource - based Economy) ไปสู่เศรษฐกิจบนฐานความรู้ (Knowledge - 
based Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว การส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการใช้ทรัพยากรและ
วัสดุอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  แผนแม่บทการพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ เพ่ือเป็นแนวทางในการพิทักษ์
ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ โดยพิทักษ์รักษาพ้ืนที่ป่าไม้ให้มีสภาพป่าที่สมบูรณ์ให้ได้พ้ืนที่ป่าไม้อย่างน้อยร้อยละ ๔๐ 
ของพ้ืนที่ประเทศ ภายในระยะเวลา ๑๐ ปี นโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน เพ่ือรักษา
ความสมดุลทางธรรมชาติ การอนุรักษ์ที่ดินและทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน การใช้ที่ดินและทรัพยากรดินเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดและเป็นธรรม  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๙ เป็นกรอบ
นโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรน้ าของประเทศในทุกด้าน ยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษ ๒๐ ปี 
และแผนจัดการมลพิษ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ได้ก าหนดทิศทางการจัดการมลพิษของประเทศไทยในระยะยาว 
โดยมีเป้าหมายเป็น ๓ ช่วงเวลาคือ ระยะ ๕ ปีแรก ระบบการบริหารจัดการมลพิษมีการพัฒนาในระดับที่ดีขึ้น ระยะ 
๑๐ – ๑๕ ปี มีการผลิตและบริโภคสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นพ้ืนฐานในวิถีการด ารงชีวิต และ
เป้าหมายระยะ ๑๐ – ๒๐ ปี การพัฒนาประเทศเป็นไปตามหลักสังคมคาร์บอนต่ า และไร้ของเสีย โดยประกอบด้วย 
๓ ยุทธศาสตร์ส าคัญคือ (๑) ยุทธศาสตร์การป้องกันและลดการเกิดมลพิษที่ต้นทาง (๒) ยุทธศาสตร์เพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบ าบัด ก าจัดของเสีย และควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิด และ (๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการมลพิษ  เป็นต้น  
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1.2 มิติด้านเศรษฐกิจ (Economic Component: E)  

เป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบด้านเศรษฐกิจที่ประกอบด้วย  ความเชื่อมโยงกันระหว่าง
เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม การรวมกลุ่มเศรษฐกิจในภูมิภาค การจัดการภาคอุตสาหกรรมไทย และโมเดลการพัฒนา
สู่ “ประเทศไทย 4.0” ซึ่งสามารถสรุปประเด็นส าคัญที่เชื่อมโยงกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ได ้ดังนี้  

๑) ความเชื่อมโยงระหว่างเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต้อง
พ่ึงพาการเพ่ิมข้ึนของการผลิตสินค้าและบริการ รวมถึงการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศทั้งประเทศที่พัฒนาแล้วที่
ก าหนดมาตรฐานสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมาตรฐานสินค้าที่ได้รับการรับรองฉลากสิ่งแวดล้อม  
(Eco-labelling) และตลาดเกิดใหม่ซึ่งยังไม่มีการก าหนดมาตรฐานสินค้าที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเข้มงวด  
มากนัก ส่วนความร่วมมือด้านการค้าระหว่างประเทศภายใต้สมาชิกขององค์การการค้าโลกได้ส่งเสริมการค้าเสรี
ระหว่างประเทศ ลดอุปสรรคทางการค้าทั้งที่เป็นภาษี และไม่ใช่ภาษี และส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือน าไปสู่
การพัฒนาที่ยั่งยืน ที่อาจน ามาตรการด้านสิ่งแวดล้อมมาเป็นข้ออ้างในการกีดกันทางการค้าได้  จึงมีความชัดเจนว่า
ประเด็นทางเศรษฐกิจมีความเชื่อมโยงกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่ งขึ้นในอนาคต ดังนั้น จึงควรให้ความส าคัญกับการ
ก าหนดมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการผลิตสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพ่ือสร้างโอกาสใน
การรักษาสิ่งแวดล้อมและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ  รวมถึงเร่ง
บูรณาการกรอบความร่วมมือในระดับทวิภาคีและพหุภาคีด้านการค้าและการลงทุน  ส่งเสริมให้ธุรกิจมีความ
รับผิดชอบต่อทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสังคม (Corporate Social Responsibility) รวมถึงสร้างสรรค์
คุณค่าเพ่ิมร่วมกันให้กับสังคม (Creating Shared Value) โดยเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจในอนาคต  

๒) การรวมกลุ่มเศรษฐกิจในภูมิภาค การรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
เพ่ือสร้างประชาคมที่มีความแข็งแรง เพ่ิมโอกาสรับมือและปรับตัวกับความท้าทายจากภาคการเมือง ความมั่นคง 
เศรษฐกิจ และภาวะคุกคามรูปแบบใหม่ และเพ่ือให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี มีการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ที่ดี และประชาชนมีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน สามารถเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน และแรงงานมี
ฝีมืออย่างเสรี รวมทั้งสร้างเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของอาเซียนในเวทีโลก ดังนั้น จึงควรค านึงถึงการ
ปกป้อง คุ้มครองความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ ซึ่งอาจมีอัตราการใช้ทรัพยากร  ธรรมชาติเพ่ิม
มากขึ้นจนเกินศักยภาพของระบบนิเวศ การควบคุมการใช้ที่ดินเพ่ือขยายก าลังการผลิต และการวางระบบการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งด้านพลังงาน การคมนาคมขนส่ง และการท่องเที่ยว ที่อาจจะส่งผลให้เกิดการบุกรุกพ้ืนที่
ป่าไม ้การท าลายระบบนิเวศเพ่ิมขึ้น และน าไปสู่การสูญเสียความหลากหลายของชนิดพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ที่อาศัย
อยู่ในระบบนิเวศ รวมทั้ง การส่งเสริมขีดความสามารถในการลงทุนและผลิตสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้มี
คุณภาพและได้มาตรฐาน และการสร้างมาตรการป้องกันสินค้าที่มีคุณภาพต่ าและไม่ได้มาตรฐานที่ผลิตได้ในอาเซียน  

3) การปรับตัวเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาเศรษฐกิจโลกในอนาคต  การ
ขยายตัวของเศรษฐกิจโลกยังคงมีความเสี่ยงจากการค้าโลกที่อ่อนแอ  ผลกระทบต่องบการคลังและการค้าของ
ประเทศผู้ผลิตน้ ามัน และความเสี่ยงที่เศรษฐกิจในประเทศแถบยูโรโซนและญี่ปุ่นจะซบเซาหรือประสบภาวะเงินฝืด
อย่างยาวนาน จึงมีแนวโน้มว่าความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโลกจะขยายการลงทุนไปยังประเทศที่เป็นตลาดเกิด
ใหม่ โดยเฉพาะตลาดเกิดใหม่ในเอเชีย (Emerging Asia) เช่น จีน และอินเดีย เนื่องจากเป็นแหล่งทรัพยากรและ
แรงงานที่ส าคัญ มีประชากรจ านวนมาก และมีการขยายตัวของเมืองและชนชั้นกลางอย่างรวดเร็ว รวมถึงมีการเพ่ิม
การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานในกลุ่มประเทศเอเซีย และมีการเชื่อมเศรษฐกิจเป็น 
 



แผนสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 

3-6 
 

เครือข่ายธุรกิจที่เข้มแข็งกับประเทศในทวีปแอฟริกา ตะวันออกกลาง และละตินอเมริกา ดังนั้น 
พ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกถือเป็นพ้ืนที่เหมาะสมต่อการรองรับการเจริญเติบโต มีศักยภาพและ
ความพร้อมสูงที่จะเป็น “ประตูเศรษฐกิจ” เพ่ือเปิดตลาดการค้าไปสู่ภูมิภาคอ่ืนๆ ของโลก จึงควรพิจารณาการลงทุน
และพัฒนาเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาค โอกาสทางการค้า การเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันด้วยการลดต้นทุนการผลิต การก าหนดมาตรฐานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และการเข้าถึงตลาดใหม่ที่มีการผลิตและการบริโภคสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ซึ่งมีแนวโน้มจะ
เพ่ิมข้ึนในอนาคต อันเป็นผลจากมาตรการทางการค้าระหว่างประเทศ 

1.3 มิติด้านสังคมและวัฒนธรรม (Socio-cultural Component: S)  
เป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีผลต่อการจัดการทรัพยากร  ธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมของประเทศ ประกอบด้วย โครงสร้างประชากรมีแนวโน้มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเปลี่ยนแปลงไปสู่
สังคมเมืองและการเพ่ิมรายได้ของประชากร และการเกษตรกับสารเคมีที่ใช้ในการเพาะปลูก สามารถสรุปประเด็นส าคัญ
ที่เชื่อมโยงกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ ดังนี้  

๑) การเปลี่ยนแปลงของประชากรและการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ปัจจัยหลักที่มีผลต่อขนาด
และโครงสร้างของประชากร ได้แก่ อัตราการเกิด อัตราการตาย และการย้ายถิ่น โดยมีพัฒนาการทางด้านเศรษฐกิจ
และสังคมเป็นตัวขับเคลื่อนปัจจัยดังกล่าว ซึ่งแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากรที่ส าคัญและจะส่งผล
ต่อไปในอนาคตคือ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลก ซึ่งจะมีผลให้เกิดการขาดแคลนประชากร วัยแรงงานในอนาคต และ
ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ทั้งนี้ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของ
ประชาคมโลกมีนัยส าคัญต่อการพัฒนาของประเทศไทยและพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกด้วยเช่นกัน 

โดยถือเป็นโอกาสในฐานะศูนย์การให้บริการด้านการแพทย์ระดับนานาชาติและบุคลากรทางสาธารณสุขที่มีควา
สามารถ ประกอบกับแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่สวยงามในการดึงดูดนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุเหล่านี้
ให้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยจะต้องยกระดับมาตรฐานของแหล่งท่องเที่ยวให้สะดวกต่อ
นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ ควบคู่กับการพัฒนาด้านบริการสุขภาพ ซึ่งมีส่วนเชื่อมโยงกับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
ชีวภาพ และการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

๒) การเคลื่อนย้ายแรงงานและการย้ายถิ่นฐานของประชากร สถานการณ์แนวโน้มค่อนข้าง
แน่นอนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคือ ประชากรจะมีการย้ายถิ่นฐานและมีรูปแบบที่ซับซ้อนมากข้ึน โดยปัจจัยด้านสังคม และ
เศรษฐกิจทั้งภายในประเทศและภูมิภาค จะเป็นแรงผลักดันให้เกิดการย้ายถิ่นฐานของประชากรชนบทและเมือง และ
ระหว่างประเทศ ในลักษณะของการเคลื่อนย้ายแรงงานจากต่างประเทศ ทั้งแรงงานไร้ฝีมือและแรงงานที่เป็นทักษะฝีมือ
สูงหรือมีความเชี่ยวชาญเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งจะเกิดความต้องการด้านการบริการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
เพ่ิมขึ้น มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น รวมถึงการจัดการปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น เช่น การจัดการของเสียชุมชนที่
เพ่ิมขึ้น ปัญหาสังคม ชุมชนแออัด และวัฒนธรรม อาชญากรรม เป็นต้น 

๓) การเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมเมือง สถานการณ์การขยายความเป็นเมืองที่เพ่ิมขึ้น  
ตามทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและการเติบโตของประชากร ซึ่งหากขาดการวางแผนและควบคุมที่ดีแล้ว 
ก็จะท าให้เมืองอาจขยายตัวรุกล้ าเข้าไปยังพ้ืนที่ที่ควรสงวนรักษาไว้เพ่ือเป็นพ้ืนที่สีเขียวของเมือง หรือพ้ืนที่รับน้ า หรือ
อาจขยายไปยังพ้ืนที่ชนบทเพ่ิมขึ้น และการขยายตัวของเมืองเป็นการสร้างแรงกดดันต่อปริมาณความต้องการด้านการ
บริการสาธารณูปโภค สาธารณูปการเพ่ิมขึ้น รวมถึงการจัดการปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น เช่น การจัดการมลพิษ การจัดการ
ทรัพยากรน้ า การคมนาคม การจราจรติดขัด และพ้ืนที่สีเขียว ฯลฯ ขณะเดียวกันอาจสร้างปัญหาภูมิทัศน์จากสภาพ
ความแออัดของผู้มีรายได้น้อยที่อาศัยอยู่ในเมือง ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  
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4) การเกษตรกับสารเคมีที่ใช้ในการเพาะปลูก พ้ืนที่เพ่ือการเพาะปลูกที่ยังคงท าใช้ปุ๋ยและ
สารเคมีทางการเกษตร และมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีการน าเข้าปุ๋ยและสารเคมีทางการเกษตรประมาณ 
๓.๖ ล้านตัน ในปี พ.ศ. 2549 และเพ่ิมขึ้นเป็น ๖.๓ ล้านตัน ส านักระบาดวิทยาได้รายงานว่าจ านวนผู้ป่วยที่มีอาชีพท า
การเกษตรได้รับพิษจากสารป้องกันก าจัดศัตรูพืชสูงถึงร้อยละ ๔๑ ขณะที่ภาครัฐจะต้องใช้จ่ายเงินงบประมาณในการ
ให้บริการด้านอนามัยและสาธารณสุขแก่เกษตรกรที่เจ็บป่วย และการใช้สารเคมียังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมท าให้
สิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศในบริเวณที่มีการใช้สารเคมีเสียหาย ซึ่งต้องใช้ระยะเวลานานในการฟ้ืนฟูให้ระบบนิเวศกลับคืน
สู่ดังเดิม ดังนั้น ควรมีมาตรการควบคุมการใช้สารเคมีทางการเกษตร การให้ความรู้เกี่ยวกับปุ๋ยและสารเคมีก าจัด
ศัตรูพืชอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง และการส่งเสริมมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับพืช รวมทั้งสนับสนุนการ
ผลิตที่ปลอดภัยตามมาตรฐาน  

1.๔ มิติด้านเทคโนโลย ี(Technological Component: T)  
เป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบด้านเทคโนโลยีที่มีผลต่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม  ซึ่งพบว่าแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีควรให้ความส าคัญต่อเทคโนโลยีสีเขียว ลดการใช้ทรัพยากรลง และ
บริโภคที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ ซึ่งเทคโนโลยีมีส่วนส าคัญต่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนี้  

๑) การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก นวัตกรรมและเทคโนโลยีสีเขียวมีส่วนช่วยลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก โดยส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนให้มีการพัฒนาพลังงานทดแทนหรือ
พลังงานทางเลือกเพ่ิมมากขึ้น เช่น เชื้อเพลิงชีวภาพ พลังงานชีวมวล พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานจากคลื่น
ทะเล ฯลฯ  

๒) การอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และการจัดการสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีมีส่วน
ช่วยสนับสนุนในการอนุรักษ์ เสริมสร้าง และฟ้ืนฟูแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการแก้ไขปัญหาวิกฤติด้าน
สิ่งแวดล้อม เช่น การน าเทคโนโลยีมาจัดการขยะมูลฝอยโดยน าไปผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้า เป็นต้น  

๓) การแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติ เทคโนโลยีจะสามารถช่วยในการพัฒนาระบบฐานข้อมูล 
ระบบพยากรณ์เตือนภัยได้อย่างแม่นย า มีความน่าเชื่อถือ และช่วยในการเฝ้าระวังอุบัติภัยทางธรรมชาติ  
การเตรียมความพร้อมเพ่ือรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงการป้องกันพ้ืนที่เสี่ยงภัยให้สอดคล้อง
กับระดับความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ  ดังนั้น ควรให้ความส าคัญต่อการพัฒนาเทคโนโลยีสีเขียว  
โดยสนับสนุนงบประมาณในการวิจัยและพัฒนาให้แก่ภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษามากขึ้น สนับสนุน
โครงสร้างพ้ืนฐานที่ท าให้เกิดการใช้ทรัพยากรร่วมกันในการศึกษาวิจัยเพ่ือลดต้นทุนการศึกษาวิจัยและพัฒนา  เช่น 
ห้องปฏิบัติการ ศูนย์ทดสอบ ศูนย์ให้ค าปรึกษา โรงงานต้นแบบ ฯลฯ  

๔) นวัตกรรมสู่ความเป็น “ศูนย์” เป็นนวัตกรรมที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นในโลก ซึ่งมุ่งผลิต
ผลิตภัณฑ์อย่างสร้างสรรค์และใช้เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เป็น “ศูนย์” ในชีวิตประจ าวัน เช่น การ
ปล่อยมลพิษจากยานพาหนะเท่ากับศูนย์ (Zero emissions vehicle) การจัดการขยะเหลือศูนย์ (Zero waste 
management) เมืองที่มีการปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ (Zero carbon cities) และสิ่งพิมพ์คาร์บอนเป็นศูนย์  
เป็นต้น ดังนั้น แนวโน้มเทคโนโลยีและนวัตกรรมดังกล่าวจะส่งผลดีต่อรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมใน
อนาคต รวมทั้งเป็นโอกาสของประเทศไทยในการปรับเปลี่ยนหรือพัฒนาสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เพ่ิมมากขึ้น  
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๒. การวิเคราะห์โดยใช้ SWOT Analysis  
การวิเคราะห์สถานการณ์ที่มีผลการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยใช้วิธี SWOT 

Analysis ซึ่งจะประเมินทั้งสภาพการณ์การเปลี่ยนแปลงภายนอกและภายในพ้ืนที่ 3 จังหวัด ระเบยีงเศรษฐกจิพเิศษ
ภาคตะวนัออก โดยการประเมินสภาพการณ์ภายนอกพ้ืนที่จะวิเคราะห์ในเชิงโอกาสและข้อจ ากัดของสภาพแวดล้อม 
ส าหรับการประเมินสภาพการณ์ภายในพ้ืนที่จะวิเคราะห์ในเชิงจุดแข็งและจุดอ่อน ผลการวิเคราะห์ SWOT ในภาพรวม 
มีดังนี้  

2.1 การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก  

1) โอกาส  

๑.๑) การด าเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: 
SDGs) ถือเป็นพันธะสัญญาทางการเมืองที่ผู้น าทุกประเทศทั่วโลกจะใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนวาระการพัฒนา
ที่ยั่งยืนสู่การปฏิบัติ ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๗๓ เพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนและขจัดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ 
และร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม 

1.2) วิกฤตความมั่นคงด้านอาหารและพลังงานของโลก จากการเพ่ิมขึ้นของประชากรโลกท าให้
เกิดความต้องการสินค้าเกษตรเพ่ืออาหารและพลังงานมากขึ้น ซึ่งในพ้ืนที่ 3 จังหวัดระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก เป็นแหล่งผลิตประมงทั้งประมงชายฝั่งและประมงน้ าลึก และผลิตพืชที่เป็นอาหารและพลังงานส าหรับใช้
ภายในประเทศได้อย่างเพียงพอ และสามารถส่งผลผลิตบางส่วนไปจ าหน่ายยังต่างประเทศได้  ดังนั้น ถือเป็นโอกาส
ที่ต้องมีการก าหนดพื้นที่ปลูกพืชเพ่ือวัตถุประสงค์ทั้งสองด้านให้สมดุลกัน รวมทั้ง ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการปรับปรุง
กระบวนการผลิตเพ่ือให้ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพและมูลค่าเพ่ิมข้ึน เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
ที่มากข้ึน  

๑.3) จ านวนนักท่องเที่ยวภายในประเทศและจากต่างประเทศที่เดินทาง  เข้ามาท่องเที่ยวใน  
3 จังหวัด (จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา) เนื่องจากมีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลายที่มีชื่อเสียงระดับโลก 
(World Class Destination) เช่น พัทยา มีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายและมีความสวยงาม ดังนั้น จึงเป็นโอกาสใน
การพัฒนาและบริหารจัดการการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมให้เกิดมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ และให้มีการ
เชื่อมโยงกับวัฒนธรรมของชุมชนในท้องถิ่นที่มีความเป็นอัตลักษณ์   โดยควรให้ความส าคัญกับการฟ้ืนฟูแหล่ง
ท่องเที่ยวปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวก และสร้างมาตรฐานการให้บริการในการสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
และการท่องเที่ยวเพ่ือสุขภาพ เนื่องจากเป็นธุรกิจบริการที่จะได้รับประโยชน์จากการเปิดเสรีภาคบริการ และได้รับ
การยอมรับทั้งในเรื่องคุณภาพและราคาที่ไม่สูงจนเกินไป 

1.4) การรวมกลุ่มเป็นประชาคมอาเซียนที่มีการส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
คมนาคมขนส่ง เพ่ือเชื่อมโยงกับประเทศสมาชิกและประเทศนอกภูมิภาค ซึ่งจะส่งผลต่อการจัดการทรัพยากร  
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ท าให้เกิดโอกาสการใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากรธรรมชาติในระดับ
ภูมิภาคร่วมกัน 
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๒) ภัยคกุคาม  

๒.๑) กฎ ระเบียบ และข้อตกลงตามพันธกรณีระหว่างประเทศ รวมถึงการน ามาตรการที่ไม่ใช่
ภาษีที่เกี่ยวข้องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ประเทศ และกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว ได้ใช้เป็น
เครื่องมือในการกีดกันทางการค้าต่อการส่งออกสินค้าของประเทศไทยมากขึ้น  นโยบายที่เข้มงวดในด้านสุขอนามัย
ของประเทศต่างๆ ท าให้การน าเข้าสินค้าทางการเกษตรมีขั้นตอนซับซ้อน ราคาผลผลิตการเกษตรตกต่ า สินค้าล้น
ตลาด โดยเฉพาะในฤดูกาลเก็บเกี่ยวซึ่งมีระยะเวลาสั้น ขาดการก าหนดพ้ืนที่การผลิตทางด้านการเกษตร (Zoning) 
ที่ชัดเจน 

๒.๒) การรวมกลุ่มเป็นประชาคมอาเซียนส่งผลกระทบต่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ดังนี้ (๑) การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานจะเอ้ืออ านวยให้การเดินทางติดต่อกัน
สะดวกมากขึ้น ส่งผลให้ประชากรจากประเทศเพ่ือนบ้านอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทยเพ่ือใช้แรงงานมาก
ขึ้น ท าให้เกิดประชากรแฝงจ านวนมาก และการเพ่ิมขึ้นของนักท่องเที่ยวท าให้มีปริมาณน้ าเสีย ขยะชุมชน และการ
ใช้พลังงานเพ่ิมขึ้นตามมา อีกทั้งมีผลต่อการบริการระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการของหน่วยงานรัฐ 
ที่ท าได้ไม่ทั่วถึงและเพียงพอกับความต้องการของจ านวนประชากรที่เพ่ิมขึ้น และ (๒) สภาพลักษณะภูมิประเทศ 
และภูมิอากาศที่คล้ายคลึงกัน ท าให้ความสามารถในการผลิตสินค้าภาคเกษตร - อุตสาหกรรม และการเพาะปลูกพืช
ชนิดเดียวกันกับประเทศ เพ่ือนบ้าน จะกลายเป็นคู่แข่งในการผลิตสินค้าเกษตรรายใหม่ และจะส่งผลให้ปริมาณการ
ส่งออกสินค้าของประเทศไทยลดลง ท าให้ต้องมีการแข่งขันในการลดต้นทุนการผลิต หรือขยายพ้ืนที่เพาะปลูก
เพ่ิมข้ึนซึ่งท าให้เกิดการท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากข้ึน  

๒.3) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
พ้ืนที ่ดังนี้ 

(๑) การเพ่ิมสูงขึ้นของระดับน้ าทะเล และลมมรสุมที่รุนแรงมากขึ้นอาจส่งผลให้ปัญหา
การกัดเซาะชายฝั่งทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น ท าให้เกิดการสูญเสียพ้ืนดินชายหาดและแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล และ
ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งโดยเฉพาะป่าชายเลนซึ่งเป็นแหล่งผลิตสัตว์น้ า เป็นที่วางไข่และที่อยู่
อาศัยของตัวอ่อนสัตว์น้ า และเป็นพ้ืนที่กันชนป้องกันแนวชายฝั่งจากการพังทลายจากแรงคลื่นลม เนื่องจากระบบ
นิเวศป่าชายเลนมีความอ่อนไหวต่อระดับน้ าทะเลที่เพ่ิมขึ้น  โดยความหนาแน่นของพรรณไม้จะลดลงเนื่องจาก
ระดับน้ าทะเลที่สูงขึ้นจะท าให้พืชตายและถูกแทนที่ด้วย หาดเลนในขณะที่ปากแม่น้ าจะจมลงใต้น้ าท าให้เกิดการชะ
ล้างพังทลายของพ้ืนที่ลุ่มน้ า 

(๒) อุณหภูมิน้ าทะเลและค่าความเป็นกรด /ด่างของน้ าทะเลที่ เปลี่ยนแปลงไป  
อาจส่งผลให้พืชและสัตว์ทะเลบางชนิดสูญพันธุ์ เกิดปรากฎการณ์ปะการังฟอกขาว และแหล่งปะการังถูกท าลาย
ส่งผลกระทบต่อผลผลิตสัตว์น้าโดยรวม ปัจจุบันทรัพยากรประมงชายฝั่ง และประมงทะเลอยู่ในสภาพเสื่อมโทรมโดย
สัตว์น้ ากร่อยบริเวณชายฝั่งและสัตว์น้ าในทะเลมีปริมาณ ชนิด และขนาดลดลงโดยตลอด นอกจากนี้การรุกล้ าของ
น้ าเค็มเข้าสู่ล าน้ าจะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อการด ารงชีวิตของพืชสัตว์และพ้ืนที่เกษตรกรรมโดยรอบ 

(๓) อิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะท าให้ปัญหาการขาดแคลนน้ าใน 
บางพ้ืนที่จะรุนแรงขึ้น เนื่องจากต้องประสบกับภาวะภัยแล้งเป็นเวลานาน และท าให้ปัญหาการแย่งชิงทรัพยากร 
น้ าระหว่างภาคเกษตร และอุตสาหกรรมจะเพ่ิมมากขึ้นในอนาคต ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวเคยเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 
๒๕๔๘ ส่งผลให้กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกโดยเฉพาะจังหวัดระยองมีปริมาณฝนที่ลดลงและขาดช่วงท าให้แหล่ง  
น้ าที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรมทั้งหมดในพ้ืนที่ขาดแคลนไปด้วย และน าไปสู่วิกฤตน้ าและการแย่งชิงทรัพยากรน้ า 
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ระหว่างอุตสาหกรรม และภาคเกษตรกรรม นอกจากนี้การขาดแคลนน้ าจะส่งผลให้ต้นทุนการผลิตใน
ภาคอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึน นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะท าให้ภัยพิบัติและภาวะน้ าท่วมฉับพลันเกิด
บ่อยครั้งและรุนแรงขึ้น เนื่องจากก าลังแรงของลมมรสุมลักษณะฝนที่ตกหนักในเวลาอันสั้นท าให้ปริมาณน้ ามีมาก
เกินความสามารถในการกักเก็บประกอบกับประสิทธิภาพและศักยภาพในการระบายน้ าลงสู่ทะเลของพ้ืนที่โดยรวม
ลดลง ท าให้มีแนวโน้มในการเกิดภัยพิบัติรุนแรงขึ้น 

 
2.๒ การประเมินสภาพแวดล้อมภายใน  

1) จุดแข็ง  

๑.๑) ลักษณะที่ตั้งเหมาะสม   
(1) ตั้งอยู่ในแนวเขตเส้นศูนย์สูตร ท าให้มีทรัพยากรธรรมชาติจ านวนมาก และมีความ

หลากหลายทางชีวภาพ จึงเป็นข้อได้เปรียบด้านความม่ันคงทางอาหาร และความหลากหลายและสวยงามของแหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 

(2) ตั้งอยู่จุดศูนย์กลางการเชื่อมโยงกับภูมิภาคต่างๆ จึงเป็นข้อได้เปรียบและจุดแข็งต่อ
การพัฒนาด้านการค้าและการลงทุนกับต่างประเทศ ซึ่งพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ถือเป็นพ้ืนที่
เหมาะสมต่อการรองรับการเจริญเติบโต มีศักยภาพและความพร้อมสูงที่จะเป็น “ประตูเศรษฐกิจ” เพ่ือเปิดตลาด
การค้าไปสู่ภูมิภาคอ่ืนๆ ของโลก มีอาณาเขตติดต่อกับภาคมหานคร สามารถพัฒนาเป็นพ้ืนที่ศูนย์กลางของประเทศ
ร่วมกับภาคมหานคร และสามารถขยายการติดต่อไปยังภูมิภาคอ่ืนได้ดี โดยมีปัจจัยสนับสนุน คือ ระบบคมนาคม
ขนส่งที่ดี ทั้งระบบถนน ท่าเรือ รถไฟ และสนามบิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสามารถเชื่อมโยงกับท่าอากาศยานสุวรรณภู
มิได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ จึงท าให้มีศักยภาพความเป็นเมืองสูง 

๑.๒) รัฐบาลได้ให้ความส าคัญต่อการแก้ไขปัญหาทรัพยากรป่าไม้ การจัดสรรที่ดินให้กับ
ประชาชนและชุมชนที่ไร้ที่ดินท ากิน การกัดเซาะชายฝั่ง อุทกภัยและภัยแล้ง ขยะและน้ าเสีย รวมถึงการให้ใบอนุญาต
โครงการหรือกิจกรรมที่มีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสุขภาพอนามัยของประชาชน ต้องผ่าน
กระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างทั่วถึง และครอบคลุมผู้ที่ได้รับผลกระทบและผู้มีส่วนได้เสีย และการ
ปฏิรูประบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EIA และ EHIA) รวมทั้ง ส่งเสริมให้เกิดการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) เพ่ือน ามาใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการ
เสนอทางเลือกในการตัดสินใจเชิงนโยบายของภาครัฐ 

๑.๓) มีศักยภาพสูงในการเป็นฐานการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมที่ส่งออกไปยังต่างประเทศหลาย
ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมอาหาร ที่สร้างรายได้หลัก
แก่ประเทศ  3 จังหวัดพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง มี
มูลค่าและสัดส่วนการผลิต รวมทั้งรายได้เฉลี่ยต่อหัวสูงเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ เป็นฐานเศรษฐกิจส าคัญที่จะ
ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  

๑.4) มีความพร้อมทางสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเอ้ือต่อการพัฒนา การจัดให้มีระบบ
สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงทั้งภายในประเทศและเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน รวมทั้งมีการบริการด้าน
การแพทย์ที่ดีเลิศในภูมิภาค และระบบการเงินและการธนาคารที่เข้มแข็ง จึงท าให้เป็นโอกาสของประเทศไทยในด้าน
การให้บริการการแพทย์และสุขภาพ การดูแลผู้สูงอายุ  
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1.5) ประชาชนให้ความใส่ใจและตระหนักต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพมากขึ้น  โดยเฉพาะ 
การบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์เพ่ิมขึ้น เกษตรกรปลูกพืชตามหลักวิธีปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี ผู้ประกอบการด าเนิน
ธุรกิจโดยผลิตสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และแบ่งปันและเอ้ือ
ต่อกันเพ่ือสร้างคุณค่าให้กับสังคม   

1.6) กลุ่มเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นในการอนุรักษ์ ดูแลและรักษษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่มีความเข้มแข็ง และมีกิจกรรมที่ส่งเสริมบทบาทและกระบวนการมีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมท า และร่วมรับผิดชอบแก้ไขปัญหาของชุมชน จะท าให้ชุมชนเกิดการเรียนรู้ผ่านการเข้าร่วม
กระบวนการ รู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง และเกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ ส่งผลให้ชุมชนมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน  

๑.7) การมีกฎหมายในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษในพ้ืนที่ ได้แก่ เขตพ้ืนที่คุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม จ านวน 1 พ้ืนที่ ในบริเวณพ้ืนที่อ าเภอบางละมุง และอ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ซึ่งถือเป็นเครื่องมือในการ
ยับยั้งการด าเนินการหรือส่งเสริมการด าเนินการใดๆ เพ่ือใช้แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ทวีความรุนแรงจนบางพ้ืนที่อยู่ใน
ระดับเข้าขั้นภาวะวิกฤต รวมทั้งเพ่ือควบคุมการใช้ทรัพยากรให้ถูกต้องคุ้มค่าและคุ้มประโยชน์มากที่สุด และเขต
ควบคุมมลพิษ จ านวน 2 แห่ง ได้แก่ เขตควบคุมมลพิษเมืองพัทยา และเขตควบคุมมลพิษระยอง เพ่ือลดปริมาณ
การระบายมลพิษจากแหล่งก าเนิด และให้มีการบ าบัดและก าจัดมลพิษอย่างถูกหลักวิชาการ พร้อมกับการเฝ้าระวัง
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง รวมถึงส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วนในการจัดการ
มลพิษในพ้ืนที ่ 

 
๒) จุดอ่อน  

2.1) ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและมลพิษสิ่งแวดล้อม ผลจากการขยายตัวเมือง 
ภาคการผลิตทั้งทางด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยวละการบริการท าให้มีการใช้และท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งป่าไม้ แหล่งน้ า ดิน และทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งไปเป็นจ านวนมาก และเกินกว่า
ศักยภาพของธรรมชาติจะสามารถฟ้ืนฟูสภาพให้เกิดทดแทนกลับคืนดังเดิมได้โดยเร็ว  

 การขยายพ้ืนที่ท าการเกษตรไปในพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสม ปลูกพืชเชิงเดียวเป็นเวลานานและ
ใช้สารเคมีจ านวนมากได้ก่อให้เกิดปัญหามลภาวะ ความอุดมสมบูรณ์ของดินลดต่ าลงและมีการชะล้างพังทลายสูง 
นอกจากนี้ยังมีการจับสัตว์น้ าโดยไม่ถูกวิธี ท าให้สัตว์น้ าตามธรรมชาติลดลงอย่างรวดเร็ว รวมทั้ง พ้ืนที่ป่าชายเลนในแต่
ละจังหวัดลดลงไปจากเดิมมาก เนื่องจากการบุกรุกเพ่ือท านากุ้ง ซึ่งถึงแม้ว่าจะได้พยายามหาทางแก้ไขอย่างต่อเนื่อง
ตลอดมา แต่ปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อมยังเป็นปัญหาที่รุนแรงและเรื้อรัง ซึ่งหากมิได้รับการแก้ไขจัดการอย่างถูกวิธีและ
มีประสิทธิภาพ ก็จะเป็นข้อจ ากัดที่ส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของจังหวัด 

 การขยายตัวด้านอุตสาหกรรม กิจการอสังหาริมทรัพย์ ท าให้ขาดการควบคุมและบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม การพัฒนาอุตสาหกรรมต่างๆ ของภาครัฐและเอกชนบางแห่งเริ่มมี
ปัญหาเรื่องการบริหารจัดการด้านมลพิษที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต  ได้แก่ ปัญหามลพิษทางอากาศจาก
อุตสาหกรรมในเขตพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ปัญหาการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม ปัญหามลพิษทาง
น้ าและสารโลหะหนักที่ลงไปในแหล่งน้ าต่างๆ เป็นต้น การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยังไม่มี
การติดตาม ตรวจสอบผลการด าเนินการอย่างเป็นระบบ รวมทั้ง ยังขาดความโปร่งใส การใช้หลักธรรมาภิบาล และการ
เข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนยังไม่มีการด าเนินการอย่างจริงจัง  
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 การพัฒนาในพ้ืนที่ทั้งภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว และที่อยู่อาศัยของชุมชนที่เพ่ิม
มากขึ้น ท าให้สูญเสียทรัพยากรส าคัญไปมาก โดยเฉพาะป่าไม้ ที่ดิน และแหล่งน้ า น าผืนป่าไปเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม
และที่อยู่อาศัย เพราะพ้ืนที่เกษตรกรรมและที่อยู่อาศัยเดิมก็ถูกน าไปใช้เพ่ืออุตสาหกรรม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการ
สูญเสียการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบเดิม ทรัพยากรเสื่อมโทรม เช่น ป่าชายเลนบริเวณอ่าวชลบุรี และ การกัดเซาะ
ชายฝั่งบริเวณบางแสน พัทยา บางเสร่ คลองต าหรุ เป็นต้น เกิดปัญหาความเสื่อมโทรมพังทลายของชายฝั่งทะเล 
เนื่องจากขาดมาตรการควบคุมและจัดการที่เหมาะสม ปริมาณน้ าเสียชุมชนและขยะมูลฝอยชุมชนมีแนวโน้มเพ่ิม
มากขึ้นเนื่องเป็นเมืองอุตสาหกรรม/ท่องเที่ยว 

2.2) ปริมาณน้ าไม่เพียงพอตามความต้องการของผู้บริโภค จากการขยายตัวของเมืองและที่อยู่
อาศัย แหล่งอุตสาหกรรม และแหล่งท่องเที่ยวอย่างรวดเร็ว ได้ส่งผลให้เกิดความต้องการใช้น้ าเพ่ือน ามาใช้ใน
กระบวนการผลิต บริการ และอุปโภคบริโภคปริมาณมาก ประกอบกับสภาพภูมิประเทศของพ้ืนที่เป็น 
ลูกระนาด และมีแม่น้ าสายสั้น ๆ ลักษณะดินในหลายพ้ืนที่เป็นดินร่วนปนทรายและเป็นดินทราย จึงท าให้การกัก
เก็บน้ าของดินไม่ดีนัก ส่งผลให้ในฤดูฝน แม้จะมีปริมาณฝนตกมาก แต่แหล่งน้ าตามธรรมชาติและทรัพยากรดินไม่
สามารถกักเก็บน้ าได้ จึงส่งผลให้เกิดความไม่เพียงพอต่อการใช้น้ าในฤดูแล้ง  แหล่งน้ าส าหรับการพัฒนามีจ ากัดใน
การรองรับการขยายตัวในอนาคต จนก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งในการจัดการน้ า ขาดแคลนน้ าเพ่ือการเกษตร 
การที่พ้ืนที่เกษตรส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ปลูกไม้ผล ซึ่งต้องการใช้น้ าในปริมาณสูง แต่น้ าที่มีอยู่ในปัจจุบันถูกดึงไปใช้ใน
ส่วนของภาคอุตสาหกรรมปริมาณมาก ซึ่งแนวโน้มการขยายตัวของความต้องการใช้น้ าของภาคอุตสาหกรรมเพ่ิมขึ้น
อย่างรวดเร็ว ปริมาณน้ าที่มีในพ้ืนที่เริ่มไม่เพียงพอต่อความต้องการ ประกอบกับบางพ้ืนที่ขาดแหล่งกักเก็บน้ าขนาด
ใหญ่ เมื่อเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงท าให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนจ านวนมาก ความไม่เป็นธรรมในการเข้าถึงและใช้
ประโยชน์ เป็นสาเหตุหนึ่งของความไม่เป็นธรรมและความเหลื่อมล้ าในสังคม 

2.3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่สามารถด าเนินการด้านการจัดการมลพิษจากการพัฒนา
อุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาดบุคลากร เครื่องมือ และความรู้ ความ
เข้าใจในการจัดการและแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ รวมทั้งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นไม่ได้ให้ความสนใจต่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง 

2.4) การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมยังไม่มี
ประสิทธิภาพ และเป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมถึงไม่มีความครอบคลุม และไม่มีการบูรณาการร่วมกันกับฐานข้อมูล
อ่ืน ท าให้ไม่มีการพัฒนาและน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง 

2.5) การควบคุมการเติบโตของเมืองยังไม่มีประสิทธิภาพ ท าให้เกิดการตั้งถิ่นฐานอย่างไม่เป็น
ระเบียบ เนื่องจากการเติบโตของเมืองและการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ผ่านมาเป็นไปตามแรงผลั กดัน
ทางเศรษฐกิจที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว ท าให้มีการขยายตัวของที่พักอาศัย โรงงานอุตสาหกรรม และศูนย์ธุรกิจ
การค้าไปตามถนนสายหลัก และขยายตัวออกไปอย่างไม่มีขอบเขตจ ากัด ส่งผลให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินปะปนกัน
ระหว่างที่อยู่อาศัย อาคารพาณิชย์ โรงงานอุตสาหกรรม และพ้ืนที่เกษตรกรรม ท าให้มีผลต่อการวางระบบโครงข่าย
บริการขั้นพ้ืนฐาน และก่อให้เกิดปัญหาในพ้ืนที่ตามมามากมาย   
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3. การวิเคราะห์ TOWS Matrix เพื่อใช้ก าหนดแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  

ภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้ง
การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม ทั้งจากปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน และปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก 
โดยครอบคลุมทุกมิติทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และเทคโนโลยี เพ่ือเป็นข้อมูลพื้นฐานในการ
ก าหนดแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สามารถตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมของพ้ืนที่
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก และเพ่ือเป็นการต่อยอดโอกาสโดยใช้จุดแข็ง และหลีกเลี่ยงจุดอ่อนต่างๆ ที่มีผล
ต่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของพ้ืนที่ได้น ามาสู่การก าหนดแนวทางการด าเนินงานในการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือเสริมสร้างความม่ันใจให้กับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ที่
ค านึงถึงศักยภาพของพ้ืนที่และเกิดความสมดุลระหว่างการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ดังนี้ 

3.1 กลยุทธ์การส่งเสริมและพัฒนาจุดแข็ง 

1) จัดการเชิงรุกที่เน้นการป้องกันผลกระทบล่วงหน้า โดยเฉพาะพ้ืนที่ที่มีระบบนิเวศที่
เปราะบางและพ้ืนที่เสี่ยง โดยน าแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental 
Assessment: SEA) มาใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการเสนอทางเลือกในการตัดสินใจเชิงนโยบายของภาครัฐ ทั้งระดับ
นโยบาย แผน และแผนงาน รวมทั้งมีกระบวนการพิจารณาที่ค านึงถึงผลกระทบอย่างรอบด้าน เพ่ือให้กิจกรรมการ
พัฒนาที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ได้ค านึงถึงความยั่งยืนและความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ รวมถึงวิถีชีวิตความ
เป็นอยู่ของประชาชนในพ้ืนที่อย่างมีส่วนร่วม อันเป็นการสนับสนุนการบริหารจัดการเชิงพ้ืนที่ทั้งเขตการพัฒนา
เศรษฐกิจ และระบบนิเวศที่ส าคัญของประเทศ 

2) ส่งเสริมแนวทางและมาตรการที่จะน ามาช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์
เพ่ือการจัดการสิ่งแวดล้อม การประเมินด้านสิ่งแวดล้อมในระดับนโยบายและยุทธศาสตร์ และระบบการวิเคราะห์
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ รวมถึงส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมคิด ร่วมท า 
ร่วมตัดสินใจ และร่วมติดตามประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทุกสาขา  

3) บริหารจัดการทรัพยากรน้ าและพื้นที่ป่าต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ าอย่าง 
มีประสิทธิภาพ ทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ โดยน าความได้เปรียบจากที่ตั้งตามสภาพภูมิศาสตร์มาช่วยในการ
วางแผน การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างเป็นระบบ ซึ่งการมีสภาพ
ภูมิอากาศแบบร้อนชื้น มีปริมาณน้ าฝนอยู่ในเกณฑ์ที่ดี เป็นสภาพที่เหมาะแก่การฟ้ืนฟูสภาพป่า และส่งเสริมให้เกิด
ความหลากหลายทางชีวภาพ เน้นคุ้มครองและอนุรักษ์พ้ืนที่ป่าต้นน้ า แหล่งน้ าที่ส าคัญของพ้ืนที่ซึ่งรวมถึงพ้ืนที่ชุ่มน้ า  
และพ้ืนที่ป่าชายเลนซึ่งถือเป็นป่าปลายน้ า ให้ยังคงมีความอุดมสมบูรณ์เชิงระบบนิเวศ นอกจากนี้ จะต้องด าเนินการ
ควบคู่กับการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมความรับผิดชอบ โดยสร้างแรงจูงใจให้ผู้ที่ได้รับ
ผลประโยชน์เป็นผู้จ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้ให้บริการด้านระบบนิเวศทั้งที่อยู่ต้นทาง และปลายทาง รวมถึงสร้างความ
เป็นธรรมให้กับผู้เสียประโยชน์ เพ่ือลดความขัดแย้งทางสังคมอันเกิดจากการน าทรัพยากรธรรมชาติไปใช้ประโยชน์ 
และท าให้เกิดผลลัพธ์ที่ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์ร่วมกัน 
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4) สนับสนุนการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมในภาคส่วนต่างๆ ได้แก่ ภาคเอกชน ภาค
ประชาสังคม และภาคประชาชนที่มีบทบาทส าคัญต่อสังคมเพ่ือให้เกิดการแบ่งปัน เกิดความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม และสร้างสรรค์คุณค่าร่วมให้แก่สังคม รวมทั้งสนับสนุนการท างานร่วมกันระหว่างภาคีการพัฒนาเพ่ือให้
เกิดการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการสร้างเครือข่ายการอนุรักษ์ 
การถ่ายทอดการเรียนรู้ร่วมกัน และการจัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

5) ส่งเสริมการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากต่างประเทศ ซึ่งจะช่วยลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนให้การจัดการสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น จึงเป็นโอกาสที่จะได้รับการ
ถ่ายทอดและน ามาประยุกต์ใช้เพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ  โดยการ
ร่วมมือในการผลิตและบริโภคสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการสนับสนุนการยกระดับสินค้าให้ได้
มาตรฐานเดียวกันในระดับภูมิภาค โดยค านึงถึงสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน 

6) สร้างศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อ
เตรียมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสมในการรองรับการพัฒนาพื้นที่
เศรษฐกิจพิเศษ และการเจริญเติบโตของเมือง โดยการบังคับใช้กฎหมายและด าเนินการตามมาตรการคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด และส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการลดและขจัดมลพิษในพ้ืนที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งการเฝ้าระวัง ติดตาม และตรวจสอบการปล่อยทิ้งของเสีย และการใช้สารเคมีในพ้ืนที่
อุตสาหกรรมที่เป็นฐานการผลิตสินค้า เพ่ือมิให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนข้างเคียงและต่อสิ่งแวดล้อม  

7) ส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความรู้ ความเข้าใจและความตระหนักต่อทรัพยากร  
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีส่วนสัมพันธ์กับสุขภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการบริโภคอาหารที่ปลอดภัยจาก
สารเคมี และอาหารที่ผลิตมาจากการเกษตรอินทรีย์ และแนวทางการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี และน าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการพัฒนา เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีความเป็นอยู่และใช้ชีวิตอย่างพอเพียง 
และส่งเสริมให้มีการผลิตและการบริโภคในวิถีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นภูมิต้านทานจากภาวะวิกฤติทาง
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  

3.๒ กลยุทธ์การปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อน 

1) จัดการและฟื้นฟูพื้นที่ วิกฤติที่ประสบปัญหาการปนเปื้อนสารเคมีและมลพิษใน
สิ่งแวดล้อม ทั้งอากาศ น้ า ดิน และใต้ดิน เพ่ือสร้างความมั่นใจในการพัฒนาและการลงทุนในพ้ืนที่ ที่ต้องการ
ยกระดับไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมขั้นสูง เน้นนวัตกรรม และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเน้นจัดการเชิงรุกที่ควบคู่
กับการป้องกันผลกระทบล่วงหน้า และส่งเสริ มสนับสนุนทุกภาคส่วนในพ้ืนที่สร้างระบบภูมิคุ้มกันให้กับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะพ้ืนที่ที่มีระบบนิเวศที่เปราะบางและพ้ืนที่เสี่ยง เพ่ือป้องกันความ
เสียหายที่จะเกิดขึ้น และค านึงถึงกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงและเป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์ห รือ
สิ่งแวดล้อม 

2) เพิ่มประสิทธิภาพระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชนที่มีอยู่ ควบคู่กับการจัดหาระบบบ าบัดน้ า
เสียชุมชนที่มีความเหมาะสมกับสภาพของแต่ละพื้นที่ เพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจในพ้ืนที่ ทั้งภาคชุมชน 
อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว  รวมทั้งใช้กฎหมายที่มีควบคุมการปล่อยน้ า เสียทั้งจากภาคชุมชนและ
ภาคอุตสาหกรรมลงสู่สาธารณะ อย่างเคร่งครัด ซึ่งถือเป็นประเด็นส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศแหล่งน้ า ทั้ง
แหล่งน้ าผิวดิน พ้ืนที่ชุ่มน้ า และทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  
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3) จัดการขยะมูลฝอยชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้น
ทางเพ่ือให้มีการน ากลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุด และเร่งก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดในพ้ืนที่วิกฤติ 
และมีระบบการจัดการแบบรวมศูนย์ในการจัดการของเสียที่เกิดขึ้น โดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ
จัดการ   

4) สนับสนุนการเพิ่มศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชน และสนับสนุนให้มีระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพสูง เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาในพ้ืนที่ พร้อม
จัดให้มีบุคลากรที่มีความช านาญหรือร่วมมือกับภาคเอกชน และนักวิชาการให้การสนับสนุนในการเดินและ
บ ารุงรักษาระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดอายุการใช้งาน  

5) จัดการกากของเสียอุตสาหกรรม และควบคุมการลักลอบทิ้งของเสียจากอุตสาหกรรมสู่
พื้นที่สาธารณะอย่างเคร่งครัด โดยติดตามและตรวจสอบการให้บริการการจัดการของเสียอันตรายและสารอันตราย 
กากอุตสาหกรรมและขยะติดเชื้อในสิ่งแวดล้อมของผู้ประกอบการให้เป็นไปตามมาตรฐานและมาตรการที่ก าหนด
อย่างเคร่งครัด  พร้อมทั้ง ส่งเสริมการใช้ประโยชน์กากอุตสาหกรรม และลดปริมาณของเสียที่ต้องฝังกลบอย่าง
ต่อเนื่อง การก าหนดนโยบายการใช้ประโยชน์ของเสียทั้งหมด การเพ่ิมความเข้มงวดและการจัดตั้งศูนย์ติดตามและ
ตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการของเสียอุตสาหกรรม ซึ่งปัจจุบันมีบริษัทหลายแห่งได้
ก าหนดนโยบายการใช้ประโยชน์ของเสียทั้งหมด หรือ Zero Waste to Landfill  และส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้
มีการปรับปรุงกระบวนการผลิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและให้ภาคอุตสาหกรรม
สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างมีความสุข 

6) ส่งเสริมพื้นที่สีเขียวยั่งยืนในเมืองให้ได้ตามมาตรฐานสากล ที่ให้เกิดประโยชน์ต่อ
คุณภาพชีวิตของประชาชน โดยส่งเสริมให้มีพ้ืนที่สีเขียวรอบเมือง (Green Belt) เป็นพ้ืนที่โล่งสีเขียวรอบนอกตัว
เมืองใหญ่ ที่กันไว้ให้เป็นธรรมชาติปลอดจากการพัฒนา การก่อสร้างอาคารใหญ่ หมู่บ้านจัดสรร การค้าและ
อุตสาหกรรมมีจุดประสงค์หลักเพ่ือรักษาสภาพแวดล้อม และซึมซับน้้าฝนที่ไหลล้นมาจากตัวเมือง นอกจากนั้น  
ยังมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจส้าหรับชาวเมือง การเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายพ้ืนที่สีเขียว มีแนว 
เชื่อมระหว่างพ้ืนที่สีเขียวเน้นเส้นทางสีเขียว (Greenways) เชื่อมโยงพ้ืนที่สีเขียวเข้าด้วยกันเพ่ือเพ่ิมการเข้าถึง 
ของชุมชน ควบคู่กับการเลือกใช้พรรณไม้ให้เหมาะสมกับพ้ืนที่แต่ละประเภท นอกจากนี้ การพัฒนาพ้ืนที่สีเขียวควร
ให้สอดคล้องตามหลักการจัดการระบบน้ า (water sensitive design) เพ่ือความยั่งยืนในการจัดการระบบน้ าและ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้มีสัดส่วนของพ้ืนที่ซับน้ าหรือเพ่ิมพ้ืนที่รับน้ ามากท่ีสุดเท่าท่ีท าได้  

7) มีการจัดท าฐานข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรายสาขา เพ่ือสนับสนุน
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งสร้างเครือข่ายร่วมกันกับภาคีการ
พัฒนาเพ่ือการประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้และสร้างความตระหนักด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้แก่
กลุ่มเป้าหมาย เพ่ือร่วมกันด าเนินงาน ติดตามผลการด าเนินงาน เฝ้าระวัง และรายงานการเปลี่ยนแปลงด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ าเสมอ 
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๓.๓ กลยุทธ์การเสริมสร้างโอกาส  

1) ส่งเสริมการเติบโตที่ปล่อยคาร์บอนต่ า ตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน  นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสีเขียวมีส่วนช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การปรับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจให้มีการอนุรักษ์มาก
ยิ่งขึ้น หรือการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) เพ่ือป้องกันการกีดกันทางการค้าจากนโยบายการเมือง
ระหว่างประเทศ อนุสัญญา พันธกรณี และข้อตกลงระหว่างประเทศ รวมทั้งสนับสนุนให้มีการพัฒนาพลังงาน
ทดแทนหรือพลังงานทางเลือกเพ่ิมมากขึ้น เช่น เชื้อเพลิงชีวภาพ พลังงานชีวมวล พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม 
พลังงานจากคลื่นทะเล ฯลฯ ควบคู่กับการสร้างศักยภาพของประชาชนในพ้ืนที่ที่มีความเปราะบางและมีความเสี่ยง
ให้สามารถเตรียมพร้อมรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติที่เกิดขึ้น โดยสร้างความรู้ 
ความเข้าใจแก่ประชาชน 

2) จัดการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติในพื้นที่
อุทยานแห่งชาติ ให้ค านึงถึงขีดจ ากัดและศักยภาพในการฟื้นตัวของระบบนิเวศธรรมชาติ  เพ่ือรักษาความมั่นคง
ของฐานทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดความสมดุลและเป็นธรรม โดยส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ที่
เน้นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและการบริการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพใน
การให้บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแก่ชุมชนที่ดูแลแหล่งท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Eco-tourism) การ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร (Agro-tourism) การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม (Cultural Tourism) และอ่ืนๆ 

3) ส่งเสริมบทบาทของชุมชนท้องถิ่นที่เป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาพื้นที่ การพัฒนาที่ให้
ความส าคัญต่อสิทธิ เสรีภาพ และการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน โดยให้มีบทบาทและความรับผิดชอบเพ่ือ
สร้างความเข้มแข็งและพ่ึงพาตัวเองได้ ซึ่งการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และทุกระดับในการ
ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมท า และร่วมรับผิดชอบแก้ไขปัญหาของชุมชน จะท าให้ชุมชนเกิดการเรียนรู้ผ่านการเข้า
ร่วมกระบวนการ รู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง และเกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ ส่งผลให้ชุมชนมีความเข้มแข็งอย่าง
ยั่งยืน เป็นพลังหลักในการพัฒนาฐานรากของประเทศให้มั่นคง และสามารถบรรเทาปัญหาเศรษฐกิจ สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๓.๔ กลยุทธ์การลดวิกฤติและภัยคุกคาม  

1) ก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องตามศักยภาพของพื้นที่ 
โดยมุ่งการบริหารจัดการเชิงระบบนิเวศ (Ecosystem Approach) ที่ค านึงถึงความสัมพันธ์เชิงระบบหรือองค์รวม 
(Holistic Approach) ได้แก่ การจัดการลุ่มน้ าอย่างบูรณาการ และการบริหารจัดการกลุ่มป่า เพ่ือการด ารงอยู่ของ
ระบบนิ เวศอย่างสมดุล และตอบสนองต่อความต้องการของมนุษย์  เ พ่ือให้สามารถใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยมีการบูรณาการด้านการจัดการที่ดิน น้ า และสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่
ในบริเวณนั้น ให้เกิดความสมดุล ทั้งการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน และการ
แบ่งปันผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม 

2) ก าหนดและจ าแนกเขตการผลิตทางการเกษตร เพื่อคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรมและ
ส่งเสริมความม่ันคงทางอาหาร โดยก าหนดเป็นเขตแหล่งผลิตอาหาร (Food Zone) หรือเขตการผลิตทาง
การเกษตรตามศักภาพของพ้ืนที่โดยเฉพาะสวนผลไม้ (Fruit Zone)  ส่งเสริมมาตรการจูงใจทางการเงินแก่เกษตรกร
ที่ดูแลรักษาพ้ืนที่สีเขียวและฟ้ืนฟูป่าต้นน้ า การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการเตือนภัยทางการเกษตรที่มีการบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การส่งเสริมการท าเกษตรกรรมตามแนวทางการจัดการที่ดินและน้ าเพ่ือเกษตรกรรม
ยั่งยืน ตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
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3) พัฒนาเมืองและจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  เป็นเมืองที่มีความ
ยืดหยุ่น พร้อมปรับตัวและรับมือภัยธรรมชาติจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีการจัดระบบเตือนภัย การ
ปรับตัวและหลบหนีภัยในพ้ืนที่น้ าท่วมตามธรรมชาติ การปรับปรุงล าน้ าธรรมชาติให้กลับคืนสู่สภาพเดิมเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการระบายน้ า และลดความเสียหายจากอุทกภัยของชุมชนเมือง  และให้มีคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีได้
มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมเมือง มีระบบการบริหารจัดการของเสียในพ้ืนที่ตนเองอย่างมีประสิทธิภาพทั้งระบบ
ก าจัดขยะมูลฝอยและระบบบ าบัดน้ าเสีย  

4) สนับสนุนวางแผนการใช้ที่ดินเมือง และวางผังพัฒนาเมือง การจัดการด้านที่อยู่อาศัย 
และการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเมือง ที่ส่งเสริมให้ชุมชนมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี  โดยมีการถ่าย
โอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะเทศบาลน าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเมืองสู่ความน่า
อยู่อย่างยั่งยืน เมืองเชิงนิเวศ เมืองสมาร์ทซิตี้ และเมืองเก่าดั่งเดิมตามวิถีวัฒนธรรมที่คงความเอกลักษณ์ของ
วัฒนธรรมไทย ซึ่งเป็นโอกาสในการพัฒนาและบริหารจัดการการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมให้เกิด
มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ และให้มีการเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมของชุมชนในท้องถิ่นท่ีมีความเป็นอัตลักษณ์ 

5) ส่งเสริมการพัฒนาการผลิตสินค้าทางการเกษตรให้ มีคุณภาพและปลอดภัย 
ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และแนวทางการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี เพ่ือสร้างมูลค่าการส่งออกที่แตกต่างจาก
การส่งออกสินค้าทางการเกษตรจากภูมิภาคเดียวกัน และมีการพัฒนาต่อยอดสินค้าให้มีความเป็นเอกลักษณ์ ควบคู่
กับการส่งเสริมแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานความรู้ โดยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม 
ผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และเพ่ิมผลิตภาพของการผลิต รวมทั้ง ส่งเสริม
ให้มีการปฏิบัติตามแนวทางที่ระเบียบก าหนด รวมทั้งสร้างกลไกรองรับเพ่ือให้มีการเตรียมการและด าเนินการแก้ไข
ในส่วนที่เป็นอุปสรรคได้อย่างเหมาะสม จากการเข้าร่วมเป็นสมาชิกในองค์กรระหว่างประเทศ รวมถึงการเป็น
สมาชิกภายใต้อนุสัญญา พันธกรณี และข้อตกลงระหว่างประเทศ 
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1. หลักการและเหตุผล 

โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
(Eastern Economic Corridor : EEC) เป็นแผนยุทธศาสตร์ภายใต้ 
ไทยแลนด์ 4.0 ด้วยการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ ที่ต่อยอดความส าเร็จมาจาก
แผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ Eastern Seaboard  
ซึ่งด าเนินมาตลอดกว่า 30 ปีที่ผ่านมา โดยมีเป้าหมายหลักในการเติม
เต็มภาพรวมในการส่งเสริมการลงทุน ซึ่ งจะเป็นการยกระดับ
อุตสาหกรรมของประเทศ เพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน และท าให้
เศรษฐกิจของไทยเติบโตได้ในระยะยาว โดยในระยะแรกจะเป็นการ
ยกระดับพื้นที่ในเขต 3 จังหวัด คือ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา  
ให้เป็นพ้ืนที่ เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เพ่ือรองรับการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพผ่านกลไกการ
บริหารจัดการภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการนโยบายพื้นที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก การพัฒนาเศรษฐกิจมุ่งสร้างการ
เติบโตทางเศรษฐกิจและเพ่ิมรายได้ของประชาชนให้สูงขึ้นและมี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ในขณะเดียวกันก็พบว่ามีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเป็นฐานในการผลิตและการบริโภคที่ขาดการ
ค านึงถึงความสมดุลและศักยภาพในการรองรับของระบบนิเวศธรรมชาติ รวมถึงมีการปล่อยมลพิษสะสมจาก
กระบวนการผลิตและการบริโภคออกสู่สิ่งแวดล้อมจ านวนมากโดยเฉพาะในพื้นที่มาบตาพุด ประกอบกับการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังเป็นไปในลักษณะของการแก้ไขปัญหามากกว่าการป้องกันและไม่บูรณา
การกัน จึงท าให้สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความวิกฤติและเสื่อมโทรมลงทั้งด้านปริมาณและ
คุณภาพอย่างรวดเร็ว และทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ 

จากการประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 
2/2560 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 นายกรัฐมนตรี  (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) ได้มอบให้กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดท าแผนสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้เกิดความมั่นใจเรื่องสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก  
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนสิ่งแวดล้อมใน 
พ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
(พลเอกสุรศักดิ์  กาญจนรัตน์) เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการ  ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
เป็นประธานกรรมการ และมีหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นกรรมการ  
ได้แก่ กรมทรัพยากรน้ า กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  
กรมควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมชลประทาน กรมการท่องเที่ยว  
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และเลขาธิการส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
โดยมีผู้อ านวยการส านักสิ่งแวดล้อมชุมชนและพ้ืนที่เฉพาะและเจ้าหน้าที่ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เป็นกรรมการและฝ่ายเลขานุการ 
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โดยในการจัดท าแผนสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ได้มีการรวบรวมข้อมูล
สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์ในที่ดินในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออกในพ้ืนที่จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง รวมทั้ง โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบ
สาธารณูปโภคของพ้ืนที่ที่ต่อเนื่องกับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก  และน ามาวิเคราะห์สถานการณ์ 
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง และผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการพัฒนาใน 
พ้ืนที่ เพ่ือก าหนดยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ ระเบียงเศรษฐกิจ 
พิเศษภาคตะวันออก โดยแผนสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เป็นแผนภาพรวมหรือกรอบแนว
ทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ EEC โดยมุ่งหวังให้แผนสิ่งแวดล้อมฉบับนี้ เป็น
ส่วนหนึ่งที่ส าคัญในการพัฒนาในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เป็น เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่
ทันสมัยที่สุดในภูมิภาคอาเซียน ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพ่ิมขึ้น หลุดพ้นกับดัก
รายไดป้านกลางเกิดความสมดุล และมุ่งสู่เป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป 

2. กรอบแนวคิดและทิศทางการจัดการ 
2.1 แนวคิด 

แผนสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก มีกรอบแนวคิดที่มุ่งสู่ความยั่งยืน 
หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
เป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษาและการฟ้ืนฟู ฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม จนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยา
ของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ
สหประชาชาติ (Sustainable Development Goals : SDGs) ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น
และสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม 
รัฐบาลมีนโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน และให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนให้
ความส าคัญต่อบทบาทที่เข้มแข็งขึ้นของภาคประชาชน สิทธิชุมชน ตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทยพุทธศักราช ๒๕6๐ และทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือการ
พัฒนาในระดับอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน  

2.2 ทิศทางการจัดการ 
ทิศทางของแผนสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก มีกรอบการด าเนินการที่

ส าคัญดังนี้ 
1. ปฏิบัติตามตามกฎหมาย ค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และนโยบายของรัฐบาล 

ที่เกี่ยวข้อง และให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ  จันทร์โอชา) ที่ให้จัดท าแผน
สิ่งแวดล้อม เพ่ือให้เกิดความม่ันใจเรื่องสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ EEC  

2. สอดคล้องและต่อยอดกับทิศทางของร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนการปฏิรูป
ประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑2 (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕64) แผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕64 และทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออกในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑2 ซึ่งมุ่งเน้นการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างสมดุลการพัฒนาในทุกมิติ การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์อย่างมีคุณภาพ การสร้างความเป็นธรรมในสังคม และการสร้างภูมิคุ้มกันต่อความเสี่ยงในมิติต่างๆ 
อย่างยั่งยืน  
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3. ปฏิบัติตามแนวนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(พลเอกสุรศักดิ์  กาญจนรัตน์) ให้จัดท าแผนการด าเนินการเพื่อการจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อมและรักษาฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ ที่สอดคล้องตามแนวทางการพัฒนาพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดยแบ่งออกเป็น 
3 ระยะ ได้แก่ 

3.1 ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2560 - 2563) เป็นระยะการวางแผนหรือก่อนการก่อสร้าง ซึ่งจะ 
มีการเตรียมความพร้อม การพิจารณาและอนุมัติให้ด าเนินโครงการด้านการพัฒนาในพ้ืนที่ เช่น โครงสร้างพ้ืนฐาน 
สนามบินอู่ตะเภา รถไฟความเร็วสูงเชื่อมต่อ 3 สนามบิน เป็นต้น ซึ่งจ าเป็นต้องด าเนินการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม
ในพ้ืนที่ ณ ปัจจุบัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความพร้อมในการรองรับที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รวมทั้ง น า
หลักการการป้องกันไว้ก่อน การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาพิจารณาก าหนดมาตรการเพ่ือป้องกันและลด
ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ทีต่้องด าเนินการอย่างรวดเร็ว  

3.2 ระยะที่ 2 เป็นระยะที่เริ่มการก่อสร้าง ทั้งการก่อสร้างสนามบินอู่ตะเภา โรงซ่อมบ ารุง
อากาศยาน รถไฟความเร็วสูงเชื่อมต่อ 3 สนามบิน รถไฟรางคู่ ท่าเรือแหลมฉบังและมาบตาพุด รวมทั้งการตั้ง
กิจการโรงงานอุตสาหกรรม ตามอุตสาหกรรมเป้าหมาย ทั้ง 11 ประเภท นอกจากนี้ ในพ้ืนที่ 3 จังหวัด จะเกิดการ
พัฒนาเมืองซึ่งจะมีการก่อสร้างที่อยู่อาศัย สถานพยาบาล ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ สิ่งอ านวยความ
สะดวกต่างๆ เพ่ือรองรับผู้คนที่เข้ามาจ านวนมาก มีการเคลื่อนย้ายของแรงงาน นักลงทุน ผู้ประกอบการ และ
ประชากรแฝงต่างๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ ฝุ่นละอองขนาดเล็ก และปัญหาสิ่งแวดล้อมเมืองอ่ืนๆ จาก
ความต้องการบริโภคอาหาร ใช้พลังงานและทรัพยากร ธรรมชาติต่างๆ ที่เพ่ิมมากข้ึน  

3.3 ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป) เป็นระยะการด าเนินการอย่างสมบูรณ์และเต็ม
รูปแบบ โรงงานอุตสาหกรรมและโครงการด้านการพัฒนาต่างๆ จะเปิดด าเนินการให้บริการแก่ประชาชน ดังนั้น 
การเพ่ิมขึ้นของจ านวนนักลงทุน ผู้ประกอบการ จ านวนประชากรแฝงและแรงงานต่างด้าวจะเข้ามาเพ่ือรองรับการ
ขยายตัวของภาคเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การท่องเที่ยวและการบริการ และภาคพาณิชยกรรม การค้าขายต่างๆ ที่
จะเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  ดังนั้น การก ากับ ควบคุม ติดตาม และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างรอบคอบทั้งระบบ 
และมีการด าเนินการอย่างถูกต้อง แม่นย า และรวดเร็ว จะเป็นปัจจัยส าคัญต่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

ดังนั้น แผนสิ่งแวดล้อมฉบับนี้ จึงก าหนดให้มีระยะเวลาด าเนินการ 4 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 – 
2564 ซึ่งถือเป็นแผนที่จะจัดการสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ EEC ในระยะที่ 1 และสอดคล้องกับกรอบระยะเวลาของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑2 (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕64) และแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕64 จึงได้ก าหนดกรอบแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ที่เน้น 

“จัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีในปัจจุบัน  
เตรียมความพร้อม รู้เท่าทัน ในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมและรักษาทรัพยากรธรรมชาติในอนาคต  

ควบคู่กับการสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Creative and Green Economy)  
ที่ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม  

โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนกลุ่มต่างๆ สามารถเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างเท่าเทียมกัน” 
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3. หลักการการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ใช้หลักการเดียวกันกับแผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2560 – 2564) ประกอบด้วย 8 หลักการส าคัญ คือ 

๓.๑ “การพัฒนาที่ยั่งยืน”เป็นหลักการที่ให้ความส าคัญกับการพัฒนาที่มีดุลยภาพ ทั้งด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะต้องเกื้อกูลและไม่เกิดความขัดแย้งซึ่งกันและกัน โดยการพัฒนาเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่าง
มีคุณภาพและแข่งขันได้ จะต้องค านึงถึงขีดจ ากัดของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สามารถสงวนรักษาไว้ใช้
ประโยชน์ได้อย่างยาวนาน ใช้ทรัพยากรทุกชนิดอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยไม่ส่งผลเสียต่อความ
ต้องการของสังคมทั้งในปัจจุบันและในอนาคต 

๓.๒ “การบริหารจัดการเชิงระบบนิเวศ” เป็นหลักการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โดยค านึงถึงความสัมพันธ์เชิงระบบหรือองค์รวม (Holistic) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือการด ารงอยู่ของระบบ
นิเวศอย่างสมดุล และการตอบสนองต่อความต้องการของมนุษย์ในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ได้แก่ การจัดการลุ่มน้ าอย่างบูรณาการ และการบริหารจัดการกลุ่มป่า 

๓.๓ “การระวังไว้ก่อน” เป็นหลักการจัดการเชิงรุกที่เน้นการป้องกันผลกระทบล่วงหน้าโดยการสร้าง
ระบบภูมิคุ้มกันให้กับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะพ้ืนที่ที่มีระบบนิเวศที่เปราะบางและพ้ืนที่เสี่ยง 

๓.๔ “ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย”และ “ผู้ได้รับผลประโยชน์เป็นผู้จ่าย” เป็นหลักการในการน าเครื่องมือ
ทางเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยสร้างแรงจูงใจและภาระรับผิดชอบเพ่ือลด
การก่อมลพิษส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการฟ้ืนฟู และอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมถึงสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้เสียประโยชน์ เพ่ือลดความ
ขัดแย้งทางสังคมอันเกิดจากการน าทรัพยากรธรรมชาติไปใช้ประโยชน์ และท าให้เกิดผลลัพธ์ที่ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องได้รับ
ประโยชน์ร่วมกัน 

๓.๕ “ความเป็นหุ้นส่วนของรัฐ - เอกชน” เป็นหลักการที่ใช้สร้างการร่วมรับผิดชอบและควรน ามาใช้
ควบคู่กับหลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ายเพ่ือส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามาลงทุนและมีบทบาทในการจัดการสิ่งแวดล้อม
มากขึ้น 

๓.๖ “การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ” เป็นหลักการลดอัตราการใช้ทรัพยากรต่อหน่วย
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ส่งผลให้เกิดการเพ่ิมผลิตภาพการใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และลดปริมาณการ
เกิดมลพิษโดยรวมจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจดังกล่าว 

3.7 “การขยายความรับผิดชอบแก่ผู้ผลิต” เป็นหลักการเพ่ิมขอบเขตความรับผิดชอบของผู้ผลิตให้
ครอบคลุมในแต่ละช่วงของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ เพ่ือให้ผู้ผลิตมีการปรับปรุงกระบวนการผลิตและส่งผลให้คุณภาพ
สิ่งแวดล้อมดีขึ้น รวมทั้งมุ่งเน้นให้ผู้ผลิตมีการปรับปรุงและพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์และระบบการผลิตให้เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้ผลิตภัณฑ์มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

3.8 “ธรรมาภิบาล” เป็นหลักการที่มุ่งเน้นให้เกิดความยั่งยืนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โดยมีองค์ประกอบที่ส าคัญ ได้แก่ การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนการกระจายอ านาจที่ยึดหลักการพ้ืนที่ - 
หน้าที่ - การมีส่วนร่วม การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม ความโปร่งใสในกระบวนการตัดสินใจ
การเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ และการก าหนดภาระรับผิดชอบ (Accountability) ของทุกภาคส่วนอย่างจริงจัง 
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4. วิสัยทัศน์ 
 

“พื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเติบโต  เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน 
ก่อเกิดความมั่นใจ สมดุล และ ยั่งยืน” 

 
5. พื้นที่เป้าหมาย 

พ้ืนที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง และพ้ืนที่ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในระบบ
นิเวศเดียวกันหรือเกี่ยวเนื่องและคาบเกี่ยวกัน 

 

6. วัตถุประสงค ์ 

6.1 จัดการสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพที่ดีเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน  

6.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบนพ้ืนฐานการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีส่วน
ร่วมของชุมชนและประชาชน 

6.3 อนุรักษ์และฟ้ืนคืนทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ เพ่ือรักษาความสมดุลใน
ระบบนิเวศและให้มีการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าและเป็นธรรมสู่การเป็นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 
7. เป้าประสงค ์

7.1 สิ่งแวดล้อมได้รับการจัดการที่ดีอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน 

7.2 ประชาชนในพ้ืนที่ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกได้รับการยกระดับคุณภาพชีวิตอยู่ใน
สิ่งแวดล้อมเมืองที่ดีได้มาตรฐานสากล 

7.3 ฐานทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ ของทุกระบบนิเวศ ได้รับการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และใช้ประโยชน์
อย่างสมดุลและเป็นธรรม  
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8. ยุทธศาสตร์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติ 

 
แผนสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 - 2564 ประกอบด้วย  

4 ยุทธศาสตร์  11 มาตรการ ดังนี้  
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี 

มาตรการ 1.1 บ าบัด ก าจัดของเสีย และควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิด 

มาตรการ 1.2 ป้องกันและลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติภัยจากสารเคมี 

มาตรการ 1.3 เพ่ิมประสิทธิภาพการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 
ยุทธศาสตร์ที ่2 การส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชนอย่างน่าอยู่ 

มาตรการ 2.1 ส่งเสริมการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวและสนับสนุนการพัฒนาเมืองในรูปแบบที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการ 2.2 วางผังการใช้ประโยชน์ที่ดินและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของเมืองให้รองรับการด าเนินชีวิต
ของคนทุกกลุ่ม 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

มาตรการ 3.1 ส่งเสริมการผลิต การบริการ และการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

มาตรการ 3.2 ส่งเสริมมาตรการทางเศรษฐศาสตร์เพ่ือความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

มาตรการ 3.3 ส่งเสริมการเรียนรู้และการสื่อสารที่เปิดโอกาสการมีส่วนร่วมของชุมชนและประชาชน 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ 

มาตรการ 4.1 ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าต้นน้ าล าธาร ทรัพยากรดิน และความหลากหลายทางชีวภาพ 

มาตรการ 4.2 บริหารจัดการทรัพยากรน้ าเพ่ือสร้างความมั่นคงของน้ าภาคการผลิต 

มาตรการ 4.3 อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
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เป้าหมายและตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์  
ภายใตแ้ผนสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 – 2564 

 

ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมที่ดี 

 

1. ของเสียทุกประเภทได้รับจัดการอย่าง
ถูกต้องตามหลักวิชาการ  
เพ่ือมุ่งสู่สังคมไร้ของเสีย (Zero 
Waste) และพ้ืนที่วิกฤติได้รับการ
บ าบัดและฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมให้ได้
คุณภาพตามมาตรฐาน  

2. น าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ มาใช้ประเมินศักยภาพ
และข้อจ ากัด รวมทั้ง ก าหนดแนวทาง
การพัฒนาที่มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

1. ร้อยละประสิทธิภาพการจัดการมลพิษได้
อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและได้
คุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน 
(เพิ่มขึ้น) 

2. จ านวนการเกิดอุบัติภัยจากสารเคมี และ  
เรื่องร้องเรียนลักลอบทิ้งของเสียทุก
ประเภท (ลดลง) 

3. มีการก าหนดนโยบาย แผน และโครงการ
ขนาดใหญ่ที่เหมาะสมและไม่เกินขีด
ความสามารถในการรองรับของพ้ืนที่ จาก
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั้งใน
ระดับยุทธศาสตร์และระดับโครงการ  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การส่งเสริม 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม 
เมืองและชุมชน
อย่างน่าอยู่ 

 

1. เมืองมีวิถีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
มีคุณภาพสิ่งแวดล้อมตาม
มาตรฐานสากลและประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี  

2. มีผังเมือง ผังพ้ืนที่เฉพาะ ที่เป็นไป
ตามศักยภาพของพ้ืนที่และส่งเสริม
ให้เกิดเมืองที่สามารถปรับตัวได้จาก
ภัยธรรมชาติที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

1. พ้ืนที่สีเขียวยั่งยืนในเขตเมืองทุกเมือง  
ไม่น้อยกว่า 10 ตารางเมตรต่อคน 

2.  จ านวนเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน อย่างน้อย  
4 เมือง 

3. พ้ืนที่ที่ได้รับการพัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรม 
เชิงนิเวศ (เพิ่มขึ้น) 

4. จ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการ 
บูรณาการการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  

(เพิ่มขึ้น) 
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ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การส่งเสริม 
การมีส่วนร่วม 
และสร้างความ
รับผิดชอบต่อ
สังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

1.  มีการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลิตภัณฑ์
และการบริการที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเป็นที่ยอมรับได้มาตรฐาน 

2. มีการใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์
และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 

3. มีกลไกการส่งเสริมการศึกษาและ
การสื่อสาร ที่เปิดโอกาสการมีส่วน
ร่วมของชุมชน และประชาชน 

 

1. จ านวนแหล่งท่องเที่ยวและสถาน
ประกอบการท่องเที่ยวที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานการท่องเที่ยวไทยและหรือ
มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับ สิ่งแวดล้อม 
(เพิ่มขึ้น) 

2.  จ านวนโรงงานอุตสาหกรรมที่เข้าร่วม
โครงการอุตสาหกรรมสีเขียวเพ่ิมขึ้น และ 
ผ่านเกณฑ์ระดับ 4 (เพิ่มขึ้น) 

3.  การส่งเสริมทางการเงิน/การลงทุน ด้าน
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ไม่ก่อไห้เกิด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

4. ระบบการก าหนดมาตรการทางเศรษฐศาสตร์
สิ่งแวดล้อม เช่น การเก็บค่าธรรมเนียม
มลพิษ การเก็บค่าทิ้งกากของเสียและ 
ปล่อยน้ าทิ้ง 

5.   จ านวนกิจกรรมการส่งเสริมการสื่อสารและ
สร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม
ของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง (เพิ่มขึ้น) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การบริหารจัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1. เพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้ให้บรรลุเป้าหมาย
ตามนโยบายรัฐบาล เพ่ืออนุรักษ์
ระบบนิเวศป่าไม้และรักษาสมดุล
ของระบบนิเวศลุ่มน้ า 

2. สร้างความมั่นคงทางด้านน้ าและ
จัดสรรน้ าเกิดประโยชน์อย่างทั่วถึง
และเป็นธรรม เพ่ือลดความขัดแย้ง
ในพ้ืนที่ 

3. ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่งเพ่ือประชาชนได้ใช้
ประโยชน์จากความหลากหลายทาง
ชีวภาพ และการท่องเที่ยวในพ้ืนที่
อย่างเหมาะสม 

 

1. มีพ้ืนที่ป่าไม้และความหลากหลายทาง
ชีวภาพของพ้ืนที่มากข้ึน (พ้ืนที่ป่าไม้  
ป่าอนุรักษ์ พ้ืนที่ป่าเศรษฐกิจและป่า 
ชายเลน) เพ่ิมข้ึนทุกปี ปีละ ร้อยละ 5 

2. ทรัพยากรน้ า ทั้งปริมาณและคุณภาพของ
น้ าท่าและการเก็บกัก เพียงพอต่อความ
ต้องการทุกภาคส่วน 

3. การประกาศพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
บริเวณแหล่งน้ าที่ส าคัญและบริเวณ 
ปากแม่น้ าชายฝั่งทะเลที่เสื่อมโทรม 

4. ชายฝั่งที่ถูกกัดเซาะได้รับการจัดการตาม
แนวทางและมาตรการที่เหมาะสม 
(เพิ่มขึ้น) 
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นโยบายและ 
แผนระดับชาติ 

กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง (๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม เป็นประเทศท่ีมีระบบเศรษฐกิจสีเขียว ระดับการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่ า มี
พื้นท่ีสีเขียวใหญ่ขึ้น ประชาชนมีพฤติกรรมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดย
ให้ความส าคัญกับการเร่งอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ 
โดยเฉพาะความมั่นคงด้านน้ า การสร้างความสามารถในการป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ รวมท้ังมุ่งพัฒนาสู่การเป็นสังคมสีเขียว 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทุนทางธรรมชาติ
และคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงทาง
อาหาร พลังงาน และน้ า โดยเพิ่มพื้นท่ีป่าไม้ให้ได้ร้อยละ ๔๐ ของพื้นท่ีประเทศเพื่อรักษาความ
สมดุลของระบบนิเวศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนส่งไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗ 
ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เทียบกับการปล่อยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดส่วนของขยะมูลฝอยท่ีได้รับ
การจัดการอย่างถูกหลักสุขาภิบาลเพิ่มขึ้น และรักษาคุณภาพน้ าและคุณภาพอากาศในพื้นท่ีวิกฤติ
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

“อนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและเป็นธรรม 
มีสิ่งแวดล้อมที่ดี และมุ่งสู่การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” โดยยึด
หลักการการพัฒนาท่ียั่งยืน การบริหารจัดการเชิงระบบนิเวศ การระวังไว้ก่อน  
ผู้ก่อมลพิษและผู้ได้รับผลประโยชน์เป็นผู้จ่าย  ความเป็นหุ้นส่วนของรัฐ – เอกชน
ในการสร้างความรับผิดชอบร่วมกัน การขยายความรับผิดชอบแก่ผู้ผลิต การใช้
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ธรรมาภิบาล และสิทธิมนุษยชน 

ทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออก ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
พัฒนาพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกให้เป็นเขต

เศรษฐกิจพิเศษที่ดีและทันสมัยทีส่ดุในภูมิภาคอาเซียน 
พัฒนาภาคตะวันออกให้เป็นแหล่งผลิต

อาหารที่มีคณุภาพและได้มาตรฐานสากล 
ปรับปรุงมาตรฐานสินค้าและธุรกิจ

บริการดา้นการท่องเที่ยว 
พัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจชายแดนให้เป็นประตเูศรษฐกิจ

เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน 
เร่งแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติที่มีความวิกฤติและ

จัดระบบการบรหิารจดัการมลพิษให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
ข้อสั่งการ นรม. “จัดท าแผนสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดความม่ันใจเรื่องสิ่งแวดล้อมในพื้นที่” 

สถานการณ์  
และ ปัญหา 

- คุณภาพสิ่งแวดล้อม ดิน น้ า อากาศ เกินค่ามาตรฐาน และมีสาร
โลหะหนักปนเปื้อน 
- ของเสียอุตสาหกรรมถูกก าจัดได้เพียงร้อยละ 49 เกิดการลักลอบทิ้ง
ในที่สาธารณะ 
- ข้อจ ากัดด้านบุคลากร งบประมาณ และเครื่องมือที่เหมาะสม   
- จ านวน IEE EIA  EHIA ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ยังขาด SEA ใน
พื้นที่   

-จ านวนประชากร ประชากรแฝง รวมทั้งแรงงานที่เพิ่มขึ้น 
น าไปสู่ปัญหาสิ่งแวดล้อมเมืองที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งความเสื่อม
โทรมของแหล่งธรรมชาติและศิลปกรรม  
-มีการใช้ประโยชน์ท่ีดินเป็นสิ่งปลูกสร้างมากขึ้น ก่อให้เกิด
ปัญหาน้ าท่วมรุนแรงและบ่อยครั้ง 
-ขาดการส่งเสริมพื้นที่สีเขียวในเขตเมือง โดยบางแห่งมี
พื้นที่สีเขียวน้อยกว่าเกณฑ์ที่ราชการก าหนด 
- ความสูญเสียจากการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

- กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี และ SDGs ที่ ๑๒ ส่งเสริมให้มีการผลิตและการ
บริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
- ขาดการน ากลไกและเครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มาใช้ในการจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ 
- การสื่อสารและการเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมอย่างจริงจังในการติดตามตรวจสอบการ
ด าเนินงาน ในพื้นที่เฉพาะ ยังไม่ชัดเจน 
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังขาดการวางแผนรองรับการพัฒนาและการบริหารจัดการ
อย่างเหมาะสม  

- การสะสมสารเคมี เกิดสภาพดินมีฤทธิ์เป็นกรดสูงหรือดินเปรี้ยว จุล
ชีพในดินน้อยลง เกิดความเสื่อมโทรมและการลดลงของดินและความ
หลากหลายทางชีวภาพ  
- ปริมาณน้ าไม่เพียงพอตามความตอ้งการของทั้งภาคชุมชน 
เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม 
- สภาพการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอยู่ในระดับปานกลาง ระยะทาง 10 
กิโลเมตร และแนวโน้มการกัดเซาะชายฝั่งทะเลเพิ่มสูงขึ้น 

แผนสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 - 2564 
วิสัยทัศน์ “พื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเติบโต เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ก่อเกิดความม่ันใจ สมดุล และยั่งยืน” 

พื้นที่เป้าหมาย พ้ืนที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง และพ้ืนที่ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในระบบนิเวศเดียวกันหรือเกี่ยวเน่ืองและคาบเกี่ยวกัน 

วัตถุประสงค์ 

 

1.จัดการสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพที่ดีเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตที่ดีของประชาชน 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบนพ้ืนฐานการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมสี่วนร่วมของชุมชนและประชาชน 3. อนุรักษ์และฟ้ืนคืนทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทาง
ชีวภาพ เพ่ือรักษาความสมดุลในระบบนิเวศและให้มีการใช้ประโยชน์

อย่างคุ้มค่าและเป็นธรรมสู่การเป็นฐานการพัฒนาที่ย่ังยืน 

เป้าประสงค์ 1. สิ่งแวดล้อมได้รับการจัดการทีดี่ 
อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน 

2. ประชาชนในพ้ืนที่ EEC ได้รับการยกระดับคุณภาพชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมเมืองที่ดีได้มาตรฐานสากล 3. ฐานทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ ของทุกระบบนิเวศ ได้รับการ
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และใช้ประโยชน์อย่างสมดุลและเป็นธรรม  

ยุทธศาสตร์ 1. การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี 2. การส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเมือง 
และชุมชนอย่างน่าอยู่ 

3. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมและ 
สร้างความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

มาตรการ 1.1 บ าบัด ก าจัด 
ของเสีย และ 
ควบคุมมลพิษ 

จากแหล่งก าเนิด 

1.2 ป้องกันและ
ลดความเสี่ยง

การเกิดอุบัติภัย
จากสารเคม ี

1.3 เพ่ิมประสิทธิภาพ 
การประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 

2.1 ส่งเสรมิการเพ่ิมพื้นที่ 
สีเขียวและสนับสนุนการ
พัฒนาเมืองในรูปแบบที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

2.2 วางผังการใช้
ประโยชน์ที่ดินและพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานของเมือง
ให้รองรับการด าเนินชีวิต

ของคนทุกกลุ่ม 

3.1 ส่งเสรมิการผลิต
บริการ และการบริโภคที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

3.2 ส่งเสรมิมาตรการ 
ทางเศรษฐศาสตร ์

เพ่ือความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม 

3.3 ส่งเสริมการศึกษาและ
การสื่อสารที่เปิดโอกาส 
การมีส่วนร่วมของชุมชน

และประชาชน 

4.1 ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าต้นน้ า 
ล าธาร ทรัพยากรดิน และ

ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 

4.2 บริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ า 

เพ่ือสร้างความมั่นคง
ของน้ าภาคการผลิต 

4.3 อนุรักษ์และ
ฟ้ืนฟูทรัพยากร
ทางทะเลและ

ชายฝ่ัง 

ตัวชี้วัด 1. ร้อยละประสิทธิภาพ
การจัดการมลพิษได้
อย่างถูกต้องตามหลัก
วิชาการและได้คุณภาพ
สิ่งแวดล้อมตาม
มาตรฐาน  

(เพิ่มขึ้น) 

2. จ านวนการเกิด
อุบัติภัยจาก
สารเคม ีและ 
เรื่องร้องเรยีน
ลักลอบทิ้งของ
เสียทุกประเภท  

(ลดลง) 

3. มีการก าหนดนโยบาย แผน
และโครงการขนาดใหญ่ ที่
เหมาะสม และไม่เกินขีด
ความสามารถในการ
รองรับของพื้นที่ สามารถ
บ่งชี้ประเด็นส าคัญในการ
ประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม เพื่อเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน 

1. พื้นที่สีเขียวยั่งยืนในเขต
เมืองทุกเมือง ไม่น้อยกว่า 
10 ตารางเมตรต่อคน 

2. จ านวนเมืองน่าอยู่อย่าง
ยั่งยืน อย่างน้อย 4 เมือง 

3. พื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาสู่
เมืองอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศ 

4. จ านวนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีการบูรณาการการ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  (เพิ่มขึ้น) 

1. จ านวนแหล่งท่องเที่ยวและ
สถานประกอบการท่องเที่ยวที่
ได้รับการรับรองมาตรฐานการ
ท่องเที่ยวไทย และหรือ
มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับ
สิ่งแวดล้อม (เพิ่มขึ้น) 

๒. จ านวนโรงงานอุตสาหกรรมที่
เข้าร่วมโครงการอุตสาหกรรม 
สีเขียวเพิ่มขึ้น และผ่านเกณฑ์
ระดับ 4 (เพิ่มขึ้น) 

 

3.  มีการส่งเสริมทางการเงิน/
การลงทุน ด้านเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม ไม่ก่อไห้เกิด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

4. มีระบบการก าหนด
มาตรการทางเศรษฐศาสตร์
สิ่งแวดล้อม เช่น การเก็บ
ค่าธรรมเนียมมลพิษ การเก็บค่า
ทิ้งกากของเสียและปล่อยน้ าทิ้ง 

5. จ านวนกิจกรรมการ.ส่งเสริม
การสื่อสารและสร้างการมีส่วนร่วม
ในการจัดการสิ่งแวดล้อมของภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้อง (เพิ่มขึ้น) 

1. มีพื้นที่ป่าไม้ และความ
หลากหลายทางชีวภาพของ
พื้นที่ มากขึ้น (พื้นที่ป่าไม้ ทั้ง
พื้นที่ป่าอนุรักษ์และพื้นที่ป่า
เศรษฐกิจ ป่าชายเลน และป่า
และพื้นที่สีเขียวในเมือง) 
เพิ่มขึ้น ปีละ ร้อยละ 5 

2. ทรัพยากรน้ า ทั้ง
ปริมาณและคุณภาพของ
น้ าท่าและการเก็บกัก 
เพียงพอต่อความต้องการ
ทุกภาคส่วน 

3. มีการประกาศพื้นที่
คุ้มครองสิ่งแวดล้อมบริเวณ
แหล่งน้ าที่ส าคัญและ
บริเวณปากแม่น้ าชายฝั่ง
ทะเลที่เสื่อมโทรม 

4. ชายฝั่งที่ถูก 
กัดเซาะได้รับการ
จัดการตามแนวทาง
และมาตรการ ที่
เหมาะสม (เพิ่มขึ้น) 
 

  



แผนสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 - 2564 
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 ความเชื่อมโยงสถานการณ์ ปัญหากับข้อเสนอโครงการ/โครงการที่ต้องด าเนินการเร่งด่วน 

สถานการณ์  
และ ปัญหา 

- คุณภาพสิ่งแวดล้อม ดิน น้ า อากาศ เกินค่ามาตรฐาน และมีสาร
โลหะหนักปนเปื้อน 
- ของเสียอุตสาหกรรมถูกก าจัดได้เพียงร้อยละ 49 เกิดการลักลอบทิ้ง
ในที่สาธารณะ 
- ข้อจ ากัดด้านบุคลากร งบประมาณ และเครื่องมือที่เหมาะสม   
- จ านวน IEE EIA  EHIA ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ยังขาด SEA ใน
พื้นที่   

-จ านวนประชากร ประชากรแฝง รวมทั้งแรงงานที่เพิ่มขึ้น 
น าไปสู่ปัญหาสิ่งแวดล้อมเมืองที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งความเสื่อม
โทรมของแหล่งธรรมชาติและศิลปกรรม  
-มีการใช้ประโยชน์ท่ีดินเป็นสิ่งปลูกสร้างมากขึ้น ก่อให้เกิด
ปัญหาน้ าท่วมรุนแรงและบ่อยครั้ง 
-ขาดการส่งเสริมพื้นที่สีเขียวในเขตเมือง โดยบางแห่งมี
พื้นที่สีเขียวน้อยกว่าเกณฑ์ที่ราชการก าหนด 
- ความสูญเสียจากการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

- กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี และ SDGs ที่ ๑๒ ส่งเสริมให้มีการผลิตและการ
บริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
- ขาดการน ากลไกและเครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มาใช้ในการจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ 
- การสื่อสารและการเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมอย่างจริงจังในการติดตามตรวจสอบการ
ด าเนินงาน ในพื้นที่เฉพาะ ยังไม่ชัดเจน 
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังขาดการวางแผนรองรับการพัฒนาและการบริหารจัดการ
อย่างเหมาะสม  

- การสะสมสารเคมี เกิดสภาพดินมีฤทธิ์เป็นกรดสูงหรือดินเปรี้ยว จุล
ชีพในดินน้อยลง เกิดความเสื่อมโทรมและการลดลงของดินและความ
หลากหลายทางชีวภาพ  
- ปริมาณน้ าไม่เพียงพอตามความต้องการของทั้งภาคชุมชน 
เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม 
- สภาพการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอยู่ในระดับปานกลาง ระยะทาง 10 
กิโลเมตร และแนวโน้มการกัดเซาะชายฝั่งทะเลเพิ่มสูงขึ้น 

ยุทธศาสตร์  การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี  การส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเมือง 
และชุมชนอย่างน่าอยู่ 

 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมและ 
สร้างความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

มาตรการ - บ าบัด ก าจัดของเสีย และควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิด 
- ป้องกันและลดความเสีย่งการเกดิอุบัติภัยจากสารเคม ี
- เพิ่มประสิทธิภาพการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

- ส่งเสริมการเพิ่มพื้นทีส่ีเขยีวและสนับสนนุการพัฒนาเมือง
ในรูปแบบทีเ่ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
- วางผังการใช้ประโยชน์ท่ีดนิและพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน
ของเมอืงใหร้องรบัการด าเนินชีวิตของคนทุกกลุม่ 

- ส่งเสริมการผลิตบริการ และการบริโภคทีเ่ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
- ส่งเสริมมาตรการทางเศรษฐศาสตร์เพื่อความรับผดิชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
- ส่งเสริมการศึกษาและการสื่อสารที่เปิดโอกาสการมีส่วนร่วมของชุมชนและประชาชน 

- ฟื้นฟูพ้ืนท่ีป่าต้นน้ าล าธาร ทรัพยากรดิน และความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 
- บริหารจัดการทรัพยากรน้ าเพื่อสร้างความมั่นคงของน้ าภาคการผลิต 
- อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

โครงการ/
โครงการ
เร่งด่วน 

(Flagship 
Project)* 

*1.โครงการก่อสร้างศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยแบบผสมผสานจังหวัด
ฉะเชิงเทรา  
*2.โครงการก่อสร้างศูนย์ก าจัดมูลฝอย ทม.ฉะเชิงเทรา 
*3.โครงการก่อสร้างศูนย์ก าจัดมูลฝอยติดเช้ือ เขตบริการสุขภาพที่6  
*4.โครงการก่อสร้างระบบก าจัดขยะมูลฝอย cluster 2 จังหวัด
ชลบุรี 
*5.โครงการก่อสร้างระบบก าจัดขยะมูลฝอย เกาะล้าน จังหวัดชลบุรี 
*6.โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและระบบบ าบัดน้ าเสียรวม 
อ าเภอปลวกแดง 
*7.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการน้ าเสียในพื้นที่เขต
ควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง 
*8.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบ าบัดเสียเมืองพัทยา 
(ซอยวัดหนองใหญ่) 
*9.โครงการจัดท าการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร์ในพื้นที่ 
EEC   
10.โครงการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการด้าน
สิ่งแวดล้อมของโครงการที่จัดท ารายงาน 
11.โครงการศึกษาการจัดการมลพิษทางอากาศในพื้นที่อุตสาหกรรม
มาบตาพุด เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
๑๒. โครงการก่อสร้างศูนย์ก าจัดขยะ การบริหารและแก้ไขปัญหา
ขยะในพื้นที่ EEC รวม ๙ โครงการ 
๑๓. โครงการการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC 
๑๔. โครงการก่อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพระบบบ านัดน้ าเสียในพื้นที่ 
รวม ๕ โครงการ 
๑๕. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรและเครื่องมือ การติดตาม
ตรวจสอบและเฝ้าระวังการลักลอบทิง้มลพิษและการเกิดอุบัติภัย
สารเคมี รวม ๙ โครงการ 
๑๖. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
รวม ๓ โครงการ 

(รวม ๒๗ โครงการ / 9 โครงการเร่งด่วน) 

*1.โครงการการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่สีเขียวในเขต
พื้นที่ EEC 

*๒. โครงการพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อน 

๓. โครงการพัฒนาและเพิ่มพื้นที่สีเขียว รวม ๕ โครงการ 
๔. โครงการออกแบบและพัฒนาเมืองตามผังการพัฒนาที่
ก าหนด รวม ๔ โครงการ 
๕. โครงการส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศ รวม ๔ โครงการ 
๖. โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และในการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและการ
สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างท้องถิ่น ภาคีเครือข่ายและ
ชุมชน 
 
           (รวม ๑๔ โครงการ / ๒ โครงการเร่งด่วน) 

1. โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่อเที่ยวอย่างยั่งยืน 
2. โครงการนวัตกรรมต้นแบบแห่งอนาคตสู่ Thailand 4.0 
3. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมลดมลพิษทางอากาศพื้นที่มาบตาพุดและใกล้เคียง 
4. โครงการรณรงค์สร้างวินัยใส่ใจการจัดการขยะจังหวัดระยอง 
5. โครงการลดปริมาณขยะต้นทางอย่างมีส่วนร่วมกับทุกท้องถิ่นท้องที่ให้เกิดต้นแบบสู่การ
ขยายผล 
6. โครงการพัฒนาพื้นที่อย่างมีศักยภาพเพื่อรองรับการลงทุน 
7. โครงการส่งเสริมการผลิตที่ลดอัตราการเกิดก๊าซเรือนกระจก โดยส่งเสริมอุตสาหกรรม
คาร์บอนต่ า 
8. โครงการส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของ SMEs สาขาภาคการผลิตในภูมิภาคและท้องถิ่น
ด้วยเทคโนโลยีสะอาด 
 
                                             (รวม ๘ โครงการ) 

*1. โครงการยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ 
*๒. โครงการเสริมสร้างการท่องเที่ยวทางทะเลระยองเชิงอนุรักษ์อย่าง
เป็นระบบและยั่งยืนเพื่อรองรับการพัฒนา EEC 
*๓. โครงการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในเขตพื้นที่
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
๔. โครงการปลูก ฟื้นฟู และบ ารุงรักษาพื้นที่ป่าไม้ รวม ๙ โครงการ 
๕. โครงการก่อสร้าง อนุรักษ์พ้ืนฟู และบ ารุงรักษาแหล่งน้ า รวม ๒๔ 
โครงการ 
๖. โครงการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ และบริหารจัดการชายฝั่งทะเล 
รวม ๔ โครงการ 
 
                  (รวม ๓๗ โครงการ / ๓ โครงการเร่งด่วน) 

 



แผนสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 - 2564 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1    การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี 
 

เป้าหมาย 
1. ของเสียทุกประเภทได้รับจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อมุ่งสู่สังคมไร้ของเสีย (Zero 

Waste) และพื้นที่วิกฤติได้รับการบ าบัดและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน 
2. พื้นที่ปลอดการลักลอบทิ้งของเสียทุกประเภทและปลอดอุบัตภิัยจากสารเคมี 3. ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment) ระดับพื้นที่ โดย

วิเคราะห์ ประเมินศักยภาพและข้อจ ากัด ที่ให้ความส าคัญกับการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ตัวชี้วัด 

1.  ร้อยละประสิทธิภาพการจัดการมลพิษได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและได้ตามมาตรฐาน
ทั้งการจัดการกากของเสียภาคชุมชนและอุตสาหกรรม และการจัดการน้ าเสียชุมชนและ
อุตสาหกรรม (เพิ่มขึ้น) 

2.  จ านวนการเกิดอุบัติภัยจากสารเคมี และเรื่องร้องเรียนลักลอบทิ้งของเสียทุก
ประเภท (ลดลง) 

3. มีการก าหนดนโยบาย แผนและโครงการขนาดใหญ่ ที่เหมาะสม และไม่เกิน 
ขีดความสามารถในการรองรับของพื้นที่ สามารถบ่งชี้ประเด็นส าคัญในการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  

มาตรการและแนวทางปฏิบัต ิ

มาตรการที่ 1.1 บ าบัด ก าจัดของเสีย และควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิด มาตรการที่  1.2 ป้องกันและลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติภัยจากสารเคมี มาตรการที่ 1.3 เพิ่มประสิทธิภาพการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

1) ให้ อปท. จัดหาระบบและเพิ่มประสิทธิภาพระบบก าจัดขยะมูลฝอยรวม รวมทั้ง เร่งก าจัดขยะมูลฝอย
ตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดในพื้นที่  

2) จัดให้มีระบบจัดการมูลฝอยติดเช้ือให้เพียงพอต่อการรองรับ และจัดการได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ 
3) เพิ่มศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยต้องจัดให้มีบุคลากรที่มีความช านาญหรือร่วมมือกับ

ภาคเอกชน และนักวิชาการให้การสนับสนุนในการเดินและบ ารุงรักษาระบบก าจัดขยะมูลฝอยรวมได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดอายุการใช้งาน และต้องเผยแพร่ข้อมูลการจัดการอย่างเปิดเผยเพื่อสร้าง
ความเข้าใจและความมั่นใจกับประชาชน 

4) สนับสนุนการร่วมทุนกับเอกชนในการจัดการขยะมูลฝอย เลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพปัญหา 
และผ่านการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อลดความขัดแย้งและการต่อต้านจากประชาชน   

5) เร่งแก้ไขปัญหาน้ าเสียจากชุมชนและน้ าเสียจากอุตสาหกรรม โดยให้ อปท. จัดหาระบบบ าบัดน้ าเสียที่
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และเพิ่มประสิทธิภาพการรวบรวมน้ าเสียให้ครอบคลุมเขตพื้นที่และบ าบัดให้
ได้ตามค่ามาตรฐาน รวมทั้ง ควบคุมน้ าเสียจากแหล่งก าเนิดให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 

6) รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของแหล่งน้ าทะเลและชายฝั่ง เน้นจัดการของเสียและมลพิษบนฝั่งตั้งแต่ต้น
ทาง และควบคุมกิจกรรมที่ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่ง การท าประมงการเดินเรือ เรือท่องเที่ยวและ
นักท่องเที่ยว การขนถ่ายสินค้ากลางทะเล อย่างเคร่งครัด 

7) จัดให้มีระบบจัดการกากอุตสาหกรรมทุกประเภทให้เพียงพอต่อการรองรับและจัดการได้อย่างถูกต้องมี
ประสิทธิภาพ โดยต้องก ากับให้โรงงานทุกแห่งน ากากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายเข้าสู่ระบบจัดการ   
มีการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน และการขนส่งกากอุตสาหกรรมของโรงงานให้ด าเนินการได้ตาม
มาตรฐาน อย่างเคร่งครัด 

8) จัดให้มีแหล่งรวบรวมและแหล่งรับก าจัดของเสียอันตรายจากชุมชน ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ให้ได้มาตรฐาน   

9) ก ากับดูแลโรงงานที่ได้รับอนุญาตการบ าบัดก าจัดกากอุตสาหกรรมให้ด าเนินการได้ตามมาตรฐาน และ
กฎระเบียบ พร้อมยกระดับมาตรฐานโรงงานรับบ าบัด/ก าจัดกากอุตสาหกรรมที่ไม่เป็นอันตราย ให้มี
ระบบป้องกันการปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ 

10) ปฏิบัติตามมาตรการของเขตควบคุมมลพิษ ส ารวจ และตรวจสอบแหล่งก าเนิดมลพิษตามกฎหมายทุก
ประเภท ควบคุมการปล่อยมลพิษทางอากาศให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อให้ชุมชน และ
อุตสาหกรรมสามารถอยู่ร่วมกันไดอ้ย่างปกติสุข 

11) ติดตามและตรวจสอบการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง หรือมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมที่ก าหนดอย่างเคร่งครัด 

1) สร้างระบบการจัดการควบคุมความเสี่ยงและระงับเหตุ ฉุกเฉินในระดับพื้นที่ โดย
ด าเนินการประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพเชิงพื้นที่ จัดท ารายงานการประเมินความเป็น
อันตรายของสารเคมีและประเมินโอกาสรับสัมผัส รวมทั้ง พัฒนาระบบการประกันความ
เสี่ยงของโรงงานอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพเพื่อเยียวยาแก่ผู้ได้รับผลกระทบในกรณี
เกิดเหตุฉุกเฉินด้านสิ่งแวดล้อม  

2) ให้จังหวัดร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการจัดท าแผนการป้องกันและการ
โต้ตอบเหตุฉุกเฉินด้านมลพิษ (Emergency Response Planning) เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหาเหตุฉุกเฉินด้านสิ่งแวดล้อมและสารเคมี และเพิ่มศักยภาพบุคลากร จัดหา
เทคโนโลยี อุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพในการโต้ตอบเหตุฉุกเฉินด้าน
มลพิษที่ถูกปล่อยหรือรั่วไหลออกสู่สาธารณะได้ทันท ี

3) น าแนวทางระบบการรายงานการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษของโรงงาน
อุตสาหกรรม (PRTR) มาด าเนินการ โดยมีระบบติดตามตั้งแต่การน าเข้า ผลิต จ าหน่ายขน
ย้าย และก าจัด ตลอดจนวัฏจักร เพื่อป้องกันการตกค้างในสิ่งแวดล้อมและการลักลอบทิ้ง
ที่ไม่ถูกต้อง  

4) พัฒนาระบบฐานข้อมูลและเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ติดตามแนวโน้มสถานการณ์
ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และสื่อสารความเสี่ยงมลพิษสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อ
สุขภาพต่อประชาชนในพื้นที่ EEC  รวมทั้งพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและภาคี
เครือข่ายในการสนับสนุนติดตามการด าเนินการมาตรการด้านสุขภาพในรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้ง IEE EIA EHIA 

5) เพิ่มความเข้มงวด ตรวจสอบ ติดตามระบบการขนส่งสารเคมี เพื่อลดอุบัติภัยจากการ
ขนส่งสารเคมีอันตราย เฝ้าระวังเส้นทางการขนส่งสารอันตราย จัดท ามาตรการแก้ไข
ปัญหาในพื้นที่ท่ีมีความเสี่ยงสูง 

6) ให้โรงงานฯ ติดตั้งระบบตรวจวัดมลพิษแบบตามเวลาจริง และมีระบบการรายงานผลการ
ตรวจวัดมลพิษอย่างต่อเนื่อง (CEMs) และเชื่อมต่อและส่งข้อมูลยังศูนย์ข้อมูลของ
หน่วยงานก ากับและต่อสาธารณะ  

7) ผู้ประกอบการเขตอุตสาหกรรม ติดตั้งสถานีตรวจวัดมลพิษอากาศโดยรอบเขตพื้นที่
อุตสาหกรรมที่เชื่อมต่อกับภายนอก และให้สื่อสารที่เหมาะสมหรือท่ีสามารถแสดงผล
ตามเวลาจริง และเผยแพร่ ให้ประชาชนสามารถรับรู้ข้อมูลได้ตลอดเวลา 

8) สร้างระบบพัฒนาเทคโนโลยีและเครือข่ายการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมและ
หรือภาวะมลพิษให้ครอบคลุมทุกประเภทมลพิษ หรือชนิดมลพิษที่มีผลกระทบ มีระบบ
เตือนภัยด้านมลพิษทั้งในระดับพื้นที่ ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ ระดับอาเซียน และ
การรายงานต่อสาธารณะและหน่วยงานรับผิดชอบ 

1) จัดท าการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร์หรือ SEA ในพื้นที่ EEC เพื่อประเมินและเสนอ
ทางเลือกในการตัดสินใจเชิงนโยบายของภาครัฐ การสนับสนุนการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ทั้งเขตการ
พัฒนาเศรษฐกิจ และระบบนิเวศท่ีส าคัญของประเทศ 

2) ปรับปรุงกลไกและเพิ่มประสิทธภิาพกระบวนการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ทั้ง IEE EIA EHIA พร้อมทั้ง จัดท ากฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ระเบียบที่
เก่ียวข้อง เพื่อรองรับการน าระบบ EIA และ EHIA ไปสู่การปฏบิัติ ได้แก่  
 หลักเกณฑ์การก าหนดขอบเขต/ประเภท/บัญชีรายการ  
 กระบวนการ ขั้นตอน และวิธีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย  
 หลักเกณฑ์ คุณสมบัติผู้ท าหน้าที่เป็นคณะกรรมการผู้ช านาญการ ที่ครอบคลุมประเภท

โครงการด้านนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ ที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ EEC รวมทั้ง พิจารณา
เพิ่มเติมในการจัดท า EIA และ EHIA ส าหรับโครงการที่มีความเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพที่อยู่ในเขตควบคุมมลพษิ  

3) ศึกษาและก าหนดศักยภาพการรองรับมลพิษทางอากาศของพื้นที่ (Carrying Capacity) เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาก าหนดประเภทและจ านวนสถานประกอบการในพื้นที่ส าคัญโดยเฉพาะ
พื้นที่ท่ีเป็นเป้าหมายของพัฒนา เช่น เขตเศรษฐกิจพิเศษพื้นที่เขตอุตสาหกรรมหลัก 

4) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการในพื้นที่  ตามมาตรการรายงาน IEE, EIA, E-HIA 
และน าผลการติดตามและการปฏิบัติตามมาตรการฯ ดังกล่าว มาประมวลหลักการปฏิบัติ ไปใช้ในการ
ก ากับ บังคับใช้กฎหมาย อนุมัติ อนุญาตและต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ 

5) เปิดเผยรายละเอียดของมาตรการลดผลกระทบที่ก าหนดไว้ในรายงาน และเงื่อนไขท้ายใบ
อนุมัติ/อนุญาต เพื่อให้สาธารณะได้รับรู้ และให้มีระบบการแจ้งและเปิดเผยข้อมูล ผลการ
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบที่ก าหนดไว้ โดยให้ประชาชนเข้าถึงได้สะดวก 
และเข้าใจได้ง่าย เพื่อให้สาธารณะได้รับรู้ และมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชนอย่างน่าอยู่ 
 

เป้าหมาย 

1. เมืองมีวิถีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
มีคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากลและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

2. มีผังเมือง ผังพ้ืนที่เฉพาะ ที่เป็นไปตามศักยภาพของพ้ืนที่ 
และส่งเสริมให้เกิดเมืองที่สามารถปรับตัวได้จากภัยธรรมชาติที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ตัวชี้วัด 

1. พ้ืนที่สีเขียวยั่งยืนในเขตเมืองทุกเมือง  
ไม่น้อยกว่า 10 ตร.ม.ต่อคน 

2. จ านวนเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
อย่างน้อย 4 เมือง 

3. พื้นที่ท่ีได้รับการพัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรม 
เชิงนิเวศ 

4. จ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบูรณาการการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (เพ่ิมขึ้น) 

มาตรการและแนวทางปฏิบัติ 

มาตรการ 2.1 ส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและสนับสนุนการพัฒนาเมืองในรูปแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มาตรการที่ 2.2 วางผังการใช้ประโยชน์ที่ดินและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองให้รองรับการด าเนินชีวิตของคนทุกกลุ่ม 

1) ส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มพื้นที่สีเขียวยั่งยืนในเมืองให้ได้ตามมาตรฐานสากล การปลูกป่าในเมือง การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขต
เมืองอุตสาหกรรม ท่ีให้เกิดประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมีแนวทางด าเนินการ ได้แก่  

- ส่งเสริมการเช่ือมโยงเป็นเครือข่ายพื้นท่ีสีเขียว มีแนวเช่ือมระหว่างพื้นที่สีเขียวเน้นเส้นทางสีเขียว (Greenways) เช่ือมโยงพื้นที่สี
เขียวเข้าด้วยกันเพื่อเพิ่มการเข้าถึงของชุมชน  

- เลือกใช้พรรณไม้ให้เหมาะสมกับพื้นที่แต่ละประเภท เช่น ดูดซับมลพิษทางอากาศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นต้น 
2) ส่งเสริมความเป็นเมืองที่มีความยืดหยุ่น (resilience) พร้อมปรับตัวและรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งด้านภัยแล้ง น้ า

ท่วมและอุทกภัย มีการจัดระบบเตือนภัย เพื่อลดความเสียหายของชุมชนเมือง โดยมีแนวทางด าเนินการ ได้แก่  
- ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการ

เตรียมความพร้อมและการรับมือภัยพิบัติ พัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติในภาวะฉุกเฉิน ระบบการฟื้นฟูบูรณะหลังการเกิดภัย 

- ให้มีสัดส่วนของพื้นที่ซับน้ าหรือเพิ่มพื้นที่รับน้ ามากที่สุดเท่าที่ท าได้ สอดคล้องตามหลักการจัดการระบบน้ า (water sensitive 
design) เพื่อความยั่งยืน 

-  ปรับปรุงล าน้ าธรรมชาติให้กลับคืนสู่สภาพเดิมเพื่อประสิทธิภาพการระบายน้ า  

3) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเมืองอัจริยะ (Smart City) และเมืองการบินภาคตะวันออก (EEC Aerotropolis) ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
และรูปแบบของเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งต้องมีองค์ประกอบครบทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ 1) ชุมชนอัจฉริยะ 2) สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ 3) 
การคมนาคมขนส่งอัจฉริยะ 4) พลังงานอัจฉริยะ 5) เศรษฐกิจอัจฉริยะ และ 6) การบริหารจัดการอัจฉริยะ  

4) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town) และ Smart Park ที่เน้นสร้างการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจพร้อมกับความเจริญของชุมชนและการรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีอย่างสมดุล รวมทั้งก าหนดให้มีกลไกการสื่อสารกับทุกภาคส่วน
ในพื้นที่ และสร้างความเข้าใจกับชุมชนให้เกิดการยอมรับร่วมกันก่อนจะมีการจัดตั้งหรือพัฒนาพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

5) รักษาอัตลักษณ์ของเมืองเก่า เมืองดั้งเดิม และสร้างคุณค่าของทรัพยากรเพื่อกระจายรายได้ให้คนในท้องถิ่น โดยให้ความส าคัญต่อ
การอนุรักษ์ สืบสานประเพณี วัฒนธรรม สถาปัตยกรรมพื้นบ้าน และเมืองเก่า ตลอดจนใช้เศรษฐกิจดจิิทัลต่อยอดการพัฒนาเมือง 
ควบคู่กับการส่งเสรมิการเรียนรู้ของชุมชน และการสรา้ง “แบรนด”์ หรือเอกลักษณ์ของเมือง เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเมืองอย่างมี
คุณค่าทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสงัคม 

6) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเมือง เสริมสร้างขีดความสามารถของ อปท. และความร่วมมือระหว่างกัน เพื่อให้บริหารจัดการเมืองได้
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการพัฒนาในรูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 
(Public Private Partnership: PPP) และน าข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการวางแผนพัฒนาเมือง 

7) พัฒนาและเพิ่มศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการดา้นอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ  เสริมสร้างความรอบ
รู้ด้านสุขภาพของประชาชนในการป้องกันมลพิษสิ่งแวดล้อม บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและการสร้างการมีส่วนร่วม
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ภาคีเครือข่ายและชุมชน ในการบูรณาการร่วมกัน 

1) จัดท าผังเมืองในเขตพื้นที่ ผังพื้นที่เฉพาะ เพื่อก าหนด พ้ืนท่ีโล่ง พ้ืนท่ีสีเขียวเมือง อนุรักษ์พ้ืนท่ีเมืองเก่า โบราณสถานและวัฒนธรรม อุตสาหกรรม
นิเวศน์ การระบายน้ า ตลอดจน ผงับูรณาการโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการขึ้น โดยให้ค านึงพื้นที่เพ่ือการสงวนและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งน้ าและทางระบายน้ า และพื้นท่ีเพื่อการรกัษาระบบนิเวศ  และสนับสนุนขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
การวางผังพัฒนาเมือง ให้สอดคล้องกับผังเมือง ตามที่กรมโยธาธิการและผังเมืองจัดท า ให้สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ท้ังในปัจจุบันและอนาคต การ
ขยายตัวของเมืองและชุมชน และการใช้ประโยชน์ท่ีดินในอนาคต รวมถึงวางแผนการเป็นสังคมผูสู้งอายุ และรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและภยัธรรมชาติ โดยผสมผสานกับวัฒนธรรมเชิงสังคมและระบบนิเวศ และให้ประชาชนมีส่วนร่วม รวมทั้งให้ผังเมืองมีผลบังคับใช้อย่าง
เคร่งครดัและมีประสิทธิภาพ  

2) ก าหนดพื้นที่แนวกันชนรอบเมือง เพื่อป้องกันอุบัติภัยต่างๆ คุ้มครองพื้นที่สีเขียวรอบเมืองและพื้นที่เกษตรกรรมรอบชานเมืองเพื่อเป็นพื้นที่แนวกันชนรอบ
เมืองและป้องกันการขยายตัวของเมืองอย่างไม่เป็นระบบ เพื่อเป็นแหล่งดูดซับมลพิษและแหล่งกักเก็บคาร์บอน รวมถึงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก
กิจกรรมการพัฒนาต่างๆ ตามแนวทางการจัดการเมืองอย่างยั่งยืน 

3) ใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวางแผนการพัฒนาเมืองให้สอดคล้องกับผังเมือง โดยน าแนวทางด้านสิ่งแวดล้อมใช้ประกอบการในการพัฒนาเมืองทุกมิติ 
เช่น การจัดภมูิทัศน์เมืองและภูมิทศัน์วัฒนธรรม มรีะบบระบายน้ าสาธารณะท่ีสามารถใช้ประโยชน์ในการรองรับน้ าเสียจากชุมชนอย่างมี
ประสิทธิภาพ การจัดใหม้ีพื้นท่ีสีเขยีว สวนสาธารณะ และมีเส้นทางจักรยานและทางเดินท่ีปลอดภยั เป็นต้น รวมทั้งป่าไม้ในเมืองเพื่อเพ่ิมคุณภาพชีวิต
ของสังคมเมือง และเป็นพ้ืนท่ีซับน้ าและชะลอน้ าฝน 

4) วางแผนการพัฒนาระบบและรูปแบบการขนส่งสาธารณะเพื่อบรรเทาปัญหาจราจรและให้ประชาชนเข้าถึงบริการระบบขนส่งสาธารณะซึ่งมีต้นทุนต่ าและเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักการส่งเสริมความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางของคนทุกช่วงวัยและผู้พิการ รวมทั้งส่งเสริมความเช่ือมโยงระหว่างเมืองและ
ชนบททั้งระบบราง ทางถนน ทางน้ า ทางจักรยาน และทางเท้าให้เป็นระบบขนส่งที่ใช้พลังงานต่ า และส่งเสริมระบบการขนส่งสาธารณะ ด้วยการเดินทางที่ไม่
ใช้เครื่องยนต์  

5) ก าหนดแนวทางการการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคของเมือง เช่น ก าหนดให้เมืองมีการวางผังพื้นที่ตั้งระบบการบริหารจัดการของเสีย
ในพื้นที่ตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ การก่อสร้างระบบไฟฟ้าใต้ดิน ถนนปลอดฝุ่น ประปาได้มาตรฐานสากล พร้อมทั้ง ปรับปรุงถนนให้มีความเรียบ เพื่อลด
การกระแทกจากการขับขี่ท่ีท าให้เกิดเสียงดัง และพัฒนามาตรฐานส าหรับถนนสร้างใหม่ในพื้นที่ท่ีมีปัญหาเฉพาะด้าน เช่น พื้นที่ท่ีมีกิจกรรมการขนส่ง การ
ขน ถ่าย หรือการก่อสร้างหนาแน่น 

6) ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานสะอาดเพื่อใช้เองภายในเขตพื้นที่ เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ และลม และพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้า
ให้รองรับไฟฟ้าทีผ่ลิตจากพลังงานหมุนเวียนของอาคารและบ้านเรือน รวมถึงระบบเครือข่ายการเข้าถึงสัญญาณอินเตอร์เน็ตที่รวดเร็วและครอบคลุมทุกพื้นที่
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี ดิจิทัล ในทุกภาคส่วนในเขตพื้นที่ตามแนวนโยบายไทยแลนด์ 4.0 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

เป้าหมาย 
1. มีการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลิตภัณฑ์และการบริการที่เป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อมเป็นที่ยอมรับได้มาตรฐานและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
๒. มีการใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือ

สิ่งแวดล้อม 
3. มีกลไกการส่งเสริมการศึกษาและการสื่อสาร 

ที่เปิดโอกาสการมีส่วนร่วมของชุมชน และประชาชน 
ตัวชี้วัด 

1.  จ านวนแหล่งท่องเที่ยวและสถานประกอบการ
ท่องเที่ยวที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย 
และหรือมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม (เพิ่มขึ้น) 

2. จ านวนโรงงานอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมโครงการ
อุตสาหกรรมสีเขียวเพิ่มขึ้น และผ่านเกณฑ์ระดับ 4 
(เพิ่มขึ้น) 

3. มีการส่งเสริมทางการเงิน/การลงทุน ด้าน
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมไม่ก่อไห้เกิดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม 

4. มีระบบการก าหนดมาตรการทางเศรษฐศาสตร์
สิ่งแวดล้อม เช่น การเก็บค่าธรรมเนียมมลพิษ การเก็บ
ค่าทิ้งกากของเสียและปล่อยน้ าทิ้ง 

5. จ านวนกิจกรรมการส่งเสริมการสื่อสารและสร้าง
การมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมของภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง (เพิ่มขึ้น) 

มาตรการและแนวทางปฎิบตั ิ
มาตรการที่ 3.1 ส่งเสริมการผลิต บริการ และบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มาตรการที่ 3.2 ส่งเสริมการสรา้งความรบัผดิชอบต่อสงัคมและ

สิ่งแวดลอ้มของทกุภาคส่วน 
มาตรการที่ 3. 3 ส่งเสริมการศึกษาและการสื่อสารที่เปิดโอกาสการมีส่วนร่วมของ

ชุมชนและประชาชน 
1) สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในทุกภาคส่วน สนับสนุนอุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพให้ปรับเปลี่ยน

กระบวนการผลิตเดิมและส่งเสริมอุตสาหกรรมอนาคตที่ใช้เทคโนโลยีทันสมัยเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ
ชุมชน ลดการปล่อยมลพิษจากแหล่งก าเนิด และใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้ขยายพื้นท่ีอุตสาหกรรม
ในรูปแบบนิคมอุตสาหกรรมเพื่อควบคุมผลกระทบสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมที่มี
กระบวนการผลิตเช่ือมโยงกันเพื่อลดของเสียให้เหลือน้อยท่ีสุด 

2) สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมที่ส่งผลให้เกิดการลดก๊าซเรือนกระจกและปล่อยคาร์บอน
ต่ า ส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีสะอาด  

3) ยกระดับศักยภาพของภาคอุตสาหกรรม ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในทุกประเภทอุตสาหกรรมและทุกขนาด 
โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว 

4) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเกิดความตระหนักและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการบริโภคสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม โดยการสื่อสารสร้างสรรค์ด้านสิ่งแวดล้อม ในการสนับสนุนการเลือกใช้สินค้า เช่น สินค้าติดฉลาก
สิ่งแวดล้อม ฉลากสินค้าเกษตรอินทรีย์ ฉลากแสดงประสิทธิภาพการใช้พลังงานหรือทรัพยากรของสินค้า ฉลาก
แสดงการปล่อยก๊าซคาร์บอนออกสู่บรรยากาศ ฯลฯ หรือโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยวที่มีการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และภาชนะหรือวัสดุหรือถุงพลาสติกชีวภาพที่สามารถย่อยสลายได้ในธรรมชาติ ไม่เป็นสาร
ตกค้างหรือเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม 

5) ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยประยุกต์ใช้เกณฑ์มาตรฐานการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
ของโลก ที่สอดคล้องกับบริบทของประเทศไทย รวมทั้ง พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ให้แก่ผู้ประกอบการ พนักงานในสถานประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว และชุมชนในพื้นท่ีให้มีกระบวนการด าเนินงานท่ี
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

6) พัฒนาการจัดการแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพในรูปของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศหรือการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยชุมชนสามารถบริหารจัดการเองได้   

7) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและการบริการท่องเที่ยวท่ีค านึงถึงขีดความสามารถในการรับรองของระบบนิเวศ มีระบบการ
จัดการสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยวที่เพียงพอต่อการรองรับ รวมถึงก าหนดแนวทางการอนุรักษ์  ฟื้นฟู และใช้
ประโยชน์จากแหล่งท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับสภาพและศักยภาพของพื้นที่ โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผน
จัดการ และได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยว  

8) ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารให้ได้คุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัย ขับเคลื่อนการผลิตสินค้าเกษตร
อินทรีย์อย่างจริงจัง โดยสร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ผ่านมาตรการทางการเงินการ
คลัง 

9) จัดท าโซนนิ่งระบบเกษตรอินทรีย์อย่างเป็นรูปธรรม ส่งเสริมขยายผลและพัฒนาการผลิตในระบบเกษตรกรรมยั่งยืน 
ควบคุมการใช้สารเคมีการเกษตรที่เป็นอันตรายตอ่สุขภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดและพัฒนาระบบการรับรอง
มาตรฐาน การพิสูจน์ตรวจสอบคุณภาพ สินค้าเกษตรอินทรีย์ การส่งเสริมกระบวนการตรวจรับรองแบบมีส่วนร่วม 

1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ความช่วยเหลือด้านการเงินในการลงทุนจัดหา
เทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งให้สิทธิพิเศษด้านการลงทุนที่
ผู้ประกอบการใช้เครื่องจักร /โรงงานที่ไม่ก่อไห้เกิดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม ที่เป็นเทคโนโลยีสะอาด 

2) ก าหนดประเภทกิจการที่มีความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
และให้จัดท าหลักประกันความเสี่ยงในการที่จะก่อให้เกิดมลพิษ โดยให้
ครอบคลุมถึงการชดใช้ให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบและการฟื้นฟูคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม และพัฒนาเป็นกองทุนเพื่อประกันความเสี่ยง หรือกองทุน
ฟื้นฟูส าหรับกิจการที่มีความเสี่ยง 

3) สร้างแรงจูงใจในการลดการปล่อยมลพิษ ณ แหล่งก าเนิด เช่น การจัดเก็บ
ภาษีการปล่อยมลพิษ การเก็บค่าธรรมเนียมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ก่อมลพิษ
สูง การเก็บค่าทิ้งกากของเสียและปล่อยน้ าทิ้ง และจัดให้มีระบบการชดเชย
ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากกิจการของรัฐ หรือกิจการสาธารณประโยชน์ 
การเรียกเก็บเงินค่ามัดจ า-คืนเงิน บรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ต่างๆ และส่งเสริม
หลักการ ๓Rs (Reduce, Recycle, Reuse) ให้น ามาประยุกต์และปฏิบัติ
ให้เป็นรูปธรรม 

4) ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ 
โดยสร้างกลไกสนับสนุนให้เกิดการลงทุนเพื่อสังคม 

5) รายงานข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม หรือจัดท า
รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจนเร่งส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมให้สามารถประกอบกิจการที่รับผิดชอบต่อสังคม และ
ส่งเสริมการผลิตสื่อที่ให้ข้อมูลหรือสื่อสารกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

1) สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และอบรมให้ความรู้แก่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่น ได้รับทราบถึงนโยบายของภาคครัฐ กฎหมายและสิทธิของ
ตนเอง เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันและตระหนักถึงบทบาทในการเข้าไปมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากร ธรรมชาติ 

2) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีการศึกษาเรียนรู้ การถ่ายทอด องค์ความรู้ และการสร้าง
ความตระหนักเกี่ยวกับความส าคัญและคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้ง 
ส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายชุมชนจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ได้แก่ อาสา สมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.)  
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
ท้องถิ่น เป็นต้น ในการด าเนินการให้เป็นประจ า สม่ าเสมอ และต่อเนื่อง 

3) เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล รักษา ติดตาม และ
ตรวจสอบการบริหารจัดการ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐมากขึ้น ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของหน่วยงานภาครัฐและประชาชน ในการติดตามการด าเนินงานแก้ไขปัญหา
ข้อร้องเรียน โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการ เพื่อให้มีการ
ติดตามและตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน  

4) การจัดท าองค์ความรู้หรือแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อุตสาหกรรม ใน
ทุกระดับชั้นการศึกษาและครอบคลุม การป้องกันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่จะเกิด
ในพื้นที่นั้นๆ โดยจัดสร้างศูนย์ข้อมูลและองค์ความรู้ที่ครอบคลุมปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อม ที่ทันสมัย เป็นปัจจุบัน และสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา 

5) ส่งเสริมบทบาทของชุมชนท้องถิ่น โดยให้มีบทบาทและความรับผิดชอบเพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งและพึ่งพาตัวเองได้ และทุกระดับในการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมท า 
และร่วมรับผิดชอบแก้ไขปัญหาของชุมชน  

6) สนับสนุนการสร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านวิชาการและสถาบันการศึกษา 
เครือข่ายประชาชน ชุมชน และองค์กรพัฒนาเอกชนในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
พัฒนาต่อยอดงานวิจัย และผลักดันให้นาผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ทั้งในเชิงนโยบายและการปฏิบัติ 

 
 



แผนสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 - 2564 
 

4-14 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

เป้าหมาย 

1. เพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้ให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายรัฐบาลเพ่ืออนุรักษ์ระบบนิเวศป่าไม้ 
และรักษาสมดุลของระบบนิเวศลุ่มน้ า 

2. สร้างความมั่นคงทางด้านน้ าและจัดสรรน้ าเกิดประโยชน์อย่างทั่วถึงและ
เป็นธรรม เพ่ือลดความขัดแย้งในพ้ืนที่ 

3. ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพ่ือประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากความ
หลากหลายทางชีวภาพ และการท่องเที่ยวในพ้ืนที่อย่างเหมาะสม 

ตัวช้ีวัด 

1. มีพ้ืนที่ป่าไม้และความหลากหลายทางชีวภาพของพ้ืนที่มากขึ้น 
(พ้ืนที่ป่าไม้ ทั้งพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์และพ้ืนที่ป่าเศรษฐกิจ และป่าชายเลน)  

เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 ทุกปี  

2. ทรัพยากรน้ า ทั้งปริมาณและคุณภาพของน้ าท่า
และการเก็บกัก เพียงพอต่อความต้องการ 

ทุกภาคส่วน 

3. มีประกาศพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมบริเวณแหล่งน้ า
ที่ส าคัญและบริเวณปากแม่น้ าชายฝั่งทะเล 

4. ชายฝั่งที่ถูกกัดเซาะได้รับการจัดการ 
ตามแนวทางและมาตรการที่เหมาะสม (เพ่ิมขึ้น) 

มาตรการและแนวทางปฏิบัติ 

มาตรการที่ 4.1 ฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ าล าธาร ทรัพยากรดิน และ 
ความหลากหลายทางชีวภาพ 

มาตรการที่ 4.2 บริหารจัดการทรัพยากรน้ าเพื่อสร้างความม่ันคงของน้ าภาคการผลิต มาตรการที่ 4.3 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

1) ส่งเสริมการจัดการพ้ืนที่ป่าไม้ในผืนป่าขนาดใหญ่เพ่ือรักษาความสมดุลของระบบ
นิเวศลุ่มน้ า 

2) เร่งฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าที่เสื่อมโทรมและเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้ให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบาย
รัฐบาล โดยปฏิบัติตามมาตรการการใช้ที่ดินในเขตชั้นคุณภาพลุ่มน้ าอย่างเคร่งครัด 
ห้ามใช้ประโยชน์บริเวณพ้ืนที่ต้นน้ าล าธาร  

3) อนุรักษ์พ้ืนที่ที่มีความส าคัญ พ้ืนที่เสี่ยงต่อการถูกคุกคาม และพ้ืนที่ที่มีความ
เปราะบางเชิงนิเวศ เพ่ือลดอัตราการสูญเสียแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ 

4) ให้สิทธิชุมชนเข้าใช้ประโยชน์จากป่าและเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนท้องถิ่นในการ
บริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมแบบบูรณาการ เสริมสร้างสมรรถนะและการเพ่ิมมูลค่า
ทางเศรษฐกิจบนฐานทรัพยากรชีวภาพจากภูมิปัญญาชาวบ้าน 

5) ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ดิน โดยพัฒนาระบบการจัดสรรพ้ืนที่ส าหรับพืชอาหารและพืช
พลังงานอย่างเหมาะสม ตามแนวทางการบริหารจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน โดยก าหนดโซน
พ้ืนที่ปลูกพืชอาหาร(Food Zone) หรือเขตการผลิตทางการเกษตรตามศักภาพของ
พ้ืนที่โดยเฉพาะสวนผลไม้ (Fruit Zone) และพืชพลังงานให้สมดุลและเหมาะสมกับ
สภาพพ้ืนที่และความต้องการทางเศรษฐกิจ รวมทั้งสงวนพ้ืนที่ที่มีศักยภาพทาง
เกษตรกรรม 

6) ส่งเสริมกิจกรรมการเกษตรที่รักษาระบบนิเวศ และแก้ไขปัญหาการท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น เกษตรอินทรีย์ เกษตรผสมผสาน และ
เกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้สินค้าการเกษตรที่ผลิตได้มี
ความปลอดภัยจากสารพิษ มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น และสามารถแข่งขันได้ทั้งในตลาด
ภายในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกรและชุมชนมีการรวมกลุ่มใน
การท าเกษตรอินทรีย์ รวมถึงสนับสนุนแนวทางและมาตรการการท าเกษตรอินทรีย์ 
ให้เกิดความยั่งยืน 

1) วางแผนการบริหารจัดการลุ่มน้ าและจัดการทรัพยากรน้ าและน้ าบาดาลในระดับพ้ืนที่ 
2) วางแผนจัดสรรน้ าร่วมกันเพ่ือสร้างความสมดุลของน้ าภาคการผลิต โดยจัดการความ

ต้องการ จัดสรรและแบ่งปันการใช้น้ าที่เหมาะสมแต่ละภาคส่วน 
3) จัดหาแหล่งน้ าต้นทุนส ารองและแหล่งเก็บน้ า เสริมประสิทธิภาพการเก็บกักเดิม และ

ปรับปรุงสิ่งก่อสร้างแหล่งน้ าที่เสื่อมโทรม 
4) ส่งเสริมมาตรการด้านการลดความต้องการใช้น้ าหรือบริหารจัดการความต้องการน้ า 

(Demand Management)  การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้ าของโครงการ, อาคาร 
เน้นแนวทาง LID (L0w Impact Development) ซึ่งสามารถน ามาประยุกต์ใช้ให้
เหมาะสมกับสภาพของพ้ืนที่ จะลดปริมาณความต้องการในการจัดหาแหล่งน้ าใหม่ 
รวมทั้งลดปริมาณน้ าเสียที่จะท าให้สิ่งแวดล้อมทรุดโทรม และท าให้การใช้ทรัพยากร
น้ าเป็นไปอย่างคุ้มค่าและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 

5) ฟ้ืนฟูแม่น้ าล าคลองและปรับเขื่อนป้องกันตลิ่งและฝายชะลอน้ า เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
การระบายน้ า ป้องกันน้ าท่วม และรองรับน้ าในฤดูแล้ง โดยฟ้ืนฟูและพัฒนาแหล่งน้ า
ธรรมชาติ ขุดลอกคูคลอง ล ารางสาธารณะ ปรับปรุงทางระบายน้ าที่ตื้นเขิน และขจัดสิ่ง
กีดขวางทางน้ า 

6) อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ าธรรมชาติ รวมทั้งพ้ืนที่ชุ่มน้ าระดับชาติและนานาชาติ บนพ้ืนฐาน
ของการรักษาสมดุลนิเวศที่ไม่กระทบต่อการรักษาสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้เป็นแหล่งกักเก็บ
น้ าได้เต็มศักยภาพและส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชนในการรองรับปริมาณน้ า ชะลอน้ า 
และลดปริมาณช่วงน้ าหลาก รวมถึงเป็นแหล่งน้ าของชุมชนไว้ใช้ประโยชน์ในฤดูแล้ง 

7) ผลักดันการประกาศพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 3 อ่างเก็บน้ า ส าคัญ จ.ระยอง 
8) สนับสนุนระบบผันน้ า ระบบเชื่อมโยงแหล่งน้ าภายในระหว่างลุ่มน้ าและระหว่าง

ประเทศ 
9) ส่งเสริมการผลิตน้ าจืด (ประปา) จากน้ าทะเลเพ่ือใช้ ในภาคอุตสาหกรรมและการ

ท่องเที่ยวบนเกาะ 

1) การวางแผนเชิงพ้ืนที่ทางทะเล และการจัดท าผังทะเลหรือการแบ่งเขต
การใช้ประโยชน์ทางทะเล เพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนา อนุรักษ์ และ
ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ทางทะเลและชายฝั่งให้สามารถสร้างความมั่นคงทางแหล่ง
พลังงาน ความมั่งคั่งทางการประมง การท่องเที่ยว การอุตสาหกรรม และ
การคมนาคมขนส่ง และความยั่งยืนของระบบนิเวศทางทะเล รวมทั้ง
จัดการกับพื้นที่ที่มีความเสื่อมโทรมจากการใช้ประโยชน์อย่างเข้มข้นและ
พ้ืนที่ชายฝั่งที่ถูกกัดเซาะ  

2) ป้องกันและแก้ไขพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่งให้
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งลดการก่อสร้างที่ส่งผลให้เกิดการกัด
เซาะชายฝั่ง รวมทั้ง ปรับปรุงการออกแบบและมาตรฐานการก่อสร้าง
บริเวณชายฝั่งทะเล โดยค านึงถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทาง
สมุทรศาสตร์และปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในภาพรวม  

3) อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและระบบนิเวศชายฝั่ง
ทะเลให้ยั่งยืน 

4) ก าหนดและประกาศพ้ืนที่คุ้มครองระบบนิเวศส าคัญทางทะเลและ
ชายฝั่ง  

5) ผลักดันการประกาศเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม เพ่ือ
อนุรักษ์และคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง และความ
หลากหลายทางชีวภาพ  บริเวณปากแม่น้ าบางปะกง 

6) อนุรักษ์สภาพแวดล้อมบริเวณชายฝั่งทะเลและเกาะ  เพ่ือให้การ
พัฒนาการท่องเที่ยวยั่งยืน 

7) ส่งเสริมการท าประมงที่ค านึงถึงความสมดุลของทรัพยากรสัตว์น้ า และ
ระบบนิเวศ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี 
หลักการ สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ยังคงประสบปัญหาหลายด้าน อาทิ การลักลอบขนขยะ

ทิ้งตามที่สาธารณะ น้ าเสียทั้งจากน้ าเสียชุมชน น้ าเสียจากอุตสาหกรรม น้ าเสียจากการ
เกษตรกรรม และน้ าเสียจากภาคการท่องเที่ยวตามเกาะ และมลพิษทางอากาศ รวมทั้ง การ
จัดการขยะมูลฝอยชุมชนที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เกิดการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม 
ซึ่งปัญหาส าคัญในพ้ืนที่ชุมชนเมืองและพ้ืนที่ที่มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ส่งผลกระทบ
ต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนและบริเวณใกล้เคียง จึงต้องมีการแก้ไขปัญหาจาก
แหล่งก าเนิดและก ากับดูแลการด าเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมาย 

เป้าหมาย 1. ของเสียทุกประเภทได้รับจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ เพ่ือมุ่งสู่สังคมไร้ของเสีย 
(Zero Waste) และพ้ืนที่วิกฤติได้รับการบ าบัดและฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมให้ได้คุณภาพตาม
มาตรฐาน  

2. น าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment 
:SEA) มาใช้ประเมินศักยภาพและข้อจ ากัด รวมทั้งก าหนดแนวทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การ
พัฒนาที่ยั่งยืน 

 

ตัวช้ีวัด 1. ร้อยละประสิทธิภาพการจัดการมลพิษได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและได้คุณภาพ
สิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน (เพิ่มขึ้น) 

2. จ านวนการเกิดอุบัติภัยจากสารเคมี และ เรื่องร้องเรียนลักลอบทิ้งของเสียทุกประเภท
(เพิ่มขึ้น) 

3. มีการก าหนดนโยบาย แผน และโครงการขนาดใหญ่ที่เหมาะสมและไม่เกินขีดความสามารถ
ในการรองรับของพ้ืนที่ จากการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับยุทธศาสตร์และ
ระดับโครงการ 

 
 
 
 
 



แผนสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 - 2564 
 

4-15 
 

มาตรการ 
มาตรการ 1.1 เพิ่มประสิทธิภาพในการบ าบัด ก าจัดของเสีย และควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิด 
 

แนวทางการปฏิบัติ 
ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบ 

ระยะเร่งด่วน ระยะปานกลาง ระยะต่อไป 
หลัก สนับสนุน 

2561 2562 2563 2564 2565 เป็นต้นไป 
1. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ EEC เร่งก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดในพื้นที่ 
และจัดหาระบบการจัดการกากของเสีย ได้แก่ ขยะมูลฝอยชุมชนและสิ่งปฏิกูล กากของเสียอันตราย และมูล
ฝอยติดเช้ือ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยรวม ให้มีความสามารถในการ
รองรับและประสิทธิภาพในการจัดการเพิ่มมากขึ้น ควบคู่กับการลดปริมาณการผลิตขยะและให้เกิดกลไกการคัด
แยกขยะเพื่อน ากลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุด  

     มท. (อปท.) มท.(สถ.) 
ทส. (คพ.) 
นร. (สงป.) 

2. จัดให้มีระบบจัดการมูลฝอยติดเช้ือให้เพียงพอต่อการรองรับ และจัดการได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ  
โดยต้องก ากับให้สถานบริการสาธารณสุข โรงพยาบาลรัฐและเอกชน คลินิก โรงพยาบาลสัตว์ รวม 
ห้อง ปฏิบัติการเช้ืออันตรายที่ตั้งรวมอยู่ในสถานบริการสาธารณสุขขนาดใหญ่ น ามูลฝอยติดเช้ือเข้าสู่ระบบการ
จัดการทุกแห่ง ควบคู่กับการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานและการขนส่งให้ได้ตามมาตรฐานและกฎระเบียบ  

     สธ. (สป.สธ./
อน.) 
มท. (อปท.) 

มท.(สถ.) 
ทส. (คพ.) 
นร. (สงป.) 

3. เพิ่มศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน โดยต้องจัดให้มีบุคลากรที่มี
ความช านาญหรือร่วมมือกับภาคเอกชน และนักวิชาการให้การสนับสนุนในการเดินและบ ารุงรักษาระบบได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดอายุการใช้งาน รวมทั้งให้ อปท. เผยแพร่ข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอย มูลฝอยจาก
สถานพยาบาล สิ่งปฏิกูลและของเสียอันตรายจากชุมชนอย่างเปิดเผย กว้างขวางและเป็นปัจจุบัน เพื่อสร้าง
ความเข้าใจและความมั่นใจกับประชาชนและชุมชนที่อยู่โดยรอบสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย 

     มท. (อปท.) 
 

มท.(สถ.) 
ทส. (คพ.) 

4. สนับสนุนการร่วมทุนกับเอกชนในการจัดการขยะมูลฝอย โดยเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับ
สภาพปัญหาในพื้นที่ เช่น ปรับปรุงระบบก าจัดด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง ที่สามารถแปลงขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
กลับมาใช้ประโยชน์ เช่น ปุ๋ย ก๊าซชีวภาพ เช้ือเพลิงและไฟฟ้า โดยผ่านการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ให้
ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอ แนะและร่วมตัดสินใจในการจัดการ ตลอดระยะเวลาการ
ด าเนินการ เพื่อลดความขัดแย้งและการต่อต้านจากประชาชน  

 

     มท. (อปท.) มท.(สถ.) 
ทส. (คพ.) 
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แนวทางการปฏิบัติ 
ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบ 

ระยะเร่งด่วน ระยะปานกลาง ระยะต่อไป 
หลัก สนับสนุน 

2561 2562 2563 2564 2565 เป็นต้นไป 
5. เร่งแก้ไขปัญหาน้ าเสียจากชุมชนและน้ าเสียจากอุตสาหกรรม พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวม
และระบบบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน บริหารจัดการระบบบ าบัดน้ าเสียอย่างครบวงจร บ าบัดให้ได้ตาม 
ค่ามาตรฐานการระบายน้ าทิ้งของกรมควบคุมมลพิษ และควบคุมน้ าเสียจากแหล่งก าเนิดให้เป็นไปตามกฎหมาย
อย่างเคร่งครัด โดยน าน้ าทิ้งที่บ าบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ด้านอื่น สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด าเนินการระบบบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชนและเมือง จัดเก็บค่าธรรมเนียมในการบ าบัดน้ าเสีย ดูแลรักษา  
ซ่อมบ ารุง ติดตามและประเมินประสิทธิภาพระบบบ าบัดน้ าเสีย ส่งเสริมบทบาทของภาคเอกชนในการบริหาร
จัดการระบบบ าบัดน้ าเสีย และพิจารณาปรับปรุงการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการส าหรับการอนุญาตให้
ระบายมลพิษที่ค านึงถึงปริมาณมลพิษสะสมรวมในแหล่งรองรับน้ าเสีย 

     มท. (อปท.) 
อก. (กรอ.) 

มท.(สถ.) 
ทส. (คพ./สผ.) 

6. รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของแหล่งน้ าทะเลและชายฝั่ง เน้นการจัดการของเสียและมลพิษบนฝั่งจากภาค
ชุมชนเมือง อุตสาหกรรมเกษตรกรรมตั้งแต่ต้นทาง สร้างระบบการจัดเก็บ รวบรวมขยะที่มาตามแม่น้ าล าคลอง
และน ามาจัดการอย่างถูกต้อง รวมถึงปัญหาขยะทะเลในแหล่งท่องเที่ยวชายทะเล และควบคุมกิจกรรมที่ตั้งอยู่
บริเวณชายฝั่ง การท าประมงการเดินเรือ เรือท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยว การขนถ่ายสินค้ากลางทะเล ไม่ให้มี
การทิ้งขยะมูลฝอยลงในทะเล 

     มท. (อปท.) 
คค. 
 

ทส. (คพ./ทช.) 

7. จัดให้มีระบบจัดการกากอุตสาหกรรมทั้งประเภทอันตรายและไม่อันตราย ให้เพียงพอต่อการรองรับ และ
จัดการได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ โดยต้องก ากับให้โรงงานอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดกากอุตสาหกรรมที่เป็น
อันตรายเข้าสู่ระบบการจัดการกากอุตสาหกรรมทุกแห่ง ควบคู่กับการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานและการ
ขนส่งกากอุตสาหกรรมของโรงงานให้ได้ตามมาตรฐานและกฎระเบียบ รวมทั้งก าหนดมาตรการไม่ออก
ใบอนุญาต/ต่อใบอนุญาตให้กับโรงงานที่ไม่เข้าระบบ 

     อก. (กรอ. 
กนอ.) 

ทส. 
 

8. จัดให้มีแหล่งรวบรวมและแหล่งรับก าจัดของเสียอันตรายจากชุมชนให้ได้มาตรฐานการจัดการ โดยเฉพาะ
ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีแนวโน้มเพิ่มมากยิ่งขึ้นในอนาคต ภายใต้นโยบายดิจิทัล
ไทยแลนด์ หรือไทยแลนด์ 4.0   

     อก. (กรอ. 
กนอ.) 

มท. (สถ./อปท.) 
ทส.(คพ) 

9. ก ากับดูแลโรงงานที่ได้รับอนุญาตการบ าบัดก าจัดกากอุตสาหกรรมให้ด าเนินการได้ตามมาตรฐาน และ
กฎระเบียบ พร้อมยกระดับมาตรฐานโรงงานรับบ าบัด/ก าจัดกากอุตสาหกรรมที่ไม่เป็นอันตราย ให้มีระบบ
ป้องกันการปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ 

     อก.(กรอ. 
กนอ.) 

ทส. 
มท. 
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แนวทางการปฏิบัติ 
ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบ 

ระยะเร่งด่วน ระยะปานกลาง ระยะต่อไป 
หลัก สนับสนุน 

2561 2562 2563 2564 2565 เป็นต้นไป 
10. ปฏิบัติตามมาตรการของเขตควบคุมมลพิษ ส ารวจ และตรวจสอบแหล่งก าเนิดมลพิษตามกฎหมายทุก
ประเภท จัดล าดับความส าคัญของผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตควบคุมมลพิษ และควบคุมการปล่อยมลพิษทาง
อากาศ ได้แก่ สารอินทรีย์ระเหยง่าย ก๊าซโอโซน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อให้ชุมชน 
และอุตสาหกรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุข  

     มท. (อปท.) 
อก. (กรอ. 
กนอ.) 

ทส. (คพ. สสภ. 
ทสจ.) 

11. ติดตามและตรวจสอบการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
หรือมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมที่ก าหนดอย่างเคร่งครัด 

     มท. (อปท./
ยธ.) 

ทส. (สผ./ทช.) 
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มาตรการ 1.2  ป้องกันและลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติภัยจากสารเคมี 
 

แนวทางการปฏิบัติ 
ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบ 

ระยะเร่งด่วน ระยะปานกลาง ระยะต่อไป หลัก สนับสนุน 
2561 2562 2563 2564 2565 เป็นตน้ไป 

1. สร้างระบบการจัดการควบคุมความเสี่ยงและระงับเหตุฉุกเฉินในระดับพื้นที่ โดยด าเนินการประเมินความ
เสี่ยงทั้งด้านสุขภาพเชิงพื้นท่ี การจัดล าดับความส าคัญ การก ากับดูแลความเสี่ยงจากการรั่วไหลของสารเคมี 
การเกิดอัคคีภัย และเหตุการณ์อื่นๆ พร้อมทั้งให้มีการจัดท ารายงานการประเมินความเป็นอันตรายของสารเคมี
และประเมินโอกาสรับสัมผัส รวมทั้งพัฒนาระบบการประกันความเสี่ยงของโรงงานอุตสาหกรรมให้มี
ประสิทธิภาพเพื่อเยียวยาแก่ผู้ได้รับผลกระทบในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินด้านสิ่งแวดล้อม และสามารถจัดการกับ
มลพิษที่ถูกปล่อยหรือรั่วไหลออกสู่สาธารณะได้ทันที เช่น การวางเงินประกันความเสี่ยง เป็นต้น 

     มท. (ปภ.
อปท.) 
อก. (กรอ. 
กนอ.) 
 

ทส.(คพ. ทสจ. 
สสภ.13) 
 

2. ผลักดันให้จังหวัดในพื้นที่ EEC ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการจัดท าแผนการป้องกันและ
การโต้ตอบเหตุฉุกเฉินด้านมลพิษ (Emergency Response Planning) เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเหตุฉุกเฉิน
ด้านสิ่งแวดล้อมและสารเคมี และเพิ่มศักยภาพบุคลากร จัดหาเทคโนโลยี อุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยมี
ประสิทธิภาพในการโต้ตอบเหตุฉุกเฉินด้านมลพิษท่ีถูกปล่อยหรือรั่วไหลออกสู่สาธารณะได้ทันที เช่น การ
รั่วไหลของสารเคมี อุบัติเหตุจากการขนส่งสารเคมี การเกิดเพลิงไหม้จากสารเคมี น้ ามันรั่วไหล เพื่อรองรับ
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ้นจากพ้ืนที่พัฒนาอุตสาหกรรมและ/หรือในพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
รวมถึงการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพ  

     ทส. (คพ. 
ทสจ. สสภ.
13) 

มท. (ปภ.อปท.) 
อก.(กรอ. กนอ.) 
 

3. น าแนวทางระบบการรายงานการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษของโรงงานอุตสาหกรรม (Pollution 
Release and Transfer Registers: PRTR) มาด าเนินการ จัดท าท าเนียบการปล่อยและการเคลื่อนย้ายมลพิษ
และเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะอย่างโปร่งใส  โดยมีระบบติดตามตั้งแต่การน าเข้า ผลิต จ าหน่ายขนย้าย และ
ก าจัด ตลอดวัฏจักร เพื่อป้องกันการตกค้างในสิ่งแวดล้อมและการลักลอบทิ้งที่ไม่ถูกต้อง และมีการประเมินผล
การจัดการสารเคมีที่มีการใช้ไปแล้ว เพื่อใช้พัฒนาแนวทางการจัดการที่เหมาะสมต่อไป 

     อก. (กรอ. 
กนอ.) 
 

มท. (ปภ. อปท.) 
ทส. (คพ. ทสจ. 
สสภ.13) 
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แนวทางการปฏิบัติ 
ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบ 

ระยะเร่งด่วน ระยะปานกลาง ระยะต่อไป หลัก สนับสนุน 
2561 2562 2563 2564 2565 เป็นตน้ไป 

4. พัฒนาระบบฐานข้อมูลและเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ติดตามแนวโน้มสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพ และสื่อสารความเสี่ยงมลพิษสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อสุขภาพต่อประชาชนในพื้นที่ EEC  
รวมทั้งพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและภาคีเครือข่ายในการสนับสนุนติดตามการด าเนินการมาตรการ
ด้านสุขภาพในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้ง IEE EIA EHIA 

     สธ. (อน.) มท. (อปท.) 
 

5. เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบ ติดตามระบบเอกสารก ากับการขนส่งสารเคมี เพื่อลดอุบัติภัยจากการ
ขนส่งสารเคมีอันตราย และเฝ้าระวัง ติดตามตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงต่อการปนเปื้อนมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม เส้นทาง
การขนส่งสารอันตรายและบ่งช้ีพื้นที่ปนเปื้อนจากกิจกรรมต่างๆ และจัดท ามาตรการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ที่มี
ความเสี่ยงสูง 

     อก. 
คค. 

อก.(กรอ. กนอ.) 
ทส. (คพ. ทสจ. 
สสภ.13) 

6. ให้อุตสาหกรรมทุกประเภทที่มีการผลิตของเสียที่เป็นมลพิษ ติดตั้งระบบตรวจวัดมลพิษแบบตามเวลาจริง 
และมีระบบการรายงานผลการตรวจวัดมลพิษอย่างต่อเนื่อง (Continuous Emission Monitoring : CEMs) 
และเช่ือมต่อและส่งข้อมูลยังศูนย์ข้อมูลของหน่วยงานก ากับและต่อสาธารณะ 

     อก. 
เอกชน 

มท. (ปภ. อปท.) 
ทส.(คพ. ทสจ. 
สสภ.13) 

7. ผู้ประกอบการเขตอุตสาหกรรม ผู้ควบคุมอุตสาหกรรม/นิคมอุตสาหกรรม ติดตั้งสถานีตรวจวัดมลพิษ
อากาศในเขตพื้นที่อุตสาหกรรมที่เชื่อมต่อกับภายนอก และให้สื่อสารที่เหมาะสมหรือที่สามารถแสดงผลตาม
เวลาจริง และเผยแพร่ ให้ประชาชนสามารถรับรู้ข้อมูลได้ตลอดเวลา 

     อก.(กรอ. 
กนอ.) 
 

มท. (ปภ. อปท.) 
ทส.(คพ. ทสจ. 
สสภ.13) 

8. สร้างระบบพัฒนาเทคโนโลยีและเครือข่ายการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมและหรือภาวะมลพิษ
ให้ครอบคลุมทุกประเภทมลพิษ หรือชนิดมลพิษที่มีผลกระทบ มีระบบเตือนภัยด้านมลพิษทั้งในระดับพื้นท่ี 
ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ ระดับอาเซียน และการรายงานต่อสาธารณะและหน่วยงานรับผิดชอบ 

     ทส. มท. (ปภ. อปท.) 
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มาตรการ 1.3 การเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

แนวทางการปฏิบัต ิ
ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบ 

ระยะเร่งด่วน ระยะปานกลาง ระยะต่อไป หลัก สนับสนุน 
2561 2562 2563 2564 2565 เป็นตน้ไป 

1. จัดการเชิงรุกท่ีเน้นการป้องกันผลกระทบล่วงหน้า โดยเฉพาะพื้นท่ีที่มีระบบนิเวศที่เปราะบางและพื้นที่
เสี่ยง โดยน าแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: 
SEA) มาใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการเสนอทางเลือกในการตัดสินใจเชิงนโยบายของภาครัฐ ทั้งระดับ
นโยบาย แผน และแผนงาน รวมทั้งมีกระบวนการพิจารณาที่ค านึงถึงผลกระทบอย่างรอบด้าน เพื่อให้
กิจกรรมการพัฒนาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ได้ค านึงถึงความยั่งยืนและความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ 
รวมถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพ้ืนท่ีอย่างมีส่วนร่วม อันเป็นการสนับสนุนการบริหารจัดการเชิง
พื้นที่ท้ังเขตการพัฒนาเศรษฐกิจ และระบบนิเวศท่ีส าคัญของประเทศ 

     นร. (สศช.) 
 

ทส.(สผ.) 
สกพอ. 

2.  ปรับปรุงกลไกและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมท้ัง IEE EIA EHIA ให้มี
ประสิทธิภาพทุกขั้นตอน พร้อมท้ัง จัดท ากฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ระเบียบที่เกีย่วข้อง เพื่อรองรับ
การน าระบบ EIA และ EHIA ไปสูก่ารปฏิบัติในพ้ืนท่ี EEC ได้แก่ ๑) หลักเกณฑ์การก าหนดขอบเขต/
ประเภท/บัญชรีายการ ๒) กระบวนการ ข้ันตอน และวิธีการรับฟังความคิดเห็นของผูม้ีส่วนได้เสีย ๓) 
หลักเกณฑ์ คุณสมบตัิผู้ท าหน้าที่เป็นคณะกรรมการผู้ช านาญการ ท่ีครอบคลมุประเภทโครงการดา้น
นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ ท่ีจะเกิดขึ้นในพ้ืนท่ี EEC รวมทั้ง พิจารณาเพิ่มเตมิในการจดัท า EIA และ 
EHIA ส าหรับโครงการที่มีความเสีย่งต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพท่ีอยูใ่นเขตควบคุมมลพิษ  

     ทส.(สผ.) 
 

สกพอ. 

3. ศึกษาและก าหนดศักยภาพการรองรับมลพิษทางอากาศของพื้นที่ (Carrying Capacity) เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาก าหนดประเภทและจ านวนสถานประกอบการในพื้นที่ส าคัญโดยเฉพาะพื้นที่ที่
เป็นเป้าหมายของพัฒนา เช่น เขตเศรษฐกิจพิเศษพื้นที่เขตอุตสาหกรรมหลัก 

     ทส. (คพ. 
สผ.) 

อก. (กนอ.กรอ.) 
สกพอ. 

4. ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการที่จัดท ารายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น รายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานวิเคราะห์ผลกระทบต่อสุขภาพ 
(IEE, EIA, E-HIA) ในพื้นที่ EEC โดยให้น าผลการติดตามดังกล่าว รวมทั้งการปฏิบัติตามประมวลหลักการปฏิบัติ 
(Code of practice: COP) ไปใช้ในการก ากับ บังคับใช้กฎหมาย อนุมัติ อนุญาตและต่ออายุใบอนุญาต
ประกอบกิจการ 

     ทส.(สผ. คพ.) อก.(กรอ. กนอ.) 
มท.(อปท.) 
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แนวทางการปฏิบัต ิ
ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบ 

ระยะเร่งด่วน ระยะปานกลาง ระยะต่อไป หลัก สนับสนุน 
2561 2562 2563 2564 2565 เป็นตน้ไป 

5. เปิดเผยรายละเอียดของมาตรการลดผลกระทบที่ก าหนดไว้ในรายงาน และเง่ือนไขท้ายใบอนุมัติ/
อนุญาต เพื่อให้สาธารณะได้รับรู้ และมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบ และจัดให้มีระบบการแจ้งและ
เปิดเผยข้อมูล ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบที่ก าหนดไว้ โดยให้ประชาชนเข้าถึงได้
สะดวก และเข้าใจได้ง่าย เพื่อให้สาธารณะได้รับรู้ และมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบ 

     ทส.(สผ.) อก. (สป.อก. 
กรอ. กนอ.) 
มท. (ยผ. อปท.) 
กษ. (ชป.) 
พน. 
คค.  
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ยุทธศาสตรท์ี ่ 2 การส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชนอย่างน่าอยู ่

หลักการ  ความเป็นเมืองจะเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว จากการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคม
ขนส่งและโลจิสติกส์ เพ่ือเชื่อมโยงระหว่างเมืองและระหว่างประเทศ และการพัฒนาระเบียง
เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ซึ่งจะส่งผลกระทบให้เมืองเกิดความแออัด คุณภาพ
สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม ความเหลื่อมล้ าทางสังคม การอพยพเข้าเมืองของแรงงาน 
ต่างด้าว และการบริการภาครัฐไม่ทั่วถึง ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมเพ่ือ
พัฒนาเมืองไปสู่การเป็นเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับบทบาทความส าคัญ
ของเมือง การควบคุมและลดกิจกรรมของเมืองและชุมชนที่ส่งผลต่อการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก ส่งเสริมให้ยึดอัตลักษณ์โดดเด่นของเมือง ให้ความส าคัญกับการก่อสร้างอาคารและ
โครงสร้างพ้ืนฐานให้เหมาะสมกับการด ารงชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และพัฒนาเครื่องมือ
และกลไกที่จะช่วยส่งเสริมแรงจูงใจให้เกิดการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่าง
จริงจัง 

เป้าหมาย 1. เมืองมีวิถีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากลและ
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ด ี 

 2. มีผังเมือง ผังพ้ืนที่เฉพาะ ที่เป็นไปตามศักยภาพของพ้ืนที่และส่งเสริมให้เกิดเมืองที่สามารถ
ปรับตัวได้จากภัยธรรมชาติที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

ตัวช้ีวัด 1. พ้ืนที่สีเขียวยั่งยืนในเขตเมืองทุกเมือง ไม่น้อยกว่า 10 ตารางเมตรต่อคน 

2.  จ านวนเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน อย่างน้อย 4 เมือง 

3. พ้ืนที่ที่ได้รับการพัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (เพิ่มขึ้น) 

4. จ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบูรณาการการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (เพิ่มขึ้น) 
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มาตรการ 
มาตรการ 2.1 ส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและสนับสนุนการพัฒนาเมืองในรูปแบบท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

แนวทางการปฏิบัต ิ
ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบ 

ระยะเร่งด่วน ระยะปานกลาง ระยะต่อไป หลัก สนับสนุน 
2561 2562 2563 2564 2565 เป็นตน้ไป 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มพื้นที่สีเขียวยั่งยืนในเมืองให้ได้ตามมาตรฐานสากล การปลูกป่าในเมือง 
การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองอุตสาหกรรม ที่ให้เกิดประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมี
แนวทางด าเนินการ ได้แก่  

- ส่งเสริมการเช่ือมโยงเป็นเครือข่ายพื้นที่สีเขียว มีแนวเช่ือมระหว่างพื้นที่สีเขียวเน้นเส้นทางสีเขียว 
(Greenways) เชื่อมโยงพ้ืนท่ีสีเขียวเข้าด้วยกันเพื่อเพิ่มการเข้าถึงของชุมชน  

- เลือกใช้พรรณไม้ให้เหมาะสมกับพื้นที่แต่ละประเภท เช่น ดูดซับมลพิษทางอากาศ ลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก เป็นต้น 

 

     มท. (อปท.) 
 

ทส. (สส. สผ. 
อส. ปม. ทช.) 
อก.  
เอกชน 

2. ส่งเสริมความเป็นเมืองที่มีความยืดหยุ่น (resilience) พร้อมปรับตัวและรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ท้ังด้านภัยแล้ง น้ าท่วมและอุทกภัย มีการจัดระบบเตือนภัย เพื่อลดความเสียหายของชุมชนเมือง 
โดยมีแนวทางด าเนินการ ได้แก่  

- ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ  เพื่อ
เสริมสร้างขีดความสามารถในการเตรียมความพรอ้มและการรับมือภัยพิบัติ พัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติ
ในภาวะฉุกเฉิน ระบบการฟื้นฟูบูรณะหลังการเกิดภัย 

- ให้มีสัดส่วนของพื้นที่ซับน้ าหรือเพิ่มพื้นที่รับน้ ามากที่สุดเท่าที่ท าได้  สอดคล้องตามหลักการจัดการ
ระบบน้ า (water sensitive design) เพื่อความยั่งยืน 

-  ปรับปรุงล าน้ าธรรมชาติให้กลับคืนสู่สภาพเดิมเพื่อประสิทธิภาพการระบายน้ า  

     มท. (ยผ. 
ปภ. อปท.) 
 

ทส.(สผ. สส. 
อบก.) 
 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเมืองอัจริยะ (Smart City) และเมืองการบินภาคตะวันออก (EEC 
Aerotropolis) ให้เป็นไปตามมาตรฐานและรูปแบบของเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งต้องมีองค์ประกอบครบ
ทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ 1) ชุมชนอัจฉริยะ 2) สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ 3) การคมนาคมขนส่งอัจฉริยะ 4) พลังงาน
อัจฉริยะ 5) เศรษฐกิจอัจฉริยะ และ 6) การบริหารจัดการอัจฉริยะ  

     สกพอ. 
คค. 

ทส. (สส. สผ.
อบก.) 
มท (ยผ. /อปท.) 
นร (สศช.) 
พน.(สนพ.) 
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แนวทางการปฏิบัต ิ
ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบ 

ระยะเร่งด่วน ระยะปานกลาง ระยะต่อไป หลัก สนับสนุน 
2561 2562 2563 2564 2565 เป็นตน้ไป 

4. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town) และ Smart Park  
ที่เน้นสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจพร้อมกับความเจริญของชุมชนและการรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีอย่าง
สมดุล รวมทั้งก าหนดให้มีกลไกการสื่อสารกับทุกภาคส่วนในพ้ืนท่ี และสร้างความเข้าใจกับชุมชนให้เกิดการ
ยอมรับร่วมกันก่อนจะมีการจัดตั้งหรือพัฒนาพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

     อก (กนอ. 
กรอ.) 
 

ทส. (คพ. สส. 
สผ.) 
มท (ยผ. อปท.) 
นร (สศช.) 

5. รักษาอัตลักษณ์ของเมืองเก่า เมืองดั้งเดิม และสร้างคุณค่าของทรัพยากรเพื่อกระจายรายได้ให้คนใน
ท้องถิ่น โดยให้ความส าคัญต่อการอนุรักษ์ สืบสานประเพณี วัฒนธรรม สถาปัตยกรรมพื้นบ้าน และเมืองเก่า 
ตลอดจนใช้เศรษฐกิจดิจิทัลต่อยอดการพัฒนาเมือง ควบคู่กับการส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน และการ
สร้าง “แบรนด์” หรือเอกลักษณ์ของเมือง เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเมืองอย่างมีคุณค่าทั้งทางด้านเศรษฐกิจ
และสังคม 

     มท. (อปท.) 
 

วธ. 
ทส.(สผ.) 
 

6. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเมือง เสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และความร่วมมือระหว่างกัน เพื่อให้บริหารจัดการเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประชาชนในพื้นที่
มีส่วนร่วมในการวางแผน การพัฒนาเมือง การจัดท าผังเมืองและการบังคับ ใช้ อีกทั้งเพิ่มบทบาทของ
หน่วยงานส่วนกลางในการสนับสนุนการพัฒนาเมืองทั้งด้านเทคนิคและการจัดสรรงบประมาณ รวมถึงเปิด
โอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการพัฒนาในรูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (Public 
Private Partnership: PPP) และน าข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการวางแผนพัฒนาเมือง 

     มท. (ยผ 
สถ. อปท.) 
 

ทส. (สส. สผ.) 
 
 

7. พัฒนาและเพิ่มศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างมี
ประสิทธิภาพ  เสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชนในการป้องกันมลพิษสิ่งแวดล้อม  
โดยผลักดันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสทิธิภาพและการสร้างการมีสว่นร่วม
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคีเครือข่ายและชุมชน ในการบูรณาการร่วมกัน 

     สธ. (อน.) 
มท.(อปท.) 
 

ทส. (สส.) 
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มาตรการ 2.2  วางผังการใช้ประโยชน์ที่ดินและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองให้รองรับการด าเนินชีวิตของคนทุกกลุ่ม 
 

แนวทางการปฏิบัต ิ
ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบ 

ระยะเร่งด่วน ระยะปานกลาง ระยะต่อไป หลัก สนับสนุน 
2561 2562 2563 2564 2565 เป็นตน้ไป 

1. จัดท าผังเมืองในเขตพื้นท่ี ผังพื้นที่เฉพาะ เพื่อก าหนด พื้นที่โล่ง พ้ืนท่ีสีเขียวเมือง อนุรักษ์พื้นที่เมืองเก่า 
โบราณสถานและวัฒนธรรม อุตสาหกรรมนิเวศน์ การระบายน้ า ตลอดจน ผังบูรณาการโครงสร้างพื้นฐาน 
ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการขึ้น โดยให้ค านึงพื้นที่เพื่อการสงวนและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
แหล่งน้ าและทางระบายน้ า และพื้นท่ีเพื่อการรักษาระบบนิเวศ  และสนับสนุนขีดความสามารถขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการวางผังพัฒนาเมือง ให้สอดคล้องกับผังเมือง ตามที่กรมโยธาธิการและผังเมือง
จัดท า ให้สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ท้ังในปัจจุบันและอนาคต การขยายตัวของเมืองและชุมชน และ
การใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต รวมถึงวางแผนการเป็นสังคมผู้สูงอายุ และรองรับต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ โดยผสมผสานกับวัฒนธรรมเชิงสังคมและระบบนิเวศ และให้ประชาชน
มีส่วนร่วม รวมทั้งให้ผังเมืองมีผลบังคับใช้อย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพ  
 

     มท. (ยผ 
อปท.) 
 

ทส.(สผ. ทน. 
ปม.) 
วธ.(ศป.) 
สกพอ. 

2. ก าหนดพื้นที่แนวกันชนรอบเมือง (Buffer zone) เพื่อป้องกันอุบัติภัยต่างๆ เช่น มลพิษทางอากาศ กลิ่น 
เสียง เป็นต้น รวมทั้งคุ้มครองพื้นที่สีเขียวรอบเมืองและพื้นที่เกษตรกรรมรอบชานเมือง เพื่อเป็นพื้นที่แนวกัน
ชนรอบเมืองและป้องกันการขยายตัวของเมืองอย่างไม่เป็นระบบ เพื่อเป็นแหล่งดูดซับมลพิษและแหล่งกักเก็บ
คาร์บอน รวมถึงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมการพัฒนาต่างๆ ตามแนวทางการจัดการเมือง
อย่างยั่งยืน 
 

     มท. (ยผ 
อปท.) 
 

อก 
ทส. (สผ. สส. 
อบก.) 

3. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวางแผนการพัฒนาเมืองให้สอดคล้องกับผังเมือง โดยน าแนวทางด้าน
สิ่งแวดล้อมใช้ประกอบการในการพัฒนาเมืองทุกมิติ เช่น การจัดภูมิทัศน์เมืองและภูมิทัศน์วัฒนธรรม  
มีระบบระบายน้ าสาธารณะที่สามารถใช้ประโยชน์ในการรองรับน้ าเสียจากชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ  
การจัดให้มีพื้นที่สีเขียว สวนสาธารณะ และมีเส้นทางจักรยานและทางเดินที่ปลอดภัย เป็นต้น รวมทั้ง 
ป่าไม้ในเมืองเพื่อเพ่ิมคุณภาพชีวิตของสังคมเมือง และเป็นพ้ืนท่ีซับน้ าและชะลอน้ าฝน 
 

     มท. (ยผ 
อปท.) 
 

ทส. (สผ. สส.) 
วธ. 
สกพอ. 
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แนวทางการปฏิบัต ิ
ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบ 
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4. วางแผนการพัฒนาระบบและรูปแบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง เพื่อบรรเทาปัญหาจราจรและให้
ประชาชนเข้าถึงบริการระบบขนส่งสาธารณะซึ่งมีต้นทุนต่ าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยให้ความส าคัญ
ต่อระบบรถประจ าทาง ระบบทางจักรยาน ทางเท้า และการพัฒนาสถานีขนส่งสาธารณะในเขตเมือง 
ภายใต้หลักการส่งเสริมความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางของคน 
 

     มท. (ยผ 
อปท.) 
 

คค. (สนข.) 
 

5. ก าหนดแนวทางการการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคของเมือง โดยน า
แนวทางด้านสิ่งแวดล้อมมาประกอบการด าเนินการ เช่น การก่อสร้างระบบไฟฟ้าใต้ดิน ถนนปลอดฝุ่น 
ประปาได้มาตรฐานสากล พร้อมทั้ง ปรับปรุงถนนให้มีความเรียบ เพื่อลดการกระแทกจากการขับขี่ที่ท าให้
เกิดเสียงดัง และพัฒนามาตรฐานและใช้ ส าหรับถนนสร้างใหม่ในพื้นที่ที่มีปัญหาเฉพาะด้าน เช่น พื้นที่ที่มี
กิจกรรมการขนส่ง การขน ถ่าย หรือการก่อสร้างหนาแน่น 

     มท. (ยผ.
อปท.) 
 

คค. 
 

6. ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานสะอาดเพื่อใช้เองภายในเขตพื้นที่  
เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ และลม เป็นต้น และพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าให้รองรับไฟฟ้าที่ผลิตจาก
พลังงานหมุนเวียนของอาคารและบ้านเรือน รวมถึงระบบเครือข่ายการเข้าถึงสัญญาณอินเตอร์เน็ตที่
รวดเร็วและครอบคลุมทุกพื้นที่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี ดิจิตัล ในทุกภาคส่วนในเขตพื้นที่ตาม
แนวนโยบายไทยแลนด์ 4.0 

     มท. (ยผ 
อปท.) 
 

พน. (พพ./
สนพ.) 

 

 

 

 

 

 



แผนสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 - 2564 
 

 
 

ยุทธศาสตร์ที ่3 การส่งเสริมการมสี่วนรว่มและสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่แวดล้อม 

หลักการ การพัฒนาเศรษฐกิจในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกได้ขับเคลื่อนด้วย
ภาคอุตสาหกรรม และภาคการบริการและการท่องเที่ยว ซึ่งล้วนใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
และพลังงาน เป็นทุนและฐานในการผลิตทั้งสิ้น ดังนั้น การพัฒนาต่อจากนี้จะต้องมุ่งการ
เติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตาม
หลักการการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเน้นให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมการวางแผน จัดท า และ
ติดตามการด าเนินการต่างๆ ในพื้นที่ มีกลไกการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ มุ่งให้ทุกภาคส่วน
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และลดการเกิดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด ส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิต การบริการ และ
บริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืน 
และน าเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพ่ือการจัดการสิ่งแวดล้อม หลักการธรรมาภิบาล
สิ่งแวดล้อม และการสร้างความตระหนักในการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมาใช้
เพ่ือให้เกิดความยั่งยืน 

 
เป้าหมาย  1.  มีการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลิตภัณฑ์และการบริการ

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นที่ยอมรับได้มาตรฐาน 

2. มีการใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 

3. มีกลไกการส่งเสริมการศึกษาและการสื่อสาร ที่เปิดโอกาสการมีส่วนร่วมของชุมชน และ
ประชาชน 

 
ตัวช้ีวัด 1.  จ านวนแหล่งท่องเที่ยวและสถานประกอบการท่องเที่ยวที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน 

การท่องเที่ยวไทยและหรือมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม (เพิ่มขึ้น) 
2.  จ านวนโรงงานอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมโครงการอุตสาหกรรมสีเขียวเพ่ิมขึ้น และผ่านเกณฑ์

ระดับ 4 (เพิ่มขึ้น) 
3.  การส่งเสริมทางการเงิน/การลงทุน ด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ไม่ก่อไห้เกิดผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อม 
4. ระบบการก าหนดมาตรการทางเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม เช่น การเก็บค่าธรรมเนียมมลพิษ 

การเก็บค่าทิ้งกากของเสียและปล่อยน้ าทิ้ง 

5.   จ านวนกิจกรรมการส่งเสริมการสื่อสารและสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง (เพิ่มขึ้น) 
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มาตรการ 

มาตรการ 3.1 ส่งเสริมการผลิต การบริการ และบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

แนวทางการปฏิบัติ 
ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบ 

ระยะเร่งด่วน ระยะปานกลาง ระยะต่อไป หลัก สนับสนุน 
2561 2562 2563 2564 2565 เป็นตน้ไป 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพให้ปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตเดิม  เปลี่ยนแปลง
กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมที่ส่งผลให้เกิดการลดก๊าซเรือนกระจกและปล่อยคาร์บอนต่ า ส่งเสริมการลงทุน
ในอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีสะอาด ได้แก่ เทคโนโลยีการปรับปรุงประสิทธิภาพการเผาไหม้เช้ือเพลิง 
เทคโนโลยีการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน เทคโนโลยีการดักและกักเก็บคาร์บอนและก๊าซเรือนกระจก 
เทคโนโลยีการก าจัดและบ าบัดของเสียที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจก หรือสารท าลายช้ันบรรยากาศ  

     อก. (สป.
อก. สมอ. 
กนอ.  
สกรศ.) 
 

ทส. (สผ. 
อบก.) 
พน. 

2. ส่งเสริมอุตสาหกรรมอนาคตที่ใช้เทคโนโลยีทันสมัยเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน  ลดการ
ปล่อยมลพิษจากแหล่งก าเนิด ลดการรั่วซึมของสารอินทรีย์ระเหยง่ายโดยเฉพาะในพื้นที่มาบตาพุด และใช้
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้ขยายพื้นที่อุตสาหกรรมในรูปแบบนิคมอุตสาหกรรมเพื่อควบคุม
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมที่มีกระบวนการผลิตเช่ือมโยงกันเพื่อลดของเสีย
ให้เหลือน้อยท่ีสุด 

     อก. (สป.
อก. สมอ. 
กนอ. ) 
สกพอ. 

ทส. (สผ. อบก.) 
พน. 

3. ยกระดับศักยภาพของภาคอุตสาหกรรม ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในทุกประเภทอุตสาหกรรมและทุกขนาด 
(โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว) รวมทั้ง ขยายผลสู่ระบบห่วงโซ่อุปทาน (Green Supply Chain) และพัฒนา
ผู้ประกอบการด าเนินการตามมาตรฐานสากล และพัฒนาต่อเนื่องไปในระดับที่สูงขึ้น เพื่อแสดงความตระหนักถึง
ความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

     อก ทส. (สผ. อบก.) 
พน. 

4. ส่งเสริม ใหทุ้กภาคส่วนเกิดความตระหนักและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และค่านิยมการใช้ชีวิตประจ าวันใน
การบริโภคสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยการสื่อสารสร้างสรรค์ด้านสิ่งแวดล้อม ในการ
สนับสนุนการเลือกใช้สินค้า เช่น สินค้าติดฉลากสิ่งแวดล้อม ฉลากสินค้าเกษตรอินทรีย์ ฉลากแสดง
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานหรือทรัพยากรของสินค้า ฉลากแสดงการปล่อยก๊าซคาร์บอนออกสู่บรรยากาศ 
ฯลฯ หรือโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยวที่มีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และภาชนะหรือวัสดุ
หรือถุงพลาสติกชีวภาพท่ีสามารถย่อยสลายได้ในธรรมชาติ ไม่เป็นสารตกค้างหรือเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม  

     ทส (สส.)  
 

ทุกหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง  
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5. ส่งเสริมและสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวและสถานประกอบการท่องเที่ยวให้มีการบริหารจัดการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน โดยประยุกต์ใช้มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย เกณฑ์การท่องเที่ยวที่ยั่งยืนของโลก และหรือมาตรฐานที่
เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม 

     กก. 
นร.(อพท.) 
 

ทส. (สส.) 
มท (อปท.) 

6. พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว (ผู้ประกอบการ พนักงานในสถานประกอบการท่องเที่ยว มัคคุเทศน์ชุมชน
ในพื้นที่ และเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง) ให้มีองค์ความรู้เรื่องการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนหรือการท่องเที่ยวที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม และน าไปปรับใช้ในการด าเนินงานให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

     กก. 
นร.(อพท.) 
 

ทส (สส. ทช.) 
มท (อปท.) 
วธ (ศก.) 
 

7. ส่งเสริมและสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวให้ค านึงถึงขีดความสามารถในการรับรองนักท่องเที่ยว มีแนวทาง
การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน รวมถึงก าหนดแนวทางการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้
ประโยชน์จากแหล่งท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผน บริหาร
จัดการ และได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยว  

     กก  
ทส 
(อส.ทช.)  
 

มท (อปท.)  
ทส (คพ.)  
 

8. ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารให้ได้คุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัย ขับเคลื่อนการผลิตสินค้า
เกษตรอินทรีย์อย่างจริงจัง โดยสร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ผ่านมาตรการทาง
การเงินการคลัง การส่งเสริมการผลิต การยกระดับราคาสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้แตกต่างจากสินค้าเกษตรที่ใช้
สารเคมี มาตรการส่งเสริมการตลาด การสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับกลุ่มผู้บริโภค  

     กษ. กค. 

9. จัดท าโซนนิ่งระบบเกษตรอินทรีย์อย่างเป็นรูปธรรม  ส่งเสริมขยายผลและพัฒนาการผลิตในระบบ
เกษตรกรรมยั่งยืน ควบคุมการใช้สารเคมีการเกษตรที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
และพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐาน การพิสูจน์ตรวจสอบคุณภาพ สินค้าเกษตรอินทรีย์ การส่งเสริม
กระบวนการตรวจรับรองแบบมีส่วนร่วม 

     กษ.  
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มาตรการ 3.2 ส่งเสริมมาตรการทางเศรษฐศาสตร์เพื่อความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
 

แนวทางการปฏิบัต ิ
ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบ 

ระยะเร่งด่วน ระยะปานกลาง ระยะต่อไป 
หลัก สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 2565 เป็นตน้ไป 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ความช่วยเหลือด้านการเงินในการลงทุนจัดหาเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้ง 
ให้สิทธิพิเศษด้านการลงทุนที่ผู้ประกอบการใช้เครื่องจักร /โรงงานที่ไม่ก่อไห้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ที่เป็น
เทคโนโลยีสะอาด 

     สกพอ. 
 

ทส. 

2. ใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์และมาตรการทางสังคม โดยการก าหนดประเภทกิจการที่มีความเสี่ยงท่ีจะ
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และให้จัดท าหลักประกันความเสี่ยงในการที่จะก่อให้เกิดมลพิษ โดยให้ครอบคลุม
ถึงการชดใช้ให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบและการฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อม และพัฒนาเป็นกองทุนเพื่อประกันความ
เสี่ยง หรือกองทุนฟื้นฟูส าหรับกิจการที่มีความเสี่ยง 

     กค. 
 

ทส. 
อก. 

3. น าเครื่องมือและกลไกทางเศรษฐศาสตรม์าใช้ในการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างแรงจูงใจในการลดการ
ปล่อยมลพิษ ณ แหล่งก าเนิด เช่น การจัดเก็บภาษีการปล่อยมลพิษ การเก็บค่าธรรมเนียมการใช้ผลติภณัฑ์ที่
ก่อมลพิษสูง การเก็บค่าทิ้งกากของเสียและปล่อยน้ าทิ้ง และจัดให้มีระบบการชดเชยให้กับผู้ทีไ่ดร้ับผลกระทบ
จากกิจการของรัฐ หรือกิจการสาธารณประโยชน์ เช่น ที่ตั้งศูนย์ก าจัดขยะมลูฝอยรวม ที่ตั้งระบบบ าบดัน้ าเสยี
รวม โรงไฟฟ้า  การเรียกเก็บเงินคา่มัดจ า-คืนเงิน บรรจุภณัฑผ์ลติภณัฑ์ต่างๆ และส่งเสริมหลักการ ๓Rs 
(Reduce, Recycle, Reuse) ให้น ามาประยุกต์และปฏิบตัิให้เป็นรปูธรรม 

     กค. 
 

มท. 
ทส.  
อก. 

4. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ โดยสร้างกลไกสนับสนุนให้เกิด
การลงทุนเพื่อสังคม และพัฒนากฎเกณฑ์และระเบียบให้เอื้อต่อการลงทุนในกิจการที่ให้สัดส่วนผลตอบแทน
ทางสังคมและสิ่งแวดล้อมนอกเหนือจากผลตอบแทนทางการเงินของผู้ถือหุ้นและนักลงทุน 

     ทส. 
กค. 

ภาคเอกชน 

5. ผลักดันให้มีการรายงานข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม หรือจัดท ารายงานการพัฒนาที่
ยั่งยืน (Sustainability Report) ตลอดจนเร่งส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้สามารถประกอบ
กิจการที่รับผิดชอบต่อสังคม และส่งเสริมการผลิตสื่อที่ให้ข้อมูลหรือสื่อสารกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

     สกพอ. ทส. 
อก.  
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มาตรการ 3.3 ส่งเสริมการเรียนรู้และการสื่อสารที่เปิดโอกาสการมีส่วนร่วมของชุมชนและประชาชน 

แนวทางปฏิบัติ 
ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบ 

เร่งด่วน ปานกลาง ระยะต่อไป หลัก สนับสนุน 
2561 2562 2563 2564 2565 เป็นตน้ไป 

1. สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และอบรมให้ความรู้แก่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 
ได้รับทราบถึงนโยบายของภาคครัฐ กฎหมายและสิทธิของตนเองในการดูแลและใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ของตนเอง  เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันและตระหนักถึง
บทบาทในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ  

     ทส (สส.) 
 

มท (อปท.)  
สกพอ. 

2. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีการศึกษาเรียนรู้ การถ่ายทอด องค์ความรู้ และการสร้างความตระหนัก
เกี่ยวกับความส าคัญและคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งให้แก่ทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรพัยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทาง
ชีวภาพ รวมทั้ง ส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายชุมชนจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 
อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.)  อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล หน่วย
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น เป็นต้น ในการด าเนินการให้เป็นประจ า 
สม่ าเสมอ และต่อเนื่อง 

     ทส (สส. 
สผ. อส. 
ทช.) 
 

มท (อปท.)  
ศธ  
วท. 

3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐและประชาชน เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การดูแล รักษา ติดตาม และตรวจสอบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับ
หน่วยงานภาครัฐมากขึ้น โดยเฉพาะภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรชุมชน กลุ่มอาสาสมัคร 
สถาบันการศึกษา สื่อมวลชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในลักษณะหุ้นส่วนการพัฒนา รวมทั้ง การ
ติดตามการด าเนินงานแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการ เพื่อให้มีการติดตามและตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน 

     ทส.(สส) ทุกหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

4. การจัดท าองค์ความรู้หรือแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่อุตสาหกรรม ในทุกระดับช้ัน
การศึกษาและครอบคลุมการป้องกันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดในพื้นที่นั้นๆ รวมทั้งการจัดสร้างศูนย์
ข้อมูลและองค์ความรู้ที่ครอบคลุมปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ที่ทันสมัย เป็นปัจจุบัน และสามารถเข้าถึงได้
ตลอดเวลา 

 

     ศธ. 
 

ทส.(สส) 
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แนวทางปฏิบัติ 
ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบ 

เร่งด่วน ปานกลาง ระยะต่อไป หลัก สนับสนุน 
2561 2562 2563 2564 2565 เป็นตน้ไป 

5. ส่งเสริมบทบาทของชุมชนท้องถิ่นที่เป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาพื้นที่ โดยให้มีบทบาทและความ
รับผิดชอบเพื่อสร้างความเข้มแข็งและพึ่งพาตัวเองได้ ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และ
ทุกระดับในการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมท า และร่วมรับผิดชอบแก้ไขปัญหาของชุมชน จะท าให้ชุมชนเกิด
การเรียนรู้ผ่านการเข้าร่วมกระบวนการ รู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง และเกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ ส่งผลให้
ชุมชนมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน เป็นพลังหลักในการพัฒนาฐานรากของประเทศให้มั่นคง และสามารถ
บรรเทาปัญหาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

     ทส.  
 

นร.  
มท.  
วท.  
อก. 

6. สนับสนุนการสร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านวิชาการและสถาบันการศึกษา เครือข่ายประชาชน ชุมชน 
และองค์กรพัฒนาเอกชนในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาต่อยอดงานวิจัย และผลักดันให้น าผลการวิจัย
ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ท้ังในเชิงนโยบายและการปฏิบัติ 

     ทส. นร.  
มท.  
วท.  
อก. 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ 

หลักการ สถานภาพด้านทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ ป่าไม้ น้ า ดิน ทะเล ในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก พบว่ายังมีต้นทุนของทรัพยากรธรรมชาติในระดับสูง ในระยะเวลาที่ผ่านมาได้มี
การส่งเสริมและการพัฒนาอย่างกว้างขวาง ทั้งด้านอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว และเกษตรกรรม 
ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติลดลงอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น การพัฒนาพ้ืนที่ในอนาคต จะเป็นตัวเร่ง
ให้การใช้ประโยชน์มากยิ่งขึ้น และจะส่งผลต่อความเสื่อมโทรม เกิดการสูญเสียทรัพยากร  
ธรรมชาติ และระบบนิเวศขาดสมดุล 

เป้าหมาย 1. เพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้ให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายรัฐบาล เพ่ืออนุรักษ์ระบบนิเวศป่าไม้และรักษา
สมดุลของระบบนิเวศลุ่มน้ า 

2. สร้างความมั่นคงทางด้านน้ าและจัดสรรน้ าเกิดประโยชน์อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม เพ่ือลดความ
ขัดแย้งในพ้ืนที่ 

3. ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพ่ือประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากความ
หลากหลายทางชีวภาพ และการท่องเที่ยวในพ้ืนที่อย่างเหมาะสม 

ตัวช้ีวัด 1. มีพ้ืนที่ป่าไม้และความหลากหลายทางชีวภาพของพ้ืนที่มากขึ้น (พ้ืนที่ป่าไม้ ป่าอนุรักษ์ 
พ้ืนที่ป่าเศรษฐกิจและป่าชายเลน ) เพ่ิมข้ึนทุกปี ปีละ ร้อยละ 5 

2. ทรัพยากรน้ า ทั้งปริมาณและคุณภาพของน้ าท่าและการเก็บกัก เพียงพอต่อความต้องการ
ทุกภาคส่วน 

3. การประกาศพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมบริเวณแหล่งน้ าที่ส าคัญและบริเวณปากแม่น้ า
ชายฝั่งทะเลที่เสื่อมโทรม 

4. ชายฝั่งที่ถูกกัดเซาะได้รับการจัดการตามแนวทางและมาตรการที่เหมาะสม (เพิ่มขึ้น)  
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มาตรการ 
มาตรการ 4.1 ฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ าล าธาร ทรัพยากรดิน และความหลากหลายทางชีวภาพ 

แนวทางการปฏิบัต ิ
ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบ 

ระยะเร่งด่วน ระยะปานกลาง ระยะต่อไป หลัก สนับสนุน 
2561 2562 2563 2564 2565 เป็นตน้ไป 

๑. ส่งเสริมการจัดการพื้นท่ีป่าไม้ในผืนป่าขนาดใหญ่** เพื่อรักษาความสมดุลของระบบนิเวศลุ่มน้ า พร้อม
ทั้งก าหนดแนวกันชนระหว่างพื้นที่ป่าอนุรักษ์และป่าสงวนให้ชัดเจน และแหล่งที่อยู่อาศัยและแหล่ งหา
อาหารของสัตว์ป่า โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการ อนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้
ประโยชน์จากป่าอย่างยั่งยืน ท่ีค านึงถึงความเปราะบางของระบบนิเวศ ขีดจ ากัด และศักยภาพในการฟื้นตัว  
**ลักษณะกลุ่มป่าหรือการเชื่อมผืนป่าท่ีต่อเนื่องกันเป็นผืนป่าขนาดใหญ่ เช่น ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด 

     ทส (ปม. 
อส.)  
 

มท (อปท.) 

๒. เร่งฟื้นฟูพ้ืนท่ีป่าท่ีเสื่อมโทรมและเพิ่มพื้นท่ีป่าไม้ให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายรัฐบาล ห้ามใช้ประโยชน์
พื้นที่ต้นน้ าล าธาร (พื้นที่ช้ันคุณภาพลุ่มน้ าช้ันที่ ๑ และ ๒) และพื้นที่ป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ เพื่ออนุรักษ์
ระบบนิเวศป่าไม้และรักษาสมดุลของระบบนิเวศลุ่มน้ า รวมทั้ง พัฒนารูปแบบการอยู่อาศัยและพื้นที่ท ากิน
ของชุมชนในพื้นที่ป่าต้นน้ าให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพการณ์ในแต่ละพื้นที่ พร้อมทั้งมี
มาตรการเยียวยารองรับผู้ได้รับผลกระทบที่เหมาะสม ปฏิบัติตามมาตรการการใช้ที่ดินในเขตช้ันคุณภาพลุ่ม
น้ าอย่างเคร่งครัด  

     ทส 
(ปม.อส. 
สผ. ทช.)  
 

มท (อปท.) 

๓. อนุรักษ์พ้ืนท่ีที่มีความส าคัญ พื้นที่เสี่ยงต่อการถูกคุกคาม และพื้นที่ท่ีมีความเปราะบางเชิงนิเวศ เพื่อลด
อัตราการสูญเสียแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ และส่งเสริมการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้และพื้นที่แนวกันชน 
รวมถึงสนับสนุนการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชด าริ โดยเฉพาะการปลูกป่าตามหลักการฟื้นฟูป่าตาม
ธรรมชาติ และการปลูกป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง  

     ทส (ปม. 
อส. สผ. 
ทช.)  

กษ  
มท (อปท.) 

๔. ให้สิทธิชุมชนเข้าใช้ประโยชน์จากป่าเพื่อให้ชุมชนมีความรู้สึกหวงแหน เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 
และมีการปลูกป่าเพิ่มขึ้น โดยต้องค านึงถึงความเปราะบางของระบบนิเวศ ขีดจ ากัด และศักยภาพในการ 
ฟื้นตัว รวมทั้ง เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนท้องถิ่นในการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมแบบบูรณาการ 
และพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ โดยผสมผสานองค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น
ให้เข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่  

     ทส (ปม. 
อส. สผ.)  
 

กษ  
มท (อปท.) 
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แนวทางการปฏิบัต ิ
ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบ 

ระยะเร่งด่วน ระยะปานกลาง ระยะต่อไป หลัก สนับสนุน 
2561 2562 2563 2564 2565 เป็นตน้ไป 

5. ฟื้นฟูและอนุรักษ์ดิน โดยพัฒนาระบบการจัดสรรพื้นที่ส าหรับพืชอาหารและพืชพลังงานอย่างเหมาะสม 
ตามแนวทางการบริหารจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน โดยก าหนดโซนพื้นที่ปลูกพืชอาหาร (Food Zone) หรือเขต
การผลิตทางการเกษตรตามศักภาพของพื้นที่โดยเฉพาะสวนผลไม้ (Fruit Zone) และพืชพลังงานให้สมดุล
และเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และความต้องการทางเศรษฐกิจ รวมทั้งสงวนพื้นที่ที่มีศักยภาพทาง
เกษตรกรรมด้วยการให้สิทธปิระโยชน์ทางภาษี ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเพื่อลดปัญหาการ
แย่งพื้นที่ปลูกพืชอาหาร และเกิดความสมดุลระหว่างราคาพืชอาหารและพืชพลังงาน  

     กษ.(พด./
สปก.) 
 

มท.  

6. ส่งเสริมกิจกรรมการเกษตรที่รักษาระบบนิเวศ และแก้ไขปัญหาการท าลายทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เช่น เกษตรอินทรีย์ เกษตรผสมผสาน และเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
เพื่อให้สินค้าการเกษตรที่ผลิตได้มีความปลอดภัยจากสารพิษ มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น และสามารถแข่งขันได้ทั้งใน
ตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรและชุมชนมีการรวมกลุ่มในการท าเกษตร
อินทรีย์ รวมถึงสนับสนุนแนวทางและมาตรการการท าเกษตรอินทรีย์ ให้เกิดความยั่งยืน  

     กษ.(กวก./
กสก.) 

มท. (อปท.) 
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มาตรการ 4.2 บริหารจัดการทรัพยากรน้ าเพื่อสร้างความม่ันคงของน้ าภาคการผลิต 
 

แนวทางการปฏิบัติ 
ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบ 

ระยะเร่งด่วน ระยะปานกลาง ระยะต่อไป หลัก สนับสนุน 
2561 2562 2563 2564 2565 เป็นตน้ไป 

1. วางแผนการบริหารจัดการลุ่มน้ าและจัดการทรัพยากรน้ าและน้ าบาดาลในระดับพ้ืนท่ี ซึ่งมีแนวโน้มการ
ขยายตัวของเมืองและเขตเศรษฐกิจ โดยบูรณาการร่วมกับการวางผังเมือง และค านึงถึงหลักความสมดุลและ
ความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร 

     นร. 
(สทนช.) 
 

ทส. (ทน. ทบ.) 
กษ (ชป.) 

2. วางแผนจัดสรรน้ าร่วมกันเพื่อสร้างความสมดุลของน้ าภาคการผลิต โดยจัดการความต้องการ จัดสรรและ
แบ่งปันการใช้น้ าที่เหมาะสมแต่ละภาคส่วนโดยเฉพาะการจัดสรรน้ าเพื่อรักษาระบบนิเวศน์และลดปัญหาการรุก
ตัวของน้ าเค็ม รวมทั้งควบคุมการขยายตัวของพื้นที่ที่มีข้อจ ากัดด้านทรัพยากรน้ า เพื่อลดความขัดแย้งและให้
การจัดสรรน้ าเกิดประโยชน์อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม  

     นร. 
(สทนช.) 
 

ทส (ทน. ทบ.) 
กษ (ชป.) 
มท. 

3. จัดหาแหล่งน้ าต้นทุนส ารองและแหล่งเก็บน้ า ควบคู่กับการเสริมประสิทธิภาพการเก็บกักน้ าของแหล่งเก็บ
น้ าเดิม สร้างระบบโครงข่ายน้ า และปรับปรุงสิ่งก่อสร้างแหล่งน้ าที่เสื่อมโทรม ได้แก่ ฝายน้ าล้น ระบบส่ง
กระจายน้ า อ่างเก็บน้ าต่างๆ ประตูระบายน้ า อาคารควบคุม สถานีสูบน้ า คันกั้นน้ า ให้มีประสิทธิภาพในการ
ระบายน้ า  

     ทส (ทน. 
ทบ.) 
กษ (ชป.) 
 

นร. (สทนช.) 
 

4. ส่งเสริมมาตรการด้านการลดความต้องการใช้น้ าหรือบริหารจัดการความต้องการน้ า ( Demand 
Management)  การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ าของโครงการ, อาคาร เน้นแนวทาง LID (L0w Impact 
Development) ซึ่งสามารถน ามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพของพื้นท่ี จะลดปริมาณความต้องการใน
การจัดหาแหล่งน้ าใหม่ รวมทั้งลดปริมาณน้ าเสียที่จะท าให้สิ่งแวดล้อมทรุดโทรม และท าให้การใช้ทรัพยากร
น้ าเป็นไปอย่างคุ้มค่าและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 

     ทส (ทน) 
 

นร. (สทนช.) 
 

5. ฟื้นฟูแม่น้ าล าคลองและปรับเขื่อนป้องกันตลิ่งและฝายชะลอน้ า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ า 
ป้องกันน้ าท่วม และรองรับน้ าในฤดูแล้ง โดยฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ าธรรมชาติ ขุดลอกคูคลอง ล าราง
สาธารณะ ปรับปรุงทางระบายน้ าที่ตื้นเขิน และขจัดสิ่งกีดขวางทางน้ า  

     มท.อปท. 
คค. (จท.) 

นร. (สทนช.) 
ทส. 
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แนวทางการปฏิบัติ 
ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบ 

ระยะเร่งด่วน ระยะปานกลาง ระยะต่อไป หลัก สนับสนุน 
2561 2562 2563 2564 2565 เป็นตน้ไป 

6. อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ าธรรมชาติทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ คลองหรือล าน้ าที่ตื้นเขิน รวมทั้งพื้นที่ชุ่มน้ า
ระดับชาติและนานาชาติ บนพื้นฐานของการรักษาสมดุลนิเวศที่ไม่กระทบต่อการรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เป็น
แหล่งกักเก็บน้ าได้เต็มศักยภาพและส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชนในการรองรับปริมาณน้ า ชะลอน้ า และลด
ปริมาณช่วงน้ าหลาก รวมถึงเป็นแหล่งน้ าของชุมชนไว้ใช้ประโยชน์ในฤดูแล้ง  

     ทส  (ทน . 
ทบ.) 
กษ (ชป.) 

นร. (สทนช.) 
 

7. ผลักดันการประกาศพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมในพ้ืนท่ีอ าเภอปลวกแดง และอ าเภอนิคมพัฒนา ท้ังอ าเภอ 
และบางส่วนของอ าเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง เพื่อคุ้มครองแหล่งน้ าส าคัญในพ้ืนที่ ได้แก่ อ่างเก็บน้ าหนอง
ปลาไหล อ่างเก็บน้ าดอกกราย และอ่างเก็บน้ าคลองใหญ่  

     ทส. (สผ.) 
นร. (สคก.) 

มท. (อปท.) 

8. สนับสนุนระบบผันน้ า ระบบเช่ือมโยงแหล่งน้ าภายในระหว่างลุ่มน้ าและระหว่างประเทศ เพื่อพัฒนาในการ
รองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ และพื้นที่อุตสาหกรรมใหม่ โดยค านึงถึงความเหมาะสมด้านอุทกวิทยา สภาพ
ภูมิศาสตร์ ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และความสัมพันธ์ท่ีดีกับประเทศเพื่อนบ้าน ควบคู่กับการพัฒนาแหล่งน้ า
ขนาดกลางและขนาดเล็ก แหล่งน้ าในไร่นา และแหล่งน้ าบาดาล รวมทั้งขยายพื้นที่ชลประทานให้ครอบคลุม
พื้นที่ที่มีศักยภาพ พร้อมทั้งปรับปรุงและพัฒนาระบบชลประทานให้มีประสิทธิภาพ สามารถจัดสรรน้ าส าหรับ
ภาคชุมชน เกษตร อุตสาหกรรม และบริการได้อย่างเพียงพอ  

     ทส (ทน. 
ทบ.) 
กษ (ชป.) 

นร. (สทนช.) 
 

9. ส่งเสริมการผลิตน้ าจืด (ประปา) จากน้ าทะเลเพื่อใช้ในภาคอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวบนเกาะ เพื่อลด
ความเสี่ยงจากปัญหาขาดแคลนน้ าดิบ และลดการใช้น้ าแหล่งเดียวกับชุมชน โดยควบคุมการผลิตให้คุณภาพน้ า
ตามมาตรฐานสากล 

     มท. 
(กปภ.) 

นร. (สทนช.) 
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มาตรการ 4.3 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
 

แนวทางการปฏิบัติ 
ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบ 

ระยะเร่งด่วน ระยะปานกลาง ระยะต่อไป หลัก สนับสนุน 
2561 2562 2563 2564 2565 เป็นตน้ไป 

1. การวางแผนเชิงพื้นที่ทางทะเล (Marine Spatial Planning: MSP) และการจัดท าผังทะเลหรือการแบ่งเขต
การใช้ประโยชน์ทางทะเล เพื่อก าหนดทิศทางการพัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูพื้นที่ทางทะเลและชายฝั่งให้
สามารถสร้างความมั่นคงทางแหล่งพลังงาน ความมั่งคั่งทางการประมง การท่องเที่ยว การอุตสาหกรรม และ
การคมนาคมขนส่ง และความยั่งยืนของระบบนิเวศทางทะเล รวมทั้งจัดการกับพ้ืนท่ีที่มีความเสื่อมโทรมจาก
การใช้ประโยชน์อย่างเข้มข้นและพื้นที่ชายฝั่งที่ถูกกัดเซาะ โดยค านึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างมิติเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น 

     ทส (ทช.)  
 

มท (อปท.) 

2. ป้องกันและแก้ไขพื้นที่ท่ีได้รับผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่งให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งลด
การก่อสร้างที่ส่งผลให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่ง รวมทั้ง ปรับปรุงการออกแบบและมาตรฐานการก่อสร้างเขต
ชุมชน อุตสาหกรรมและโครงสร้างพื้นฐานบริเวณชายฝั่งทะเล โดยค านึงถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทาง
สมุทรศาสตร์และปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในภาพรวม  

     ทส (ทช.)  
  

คค (จท.)  
มท (อปท.) 

3. อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและระบบนิเวศชายฝั่งทะเลให้ยั่งยืน ได้แก่ เพิ่มพื้นที่ป่า
ชายเลน ปะการัง หญ้าทะเล และสิ่งมีชีวิตบริเวณชายฝั่งทะเล  รวมทั้งฟื้นฟูและป้องกันความเสื่อมโทรมของ
ชายหาด หาดหิน และหาดเลน เพื่อให้เป็นแนวกันชนธรรมชาติระหว่างพื้นบกและพื้นทะเล และคงไว้ซึ่งคุณค่า
ทางระบบนิเวศ และความสวยงามชายหาด 

     ทส (ทช.)  
 

มท (อปท.) 

4. ก าหนดและประกาศพื้นที่คุ้มครองระบบนิเวศส าคัญทางทะเลและชายฝั่ง ปกป้องและอนุรักษ์สัตว์ทะเลหา
ยากและชนิดที่ใกล้สูญพันธุ์ และควบคุมดูแลกิจกรรมที่มีผลกระทบรุนแรงต่อระบบนิเวศและแหล่งอาหารของ
สิ่งมีชีวิตที่อาศัยบริเวณชายฝั่ง และที่ส่งผลให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่ง  

     ทส (ทช.)  
 

มท (อปท.) 

5. ผลักดันการประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องก าหนดเขตพื้นที่และมาตรการ
คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในท้องที่ต าบลบางปะกง ต าบลท่าข้าม ต าบลสองคลอง อ าเภอบางปะกง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา และท้องที่ต าบลคลองต าหรุ อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เพื่ออนุรักษ์และคุ้มครองทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง และความหลากหลายทางชีวภาพ  บริเวณปากแม่น้ าบางปะกง 

     ทส (สผ.) 
นร. (สคก.) 

มท (อปท.) 
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แนวทางการปฏิบัติ 
ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบ 

ระยะเร่งด่วน ระยะปานกลาง ระยะต่อไป หลัก สนับสนุน 
2561 2562 2563 2564 2565 เป็นตน้ไป 

6. อนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่อุทยานแห่งชาติทางทะเล และสภาพแวดล้อมบริเวณชายฝั่งทะเลและเกาะ เพื่อให้
การพัฒนาการท่องเที่ยวยั่งยืน โดยควบคุม ดูแลการบริหาร และการพัฒนา มิให้เกิดผลเสียหายต่อบริเวณ
ชายฝั่งทะเลและทรัพยากรชายฝั่งทะเลทุกประเภท และรักษาฟื้นฟูชายหาด ตลอดจนจัดระเบียบชายหาดให้
สอดคล้องกับหลักการผังเมือง 

     ทส (อส.) ทส (ทช.)  
 

7. ส่งเสริมการท าประมงที่ค านึงถึงความสมดุลของทรัพยากรสัตว์น้ า และระบบนิเวศ รวมทั้งพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการท าประมงที่ไม่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเล และสนับสนุนบทบาทการมี
ส่วนร่วมของชุมชนประมงพื้นบ้านและเครือข่ายประมงชายฝั่ง ตลอดจนสร้างกลไกการเฝ้าระวังการท าประมงที่
ผิดกฎหมาย 

     กษ (กปม.)  
  

ทส (ทช.)  
มท. (อปท.) 
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9.  แผนปฏิบัติการ และโครงการเร่งด่วน (Flagship Project) 
 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เสนอโครงการเพ่ือบรรจุใน ร่างแผนสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษ 
ภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 - 2564 ประกอบด้วย 4 แผนงาน ได้แก่ 1) แผนงานจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ที่ดี 2) แผนงานส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชนอย่างน่าอยู่ 3) แผนงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมและ
สร้างความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และ 4) แผนงานบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมจ านวน 86 โครงการ กรอบวงเงินรวม 13,572.604 ล้านบาท โดยขอรับจัดสรร
งบประมาณรัฐรวม 9,298.804 ล้านบาท และงบการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (PPP) จ านวน
4,273.800 ล้านบาท  

 
แผนงาน (ยุทธศาสตร์) โครงการ/กิจกรรม วงเงินรวม (ล้านบาท) 

1.  จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี 27 โครงการ 9,387.221 

2.  ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเมืองและ
ชุมชนอย่างน่าอยู่ 

14 โครงการ 417.716 

3.  สง่เสริมการมีส่วนร่วมและสร้างความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

8 โครงการ 134.150 

4.  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่าง 
มีประสิทธิภาพ 

37 โครงการ 3,633.517 

รวมทั้งสิ้น 86 โครงการ 13,572.604 

 
โดยมีโครงการเร่งด่วน (Flagship Project) ที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณ จ านวน 14 โครงการ 

วงเงินรวม 8,615.5794 ล้านบาท แบ่งเป็น  

5.1) งบประมาณรัฐบาล รวม 4,341.7794 ล้านบาท  
ประจ าปี พ.ศ. 2561 - 2562 วงเงิน  1,803.3534 ล้านบาท 
ประจ าปี พ.ศ. 2563 - 2564 วงเงิน  2,538.426  ล้านบาท 

5.2) งบเอกชนด าเนินการหรืองบการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (PPP) จ านวน 
4,273.800 ล้านบาท 
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9.1 โครงการเร่งด่วน (Flagship Project)  

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์โครงการ พ้ืนที่เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ปี พ.ศ.) 

วงเงินรวม  
(ล้านบาท) 

งบประมาณประจ าปี พ.ศ. (ล้านบาท) 
หน่วย

ด าเนินงาน 2561 2562 2563 2564 

แผนงานที่ 1 จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี  จ านวน 9 โครงการ 
1. โครงการก่อสร้างศูนย์
ก าจัดขยะมูลฝอยแบบ
ผสมผสานจังหวัดฉะเชิงเทรา  

ก่อสร้างศูนย์ก าจดัมลูฝอย  
ทม.ฉะเชิงเทรา ต.บางขวัญ  
อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ก าจัดมูล
ฝอยชุมชน 350-400 ตัน/วัน 
ด้วยระบบผสมผสาน ระบบคัด
แยก บ่อ Bio Dry โรงผลิตไฟฟ้า 
แบบ Pyrolysis Gasification 
ขนาด 3 MWh. ระบบผลติเมด็
พลาสติกเกรด Recycle ระบบ
ผลิตไมเ้ทียมจากขยะ Recycle 
และระบบผลิตปุย๋อินทรีย์จากมูล
ฝอยประเภทอินทรีย ์

จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

 

2562 1,073.800  1,073.800   เทศบาลเมือง
ฉะเชิงเทรา 

 

2. โครงการก่อสร้างศูนย์
ก าจัดมูลฝอย 

ก่อสร้างบ่อฝังกลบมูลฝอยแบบ
ถูกหลักสุขาภิบาล ในศูนย์ก าจัด
มูลฝอย ของ อบจ. ฉะเชิงเทรา  
อ.พนมสารคามจ.ฉะเชิงเทรา 
(ที่ดินของ ทม.ฉะเชิงเทรา 
จ านวน 80 ไร่)   

จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

 

2562 145.800  145.800   เทศบาลเมือง
ฉะเชิงเทรา 

 

3. โครงการก่อสร้างศูนย์
ก าจัดมูลฝอยติดเช้ือ  
เขตบริการสุขภาพที่ 6  

ก่อสร้างศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยติด
เช้ือ เขตบริการสุขภาพที่ 6 ด้วย
เตาติดเช้ือขนาด capacity 400 
กก./ชม. ขั้นต่ าเผาได้ 9.6 ตัน/วัน 

เขตบริการสุขภาพ 
ที่ 6 (ฉะเชิงเทรา 

ชลบุรี สมุทปราการ 
ปราจีนบุรี และ

สระแก้ว) 

2562-2563 357.000  357.000   เทศบาลเมือง
ฉะเชิงเทรา 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์โครงการ พ้ืนที่เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ปี พ.ศ.) 

วงเงินรวม  
(ล้านบาท) 

งบประมาณประจ าปี พ.ศ. (ล้านบาท) 
หน่วย

ด าเนินงาน 2561 2562 2563 2564 

4. โครงการก่อสร้างระบบ
ก าจัดขยะมูลฝอย cluster 2  
(อ.บางละมุงและอ.สัตหีบ) 
จังหวัดชลบุรี 

ก่อสร้างศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอย
ชุมชน โดยเตาเผา ขนาด 1,000 
ตัน/วัน  ด้วยเตาเผามูลฝอยขนาด 
500 ตัน/วัน จ านวน 2 ชุด 
ระบบผลิตพลังงานไฟฟ้า 1 ชุด 

พื้นที่ อ.บางละ
มุงและอ.สัตหีบ 
จังหวัดชลบุรี 

2562-2563 3,000.00  3,000.00   เมืองพัทยา 
(เอกชนลงทุน: 

PPP) 

5. โครงการก่อสร้างระบบ
ก าจัดขยะมูลฝอย เกาะล้าน 
จังหวัดชลบุรี 

1. ก่อสร้างศูนย์ก าจัดขยะมูล
ฝอยชุมชน โดยเตาเผา ขนาด 
50 ตัน/วัน 
2. ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบพื้นที่
ระบบ 

เกาะล้าน 
จังหวัดชลบุรี 

2562-2563 200.000  200.000   เมืองพัทยา 

6. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบบ าบัดเสียเมืองพัทยา 
(ซอยวดัหนองใหญ่) 

เพิ่มประสิทธิภาพระบบบ าบัดเสีย
เมืองพัทยา 
 
 

เมืองพัทยา 2562-2563 1,094.220 188.220 176.000 730.000  เมืองพัทยา 
จ.ชลบุรี 

7. โครงการก่อสร้างระบบ
รวบรวมและระบบบ าบัด 
น้ าเสียรวมอ าเภอปลวกแดง 

เพื่อรวบรวมและบ าบัดน้ าเสีย
จากแหล่งก าเนิด ลดการปนเปื้อน
มลพิษลงสูแ่หล่งน้ า 
 

อ าเภอปลวกแดง 2562-2563 960.000   390.000  570.000   อบจ.ระยอง 

8. โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบบริหาร
จัดการน้ าเสียในพื้นที่เขต
ควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง 

ก่อสร้างปรับปรุงและรวบรวม
บ าบัดน้ าเสียจากแหล่งก าเนิด  
ลดการปนเปื้อนมลพิษลงสู่แหล่ง
น้ าในเขตควบคุมมลพิษ 

ครอบคลุม  
8 ต าบล 

2562-2564 1,400.000   420.000  420.000  560.000 อบจ.ระยอง 

9.  โครงการจัดท าการ
ประเมินผลกระทบเชิง
ยุทธศาสตร์ในพื้นที่ EEC   

เพื่อศึกษาและจัดท าประเมินผล
กระทบเชิงยุทธศาสตร์ในพื้นที่
พัฒนาเมืองใหม่ใน EEC 

พื้นทีพ่ัฒนาเมือง
ใหม่ใน EEC 

2563 60.000   60.000  หน่วยงาน 
ผู้ลงทุน 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์โครงการ พ้ืนที่เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ปี พ.ศ.) 

วงเงินรวม  
(ล้านบาท) 

งบประมาณประจ าปี พ.ศ. (ล้านบาท) 
หน่วย

ด าเนินงาน 2561 2562 2563 2564 

แผนงานที่ 2 ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชนอย่างน่าอยู่ จ านวน 2 โครงการ 
10. โครงการการอนุรักษ์
และพัฒนาพื้นที่สีเขียวใน
เขตพื้นที่ EEC 

1. เพื่อจัดท าแนวกันชนสีเขียว 

2. พัฒนาพื้นที่สีเขียวในเมือง 

3. รณรงค์เพื่อการอนุรักษ์และ
พัฒนาพื้นที่สีเขียว 

จังหวัดในพื้นที่ 
EEC 

2562-2564 20.000 - 10.000 10.000 - กระทรวง
ทรัพยากรฯ 

(สผ.) 

11. โครงการพัฒนาป่าชุมชน
เมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อน 
    1.1 ฝึกอบรม หลักสูตร 
สร้างป่าพัฒนาเมือง 
    1.2 ส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่
ป่าไม้ในเมือง 
    1.3 จัดสร้าง
สวนสาธารณะเพื่อ
สิ่งแวดล้อมในเขตชุมชนเมือง 
    1.4 เพาะช ากล้าไม้ทั่วไป 
 

เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว หรือพื้นที่
นันทนาการ หรือสถานที่พักผ่อน 
หย่อนใจ และการศึกษาธรรมชาติ
ให้กับประชาชนในเขตชุมชน 

จังหวัดในพื้นที่
รับผิดชอบ ได้แก่ 

ระยอง ชลบุรี 
จันทบุรี ตราด 
ฉะเชิงเทรา 

สระแก้ว และ
สมุทรปราการ 

2561-2564 5.1794 1.3640 0.5314 1.6420 1.6420 กระทรวง
ทรัพยากรฯ 
(กรมป่าไม้ -
ศูนย์ส่งเสริม
วนศาสตร์
ชุมชนที่ 6 
(ระยอง)) 

แผนงานที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ จ านวน 3 โครงการ 
12. โครงการยกระดับ
มาตรฐานการท่องเที่ยวใน
อุทยานแห่งชาติ 

เสริมสร้างการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์อย่างเป็นระบบและยั่งยืน 
เพื่อรองรับการพัฒนา EEC 

อุทยานแห่งชาติ
เขาแหลมหญ้า- 
หมู่เกาะเสม็ด และ
อุทยานแห่งชาติ
เขาชะเมา-เขาวง 
จังหวัดระยอง 
 

2562-
2564 

100.000 - - 50.00 50.000 กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า

และพันธุ์พืช  
(ส านักอุทยาน

แห่งชาติ) 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์โครงการ พ้ืนที่เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ปี พ.ศ.) 

วงเงินรวม  
(ล้านบาท) 

งบประมาณประจ าปี พ.ศ. (ล้านบาท) 
หน่วย

ด าเนินงาน 2561 2562 2563 2564 

13. โครงการเสริมสร้างการ
ท่องเที่ยวทางทะเลระยองเชิง
อนุรักษ์อย่างเป็นระบบและ
ยั่งยืนเพื่อรองรับการพัฒนา 
EEC 

อนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกัน
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้
มีความสมดุลสนับสนุนการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

พื้นที่ชายฝั่งทะเล 
อ าเภอแกลง  
อ าเมืองระยอง 
และอ าเภอ 
บ้านฉาง 
 

2561-
2564 

128.000  32.000  32.000 32.000 32.000 ส านักบริหาร
จัดการ

ทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง
ที่ 1 (ระยอง) 

14. โครงการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ในเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก (หาดเลน
ในต าบลคลองต าหรุ อ าเภอ
เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 
ความยาว 500 เมตร และ
ต าบลคลองท่าข้าม อ าเภอบาง
ปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ความยาว 500 เมตร รวม
ความยาว 1,000 เมตร) 

1. คุ้มครอง อนุรักษ์และฟื้นฟู 
ทรัพยากรที่มีความส าคัญและ
วิกฤต  
2. ส่งเสริมให้ความรู้และสร้าง
จิตส านึกให้กับเครือข่ายภาคี และ
สนับสนุนกิจกรรมเชิงอนุรักษ์
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  
3. ส ารวจ ศึกษาและออกแบบ
รายละเอียดการปลูกป่าชายเลน
เป็นแนวกันคลื่นในพื้นที่  
4. ด าเนินโครงการสาธิตในพื้นที่
ประสบปัญหา เพื่ออนุรักษ์ และ
ฟื้นฟูป่าชายเลนอย่างเป็นรูปธรรม 
 

จังหวัดชลบุรี
และจังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

2562-
2564 

71.580 - 60.438 5.571 5.571 กระทรวง
ทรัพยากรฯ 

(ส านักบริหาร
จัดการทรัพยากร
ทางทะเลและ
ชายฝั่งที่ 2) 

รวมทั้งสิ้น 14 โครงการ 8,615.5794 221.58 5,855.5694 1,879.213 659.213  
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9.2  โครงการ/กิจกรรมด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้แผนสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์โครงการ พืน้ที่เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ปี พ.ศ.) 

วงเงินรวม  
(ล้านบาท) 

งบประมาณประจ าปี พ.ศ. (ล้านบาท) 
หน่วย

ด าเนินงาน 2561 2562 2563 2564 

การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน และมูลฝอยติดเชื้อ  
1. โครงการก่อสร้างศูนย์ก าจัดขยะ

มูลฝอยแบบผสมผสานจังหวัด
ฉะเชิงเทรา  

ก่อสร้างศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยแบบ
ผสมผสาน เพื่อก าจัดมูลฝอยชุมชน (350-
400 ตัน/วัน) ด้วยระบบผสมผสาน  

จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

2562 1,200.000  1,200.000   เทศบาลเมือง
ฉะเชิงเทรา 

2. โครงการก่อสร้างศูนย์ก าจัดมูลฝอย ก่อสร้างบ่อฝังกลบมูลฝอยแบบถูกหลัก
สุขาภิบาล ในศูนย์ก าจัดมูลฝอย ของ  
อบจ. ฉะเชิงเทรา อ.พนมสารคาม จ.
ฉะเชิงเทรา (ท่ีดินของ ทม.ฉะเชิงเทรา 
จ านวน 80 ไร่)   

จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

2562 145.800  145.800   เทศบาลเมือง
ฉะเชิงเทรา 

 

3. โครงการก่อสร้างศูนย์ก าจัดมูลฝอย
ติดเชื้อ เขตบริการสุขภาพท่ี 6  

ก่อสร้างศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ  
เขตบริการสุขภาพท่ี 6 ด้วยเตาติดเชื้อ 
ขนาด capacity 400 กก./ชม. ขั้นต่ าเผาได้  
9.6 ตัน/วัน 

เขตบริการสุขภาพ 
ท่ี 6 (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี 
สมุทปราการ ปราจีนบุรี 

และสระแก้ว) 

2562-2563 357.000  357.000   เทศบาลเมือง
ฉะเชิงเทรา 

4. โครงการก่อสร้างระบบก าจัดขยะ
มูลฝอย cluster 2 (อ.บางละมุง
และอ.สัตหีบ) จังหวัดชลบุรี 

ก่อสร้างศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยชุมชน  
โดยเตาเผา ขนาด 1,000 ตัน/วัน  ด้วย
เตาเผามูลฝอยขนาด 500 ตัน/วัน จ านวน 
2 ชุด ระบบผลิตพลังงานไฟฟ้า 1 ชุด 

พื้นท่ี อ.บางละมุง
และอ.สัตหีบ 
จังหวัดชลบุรี 

2562-2563 3,000.00  3,000.00   เมืองพัทยา 
(เอกชนร่วม
ลงทุน : PPP) 

5. โครงการก่อสร้างระบบก าจัดขยะ
มูลฝอย เกาะล้าน จังหวัดชลบุรี 

1. ก่อสร้างศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยชุมชน  
โดยเตาเผา ขนาด 50 ตัน/วัน 
2. ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบพื้นท่ีระบบ 

เกาะล้าน 
จังหวัดชลบุรี 

 

2562-2563 200.000  200.000   เมืองพัทยา 

6. โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ตกค้างสะสมจังหวัดระยองแบบ

รื้อหลุมฝังกลบและปรับภูมิทัศน์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีขยะเก่า

อปท.พื้นท่ี 
จังหวัดระยอง 

2561-2562 192.000  96.000  96.000    อบจ.ระยอง 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์โครงการ พืน้ที่เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ปี พ.ศ.) 

วงเงินรวม  
(ล้านบาท) 

งบประมาณประจ าปี พ.ศ. (ล้านบาท) 
หน่วย

ด าเนินงาน 2561 2562 2563 2564 

บูรณาการ สะสม 
 

7. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการขยะบนเกาะเสม็ด 

จัดหาระบบคัดแยกขยะ ระบบหมักปุ๋ย
ชีวภาพและระบบอัดขยะ พาหนะขนส่งไป
ก าจัดศุนย์ก าจัดขยะครบวงจรจังหวัด
ระยอง 
 

บนเกาะเสม็ด  
ต าบลเพ  

อ าเภอเมืองระยอง 

2561-2562 186.000  93.000  93.000    อบจ.ระยอง 

8. โครงการก่อสร้างระบบหมักก๊าซ
ชีวภาพ 

ขยะอินทรีย์จากการคัดแยกถูกน าไปผลิต
ก๊าซชีวภาพ 
 
 

ต าบลน้ าคอก ต าบล
ทับมา อ าเภอเมือง 

2561-2562 506.000  253.000  253.000    อบจ.ระยอง 

9. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
มลพิษจากขยะมูลฝอยและ 
ของเสียอันตราย 
 

 ระยอง 

2561-2564 2.000 0.500 0.500 0.500 0.500 กระทรวง
ทรัพยากรฯ 
(ทสจ.ระยอง) 

การจัดการกากของเสียภาคอุตสาหกรรม 
10. โครงการบริหารจัดการกาก
อุตสาหกรรม (ท่ัวประเทศ) 

เพื่อบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมให้มี
ประสิทธิภาพ ครอบคลุมพื้นท่ีท่ัวประเทศ 

ชลบุรี ระยอง 
ฉะเชิงเทรา 

 

2562-2563 49.3605  28.3605 21.000  
กระทรวง

อุตสาหกรรม
(กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม) 

10. 1 โครงการพัฒนาศักยภาพ
การใช้ประโยชน์กากของเสีย  

เพื่อพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์กาก
ของเสีย 

2563 8.000  
 

8.000 
 

10. 2 โครงการยกระดับ
ผู้ประกอบการจัดการกากของเสีย  

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการ
จัดการกากของเสีย 

2563 8.000  
 

8.000 
 

 
 

    
    

 
 

 
  

  
    

อบจ.ระยอง ได้รับงบประมาณประจ าปี 2561 แล้ว และอยู่ระหว่าง 
การขอจัดสรรงบประมาณปี 2562 เพิ่มเติม 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์โครงการ พืน้ที่เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ปี พ.ศ.) 

วงเงินรวม  
(ล้านบาท) 

งบประมาณประจ าปี พ.ศ. (ล้านบาท) 
หน่วย

ด าเนินงาน 2561 2562 2563 2564 

การจัดการน้ าเสียชุมชน 
11. โครงการก่อสร้างระบบรวบรวม
และระบบบ าบัดน้ าเสียรวมอ าเภอ
ปลวกแดง 

เพื่อรวบรวมและบ าบัดน้ าเสียจาก
แหล่งก าเนิด ลดการปนเปื้อนมลพิษลงสู่
แหล่งน้ า 

อ าเภอปลวกแดง 2562-2563 960.000   390.000  570.000   อบจ.ระยอง 

12. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
บริหารจัดการน้ าเสียในพื้นท่ีเขต
ควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง 

ก่อสร้างปรับปรุงและรวบรวมบ าบัดน้ าเสีย
จากแหล่งก าเนิด ลดการปนเปื้อนมลพิษลงสู่
แหล่งน้ าในเขตควบคุมมลพิษ 

ครอบคลุม  
8 ต าบล 

2562-2564 1,400.000   420.000  420.000  560.000 อบจ.ระยอง 

หมายเหตุ ประกอบด้วย   โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสียชุมชนต าบลมาบยางพร 
โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ าเสียชุมชนเทศบาลต าบลมาบข่าพัฒนา เทศบาลต าบลทับมา เทศบาลต าบลเนินพระ และเทศบาลนครระยอง และก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสียเทศบาลนครระยอง 
โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสียชุมชนเทศบาลเมืองมาบตาพุด 
โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ าเสียเทศบาลเมืองบ้านฉางและเทศบาลต าบลบ้านฉาง และก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสียเทศบาลบ้างฉาง 

13. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
บ าบัดเสียเมืองพัทยา (ซอยวัด
หนองใหญ่) 

เพิ่มประสิทธิภาพระบบบ าบัดเสียเมืองพัทยา เมืองพัทยา 2562-2563 1094.220 188.220 176.000 730.000 เมืองพัทยา 
จ.ชลบุรี 

14. โครงการก่อสร้างระบบรวบรวม
และบ าบัดน้ าเสียชุมชน จังหวัด
ชลบุรี ตามพื้นท่ีเป้าหมายของ
กรมควบคุมมลพิษ  

 

1. ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบ
รายละเอียดก่อสร้างระบบรวบรวมและบ าบัด
น้ าเสียชุมชน 
2. ก่อสร้างระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสีย
ชุมชน 

พื้นท่ีเร่งด่วนของ คพ. 
ได้แก่ ทต.นาจอมเทียน 

ทม.หนองปรือ ทน.
เจ้าพระยาสุรศักดิ์  

ทต.ห้วยใหญ่ 
 

2562-2564      อบจ.ชลบุรี 

15. โครงการก่อสร้างระบบรวบรวม
และบ าบัดน้ าเสียชุมชน จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ตามพื้นท่ีเป้าหมาย
ของกรมควบคุมมลพิษ  

1.ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบ
รายละเอียดก่อสร้างระบบรวบรวมและบ าบัด
น้ าเสียชุมชน 
2.ก่อสร้างระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสีย
ชุมชน 

พื้นท่ีเป้าหมายของ สสภ. 
13 ได้แก่ ทต.บางวัว ทต.
บางวัวคณารักษ์ อบต.ท่า
ไข่ อบต.บางตีนเป็ด และ  
ทต.พนมสารคาม 
 
 

2562-2564      อบจ.
ฉะเชิงเทรา 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์โครงการ พืน้ที่เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ปี พ.ศ.) 

วงเงินรวม  
(ล้านบาท) 

งบประมาณประจ าปี พ.ศ. (ล้านบาท) 
หน่วย

ด าเนินงาน 2561 2562 2563 2564 

การตรวจสอบ ติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม และเฝ้าระวังการปล่อยมลพิษ อุบัติภัยจากสารเคมี และการลักลอบทิ้งสารเคมี 
16. การตรวจสอบการแก้ไขปัญหา

มลพิษจากอุบัติภัยฉุกเฉินสารเคมี/
การลักลอบท้ิงกากของเสียและ
เรื่องร้องเรียนในพื้นท่ี EEC  

เพื่อสนับสนุนและประสานการปฏิบัติการ
เพื่อการจัดการปัญหามลพิษจากเหตุฉุกเฉิน
สารเคมีและกากของเสียและเรื่องร้องเรียน
ในพื้นท่ี EEC 

จังหวัดระยอง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา และจังหวัด
ชลบุรี 

๔ ปี 
2561-
2564 

๒.๒๐ ๐.๔๐๐ ๐.๕๐๐ ๐.๖๐๐ ๐.๗๐๐ ศูนย์ควบคุม
มลพิษระเบียง
เศรษฐกิจภาค

ตะวันออก 
17. การสนับสนุนหน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้องในการติดตามตรวจสอบ
และเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ในพื้นท่ี EEC 

เพื่อติดตามตรวจสอบและ เฝ้าระวังคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมในพื้นท่ี EEC 
 

จังหวัดระยอง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา และจังหวัด
ชลบุรี 

๔ ปี 
2561-
2564 

๐.๙๐๑ ๐.๐๐๑ ๐.๒๐๐ ๐.๓๐๐ ๐.๔๐๐ ศูนย์ควบคุม
มลพิษระเบียง
เศรษฐกิจภาค
ตะวันออก 

18. การอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
เจ้าหน้าท่ี ท่ี เกี่ยวข้องด้านการ
จัดการอุบัติภัยสารเคมีและการ
ลักลอบท้ิงกากของเสียในพื้นท่ี 
EEC 

๑. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความพร้อมของ
บุคลากรด้านการจัดการอุบัติภัยสารเคมี
และการลักลอบท้ิงกากของเสียในพื้นท่ี
โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
(EEC) ประกอบด้วยหลักสูตรต่าง ๆ   อาทิ 
๑) หลักสูตร "การตอบโต้เหตุฉุกเฉิน
สารเคมี ระดับเทคนิค" ระยะเวลาฝึกอบรม ๕  
วัน จ านวน ๓  รุ่น/ปี 
๒)  หลักสูตรการตรวจสอบ บ่งชี้ และ
ประเมนิมลพิษฉุกเฉินจากสารเคมีและการ
ประสานเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม 
ระยะเวลาฝึกอบรม ๓ วันจ านวน ๒ รุ่น/ปี 
๓) หลักสูตร "การประเมินความเสี่ยง
อุบัติภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตรายและ
การสื่อสารความเสี่ยงต่อสาธารณะ 
ระยะเวลฝึกอบรม ๑ วัน จ านวน ๒ รุ่น/ปี 
เป็นต้น 

จังหวัดระยอง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา และจังหวัด
ชลบุรี 

 

๔ ปี 

2561-
2564 

๕.๐ ๐.๗๐ ๐.๘๐ ๑.๕๐ ๒.๐ ศูนย์ควบคุม
มลพิษระเบียง
เศรษฐกิจภาค

ตะวันออก 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์โครงการ พืน้ที่เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ปี พ.ศ.) 

วงเงินรวม  
(ล้านบาท) 

งบประมาณประจ าปี พ.ศ. (ล้านบาท) 
หน่วย

ด าเนินงาน 2561 2562 2563 2564 

19. การจัดท าฐานข้อมูลการติดตาม
ตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม และเชื่อมโยงข้อมูล
สิ่งแวดล้อมในพื้นท่ี EEC 

เพื่อจัดท าระบบฐานข้อมูลเพื่อการจัดการ
มลพิษ และคาดการณ์การแพร่กระจาย
มลพิษในภาวะฉุกเฉินและเชื่อมโยงข้อมูล
สิ่งแวดล้อมในพื้นท่ีEEC 
 
 
 
 
 
 

จังหวัดระยอง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา และจังหวัด
ชลบุรี 

๔ ปี 
2561-
2564 

 

๕.๑๕ ๐.๐๕ ๔.๐ ๐.๕ ๐.๖ ศูนย์ควบคุม
มลพิษระเบียง
เศรษฐกิจภาค

ตะวันออก 

20. จัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ในการ
ตรวจสอบมลพิษฉุ ก เฉินจาก
สารเคมีและกากของเสีย รวมท้ัง
อุปกรณ์และวัสดุในการป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคล (PPE) 

เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของหน่วย
ตรวจสอบมลพิษฉุกเฉินสารเคมีในการ
จัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ในการตรวจสอบ
มลพิษฉุกเฉินจากสารเคมีและกากของเสีย 
รวมท้ังอุปกรณ์และวัสดุในการป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคล (PPE) 

จังหวัดระยอง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา และจังหวัด
ชลบุรี 

๔ ปี 
2561-
2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

๘.๐๙ ๐.๐๙ ๖.๐ ๑.๐ ๑.๐ ศูนย์ควบคุม
มลพิษระเบียง
เศรษฐกิจภาค

ตะวันออก 

- ปี ๒๕๖๑ เป็นการเชื่อมโยงข้อมูลมลพิษและการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมภายในกรมควบคุมมลพิษ 

- ปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ เป็นการเชื่อมโยงข้อมูลคุณภาพส่ิงแวดล้อมหน่วยงานในพื้นท่ี EEC 
และการปรับปรุงข้อมูล 

- ปี ๒๕๖๑ เป็นการจัดซ้ืออุปกรณ์และวัสดุป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) 
- ปี ๒๕๖๒ จัดซ้ือเครื่องมือตรวจสอบมลพิษ ได้แก่ 

- เครื่องเก็บตัวอย่างน้ า (water sampler) 
- ชุดอุปกรณ์เก็บตัวอย่างดินแบบแท่ง 
- ชุดอุปกรณ์ขุดเจาะดินเพ่ือเก็บไอระเหยสารเคมีจากดิน 
- เครื่องเก็บตัวอย่างตะกอนดินใต้ท้องน้ า 
-  ชุดตรวจสอบสารเคมภีาคสนาม (Industrial Chemical Field Identification 

Kit) 
- เครื่องเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองในบรรยากาศ (High Volume Air Sampler) 
- เครื่องตรวจวัดระดับเสียง 
- โดรน  (Drone) ส าหรับตรวจวัดคุณภาพอากาศ 
- ชุดอุปกรณ์และวัสดุสนับสนุนการปฏิบัติการตอบโต้เหตุฉุกเฉินสารเคมีและวัตถุ

อันตราย 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์โครงการ พืน้ที่เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ปี พ.ศ.) 

วงเงินรวม  
(ล้านบาท) 

งบประมาณประจ าปี พ.ศ. (ล้านบาท) 
หน่วย

ด าเนินงาน 2561 2562 2563 2564 

21. การซ่อมบ ารุงเครื่องมือ อุปกรณ์
ในการตรวจสอบมลพิษฉุกเฉิน
จากสารเคมีและกากของเสยี  

เพื่อซ่อมบ ารุงและรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์
ในการตรวจสอบมลพิษฉุกเฉินจากสารเคมี
และกากของเสี ย  ใ ห้ พ ร้ อ ม ใ ช้ ง า น ไ ด้
ตลอดเวลาและทันสมัย 
 
 
 
 
 
 
 

จังหวัดระยอง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา และจังหวัด
ชลบุรี 

๔ ปี 
2561-
2564 

๓.๕ ๐.๕๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ศูนย์ควบคุม
มลพิษ
ระเบียง

เศรษฐกิจ
ภาค

ตะวันออก 

22. การศึกษาการประเมินความ
เสี่ยงจากการขนส่งวัตถุอันตราย
ในจังหวัดท่ีมีความเสี่ยงสูงใน
พื้นท่ี EEC 

๑. เพื่อประเมินความเสี่ยงอันตรายจากการ
ขนส่งวัตถุอันตรายของเส้นทางขนส่งหลักท่ี
เชื่อมโยงไปยังพื้นท่ี EEC 
๒. เพื่อจัดท าระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
และระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้าน
การขนส่งและการจัดการอุบัติภัยจากการ
ขนส่งวัตถุอันตรายในพื้นท่ีเสี่ยงของเส้นทาง
สายหลักเชื่อมโยงไปยังพื้นท่ี EEC 
๓. เพื่อเสนอแนะแนวทางและมาตรการ
ควบคุมการขนส่งวัตถุอันตรายท่ีเหมาะสมกับ
พื้นท่ีเสี่ยงของเส้นทางสายหลักเชื่อมโยง
พื้นท่ี EEC 
๔. เพื่อเสนอแนะแผนป้องกันและแก้ไข
อุบัติภัยจากการขนส่งวัตถุอันตรายในพื้นท่ี 
EEC 

จังหวัดระยอง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา และจังหวัด
ชลบุรี 

๑ ปี 

2562 

๕.๐ - ๕.๐ - - ศูนย์ควบคุม
มลพิษระเบียง
เศรษฐกิจภาค

ตะวันออก 

- ปี ๒๕๖๑ เป็นการซ่อมแซมเครื่องมือ อุปกรณ์ตรวจวัดก๊าซพิษและสารอินทรีย์ระเหย
ง่ายรวม จ านวน ๔ เครื่อง 

- ปี ๒๕๖๒  เป็นการซ่อมบ ารุงเครื่องมือ ตรวจวัดก๊าซพิษและไอระเหยสารเคมีชนิด
อันตรายร้ายแรง (FTIR) 

- ปี ๒๕๖๓-๒๕๖๔ เป็นการซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องมือตรวจวัดมลพิษฉุกเฉิน ประจ าปี 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์โครงการ พืน้ที่เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ปี พ.ศ.) 

วงเงินรวม  
(ล้านบาท) 

งบประมาณประจ าปี พ.ศ. (ล้านบาท) 
หน่วย

ด าเนินงาน 2561 2562 2563 2564 

23. โครงการลดของเสียในแหล่งน้ า
วิกฤติและจัดการคุณภาพน้ าใน
แหล่งน้ าหลัก 

1. เพื่อให้แม่น้ าสายหลักและแหล่งน้ าในพื้นท่ี
วิกฤต มีคุณภาพน้ าดีขึ้น 
2. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการ
จัดการต่อปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม การควบคุม
ป้องกัน และลดการแพร่ กระจายมลพิษทาง
น้ าจากแหล่งก าเนิดมลพิษ 
3. เพื่อให้เกิดความตระหนักและมีส่วนร่วม
จัดท าแผนลด แก้ไขมลพิษทางน้ าในพื้นท่ีลุ่ม
น้ าวิกฤต 
4. เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นริมล า
น้ าสายหลักท่ีอยู่ ในภาวะวิกฤต สามารถ
จั ดท าค าขอ เพื่ อ ขอรั บการส นั บส นุ น
งบประมาณ ผ่านแผนปฏิบัติการเพื่อการ
จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 
ในการก่อสร้างระบบรวบรวมและบ าบัดน้ า
เสียชุมชน 

ระยอง 2561 
 

0.910 0.910 - - - ส านักงาน
สิ่งแวดล้อม
ภาคท่ี 13 
(ชลบุรี) 

24. โครงการการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลและเฝ้าระวังด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นท่ี
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก 

1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลและเฝ้าระวังด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อม  
2. ติดตามแนวโน้มสถานการณ์ด้าน
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  
3. สื่อสารความเสี่ยงมลพิษสิ่งแวดล้อมและ
ผลกระทบต่อสุขภาพต่อประชาชนในพื้นท่ีEEC   
4. พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข
และภาคีเครือข่ายในการสนับสนุนติดตาม
การด าเนินการมาตรการด้านสุขภาพใน
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
ท้ัง IEE EIA EHIA 

ชลบุรี 
ระยอง 

ฉะเชงิเทรา 

5ปี 
2561-2565 

21.140 3.140 6.00 6.00 6.00 กรมอนามัย 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์โครงการ พืน้ที่เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ปี พ.ศ.) 

วงเงินรวม  
(ล้านบาท) 

งบประมาณประจ าปี พ.ศ. (ล้านบาท) 
หน่วย

ด าเนินงาน 2561 2562 2563 2564 

การเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
25. โครงการจัดท าการประเมินผล

กระทบเชิงยุทธศาสตร์ในพื้นท่ี 
EEC   

เพื่อศึกษาและจัดท าประเมินผลกระทบเชิง
ยุทธศาสตร์ในพื้นท่ีพัฒนาเมืองใหม่ใน EEC  

พื้นทีพ่ัฒนาเมืองใหม่
ใน EEC 

2563 60.000   60.000  หน่วยงาน 
ผู้ลงทุน 

26. โครงการติดตามตรวจสอบการ
ปฏิบัติตามมาตรการด้าน
สิ่งแวดล้อมของโครงการท่ีจัดท า
รายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ในพื้นท่ี EEC 

1. ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการ
ท่ีก าหนดในรายงาน ในทุกโครงการ ของแต่ละ
กลุม่ประเภทโครงการพื้นท่ี EEC 
2.ศึกษาและเสนอแนะรูปแบบกลไกท่ี
เหมาะสมท่ีน ามาปฏิบัติและตรวจประเมิน
โครงการอย่างมีประสิทธิภาพ 
3.ประเมินผลการใช้เครื่องมือการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมในการจัดการสิ่งแวดล้อม
ระดับโครงการ 

โครงการในพื้นท่ี EEC 2562 5.000  5.000   กระทรวง
อุตสาหกรรม

(สกรศ.) 
ร่วมกับ 

กระทรวง
ทรัพยากรฯ 

(สผ.) 

27. โครงการศึกษาการจัดการมลพิษ
ทางอากาศในพื้นท่ีอุตสาหกรรม 
มาบตาพุด เพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 

1. เพื่อรวบรวมและจัดท าฐานข้อมูลการปรับ
ลดการระบายมลพิษทางอากาศและ
ฐานข้อมูลการระบายสารอินทรีย์ระเหยง่าย 
จากแหล่งก าเนิดโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นท่ี
ท่ีมีการปรับลดอัตราการระบายมลพิษ 
80:20 ตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ 
2. ทบทวนและจัดท าหลักเกณฑ์พิจารณา
คุณภาพอากาศใน EIA ส าหรับพื้นท่ีท่ีมีการ
ปรับลดอัตราการระบายมลพิษ 80:20  

พื้นท่ีอุตสาหกรรม 
มาบตาพุด 

2562 15.000  15.000   กระทรวง
อุตสาหกรรม

(สกรศ.) 
ร่วมกับ 

กระทรวง
ทรัพยากรฯ 

(สผ.) 

รวมทั้งสิ้น 27 โครงการ 9,387.221 693.821 6,389.800 1,366.400 937.200  
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชนอย่างน่าอยู่  
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์โครงการ พืน้ที่เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ปี พ.ศ.) 

วงเงินรวม 
(ล้านบาท) 

งบประมาณประจ าปี พ.ศ.(ล้านบาท) 
หน่วย

ด าเนินงาน 2561 2562 2563 2564 

1. โครงการการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นท่ี 
สีเขียวในเขตพื้นท่ี EEC 

1. เพื่อจัดท าแนวกันชนสีเขียว 
2. พัฒนาพื้นท่ีสีเขียวในเมือง 
3. รณรงค์เพื่อการอนุรักษ์และพัฒนา
พื้นท่ีสีเขียว 

EEC 2562-2564 20.000  10.000 10.000  กระทรวง
ทรัพยากรฯ 

(สผ.) 

2. โครงการพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลด
สภาวะโลกร้อน 

   2.1 ฝึกอบรม หลักสูตร สร้างป่าพัฒนา
เมือง 

   2.2 ส่งเสริมการเพิ่มพื้นท่ีป่าไม้ในเมือง 
   2.3 จัดสร้างสวนสาธารณะเพื่อ

สิง่แวดล้อมในเขตชุมชนเมือง 
   2.4 เพาะช ากล้าไม้ท่ัวไป 

เพื่อเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว หรือพื้นท่ี
นันทนาการ หรือสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ 
และการศึกษาธรรมชาติให้กับประชาชน
ในเขตชุมชน 

จังหวัดในพื้นท่ีรับผิดชอบ 
ได้แก่ ระยอง ชลบุรี จันทบุรี 
ตราด ฉะเชิงเทรา สระแก้ว 

และสมุทรปราการ 

2561-2564 5.1794 1.3640 0.5314 1.6420 1.6420 กระทรวง
ทรัพยากรฯ 
(กรมป่าไม้ -
ศูนย์ส่งเสริม
วนศาสตร์
ชุมชนท่ี 6 
(ระยอง)) 

3. กิจกรรมเพาะช ากล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นท่ี 
สีเขียว 

1. เพื่อฟื้นฟูพื้นท่ีป่าไม้ ปรับปรุง
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ 
2. เพิ่มประสิทธิภาพและขีดความ  
สามารถในการผลิตกล้าไม้ให้ได้ท้ัง
ปริมาณและคุณภาพสนับสนุนโครงการ
ต่างๆ และความต้องการของประชาชน
อย่างเพียงพอ 
3. ส่งเสริมเผยแพร่ ผึกอบรมเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีด้านการเพาะช ากล้าไม้และ
ปลูกปา่ 
 
 
 

จังหวัดชลบุรี ระยอง           
และฉะเชิงเทรา 

2561-2564 55.490 5.600 5.490 22.200 22.200 กระทรวง
ทรัพยากรฯ 
(กรมป่าไม้) 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์โครงการ พืน้ที่เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ปี พ.ศ.) 

วงเงินรวม 
(ล้านบาท) 

งบประมาณประจ าปี พ.ศ.(ล้านบาท) 
หน่วย

ด าเนินงาน 2561 2562 2563 2564 

4. โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อ
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  
ระยะท่ี 2 

1. เพื่อเพิ่มพื้นท่ีปลูกไม้เศรษฐกิจ 
ส าหรับผลิตไม้เพื่อการใช้สอยให้
เพียงพอภายในประเทศ และสร้างรายได้
จากการขายผลผลิตให้กับเกษตรกรท่ี
เข้าร่วมโครงการในอนาคต 
2. เพื่อสร้างอาชีพด้านป่าไม้ให้กับ
ประชาชนในท้องถิ่น 
3. เพื่อเพิ่มจ านวนต้นไม้ท่ีจะดูดซับ
คาร์บอนไดออกไซด์ ช่วยสร้างสมดุลทาง
ระบบนิเวศ 

พื้นท่ีท่ีมีเอกสารสิทธิ์ 2561 23.800 23.800    กระทรวง
ทรัพยากรฯ 
(กรมป่าไม้) 

5. โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ
ในพื้นท่ีปลูกไม้ยางพาราและพื้นท่ี
เกษตรกรรม 

1. เพื่อเพิ่มพื้นท่ีป่าเศรษฐกิจในท่ีดิน
ของเอกชนท่ีปลูกไม้ยางพาราและพื้นท่ี
เกษตรกรรม 
2. เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์ท่ีดินให้
เต็มศักยภาพ 
3. เพื่อเพิ่มผลผลิตไม้เศรษฐกิจและไม้
ใช้สอย สร้างอาชีพและรายได้ให้แก่
เกษตรกร 

พื้นท่ีท่ีมีเอกสารสิทธิ์ 2561 8.100 8.100    กระทรวง
ทรัพยากรฯ 
(กรมป่าไม้) 

6. โครงการฟื้นฟูเมืองเดิม 1. วางและจัดท าผังฟื้นฟูเมือง เพื่อ
สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน  
2. เพื่อยกระดับการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาเมือง 
3. เพื่อวางผังพื้นท่ีเฉพาะบริเวณ
ประกอบแผนการเป็นสังคมสูงอายุ
ผสานกับวัฒนธรรมทางสังคมและ
ระบบนิเวศ 
4. พัฒนาโครงการน าร่อง 

EEC 
(ชลบุรี ระยอง 
ฉะเชิงเทรา) 

2562-2564 60.000 - 20.000 20.000 20.000 กระทรวง 
มหาดไทย 

(ยผ.) 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์โครงการ พืน้ที่เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ปี พ.ศ.) 

วงเงินรวม 
(ล้านบาท) 

งบประมาณประจ าปี พ.ศ.(ล้านบาท) 
หน่วย

ด าเนินงาน 2561 2562 2563 2564 

7. โครงการวางผังพัฒนาเชิงพื้นท่ีตาม
แนวทางการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 

1. ขับเคลื่อนแผนงานการด าเนินงาน
ด้านการวางแผนและพัฒนาเชิงพื้นท่ี 
2. เชื่อมโยงแผนและผังตามแนว
ทางการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 
3. สนับสนุนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามเป้าหมายเชิงพื้นท่ี 

ชลบุรี ระยอง 
ฉะเชิงเทรา 

2562-2564 30.000 - 10.000 10.000 10.000 กระทรวง 
มหาดไทย 

(ยผ.) 

8. โครงการวางผังเมืองอัจฉริยะ สนับสนุนพื้นท่ีภายในและเชื่อมโยง
โครงการโครงข่ายเมืองอัจฉริยะพื้นท่ี
ชุมชนและชนบท 
 

ชลบุรี ระยอง 
ฉะเชิงเทรา 

2562-2564 90.000 - 30.000 30.000 30.000 กระทรวง 
มหาดไทย 

(ยผ.) 

9. โครงการเมืองน่าอยู่ เมืองยั่งยืน  1. ออกแบบพื้นท่ีเมืองสีเขียว เพื่อสร้าง
ความน่าอยู่ และส่งเสริมระบบนิเวศ
เมือง 
2. สนับสนุนและจัดล าดับ
ความสามารถ ของท้องถิ่นในการวางผัง
พัฒนาเมือง 

ชลบุรี ระยอง 
ฉะเชิงเทรา 
  

2562-2564 45.000 
 

- 
 

15.000 
 

15.000 
 

15.000 
 

กระทรวง 
มหาดไทย 

(ยผ.) 

10. โครงการส่งเสริมและเทคโนโลยี 
รีไซเคิลในพื้นท่ีเมืองอุตสาหกรรม 
เชิงนิเวศ (จังหวัดฉะเชิงเทรา) 

 

ส่งเสริมและเทคโนโลยีรีไซเคิลในพื้นท่ี
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

พื้นท่ีเมืองอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศ (จังหวัดฉะเชิงเทรา) 

2562-2563 29.240  9.240 20.000  กระทรวง 
วิทยาศาสตร์ฯ 

11.โครงการศึกษาและจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจหมุนเวียน 
(Circular Economy) ส าหรับบริหาร
จัดการขยะพลาสติก พ.ศ. 2563 – 
2570 (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง) 

ศึกษาและจัดท าแผนยุทธศาสตร์
เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular 
Economy) ส าหรับบริหารจัดการขยะ
พลาสติก พ.ศ. 2563 – 2570 
(ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง) 
 
 

ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง 2563 5.000 - - 5.000 - กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม 



แผนสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 - 2564 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์โครงการ พืน้ที่เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ปี พ.ศ.) 

วงเงินรวม 
(ล้านบาท) 

งบประมาณประจ าปี พ.ศ.(ล้านบาท) 
หน่วย

ด าเนินงาน 2561 2562 2563 2564 

12. โครงการจัดท าฐานข้อมูลเพื่อการ
แลกเปลี่ยนหรือใช้ทรัพยากรร่วมกัน 
(RECP) และยกระดับโรงงาน
อุตสาหกรรมในพื้นท่ีเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  

 

จัดท าฐานข้อมูลเพื่อการแลกเปลี่ยน
หรือใช้ทรัพยากรร่วมกัน (RECP) 

15 จังหวัด ในพื้นท่ีเป้าหมาย 
(ระยอง ฉะเชิงเทรา ชลบุรี 
สมุทรปราการ สมุทรสาคร 

ปราจีนบุรี นครปฐม 
ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา 

สระบุรี นครราชสีมา 
ขอนแก่นราชบุรี สุราษฎร์

ธานี และ สงขลา ) 

2562 15.000 - 15.000 - - กระทรวง
อุตสาหกรรม 

13.  โครงการพัฒนาและยกระดับเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมสู่เมืองสิ่งแวดล้อมท่ียั่งยืน 
(15 จังหวัด : ระยอง ฉะเชิงเทรา 
ชลบุรี) 

เพื่อพัฒนาและยกระดับเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมสู่เมืองสิ่งแวดล้อม 

15 จังหวัด : ระยอง 
ฉะเชิงเทรา ชลบุรี 

2562-2563 296.7254 - 37.5296 259.1958 - กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม 

14.  โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและในการ
บังคับใช้กฎหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพและการสร้างการมี
ส่วนร่วมระหว่างท้องถิ่น ภาคี
เครือข่ายและชุมชน 

1. เพิ่มศักยภาพองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการจัดการด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ  

2. เสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ
ของประชาชนในการป้องกันมลพิษ
สิ่งแวดล้อม 

ชลบุรี ระยอง และ
ฉะเชิงเทรา 

2562-2565 32.000 - 8.000 8.000 8.000 กรมอนามัย 

รวมทั้งสิ้น 14 โครงการ 417.716 38.864 127.168 136.842 106.842  

     
  



แผนสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 - 2564 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างความรบัผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์โครงการ พืน้ที่เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ปี พ.ศ.) 

วงเงินรวม 
(ล้านบาท) 

งบประมาณประจ าปี พ.ศ. (ล้านบาท) 
หน่วยด าเนินงาน 

2561 2562 2563 2564 

1. โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมใน
แหล่งท่อเท่ียวอย่างยั่งยืน 

ส่งเสริมและสนับสนุนแหล่งท่อเท่ียวและสถาน
ประกอบการท่องเท่ียวให้มีการบริหารจัดการ
ท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน และมีกระบวนการ
ด าเนินงานท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ชลบุรี ระยอง และ
ฉะเชิงเทรา 

2562-2564 7.000  4.000 1.500 1.500 กระทรวงการ
ท่องเท่ียวและกีฬา 

2. โครงการนวัตกรรมต้นแบบแห่งอนาคต 
สู ่Thailand 4.0 

เพือ่ยกระดับภาคอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
ยกระดบัผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนในจังหวัดระยอง ให้เป็น 
“ศูนย์กลางอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพใน
ภูมภิาคอาเซียน” และเป็นการเตรียมความ
พร้อมผู้ประกอบการและผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ ใหก้้าว
สู่ห่วงโซ่อุปทาน สร้างความตระหนักให้แก่ผู้ใช้
ผลิตภัณฑ์ใหก้้าวเข้าสู่ห่วงโซ่ อุปทานของ
พลาสติกชีวภาพได้ อย่างมีประสิทธภาพ เกิด
การพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียวท่ีมีการลงทุน
ผลิตห่วงโซ่อุปทาน สร้างความตระหนักให้ผู้ใช้
ผลิตภัณฑ์ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และน า
อุตสาหกรรมไทยเข้าสู่อุตสาหกรรมเพื่ออนาคต
อย่างยั่งยืน 

พื้นท่ีตั้งเขต
อุตสาหกรรม
จังหวัดระยอง 

2562 10.750  10.750    สนง.อุตสาหกรรม 
จ.ระยอง 

3. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมลด
มลพิษทางอากาศพื้นท่ีมาบตาพุดและ
ใกล้เคียง 

เฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบการปลดปล่อยมลพิษ
ทางอากาศจากภาคอุตสาหกรรมให้อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน 
 

ในพื้นท่ีมาบตาพุด
และใกล้เคียง 

2563-2564 12.000    10.000  2.000  สนง.ทสจ.ระยอง 

4. โครงการรณรงค์สร้างวินัยใส่ใจการ
จัดการขยะจังหวัดระยอง 

รณรงค์ จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ทุกภาค
ส่วนมีความตระหนัก ลดการท้ิงขยะมูลฝอย
ตามแหล่งสาธารณะ 
 

จังหวัดระยอง 2563-2564 12.000    10.000  2.000  สนง.ทสจ.ระยอง 



แผนสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 - 2564 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์โครงการ พืน้ที่เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ปี พ.ศ.) 

วงเงินรวม 
(ล้านบาท) 

งบประมาณประจ าปี พ.ศ. (ล้านบาท) 
หน่วยด าเนินงาน 

2561 2562 2563 2564 

5. โครงการลดปริมาณขยะต้นทางอย่าง 
มีส่วนร่วมกับทุกท้องถิ่นท้องท่ีให้เกิด
ต้นแบบสู่การขยายผล 

เพื่อการสนับสนุนทุกท้องถิ่น/ชุมชนเกิดความรู้
ความเข้าใจในการคัดแยกขยะตั้งแต่ครัวเรือน 
หรือต้นทางและการสร้างชุมชนต้นแบบจัดการ
ขยะต้นทางช่วงขยายผลในทุกพื้นท่ีตาม
นโยบายของรัฐบาล 

จงัหวัดฉะเชิงเทรา 
11 อ าเภอ 
108 อปท. 

2562 7.000 - 7.000 - - กระทรวงทรัพยากรฯ 
(สนง.ทสจ.
ฉะเชิงเทรา) 

6. โครงการศึกษาศักยภาพในการลด
ปริมาณน้ าในโรงงานอุตสาหกรรมพื้นท่ี
เขตส่งเสริมระเบียบ EEC  

ศึกษาศักยภาพในการลดปริมาณน้ าในโรงงาน
อตุสาหกรรมพื้นท่ีเขตส่งเสริมระเบียบ EEC 

พื้นท่ีเขตส่งเสริม
ระเบียบ EEC 

(ชลบุรี ฉะเชิงเทรา 
ระยอง) 

 

2563 10.000   10.000  กระทรวง
อุตสาหกรรม 

7. โครงการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยี
รีไซเคิลเพื่อพัฒนาของเสียเป็น
ทรัพยากรทดแทนด้านแร่และโลหะ
ของประเทศ 

 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิลเพื่อ
พัฒนาของเสียเป็นทรัพยากรทดแทนด้านแร่
และโลหะของประเทศ 
 

 2563 25.500   25.500  กรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการ

เหมืองแร่ 

8. โครงการยกระดับการพัฒนา
อุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค 
- ค่าใช้จ่ายในการสร้างและพัฒนา
เครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
- ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการลุ่มน้ า
และวางระบบธรรมาภิบาล   
สิ่งแวดล้อม (ท่ัวประเทศ) 

เพื่อสร้างและพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์
สิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการลุ่มน้ าและ
วางระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม  

 2562-2563 18.1207  9.3477 8.773   

รวมทั้งสิ้น 8 โครงการ 134.150 14.150 42.250 52.250 25.500  

 
  



แผนสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 - 2564 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ 

โครงการ 
พืน้ที่เป้าหมาย 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ปีพ.ศ.) 

วงเงินรวม
(ล้านบาท) 

งบประมาณประจ าปี พ.ศ. (ล้านบาท) 
หน่วย

ด าเนินงาน 2561 2562 2563 2564 

การจัดการทรัพยาการป่าไม้และสัตว์ป่า  
1. กิจกรรมโครงการพัฒนาป่าไม้  

อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 
1. เพื่อเป็นการสนองพระราชด าริ
ของแต่ละพระองค์ท่ีทรงมี
พระราชด าริท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจ
ของกรมป่าไม้ 
2. เพื่อเป็นการพัฒนาและฟื้นฟู  
ตลอดจนการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรป่าไม้ 
ให้เป็นไปตามแนวพระราชด าริ โดย
การสนับสนุน ส่งเสริมและ
ช่วยเหลือราษฎรให้มีความเป็นอยู่
และอาชีพท่ีมั่นคงสามารถอยู่
ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน 

โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 
กรมป่าไม้ จ านวน ๔ แห่ง 
๑. โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ใน
พื้นท่ีรอยต่อ ๕ จังหวัด (ภาค
ตะวันออก) จังหวัดชลบุรี 
๒. โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ใน
พื้นท่ีรอยต่อ ๕ จังหวัด (ภาค
ตะวันออก) จังหวัดระยอง 
๓. โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ใน
พื้นท่ีรอยต่อ ๕ จังหวัด (ภาค
ตะวันออก) จังหวัดฉะเชิงเทรา 
๔. โครงการพัฒนาป่าไม้  ศูนย์ศึกษา
การพัฒนาเขาหินซ้อนอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ จังหวัดฉะเชิงเทรา 

๒๕๖๑-๒๕๖๔ ๑๕.๔๓๗ ๔.๐๗๒ ๓.๓๖๕ ๔.๐๐๐ ๔.๐๐๐ กระทรวง 
ทรัพยากร 
ธรรมชาติฯ 
(กรมป่าไม้) 

2.  โครงการปลูกฟื้นฟูสภาพป่า
อนุรักษ์ให้มีความอุดมสมบูรณ์ 
เป็นท่ีอยู่อาศัยของสัตว์ป่า 

1. เพื่อสนองพระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา 
ภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนาง 

 2561 5.2654 5.2654 - - - กระทรวง
ทรัพยากรฯ 

(ส านัก
บริหาร
พื้นท่ี

อนุรักษ์ท่ี 2 
(ศรีราชา)) 

 
 
 
 

กิจกรรมท่ี 1 การแก้ไขปัญหาช้าง
ป่าท่ีออกมารบกวนประชาชนนอก
พื้นท่ีป่าอนุรักษ์ 

กิจกรรม 1.1  จัดท าแหล่งน้ า
ส าหรับสัตว์ป่า ขนาด 21,012.50 
ลูกบาศก์เมตร จ านวน 5 แห่ง 

 

เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  
ในรัชกาลท่ี 9 ในด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ท่ีเสื่อม
โทรมให้มีความอุดมสมบูรณ์กลับคืน
มาภายใต้ระบบการจัดการพื้นท่ีกับ
ภารกิจของหน่วยงาน 
 

- เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาเขียว- 
เขาชมพู่ จ านวน 1 แห่ง 
- เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน 
จ านวน 2 แห่ง 
- เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองเครือ
หวายเฉลิมพระเกียรติ จ านวน 1 แห่ง 
- เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว 
จ านวน 1 แห่ง 



แผนสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 - 2564 
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โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ 

โครงการ 
พืน้ที่เป้าหมาย 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ปีพ.ศ.) 

วงเงินรวม
(ล้านบาท) 

งบประมาณประจ าปี พ.ศ. (ล้านบาท) 
หน่วย

ด าเนินงาน 2561 2562 2563 2564 

กิจกรรม 1.2 ปรับปรุงทุ่งหญ้า
ส าหรับสัตว์ป่า จ านวน 1,555 ไร่ 

 

3. เพื่อเพิ่มแหล่งน้ า แหล่งอาหาร 
และแร่ธาตุ ให้เหมาะสมเพียงพอกับ
ปริมาณชนิดและจ านวนของสัตว์ป่า
4. ลดความขัดแย้งระหว่างคนกับ
สัตว์ป่า 

- เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาเขียว- 
เขาชมพู่ จ านวน 200 ไร่ 
- เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน 
จ านวน 455 ไร่ 
- เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองเครือ
หวายเฉลิมพระเกียรติ จ านวน 400 ไร่ 
- เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว 
จ านวน 500 ไร่ 

 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมท่ี 2 ปลูกป่าฟื้นฟู
สภาพป่าอนุรักษ์ 

กิจกรรม 2.1 ปลูกป่าเฉลิมพระ
เกียรติเพื่อแผ่นดิน เน้ือท่ี 140 ไร่  

 
 
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาเขียว-เขาชมพู่ 
จังหวัดจันทบุรี เน้ือท่ี 140 ไร่ 

2561  6.000 6.000 - - - กระทรวง
ทรัพยากรฯ 

(ส านักบริหาร
พื้นท่ีอนุรักษ์ท่ี 
2 (ศรีราชา)) กิจกรรม 2.2 ปลูกป่าเฉลิมพระ

เกียรติเพื่อแผ่นดิน (ตามแนวคูกั้นช้าง 
141 กิโลเมตร) เน้ือท่ี 352 ไร่ 

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว  
จังหวัดจันทบุรี (ตามแนวคูกั้นช้าง 
73) กิโลเมตร เน้ือท่ี 182 ไร่ 

3. โครงการปลูกป่า 3 อย่าง 
ประโยชน์ 4 อย่าง เพื่อเพิ่มความ
หลากหลายทางชีวภาพในพื้นท่ี
ป่าต้นน้ า 

1. ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ าท่ี
เสื่อมสภาพในพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติ 
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่า
สัตว์ป่า และพื้นท่ีป่าอนุรักษ์อื่นๆ 
ให้กลับคืนเป็นป่าต้นน้ าท่ีมีความ
อุดมสมบูรณ์ 
2. สร้างจิตส านึก ความตระหนักถึง
ปัญหาและความส าคัญของป่าต้นน้ า 
และสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน ได้
มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและ
จัดการป่าต้นน้ าเสื่อมสภาพ รวมท้ัง
ลดความขัดแย้งระหว่างเจ้าหน้าท่ีของ
รัฐ กับชุมชน 

พื้นท่ีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤา
ไน อ าเภอท่าตะเกียบ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ปลูกป่า 3 อย่าง 
ประโยชน์ 4 อย่าง เพื่อเพิ่มความ
หลากหลายทางชีวภาพในพื้นท่ีป่าต้น
น้ า จ านวนไม่น้อยกว่า 50 ไร่ 

2562 0.259 
 
 

- 0.259 
 

- - กระทรวง
ทรัพยากรฯ 

(ส านัก
บริหาร
พื้นท่ี

อนุรักษ์ท่ี 2 
(ศรีราชา)) 



แผนสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 - 2564 
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โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ 

โครงการ 
พืน้ที่เป้าหมาย 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ปีพ.ศ.) 

วงเงินรวม
(ล้านบาท) 

งบประมาณประจ าปี พ.ศ. (ล้านบาท) 
หน่วย

ด าเนินงาน 2561 2562 2563 2564 

3. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
และชุมชนในพื้นท่ีให้สามารถอยู่ได้
อย่างพอเพียงและยั่งยืน 

4. กิจกรรมพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน 
    4.1 ศึกษาชนิดพันธุ์ไม้ 
    4.2 ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    4.3 ศึกษาด้านวนศาสตร์ชุมชน 
    4.4 ฝึกอบรม หลักสูตร 

วนเกษตร 
    4.5 ส่งเสริมระบบวนเกษตรใน

พื้นท่ีเกษตรกร 
    4.6 การจัดท าแปลงสาธิต

โครงการธนาคารอาหาร
ชุมชน 

    4.7 บ ารุงรักษาป่าปีท่ี 2-6 

1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการ
ด าเนินงานด้านป่าชุมชน และวน
เกษตร 
2. เพื่อจัดท าแหล่งเรียนรู้ และ
เผยแพร่การด าเนินงานตามภารกิจ
หลักของกรมป่าไม้ ในมิติด้านการ
บริหารจัดการพื้นท่ี เพื่อส่งเสริมให้
คนอยู่ร่วมกับป่าไม้ได้อย่างสมดุล
และยั่งยืน และด้านการเพาะช ากล้า
ไม้ 
3. เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมองค์
ความรู้ ส่งเสริม ถ่ายทอด สาธิต 
และฝึกอบรม กระบวนการเรียนรู้
ด้านวนศาสตร์ชุมชนท่ีเกี่ยวข้องกับ
ป่าชุมชน การบริหารจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ในรูปแบบการมี
ส่วนร่วม ให้คนสามารถอยู่ร่วมกับ
ป่าได้อย่างสมดุลและยั่งยืน โดยกล
ยุทธ์ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
สนับสนุนในการด าเนินโครงการฯ 

จังหวัดในพื้นท่ีรับผิดชอบ ได้แก่ 
ระยอง ชลบุรี จันทบุรี ตราด 
ฉะเชิงเทรา สระแก้ว และ
สมุทรปราการ 

 2561-2564 9.7418 2.0738 2.1560 2.7560 2.7560 กระทรวง
ทรัพยากรฯ 
(กรมป่าไม้ -

ศูนย์
ส่งเสริมวน

ศาสตร์
ชุมชนท่ี 6 
(ระยอง)) 

5. โครงการปกป้องผืนป่าและร่วม
พัฒนาป่าไม้ให้ยั่งยืน 
กิจกรรมหลักฟื้นฟูและดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติ 
กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่า

1. เพื่อส่งเสริมการจัดการป่าไม้ 
โดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการ ควบคุม ดูแล รักษา 
หรือบ ารุงป่า พัฒนาสิ่งแวดล้อม
และการใช้ประโยชน์ภายใต้

พื้นท่ีป่าตาม พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ 
พ.ศ.2507 พื้นท่ีป่าตาม
พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 
2484 และพื้นท่ีอื่น ๆ อันมีลักษณะ
เป็นพื้นท่ีสาธารณะท่ีได้รับอนุญาต

 2561-2564 
 
 
 
 

6.3115 
 
 
 
 

1.3125 3.3190 
 
 
 
 

0.8400 0.8400 กระทรวง
ทรัพยากรฯ 
(กรมป่าไม้ -

ส านัก
จัดการ



แผนสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 - 2564 
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โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ 

โครงการ 
พืน้ที่เป้าหมาย 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ปีพ.ศ.) 

วงเงินรวม
(ล้านบาท) 

งบประมาณประจ าปี พ.ศ. (ล้านบาท) 
หน่วย

ด าเนินงาน 2561 2562 2563 2564 

ชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักการความสมดุลและยั่งยืน 
2. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาป่าไม้
ควบคู่ไปกับการสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนภายใต้หลักการตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยมุ่งหวังให้ชุมชนมีความพร้อม
และร่วมจัดการป่าไม้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
3. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความ
ร่วมมือของชุมชน องค์กร
ภาคเอกชนและหน่วยงานของรัฐให้
มีบทบาทและความเข้มแข็งในการ
บริหารจัดการป่าอย่างต่อเน่ือง 

จากหน่วยงานรับผิดชอบตามกฎหมาย 
เช่น ท่ี นสล. เป็นต้น  
ในจังหวัดชลบุรี ระยอง  
และฉะเชิงเทรา 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ทรัพยากร 
ป่าไม้ท่ี 9 
(ชลบุรี)) 

 
 
 
 
 
 

6.  กิจกรรมเครือข่ายป่าชุมชนเพื่อ
พิทักษ์ป่า 

1. เพื่อให้สมาชิกเครือข่ายป่าชุมชน
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์
ท างาน และหาแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาร่วมกัน 
2. สนับสนุนให้เครือข่ายป่าชุมชนมี
การจัดตั้งคณะกรรมการบริหาร
เครือข่ายป่าชุมชนเพื่อขับเคลื่อน
การด าเนินงาน 
3. เสริมสร้างความเข้มแข็งและ
พัฒนาศักยภาพของสมาชิก
เครือข่ายป่าชุมชนให้มี
ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
4. พัฒนากระบวนการท างานและ
ขับเคลื่อนการท างานร่วมกับทาง
ภาครัฐ เอกชน อปท. และองค์กร

จังหวัดชลบุรี ระยองและฉะเชิงเทรา 2562 0.8325  0.8325   กระทรวง
ทรัพยากรฯ 
(กรมป่าไม้ -

ส านัก
จัดการ

ทรัพยากร   
ป่าไม้  ท่ี 9 

(ชลบุรี) 
และส านัก
จัดการ

ทรัพยากร   
ป่าไม้ ท่ี 9 

สาขา
ปราจีนบุรี) 



แผนสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 - 2564 
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โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ 

โครงการ 
พืน้ที่เป้าหมาย 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ปีพ.ศ.) 

วงเงินรวม
(ล้านบาท) 

งบประมาณประจ าปี พ.ศ. (ล้านบาท) 
หน่วย

ด าเนินงาน 2561 2562 2563 2564 

เครือข่ายอื่นๆ อย่างมีส่วนร่วมและ
บูรณาการ 

7. กิจกรรมบ ารุงรักษาป่า 1. เพื่อเป็นการฟื้นฟูสภาพป่าท่ี
เสื่อมโทรมให้กลับสู่สภาพท่ีสมบูรณ์ 
2. เพื่อเสริมสร้างให้ประชาชนและ
องค์กรหน่วยงานต่างๆ มีจิตส านึก
และมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูสภาพป่า
และสิ่งแวดล้อมของประเทศ 
3. เพื่อสร้างงานและกระจายรายได้
สู่ท้องถิ่น 
4. เพื่อป้องกันปัญหาการบุกรุกแผ้ว
ถางป่า  จับจองพื้นท่ีท ากินในป่า
เสื่อมโทรมของราษฎรในพื้นท่ี 

จังหวัดชลบุรี 
 
 
 
 

2561-2564 
 
 
 
 

19.6 
 
 
 
 

4.90 
 
 
 
 
 

4.90 
 
 
 
 
 

4.90 
 
 
 
 

4.90 
 
 
 
 

 

กระทรวง
ทรัพยากรฯ 
(กรมป่าไม้ -
ส านักจัดการ
ทรัพยากร   
ป่าไม้ท่ี 9 
(ชลบุรี) 

จังหวัดฉะเชิงเทรา 2561-2564 13.72 3.43 3.43 3.43 3.43 ทรัพยากรฯ 
(กรมป่าไม้ - 
ส านักจัดการ
ทรัพยากร   
ป่าไม้ ท่ี 9 

สาขา
ปราจีนบุรี) 

8. กิจกรรมโครงการครูป่าไม้ด้าน 
การฟื้นฟูป่า 

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และสร้าง
ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของป่า
ไม้ในการป้องกันและบรรเทาภัย
จากการบุกรุกพื้นท่ีป่า ภัยพิบัติ ดิน
ถล่มและน้ าป่าไหลหลาก ให้กับ
เยาวชนท่ีอยู่ในพื้นท่ีท่ีเป็นพื้นท่ีเขา
สูงชัน มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดภัย
พิบัติ ดินถล่ม และน้ าป่าไหลหลาก 

จังหวัดชลบุรี 2561-2564 0.16 0.04 0.04 0.04 0.04 กระทรวง
ทรัพยากรฯ 
(กรมป่าไม้ -

ส านัก
จัดการ

ทรัพยากร   
ป่าไม้ ท่ี 9 
(ชลบุรี) 

 
 
 
 



แผนสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 - 2564 
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โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ 

โครงการ 
พืน้ที่เป้าหมาย 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ปีพ.ศ.) 

วงเงินรวม
(ล้านบาท) 

งบประมาณประจ าปี พ.ศ. (ล้านบาท) 
หน่วย

ด าเนินงาน 2561 2562 2563 2564 

9. โครงการการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาช้างป่าท่ีออกมารบกวน
ประชาชน นอกพื้นท่ีเขตป่า
อนุรักษ์ของป่ารอยต่อ  
5 จังหวัด 

 

1. การจัดการควบคุมและติดตาม
ท่ีตัวช้างป่า   
2. การจัดการถิ่นท่ีอยู่อาศัยของ
ช้างป่า 
3. การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการแก้ไขปัญหาช้างป่า 
4. การจัดการพื้นท่ีเชื่อมต่อ
ส าหรับสัตว์ป่าและช้างป่า 

พื้นท่ีเขตป่าอนุรักษ์ของป่ารอยต่อ  
5 จังหวัด 

2563-2564 1,670.1682   849.4953 820.6729 กรมอุทยาน
แห่งชาติ

สัตว์ป่าและ
พันธุ์พืช 

การจัดการทรัพยากรน้ า  
10. โครงการส ารวจออกแบบระบบ

ระบายน้ าทับมา-ท่าบรรทุกเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบายน้ าคลองทับมา 

จ้างส ารวจออกแบบระบบระบายน้ า
คลองทับมาเพื่อป้องกันน้ าท่วมใน
เขตเศรษฐกิจพื้นท่ีชุมชนเมือง 
 

ต าบลเนินพระและต าบลทับมา 2561 30.000  30.000     กระทรวง
เกษตรฯ 
(กรม

ชลประทาน) 
11. โครงการระบบผันน้ าอ่างเก็บ

น้ าคลองใหญ่มาอ่างเก็บน้ าหนอง
ปลาไหล (ระยะ2) 

ก่อสร้างระบบน้ าผันน้ าและคลองผัน
น้ าเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายน้ าในพื้นท่ี
จังหวัดระยอง 

อ าเภอปลวกแดง 2561 150.000  150.000     

12. โครงการก่อสร้างประตูระบาย
น้ าห้วยตาขัน 

ก่อสร้างระบบกักเก็บน้ าเพื่อป้องกัน
น้ าท่วม น้ าแล้งในพื้นท่ี 
 

ต าบลตาขันอ าเภอบ้านค่าย 2561 150.000  150.000     

13. โครงการอ่างเก็บน้ าเขาจอมแห-
เขาน่ังยอง 

เพื่อก่อสร้างอ่างเก็บน้ า สร้างความ
มั่นคงให้กับระบบการบริหารจัดการ 
 

ต าบลมะขามคู่ อ าเภอนิคมพัฒนา 2561 5.000  5.000     

14. โครงการก่อสร้างระบบสูบผัน
น้ าคลองสะพาน-อ่างเก็บน้ า
ประแสร์ 

เพื่อก่อสร้างระบบสูบน้ าและวาง
ระบบสูบน้ ากลับเพิ่มปริมาณกักเก็บ
น้ าในอ่างฯ 

อ าเภอแกลง 2561-2564 700.000  35.000  135.000 265.000 265.000 กระทรวง
เกษตรฯ 
(กรม

ชลประทาน) 15. โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ า
ด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมระบบส่ง
น้ าบ้านหนองกวาง 

เพื่อก่อสร้างระบบสูบน้ าเพิ่มเติม
เสริมความมั่นคงด้านน้ า 

ต าบลวังหว้า อ าเภอแกลง 2561-2563 130.000  50.000  50.000 30.000  
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โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ 

โครงการ 
พืน้ที่เป้าหมาย 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ปีพ.ศ.) 

วงเงินรวม
(ล้านบาท) 

งบประมาณประจ าปี พ.ศ. (ล้านบาท) 
หน่วย

ด าเนินงาน 2561 2562 2563 2564 

16. อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองเขาคันทรง 
หมู่ท่ี 7 ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา 
จ.ชลบุรี 

๑. เพื่อช่วยเหลือราษฎรในการแก้ไข
ปัญหาการขาดแคลนน้ าเพื่อการ
อุปโภคและบริโภค 
๒. เพื่อเพิ่มแหล่งกักเก็บน้ าเพื่อการ
อุปโภคและบริโภคของประชาชน 
๓. เพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของคน
ในชุมชน 
๔. เพื่ออนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ า
ธรรมชาติให้เพิ่มประสิทธิภาพการ
เก็บกักน้ าและรักษาระบบนิเวศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 2561 2.290 2.290 - - - กระทรวง
ทรัพยากรฯ 
(สทภ.6) 

 17. อนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างเก็บน้ าเกาะ
เสม็ด  ต.เพ อ.เมือง จ.ระยอง  

ต.เพ อ.เมือง จ.ระยอง 2561 49.920 49.920 - - - 

18. รับปรุงซ่อมแซมฝายน้ าล้นคลอง
ประแสร์ หมู่ท่ี 6 ต.วังจันทร์  
อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 

หมู่ท่ี 6 ต.วังจันทร์ อ.วังจันทร์  
จ.ระยอง 

2561 2.550 2.550 - - - 

19. อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองปะกะโทน 
ช่วง 2 หมู่ท่ี 5,14,16  
ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ  
จ.ฉะเชิงเทรา 

หมู่ท่ี5,14,16 ต.ท่าตะเกียบ  
อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 

2562 3.2323 - 3.2323 - - 

20. อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองพลง-หนอง
พลอง หมู่ท่ี 7,8 ต.พังราด  
อ.แกลง จ.ระยอง 

หมู่ท่ี 7,8 ต.พังราด อ.แกลง จ.ระยอง 2562 15.650 - 15.650 - - 

21. อนุรักษ์ฟื้นฟูบึงลาดปลาเค้า 
หมู่ท่ี 7 ต.เมืองเก่า อ.พนมสาร
คาม จ.ฉะเชิงเทรา 

หมู่ท่ี 7 ต.เมืองเก่า อ.พนมสารคาม  
จ.ฉะเชิงเทรา 

2562 4.500 - 4.500 - - 

22. อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ าชุมชนจุก
เสม็ด หมู่ท่ี 2 ต.สัตหีบ  
อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 

หมู่ท่ี 2 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 2562 5.500 - 5.500 - - 

23. อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองปลวกแก้ว 
หมู่ท่ี 2 - 5 ต.มะขามคู่  
อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 

หมู่ท่ี 2 - 5 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา 
จ.ระยอง 

2562 3.650 - 3.650 - - สทภ.6 

24. ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ าล้น
คลองโพล้ บ้านส านักกระเบา 
ต.น้ าเป็น อ.เขาชะเมา จ.ระยอง 

บ้านส านักกระเบา ต.น้ าเป็น  
อ.เขาชะเมา จ.ระยอง 

2562 0.350 - 0.350 - - สทภ.6 
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โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ 

โครงการ 
พืน้ที่เป้าหมาย 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ปีพ.ศ.) 

วงเงินรวม
(ล้านบาท) 

งบประมาณประจ าปี พ.ศ. (ล้านบาท) 
หน่วย

ด าเนินงาน 2561 2562 2563 2564 

25. อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองนาซา หมู่ท่ี 6 
ต.คลองปูน อ.แกลง จ.ระยอง 

 
 
๑.  เพื่อช่วยเหลือราษฎรในการ
แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าเพื่อ
การอุปโภคและบริโภค 
๒.  เพื่อเพิ่มแหล่งกักเก็บน้ าเพื่อการ
อุปโภคและบริโภคของประชาชน 
๓.  เพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของคน
ในชุมชน 
๔..  เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ า
ธรรมชาติให้เพิ่มประสิทธิภาพการ
เก็บกักน้ าและรักษาระบบนิเวศ 
 

หมู่ท่ี 6 ต.คลองปูน อ.แกลง จ.ระยอง 2563 3.200 - - 3.200 - สทภ.6 

26. อนุรักษ์ฟื้นฟูแก้มลิงชุมชนจุก
เสม็ด หมู่ท่ี 2 ต.สัตหีบ 
อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 

หมู่ท่ี 2 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 2563 28.700 - - 28.700 - สทภ.6 

27. อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองชุมชนดง
ตาล หมู่ท่ี 2 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ 
จ.ชลบุรี 

หมู่ท่ี 2 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 2563 29.000 - - 29.000 - สทภ.6 

28. อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองเนินฆ้อ หมู่
ท่ี 2,3 ต.เนินฆ้อ อ.แกลง  
จ.ระยอง 

หมู่ท่ี 2,3 ต.เนินฆ้อ อ.แกลง จ.ระยอง 2564 8.000 - - - 8.000 สทภ.6 

29. อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองห้วยนา-
หนองปรือ หมู่ท่ี 20 ต.คลอง
ตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ  
จ.ฉะเชิงเทรา 

หมู่ท่ี 20 ต.คลองตะเกรา อ.ท่า
ตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 

2564 4.250 - - - 4.250 สทภ.6 

30. อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองสอง หมู่ท่ี 
14 ต.คลองตะเกรา  
อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 

หมู่ท่ี 14 ต.คลองตะเกรา อ.ท่า
ตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 

2564 9.000 - - - 9.000 สทภ.6 

31. อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองพระสทึง
น้อย บ้านนายาว ต.ท่ากระดาน 
อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 

บ้านนายาว ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัย
เขต จ.ฉะเชิงเทรา 

2564 9.200 - - - 9.200 สทภ.6 

32. อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ าเขาจอม
แห-เขาน่ังยอง หมู่ท่ี 7 ต.มะขาม
คู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 

 หมู่ท่ี 7 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา  
จ.ระยอง 

2564 9.889 - - - 9.889 สทภ.6 

33.  โครงการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ า ของกรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 

 ปี 2561 จ านวน 5 จังหวัด 
ปี 2562 จ านวน 8 จังหวัด 

ปี 2563 63 จ านวน 4 จังหวัด 

2561-2563 217.540 11.200 83.420 122.910 - กระทรวง 
มหาดไทย 
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โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ 

โครงการ 
พืน้ที่เป้าหมาย 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ปีพ.ศ.) 

วงเงินรวม
(ล้านบาท) 

งบประมาณประจ าปี พ.ศ. (ล้านบาท) 
หน่วย

ด าเนินงาน 2561 2562 2563 2564 

กระทรวงมหาดไทย 

การจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
34. โครงการยกระดับมาตรฐานการ

ท่องเท่ียวในอุทยานแห่งชาติ 
เสริมสร้างการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์
อย่างเป็นระบบและยั่งยืน  
เพื่อรองรับการพัฒนา EEC 

อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะ
เสม็ด และอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-
เขาวง จังหวัดระยอง 

2562-2564 100.000 - - 50.00 50.000 อส. (สอช) 

35. โครงการเสริมสร้างการ
ท่องเท่ียวทางทะเลระยองเชิง
อนุรักษ์อย่างเป็นระบบและ
ยั่งยืนเพื่อรองรับการพัฒนา 
EEC 

อนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่งให้มีความ
สมดุลสนับสนุนการท่องเท่ียวเชิง
อนุรักษ์ 

พื้นท่ีชายฝั่งทะเล อ าเภอแกลง  
อ าเมืองระยองและอ าเภอบ้านฉาง 

2561-2564 128.000  32.000  32.000 32.000 32.000 ส านักบริหาร
จัดการ

ทรัพยากร
ทางทะเลและ
ชายฝั่งท่ี 1 
(ระยอง) 

36. โครงการแก้ไขการกัดเซาะ
ชายฝั่งโดยวิธีการถ่ายเททราย/
เสริมทรายชายหาด (ภาค
ตะวันออก) 

อนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่งให้มีความสมดุล 

พื้นท่ีชายฝั่งตะวันออก 
จังหวัดระยองและจังหวัดตราด 

2561 15.020 15.020    กระทรวง
ทรัพยากรฯ 

37. โครงการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ในเขตพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก 

1. คุ้มครอง อนุรักษ์และฟื้นฟู 
ทรัพยากรท่ีมีความส าคัญและวิกฤต 
(โลมาอิรวดีและระบบนิเวศทางทะเล
บริเวณปากแม่น้ าบางปะกงและพื้นท่ี
เชื่อมต่อ) 
2. ให้องค์ความรู้แก่ผู้ประกอบการ
ท่องเท่ียวชมโลมาบางปะกงอย่างถูก
วิธี เพื่อการท่องเท่ียวเชิงนิเวศอย่าง
ยั่งยืน  ส่งเสริมให้ความรู้และสร้าง
จิตส านึกให้กับเครือข่ายภาคี เยาวชน 
ประชาชนให้ทราบและตระหนักใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลฯ 

- จังหวัดชลบุรีและจังหวัดฉะเชิงเทรา 
(หาดเลนในต าบลคลองต าหรุ อ าเภอ
เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ความยาว 
500 เมตร และต าบลคลองท่าข้าม 
อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ความยาว 500 เมตร รวมความยาว 
1,000 เมตร) 
- ลุ่มน้ าบางปะกงร่วมกับเครือข่าย
ภาคี 

2562-2564 71.580  60.438 5.571 5.571 กระทรวง
ทรัพยากรฯ 
(ส านักบริหาร

จัดการ
ทรัพยากรทาง

ทะเลและ
ชายฝั่งท่ี 2) 
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โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ 

โครงการ 
พืน้ที่เป้าหมาย 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ปีพ.ศ.) 

วงเงินรวม
(ล้านบาท) 

งบประมาณประจ าปี พ.ศ. (ล้านบาท) 
หน่วย

ด าเนินงาน 2561 2562 2563 2564 

3. สนับสนุนกิจกรรมเชิงอนุรักษ์
รวมถึงมาตรการด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  
4. ศึกษาและออกแบบรูปแบบ 
รูปทรง และขนาดของกระถางป่าชาย
เลนท่ีเหมาะสมส าหรับการเพาะปลูก
ป่าชายเลนให้เป็นแนวกันคลื่นใน
อนาคต รวมท้ัง ส ารวจ ศึกษาและ
ออกแบบรายละเอียดการปลูกป่าชาย
เลนเป็นแนวกันคลื่นในพื้นท่ีโครงการ
สาธิต 2 แห่ง  โดยพิจารณาด้านนิเวศ 
วิศวกรรม และด้านสภาปัตยกรรม 
เพื่อเป้าหมายทางด้านการฟื้นฟูหาด
โคลนในพื้นท่ีโครงการสาธิต 
5. ด าเนินโครงการสาธิตในพื้นท่ี
ประสบปัญหา 2 แห่ง เพื่ออนุรักษ์ 
และฟื้นฟูป่าชายเลนอย่างเป็น
รูปธรรม 
 

รวมทั้งสิ้น 37 โครงการ 3,633.517 560.074 412.042 1,431.842 1,229.549  
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10.  การขับเคลื่อนแผน  
 

เพ่ือให้เกิดผลในทางปฏิบัติ บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ จ าเป็นต้องได้รับการ
ขับเคลื่อนและการผลักดันจากทุกภาคส่วนเพ่ือให้เกิดการบูรณาการในทุกระดับ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 
สถาบันการศึกษา ตลอดจนภาคประชาชน รวมทั้งเพ่ือให้การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของพ้ืนที่ EEC 
มีเป้าหมายการท างานไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น แผนสิ่งแวดล้อมฉบับนี้จึงได้มีข้อเสนอกลไกในการขับเคลื่อนแผน
ไปสู่การปฏิบัติโดยจัดท าข้อเสนอโครงการเร่งด่วน (Flagship Project) และข้อเสนอกลไกในการติดตามประเมินผล 
ดังนี้ 

10.1 ผลักดันให้แผนสิ่งแวดล้อมในพื้นทีเ่ขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เป็นส่วนส าคัญในการ
พัฒนาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษท่ีทันสมัยที่สุดในภูมิภาคอาเซียน 
ส่งเสริมให้ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพ่ิมขึ้น หลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางเกิดความ
สมดุล และมุ่งสู่เป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป โดยจะส่งให้ส านักงานเพ่ือการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก (สกรศ.) รวบรวม และน าเสนอคณะกรรมการบริหารระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (กรศ.) 
และคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกพิจารณา และผนวกเป็นแผนภาพรวมเพ่ือ
การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกต่อไป 

10.2 ผลักดันให้โครงการเร่งด่วน (Flagship Project) ของแผนสิ่งแวดล้อม เป็นโครงการ
ส าคัญเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการ ภายใต้ยุทธศาสตร์และมาตรการ เพ่ือใช้ประกอบการขอสนับสนุนงบประมาณจาก
งบประมาณแผ่นดิน งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น งบบูรณาการ EEC และแหล่ง
เงินทุนต่างๆ ได้แก่ 1) โครงการเพ่ือจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ได้แก่ การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน การจัดการ
มูลฝอยติดเชื้อ  การจัดการน้ าเสียชุมชน การจัดท าการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร์ (SEA) ในพ้ืนที่ EEC และ
การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการที่จัดท ารายงานการประเมิน ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ในพ้ืนที่ EEC  2) โครงการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชนอย่างน่าอยู่ ในการเพ่ิมพ้ืนที่สี
เขียว ป่าในเมือง และ 3) โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น 

10.๓  ศึกษาการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและศักยภาพในการรองรับอุตสาหกรรม
เป้าหมาย 10 ประเภท ทั้งกลุ่ม 5 อุตสาหกรรมเดิม (First S-Curve) และ 5 อุตสาหกรรมใหม่ (New S Curve) เพ่ือ
น ามาใช้ในการก ากับ ควบคุม ติดตาม และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างรอบคอบทั้งระบบ ตามนโยบายและ 
แนวทางการด าเนินการ ระยะ ที่ 3 ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมและรักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติ ต่อไป 

10.4 การถ่ายทอดและสร้างความเข้าใจในบทบาทของแต่ละภาคส่วน การท าความเข้าใจแก่
ภาคส่วนต่างๆ เพ่ือให้เกิดการยอมรับและตระหนักถึงความส าคัญต่อแผนสิ่งแวดล้อมฯ และร่วมขับเคลื่อนการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในภาพรวมของพ้ืนที่ EEC ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยบทบาท
ของภาคส่วนในสังคมประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง ระดับภาคและส่วนภูมิภาค องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา และ ประชาชน ซึ่งแต่ละภาคส่วนมีบทบาทที่แตกต่าง
กัน ดังนั้น ต้องสร้างกระบวนการถ่ายทอดและสร้างความเข้าใจให้แก่ทุกภาคส่วนได้รับรู้และเข้าใจในบทบาทของ
ตนเอง เพื่อให้การด าเนินงานสอดประสานซึ่งกันและกัน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการถ่ายทอดแผน
สิ่งแวดล้อมฯ ไปสู่การปฏิบัติได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยแต่ละภาคส่วนควรมีบทบาท ดังนี้ 
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๑) หน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง ได้แก่ ส่วนราชการต่างๆ ในสังกัดกระทรวงทรัพยากร  
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทวงอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวง
อุตสาหกรรม ฯลฯ รวมถึงหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ควรมีบทบาทในการเชื่อมโยงและบูรณาการแผนของหน่วยงานกับแผน
สิ่งแวดล้อมฯ รวมทั้งถ่ายทอดเป้าหมายเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้ ควรพัฒนา
เครื่องมือและกลไกเพ่ืออ านวยความสะดวกให้แต่ละภาคส่วนสามารถด าเนินการตามแนวทางของแผนฯ เช่น  
มีมาตรการสนับสนุนทางด้านการเงินแก่กิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมาตรการเพ่ือสร้างความรับผิดชอบแก่ผู้
ก่อมลพิษ เป็นต้น ตลอดจนสร้างบทบาทการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาสังคม อย่างไรก็ตาม ในการด าเนิน
นโยบายและโครงการต่างๆ ของภาครัฐ ควรต้องมีกลไกในการพิจารณาเพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และควร
เป็นผู้ที่มีบทบาทในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในล าดับต้น 

๒) หน่วยงานภาครัฐระดับภาคและส่วนภูมิภาค ได้แก่ หน่วยงานระดับภาคที่สังกัด
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาค ส านักงานทรัพยากรน้ าภาค เป็นต้น 
และส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความเชื่อมโยงระหว่างส่วนกลางกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรมีบทบาทในการถ่ายทอดเป้าหมายของแผนสิ่งแวดล้อมฯ ลงสู่ระดับพ้ืนที่โดย
ก าหนดค่าเป้าหมายให้เหมาะสมกับศักยภาพของสภาพพ้ืนที่ จัดท าแผนและด าเนินงานให้สอดคล้องกับแผน
สิ่งแวดล้อมฯ และประสานชี้แจงให้ความรู้และเป็นที่ปรึกษาให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งเป็นผู้รวบรวม 
ติดตามข้อมูล และจัดส่งให้กับหน่วยงานส่วนกลาง เพ่ือประมวลผลเสนอต่อกลไกในการก ากับดูแลพิจารณาต่อไป 

๓) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นองค์กรหลักที่มีบทบาทส าคัญในการบริหารจัดการใน
ระดับพ้ืนที่ มีความใกล้ชิดกับชุมชนซึ่งสามารถรู้ถึงสภาพปัญหาในพ้ืนที่เป็นอย่างดี ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จึงควรเน้นรูปแบบการบูรณาการประเด็นร่วมกันในการจัดการปัญหา เช่น ปัญหาด้านทรัพยากรน้ ากับปัญหาการใช้
ประโยชน์ที่ดิน ปัญหาปริมาณขยะกับความต้องการพลังงาน เป็นต้น นอกจากนี้ ควรเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนให้
มีความเข้มแข็ง โดยริเริ่มโครงการที่เป็นความต้องการของชุมชน สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือให้เกิดความรู้สึกหวง
แหนและช่วยกันดูแลรักษา เพ่ือให้เป็นไปในทิศทางและเป้าหมายเดียวกัน 

๔) ภาคเอกชน เป็นกลไกส าคัญในระบบเศรษฐกิจ ซึ่งกิจกรรมในระบบเศรษฐกิจเป็นปัจจัย
หลักที่ส่งผลกระทบต่อระบบสังคมและสิ่งแวดล้อม แม้ว่าระบบเศรษฐกิจจะมีความส าคัญต่อการด ารงชีวิตและการ
พัฒนาของประเทศ แต่ผู้ผลิตและผู้ให้บริการควรต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคม ลดภาระท่ีจะไม่ก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อระบบนิเวศ ค านึงถึงการผลิตและการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตลอดวัฏจักรวงจรชีวิตของ
ผลิตภัณฑ์ พัฒนากระบวนการผลิตสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาเทคโนโลยีแทนการน าเข้าจาก
ต่างประเทศ สร้างและปรับปรุงระบบการจัดการให้เป็นมาตรฐานที่เป็นสากลและเป็นที่ยอมรับ โดยสอดรับกับทิศทาง
และเป้าหมายของของแผนสิ่งแวดล้อมฯ  

๕) องค์กรพัฒนาเอกชน เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลประโยชน์ซึ่งมีบทบาทส าคัญต่อการ
รักษาสิ่งแวดล้อมคือ เป็นคนกลางที่ช่วยสร้างสมดุลระหว่างภาครัฐ ภาคประชาชน และธุรกิจเอกชน โดยสามารถ
ด าเนินกิจกรรมทั้งภายในประเทศตั้งแต่ระดับชุมชน จนถึงภายนอกประเทศระดับนานาชาติ ดังนั้น องค์กรพัฒนา
เอกชนจึงควรมีบทบาทในการสร้างองค์ความรู้ วิเคราะห์และประมวลข้อเท็จจริง เพ่ือน าเสนอต่อสาธารณชนให้เกิด
ความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนัก รวมทั้งริเริ่มการด าเนินกิจกรรมในการส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในภาคประชาชน และธุรกิจเอกชน ตลอดจนสามารถเสนอแนะข้อมูลและแนว
ทางการแก้ไขปัญหาเพ่ือประกอบการพิจารณาตัดสินใจต่อภาครัฐ 
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๖) สถาบันการศึกษา เป็นแหล่งความรู้ และสร้างองค์ความรู้ให้กับผู้เรียน รวมทั้งผลิต
ข้อมูลองค์ความรู้ ให้กับสังคม ดังนั้น สถาบันการศึกษาในแต่ละระดับควรพิจารณาสอดแทรกเนื้อหาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไว้ในหลักสูตรทุกสาขา เพ่ือให้เป็นพ้ืนฐานของกระบวนการคิดในการใช้
ชีวิตประจ าวันและการประกอบอาชีพ รวมทั้งต่อยอดไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

๗) ประชาชน เป็นผู้บริโภคที่สร้างอุปสงค์ในระบบเศรษฐกิจ ดังนั้น ประชาชนต้องมีความ
ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมในการด ารงชีวิตที่จะไม่สร้างภาระต่อสิ่งแวดล้อม และควรร่วมมือกับหน่วยงาน
ภาครัฐในการรณรงค์เพ่ือดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม หรือเสนอความเห็นเพ่ือริเริ่มโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม 
รวมทั้งกลุ่มผู้บริโภคที่ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติโดยตรงในการด ารงชีวิต เช่น ชุมชนในป่า เป็นต้น ที่จะต้อง
หวงแหน และมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 

10.5 สร้างระบบการขับเคลื่อนและก ากับการด าเนินงานตามแผนให้มีประสิทธิภาพ 
จัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนและก ากับการด าเนินงานตามแผนสิ่งแวดล้อมฯ  โดยมี 

ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัด เป็นประธาน ซึ่งมีผู้แทนจากหน่วยงานและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องอาทิ ผู้แทนจาก
ส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญ ผู้แทนภาคเอกชน และผู้แทนภาคประชาชน ร่วมเป็น
กรรมการ เกิดการขับเคลื่อนการด าเนินการผ่านกลไกของคณะกรรมการ เพ่ือกระตุ้นและเร่งรัดให้เกิดการขับเคลื่อน
ตามแนวแผน และน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัด ตลอดจนสนับสนุนทางเทคนิควิชาการ และการเสนอข้อมูล
เกี่ยวกับข้อจ ากัด ปัญหา อุปสรรคในการถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป 

10.6 สร้างกลไกในการติดตามประเมินผล  
การติดตามประเมินผลการด าเนินงานภายใต้แผนสิ่งแวดล้อม เพื่อรายงานความก้าวหน้า 

รวบรวมปัญหาและอุปสรรคจากการด าเนินงาน และน าผลการประเมินที่ได้มาใช้ประกอบการพิจารณาปรับปรุง 
แผนฯ ให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยกลไกใน
การติดตามประเมินผลมี ๒ ข้อเสนอ คือ 

1) จัดตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผล ซึ่งมีผู้แทนจากหน่วยงานและภาคี
เครือข่ายที่เกี่ยวข้องอาทิ ผู้แทนจากส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง นักวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากร  
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากสถาบันการศึกษา ผู้แทนภาคเอกชน ผู้แทนภาคประชาสังคม และผู้แทนองค์กรเอกชน
อิสระด้านสิ่งแวดล้อม 

2) จัดตั้งคณะท างานย่อย เพ่ือรวบรวมข้อมูลที่จะใช้ในการติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงาน และจัดท ารายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานเพ่ือเผยแพร่ให้สาธารณชนได้รับทราบเป็นระยะๆ  

๓) การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน เป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างมีคุณภาพ กระจายไปสู่ทุกพ้ืนที่ได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม และ
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง นอกจากนี้ การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนยังเป็นกลไก
ส าคัญในการขับเคลื่อนการติดตามประเมินผลด้วย โดยเริ่มจากการให้ข้อมูลข่าวสาร การแสดงความคิดเห็น  
การร่วมติดตาม และร่วมตรวจสอบตั้งแต่เริ่มและระหว่างการด าเนินโครงการต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐที่มีการ
ด าเนินงานในพ้ืนที่ชุมชน และอาจส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที 
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ภาคผนวก ก  
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 

จัดท าแผนสิง่แวดล้อมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข  
อักษรย่อชื่อหน่วยงาน 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

อักษรย่อช่ือหน่วยงาน 

ล าดับ ตัวย่อ ชื่อกระทรวง ตัวย่อ ชื่อหน่วยงาน 
1 กก. กระทรวงการท่องเที่ยว

และกีฬา  
กทท. กรมการท่องเที่ยว 

2 กค. กระทรวงการคลัง    
3 กษ. กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์  
กปม. กรมประมง  
กวก. กรมวิชาการเกษตร  
กสก. กรมส่งเสริมการเกษตร  
ชป. กรมชลประทาน  
พด. กรมพัฒนาที่ดิน  

มกอช. ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
แห่งชาติ  

สปก. ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  
4 คค. กระทรวงคมนาคม  จท. กรมเจ้าท่า  

สนข. ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร  
5 ทส. กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  

คพ. กรมควบคุมมลพิษ  
ทช. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  
ทน. กรมทรัพยากรน้ า 
ทบ. กรมทรัพยากรน้ าบาดาล  
ปม. กรมป่าไม้  
สผ. ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม  
สส. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  

อบก. องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การ
มหาชน)  

อส. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  
ทสจ. ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จังหวัด 
สสภ.13 ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 

6 นร. ส านักนายกรัฐมนตรี  สศช. ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ  

สคก. ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
สงป. ส านักงบประมาณ  

สทนช. ส านักทรัพยากรน้ าแห่งชาติ 
อพท. องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการ

ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) 
 



 

 
 

ล าดับ ตัวย่อ ชื่อกระทรวง ตัวย่อ ชื่อหน่วยงาน 
7 พน. กระทรวงพลังงาน  พพ. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  

สนพ. ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน  
8 มท. กระทรวงมหาดไทย  ปภ. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

อปท. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ยผ. กรมโยธาธิการและผังเมือง  

กปภ. การประปาส่วนภูมิภาค 
9 วท. กระทรวงวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี  
  

10 วธ. กระทรวงวัฒนธรรม  ศก. กรมศิลปากร  
11 ศธ. กระทรวงศึกษาธิการ    
12 สธ. กระทรวงสาธารณสุข  สป.สธ. ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

อน. กรมอนามัย  
13 อก. กระทรวงอุตสาหกรรม  สป.อก. ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  

สมอ. ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
กรอ. กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
กนอ. การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
กพร. กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ 

14   สกพอ. ส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก 

 
 
 
 
 
 


