
 1  
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
ส่วนที่ 1. 

ข้อมูลสภาพทั่วไปและสถานการณ์การพัฒนาจังหวัดชลบุร ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 2  
 

 

 
 
 
 
1.ความเป็นมาของจังหวดัชลบุรี 

 “ทะเลงาม ข้าวหลามอร่อย อ้อยหวาน จักสานดี ประเพณีวิ่งควาย” 
 ชลบุรี หรือที่คนทั่วไปเรียกกันสั้นๆว่า “เมืองชล” เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในทิศตะวันออกของประเทศไทย                
ริมฝั่งทะเลด้านตะวันออกติดกับอ่าวไทยมีทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายทั้งชายฝั่งทะเล หมู่เกาะ ปุาเขา  
พ้ืนที่ปุาชายเลน ซึ่งเอ้ือต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ประมง และผลิตสินค้าแปรรูป โดยเฉพาะแหล่ง
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีศักยภาพเพ่ือการท่องเที่ยว อาทิ ชายหาดที่มีชื่อเสียง และเกาะต่างๆ สามารถดึงดูด
นักท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศสร้างรายได้แก่ประชาชนในพ้ืนที่และประเทศ นอกจากนี้จังหวัดชลบุรี 
ยังมีความส าคัญทางเศรษฐกิจ ทั้งในด้านพาณิชยกรรม และอุตสาหกรรมของประเทศ ศักยภาพและความโดดเด่น
ในหลายด้านของจังหวัดชลบุรี จึงกลายเป็นต้นทุนที่ส่งผลให้ชลบุรีกลายเป็น “เพชรน้้าเอกแห่งบูรพาทิศ” 
ที่พร้อมเปิดประตูเพ่ือต้อนรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ได้อย่างภาคภูมิ 
      ชลบุรี ตามประวัติเป็นเมืองเก่า อยู่ในราวสมัยทวาราวดีและสมัยขอมนั่นเองเขตจังหวัดชลบุรีมีเมืองที่
เกิดขึ้นในสมัยนั้น ๓ เมือง ด้วยกัน คือเมืองพญาเร่ในเขตอ าเภอบ่อทอง เมืองพระรถในเขตอ าเภอพนัสนิคม  
และเมืองศรีพะโล ในเขตอ าเภอเมืองชลบุรี ทั้ง ๓ เมืองนี้ มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันโดยเมืองพญาเร่ติดต่อกับ
เมืองพระรถโดยคลองหลวงปัจจุบันคลองยังอยู่  และเป็นคลองสายที่ส าคัญ และยาวที่สุดของจังหวัดชลบุรี  
การท านาในอ าเภอพนัสนิคมและอ าเภอพานทอง อาศัยน้ าจากคลองนี้ ซึ่งมีแควหลายแคว แควใหญ่ที่สุด  
คือ แควที่เกิดจากทิวเขาปุาแดง ไหลผ่านตลาดอมพนมและ เมืองพระรถติดต่อกับเมืองศรีพะโลทางถนน 
(ปัจจุบันแนวถนนยังมีอยู่) จากการสันนิษฐานโดยอาศัยหลักฐานทางโบราณสถาน และลักษณะทางภูมิศาสตร์
ประกอบกันเมืองโบราณทั้งสามเมืองนี้น่าจะเกิดขึ้นก่อนหลังกันไม่นานนัก กล่าวคือเมืองพญาเร่เกิดขึ้นก่อน
จากนั้นเมืองพระรถเกิดข้ึนและเมืองศรีพะโล เกิดข้ึนในระยะต่อมา ซึ่งอาณาเขตของเมืองโบราณทั้งสามรวมกัน
เป็นพื้นที่ของจังหวัดชลบุรีในปัจจุบัน   
 

2.ลักษณะทางกายภาพ 
   2.1 ที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อ 
          จังหวัดชลบุรีตั้งอยู่ในภาคตะวันออกของประเทศไทย หรือริมฝั่งทะเลด้านตะวันออกของอ่าวไทย
ประมาณเส้นรุ้งที่ ๑๒ องศา ๓๐ ลิบดา–๑๓ องศา ๔๓ ลิบดาเหนือ และเส้นแวงที่ ๑๐๐ องศา ๔๕ ลิปดา–๑๐๑  
องศา ๔๕ ลิบดาตะวันออก ระยะทางจากกรุงเทพมหานครตามเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔  
(ถนนสายบางนา - ตราด) รวมระยะทางประมาณ ๘๑ กิโลเมตร และมีเส้นทางหลวงพิเศษ หมายเลข ๗  
หรือ Motorway (กรุงเทพฯ - ชลบุรี) ระยะทาง ๗๙ กิโลเมตร ซึ่งใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 
๔๕ นาที มีพ้ืนที่ทั้งจังหวัด ๔,๓๖๓  ตารางกิโลเมตรหรือ ๒,๗๒๖,๘๗๕ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๐.๘๕ ของพ้ืนที่
ประเทศไทย  (พ้ืนที่ของประเทศไทยประมาณ ๕๑๓,๑๑๕ ตารางกิโลเมตรหรือ ๓๒๐,๖๙๖,๘๗๕ ไร่)  

จังหวัดชลบุรี มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง (ภาพที่ ๑) ดังนี้  
ทิศเหนือ  ติดกับ  จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ทิศใต้   ติดกับ  จังหวัดระยอง 
ทิศตะวันออก  ติดกับ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดระยอง 
ทิศตะวันตก  ติดกับ ชายฝั่งทะเลตะวันออกของอ่าวไทย 

ส่วนที่ 1 
ข้อมูลสภาพทั่วไปและสถานการณ์การพัฒนาจังหวัดชลบุร ี

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81
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ภาพที่ ๑ : แผนที่จังหวัดชลบุรี 

 
 

   2.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
         จังหวัดชลบุรีมีลักษณะภูมิประเทศเป็น ๔ ประเภท ดังนี้  

   พื้นที่สูงชันและภูเขา อยู่ตอนกลางและด้านตะวันออกของจังหวัด  เป็นแนวยาวจากทิศตะวันตก 
เฉียงเหนือไปยังทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งแต่อ าเภอเมืองชลบุรี  บ้านบึง ศรีราชา หนองใหญ่ และบ่อทอง  
ที่อ าเภอศรีราชานั้นเป็นต้นน้ าของอ่างเก็บน้ าบางพระแหล่งน้ าอุปโภคบริโภคหลัก แห่งหนึ่งของชลบุรี 
เขตที่มีความสูงจากระดับน้ าทะเลตั้งแต่ ๒๐๐ เมตรขึ้นไป จะอยู่ในเขตอ าเภอบ่อทองและอ าเภอหนองใหญ่ 
ในด้านที่ติดกับจังหวัดฉะเชิงเทราและจันทบุรี 

 ที่ราบลูกคลื่นและเนินเขา  ในเขตอ าเภอบ้านบึง พนัสนิคม  หนองใหญ่  ศรีราชา  บางละมุง  
สัตหีบ และบ่อทอง พ้ืนที่นี้มีลักษณะสูงๆ ต่ าๆ คล้ายลูกระนาด ส่วนที่เป็นที่ราบลุ่มอยู่ตอนบนของจังหวัด 
ในเขตอ าเภอพานทอง อ าเภอพนัสนิคมและแนวกึ่งกลางของด้านตะวันตกเป็นพ้ืนที่ราบลุ่มแม่น้ าบางปะกง   
มีล าน้ าคลองหลวงยาว ๑๓๐ กิโลเมตร ต้นน้ าอยู่ที่อ าเภอบ่อทองและอ าเภอบ้านบึง ผ่านพนัสนิคม ไปบรรจบ
เป็นคลองพานทองไหลลงสู่แม่น้ าบางปะกง 
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ที่ราบชายฝั่ งทะเล  ตั้ งแต่ปากแม่น้ าบางปะกงติดกับทะเลอยู่ทางด้ านทิศตะวันตกตั้ งแต่ 
อ าเภอเมืองชลบุรีจนถึงอ าเภอสัตหีบซึ่งมีความยาวประมาณ ๑๖๐ กิโลเมตร เว้าแหว่งคดโค้งสวยงามเกิด 
เป็นหน้าผาหิน หาดทรายทอดยาว  ปุาชายเลน  ปุาชายหาดฯลฯ ซึ่ ง อ่าวหลายแห่งสามารถพัฒนา 
ไปเป็นท่าจอดเรือก าบังคลื่นลมได้เป็นอย่างดี ประกอบด้วยที่ราบตามชายฝั่งทะเลที่มีภูเขาเล็ก ๆ สลับเป็น 
บางตอน ชายฝั่งทะเลบางแห่งมีลักษณะเว้าแหว่งและเป็นที่ลุ่มต่ าน้ าทะเล  ท่วมถึง มีปุาชายเลนหรือโกงกาง 
ขึ้นตั้งแต่ในเขตอ าเภอเมืองชลบุรี ถัดลงไปเป็นอ าเภอศรีราชา บางละมุง  และสัตหีบ มีหาดทรายสวยงาม 
หลายแห่งซึ่งได้รับการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของจังหวัด 

ส่วนที่เป็นเกาะ อยู่ห่างจากชายฝั่งทะเลออกไปประมาณ ๑๐ กิโลเมตร ซึ่งประกอบด้วยพ้ืนที่ 
ที่เป็นเกาะเล็กและเกาะใหญ่ประมาณ ๔๖ เกาะ เกาะที่ส าคัญที่สุดคือ เกาะสีชัง และมีฐานะเป็นอ าเภอ 
นอกจากนี้ยังมีเกาะแสมสาร เกาะล้าน เกาะครก เกาะสากและเกาะไผ่ เป็นที่เหมาะแก่การท่องเที่ยวและพักผ่อน 
ที่มา: ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี 

 
   2.3 ลักษณะภูมอิากาศ 
          โดยทั่วไปฤดูร้อนไม่ร้อนจัด  ฤดูหนาวอากาศไม่แห้งแล้งมาก มีฝนตกสลับกับแห้งแล้งระหว่าง 
ปี ๒๕๕6–๒๕60 วัดปริมาณน้ าฝนได้ ๑,๓๖๘.๘๒ มิลลิเมตร บริเวณใกล้ภูเขามีฝนตกมากกว่าบริเวณ 
ใกล้ชายทะเล ลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบมรสุมเมืองร้อน 
          อุณหภูมิ ต่ าสุดรายปี    22.70  องศาเซลเซียส 
  สูงสุดรายปี   36.10  องศาเซลเซียส 
  เฉลี่ยรายปี     ๒๙.03  องศาเซลเซียส 
  ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย   ๗๒.๙๘ % 
ที่มา: สถานีอุตุนยิมวิทยาชลบุรี, ๒๕๖๑ 
 

3.ข้อมูลการปกครอง 
   3.1 การปกครอง จังหวัดชลบุรีแบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๑๑ อ าเภอ ๙๒ ต าบล 687 หมู่บ้าน  
โดยมีอ าเภอต่าง ๆ ดังนี้ อ าเภอเมืองชลบุรี บ้านบึง บางละมุง พานทอง พนัสนิคม ศรีราชา สัตหีบ หนองใหญ่ 
บ่อทอง เกาะสีชัง และเกาะจันทร์ ในส่วนการปกครองท้องถิ่น ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด ๑ แห่ง 
เทศบาลนคร ๒ แห่ง เทศบาลเมือง ๑๐ แห่ง เทศบาลต าบล ๓๕ แห่ง และองค์การบริหารส่วนต าบล ๕๐ แห่ง 
และรูปแบบการปกครองพิเศษ ๑ แห่ง (เมืองพัทยา) 

หน่วยงานราชการจังหวัดชลบุรี ประกอบด้วย 
(๑) ส่วนราชการส่วนกลาง  จ านวน ๑๒3 หน่วยงาน  
(๒) ส่วนภูมิภาค    จ านวน    ๓๓ หน่วยงาน  
(๓) ส่วนท้องถิ่น    จ านวน    ๙๙ หน่วยงาน 

ที่มา : ที่ท าการปกครองจังหวัดชลบุรี  
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   3.2 การใช้ประโยชน์ที่ดิน  
ภาพที่ 2 : แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน ปี 2561 ของจังหวัดชลบุรี  

 
ที่มา: ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 
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ตารางที ่1: การเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินของจังหวัดชลบุรี ปี 2559 และ 2561 

สภาพการใช้ท่ีดิน ปี 2559 
เนื้อที่ (ไร่) 

ปี 2561 
เนื้อที่ (ไร่) 

เปลี่ยนแปลง 
(ไร่) 

ร้อยละ 

พื้นที่การเกษตร 1,628,574 1,561,590 -66,984 -4.11 

พื้นที่ป่าไม้ 303,903 311,641 +7,738 +2.55 

พื้นที่เบ็ดเตล็ด 168,256 171,760 +3,504 +2.08 

พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 558,935 602,742 +43,807 +7.84 

พื้นที่น้้า 67,207 79,142 +11,935 +17.76 

ที่มา : ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 2       

          จากตารางที่ 1 ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินจังหวัดชลบุรี พบว่า พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม 
รองลงมาคือ พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งก่อสร้าง พ้ืนที่ปุาไม้ พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด และพ้ืนที่น้ า ตามล าดับ  

พื้นที่เกษตร มีเนื้อที่ 1,561,590  ไร่ คิดเป็นเนื้อที่ร้อยละ 57.24 ของพ้ืนที่จังหวัด โดยสามารถ 
จ าแนกได้ดังนี้ 

 พืชไร่   มีเนื้อที่  523,444 ไร่  คิดเป็นเนื้อท่ีร้อยละ 19.18   ของพ้ืนที่จังหวัด 
 นาข้าว   มีเนื้อที่  133,165 ไร่  คิดเป็นเนื้อท่ีร้อยละ   4.88   ของพ้ืนที่จังหวัด 
 ไม้ผล   มีเนื้อที่  121,192 ไร่  คิดเป็นเนื้อท่ีร้อยละ   4.45   ของพ้ืนที่จังหวัด 
 ไม้ยืนต้น  มีเนื้อที่  647,843 ไร่  คิดเป็นเนื้อท่ีร้อยละ  23.76  ของพ้ืนที่จังหวัด 
 พืชสวน   มีเนื้อที่       4,609 ไร่  คิดเป็นเนื้อท่ีร้อยละ   0.16   ของพ้ืนที่จังหวัด 
 ปศุสัตว์   มีเนื้อที่     47,392 ไร่  คิดเป็นเนื้อท่ีร้อยละ   1.74   ของพ้ืนที่จังหวัด 
 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า มีเนื้อที่ 83,551 ไร่ คิดเป็นเนื้อท่ีร้อยละ 3.06  ของพ้ืนที่จังหวัด 
 นอกเหนือจากนี้ เป็นพืชน้ าและเกษตรผสมผสาน เนื้อที่ 394  ไร่ คิดเป็นเนื้อที่ร้อยละ 0.01 ของพ้ืนจังหวัด 

พื้นที่ชุมชนและสิ่งก่อสร้าง มีเนื้อที่ 602,742 ไร่ คิดเป็นเนื้อที่ร้อยละ 22.11 ของพ้ืนที่จังหวัด 
ได้แก่ หมู่บ้าน สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ สิ่งปลูกสร้างอ่ืนๆ ตัวเมืองและย่านการค้า โรงงานอุตสาหกรรม 
และสถานีคมนาคม เป็นต้น 

พื้นที่ป่าไม้ มีเนื้อที่  311,641 ไร่ คิดเป็นเนื้อที่ร้อยละ 11.44 ของพ้ืนที่จังหวัด 
พื้นที่เบ็ดเตล็ด มีเนื้อที่ 171,760  ไร่ คิดเป็นเนื้อที่ร้อยละ 6.30 ของพ้ืนที่จังหวัด 
พื้นที่น้้า มีเนื้อที่ 79,142  ไร่ คิดเป็นเนื้อที่ร้อยละ 2.90 ของพ้ืนที่จังหวัด ได้แก่ แม่น้ า ล าคลอง 

อ่างเก็บน้ า และบ่อน้ าในไร่นา 
    3.3 สังคม และวัฒนธรรม 
          1) ประชากร 
     (1) จ้านวนประชากร ณ เดือนสิงหาคม 2562 จังหวัดชลบุรีมีประชากรจ านวน 
ทั้งสิ้น 1,551,545 คน เป็นชายจ านวน 759,088 คน เป็นหญิงจ านวน 792,457 คน คิดเป็นสัดส่วน 
ร้ อยละ  2.38 ของประ เทศ (65 ,312 ,689  คน )  จ า นวนครั ว เ รื อน  985 ,469 ครั ว เ รื อน  
จ านวนขนาดครัวเรือนเฉลี่ย ๑.๕1 คน/บ้าน  
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          ความหนาแน่นประชากรในจังหวัดชลบุรี ๓๓๙.๙๒ คนต่อตารางกิโลเมตร ความหนาแน่น 
ของประชากรสูง ได้แก่ อ าเภอเมืองชลบุรี  ศรีราชา  บางละมุง สัตหีบ พนัสนิคม บ้านบึง ตามล าดับ  
ซึ่งเป็นชุมชนเมือง เขตเศรษฐกิจท่องเที่ยว และอุตสาหกรรม ส าหรับเกาะสีชังมีความหนาแน่น  เนื่องจาก 
ด้านขนาดของพ้ืนที ่
              (2) ประชากรในเขตเมืองจังหวัดชลบุรี ได้แก่ เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ เมืองพัทยา 
เทศบาลนครแหลมฉบัง เทศบาลเมืองหนองปรือ เทศบาลเมืองบ้านสวน เทศบาลเมืองแสนสุข เทศบาลเมือง
อ่างศิลา เทศบาลเมืองชลบุรี เทศบาลเมืองศรีราชา เทศบาลเมืองบ้านบึง เทศบาลเมืองสัตหีบ และเทศบาล
เมืองพนัสนิคม ประชากรรวมทั้งสิ้น 671,311 คน และมีจ านวนครัวเรือน 518,529 ครัวเรือน ขนาดของ
ครัวเรือนเฉลี่ย ๑.29 คนต่อบ้าน ความหนาแน่น ๑,549.51 คนต่อตารางกิโลเมตร  

          2) ศาสนา 
              จังหวัดชลบุรีมี สถานปฏิบัติศาสนกิจ ได้แก่ วัดและส านักสงฆ์ 452 แห่ง โดยมีจ านวนพระภิกษุและ
สามเณร 6,285 รูป โบสถ์ 15 แห่ง มัสยิด 30 แห่ง ดังรายละเอียด ตารางที ่2 
 
                 ตารางท่ี 2 : วัด ส้านักสงฆ์ มัสยิด โบสถ์คริสต์ พระภิกษุ และสามเณร พ.ศ. 2561 

วัด (แห่ง) 
ส้านักสงฆ์ 

(แห่ง) 
มัสยิด 
(แห่ง) 

โบสถ์คริสต์ 
(แห่ง) 

พระภิกษุ 
(รูป) 

สามเณร 
(รูป) 

392 60 ๓๐ ๑๕ 5,896 389 

   ที่มา : รายงานสถิติจังหวัดชลบุรี 2562 

3) สถานศึกษา  
                จังหวัดชลบุรีมี โรงเรียนจ าแนกตามสังกัด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ส านักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และอ่ืนๆ 
พ.ศ.2560 จ านวน 471 แห่ง มีจ านวนเพิ่มขึ้นจากป ีพ.ศ.2559 จ านวน 15 แห่ง  

ตารางท่ี 3 : โรงเรียน จ้าแนกตามสังกัด 

โรงเรียน พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 306 308 308 
ส านักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 117 105 120 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 49 38 38 
อ่ืนๆ - 5 5 

รวม 472 456 471 
ที่มา : ส านักงานสถิติจังหวัดชลบุร ี

4) สาธารณสุข 
               จ านวนสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐและเอกชน จ านวน 2,377 แห่ง จ าแนกเป็น โรงพยาบาล
ภาครัฐ 21 แห่ง โรงพยาบาลเอกชน 15 แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับต าบล 118 แห่ง คลินิกแพทย์ 
485 แห่ง คลินิกทันตกรรม 485 แห่ง ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 1,042 แห่ง ร้านขายยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จ 
139 แห่ง ร้านขายยาแผนโบราณ 72 แห่ง และอัตราส่วนบุคลากรทางการแพทย์ 1 คนต่อประชากร 2,854 คน  
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ตารางท่ี 4 : ตารางแสดงจ้านวนสถานบริการสาธารณสขุภาครัฐและเอกชน จังหวัดชลบุรี 

  
พ.ศ. 

จ้านวนโรงพยาบาล (แห่ง) 

รพ.สต. 
(แห่ง) 

 
 

คลินิก
แพทย ์

 
 

คลินิก 
ทันตกรรม 

 
 

ร้านขาย
ยาแผน
ปัจจุบัน 

 
ร้านขายยา

แผน
ปัจจุบัน
บรรจุเสร็จ 

 
 

ร้านขาย
ยาแผน
โบราณ 

โรงพยาบาล
ภาครัฐสังกัด 
กสธ. สป. 

โรงพยาบาล
ภาครัฐ

สังกัด กสธ.
กรมอื่น 

 
โรงพยาบาล
นอกสังกัด 

กสธ. 

 
โรงพยาบาล 
เอกชน รวม 

2559 12 3 6 14 35 118 485 295 1,043 139 73 

2560 12 3 6 14 35 118 485 297 1,043 139 72 

2561 12 3 6 15 36 118 485 297 1,042 139 72 

ที่มา :  กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี  ข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2562 

 

ตารางท่ี 5 : ตารางแสดงอัตราส่วนบุคลากรทางการแพทย์ จ.ชลบุรี 
 

พ.ศ. 
ประชากร 

ตามทะเบียนราษฎร ์
(คน) 

จ้านวนบุคลากร(คน)  
จ้านวนเตียง 

อัตราส่วนเตียง  
: 1,000 
ประชากร 

 
อัตราส่วนแพทย์  

: ประชากร แพทย ์ ทันต เภสัช พยาบาล 

2559 1,467,336 488 119 172 1,924 1,734 1.18 1:3,007 

2560 1,509,125 488 119 172 1,924 1,752 1.16 1:3,092 

2561 1,535,445 538 99 169 2,064 1,842 1.20 1:2,854 

       หมายเหต:ุ อัตราส่วนแพทย์ต่อประชากร เท่ากับ 1:2,854  
       ที่มา : ระบบข้อมูลบุคลากร (HROPS) กระทรวงสาธารณสุข และงานข้อมูลกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  
       ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบรุี  
 

4. ข้อมูลเศรษฐกิจ 
    จากสถิติของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผลิตภัณฑ์มวลรวมปี 2560 
จังหวัดชลบุรี  มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด 976,460 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6.32  
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศ (15,451,959 ล้านบาท) โครงสร้างเศรษฐกิจของจังหวัดชลบุรี ขึ้นอยู่กับ 
ภาคนอกเกษตรเป็นหลักมีมูลค่า 960,345 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.35 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด 
(976,460 ล้านบาท) ส่วนใหญ่มาจากสาขาอุตสาหกรรมมูลค่า 485,045 ล้านบาท และภาคบริการที่ส าคัญ 
ได้แก่การขายส่งและการขายปลีกฯ การไฟฟูา แก๊ส การขนส่ง ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร การขนส่งและ
สถานที่เก็บสินค้า ส าหรับภาคเกษตรมูลค่า 16,115 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.65 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม
จังหวัด 
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ตารางท่ี 6 : ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ณ ราคาประจ้าปี จ้าแนกตามสาขาการผลิต พ.ศ. 2558 – 2560 
 

 ผลิตภัณฑ์มวลรวม 2558r 2559r 2560p 
ภาคเกษตร 15,102    15,992    16,115    
 เกษตรกรรม การปุาไม้ และการประมง 15,102     15,992     16,115     
ภาคนอกเกษตร 783,842    892,195    960,345    
 การท าเหมืองแร่และเหมืองหิน 3,165     3,996     3,585     
 การผลิตอุตสาหกรรม 396,368     460,196     485,045     
 ไฟฟูา ก๊าซ และระบบปรับอากาศ 62,484     65,041     81,800     
 การประปาและการจัดการของเสีย 4,349     4,378     4,583     
 การก่อสร้าง 22,250     22,767     17,958     
 การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ 78,335     89,845     100,327     
 การขนส่ง และสถานที่เก็บสินค้า 53,461     55,874     59,894     
 ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร 38,149     59,267     69,592     
 ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร 4,401     3,541     3,949     
 การเงินและการประกันภัย 24,715     27,073     27,833     
 กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ 12,461     13,331     13,910     
 กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการ 3,004     2,804     3,077     
 กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุนอื่นๆ 12,540     12,957     13,672     
 การบริหารราชการ การปูองกันประเทศฯ 33,579     35,408     36,785     
 การศึกษา 11,329     11,713     12,846     
 กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์ 9,523     9,975     10,436     
 ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ 2,828     1,937     1,755     
 กิจกรรมการบริการด้านอ่ืนๆ 10,901     12,091     13,300     
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด 798,945    908,187    976,460    
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อคน (บาท) 485,568    546,284    581,475    
ประชากร (1,000 คน) 1,645    1,662    1,679    

ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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5. โครงสร้างพื้นฐาน 
   5.๑ ระบบสาธารณูปโภค 
          ๑) ประปา 
              จังหวัดชลบุรีมีความพร้อมในการให้บริการด้านประปาแก่ประชาชนและสถานประกอบการในพ้ืนที่ 
ให้บริการ โดยส านักงานการประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 มี 7 สาขา ได้แก่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี 
สาขาบ้านบึง สาขาพนัสนิคม สาขาศรีราชา สาขาแหลมฉบัง สาขาพัทยา และสาขาสัตหีบ 
   ตารางท่ี 7 : สถิติการบริการด้านประปา 

 
พ.ศ. 

จ้านวนผู้ใช้น้้า
(ราย) 

 

ก้าลังการผลิตที่ใช้
งานในปัจจุบัน 

ลบ.ม./วัน 

ความต้องการใช้
น้้าประปา 
ลบ.ม./วัน 

ร้อยละ ก้าลังการผลิต 
และความต้องการใช้น้้า 

ลบ.ม./วัน 

2562 397,363 233,788,800 209,713,951 89.70 

2561 387,972 240,286,800 211,871,730 88.17 

2560 369,979 230,650,800 208,537,188 90.41 

หมายเหต:ุ ปีงบประมาณ เป็นข้อมูลตั้งแต่เดือน ตุลาคม ถึงกันยายน ข้อมูลปีงบประมาณ 2562 เป็นข้อมูล ณ สิ้นเดือนสิงหาคม  

ตารางท่ี 8 : สรุปคาดการณ์ความต้องการน้้าอุปโภค/บริโภครองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) จังหวัดชลบุร ี

ความต้องการใช้น้้า (ล้าน ลบ.ม./ปี) 
ปี พ.ศ.2560 ปี พ.ศ.2564 ปี พ.ศ.2569 ปี พ.ศ.2574 ปี พ.ศ.2579 

212 296 361 426 491 

       จากการเปรียบเทียบปริมาณความต้องการใช้น้ าประปาของจังหวัดชลบุรีกับก าลังการผลิตน้ าประปา 
พบว่า การให้บริการประปาแก่ประชาชนในปจัจุบันนั้นพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี สามารถรองรับความต้องการใช้น้ าได้อย่างเพียงพอ  

ภาพที ่3 : แสดงแผนพัฒนาระบบประปารองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)   

 
ที่มา:การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 จังหวัดชลบุรี 
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   ๒) ไฟฟ้า 
       จังหวัดชลบุรีมีผู้ผลิตไฟฟูารายใหญ่ (IPP) 2 แห่ง มีก าลังการผลิตติดตั้งรวมกัน 1,413 MW ปริมาณ
โหลด 1,942 MW ผู้ผลิตไฟฟูาขนาดเล็ก (SPP) จ านวน 9 แห่ง มีก าลังการผลิตติดตั้งรวมกัน 1,138 MW 
ปริมาณการขาย 780 MW  และผู้ผลิตไฟฟูาขนาดเล็กมาก (VSPP) จ านวน 28 ราย ปริมาณขาย 76.94 MW  
มีจ านวนผู้ใช้ไฟฟูาเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2562 จ านวนผู้ใช้ไฟฟูา 752,251 คน การจ าหน่าย
กระแสไฟฟูา 8,746,423,460 ล้านกิโลวัตต์/ชั่วโมง ปริมาณความต้องการใช้ไฟฟูาล าดับสูงสุด คือสถานธุรกิจ
และอุตสาหกรรม ที่อยู่อาศัย สถานที่ราชการและสาธารณะ และอ่ืนๆ เรียงตามล าดับ 

       พื้นที่ที่ยังไม่ได้รับบริการ 
        ปัจจุบันยังมีพ้ืนที่ที่ยังไม่ได้รับบริการ (ไม่มีระบบไฟฟูาใช้) ได้แก่หมู่บ้านเกาะขามใหญ่ หมู่ 7 ต าบล  
ท่าเทวงษ์ อ าเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี มีผู้อาศัยจ านวน 36 ครัวเรือน เนื่องจากสภาพพ้ืนที่เป็นเกาะ  
อยู่ห่างไกลจากเกาะสีชัง ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร  
ที่มา: ฝุายวิศวกรรมและบริการ กองบรกิารลูกค้าแผนกบริการและงานธุรกจิ, การไฟฟูาส่วนภูมิภาคเขต 2 ภาคกลาง จ.ชลบุรี 

ตารางที่ 9 : แสดงข้อมูลการจ้าหน่ายกระแสไฟฟ้าของจังหวัดชลบุรี 

พ.ศ. 
จ้านวนผู้ใช้

ไฟฟ้า 

การจ้าหน่ายกระแสไฟฟ้า (ล้านกิโลวตัต์/ชั่วโมง) 

รวม ที่อยู่อาศัย 
สถานธุรกิจและ
อุตสาหกรรม 

สถานที่ราชการและ
สาธารณะ 

อ่ืนๆ 

2562 752,251 8,746,423,460 1,540,967,312 7,118,457,505 340,174 86,658,469 

2561 735,840 12,453,610,176 2,034,285,152 10,281,521,290 492,183 137,311,552 

2560 709,666 11,982,038,728 2,006,921,122  9,814,199,943  461,803  160,455,859  

2559 679,833 11,696,007,994 1,978,564,868  9,566,741,068  387,534  150,314,524  

หมายเหตุ : 1.ข้อมูลการใช้ไฟในอ าเภอสัตหีบไม่ได้อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของการไฟฟูาส่วนภูมิภาค แต่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของกิจการ
ไฟฟูาสวัสดิการสัตหีบ 
               2.การใช้ไฟอื่นๆ ได้แก ่ไฟสูบน้ าเพื่อการเกษตร,ไฟฟูาชั่วคราว เปน็ต้น สถานะขอ้มูล วันที ่16 ก.ย. 2562 
ที่มา: ฝุายบัญชีและพลังงานไฟฟาู กองซ้ือขายไฟฟาูแผนกเศรษฐกิจและวางแผนพลังงานไฟฟูา การไฟฟูาส่วนภูมิภาคเขต 2 ภาคกลาง จังหวัดชลบุร ี

  3) อินเตอร์เน็ต 
       จากการส ารวจจ านวนประชากรอายุ ๖ ปีขึ้นไป จ าแนกตามการมีการใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์ เทคโนโลยี

สารสนเทศของจังหวัดชลบุรี ปี พ.ศ. 2560 พบว่า ประชากรอายุ ๖ ปีขึ้นไปของจังหวัดชลบุรี มีการใช้คอมพิวเตอร์ 
ลดลงจากปีที่แล้ว ร้อยละ 30.56 การใช้อินเตอร์เน็ตเพ่ิมขึ้นจากปีที่แล้ว 69.98 และการใช้โทรศัพท์มือถือ
เพ่ิมข้ึนจากปีที่แล้วร้อยละ 93.98 

ตารางท่ี 10 : การเข้าถึงเทคโนโลยีการสื่อสารของประชากรอายุ ๖ ปีขึ้นไป 
พ.ศ. การใช้คอมพิวเตอร์ การใช้อินเตอร์เน็ต การใช้โทรศัพท์มือถือ 

จ้านวนผู้ใช้ ร้อยละ จ้านวนผู้ใช้ ร้อยละ จ้านวนผู้ใช้ ร้อยละ 
2560 482,853    30.56       1,105,722    69.98       1,484,917    93.98       
2559 469,826    30.06       968,932    61.99       1,425,689    91.21       
2558 582,427    37.66       875,574    56.62       1,392,356    90.03       

ที่มา: ส ารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในครัวเรือน พ.ศ. 2558 - 2560 ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
 

 

 



 12  
 

 

 5.2 สาธารณูปการ การขนส่ง และการเชื่อมโยง 
         (1) การคมนาคมขนส่งทางบก 
       ระบบโครงข่ายถนนเป็นการคมนาคมที่ส าคัญที่สุดของจั งหวัดชลบุรี โครงข่ายนี้อยู่ ใน 
ความรับผิดชอบของกรมทางหลวง จังหวัดชลบุรีมีถนนที่สร้างเสร็จแล้วเป็นระยะทาง ๗๔๕.๔๙๗ กิโลเมตร  
ซึ่งเป็นทางหลวงแผ่นดิน จ านวน ๘ สาย ดังนี้ 

                               ตารางท่ี 11 ทางหลวงท่ีผ่านเข้าสู่จังหวัดชลบุรี 

ทางหลวง รายละเอียด ระยะทาง 

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ 
(ถนนสุขุมวิทเลียบชายฝั่งทะเลหรือ
ชลบุรีสายเก่า) 

เป็นทางหลวงแผ่นดินชนิด ๒-๔ ช่องจราจร 
เป็นสายหลักเชื่อมโยงภาคกลางกับภาค
ตะวันออก เริ่ มจากบางนา ผ่ านจั งหวัด
สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี (สัตหีบ) 
ระยอง (แกลง) จันทบุรี ตราด 

๓๘๕ กิโลเมตร 

ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
หมายเลข ๗ 

เป็นทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายแรกของ
ประเทศไทย เริ่มต้นจากถนนศรีนครินทร์
กรุงเทพมหานครปัจจุบันสิ้นสุดที่เมืองพัทยา 

๑๒๖ กิโลเมตร 

ทางพิเศษบูรพาวิถ ี เป็นทางยกระดับขนาด ๖ ช่องจราจร มีแนว
สายทางเริ่มที่ปลายทางพิเศษเฉลิมมหานคร 
เส้นทางมุ่งไปทางทิศตะวันออก ผ่านอ าเภอ
บางปะกง แล้วไปสิ้นสุดที่อ าเภอเมืองชลบุรี ทาง
พิเศษสายนี้มีทางแยกไปสู่ท่าอากาศสุวรรณภูมิได้ 

๕๕ กิโลเมตร 

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๔ เป็นทางหลวงแผ่นดินชนิด ๔ ช่องจราจร
ตลอดสายเชื่อมต่อเส้นทางสายหลักหมายเลข 
๓ และทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 
๗ ที่จังหวัดชลบุรี ก่อสร้างข้ึนเพ่ือย่นระยะทาง
จากจังหวัดชลบุรี ไปสู่จังหวัดจันทบุรีและ
จังหวัดตราดโดยไม่ผ่านตัวเมืองระยอง 

 

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๑ เป็นทางหลวงแผ่นดินชนิด ๒-๔ ช่องจราจร 
เริ่มจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๔ 
(ฉะเชิงเทรา-กบินทร์บุรี) ที่อ าเภอพนมสารคาม 
จังหวัดฉะเชิงเทรา ผ่านอ าเภอแปลงยาว  
เข้าสู่จังหวัดชลบุรี  ตั้งแต่อ าเภอพนัสนิคม 
อ าเภอบ่อทอง อ าเภอบ้านบึง แยกเข้านิคม
อุตสาหกรรมปิ่นทอง อ าเภอศรีราชา และผ่าน
อ าเภอบางละมุง ตัดกับทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๓๖ (แยกกระทิงลาย -ระยอง) 
สิ้นสุดที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนน
สุขุมวิท) ที่ ต าบลพลูตาหลวง อ าเภอสัตหีบ 
จังหวัดชลบุรี  
 

๑๓๔ กิโลเมตร 
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ทางหลวง รายละเอียด ระยะทาง 

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๒ เริ่มจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ ที่
อ าเภอสัตหีบไปตัดกับทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๓๓๑ และบรรจบกับทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๓ ในอ าเภอบ้านฉาง 
จังหวัดระยอง เป็นทางเลี่ยงเมืองของชุมชน 
สัตหีบ 

๑๓.๐๐ กิโลเมตร 

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๖ เป็นเส้นทางแยกจากเส้นทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๓ ที่อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 
ไปบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ ที่
อ าเภอเมืองระยอง ใช้เชื่อมโยงระหว่างบริเวณ
อุตสาหกรรมหลักแหลมฉบัง เมืองพัทยา 
บริเวณอุตสาหกรรมแหลมฉบัง มาบตาพุด 
และเมืองระยอง  

๕๒ กิโลเมตร 

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๕ 
(สุขประยูร) 

เริ่มต้นจากอ าเภอเมืองชลบุรีไปอ าเภอพนัส
นิคมและไปสิ้ นสุ ดที่ อ า เภอเมืองจั งหวัด
ฉะเชิงเทรา  

๒๒.๓๒ กิโลเมตร 

       
    (2) ระบบโครงข่ายรถไฟ  
          จังหวัดชลบุรีมีเส้นทางรถไฟสายตะวันออก เริ่มจากกรุงเทพฯ - จังหวัดฉะเชิงเทรา – จังหวัดชลบุรี 
(นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง) ไปสิ้นสุดที่ (นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด) จังหวัดระยอง เพ่ือรองรับการขนส่ง
สินค้าจากท่าเรือน้ าลึกสัตหีบ ท่าเรือน้ าลึกและนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง และขนส่งสินค้าจากท่าเรือน้ าลึก
และนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด โดยมีโครงการสร้างทางรถไฟเชื่อมต่อ 3 สายคือ 
         ๑) ทางรถไฟสายศรีราชา – แหลมฉบัง เป็นเส้นทางรถไฟที่แยกจากรถไฟสายฉะเชิงเทรา – สัตหีบ  
ที่บริเวณอ าเภอศรีราชา มุ่งเข้าสู่ท่าเรือน้ าลึกและนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง มีระยะทางยาวทั้งหมด ๙.๗ กิโลเมตร 
         ๒) ทางรถไฟสายสัตหีบ – มาบตาพุด เป็นเส้นทางรถไฟที่แยกจากสายฉะเชิงเทรา – สัตหีบ ที่สถานี
เขาชีจรรย์ (ก่อนถึงสถานีรถไฟพลูตาหลวง ๔ กิโลเมตร) ผ่านนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และแยกเข้าสู่ท่าเรือ
น้ าลึกมาบตาพุด คิดเป็นระยะทางยาวทั้งหมด ๒๔.๐๗ กิโลเมตร  
        3) โครงการรถไฟความเร็วสูง เชื่อม 3 สนามบิน แบบไร้รอยต่อ 

    โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบินเป็นโครงการที่ใช้โครงสร้างและแนวเส้นทางการเดิน 
รถเดิมของระบบรถไฟฟูาขนส่งมวลชนแอร์พอร์ตลิงค์ (Airport Rail Link) ที่เปิดให้บริการอยู่ในปัจจุบัน  
โดยจะก่อสร้างทางรถไฟขนาด 1.435 เมตร (Standard Gauge) ส่วนต่อขยาย 2 ช่วงจากสถานีพญาไท  
ไปยังสนามบินดอนเมือง และจากสถานีลาดกระบัง ไปยังสนามบินอู่ตะเภา พร้อมเชื่อมเข้าออกสนามบิน  
โดยใช้เขตทางเดิมของการรถไฟฯ เป็นส่วนใหญ่ รวมระยะทาง 220 กม. มีผู้เดินรถรายเดียวกัน ซึ่งรถไฟ
ความเร็วสูงมีความเร็วสูงสุด 250 กิโลเมตร/ชั่วโมง (ส าหรับช่วงการเดินทางระหว่างเมือง คือ สถานีสุวรรณภูมิ 
ถึง สถานีอู่ตะเภา) และความเร็วสูงสุด 160 กิโลเมตร/ชั่วโมง (ส าหรับช่วงการเดินทางในเมือง คือ สถานีดอนเมือง  
ถึง สถานีสุวรรณภูมิ) ประกอบไปด้วยสถานีรถไฟความเร็วสูงจ านวน 9 สถานี ได้แก่ สถานีดอนเมือง สถานีบางซื่อ 
สถานีมักกะสัน สถานีสุวรรณภูมิ สถานีฉะเชิงเทรา สถานีชลบุรี สถานีศรีราชา สถานีพัทยา และสถานีอู่ตะเภา 
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    โครงสร้างทางวิ่งของโครงการ ประกอบไปด้วย ทางวิ่งโครงการรถไฟฟูาแอร์พอร์ตเรลลิงก์ปัจจุบัน 
(ARL) ระยะทางประมาณ 29 กิโลเมตร และทางวิ่งที่ต้องก่อสร้างใหม่ประมาณ 191 กิโลเมตร โดยเบื้องต้น
จ าแนกลักษณะรูปแบบโครงสร้างทางวิ่งทั้งโครงการเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1) ทางวิ่งยกระดับ ระยะทาง
ประมาณ 181 กิโลเมตร 2) ทางวิ่งระดับดิน ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร และ 3) ทางวิ่งใต้ดิน ระยะทาง
ประมาณ 8 กิโลเมตร 

 การพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือสนับสนุนบริการรถไฟในพ้ืนที่มักกะสันของ รฟท. ประมาณ 150 ไร่ ต้องเป็น
การพัฒนาร่วมไปกับการพัฒนารถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบินเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการสนับสนุน
บริการรถไฟและบริการผู้โดยสาร รวมทั้งพ้ืนที่โดยรอบสถานีศรีราชา ประมาณ 25 ไร่ ซึ่งสามารถน ามาพัฒนา
เชิงพาณิชย์ร่วมกับโครงการได้ทันที 

ภาพที่ 4 : แนวทางการพัฒนาโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน 

 

  ที่ตั้งโครงการ แนวเส้นทางโครงการผ่านพ้ืนที่ 5 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรปราการ  
จังหวัดฉะเชิงเทรา จ.ชลบุรี และจ.ระยอง ใช้แนวเส้นทางระบบขนส่งมวลชนทางรางของโครงการเดิมและ  
มีการออกแบบใหม่เฉพาะบริเวณเชื่อมต่อเข้าสนามบินสุวรรณภูมิ (ขาออก) และสนามบินอู่ตะเภา (ขาเข้า)  
โดยแนวเส้นทางโครงการประกอบด้วย 3 โครงการ คือ 

1. โครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยาน
ในเมือง (Suvarnabhumi Airport Link and City Air Terminal: ARL) 

2. โครงการระบบรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ส่วนต่อขยาย ช่วงดอนเมือง -บางซื่อ-พญาไท 
(ARL Extension) 

3. โครงการรถไฟความเร็วสูง สายกรุงเทพ-ระยอง 
 

   (3) การขนส่งทางท่อ                               
         การขนส่งทางท่อจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพและความปลอดภัยจากการขนส่ง นอกจากนี้ยังช่วยลด
ค่าใช้จ่ายในการขนส่งทางบกและลดปัญหาการจราจรภายในจังห วัดชลบุรี  และจังหวัดใกล้ เคียง 
การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยได้ร่วมลงทุนกับโรงกลั่น และบริษัทขายปลีกน้ ามันส าหรับรถยนต์ สร้างระบบ
ขนส่งทางท่อขึ้น ๒ โครงการ ได้แก่ 
   ๑)  โครงการขนส่งทางท่อจากอ าเภอศรีราชาไปที่ช่องนนทรี กรงุเทพฯ โดยวางท่อตามทางรถไฟ 

๒) โครงการขนส่งน้ ามันทางท่อจากอ าเภอศรีราชาผ่านล าลูกกาและสิ้นสุดที่สระบุรี โครงการนี้
ควบคุมระบบขนส่งโดยคอมพิวเตอร์ 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)  
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   (4) การขนส่งทางอากาศ  
จังหวัดชลบุรีมีสนามบิน ๒ แห่งคือ        

         4.1 สนามฝึกบินบางพระกับสนามบินอู่ตะเภา  สนามฝึกบินบางพระตั้งอยู่ เขตอ าเภอศรีราชา 
เป็นสนามฝึกซ้อมส าหรับเครื่องบินล าเล็ก ซึ่งไม่ได้เปิดให้บริการขนส่งทางอากาศเพ่ือการพาณิชย์ทั่วไป 
         4.2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา-ระยอง-พัทยา สนามบินพาณิชย์ภายใต้การดูแลของกองทัพเรือ  
ตั้งอยู่ระหว่างจังหวัดระยอง และจังหวัดชลบุรี โดยสามารถเดินทางมาใช้บริการได้ทางถนนหลวง ๓๑๒๖  
บริเวณโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ซึ่งเป็นจุดเชื่อมจากถนนหลวง ๓๓๑ และถนนสุขุมวิท ในปัจจุบัน
สนามบินอู่ตะเภาให้บริการทั้งเท่ียวบินในประเทศ และเท่ียวบินระหว่างประเทศ โดยมีอาคารพักผู้โดยสารหลังที่ ๒ 
สามารถรองรับนักเดินทางได้ถึง ๓ ล้านคนต่อปี ในปีงบประมาณ 2561 มีผู้ใช้บริการ ๑,๙๙๕,๓๖๓ คน 
ปีงบประมาณ 2562 (๑๑ เดือน) มีผู้ใช้บริการ ๑,๕๕๖,๘๑๒ คน 
 

ภาพที่ 5 :  เส้นทางการบิน ณ สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง พัทยา 

 
ที่มา: สนามบินนานาชาติอู่ตะเภาระยอง – พัทยา  

 

                  เส้นทาง และสายการบินระหว่างประเทศ จ้านวน 9 สายการบิน ได้แก่ สายการบินไทยแอร์
เอเชีย สายการบินคุณหมิงแอร์ไลน์ สายการบินไลอ้อนแอร์ สายการบินรอยัล ไฟลท์ แอร์ไลน์ สายการบินอาซั่วแอร์ 
สายการบินหลงแอร์ สายการบินสแคตแอร์ไลน์ สายการบินชิงเต่า สายการบินตงไห่ เส้นทางการบิน ใน 3 
ประเทศ ได้แก่ มาเลเซีย จีน รัสเซีย  

 11 เส้นทางบินประจ า 38 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ 
 25 เส้นทางบินเช่าเหมาล า 40 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ 

           เส้นทาง และสายการบินภายในประเทศ จ านวน 3  สายการ ได้แก่ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ 
สายการบินไลอ้อนแอร์ สายการบินไทยแอร์เอเชีย บิน 6 เส้นทางการบิน 

ตารางท่ี 12 : เส้นทาง และสายการบินภายในประเทศ 

จังหวัด จ้านวนเท่ียวบิน/สัปดาห์ 
เชียงใหม ่ 21 
อุดรธาน ี 7 
ขอนแก่น 4 

สมุย 7 
ภูเก็ต 14 

หาดใหญ ่ 7 
รวม 60 

ที่มา: สนามบินนานาชาติอู่ตะเภาระยอง – พัทยา  
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ภาพที ่6 : จ้านวนเที่ยวบินและผู้โดยสาร งบประมาณ เดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือน สิงหาคม 2562 
 

 
ที่มา: สนามบินนานาชาติอู่ตะเภาระยอง – พัทยา  
 

ภาพที่ 7 : จ้านวนเที่ยวบินและผู้โดยสาร งบประมาณ 2559 ถึง 2562 

 
ที่มา: สนามบินนานาชาติอู่ตะเภาระยอง – พัทยา  

พ.ศ.2562 เที่ยวบิน 12,505 เที่ยวบิน ผู้โดยสาร 1,556,812 คน ปี พ.ศ.2561 เที่ยวบิน 
15,767 เที่ยวบิน ผูโ้ดยสาร 1,995,363 คน 

 
ภาพที ่8 : แสดงจ้านวนผู้โดยสารระหว่างประเทศแยกโดยสัญชาติ 

 

 
ที่มา: สนามบินนานาชาติอู่ตะเภาระยอง – พัทยา  

         ผู้โดยสารระหว่างประเทศท่ีใช้บริการสนามบินนานาชาติอู่ตะเภาในช่วงปี 2560-2562 ส่วนมากเป็น
ผู้โดยสารชาวจีน และรัสเซีย คนไทยใช้บริการโดยประมาณร้อยละ 2 ปี 2560 จ านวน 28,345 คน   
ปี 2561 จ านวน 33,029 คน  ปี 2562 จ านวน 14,648 คน  
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 (5) การคมนาคมขนส่งทางน้้า       
         จังหวัดชลบุรีมีสภาพภูมิศาสตร์ที่ เ อ้ืออ านวยต่อการขนส่งทางทะเล เนื่องจากด้านตะวันออก              
ของจังหวัดเป็นชายฝั่งที่มีแนวยาวเป็นระยะทางหลายร้อยกิโลเมตร โดยบางแห่งเป็นชายหาดที่สวยงาม                 
และบางแห่งเหมาะที่จะเป็นท่าเรือ ท าให้ชายฝั่งทะเลของจังหวัดมีท่าเทียบเรือประมงและท่าเทียบเรือสินค้า  
ทั้งที่เป็นท่าเทียบเรือของเอกชน และท่าเทียบเรือพาณิชย์ส าหรับขนส่งสินค้าไปต่างประเทศ และขนส่งสินค้า
เลียบตามชายฝั่งทะเลตะวันออกเข้าสู่ท่าเรือกรุงเทพฯ 

       5.1 ท่าเรือแหลมฉบัง 
       ปี  2533 คณะรัฐมนตรีได้มีมติ ให้ท่า เรือพาณิชย์แหลมฉบัง เป็นท่าเรือแห่งใหม่ภายใต้

พระราชบัญญัติการท่าเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2494 โดยให้การท่าเรือแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรบริหาร
ท่าเรือ อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้าร่วมประกอบการท่า เทียบเรือด้วย ท่าเรือพาณิชย์แหลมฉบัง 
(ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็นท่าเรือแหลมฉบัง)  

                                                ภาพที่ 9 : โครงการขั้นที่ 1 (Phase I) 

 
               ที่มา: ท่าเรือแหลมฉบัง                             

ภาพที่ 10 : โครงการขั้นที่ 2 (Phase II) 

 
   ที่มา: ท่าเรือแหลมฉบัง                             

         5.2  โครงการเรือเฟอร์รี่ (Ferry) เส้นทางหัวหิน-พัทยา-บางปู เป็นโครงการที่เกิดขึ้นเพ่ือร่นระยะเวลา 
ในการเดินทางข้ามอ่าวไทย ซึ่งระยะเวลารวมที่ใช้ในการเดินเรืออยู่ที่ประมาณ 1-2 ชั่วโมงเท่านั้น ในขณะที่ถ้า
โดยสารรถยนต์จะใช้เวลาประมาณ 5-6 ชั่วโมง เป็นอย่างต่ า   
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6.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   6.1 ทรัพยากรน้้าผิวดิน 
         แหล่งน้ าธรรมชาติบนผิวดินส่วนใหญ่อยู่ทางตอนเหนือของจังหวัด ในเขตอ าเภอพนัสนิคม และอ าเภอ 
บ่อทอง เช่น คลองเชิด คลองใหญ่ คลองหลวง เป็นต้น ซึ่งได้ไหลไปบรรจบกันเป็นคลองพานทองแล้วไหลไป
ทางทิศตะวันตกไปบรรจบกับแม่น้ าบางปะกงในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา นอกจากนั ้นมีคลองบางพระ  
คลองบางละมุง คลองแพร่ง คลองห้วยชากนอก และคลองห้วยใหญ่ เป็นต้น ส าหรับคลองอ่ืนๆ ได้แก่ คลองยายด า
คลองบางหัก คลองบางทิว และคลองบางนาง  
       บริเวณตอนกลางและตอนใต้ของพื้นที ่จังหวัดมีทางน้ าต่างๆ เช่น คลองร่ า คลองปลวกแดง  
และคลองดอกกราย เป็นต้น ไหลมารวมกันเป็นคลองใหญ่ก่อนที่จะไหลมาทางใต้ลงสู่อ่าวไทยที่อ าเภอเมืองระยอง 
นอกจากนี้จากอ าเภอเมืองชลบุรี จนถึงอ าเภอสัตหีบ ยังมีทางน้ าสั้น ๆ เล็ก ๆ ไหลลงสู่ อ่าวไทย หลายสาย  
เช่น คลองบางปลาสร้อย คลองบางละมุง คลองห้วยใหญ่ และคลองบางเสร่  เป็นต้น  
                   - แหล่งน้ าธรรมชาติที่ส าคัญ  คือ ล าห้วย ล าธาร ล าคลอง  412  สาย ใช้งานได้ในฤดูแล้ง 368 สาย                  
มีหนองบึง 94 แห่ง ใช้ได้ในฤดูแล้ง 48 แห่ง มีน้ าพุ น้ าซับ 1 แห่ง ใช้ได้ในฤดูแล้ง นอกจากนี้ ยังมีแหล่งน้ าอื่น
อีก 94 แห่ง ใช้งานได้ในฤดูแล้ง 88  แห่ง  
              - แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น เนื่องจากจังหวัดชลบุรีไม่มีแม่น้ าขนาดใหญ่ไหลผ่าน จึงต้องมีการสร้างแหล่ง
เก็บน้ า เช่น อ่างเก็บน้ าในปี พ.ศ.25๕๘ มี 1๓ อ่างเก็บน้ า เก็บน้ าได้ประมาณ ๒๙๔.๙๘ ล้านลูกบาศก์เมตร 
อ่างเก็บน้ าที่ใหญ่ที่สุดคืออ่างเก็บน้ าบางพระ อ าเภอศรีราชา เก็บน้ าได้ 11๗ ล้านลูกบาศก์เมตร  นอกจากนี้
ยังมีโครงการชลประทานขนาดเล็ก อีกประมาณ 49 แห่ง  
                 คลองที่ส้าคัญของจังหวัด  ได้แก่ คลองบางพระ คลองบางละมุง คลองบางเสร่ คลองใหญ่ คลองหลวง  และ
คลองพานทอง 

ตารางท่ี 13 อ่างเก็บน้้าที่ส้าคัญ 

ล้าดับ ชื่อ ปริมาณน้้า / ล้านลูกบาศก์เมตร 
1. อ่างเก็บน้ าบางพระ ๑๑๗.๐๐ 
2. อ่างเก็บน้ าคลองหลวง ๙๘.๐๐ 
3. อ่างเก็บน้ าหนองค้อ ๒๑.๔๐ 
4. อ่างเก็บน้ ามาบประชัน ๑๖.๖๐ 
5. อ่างเก็บน้ าห้วยสะพาน ๓.๘๔๐ 
6. อ่างเก็บน้ าหนองกลางดง ๗.๖๕๐ 
7. อ่างเก็บน้ าห้วยขุ่นจิต ๔.๘๐ 
8. อ่างเก็บน้ าซากนอก ๗.๐๓๐ 
9. อ่างเก็บน้ าบ้านบึง ๗.๐๐ 
10. อ่างเก็บน้ าห้วยตู้  ๑ ๑.๕๐ 
11. อ่างเก็บน้ าห้วยตู้  ๒ ๓.๑๐ 
12. อ่างเก็บน้ ามาบฟักทอง ๑ ๑.๒๓๐ 
13. อ่างเก็บน้ ามาบฟักทอง ๒ ๑.๙๘๐ 

ที่มา : ส านกัชลประทานที ่๙ จังหวัดชลบุรี, ๒๕๖๑ 
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             ปริมาณน้้า 
- ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยในจังหวัด    ๑,๓๒๙.๗๐     มม./ป ี
- ปริมาณน้ าท่า              ๑,๓๑๓           ล้าน ลบ.ม. 
- ปริมาณน้ าที่เก็บกักได้                ๒๙๔.๙๘     ล้าน ลบ.ม. 

              พื้นที่ชลประทาน และพื้นที่นอกเขตชลประทาน 
- พ้ืนที่ชลประทาน                    45,69๐  ไร่ 
- พ้ืนที่นอกเขตชลประทาน      ๑,๕๔๕,๓๔๖ ไร ่

              ความต้องการใช้น้้าในด้านต่าง ๆ 
- ด้านเกษตร  ๔๕.๓๕ ล้าน ลบ.ม 
- อุตสาหกรรม ๓๙.๒๐ ล้าน ลบ.ม. 
- อุปโภค-บริโภค ๑๑.๓๗ ล้าน ลบ.ม. 
- รักษาระบบนิเวศน์ ๑๑.๖๕ ล้าน ลบ.ม. 
- อ่ืน ๆ   ๑๔.๘๔ ล้าน ลบ.ม.  

              สภาพปัญหาของทรัพยากรน้ าของจังหวัดชลบุรี  ที่มีความต้องการใช้น้ าทั้งอุปโภคบริโภค  
อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว และเกษตรกรรม ที่เพ่ิมมากข้ึนทุกปี จึงประสบปัญหาต่างๆ ดังนี้ 
                     ๑.การขาดแคลนน้ าจากการเจริญเติบโตของชุมชนและพ้ืนที่ อุตสาหกรรมที่ เป็นไป 
อย่างรวดเร็ว ท าให้มีความต้องการใช้น้ ามากขึ้นประกอบกับพ้ืนที่กักเก็บน้ ามีอยู่อย่างจ ากัด 
                     ๒.คุณภาพแหล่งน้ าเสื่อมโทรมทั้งที่เกิดจากชุมชน สถานประกอบการและเกษตรกรรม          
ซึ่งระบายน้ าที่ใช้แล้วโดยไม่ผ่านการบ าบัดให้คุณภาพน้ าดีขึ้น จึงท าให้แหล่งน้ าโดยเฉพาะคลองที่ส าคัญเน่าเสีย
ไม่สามารถน าน้ ามาใช้ประโยชน์ได้ 
                    ๓.ศักยภาพของน้ าใต้ดินมีจ ากัด และมีคุณสมบัติที่ไม่เหมาะสมต่อการอุปโภคบริโภค    
  ที่มา : ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี 
 

   6.2 ทรัพยากรน้้าใต้ดิน/น้้าบาดาล 
         อุทกธรณีวิทยาของภาคตะวันออกบริเวณจังหวัดชลบุรีจะมีลักษณะของหินอุ้มน้ าประเภท Multiple Aquifer 
คือจะประกอบไปด้วยกรวดทรายทั้งชนิดร่วน (Unconsolidated) และชนิดที่จับกัน (Semi Consolidated) 
แทรกอยู่ในชั้นดินเหนียวซึ่งบางแห่งจะพบว่ามีชั้นกรวดทรายเป็นแผ่นแทรกอยู่ในชั้นดินเหนียวความหนาของ
ชั้นน้ าอยู่ระหว่าง 10 เมตร ถึง 200 เมตร เนื่องจากชั้นน้ ามีลักษณะของดินเหนียวมาก ดังนั้นปริมาณน้ าจืด 
ที่สูบได้จึงมีปริมาณน้อยซึ่งมีอัตราการให้น้ าบาดาลได้สูงสุด 10 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง คุณภาพน้ าจะเป็นน้ ากร่อย  
โดยบริเวณที่ท าการศึกษาพบว่า มีปริมาณน้ าใต้ดินอยู่ในพ้ืนที่กว้าง มีน้ ามาก และมีคุณภาพดี สภาพน้ าใต้ดิน 
เมื่อพิจารณาจากแผนที่อุทกธรณีวิทยา ของกรมทรัพยากรธรณี พบว่า จังหวัดชลบุรี สามารถแบ่งเขตน้ าใต้ดิน
ตามลักษณะของ หินอุ้มน้ า Aquifers และการกักเก็บน้ า ได้ดังนี้ 

(1) เขตบริเวณที่มีปริมาณน้้ามาก มีพ้ืนที่กว้างขวาง พบตามที่ราบลุ่มดินดอนสามเหลี่ยม 
ปากแม่น้ าและชายฝั่งทะเล ความหนาของชั้นหินซึ่งเป็นดินตะกอนล าน้ าประมาณ  30 เมตร ให้น้ าตั้งแต่ 
10-100 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง แต่น้ าบริเวณใกล้ทะเลจะเค็มกร่อย ได้แก่ ที่ราบลุ่มแม่น้ าบางปะกง 

(2) เขตบริเวณที่มีปริมาณน้้าน้อย มีพ้ืนที่กว้างขวาง และพบอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลหรืออยู่ลึก
ห่างจากฝั่งทะเลเข้าไป ชั้นหินซึ่งเกิดจากการทับถมบริเวณหุบเขา และหินแกรนิตผุ รวมทั้งหินแข็งใกล้เขา 
ความหนาของหินน้อยกว่า 50 เมตร ให้น้ าระหว่าง 2 - 10 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง คุณภาพดีพอใช้ 
นอกจากใกล้ฝั่งทะเล 
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(3) เขตบริเวณที่มีน้้าปานกลาง มีบริเวณเล็ก ๆ ทางตอนกลางค่อนไปทางใต้ของจังหวัด  
ชั้นน้ าได้จากรอยแยกหรือโพรงหินปูน ให้น้ าปานกลางระหว่าง 5 - 35 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง คุณภาพดี 

(๔) ศักยภาพน้้า ๔๒๒ ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี ปริมาณการใช้น้ าบาดาล ระดับลึก ๓๔ ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี 
ระดับตื้น ๑๘ ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี ปริมาณน้ าบาดาลคงเหลือ ๓๗๐ ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี 

(๕) ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีมีบ่อน้้าบาดาล รวม ๓,๙๕๘ บ่อ เป็นบ่อน้ าบาดาลที่ทางราชการ
ขุดเจาะ ๒,๘๗๘ บ่อ และเป็นบ่อน้ าบาดาลที่ทางเอกชนขุดเจาะ จ านวน ๑,๐๘๐ บ่อ (ใช้ส าหรับธุรกิจ ๗๑๘ 
บ่อ, อุปโภค – บริโภค ๓๒๙ บ่อ, เกษตรกรรม ๓๓ บ่อ) 
   ปัจจัยด้านความต้องการใช้น้ าในปัจจุบันและในอนาคต พิจารณาจาก 3 ปัจจัยหลัก 
คือ การใช้น้ าด้านการเกษตรกรรม ด้านการอุปโภคบริโภค และด้านอุตสาหกรรม เนื่องจากพ้ืนที่ศึกษาเป็นพ้ืนที่
ที่ได้รับการส่งเสริมให้เป็นทั้งแหล่งอุตสาหกรรมหนัก และอุตสาหกรรมเบา ท าให้เมืองมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว   
มีการอพยพของประชากรเพ่ือเข้ามาเป็นแรงงานในแหล่งอุตสาหกรรม ท าให้มีความต้องการใช้น้ ามากขึ้น  
และมีแนวโน้มที่จะเพ่ิมมากข้ึนในทุกปี ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องมีการจัดหาแหล่งกักเก็บน้ าเพ่ิมขึ้น 

    6.3 ทรัพยากรดิน 
  ลักษณะของดินในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรีประกอบด้วย ดินชุดต่าง ๆ โดยกลุ่มดินในจังหวัดชลบุรี
สามารถแบ่งได้เปน็ 5 ชนิด ได้แก ่กลุ่มดินนา กลุ่มดนิไร่ กลุ่มดินตื้น กลุ่มดินทรายและพ้ืนที่ภูเขา รายละเอียดของชุดดินมี ดังนี ้
   (1) กลุ่มดินนา มีอยู่ประมาณร้อยละ 10 ของพ้ืนที่ทั้งหมดของจังหวัด พบมากที่  อ าเภอพานทอง 
และอ าเภอพนัสนิคม 
   (2) กลุ่มดินไร่ มีอยู่ประมาณร้อยละ 50 ของพ้ืนที่ทั้งหมดของจังหวัด พบมากในทุกอ าเภอ
ยกเว้นอ าเภอเมืองชลบุรี 
  (3) กลุ่มดินตื้น มีอยู่ประมาณร้อยละ 5 ของพ้ืนที่ทั้งหมดของจังหวัด พบมากใน อ าเภอบ่อทอง
และอ าเภอหนองใหญ่ 
   (4) กลุ่มดินทราย มีอยู่ประมาณร้อยละ 20 ของพ้ืนที่ทั้งหมดของจังหวัด พบมากในบริเวณ
ใกล้ชายฝั่งทะเลตะวันออก ตั้งแต่เขตอ าเภอเมืองชลบุรีตอนเหนือลงมาถึงเขตอ าเภอสัตหีบทางตอนใต้ 
   (5) พื้นที่ภูเขา มีอยู่ประมาณร้อยละ 15 ของพ้ืนที่ทั้งหมดของจังหวัด พบมากที่อ าเภอหนองใหญ่ 
และอ าเภอเมืองชลบุรี 
  นอกจากนี้ยังเป็นธรณีสัณฐานที่เหลือตกค้างจากการกัดกร่อนและธรณีสัณฐานที่เป็นภูเขา
ทางด้านตะวันออก 
  ชุดดิน  มีกลุ่มชุดดินอยู่  ๒๕ ประเภท ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชุดดินที่ ๒๙ (ชุดดินบ้านจ้อง ชุดดิน
หนองมด และชุดดินปากช่อง) คิดเป็นพ้ืนที่ประมาณ  ๖๖๑,๔๕๒ ไร่ หรือ ร้อยละ ๓๓.๒๘ ของพ้ืนที่จังหวัด 

   4) ทรัพยากรป่าไม้   
   สภาพปุาไม้โดยทั่วไปของจังหวัดชลบุรีเดิมเป็นปุาดงดิบและปุาเบญจพรรณ ส่วนปุาชายเลน
น้ าเค็มมีเป็นส่วนน้อย ปัจจุบันปุาไม้ถูกท าลายลงเป็นจ านวนมากและไม้ที่ถูกท าลายมากที่สุดคือ ไม้กระยาเลย  
ส่วนใหญ่เป็นไม้ขนาดเล็กถูกน าไปท าหลักเสาเข็ม 
    ในปี ๒๕๖๐ จังหวัดชลบุรีมีเนื้อท่ีปุาไม้ ๕๔๕.๕๘ ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ ๑๒.๐๒% 
ของเนื้อที่ทั้งหมดของจังหวัด เป็นปุาชายเลนจ านวน 41.989 ตารางกิโลเมตร มีปุาสงวนแห่งชาติ 9 ปุา ได้แก่ 

(1) ป่าสงวนแห่งชาติป่าบางละมุง อยู่ในเขตอ าเภอบางละมุง อ าเภอสัตหีบ เดิมมีพ้ืนที่
ประมาณ 103,000 ไร่ ปัจจุบันมีพ้ืนที่คงเหลือ ๑๗,๘๙๓.๓๔ ไร่ อยู่ในเขตต าบลตะเคียนเตี้ย ต าบลเขาไม้แก้ว 
ต าบลโปุง และต าบลห้วยใหญ่ อ าเภอบางละมุง และในเขตต าบลสัตหีบ อ าเภอสัตหีบ ปัจจุบันไม่มีสภาพปุา
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เหลืออยู่ ประกาศเป็นปุาสงวนแห่งชาติ เมื่อปี พ.ศ. 2522 ก่อนหน้านี้ได้ประกาศเป็นปุาคุ้มครองเมื่อ 
ปี พ.ศ.2495      

(2) ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาเขียว อยู่ในเขตอ าเภอศรีราชา อ าเภอบ้านบึง และอ าเภอเมืองชลบุรี  
เดิมมีพ้ืนที่ประมาณ 56,000 ไร่ ปัจจุบันมีพ้ืนที่คงเหลือ ๕๕,๖๒๕ ไร่ อยู่ในเขตต าบลบางพระ อ าเภอศรีราชา  
ต าบลหนองซ้ าซาก ต าบลบึง ต าบลคลองกิ่ว อ าเภอบ้านบึง และต าบลหนองรี ต าบลหนองข้างคอก อ าเภอเมืองชลบุรี   
มีสภาพปุาสมบูรณ์เกือบทั้งหมด ได้ประกาศเป็นปุาสงวนแห่งชาติ เมื่อปี พ.ศ.2508 (เป็นพ้ืนที่เขตรักษา 
พันธุ์สัตว์ปุา ๕๕,๖๒๕ ไร่) 

(3) ป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าท่าบุญมี – บ่อทอง อยู่ ในเขตอ าเภอพนัสนิคมและ 
อ าเภอบ่อทอง เดิมมีพ้ืนที่ประมาณ 171 ,000 ไร่ ปัจจุบันมีพ้ืนที่คงเหลือ ๓๒,๐๕๕.๔๖ ไร่ อยู่ในเขต 
ต าบลท่าบุญมี ต าบลสระสี่เหลี่ยม ต าบลหนองปรือ ต าบลหนองเหียง และต าบลหัวถนน อ าเภอพนัสนิคม  
และต าบลเกษตรสุวรรณ อ าเภอบ่อทอง มีสภาพปุาที่เสื่อมโทรมเหลือพ้ืนที่ภูเขาบางส่วนที่ยังมีสภาพปุา
เหลืออยู่ ได้ประกาศเป็นปุาสงวนแห่งชาติเมื่อปี พ.ศ. 2508 

(4) ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองตะเคียน อยู่ในเขตอ าเภอบ่อทอง เดิมมีพ้ืนที่ประมาณ 
379 ,000 ไร่ ปัจจุบันมี พ้ืนที่คงเหลือ ๑๓๓,๕๘๕.๓๐ ไร่ อยู่ ในเขตต าบลบ่อทอง ต าบลพลวงทอง  
ต าบลเกษตรสุวรรณ ต าบลธาตุทอง และต าบลบ่อกวางทอง สภาพปุาเหลืออยู่แต่พ้ืนที่บนภูเขา ได้ประกาศ 
เป็นปุาสงวนแห่งชาติ เมื่อปี พ.ศ. 2511 (เป็นพ้ืนที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุา ๓๘,๓๗๕ ไร่ พ้ืนที่วนอุทยาน ๑๐,๐๐๐ ไร่) 

(5) ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแดง – ชุมชนกลาง อยู่ในเขตอ าเภอหนองใหญ่ และอ าเภอ
บ้านบึง เดิมมีพ้ืนที่ประมาณ 161,000 ไร่ ปัจจุบันมีพ้ืนที่คงเหลือ ๓๔,๐๖๓ ไร่ อยู่ในเขตต าบลคลองกิ่ว  
อ าเภอบ้านบึง และต าบลคลองพลู ต าบลห้างสูง  ต าบลหนองเสือช้าง ต าบลหนองใหญ่ อ าเภอหนองใหญ่  
ได้ประกาศเป็นปุาสงวนแห่งชาติเมื่อปี พ.ศ. 2516 

(6) ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาชมภู่ อยู่ ในเขตอ าเภอบ้านบึง และอ าเภอศรีราชา  
เดิมมีพ้ืนที่ประมาณ 29,000 ไร่ ปัจจุบันมีพ้ืนที่คงเหลือ ๒๘,๕๘๙ ไร่ อยู่ในเขตต าบลคลองกิ่ว อ าเภอบ้านบึง 
และต าบลหนองขาม อ าเภอศรีราชา ได้ประกาศเป็นปุาสงวนแห่งชาติ เมื่อปี พ.ศ.2516 (เป็นพ้ืนที่เขตรักษา
พันธุ์สัตว์ปุา ๒๘,๕๘๙ ไร่) 

    ( 7) ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาพุ อยู่ในเขตอ าเภอเมืองชลบุรี และอ าเภอศรีราชา  
เดิมมีพ้ืนที่ประมาณ 5,500 ไร่ ปัจจุบันมีพ้ืนที่คงเหลือ ๕,๔๘๒ ไร่ อยู่ในเขตต าบลเหมือง อ าเภอเมืองชลบุรี 
และต าบลบางพระ อ าเภอศรีราชา มีสภาพปุาที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์  ได้ประกาศเป็นปุาสงวนแห่งชาติ  
เมื่อปี พ.ศ. 2516 

(8) ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาหินดาด – เขาไผ่ อยู่ในเขตอ าเภอบ้านบึง เดิมมีพ้ืนที่ 2,125 ไร่ 
ปัจจุบันมีพ้ืนที่คงเหลือ ๒,๑๒๕ ไร่ อยู่ในเขต ต าบลหนองอิรุณ สภาพปุาเหลือเพียงพ้ืนที่บนภูเขา ได้ประกาศ
เป็นปุาสงวนแห่งชาติ เมื่อปี พ.ศ. 2๕๑๖ 

(9) ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเรือแตก อยู่ ในเขตอ าเภอบ้านบึง และอ าเภอศรีราชา  
เดิมมีพ้ืนที่ประมาณ 1,500 ไร่ ปัจจุบันมีพ้ืนที่คงเหลือ ๑,๕๐๐ ไร่ สภาพปุาเหลือเพียงพ้ืนที่บนภูเขา  
ได้ประกาศเป็นปุาสงวนแห่งชาติ เมื่อปี พ.ศ.2523 
    รัฐบาลได้ด าเนินการปฏิรูปที่ดินในเขตปุาเศรษฐกิจเสื่อมสภาพจ านวน 5 แห่ง เนื้อที่รวม
593,017.36 ไร่ เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าครอบครองและประกอบอาชีพดังนี้ 
    (1) ปุาบางละมุง อ าเภอบางละมุง อ าเภอสัตหีบ เนื้อท่ี 21,922.86 ไร่ 
    (2) ปุาคลองตะเคียน อ าเภอบ่อทอง อ าเภอหนองใหญ่ เนื้อท่ี 288,706.25 ไร่ 
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    (3) ปุาท่าบุญม ี– บ่อทองอ าเภอบ่อทอง อ าเภอพนัสนิคม เนื้อท่ี 152,750 ไร่ 
    (4) ปุาแดง-ชุมนุมกลาง อ าเภอหนองใหญ่ เนื้อท่ี 127,856.25 ไร่ 
    (5) ปุาเขาพุ อ าเภอเมืองชลบุรี เนื้อท่ี 1,782.00 ไร่ 

    เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า มีจ านวน  ๒  แห่ง คือ 
- เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาเขาเขียว – เขาชมภู่ อยู่ในพ้ืนที่ต าบลหนองรี ต าบลหนองข้างคอก

อ าเภอเมืองชลบุรี และต าบลบางพระ ต าบลหนองขาม อ าเภอศรีราชา และต าบลหนองซ้ าซาก ต าบลคลองกิ่ว 
อ าเภอบ้านบึง เนื้อท่ี 90,44๐ ไร่ 
    - เขตรักษาพันธ์สัตว์ปุาเขาอ่างฤาไนมีเนื้อที่  ๖๗๔,๓๕๒ ไร่ อยู่ในพ้ืนที่รอยต่อของ 
5 จังหวัด คือ ฉะเชิงเทรา สระแก้ว ระยอง จันทบุรี และชลบุรี โดยมีพ้ืนที่ในเขตจังหวัดชลบุรี ๓๘,๓๗๕ ไร่ 
    เขตห้ามล่าสัตว์ป่า มีอยู่ 2 แห่ง คือ  
            - เขตห้ามล่าสัตว์อ่างเก็บน้ าบางพระ ต าบลบางพระ อ าเภอศรีราชา เนื้อที่ 11,600 ไร่  
            - เขตห้ามสัตว์ปุาเขาชีโอน ต าบลห้วยใหญ่ อ าเภอบางละมุง และต าบลหนองจับเต่า  
อ าเภอสัตหีบ เนื้อท่ี 2,299 ไร่ 
    วนอุทยาน มีจ านวน ๑ แห่ง คือ วนอุทยานน้ าตกเขาเจ้าบ่อทอง อยู่ในพื้นที่ต าบลธาตุทอง  
ต าบลบ่อกวางทอง อ าเภอบ่อทอง ต าบลห้างสูง ต าบลหนองใหญ่ อ าเภอหนองใหญ่ เนื้อท่ี ๑๙,๔๗๓ ไร่ 
    สวนรุกขชาติ  มีจ านวน ๑ แห่ง คือ สวนรุกขชาติหนองตาอยู่ อยู่ในพ้ืนที่ ต าบลสุรศักดิ์ 
อ าเภอศรีราชา เนื้อท่ี ๔๘๓ ไร่ 
 พื้นที่ป่าชายเลน จังหวัดชลบุรีมีพ้ืนที่ปุาชายเลนตามแผนที่เขตจ าแนกการใช้ประโยชน์
ที่ดินในพ้ืนที่ปุาชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2530 และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 
สิงหาคม 2543 รวม ๔๑,313 ไร่ และพ้ืนที่มีสภาพปุาชายเลนขึ้นอยู่มี 5 อ าเภอ  คือ 
 1. อ้าเภอเมืองชลบุรี แผนที่เขตจ าแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ปุาชายเลนตาม 
มติคณะรัฐมนตรี มีพ้ืนที่ปุาชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2530 ประกาศเป็นพ้ืนที่ปุา  
ชายเลนเขตเศรษฐกิจ ข คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2543 ให้น าพ้ืนที่ปุาชายเลนที่จ าแนก
ออกเป็นเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ปุาชายเลนตามนัยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2530 
พ้ืนที่งอกชายฝั่งทะเลที่เกิดขึ้นใหม่ให้กรมปุาไม้กันไว้เป็นพ้ืนที่อนุรักษ์และฟ้ืนฟู มารวมเป็นพ้ืนที่เขตอนุรักษ์
ทั้งหมด ซึ่งจากการส ารวจจัดท าฐานข้อมูล พบว่าพ้ืนที่ปุาชายเลนในเขตจ าแนกมีเอกสารสิทธิ์การครอบครอง 
เป็นส่วนมาก  คงมีพ้ืนที่ปุาชายเลนที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ เป็นปุาธรรมชาติ และที่ท าการปลูกฟ้ืนฟู รวมประมาณ 
2,500 ไร่ โดยมีแนวโน้มมีพ้ืนที่ปุาชายเลนเพ่ิมขึ้น เนื่องจากในท้องที่อ าเภอเมืองชลบุรี บริเวณชายฝั่งทะเล 
จะมีการสะสมของตะกอนดินจากแม่น้ าบางปะกง  ท าให้เกิดดินเลนงอกใหม่เมื่อเวลาเหมาะสมก็จะเกิดปุาชาย
เลนเพ่ิมขึ้น การกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณที่มีสภาพปุาชายเลนในเขตพ้ืนที่อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี  
ส ารวจพบบริเวณ หมู่ที่ 6 ต าบลคลองต าหรุ  ใกล้ปากแม่น้ าบางปะกง มีการกัดเซาะชายฝั่งระยะทางยาว
ประมาณ 1 กม. ปัจจุบันพ้ืนที่ได้รับการแก้ไขปูองกัน ซึ่งจะท าให้สูญเสียพ้ืนที่ปุาชายเลนไปส่วนหนึ่ง  ปุาชาย
เลนซึ่งอยู่ในบริเวณต าบลบางทราย  ต าบลบางปลาสร้อย  ต าบลมะขามหย่ง และต าบลบ้านโขด มีสภาพเป็น 
ปุาชายเลนดินงอกใหม่ 

 2. อ้าเภอศรีราชา พ้ืนที่ปุาชายเลนของอ าเภอศรีราชา ไม่มีในแผนที่เขตจ าแนกการใช้
ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ปุาชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี มีพ้ืนที่ปุาชายเลนซึ่งอยู่นอกเขตจ าแนกตามมติ
คณะรัฐมนตรี ตามบริเวณชายฝั่งเล็กน้อย และมีพ้ืนที่ปุาชายเลนเนื้อที่ประมาณ 100 ไร่ อยู่ในเขตเทศบาล
นครแหลมฉบังบริเวณพ้ืนที่ท่าเรือแหลมฉบัง อยู่ในการดูแลของการท่าเรือแห่งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%89%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
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 3. อ้าเภอบางละมุง พ้ืนที่ปุาชายเลนของอ าเภอบางละมุง ไม่มีในแผนที่เขตจ าแนกการใช้
ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ปุาชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี  มีพ้ืนที่ปุาชายเลนซึ่งอยู่นอกเขตจ าแนกตาม  
มติคณะรัฐมนตรี ตามบริเวณชายฝั่งเล็กน้อย และมีพ้ืนที่ปุาชายเลนเนื้อที่ประมาณ 3 ไร่  อยู่ในเขตเมืองพัทยา 
โดยเป็นคลองขนาดเล็กมีราษฎรตั้งบ้านเรือนอยู่อาศัยบริเวณข้างคลอง  การกัดเซาะชายฝั่งส ารวจพบบริเวณ
หาดบ้านอ าเภอ และหมู่ที่ 1 ต าบลนาจอมเทียน อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  ซึ่งสภาพพ้ืนที่เป็นหาดทราย 
บางส่วนได้มีการปูองกันการกัดเซาะโดยใช้เขื่อน และหินทิ้ง 
 4. อ้าเภอสัตหีบ พ้ืนที่ปุาชายเลนของอ าเภอสัตหีบ ไม่มีในแผนที่เขตจ าแนกการใช้
ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ปุาชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี มีพ้ืนที่ปุาชายเลนซึ่งอยู่นอกเขตจ าแนกตาม 
มติคณะรัฐมนตรี ตามบริเวณชายฝั่งเล็กน้อย ส่วนในเขตพ้ืนที่ดูแลของฐานทัพเรือ มีพ้ืนที่ปุาชายเลนเนื้อที่รวม
ประมาณ 140 ไร่   

 5.อ้าเภอพานทอง แผนที่เขตจ าแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ปุาชายเลนตาม 
มติคณะรัฐมนตรีมีพ้ืนที่ปุาชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2530 และมติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2543  ก าหนดพ้ืนที่บางส่วนของอ าเภอพานทองเป็นพ้ืนที่ปุาชายเลน ซึ่งจากการ
ส ารวจจัดท าฐานข้อมูล พบว่าพ้ืนที่ปุาชายเลนในเขตจ าแนกมีเอกสารสิทธิ์ การครอบครองเป็นส่วนมาก  
คงมีพ้ืนที่ปุาชายเลนขึ้นอยู่บริเวณริมคลองเท่านั้น 

 ทั้งนี้ ข้อมูลจากส านักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๒ ปัจจุบัน
จังหวัดชลบุรีมีพ้ืนที่ปุาชายเลนเหลืออยู่ ๒๖,๒๔๓ ไร่ 

ตารางท่ี 14 : พื้นที่ทรัพยากรป่าไม้   ระหว่าง พ.ศ.๒๕51 – ๒๕6๐ 
 

ปี  พ.ศ. พื้นที่  (ตร.กม.) พื้นที่  (ไร่) %  ของจังหวัด 
๒๕๕๑ ๔๘๐.๖๒ ๓๐๐,๓๘๖.๑๕ ๑๑.๐๒ 
๒๕๕๒ ๔๘๐.๖๒ ๓๐๐,๓๘๗.๕๐ ๑๑.๐๒ 
๒๕๕๖ 561.50 ๓๕๐,๙๓๗.๕๖ 12.46 
๒๕๕๗ 543.49 ๓๓๙,๖๘๓.๑๘ 12.06 
2558 541.50 338,435.20 12.0๑ 
๒๕๕๙ 545.58 ๓๔๐,๙๘๔.๗๔ ๑๒.๑๐ 
2560 541.90 338.690.62 12.02 

 

ที่มา : กรมปาุไม้, ๒๕๖2 ส านักจัดการทรัพยากรปาุไม้ที่ ๙ (ชลบุรี), 2562 
 
    6.5 ทรัพยากรธรณี 
    ทรัพยากรแร่ เป็นวัตถุดบิพื้นฐานของภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่มีความส าคัญต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ เป็นสินค้าส่งออกที่ส าคัญของประเทศมาตั้งแต่อดีต จังหวัดชลบุรี พบว่ามีทรัพยากรแร่ 
ที่ส าคัญ ๘ ชนิด ซึ่งกระจายตัวอยู่ในพื้นท่ีต่างๆ ได้แก่ 

  (๑) เหล็ก ได้มีการส ารวจพบที่อ าเภอพนัสนิคม 
  (๒) แมงกานีส ได้มีการส ารวจพบที่เกาะคราม อ าเภอสัตหีบ 
  (๓) ตะกั่วและสังกะสี ได้มีการส ารวจพบที่อ าเภอบ้านบึง อ าเภอบ่อทอง 
  (๔) พลวง ได้มีการส ารวจพบที่อ าเภอบ่อทอง 
  (๕) ทองค า ได้มีการส ารวจพบที่อ าเภอบ้านบึง อ าเภอบ่อทอง 
  (๖) แบไรต์ ได้มีการส ารวจพบที่อ าเภอบ่อทอง 
  (๗) โดโลไมด์ ไดม้ีการส ารวจพบที่อ าเภอเกาะสีชัง ซึ่งจะพบร่วมกับหินปูนยุคต่าง ๆ 
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  (๘) หินอุตสาหกรรม ได้แก่ หินปูน หินแกรนิต หินไนส์ และศิลาแลง ได้มีการส ารวจ
พบบริเวณ อ าเภอสัตหีบ อ าเภอบ่อทอง อ าเภอเมืองชลบุรี 

  แหล่งแร่ในจังหวัดชลบุรี ส่วนใหญ่มีขนาดเล็ก ได้แก่  เหล็ก พลวง ทองค า แบไรด์ ดีบุก  
และแมงกานีส  มีปริมาณส ารองน้อยไม่คุ้มค่าต่อการลงทุนในเชิงพาณิชย์ ยกเว้นแร่พลวง ที่มีการท าเหมือง 
อยู่ในพ้ืนที่อ าเภอบ่อทอง ปัจจุบันการท าเหมืองแร่ที่มีการผลิตอย่างต่อเนื่องมีเพียงเหมืองแร่อุตสาหกรรม 
เพ่ือการก่อสร้างเท่านั้น โดยแยกเป็น ๒ ชนิด คือ หินปูนและหินแกรนิต อย่างไรก็ตามแหล่งแร่ส าหรับเป็นวัสดุ
ก่อสร้างส่วนใหญ่จะอยู่ในบริเวณภูเขา ซึ่งเป็นพื้นที่ปุาไม้ ดังนั้นจึงมีการบุกรุกและลักลอบเข้าไปท าการระเบิดและ
ย่อยหิน กระทรวงมหาดไทยประกาศพ้ืนที่เสื่อมสภาพ และมีแหล่งหินที่มีศักยภาพส าหรับใช้ประโยชน์ได้ของ
จังหวัดชลบุรี เพ่ือใช้เป็นพ้ืนที่เพ่ือระเบิดและย่อยหินได้หลายแห่ง โดยกระทรวงอุตสาหกรรมประกาศ
ก าหนดให้บริเวณเขาเชิงเทียน เขาพุ อ าเภอเมืองชลบุรี เขาวังปลา อ าเภอสัตหีบ และปุาคลองตะเคียน  
อ าเภอบ่อทอง เป็นพืน้ที่ขออนุญาตประทานบัตรแร่ได้ ขณะนี้มีจ านวน ๓๔ แปลง รวมพ้ืนที่ประมาณ 5.5๕ ตร.กม. 

  ปัญหาทรัพยากรธรณีพบว่า มีปัญหาการขุดหน้าดินจากพ้ืนที่มีกรรมสิทธิ์ครอบครอง 
ที่ไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย  จนส่งผลกระทบต่อชุมชนใกล้เคียง  ทั้งเรื่องของฝุุนละอองจากการระเบิดและ
ย่อยหิน  ปัญหาการพังทลายของดินจากการขุดหน้าดินบริเวณ  อ าเภอสัตหีบ  อ าเภอบ่อทอง  อ าเภอเมืองชลบุรี เป็นต้น 

ตารางท่ี 15 : แสดงประเภท/ขนาดพื้นที่และสภาพการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรณี  ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
ประเภท 

จ้านวน
พ้ืนที่ 

เน้ือที่ 
(ตร.กม) 

สภาพการใช ้
ประโยชน์ 

ข้อมูลอื่น 
(ชนิดแร่,ปีที่เก็บข้อมูล) 

   สภาพพ้ืนที่  
แร่ ๓๔ แปลง 5.55 เหมืองหิน,เหมืองแร่

โลหะ 
หินปูน, หินแกรนิต, แรโ่ลหะ 

   ซากดึกด าบรรพ ์ ๑ แหล่ง - - แหล่งธรรมชาติทางธรณีวิทยาประเภทแหล่ง
ซากดึกด าบรรพ์บรเิวณบ่อหินเขาพลูตาหลวง 
อ าเภอสัตหีบ 
 

แหล่งธรณีวิทยา ๒ แหล่ง - เฉพาะเขาชีจรรย ์
เป็นแหล่งท่องเที่ยว 

๑. แหล่งหินแบบฉบับประเภทหินอ่อนแคลก์ซิ
ลิเกตบริเวณเขาชีจรรย ์
๒. แหล่งหินแบบฉบับประเภทหินไนส์บริเวณ
อ าเภอหนองใหญ ่
๓. แหล่งแร่แบบฉบับชนิดแร่ซโิลมเิลน บริเวณ
แหลมถ้ าแร่เกาะล้าน 

พื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม - - - ข้อมูลปี ๒๕๖๑ 
รอยเลื่อนมีพลัง - - - ข้อมูลปี ๒๕๖๑ 

 
 
 
 

ที่มา : กรมทรัพยากรธรณี, ๒๕๖2 ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี, ๒๕๖2 
 

      6.6 ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

  จังหวัดชลบุรีมีชายฝั่งทะเลยาวประมาณ  ๑๗๑.๗๘  กิโลเมตร จึงเป็นที่รวมของทรัพยากรอัน
หลากหลาย ทั้งปุาชายเลน หาดทราย ปะการัง ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรชายฝั่งเหล่านี้เป็นปัจจัย
เกื้อหนุนต่อกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การอุตสาหกรรม การประมง การท่องเที่ยว และการเดินเรือ เป็นต้น จึงท าให้
จังหวัดชลบุรีมีศักยภาพด้านการผลิตทุกด้านทั้งด้านเกษตร อุตสาหกรรม จึงส่งผลให้ประชาชนมีงานท ามีรายได้  
และจากการที่รัฐบาลได้ส่งเสริมการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกทั้ งโครงการก่อสร้างท่าเรือน้ าลึก 
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นิคมอุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นการเพ่ิมศักยภาพของการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ จึงก่อให้เกิดปัญหา
ด้านต่าง ๆ รวมทั้งส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรชายฝั่ง ได้แก่ 
  (1) ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรปุาชายเลน เนื่องจากถูกบุกรุกใช้พ้ืนที่เพ่ือกิจกรรมต่างๆ  
เช่น ที่อยู่อาศัย สถานที่ราชการ สถานที่พักตากอากาศ จึงส่งผลให้ปุาชายเลนลดลงปัจจุบันมีพ้ืนที่ปุาชายเลน 
26,243 ไร่ 

  (๒) การสูญเสียความสวยงามทางทัศนียภาพ การท่องเที่ยวของจังหวัดได้พัฒนาจากเป็น 
แหล่งท่องเที่ยวระดับท้องถิ่นมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกที่นักท่องเที่ยวเดินทางมาจากทุกมุมโลก  
เพ่ือพักผ่อน และเมื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดขยายตัวอย่างรวดเร็ว จึงท าให้เกิดโรงแรม 
ภัตตาคาร ร้านค้ามากขึ้น เพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวท าให้เกิดการบุกรุกพ้ืนที่ชายหาดก่อสร้างอาคารที่จะเป็น 
การท าลายทัศนียภาพ 

 

  (3) การกัดเซาะชายฝั่ง ปัจจุบัน ชายฝั่งทะเลประสบปัญหาการถูกกัดเซาะในอัตรา 
ที่รุนแรงมากขึ้น ก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ ซึ่งมีมาจากหลายๆ สาเหตุ ทั้งเกิดขึ้นตามธรรมชาติ  
และการกระท าของมนุษย์ พ้ืนที่เสี่ยงภัยต่อการกัดเซาะรุนแรง ได้แก่ พ้ืนที่ชายฝั่งบริเวณหาดวอนนภา  
หาดบางพระ และหาดบางเสร่ สูญเสียพ้ืนที่ไปแล้วประมาณ 122 ไร่ และบริเวณ หมู่ที่ 6 ต าบลคลองต าหรุ 
อ าเภอเมืองชลบุรี ใกล้ปากแม่น้ าบางปะกง มีการกัดเซาะชายฝั่งระยะทางยาวประมาณ 1 กิโลเมตร 

 
ตารางที่ ๑6 : แสดงประเภท แหล่งท่ีพบความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ปี พ.ศ. ๒๕61 

 

ประเภท/
ชนิด 

แหล่งที่พบ พ้ืนที่   
(ตร. กม.) 

พ้ืนที่  (ไร่) สภาพความอุดม
สมบูรณ์ 

ปุาชายเลน อ าเภอเมืองชลบุรี  อ าเภอพานทอง อ าเภอสัตหีบ ๔๑.๙๘๙ ๒๖,๒๔๓ ปุาคงสภาพ 
หญ้าทะเล 
 

อ่าวบางเสร่, หาดบางเสร่ – หาดยาว, เกาะคราม,  
อ่าวทุ่งโปรง, อ่าวเตยงาม, อ่าวสตัหีบและเกาะใกลเ้คียง,  
หาดนางรอง – หาดร าและหาดน้ า ใส ,  เกาะแรด,  
เกาะแสมสาร - เกาะขาม, เขาหมาจอ (หญ้าชะเงาเต่า, 
หญ้าคาทะเล, หญ้าใบพายหรือหญ้าเงาแคระ, หญ้าเงาใส
หรือหญ้าใบมะกรูดขน, หญ้าเงาใบเล็กหรือหญ้าใบมะกรูด
แคระ, หญ้าใบมะกรูดหรือหญ้าอ าพัน, หญ้ากุยช่ายเข็ม,  
หญ้ากุยช่ายทะเล) 

๓.๔๘๖๔ 5,708  สมบูรณ์เล็กน้อย – 
สมบูรณ์ด ี

ปะการัง เกาะล้าน, เกาะนก, เกาะจุ่น, เกาะขามใหญ่ เกาะอีร้า, 
เกาะครามน้อย, เกาะเหลื่อมน้อย เกาะหูช้าง, เกาะสีชัง – 
เกาะยายท้าว, เกาะร้านดอกไม้, เกาะค้างคาว, เกาะสาก, 
เกาะครก เกาะเหลื่อมใหญ่, เกาะไผ่ เกาะมาร -วิชัย,  
เกาะริ้น, เกาะหินขาว, เกาะรางเกวียน เกาะพระ,  
เกาะพระน้อย, เกาะเตาหม้อ เกาะยอ, เกาะอีเลา, 
เกาะหมู่, เกาะคราม แหลมแสมสาร, เกาะแรด, เกาะจวง  
เกาะจาน  

10.36 6,478 เสียหายมาก –  
ดีมาก 

เต่าทะเล หมู่เกาะคราม อ าเภอสตัหีบ หมู่เกาะจาน - - สมบูรณ์ด ี
 

ที่มา : ส านกังานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 จังหวัดชลบุร,ี ๒๕๖๒ 
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 6.7 ด้านการท่องเที่ยว 
        แหล่งท่องเที่ ยวในจังหวัดชลบุรี  ที่ ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้ว จ านวน ๑๑๔ แห่ง แบ่งเป็น  
แหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ จ านวน ๒๙ แห่ง และแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น จ านวน ๘๕ แห่ง  
โดยสามารถจ าแนกตามรูปแบบการท่องเที่ยว ได้ดังนี ้

ตารางท่ี 17 : แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรี 
 

ประเภทแหล่งท่องเที่ยว รายชื่อแหล่งท่องเที่ยว 
แหล่งท่องเที่ยว
ตามธรรมชาต ิ
(จ านวน ๒๙ แห่ง) 

แหล่งท่องเที่ยว 
เชิงนิเวศ 

(จ านวน ๔ แห่ง) 

- เขาสามมุข 
- วนอุทยานน้ าตกเขาเจ้าบ่อทอง 
- ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและอนรุักษ์ป่าชายเลนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
- อ่าวทุ่งโปรง 

 แหล่งท่องเที่ยว
ประเภทเกาะ 

(จ านวน ๓ แห่ง) 

- เกาะกลึงบาดาล 
- เกาะล้าน 
- เกาะสีชัง 

แหล่งท่องเที่ยว
ประเภทชายหาด 
(จ านวน ๑๕ แห่ง) 

- ชายหาดบ้านอ าเภอ 
- หาดจอมเทียน 
- หาดดงตาล 
- หาดตาแหวน (เกาะล้าน) 
- หาดเตยงาม 
- หาดทรายแก้ว 
- หาดเทียนทะเล 
- หาดนวล (เกาะล้าน) 

- หาดนางร า 
- หาดพัทยา 
- หาดยินยอม 
- หาดวงพระจันทร ์
- หาดวงศ์อ ามาตย ์
- หาดวอนนภา 
- หาดแสม (เกาะล้าน) 

แหล่งท่องเที่ยว
ประเภทถ้ า 

(จ านวน ๓ แห่ง) 

- ถ้ าเขาชะอางค์ทรงเครื่อง 
- ถ้ าเขาชะอางค์ห้ายอด 
- หาดถ้ าพัง อ่าวอัษฎางค ์

แหล่งท่องเที่ยว
ประเภทน้ าตก 

(จ านวน ๓ แห่ง) 

- น้ าตกเขาใหญ ่
- น้ าตกชันตาเถร 
- น้ าตกร่มไทรทอง (วนอุทยานน้ าตกเขาเจ้าบ่อทอง) 

แหล่งท่องเที่ยวท่ี
มนุษย์สรา้งขึ้น  

(จ านวน ๘๕ แห่ง) 

แหล่งท่องเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร ์

(จ านวน ๒๓ แห่ง) 

- เกาะลอยศรีราชา 
- เขาชีจรรย ์
- ปราสาทสัจธรรม 
- พระบรมรปูพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ัว 
- พระพุทธมิ่งเมือง 
- พระพุธมหาวชิรอุตตโมภาส 
  ศาสดา 
- พิพิธภัณฑ์พระจฑุาธุชราชฐาน 
- วัดเขาพระพุทธบาทบางทราย 
- วัดโคกพนมด ี

- วัดใต้ต้นลาน 
- วัดป่าอัมพวัน 
- วัดแสนสุขสุทธิวราราม 
- วัดหนองเกตุน้อย 
- วัดหลวงพรหมวาส 
- วัดหลวงพ่ออี๋ หรือ วัดสัตหีบ 
- วัดใหญ่อินทาราม 
- วัดอ่างศิลา 
- วิหารเทพสถิตพระกิติเฉลิม 
 (ศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ) 
- สะพานอัษฎางค ์
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ประเภทแหล่งท่องเที่ยว รายชื่อแหล่งท่องเที่ยว 
- วัดชุมแสงศรีวนาราม 
- วัดญาณสังวราราม
วรมหาวิหาร 

- หอพระพนัสบด ี
- หอพระพุทธสิหิงค์ฯ 

แหล่งท่องเที่ยว 
เพื่อนันทนาการ 

(จ านวน ๔๑ แห่ง) 

- Beyond Limits park 
- J park ศรีราชา 
- Pattaya Sheep Farm  
  (ฟาร์มแกะพัทยา) 
- Walking street พัทยา 
- เขาพระต าหนักหรือ 
เขาพระบาท 
- จังเกิล บันจี้จั๊ม จอมเทียน 
- ตลาดน้ าสี่ภาค 
- ทิฟฟาน่ีโชว์ 
- บ้านสุขาวด ี
- พัทยาชู้ทติ้งพาร์ค 
- พัทยาดอลฟินเวิลด์แอนด ์
รีสอร์ท 
- พิพิธภัณฑ์ตุ๊กตาหมี  
  (Teddy Bear Museum) 
- พิพิธภัณฑ์ริบลีส์ เช่ือหรือไม ่
- พิพิธภัณฑ์ศิลปะในขวดแก้ว 
- เพ้นท์บอลปาร์ค 
- เพอคูล่าฟาร์ม 
- มิโมซ่า พัทยา 
- เรือด าน้ าวิมานใต้ทะเล 
- โรงละครไทยอลังการ 
- โรงละครมายากล ทักซิโด้ 
พัทยา 
- ไร่องุ่นซิลเวอรเ์ลค 
- วันเดอร์ฟาร์ม 

- ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล ฐาน  
  ทัพเรือสัตหีบ 
- สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล  
  มหาวิทยาลัยบรูพา 
- สวนช้าง (กระทิงลาย) 
- สวนนงนุช 
- สวนป่าพนารักษ์ 
- สวนผึ้งบ๊ิกบี 
- สวนรุกขชาติหนองตาอยู ่
- สวนสัตว์เปดิเขาเขียว 
- สวนสาธารณะเฉลิมพระเกยีรต ิ
  ร.๙ 
- สวนเสือศรรีาชา 
- หมู่บ้านช้างพัทยา 
- แหลมบาลฮีาย 
- อันเดอร์ วอเตอร์เวลิ์ด พัทยา 
- อัลคาซาร์โชว์ 
- อ่างเก็บน้ าบางพระ (เขตห้ามล่า 
  สัตว์ป่าอ่างเก็บน้ าบางพระ) 
- อ่างเก็บน้ ามาบประชัน 
- อีซี่คาร์ท พัทยา 
- อุทยานหินล้านปีและฟาร์ม 
  จระเข้พัทยา 

แหล่งท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรม 

(จ านวน ๑๖ แห่ง) 

- ชุมชนจีนบ้านชากแง้ว 
- ตลาดเก่าอ่างศลิา ๑๓๓ ปี 
- ตลาดหนองมน 
- พิพิธภัณฑ์เรือนไทย 
- เมืองจ าลอง 
- วัดธรรมนิมติต ์
- วัดสังกะส ี
- วิหารเซียน (เอนกกุศลศาลา) 

- ศูนย์แสดงเรือพระราชพิธีจ าลอง 
๔ มิต ิ
- สะพานชลมารควิถี ๘๔ พรรษา 
จ.ชลบุร ี
- หมู่บ้านกะเหรี่ยง คอยาว จ าลอง 
- หมู่บ้านช่องแสมสาร 
- หอศิลปะและวัฒนธรรม           
ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบรูพา 
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ประเภทแหล่งท่องเที่ยว รายชื่อแหล่งท่องเที่ยว 
- ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ ่
- ศูนย์จักสานพนัสนิคม 
 
 

- อุทยานสามก๊ก 

แหล่งท่องเที่ยวทาง
ศิลปะวิทยาการ 
(จ านวน ๖ แห่ง) 

- ตึกแดงพิพิธภัณฑ์เฉลิม 
  พระเกียรต ิ
- พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะ
และทะเลไทย (เขาหมาจอ) 
- พิพิธภัณฑ์นาวิกโยธิน 

- เรือรบหลวงจักรีนฤเบศร ์
- เรือหลวงจักรีนฤเบศร 
- ศูนย์วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร ์

ที่มา: ส านักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวัดชลบุรี 

รายละเอียดโดยสังเขปของแหล่งท่องเที่ยวติดอันดับของจังหวัดชลบุรี 
ตารางท่ี 18 สถานที่ท่องเที่ยวติดอันดับของจังหวัดชลบุรี 

 

สถานที่ท่องเที่ยว รายละเอียด ภาพประกอบ 
ปราสาทสัจธรรม ปราสาทสัจธรรม (Sanctuary of Truth) 

ปราสาทไม้แกะสลักที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ
ไ ท ย  ตั้ ง อ ยู่ บ ริ เ ว ณ อ่ า ว ว ง พ ร ะ จั น ท ร์                  
แหลมราช เ วช  ต าบลนา เกลื อ  อ า เภอ                
บางละมุง จังหวัดชลบุรี  ในเนื้อที่  ๘๐ ไร่                  
เป็นสถาปัตยกรรมไม้ขนาดใหญ่ที่สุดของโลก 
เจ้าของความคิดและผู้ด าเนินการก่อสรา้ง  คือ 
คุณเล็ก วิริยะพันธุ์  (ผู้ก่อตั้งเมืองโบราณ 
จังหวัดสมุทรปราการ) ปราสาทสัจธรรม  
เริ่มก่อสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๔ จวบจน
ปัจจุบันก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ ตัวปราสาทสร้าง
ด้วยไม้ทั้งหลัง ไม่มีโลหะหรือปูนเข้ามาปะปน 
ยกเว้นส่วนฐานที่เป็นคอนกรีต มีการใช้ระบบ
เข้าเดือยไม้แบบไทย หรือใส่สลักไม้ตาม 
ภูมิปัญญาโบราณ ตัวปราสาทเป็นทรงจตุรมุข 
สูง ๑๐๐ เมตร กว้าง ๑๐๐ เมตร แกะสลัก
ลวดลายอย่างวิจิตรพิสดาร ทั้งภายนอกและ
ภายใน 

 

สวนนงนุช ส ว น ไ ม้ ด อ ก  ไ ม้ ป ร ะ ดั บ  น า น า ช นิ ด                  
ส ว น ก ล้ ว ย ไ ม้  ส ว น ก ร ะ บ อ ง เ พ ช ร                        
และสวนพฤกษชาติ อื่ นๆ  มี บริ การ เ รื อ                 
ชนิดต่างๆ ให้เช่าพายเล่นในสระ มีสัตว์หลาย
ชนิดเลี้ยงไว้ให้ชม มีศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรม
ไทยส าหรับนักท่องเที่ยว จัดแสดงการฟ้อนร า  

 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwix5euA78vVAhXHp48KHRrLCHYQjRwIBw&url=https://travel.mthai.com/blog/18849.html&psig=AFQjCNGN1ASjGuKigxYIPoYteQP4fqwvQA&ust=1502427026435126
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwix5euA78vVAhXHp48KHRrLCHYQjRwIBw&url=https://travel.mthai.com/blog/18849.html&psig=AFQjCNGN1ASjGuKigxYIPoYteQP4fqwvQA&ust=1502427026435126
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สถานที่ท่องเที่ยว รายละเอียด ภาพประกอบ 
พื้ น เ มื อ ง  ศิ ล ป ะ ก า ร ต่ อ สู้ ป้ อ ง กั น ตั ว                  
(กระบี่ กระบอง ฟันดาบ) กีฬาพื้นเมือง  
และการแสดงของช้าง 

เกาะล้าน เกาะล้าน เป็นเกาะในอ่าวไทย อยู่ในเขตเมือง
พัทยา จังหวัดชลบุรี  ตั้งอยู่ขนานกับหาด
พัทยา ห่างจากชายฝั่งเมืองพัทยาเพียงเจ็ด
กิโลเมตร เป็นชายหาดที่นักท่องเที่ยว ชอบมา
เล่นกีฬาทางน้ า เช่น เรือลาก เรือสกี ด าน้ าดู
ป ะ ก า รั ง  เ ก า ะ ล้ า น  เ ป็ น ที่ นิ ย ม ข อ ง
นักท่องเที่ยวท้ังชาวไทยและชาวต่างชาติ 

 
 

อุทยานหินล้านปี
และฟารม์จระเข้
พัทยา 

อุทยานหินล้านปีและฟาร์มจระเข้พัทยาก่อตั้ง
โดย คุณส่วน พนมวัฒนากุล เป็นผู้ที่ช่ืนชอบ
ธรรมชาติอย่างมากจึงได้จัดตั้งอุทยานหินล้าน
ปี เพ่ือมุ่งหวังจะอนุรักษ์ธรรมชาติไว้ และได้ใช้
เวลาในการสะสมมากกว่า ๓๐ปี นับเป็นสิ่ง
ส าคัญทางธรรมชาติที่หาชมได้ยาก และมีอายุ
เก่าแก่มาก ไม่ว่าจะเป็นไม้ดัดไทยเก่าแก่ 
ต้นไม้กลายเป็นหินที่มีอายุนับล้านปีหรือหิน
ลายรุ้ง จึงได้จัดตั้งอุทยานแห่งนี้ขึ้น เพื่อให้
ลูกหลานคนไทยได้มีโอกาสเรียนรู้ และรู้จักที่
จะรักษาธรรมชาติให้คงอยู่ต่อไป นอกจากนี้
ภายในอุทยานฯ ยังมีการแสดงต่างๆ เช่น การ
ต่อสู้กับจระเข้ด้วยมือเปล่ามีการเพาะพันธุ์
จระเข้น้ าเค็มที่ใหญ่อีกแห่งหนึ่ง 
 

 

เขาชีจรรย ์ เขาชีจรรย์ถูกสร้างขึ้นมาจากพระราชด าริของ
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช 
สกลมหาสังฆปริณายก พระพุทธรูปแกะสลัก
บนหน้าผาเขาชีจรรย์ ให้เป็นปูชนียสถาน
ส าคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นพระพุทธรูป
ประทับนั่ งปางมารวิ ชัย เลียนแบบ พระ
พุทธนวราชบพิตรศิลปะสุโขทัยผสมล้านนา 
ขนาดความสูง ๑๐๙เมตรหน้าตักกว้าง ๗๐ 
เมตร ฐานบัวหรือ บัวบัลลังค์ สูง ๒๑ เมตร
ร ว ม ค ว า ม สู ง ข อ ง อ ง ค์ พ ร ะ แ ล ะ 
บัลลังค์ทั้งสิ้น ๑๓๐ เมตร เป็นแบบนูนต่ า 

 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiSnv7s78vVAhXGqI8KHaYNDXUQjRwIBw&url=https://pantip.com/topic/33659247&psig=AFQjCNEhenUM_1ZoH2imQJA4jahuKpDlVQ&ust=1502427253264444
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjx_KzO_cvVAhWLpI8KHZrxAt4QjRwIBw&url=http://info.dla.go.th/public/travel.do?cmd=goDetail&id=509598&random=1476326494935&psig=AFQjCNF5SYulXig0GguJP7ZlbVQU2nmdyg&ust=1502430946829530
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiSnv7s78vVAhXGqI8KHaYNDXUQjRwIBw&url=https://pantip.com/topic/33659247&psig=AFQjCNEhenUM_1ZoH2imQJA4jahuKpDlVQ&ust=1502427253264444
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjx_KzO_cvVAhWLpI8KHZrxAt4QjRwIBw&url=http://info.dla.go.th/public/travel.do?cmd=goDetail&id=509598&random=1476326494935&psig=AFQjCNF5SYulXig0GguJP7ZlbVQU2nmdyg&ust=1502430946829530
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiSnv7s78vVAhXGqI8KHaYNDXUQjRwIBw&url=https://pantip.com/topic/33659247&psig=AFQjCNEhenUM_1ZoH2imQJA4jahuKpDlVQ&ust=1502427253264444
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjx_KzO_cvVAhWLpI8KHZrxAt4QjRwIBw&url=http://info.dla.go.th/public/travel.do?cmd=goDetail&id=509598&random=1476326494935&psig=AFQjCNF5SYulXig0GguJP7ZlbVQU2nmdyg&ust=1502430946829530
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สถานที่ท่องเที่ยว รายละเอียด ภาพประกอบ 
เมืองจ าลอง
พัทยา 

เมืองจ าลอง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้จ าลอง
สถานที่ และสถาปัตยกรรมที่ส าคัญของโลก
มารวบรวมไว้ในอัตราส่วน ๑ : ๒๕ เพื่อแสดง
ให้นักท่องเที่ยวได้ชม ก่อตั้งโดยคุณเกษม 
เกษมเกียรติสกุล ในพื้นที่ ๓๐ ไร่ 
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