
ด่วนพีลุด
ท ีนศ ๐๐๑๗.๒/ว บัำำ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช 

ถนนราชดำเนิน นศ ๘๐๐๐๐

& ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง มติคณะรัฐมนตร ีเรื่อง รายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายส่ง และการกัดเซาะชายส่ง 

ของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน หัวหน้าส่วนราชการ (ตามบัญชีแนบท้าย)

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท ๐๒๑๑.๕/ว๔๘๔๔

ลงวันที ่๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกระทรวงมหาดไทยแจ้งมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง รายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเล 

และชายสิ่ง และการกัดเซาะชายส่งของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษา 

เมื่อวันที ่๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ มีมด ิดังนี้

๑. รับทราบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ และให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อมร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แก่ประชาชนให้ถูกต้อง ทั่วถึง และต่อเนื่อง 

เพื่อให้เกิดความตระหนักและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายส่งของไทยให้มากยิ่งข้ึน

๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณากำหนดมาตรการและแนวทางการดำเนินการแก้ไขปัญหาทรัพยากรทางทะเล  

ที่ได้รับลกระทบจากการทำประมงให้ชัดเจนและให้เร่งดำเนินการอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะกรณีการใช้เครื่องมือ 

ทำการประมงไม่เหมาะสมหรือผิดประเภทและกรณีการตัดอวนทิ้งในทะเล ซึ่งทำให้สัตว์ทะเลติดอวนเสียชีวิต 

รวมทิ้งสภาพธรรมชาติใต้ท้องทะเลเกิดความเสืยหายด้วย

๓. ให้กระทรวงคมนาคมร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องพิจารณากำหนดมาตรการและแนวทาง 

ในการควบคุม กำกับ ติดตาม และตรวจสอบเรือเดินทะเลทุกประเภทไม่ให้มีการปล่อยชองเสียหรือทิ้งขยะลงสู่ทะเล 

ในเขตน่านนํ้าไทย ทั้งนี้ ให้พิจารณากำหนดบทลงโทษที่เหมาะสมด้วย

ในการนี้จังหวัดนครศรีธรรมราชจึงขอให้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว 

ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายไตรรัตน ์ไชยรัตน์)

รองผูวาราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน 
สำนักงานชังหวัด ^าราชการชังหวัดนครศรีธรรมราช

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๗๕๓๕๖๕๕๓



ด่ว'น/¥1สด
บัญชีหัวหน้าส่วนราชการแนบท้าย หนังสีอ ที ่นศ 0๐๑๗.๒/วลงวันที่^ตุลาคม ๒๕๖๔

๑. รองผู้อำนวยการคูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดนครศรีธรรมราช 

๒. ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช

๓. นายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

๔. นายอำเภอปากพนัง

๕. นายอำเภอท่าศาลา

๖. นายอำเภอสิชล

๗. นายอำเภอขนอม

๘. นายอำเภอหัวไทร
๙. ท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช

๑๐.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

๑๑.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช

๑๒.หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช
๑๓.ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช

๑๔.ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดนครศรีธรรมราช
๑๕.ผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๕

๑๖.ผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดนครศรีธรรมราช

๑๗.ประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช

๑๘. ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขานครศรีธรรมราช



^*%วนที่สดุ
ที ่มท ๐๒๑๑.๕/ว กระทรวงมหาดไทย 

ถนนอัษฎางค ์กรุงเทพๆ

32® •

, ส.ค- ?5«,

ราช

เรื่อง มติคณะรัฐมนตร ีเรื่อง รายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายส่ง และการกัดเซาะชายส่ง 

ของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๓

ว'แท้......,/........ /.......... I
เ?ลา>

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด (๒๓ จังหวัดชายทะเล)

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที ่นร ๐๕๐๕/ว(ล) ๒๓๖๒๕ 

ลงวันที ่๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ด้วยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เสนอ 

คณะรัฐมนตรีเพื่อโปรดทราบ เรื่อง รายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายส่ง และการกัดเซาะชายส่ง 

ของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งคณะรัฐมนตรึ1ด้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที ่๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ มีมต ิดังนี้
๑. รับทราบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ และให้กระทรวง 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แก'ประชาชน 

ให้ถูกต้อง ทั่วถึง และต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความตระหนักและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและ 

ชายส่งของไทยให้มากยิ่งข้ึน

๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องพิจารณากำหนดมาตรการและแนวทางการดำเนินการแกไขปัญหาทรัพยากรทางทะเล 

ที่ได้รับผลกระทบจากการทำการประมงให้ชัดเจนและให้เร่งดำเนินการอย่างเคร่งครัด โดยเนิพาะกรณีการใช้ 

เครื่องมือทำการประมงไม่เหมาะสมหรือผิดประเภทและกรณีการตัดอวนทิ้งในทะเล ซึ่งทำให้สัตว์ทะเลติดอวน 

เสียชีวิต รวมทั้งสภาพธรรมขาดิใต้ท้องทะเลเกิดความเสียหายด้วย

๓. ให้กระทรวงคมนาคมร2่มกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณากำหนดมาตรการและแนวทาง 
ในการควบคุม กำกับ ติดตาม และตรวจสอบเรือเดินทะเลทุกประเภทไม่ให้มีการปล่อยของเสียหรือทิ้งขยะลงสู ่

ทะเลในเขตน่านนี้าของไทย ทั้งนี้ให้พิจารณากำหนดบทลงโทษที่เหมาะสมด้วย 

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และพิจารณาแจ้งหน่วยงานที่เก่ียวข้องในระดับพื้นท่ีดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายมิตรชัย พรหมเลศ)
ปลัดกระทรวงมหาคไทย

สำนักงานปลัดกระทรวง 

สำนักนโยบายและแผน 

โทร/โทรสาร ๐ ๒๒๒๒ ๔๑๖๐



บัญชีรายชื่อจังหวัด ๒๓ จังหวัดชายทะเล

๑. จังหวัดตราด

๒. จังหวัดจันทบุรี

๓. จังหวัดระยอง

๔. จังหวัดชลบุรี

๕. จังหวัดฉะเชิงเทรา

๖. จังหวัดสมุทรปราการ

๗. จังหวัดสมุทรสาคร

๘. จังหวัดสมุทรสงคราม

๙. จังหวัดเพชรบุรี

๑๐. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๑๑. จังหวัดชุมพร

๑๒. จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๑๓. จังหวัดนครศรีธรรมราช

๑๔. จังหวัดพัทลุง

๑๕. จังหวัดสงชลา

๑๖. จังหวัดปัตตานี

๑๗. จังหวัดนราธิวาส

๑๘. จังหวัดระนอง

๑๙. จังหวัดพังงา

๒๐. จังหวัดภูเก็ต
๒๑. จังหวัดกระบี่

๒๒. จังหวัดตรัง

๒๓. จังหวัดสตล



๙

เรื่อง

สำนักงานรัฐมนตรี 

รับที่..........4.2.45..........

—-นนJุฆหา^พ 
ทธิการคสริ;ลู^นฬีหย "

ทำเนียบ &ปัวิ'สั ก็พ','๙ฬ:น-

1 9 ก.ค. 2564
เลขรบ.....

......:รายงานสถานการณดานทรัพยากรทางทะเลและชายฝิง และการกัดเซาะขายฝิง?.ท^™"'๒๕๖๓......

๐๕๐๕/ว(ล) \h (ทั่รAzjV

ร่แก ■รเม๊อ'บ ่สร.มท, I

.'ณ^..!ร^.... '

กรกฎาคม ๒๕๖๔

ลนผ.ลป.

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที ่นร ๐๕๐๕/ว^)!๖๒๐๕'''" 

ลงวันที ่๑๑ กุมภาพันธ ์๒๕๖๔

เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย สำนักนใยบายและแผน สป.

สิงที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที ่ทส ๐๔๐๓/๑๔๗๒ 

ลงวันท่ี ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔

วันที ่1 9 เพ. 2564
เลขรับที่.._

3222, น*■พ*

ตามที่ได้แจ้งมติคณะรัฐมนตรี (๙ กุมภาพันธ ์๒๕๖๔) เกี่ยวกับรายงานสถานการณ ์

ด้านทรัพยากรทางทะเลและขายส่ง และการกัดเซาะชายส่งของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๒ มาเพื่อทราบ 

ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เสนอรายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากร  

ทางทะเลและชายส่ง และการกัดเซาะชายส่ิงชองประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๓ ไปเพื่อดำเนินการ 

ความละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยน้ี

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ลงมติว่า

๑. รับทราบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ และให้กระทรวง 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องประชาสัมพันธ์สร้างการรับร้แก่ประชาชน 

ให้ถูกต้อง ทั่วถึง และต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความตระหนักและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล 

และชายส่งของไทยให้มากยิ่งขึ้น

๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม 
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องพิจารณากำหนดมาตรการและแนวทางการดำเนินการแก้ไขปัญหาทรัพยากร 

ทางทะเลที่ได้รับผลกระทบจากการทำการประมงให้ชัดเจนและให้เร่งดำเนินการอย่างเคร่งครัด 

โดยเฉพาะกรณีการใช้เครื่องมือทำการประมงไม่เหมาะสมหรือผิดประเภทและกรณีการตัดอวนท้ิงในทะเล 

ซึ่งทำให้สัตวัทะเลติดอวนเสียชีวิต รวมทั้งสภาพธรรมชาติใต้ท้องทะเลเกิดความเลียหายด้วย

/๓. ให้กระทรวง ...



-lo

rn. ให้กระทรวงคมนาคมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณากำหนดมาตรการและแมวทาง 

ในการควบคุม กำกับ ติดตาม และตรวจสอบเรือเดินทะเลทุกประเภทไม่ให้มีการปล่อยของเลียหรือทิ้งขยะ 
ลงสู่ทะเลในเขตน่านนี้าของไทย ทั้งนี้ให้พิจารณากำหนดบทลงโทษที่เหมาะสมด้ๅย

จึงเรียนยืนยันมา

ขอแสดงความนับถือ

(นางประไพ ดำสะกุล) 

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตร ีปฏิบัติราขการแทน 

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ที ่แห 0102/ 3G43 

[รีชน ปลคกระทรวงมหาคใหย 

เพี่อโปร?ใทราบ

(นางสาวปาณิสรา กาญจนะจิตรา) 
กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ ห้าหน้าสำนักงานรัฐมนตรีๆปฏิบ้ติราชการแทน

โทร. O IoIo๘O ๙000 ตอ ๑๗๔๓ (กุลสรา) ๑๔๓Io (ว้ลฦา) เลชานการรัซีมนตรีว่าการกระทรางมทาดโทย

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖
. จ ๙ บักิ. พ๖ร’

www.soc.go.th (พิกุล)

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส ์saraba ก(อึ)รoc.go.th

ทน.กง..............................

จนท. ...ร^๘

http://www.soc.go.th


ทส 0๔0๓ (ท)โร) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๙๒ ซอยพหลโยธิน ๗ ถนนพหลโยธิน 

แขวงพญาไท เขตพญาไท

กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

G นี£้ มิถุนายน ๒๕๖๔

รื่อง รายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายส่ง และการกัดเซาะชายส่งของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๓ 

รียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

รงที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี

๒. สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากร 
ทางทะเลและชายส่งแห่งชาติ ครั้งที ่๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที ่๕ เมษายน ๒๕๖๔

๓. รายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายส่งและการกัดเซาะชายส่งของประเทศไทย 

พ.ศ. ๒๕๖๓

ด้วยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอเสนอเรื่อง รายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากร 
ฦางทะเลและชายส่งและการกัดเซาะชายส่งของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๓ มาเพื่อคณะรัฐมนตรีทราบ โดยเรื่องน้ี 

ข้าข่ายที่จะด้องนำเสนอคณะรัฐมนตรี ตามพระราชกถุษฎกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตร ี

N.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑) และเป็นไปตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายส่ง 
ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๙ (๗) รวมทั้งสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติในด้าน (๕) การพัฒนาสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ 

เละการพัฒนาคุณภาพชีวิตท้ังนี้รองนายกรัฐมนตร ี(พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ)กำกับการบริหารราชการกระทรวง 

งรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เห็นชอบให้นำเรื่องด้งกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว รายละเอียดปรากฏตาม 

รงที่ส่งมาด้วย ๑

ทั้งนี ้เรื่องด้งกล่าวมิรายละเอียด ด้งนี้

๑. เรื่องเดิม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายส่งในฐานะ 

ำยเลขาบุการคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทวงทะเลและขายส่งแห่งชาต ิได้ดำเนินการ 

jn (ร่าง) รายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายส่ง และการกัดเซาะชายส่งของประเทศไทย 

N-ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งได้ผ่านกระบวนการมิส่วนร่วมทุกภาคส่วน โดยมีการจัดประชุมรันพังความคิดเห็นเกี่ยวกัน 

ไถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายส่ง ครอบคลุมพื้นที่ ๒๔ จังหวัดขายส่งทะเลของประเทศไทย จำนวน ๑ ครั้ง 

โดประชุมสัมมนาเพ่ือรันพังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๒ ครั้ง นำเข้าที่ประชุมคณะอบุกรรมการ 

โดทำรายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายส่งและการกัดเขาะขายส่งของประเทศ จุำนวน ๒ ง 

เละคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและขายส่งแท่งขๅต ในการประขม 
เรั้งที ่๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที ่๕ เมษายน ๒๕๖๔ มีมดิประชุมเห็นขอน (ร่าง) รายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทาง 

ใะเลและขายมีง และการกดเซาะชายฝืงของประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๖๓ และมอนหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาต ิ
ละสงแวดลอมนาเสนอคณะรฐมนดรต่อไป และรันรองมตทประชุม รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

๒. เหตุผล ...



๖

๒. เหตุผลความจำเป็นท่ีด้องเสนอคณะรัฐมนครึ

พระราชบัญญตส่งเสริมการบวิหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายส่ง พ.ศ. ๒๕๕๘ 

น่าตรา ๙ (๗) กำหนดให้คณะกรรมการเสนอรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายส่ง 
.เละการกัดเซาะชายส่งชองประเทศต่อคณะรัฐมนตรีอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ด้งนั้น จึงเข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอ 

ๆณะรัฐมนตร ีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชมคณะรัฐมนตร ีพ.ศ. ๖๕๔๘ มาตรา ๔ (๑) 

๓. ความเร่งด่วนชองเรื่อง

ไม่มี

๔. สาระสำคัญ ข้อเท็จจริง และข้อกฎหมาย
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายส่ง 

.ด้ดำเนินการจัดทำรายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายส่ง และการกัดเซาะชายส่งชองประเทศไทย 
พ.ศ. ๖๕๖๓ รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ สรุปสาระสำคัญได้ด้งนี้

๔.๑ บทสรุปผู้บริหาร
๔.๒ บทนำ นำเสนอความเป็นมา วิธีการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูล นั้นตอน 

าารดำเนินงาน และที่มาชองข้อมูล

๔๓ ปัจจัยขับเคลื่อน (Drivers) นำเสนอทิศทางการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร ์
ที่สำคัญของประเทศและต่างประเทศ ทิศทางนโยบายและแนวคิดในระดับนานาชาต ิสถานการณ์สำคัญที่เกิดข้ึน 

'นระดับโลกที่ส่งผลต่อสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายส่ง และการกัดเซาะชายส่ง
๔๔ แรงกดดัน (Pressures) นำเสนอสถานการณ์การใช้ประโยชน์พื้นที่ทางทะเลและชายส่ง 

.ด้แก ่อัตราการขยายตัวของภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว การขนส่งและพาณิชย์นาว ีการประมง 

าารทำนาเกลึอ และการเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินชองชุมชนชายสิ่งและการใช้ประโยชน์ด้านอื่น ๆ 

ของบริเวณจังหวัดชายส่งทะเล และอุตสาหกรรมชายส่ง

๔.๕ สถานภาพทรัพยากรทางทะเลและชายส่ง และการกัดเซาะชายส่ง (States) นำเสนอดังน้ี 

๔๕.๑ สถานภาพทรัพยากรทางทะเลและชายสิ่ง ได้แก่ ปะการัง หญ้าทะเล 

รัตร์ทะเลหายาก
๔.๕.๖ สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเล ได้แก่ คุณภาพนํ้าทะเล นํ้ามันรั่วไหล 

เละล้อนน้ํามันดิน บํ้าทะเลเปลี่ยนส ีแมงกะพรุนพิษ ขยะทะเล

๔.๕.๓ สถานการณ์ด้านปาชายเลนปาชายหาด ปาพรุชายฝัง ได้แก่ สถานภาพ 
เละความหลากหลายของพันธุไมัและแมลง ประชาคมส่ิงมีชีวิตและนกในพ้ืนที่ป่าชายเลน สถานภาพและพันธุไม ั
ที่พบในพื้นที่ป่าชายหาดและพรุ

๔.๕.๔ สถานการณ์ด้านการกัดเซาะชายสิ่ง ได้แก ่สถานภาพการกัดเซาะชายส่ง 

J พ.ศ. ๖๕๖๖ สาเหตุของปัญหาการกัดเซาะชายส่งทะเล และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสถานภาพการกัดเซาะ 
ทยส่งทะเล

๔.๖ การดำเนินงาน การตอบสนอง (Responses) ต่อสถานการณ์ด้านทรัพยากร 
าางทะเลและชายส่งที่เกี่ยวข้องที่ส่งผลต่อทรัพยากรทางทะเลและซายส่งรุนระVเรา่งปพึ ศ ๒๕๖๒_๒๕๖๓ 

ภํเสนอผลการดำเนินงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและซายฝัง และการกัดเซาะชายส่งซองประเทศรทุย 
เองกรมทรัพยากรทางทะเลและชายสิ่งและทน่วยงานที่เกีย่วข้อง

:.๗ สถานการณ.์..



บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สำฒั.าน.รอ.งน.ายกรัฐมน.ด.รี..(พลเอ.กุ.ประจิตร..วรษ์สุวรรณ}..!ทร.. ๔๖.๖๗......................
ท ีน.ร.0๔.0๓..(กร..®)/.^.^..................... วันที.่...........^./^.มิสุนา.ขน.....๖.๕๖๔.

เรื่อง....รา.ขงานล.กุ.านการณ์.ด้าน.ทรัพยากรท.างทะเล.แล.ะ.จ.ายส่ง..แสะการกัคเชาะ.จาขส่งฺขอ.ง.ประเทศไท.ย.พ..สุ,.๖๕๖๓

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ด้วยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เสนอเรื่อง รายงานสถานการณ์ 

ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายส่ง และการกัดเชาะชายส่งชองประเทศไทย พ.ศ. ๖๕๖๓ เพื่อคณะรัชิมนตร ี
พิจารณา ซี่งได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบด้วย จึงเห็นสมควรให้นำเรื่องดังกล่าว เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา 

ต่อไป

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

พลเอก

1A

(ประจิตร วงษ์สุวรรณ) 

รองนายกรัฐมนตรี



๓

๔.๗ สถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายส่ง และการกัดเซาะชายส่ง 10๔ จังหวัด

เดยสรุปสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายส่งและการกัดเซาะชายส่งรายจังหวัดไนภาพรวมชองประเทศไทย 

แ.ศ. ๒๕๖๓
๔.๘ การตอบสนอง (Responses) ต่อสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายส่ง

[นทางนโยบายและกฎหมาย นำเสนอการตอบสนองในด้านนโยบายและแผน ด้านกฎหมายและระเบียบ กลไก 
การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายส่ง ข้อเสนอแนะเซิงนโยบาย (ระยะสั้น ๑ บี) และมาตรการ 

และแผนงานจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายส่ง ในระยะยาว (๓ ปี)

๔.๙ ประเด็นปัญหาในระดับประเทศที่ต้องแกไชโดยเร่งด่วน นำเสนอในประเด็นชอง 
ปีญหาการกัดเซาะชายส่งและปัญหาการเกยต้ีนของสัตว์ทะเลหายาก

๔.๑๐ สรุปภาพรวมรายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายส่ง และการกัดเซาะ 

ชายส่งชองประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๓ และสรุปการวเคราะห์สถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายส่ง 

.เละการกัดเซาะชายส่ง (DPSIR)

๕. ข้อเสนอชองส่วนราชการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชอเสนอคณะรัฐมนตรีเพอโปรดทราบ 

ร่ายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายส่ง และการกัดเซาะชายส่งของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๓

จีงเรียนมาเพี่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป

ชอแสดงความนับถือ

(นายวราวุธ ศิลปอาชา)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ารมทรัพยากรทางทะเลและชายส่ง “•

.ทรศพท ๐ ๒๑๔๒ ๗๔๒๕

.ทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๓๒๑

.ปรษณีย์อเล็กทรอนกส ์onmb.dmcr@gmail.com 

เนฑ่กุล) 
'กาวพ้เศษ

mailto:onmb.dmcr@gmail.com


รายงานการประชุม
คณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัคการทร้พยากรทางทะเลและซายฝ็งแห่งชาต ิ

ครั้งที ่•/๒๕๖๔ 

วันจันทร์ท่ี ๕ เมษายน ท.ค. ๒๕๖๔ เวลา *๐.๐๐ น.

ณ ท้องประชุม •๐๙ สำนักงานปลัคสำนักบายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล

ทรรมการผูม้าป.ระชุม
๑. พลเอก ประวัตร วงษ์สุวรรณ

รองนายกรัฐมนตรี
๒. นายวรา'}ธ คิลปอาชา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมซาติและสิ่งแวดล้อม

๓. นายพงศ์บุณย์ ปองทอง
รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติแสะสิ่งแวดล้อม

(แทน ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

๔. พลเรีอเอก สมประสงค ์นีลสมัย

รองปลัดกระทรวงกลาโหม
(แทน ปลัดกระทรวงกลาโหม)

๕. พลเรีอโท ประชาชาต ิติรสวัสด
รองเสนาธิการทหารเรือ
(แทน ผู้บัญชาการทหารเรือ)

๖. นายอรรษิษฐ ์สัมพ้นธรัตน์

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
(แทน ปลัดกระทรวงมหาดไทย)

๗. นางสาวดารณ ีลิขีตวรติกด
รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกิฬา

(แทน ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีหา)

๘. ดร.วัภารัตน ์ดีอ่อง

ผู้อำนวยการสำนักงาบการวัจัยแห่งชาติ

๙. นายวัชญายุทธ บุญชต
รองเลขาธิการสภาพัฌนการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

(แทน เลขาธิการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและลังคมแห่งซาต) 
๑0. นางรุ่งรัตนา บุญ-หลง

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตร ี

(แทน ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี)
๑๑. นายธงชัย พงษ์วัชัย 

ที่ปรืกษาด้านเศรษฐกิจกาวขนส่งทางนา 

(แทน ปลัดกระทรวงคมนาคม)

ประธานกรรมการ

รองประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

๑๒. นายสมบุรณ ์...



๒

๑๒. นายสมบูรณ์ วัชระขัยสุรทล
รองอธิบดีกรมเชี่อเพลงธรรมชาดี

(แทน ปลัดกระทรวงพลังงาน)
๑๓. นายบัญชา สุชแกว

รองอธิบดีกรมประมง
(แทน ปลัดกระทรวงเกษดรและสหกรณ์)

๑๔. นายพงศ์เทพ บัวทรัพย์

ผู้อำนวยการกองสิบสวนและปราบปราม

(แทน ปลัดกระทรวงการคลัง)
๑๕. นางสาวแคทรียา ปทุมรส

ผู้อำนวยการกองกิจการเพ่ีอการพัฒนา กรมองศ์การระหว่างประเทค

(แทน ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ)
๑๖. นางบุชพันธ์ กฤษณามระ

ผู้อำนวยการกองนโยบายการสรัางความเข้มแข็งทางการคัา

(แทน ปลัดกระทรวงพาณิชย์)
๑๗. นายพลเทพ บนโกเศศ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพเศษ
(แทน เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาดี)

๑๘. นางประโพรัตน ์ลาวัณย์วัฒนกุล
นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ

(แทน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม)

๑๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธรณ ์ธำรงนาวาสวัสด

ผู้ทรงคุณๅฒิด้านการบรหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายส่ง

๒๐. นายวิจารย ์สิมาซายา
ผู้ทรงคุณกุฒด้านสิ่งแวดลัอม

๒๑. นายศสิน เฉลมลาภ

ผู้ทรงคุณกุฌด้านทรัพยากรธรณี

๒๒. ศาสตราจารย์ เผดิมสิ'กด จารยะพันธุ

ผู้ทรงคุณบุฒิด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเล

๒๓. รองศาสตราจารย ์อรพรรณ ศรีเสาวลักษณ์
ผู้ทรงคุณๅฒด้านเศรษฐศาสตร์

๒๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์
ผู้ทรงคุณกุฒด้านนิดศาสตร์

๒๕. นายน์วิต ธัญญะชาดี
ผู้ทรงคุณกุฒชุมชนชายส่งกลุ่มจังหวัดพี่ ๑ ระยอง จันทบุรี และตราด

๒๖. นายบรรเจด อุดมสมุทรห์รัญ
ผู้ทรงคุณๅฒชุมชนชายส่งกลุ่มจังหวัดท่ี ๒ ชลบุร ีฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ 

กธุงเทพมหานคร สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ

๒๗. นายมนญ ...



๓

๒๗. ไทยม^ญ คมรักษ
ผู้ทรงคุณๅฒชุมชนชายส่งกลุ่มจังหวัดที ่๓ เพชรบุร ีประจวบคึรีขันธ ์ชุมพร 

และสุราษฎร์ธานี
๒๘. นายสุไลมาน ดาราโอะ

ผู้ทรงคุณชุฌํชุมชนชายส่งกลุ่มจังหวัดที ่๔ นครศรีธรรมราช พัทลุง สงชลา 

ปัตตานี และนราธิวาส

๒๙. นายธ^ แนบเนียร
ผู้ทรงคุณๅฒชุมชนชายส่งกลุ่มจังหวัดที ่๕ ระนอง พังงา และภูเก็ต

๓๐. นายบรรจง นฤพรเมธึ
ผู้ทรงคุณๅฒิชุมชนชายส่งกลุ่มจังหวัดที ่๖ กระบี ่ตรัง และสตล

๓๑. นายโสภณ ทองดี
อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายส่ง

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการและเลชานุการ

ผู้เขัวร่วมประชุม
๑. นายอภิชัย เอกวนาคุล
๒. นางสาวพรครึ สุทธนารักษ์

๓. นางสุรีย ์สตภูมินทร์
๔. นางสุมนา ขจรวัฒนากล
๕. บายปรานต์ ดิลกคุณาคุล

๖. นายรักชาด ึสุขสำราญ
๗. คณะทำงานรองนายกรัฐมนตรี
๘. เจัาหน้าที่กระทรวงกลาโหม

๙. เจัาหน้าท่ีกองทัพเรีอ 

๑๐. เจ้าหน้าที่สำนักนายกรัฐมนตรี
๑๑. เจ้าหน้าที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 

๑๒. เจ้าหน้าที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกึหา 
๑๓. เจ้าหน้าที่กระทรวงพาณิชย์

๑๔. เจ้าหน้าที่สำนักงานการวจัยแห่งชาติ

๑๕. เจ้าหน้าท่ีกระทรวงมหาดไทย

รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายส่ง 
รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายส่ง 
ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านจัดการทรัพยากรทางทะเล 

ผู้อำนวยการสถาบันวจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายส่ง 
ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายสิ่ง 

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแมนงาน

จำนวน ๙ คน
จำนวน ๑ คน

จำนวน ๑ คน 
จำนวน 
จำนวน 

จำนวน 

จำนวน 

จำนวน 

จำนวน

๑ คน

๑

๑

คน 
คน 

คน 

คน 

คบ

๑

๓
๑๖. เจ้าหน้าที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

๑๗. เจ้าหน้าท่ีกวะทรวงพลังงาน
๑๘. เจ้าหน้าท่ีกระทรวงการคลัง

๑๙. เจ้าหน้าที่กระทรวงการตำงประเทศ
๒๐. เจ้าหน้าที่กระทรวงคมนาคม

๒๑. เจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณิ
๒๒. เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายส่ิง

จาบวน ๑ คบ 
จำนวน ๑ คน 

จำนวน ๑ คน 
จำนวน ๑ คน 

จำนวน ๑ คน 
จำนวน ๑ คบ 

จำนวน ๘ คน 

เริ่มประชุม ...



เรื่มประชุม เวลา «0.00 บ.

อธิบคึทรมทรัพยากรทางทะเลและชายส่ง กรรมการและเลชาบุการ กล่าวว่า ใบวันน้ีเป็น 

การประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนการบรหารจัดทารทรัพยากรทางทะเลและชายส่งแท่งชาค 
ครั้งที ่๙๒๕๖๔โดยมีวาระการประชุมทั้งหมด (*๔ เรื่อง ประกอบด้วย วาระเพื่อทราบ จำนวน ๓ เรื่อง และวาระ 
เพื่อพิจารณา จำนวน ๑๑ เรื่อง ทั้งนี้ชออบุญาตกราบเรียนท่านประธานกล่าวเปิดการประชุม

ระเบียบวาระที ่• เรื่อง ประธานแจังให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน (พลเอก ประวตร วงษสุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี) กล่าวต้อนรับคณะกรรมการนโยบาย 
และแผนการบรีหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายส่งแห่งชาต และผู้เช้ารวมประชุม หรัอมแจังต่อที่ประชุม 
ด้งนี้

การประชุมในวันนี้เป็นการประชุม ครั้งที ่๑/๒๕๖๔ มีเรื่องที่ต้องร่วมกันพจารณาทั้งหมด 

๑๔ เรื่อง โดยเป็นเรื่องเพื่อทราบ จำนวน ๓ เรื่อง และเร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา จำนวน ๑๑ เรื่อง โดยแบ่งเป็น 

เรื่องที่เกี่ยวกับนโยบายและการบรีหาร จำนวน ๙ เรื่อง และการแต่งทั้ง/ปรับปชุงคณะอบุกรรมการ จำนวน 
๒ เรื่อง ด้งน้ัน ขอให้ท่ีประชุมร่วมกันพิจารณา และแสดงความคดเห็นเพื่อประโยชน์ในการอบุรักบ่และใช้ประโยชน์ 

ทรัพยากรทางทะเลและชายส่งอย่างยงยึนต่อไป และขอให้ฝ่ายเลขาบุการๆ ดำเน้นการตามระเบียบวาระ 

การประชุม ต่อไป

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองวายงานการประชุม ครั้งที ่๒/๒๕๖๓ เพื่อวันที ่๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

รองอธบคึกรมทรัพยากรทางทะเลและชายส่ง รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่ได้มีการประชุม 
คณะกรรมการๆ ครั้งที ่๒/๒๕๖๓ เพื่อวันที ่๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ฝ่ายเลขาบุการๆ ได้จัดทำรายงานการประชุม 

และแจ้งเรียนให้คณะกรรมการๆ พิจารณาแล้ว เพื่อวันที ่๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นั้น
คณะกรรมการๆ มีข้อแกัไข่ในรายงานการประชุมในหนัาท่ี ๑, ๖ และ ๑๓ ทั้งนี ้ฝ่ายเลขาบุการๆ ได ้

ดำเน้นการแกั[ขรายงานการประชุมเรียบรีอยแล้ว

มคึที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที ่๒/๒๕๖๓ เพื่อวันที ่๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ระเบียบวาระที ่๓ เรื่อง เพี่อทราบ

เรื่องท่ี ๓-• การกล่ันกรองโครงการต้านการบีองกันและนกัไชบีญหาการกัคเซาะชายส่ง ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๕

อธิบคึกรมทรัพยากรทางทะเลและชายส่ง กรรมการและเลชาบุการชออบุญาตให้รองอธบดี 
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายส่ง (นางสาวพรศร ีสุทธนารักบ่) เป็นผู้นำเสนอในเรื่องท่ี ๓.๑ การกลั่นกรองโครงการ 

ด้านการน้องกันและแภไชปัญหาการกัดเซาะชายส่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

รองอรบคึกรมทรัพยากรทางทะเลแทะชายส่ง (นางสาวพรศร ีสุทธนารักบ่) รายงานส^ปต่อ 

ท้ประชุมว่า ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนการบรีหารจัดการทรัพยากรทางทtเลและชายส่ง 
แห่งชาต ิครังที ่๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ที่ประชุมมีมติเห้นชอบหลักเกณฑ์ประกอบ 

การจัดทำ...



การจัดทำแผนงาบ/โครงการป๋องกับและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายส่ง เพี่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน่าไปใช ้
เป็นแนวทวงในการจัดทำแผนงาน/ไครงการในการป๋องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายส่ง ด้งนั้น คณะอบุกรรมการ 
โ1)รณาการด้านภารจัดการการกัดเซาะชายส่งทะเล จังได้แต่งตั้งคณะทำงานเพ่ีอพจารณากลั่นกรอง และให้ข้อเสนอแนะ 

ต่อโครงการ /หลักเกณฑ์และแนวทางปฎบัตํสำหรบการป๋องกันและแก้ไชปัญหาการกัดเซาะขายส่ง ในภาพรวน 
และเช้งพ่ีนที ่โดยได้ประชุมเพ่ีอพิจารณากล่ันกรองโครงการฯ ที่จะขอรบจัดสรรงบงบประมาณ ประจำปี 

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ซึ่งมโครงการที่หน่วยงานต่างๆ เสนอ จำนวน ๖๔โครงการ พบวำ สอดคล้องกับ 

หลักเกณฑ์ๆ จำนวน ๑๗โครงการ ไม่เสอดfห้องกับหลักเกณฑ์ๆ จำนวน ๗โครงการ และโครงการอี่นๆ จำบวน ๔๐โครงการ 
ซึ่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายส่ง ได้จัดส่งผลการพิจารณาให้กับสำนักงบ!เระมาณ เพี่อน่าไปใช้ประกอบการ 
พิจารณาจัดสรวิงบประมาณด้านการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายส่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เรียบรัอยแล้ว 

และเมอจันที่ ๙ คุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรีได้รับทราบข้อมูลหลักเกณฑ์ประกอบการจัดทำแผนงาน/ 

โครงการปัองกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายส่งเรียบรัอยแล้ว ซึ่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายส่ง 

ได้ตำเน้นกาวแจังเรียนหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวช้องนำไปใช้เป็นแนวทางและเพี่อให้เกิด 

การมูรณาการในการปัองกันและแก้ไชปัญหาการกัดเซาะขายส่งอย่างยั่งยึน

มติท่ีประชมุ

รับทราบ

เรื่องที ่๓.๒ การออกกฎกระหรวงกำหนดให้บริเวณหมู่เกาะกระ ตำบลปากพนังส่งตะวันออก อำเภอปากหนัง 
จังหวัดนดรศรีธรรมราช เป็นพ่ี[นที่คุ้มดรองหรพยากรทางทะเลและชายส่ง ตามมาดรา ๒0 

อธิบดึกรมทรัพยากรหางทะเลและชายส่ง กรรมการและเลขาบุการ รายงานสรุปต่อที่ประชุมว่า 

ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนการบรีหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายส่งแห่งชาต 
ครั้งที ่๑/๒๕๖๐ เมื่อจันที ่๒๓มคุนายน ๒๕๖๐ ทีประชุมมมต็เห็นชอบในการออกกฎกระทรวงกำหนด 

ให้บริเวณหม,ูเกาะกระ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นพึ้นที่คุมครองทรัพยากรทางทะเลและชายส่ง 

ตามมาตรา ๒๐ ซึ่งในการดำเนินงานที่ผ่านมากรมทรัพยากรทางทะลและชายส่ง ได้ดำเน้นการเสนอ (ร่าง) กฎกระทรวง 
ด้งกล่าว ตามชั้นตอนชองกฎหมาย ซึ่งเม่ือจันที ่๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรี!ด้มมติเห็นชอบ (ร่าง) กฎกระทรวง 

กำหนดให้บริเวณหมู่เกาะกระ ตำบลปากพนังส่งตะวันออก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นเขตพี่นที ่

คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายส่ง พ.ศ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างเสนอ(ร่าง)กฎกระทรวงๆ เพี่อให้รัฐมนตรีว่าการ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงนวม เพี่อน่าลงประกาศในราชกิจจาบุเบกษาต่อไป 

มดึท่ีประชุม
รับทราบ

เรื่องที ่๓.๓ รายงานความคืบหนาผลการดำเน้นงานดามแผนอบุรักษ์พะผูนแห่งชาต ิระยะที ่« 

(พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)

อรบดึกรมทรัพยากรทางทะเลและชายส่ง กรรมการและเลขาบุการ รายงานสรุปต่อที่ประชุมว่า 

ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายส ่งแห่งชาต 
ครังท ๒/๒๕๖๒ เมอวนที ่๒๓ กันยายน๒๕๖๒ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ริวง)แผนอบุรักษ์พะผูนแห่งชาติ ระยะที ่๑ 

(ห-ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับข้อสังเกตของที่ประชุมไปดำเน้นการต่อไป ทั้งนี้เพี่อให้

เป็นไปตาม...



เป็นโปตามค่าเปัาหมายที่กำหนดใวั!นแผน โดยมีจำนวนพะมูนเพี่มข้ึนจาก ๖๕๐ ตัว เป็น ๖๘๐ ตัว ในระยะเวลา 
๓ ป ีนั้น ในปีท่ีผ่านมา (พ.ศ. ๖๕๖4ท) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายส่ง จึงได้ตำเนินโครงการที่กำหนดไร้!นแผน 

อบุรักษ์พะมูนแห่งชาต ิในระยะเร่งด่วน จำนวน ๗โครงการ รวม ๑๐ กิจกรรม ได้แก ่๑)โครงการแกํไขปัญหา 
เครื่องมีอประมงและภัยคุกคามลื่นต่อพะมูน ๖) โครงการลาดตระเวนเขงคุณภาพ (Smart Patrol) โนพึ๋นที่แหล่ง 
อาภัยสำคัญของพะมูน ๓) โครงการเทคโนโลยึอากาศยานไร้คนขับเพี่อการสำรวจพะมูนและแหล่งหญาทะเล 
(๑๓ แห่ง)๔)โครงการพี่นฟูแหล่งหญัาทะเลเพี่อเป็นแหล่งอาหารและแหล่งที่อมู่อาภัยพะมูน ๕) โครงการจัดตั้ง 

ศูนย์ช่วยซ็วัตพะมูนและสัตว์ทะเลหายากส่งทะเลอันดามันและอ่าวไทย ๖) โครงการจัดสร้างเครือข่ายการ 
ช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายาก และ ๗)โครงการส่งเสริมให้เกิดการเรืยนรู้ด้านการอบุรักษ์พะมูนและหญาทะเล ทั้งนี ้

เมื่อวนที ่๑๖ มีนาคม ๖๕๖๔ คณะรัฐมนตรมิีมติอบุมัตัในหลักการ (ร่าง) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาด 
และสิ่งแวดล้อม เรื่อง มาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายส่ง ในพ้ึนที่อำเภอปะเหลืยน อำเภอหาด 

สำราญ อำเภอย่านตาขาว อำเภอกันตัง และอำเภอสืเกา จังหวัคตรัง พ.ศ..... ตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลัอมเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎึกาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

ข้อสังเกตจองที่ประร}ม

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ธรณ ์ธำรงนาวาสวัสค ผู้ทรงคุณจุฒ ิกล่าวว่า มีขัอเสนอแนะ ๔ขัอ คึอ 
๑) ต้องระบุเปัาหมายให้ซัดเจน โดยจำนวนพะมูนต้องเพี่มข้ึนเป็น ๖๘๐ ตัว ภายในปีพ.ศ. ๖๕๖๕ ๖) จากการลง 
พี่นที่พบว่า ศูนย์ช่วยซีวัดพะมูนและสัตว์ทะเลหายากที่จังหวัดมูเก็ตมีความล้าวหนัามาก ซึ่งควรจะยกระดับศูนย์ 

ลื่น ๆ ให้มีมาตรฐานเช่นเดึยวกัน ๓) การสำรวจสัตว์ทะเลหายาก ซึ่งได้มีการดำเนินการสำรวจอมู่แล้วแต่ควรใซ ั
เทคโนโลย์โดรบให้มากขึ้นและอบรมเจ้าหนาที่ให้มีภักยภาพในการสำรวจด้วยตบเองได้ อย่างนัอยควรมีการอบรบ 

ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ และเริยนร้ร่วมกัน ซึ่งหน่วยงานรัฐวสาหกิจ เช่น ปตท.สผ. มีหน่วยงานอบรบวัเคราะห ์
ดังน้ันควรมีการพัฒนาร่วมกันซึ่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายส่ง มีความร่วมมีอกับ ปดท.สผ. อมู่แล้ว 

จึงอยากให้ประสานความร่วมมีอกัน ๔) สัตว์ทะเลหายากท่ีน่าเป็นห่วงที่สุด คอโลมาอึรวดีซึ่งอมู่ในทะเลสาบ 
สงชลา และปัจจุบันเหลืออม,ูแค ่๑๐ กว่าตัวเทำนั้น ซึ่งมีความเสี่ยงสูญพันธุสูงสุด อึกทั้งมีปัญหาเรื่องเลือดซีด 

ซึ่งอาจจะสูญพันธุได้ภายใน ๕-๖ ป ีเพราะฉะนั้น คงจะต้องหาวัธํการล่ืนในการเพี่มปริมาณ เช่น การภักษา 

การเก็บ DNA การเก็บ Sperm จากภายนอกมาผสมเท้ยมกับโลมาหริอว่าริธึใดก็ตามที่สามารถชยายพันธุ!ด้ 
เพราะว่าล้าปล่อยอย่างนี้จะสูญพันธุแน่นอนเพราะว่าประชากรมันนัอยเกินกว่าที่อมู่รอด

นายวราจุธ คิลปอาชา รัฐมนตริว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รองประธาน 
กล่าวว่า อยากฝากทางกรมทรัพยากรทางทะเลและชายส่งว่า ปัจจุบันด้วยสถานการณ์โควัด - ๑๙ ทำให้คนไทย 
กลับมาเท่ียวในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการคำนั้าในประเทศไทยซึ่งขณะนี้ขยายตัวข้ึนมาก กลุ่มคนที ่

เราสามารถใซัประโยชน์!ด้มากที่สุดคึอ ครูดำนํ้า เพราะว่าแต่ละทริปจะมีครูพานักท่องเที่ยวออกไปดำนํ้าอย่าง 

มหาศาล ปัจจุบันทราบว่ากรมทรัพยากรทางทะเลและชายส่ง มีการอบรบครูดำน้ํามาระดับหน้ีงแล้ว ล้าหาก 
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายส่งให้ความรูเกี่ยวกับลัดว์ทะเลหายากให้กับครูคำน้ัๅ เวลาเจอฉลามวาท พะมูน 

หรือโลมา ก็จะสามารถช่วยเก็บข้อมูลให้กับกรมได้ว่าแต่ละจุดพบเห์นอะไรบัาง ซึ่งควรให้ครูดำน้ําเป็นเคริอข่าย 
ของเรา ซึ่งจะเป็นประโยชน์มาก

นายน้ว่ต...



นายนิวัค ธัญญะชาดี ผู้ทรงคุณบุฒ กล่าวว่า ในพ้ืนที่จังหวัดจันทบุรีบรีเวณอ่าวคุงกระเบนและ 

เขตดีดด,อทางหมู่เกาะมันใน เคยมีชาวบ้านพบพะมูน ประมาณ ๔-๖ ตัว แต,หลักฐานไม่แน่ซด และยังพบสัตว์ทะเล 
หายาก เซ่น โลมา ประมาณ ๓๐ ตัว จึงอยากสอบถามว่า กิจกรรมเหล่านี้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายส่งจะ 

รวมไปถึงเขตตะวันออกหรือไม่

อธิบดีกรมทรัพยากรหางทะเลและชายส่ง กรรมการและเลขาบุการ นี้แจงว่า กิจกรรมเหล่านี ้
ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดจันท,บุร ีซึ่งวิวมอยู่ในแผนอบุรักษ์พะมูนแห่งชาต และจะส่งเอกสารนี้แจงตามที่ท่านถามไปให้

นายบรรเจัค ลุคมสมุทรหิรัญ ผู้ทรงคุณคุฒ ิกล่าวว่า ในอ่าวตัว ก. สัตว์ทะเลหายากจะม่วาห 
๕๖±๖ บุกตัวมีซึ่อทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น เจ้าสาคร เจ้าท่าจึน เจ้าท่าฉลอม นอกจากนี้ยังมีท่ีสมเด็จพระกนิษฐา 

ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาๆ ทรงพระราชทานชี่อแม'ข้าวเหมียว เจ้าลัมตำ ซึ่งต้องชอบคุณ 
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายส่ง โดยดร.กาญจนา อคุลยาบุโกศล ที่ทำเรื่องพวกนี้และร่วมกับคุมชนชายสง 
เซ่นเดียวกัน ถาจะอนุรักษ์พะมูน ซึ่งมึจำนวน ๓๖ ตัว ภาครัฐจะต้องลงพ้ืนที่และทำงานร่วมกับคุมชนชายส่ง 
จะทำให้การอบุรักษ์มีประสิทธิภาพมากยงขึ้น เพราะเขาไข้ซีวิตกับประมงกับทะเลอยู่แลัว เขาจะเห็นเรื่องราว 

ของพะมูนได้เซ่นเดียวกัน

นายบรรจง นฤพรเมธ ีผู้ทรงคุณคุฒ กล่าวว่า ขอฝากในเรื่องกลไกการซับเคล่ือนแผนอบุรักษ ์
พะมูนแห่งซาดิ เนื่องจากว่ามีกลไกค่อนข้างเยอะ จึงอยากไห้มีการดูแลกลไกต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน 
เพื้อจะทำให้เกิดการขับเคล่ือนได้มากขึ้น

มดีท่ีป5ซ[ม
รับทราบ และมอบหมายให้ฝ่ายเลขาบุการๆ รับข้อสังเกตของผู้ทรงคุณคุฒและคณะกรรมการๆ 

ไปพิจารณาด้วย

ระเบียบวาระที ่๔ เรื่อง เพี่อพิจารณา

เรื่องท่ี ๔.• (ร่าง) รายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรหางทะเลและชายส่ง และการกัคเซาะชายส่งชอง 

ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๓

อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายส่ง กรรมการและเลขาบุการ ขออนุญาตให้รองอธิบดี 
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายส่ง (นางสาวพรศร ีสุทธนารักษ์) เป็นผู้นำเสนอในเรื่องที ่๔.๑ (ร่าง) รายงาน 

สถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายส่ง และการกัดเซาะชายส่งชองประเทศไทย พ.ศ. ๖๕๖๓

รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและขายส่ง (นางสาวพรศรี คุทธนารักษ์) รายงานสรุปต่อ 
ที่ประคุมว่า พระราชบัญญ้ดีส่งเสรีมการบรีหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายส่ง พ.ศ. ๖๕๕๘ ตามมาตรา ๙ (๗) 

กำหนดให้คณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายส ่งแห,งชาติ 
เสนอรายงานเก่ียวกับสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายส่งและการกัดเซาะชายส่งชองประเทศต่อ 
คณะรัฐมนตรีอย่างน้อยปึละหน่ืงครั้งโนการดำเนินงานท่ีผ่านมา กรมทรัพยากรทางทะเลและชายส่งได้ศกษา 
รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมุล ทั้งจากการทบทวนเอกสาวและการรับพิงประเด็นป็ญหาสถานการณ์ทรัพยากร 

ทางทะเลและชายสงครอบคลุมพื้นที ่๖๔ จังหวัด เพี่อจัดทำร่างรายงานสถานการณ ์โดยมีการรับพิงความคดเห็น 

จากหน่วยงานวาชการ นักวิชาการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมทั้งน่าเสนอ (ร่าง) รายงานสถานการณ์ต่อ 

คณะอนุกรรมการจัดทำรายงานสถานการณ์ด้านทวัทยากรทางทะเลและชายส่งและกาวตัศเชๅะชายส่งชอง 
ประเทศ เพี่อพิจารณาให้ข้อคดเห็นเพ่ิมเติม โดยสามารถสรุปได้ตังน้ี

สถานภาพ ...



สถานภาพชองทะเล คัขนิคุณภาพมหาสมุทร (Ocean Health Index) มีค่าคะแนนอยู่ที ่๖๘ 
ปะการังมีพ้ืนที ่๑๔๙,๐๒๕ไร ่มีแนวโน้มดีข้ึน โดยส่วนใหญ่มีสถานภาพอยู่ในระคับปานกลาง แหล่งหญ้าทะเล 

มีพื้นที ่๑๐๔,๗๗๘ ไร ่มีแนวโน้มคงที่โดยส่วนใหญ่มีความสมถูรณ์ปานกลาง จำนวนสัตว์ทะเลหายาก มีการพบเห็น 
เพื้มข้ึน โดยพบการวางไข่ของเต่าตม ุเต่ากระ และเต่ามะเทีองเพมข้ึน ซึ่งในปีพ.ศ. ๒๕๖๓ พบเต่ามะเทีองข้ึน 
วางไข่ถึง ๑๖ ครั้ง เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งพบเทียง ๓ ครั้ง แต่อย่างไรก็ตามยังมีแนวโน้มการเกยตึ้นของสัตว ์
ทะเลหายากเพิ่มขึ้น โดยสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการติดเครื่องมีอประมง คุณภาพนํ้าทะเลส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ ์
ด ียกเว้นบริเวณปากแม่นํ้าอ่าวไทยรูปตัว ก โนส่วนของขยะทะเล พบว่าปริมาณขยะที่ถูกเก็บได้ในบริเวณ 

ปากแม่นํ้าหลัก ๕ สาย มีปริมาณโดยรวมลดลง พื้นที่ป่าชายเลนคงสภาพรวมทั้งสัน จำนวน ๑.๗๓ ลัานไร ่เที่มขึ้น 

จาก ๑.๕๓ ลัานไร ่ส่วนสถานการณ์การกัดเซาะชายฝัง พื้นที่ที่มีการกัดเซาะรูบแรง (มากกว่า ๕ เมตร/ปี) 

มีระยะทางลดลงอย่างต่อเนี่องจาก ๔๒.๑๕ กัโลเมตร ในปีพ.ศ. ๒๕๖๐ เปีน ๑๖.๘๗ ก็โลเมตร ในปีพ.ศ. ๒๕๖๖ 
พื้นที่ที่มีการกัดเซาะชายฝังโดยรวมลดลง จาก ๑๔๕ กิโลเมตร ในปีพ.ศ. ๖๕๖๐ เปีบ ๙๑ กิโลเมตร ในปีพ.ศ. ๖๕๖๖ 

ซึ่งจากการดำเน้นการของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง คาดการณ์ว่าในปีพ.ศ. ๒๕๖๔ ชายฝังท่ีมีการกัดเซาะ 

จะลดลงอย่างน้อย ๕ กิโลเมตร ส่าหรับข้อเสนอแนะเชีงนโยบาย ควรให้ความสำคัญในประเด็น ๑) การขับเคล่ือน 
การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝังอย่างถูรณาการให้มีประสิทธิภาพมากยื่งข้ึน ๖) การแก้ไขปัญหาดัชนิสุขภาพ 

มหาสมุทร (Ocean health Index OHI) เพื่อให้ได้ตามเปัาหมายยุทธศาตร์ชาต ๓) การขับเคล่ือนการกำหนด 
เขตพื้นท่ีทางทะเลในระตับชาติและพ้ืนที่นำร่องให้มีความก้าวหน้า ๔) จัดทำระบบตดตามตรวจสอบและแจ้ง 

เดือนปัญหาสิ่งแวดลัอมทางทะเล ๕) ขับเคลื่อนการเพ่ิมพื้นที่คุ้มครองทางทะเลให้ได้ร้อยละ ๑๐ ของพ้ืนที่ทะเล 

๖) ขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง ๗) พิ่นฟระบบนิเวศทางทะเลและชายฝังให้มีความ 

หลากหลายเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับพื้นที ่๘) สร้างองค์ความร้และนวัตกรรม 

เพื่อการใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั๋งยึน และ ๙) การสร้างกลไกการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรทาง 

ทะเลและชายฝังกับคุกภาคส่วน

ข้อถังเกดของที่ประคุม

นายวิจารย์ สิมาฉายา ผู้ทรงคุณชุฌ กล่าวว่า ได้เข้าร่วมรับฟังความคดเห็นต่อ ร่าง รายงาน 
สถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง และการกัดเซาะชายฝังของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๓ เนี่องจาก 
สถานการณ์โควิด-๑๙ ทำให้ทรัพยากรทางทะเลและชายฝังมีการเปล่ียนแปลงไปค่อนข้างเยอะ เช่น กรณีการ 
พบพะยูนท่ีบ้านเพ จังหวัดระยอง การพบนากทะเลที่เกาะพยายาม จังหวัดระนองและหาดในหาน จังหวัดภูเก็ต 
ซึ่งไม่เคยพบมาก่อน เนองจากมีการหยุดกิจกรรมท่องเที่ยวทำให้พบเห็นสัตว์เหล่านี้มากขึ้น รวมทั้งท่ีกรม 

ยุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพ้นสุทีช ได้ให้ความสำคัญในเรืองการกำหนด Carrying Capacity และมุ่งไปสู่ 
การบริหารจัดการ จํงอยากให้ highlight ซึ่งจะเข้นบทเรืยนของปีพ.ศ. ๖๕๖๓ ซึ่งเชินปีที่พ้เศษเมื่องจากมีการ 

เปสิ่ยนแปลงของสถานการณ์ทรัพยากรจากโควิด - ๑๙ และส่วนท่ีมีปัญหาในระยะยาวจะเป็นในเรื่องชอง 

นำเสียและขยะ โดยเฉพาะบริเวณแหล่งท่องเที่ยว เช่น เกาะสมุย เกาะทีที เราจะจัดการอย่างไรเพราะในปีท่ี 
ผ่านมาคุณภาพนํ้าดึขึ้นเพราะไม่มีนักท่องเที่ยว และยังมีเรื่องสำคัญท่ีต้องนำเสนอในรายงานคือ เศรษฐกิจ 

หมุนเวิยนทรัพยากรทางทะเลเกี่ยวกับเศรษฐกิจท่ีเป็นนโยบายของชาติ BCG: Bio Circular Green Economy 

โดยเฉพาะอย่างยงเที่ยวกับ คัว B เศรษฐกิจซีวภาพ ซึ่งชุมชนไต้อาคัยความหลากหลายทางชวภาพของ 

ทรัพยากรทางทะเล และตัวC เศรษฐกิจหมุนเวิยน (Circular Economy) กับตัว G เศรบชิกิจสีเขียว เที่ยวใน 
เรื่องชอง blue carbon ซึ่งจะมีอทธิพลมากในอนาคตในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และในส่วนของ 

รายงานสๅpjส่าหรับผูบริหารควรเน้นใท้ขัดเจนว่ามีอะไรที่เป็น highlight ใบกาวนำเสนอให้ผู้บริหารรับทราบ

นายวราๅธ ...



๙

นายวรา7° อาชา รัฐนนครืว่าการทระVรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแว^ล้อม รองประฮาน 
กล่าวว่า ในรายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร อยากไหเสริมเข้าไปว่ารัฐบาลมีการเข้มงวดกับกาวกวะทำความผิดต่อ 
ทรัพยากรทางทะเลเป็นอย่างมาก เช่น ปัที่แลัวมืกาวส่งนักท่องเที่ยวกลับไป ๒ คน ๒ ประเทศ เนื่องจากกระทำ 
ความผิดต่อทรัพยากรทางทะเลตามที่กฎหมายได้ระบุไวั จึงต้องการให้เมยแพร,และประขาสัมพันธ[หัสาฮารณชน 
เห็นว่า กรมทรัพยากรทางทะเลและขายส่ง มีความเข้มงวดเกี่ยวกับเรื่องนี้มากและต้องการให้เห็นถงความตั้งใจใน 

การดำเนินมาตรการต่าง ๆ เกี่ยวกับผู้กระทำความผด เพราะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการ 
พี่น^สิ่งมีซีวดใด้ทะเลใช้ระยะเวลามากกว่าบนบกมาก

นายบรวเจึศ อุศมสมุทรหรัญ ผู้ทรงอุณรุฒ๊ กล่าวว่า ๑) ปัญหาการกัดเซาะขายส่งมีทั้งดินหาย 

และดินงอก ซึ่งเมื่อรัฐเข้าไปแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายสิ่งเริยบรัอยแล้ว หลังจากนั้นเก้ดที่ดินงอกทำให ั
นายทุนกลับมายดพ้ืนที่ดิน เนื่องจากนายทุนมีเอกสารสึทธึ ้จะมีวิริการในการแก้ไขปัญหานี้อย่างไร เนื่องจาก 

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายส่งและกรมที่ดิน กอกฎหมายคนละฉบับทำใหัเก้ดความข้ดแย้งระหว่าง 
หนำยงาน ซึ่ง'รุมขบชายส่งต้องการพื้นที่ป่าชายเลนแต่ด้วยการถึอเอกสาวสึทธ้ิของบายทุบจึงไม่สามารก 
ดำเนินการได้ ซึ่งเมื่อพื้นที่ที่ถูกกัดเซาะนายทุนไม่มีการหวงกับพ้ืนที่ตามหลักเกณฑ ์แต่เมื่อพื้นท่ีงอกกลับมา 

แสดงสิทธ จึงอยากขอฝากประธานและอยากไท้ทุกหน่วยงาบร่วมบุรณากาวและแก้ไขปัญหาไห้กับประเทศ 
และขอยกตัวอย่างล่าสุด กรมโยธาริการและผังเมืองจะไปทำเข่ือนปัองกันการกัดเซาะบริเวณด้านนอก รุมชน 
เห็นชอบแต่ล้าทำแล้วท่ีดินงอกก็ตกเป็นของนายทุนเช่นเดิมถึอว่ารัฐทำให้นายทุนซึ่งปัญหานี้มีมานานแต่ยังไม่มี 

ใครแก้ไขได้สำเร็จ จนล่าสุด เมื่อวับที ่๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ ที่ผ่านอรบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและขายส่ง 
ได้ลงพ้ืนที่เพ่ีอนำร่องดำเนินการจัดทำเป็นพื้นที่ด้นแบบไนการจัดการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ๒) อยากเสนอไห ้

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายส่ง สำรวจพื้นที่ป่าชายเลนว่าพื้นท่ีบริเวณไหนเป็นพ้ืนที่ของรัฐ และบริเวณไหน 

เป็นพ้ืนที่ของนายทุน ซึ่งจะทำไห้การดำเนินงานง่ายข้ึน และ ๓) ใบเรื่องปะการังเที่ยม ขอแจ้งที่ประชุมไห้ทราบ 

ว่ามีบริบัทๆ นักง่ายนำเสาชุเนใหญ่ไปทั้งท่ีปากร่องแม่นํ้าเจ้าพระยา ทำให้มีเสาโผล่ขึ้นมา ซึ่งได้สร้างความ 

เดึอคร้อนต่อประชาชน เนื่องจากมีการสัญจรและการทำประมงพื้นบัาน ซึ่งทำให้เครื่องมือประมงเล้ยหาย 

ซึ่งชุมชนได้แจ้งไปทางหน่วยงานแล้วแต่ยังเงยบเฉย จึงขอฝากเรื่องไห้ท่ีประชุมในการแก้ไขปัญหา

นายอุไสมาน ดาราไอะ ผู้ทรงคุณรุฒ กล่าวว่า ม ี๒ ประเด็น ๑) กาวแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ 
ชายส่ง ในพ้ืนที่จังหวัดปัดตานื มีอำเภอปะบาเระรวมอยู่ด้วย ซึ่งในช่วงป็ที่ผ่านมามีการกัดเซาะอย่างมากใบ 

พื้นท่ีจังหวัดปัดตานิ และมีโครงการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายส่งชองกรมโยธาริการและผังเมือง งบประมาณ 

๒๐๐ ล้านบาท ในเขตอำเภอปะนาเระ และเราเป็นห่วงการปฎป่ติการ วธการต่าง ๆ จึงอยากให้มีการพิจารณา 
โครงการนี้อย่างรอบคอบอกครั้งหน่ึง ซึ่งชุมชนแถวยะหรื่งมีการกัดเซาะชายส่งเกิดขึ้น ดังน้ันเราจึงเป็นห่วงว่าล้า 
มีโครงการนี้ลงไป ๑ ชุดแล้วชุมชนแถวนั้นจะหายไป เนื่องจากแนวการก่อสร้างนั้นสร้างอยู่ริมทะเลด้านล่าง แต ่

การทำประชาพิจารณ์อยู่ข้างบนซึ่งอาจจะทำให้ชายหาดหายไป จึงอยากให้มีการทบทวนการก่อสร้างโครงสร้าง 
แข็งในกาวปัองกันการกัดเซาะขายส่งตำบลปะนาเระ เพี่อมีให้กวะทบกับชุมขนชายส่งเพี่อนบัาน ๒) จากการ 

ดำเนินกาวทวงดินผินปาชองกรมทรัพยากรทางทะเลและชายส่ง เครือข่ายบัานยาม ุตำบลปากคลอก จังหวัด 
ภูเก็ต ฝากแจ้งเรื่องว่า กรมทรัพยากรทางทะเลและชายส่งได้มืการดำเนินคดีกับผู้บุกรุกและมีการดำเน้นคดึ 
มาแลัว แต่ยังไม่มืการพี่น^ป่าชายเลน แต่กลับมีการทำบ่อนากุ้งเป็นปรกติ จึงอยากให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ธรณ ์ธำรงนาวาสวัสด ผู้ทรงคุณรุดํ! กล่าวว่า ขอเสนอเร่ืองนโยบาย ๒ เรื่อง 
๑) เรื่อง OHI ซึ่งระบุอยู่ไนรายงานๆ เล่มนี้แล้ว ซึ่ง OHI เป็น keyword ตัวเดียวของยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องกับ 

ทะเลโดยตรงซึ่งมี Timeline และตัวเลขที่ชัดเจน เป็นห่วงว่าจะคำเนินการไม,ทันตามที่กำหนดไว้ในยุทธคาสตร์ชาติ 

ซึ่งอาจ ...



๑๐

ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาได ้จึงขอฝากกระทรวงทรัพยากธรไมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมทรัพยากรทางทะเล 
และชายส่ง ให้เร่งมือในการประสานกันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ รีบดำเนินการ และ เนื่องจากดัชนิเหล่าน้ี 
สามารถปรับปรงและแก่ไขได ้ดังน้ัน ควรเร่งขับเคลื่อน OHI ในการปรับปรุงให้เร็วกว่าน้ี เพราะจะหมดในบ ี

พ.ค. ๒๕๖๕ ๒) เรื่องการบรีหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายส่ง ตามท่ีท่านวิจารย์ สีมาฉายา ได้กล่าวไว้แล้ว 
ว่า คบทั่วไปให้ความสำคัญการท่องเที่ยว หากการท่องเที่ยวพื้นตัว ทะเลจะกลับไปเสื่อมโทรมเหมือนเดิม จึงขอ 
เสนอแนะเซิงนโยบายให้กรมทรัพยากรทางทะเลแลชายส่ง ควรมีพ้ืนที่ติดตามระยะยาวประมาณ ๑๐ พื้นที ่โดย 

ไชเทคโนโลยีหรือเครื่องมือต่าง ๆ ในการเก็บข้อมูลและสามารถนำมารายงานได้ว่าสถานภาพเป็นอย่างไร ถึงแม ้

จะเป็นช่วงหลังโควิด - ๑๙ ก็ดาม โดยเฉพาะการรายงานเรื่องปะการังท้จะเห็นขัดเจนที่สุด ซึ่งควรมืการถึกบา 

และติดตามระยะยาวโดยการใช้โดรนไนการถ่ายภาพเพื่อที่จะสามารถประเมินได้ว่าปะการังมีการเปลี่ยนแปลง 
ดีขึ้นหรือเสื่อมโทรมลง ซึ่งจะได้เร่งควบคุมปรีมาณนํ'กท่องเที่ยวหรือหาวิธีดำเนินการ และเน่ืองจากว่าการหาค่า 

ของ Carrying capacity ไนขณะนึ้ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาดและสิ่งแวดลัอม โดยกรมอุทยานแห่งชาติ 

สัตว์ปา และบันรุพืชทำมาดีมากแต่ยังตอบไม่ได้ว่าจำนวนคนในปรืมาณเท่านี้เหมาะสมหรือไม ่หรืออาจจะม ื
จำนวนนักท่องเที่ยวที่มากกว่านี้ได ้ดังนั้น ด้องมืพื้นท่ีระยะยาวเพ่ือถึกบาความเปล่ียนแปลงและนำข้อมูลมา 

ปรับปรุงซิดจำกัดของนักท่องเท่ียวได้

นายศสบ เฉลมลาภ ผู้ทรงคุณรุฒ กล่าวว่า ขอไห้ความเห็บเพ่ืมเติม ๑) สาเหตุหลักจากการกัดเซาะ 
ชายส่ง เกิดจากการทำลายพ้ืนที่ป่าชายเลนที่เป็นแนวจากธรรมชาต ิการขาดตะกอนทรายที่เกิดจากการสรัาง 

เขื่อนปัองกันปากร่องนํ้า และการสรัางโครงสร้างแข็งและเกิดการกัดเซาะจากที่สินสุดการก่อสรัางเน่ืองจากการ 

เลี้ยวเบนของคลี่นต่อเนื่อง ดังนั้น เนื่อกรมทรัพยากรทางทะเลและชายส่งได้ทราบสาเหตุและได้มีการมูรณาการ 

กับกรมโยธาธิการและผังเมืองและกรมเจ้าท่าตามที่!ด้รายงานไปแล้วว่ามืการแต่งตั้งคณะทำงาบเพ่ือพิจารณา 

กลั่นกรอง และให้ข้อเสนอแนะต่อโครงการ /หลักเกณฑ์และแนวทางปฎบัติสำหรับการปัองกันและแก่ไขปัญหาการ 
กัดเซาะชายส่งข้ึน แต่ปัจอุบันยังเกิดปัญหาการกัดเซาะชายส่ง ทั้งนี ้เนื่องจากคณะทำงานๆ ชุดดังกล่าว ได้เริ่ม 

พิจารณาโครงการของบีงบประมาณพ.ค. ๒๕๖๕ ดังนั้นยังมีโครงการในป็งบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ไม่ได้ 

ดำเนินการกล่ันกรองแต่น่าจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้น และจากการสังเกตการทำงานของกรมทรัพยากรทางทะเลและ 

ชายส่ง พบว่า สามารถมูรณาการความเข้าใจและความร่วมมือกับหน่วยงานหลัก คึอ กรมโยธาธีการและผัง 

เมืองและกรมเจ้าท่าได้เป็นอย่างด ีแต่ยังคงมีปัญหาใบส่วนของงบประมาณจังหวัดหรืองบประมาณส่วนท้องถิ่น 
ซึ่งกรมทรัพยากรทางทะเลและขายส่งยังมีความห่างไกลไม่สามารถเข้าถึงได้ ดังนั้น จึงควรไข้กลไกของ 

คณะกรรมการจังหวัดในการสื่อสารและสร้างความเข้าไจในเรื่องการแก่ไขปัญหาการกัดเซาะชายส่งและทำไห้ 

เกิดการมูรณาการการแก่ไขปัญหาการกัดเซาะชายส่งได ้ซึ่งปัจอุบันปัญหาที่เกิดต่อเนื่องเกิดจากการ  

ของบประมาณขององค์การบรีหารส่วนตำบลและเอกขนที่ดำเนินการเอง ยังไม‘ปรากฎไนรายงานเล่มนี ้และ 
๒) ไนเร่ืองที่ดินงอกมีข้อเสนอแนะให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายส่ง ประกาศพื้นที่ดังกล่าวตามมาตรา ๑๘ 

ทันห็ได้หรือไม่

นายธมู แนบเนึยร ผู้ทรงคุณรุฒ กล่าวว่า เพื่อประโยชน์ต่อการนำรายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากร 
ทางทะเลและชายส่งและการกัดเซาะชายส่ง พ.ศ. ๒๕๖๓ นำไปสู่การจัดทำนโยบายและแผนกา’5■นรีหารจัดการ 

ทรัพยากรทางทะเลและชายส่ง ขอให้พิจารณา ๒ ประเด็นหลัก คือ ๑) รายงานๆ ดังกล่าว จะนำไปเซ่ึอมกับ 

นโยบายและแผนของกรมโยธาธการและผังเมืองและกรมเจ้าท่า กรมประมง ได้อย่างไรได้บ้าง เนื่องจากหน่วยงาน 
ดังกล่าวยังไม่มีการนำรายงานๆ ดังกล่าวไปประอุกตไช้ในการบรีหารจัดการพ้ืนที่ชายส่ง เช่น การกัดเซาะชายส่ง 
และการพื้น■สู ่๒) รายงานฉบับนี้ต้องทำต่อเนื่องและเพื่อการขยายผลอย่างรูปธรรมต้องมีการปรันปรุงตามด้วย 
เช่น เรื่องผังเมืองของกรมโยธาธีการและผังเมือง และการจัดการการแกั[ขปัญหาการกัดเซาะของกรมเจ้าท่า

นายธงชัย ...



๑๑

นายธงชัย พง’ษ์วิชัย ที่ปรีกษาด้านเศรษฐกิจการขนส่งหางนา ผู้แทนปลัศกระทรวงคมนาคม 
กล่าวว่า ตามที่นายบรรเจิด อุดมสมุทรหิรัญ ผู้ทรงคุณรุฒิ แจงถึงกรณีที่มีบริษัท นำเสาชุเบใหญ่ไปทิ้งท่ีปากร่อง 
แม่นํ้าเจ้าพระยา ทำไห้มีเสาโผล่ข้ึนมา กระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้กรมเจ้าท่าเจ้าไปตรวจสอบและ 

ดำเน้นการตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องต่อไป

ข้อสั่งการประราน
เหินชอบ ไห้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาด้นละสิ่งแวดลัอมรับข้อสังเกตชองผู้ทรงคุณชุพ้และ 

คณะกรรมการๆ ไปปรับปรุงไห้ครบถ้วน และนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 

มดีที่ประชุม
เหินชอบ (ร่าง) รายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายส่งและการกัดเซาะชายส่ง 

ชองประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๓ และมอบหมายไห้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาดีและสิ่งแวดลัอมนำเสนอคณะรัฐมนตรี 

ต่อไป และรับรองมตท่ีประชุม

เรีองท่ี ๔.๒ (ว่าง) แผนปฏิบดการด้านกาวจัดการปะการังของประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘)

อรบดีกรมทรัพยากรหางทะเลและชายส่ง ขออมุญาตให้ศาสตราจารย ์เผดีมสักด จารยะพันธุ 

ประธานคณะอมุกรรมการด้านบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล เป็นผู้นำเสนอในส์องที ่๔.๒ (ร่าง) แผนปฎบัดีการ 

ด้านการจัดการปะการังชองประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘)

ศาลคราจาวย์ เผด้มสักดีจาวยะพันธุ กรรมการผู้ทรงคุณรุฒ ิรายงานสรุปต่อท่ีประชุมว่า 
ประเทศไทยมีพื้นท่ีแนวปะการังรวมทั้งสิน ๑๔๙1๐๒๕ ไร่ข้ึงปีจจุบันพบว่า มีสภาพสมมุรณ์ดีมาก-สมมุรณ์ดึ 

ร้อยละ ๓๑.๔ สภาพสมมุรณ์ปานกลาง ร้อยละ ๓๑.๖ และสภาพเสียหาย-เสียหายมาก ร้อยละ ๓๗.๐โดยสาเหต ุ
ส่วนใหญ่มาจากการไข้ประโยชน์ชองมบุษย์ ขึ้งประเทศไทยมการจัดทำแผนแม่บททรัพยากรปะการัง ครั้งแรก 
เมึ่อปีพ.ศ. ๒๕๒๗ โดยไข้มาจนถึงปีพ.ศ. ๒๕๓๕ และไมมการดำเน้นการต่อจนถึงปัจจุบน กรมทรัพยากรทางทะเล 

และชายส่ง จึงได้ร่วมกับคณะวทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง ดำเน้นการจัดทำ“แผนปฏิบัดีการด้านการ 

จัดการปะการังชองประเทศไทยระยะ ๕ ป ี(พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๘)” โดยการรวบรวมข้อมุลท้เกี่ยวข้อง พร้อมจัด 
ประชุมรับพังความคดเหินชองทุกภาคส่วน และนำเข้าที่ประชุมคณะอมุกรรมการด้านบริหารจัดการทรัพยากรทาง 
ทะเล ชงในการจัดทำ (ร่าง) แผนปฎบ้ดีการฯ ด้งกล่าว มีวัตคุประสงคเพี่อเที่มประสิทธิภาพโนการดำเน้นการและ 

บริหารจัดการปะการังของประเทศไทย โดยมีเปัาหมายคึอ แนวปะการัง ๑๔๙,๐๒๕ ไร ่ได้รับการจัดการอย่างม ึ
ประสิทธิภาพ ประกอบด้วยตัวข้ึวัด ๒ ข้อ คึอ ๑) พื้นที่ปะการังสมมุรณ ์มากกว่าร้อยละ ๙ ไน ๕ ป ีและมากกว่า 

ร้อยละ ๒๐ ภายใน ๒๐ ป ีและ ๒) พื้นท่ีปะการังเสียหาย นัอยกว่าร้อยละ ๕๐ใน ๕ป ีและนอยกว่าร้อยละ ๒๐ ภายใน 

๒๐ ป ีมีแนวทางการดำเนินงาน ประกอบด้วย๖อุทธศาสตร ์ได้แก, อุทธศาสตรท์ี๑่ การลดภาวะคุกคามจาก 
กิจกรรมชองมมุษย ์อุทธศาสตร์ที ่๒ การอภบาลแนวปะการัง อุทธศาสตร์ที่ ๓ สนับสมุนการมีส่วนร่วมและสร้าง 

ความตระหนักจองประชาซนไนการคุมครองแนวปะการัง ยุทธศาสตร์ที ่๔ การวิจัยและการดีดตามตรวจสอบแนว 
ปะการังเพี่อการจัดการแนวปะการังอย่างย่ํงยน ยุทธศาสตร์ที ่๕ ปรับปรุง กฎ ระเบยบ และการบังคับไข้เพี่อ 

การจัดการทรัพยากรแนวปะการังอย่างมีประสิทธิภาษ และยุทธศาสตร์ที ่๖ สนับสมุนความร่วมมึอระด้บ 
นานาชาดีและภูมีภาคเพี่อการจัดการทรัพยากรแนวปะการังที่เขึ้อมโยงกัน โดยมีหน่วยงานที1่กี่ยวข้อง จำนวน 

๒๘ หน่วยงาน

ข้อลังเกด ...



๑๒

ขอล้งเภพชรงที่ประ1(ม

นายธงชัย พงษวชัย ที่ปรึกษาต้านเศรษฐกิจการขนส่งทางนํ้า ผู้แทนปลัตกระทรวงคมนาคม 

กล่าวว่า ขอเสนอแกไขใน (ร่าง) แผนปฎบตกาวิา ทน้า ๙ , ๑๑ แสะ >๓ เปลยนจากกรมการขนส่งทางนำแล'1 
พาณิชยนาว เป็นกรนเจ้าท่า และขอเพี่มหน่วยงานของกระทรวงคมนาคม กรมเจ้าท่า เข้าร่วมในโครงการ/ 
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องดังนี้

- ยุทธศาสตร์ที ่๑ การลคภาวะคุกคามจากกิจกรรมของมา{ษย' ในแผนงานที ่๑ โครงการที ่๖ 
ขอให้เพมกรมเจ้าท่า เป็นหน่วยงานสนับสบุน เพราะจะต้องข่วยสนับส’ลุนและนำข้อมูลบางส่วนโปขี้แจง 

ประกอบต่อองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ และแผนงานที ่๓ โครงการที ่๑๐ ขอใหัเที่มกรมเจ้าท่าเป็น 

หน่วยงาบสนับสบุน เพี่อนำข้อมูลไปประกอบในการข้ีแจงขอบเขตการเดนเรึอแก่ผู้ประกอบการเดนเรึอ

- ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การอภิบาลแนวปะการัง ในแผนงานที ่๑ หน้า ๓๙ โครงการที ่๕ ขอให้เพี่ม 

กรมเจ้าท่า เป็นหน่วยงานหลัก เพี่อให้มีการอภิบาลแนวปะการังตามวัตลุประสงค์และเพี่อความปลอดภัยของ 

ประชาชนผู้ไช้กิจกรรมทางน้ีาไนการสำรวจโขนนื่งจองสันที่ต่อไป และโครงการที ่๗ ขอให้เที่มกรมเจ้าท่าเป็น 

หน่วยงาบสนับสบุน เพี่อจะได้นำข้อมูลไปประกอบในแผนท่ีการเดนเรึอเพ่ีอแจ้งแก่ผู้ประกอบการเดินเรึอต่อไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธรณ ธำรงนาวาสวัสค ผู้ทรงคุณๅฒ กล่าวว่า ๑) ในส่วนของตัวขี้วัดที ่

กำหนดว่า พี่นที่ปะการังสมมูรณ์ มากกว่ารัอยละ ๙ใน๕ ป ีและมากกว่าร้อยละ ๒๐ ภายใน ๒๐ ป ีและพี่นที ่

ปะการังเสียหาย น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ใบ ๕ ป ีและน้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ภายใน ๒๐ ป ีโดยยึดตามค่าที่กำหนด 
ไว้ในแผนปฏิรูปประเทศ ซึ่งการกำหนดค่าตังกล่าว เกิดขึ้นในห้วงเวลาที่ปะการังมีสถานภาพเส่ือมโทรมที่สุดจาก 

การเกิดปะการังฟอกขาว ซึ่งปัจจุบันข้อมูลตามร่างแผนๆ ตังกล่าวได้บรรลุตัวข้ีวัดไปแล้ว จ้งอยากเสนอตัวขี้วัด 
ใหม ่ซึ่งได้ปรึกษากับกรมทรัพยากรทางทะเลและขายส่งเรึยบร้อยแล้ว คึอ ตัวขี้วัดที ่๑ สันที่ปะการังสมมูรณ ์
คงสถานภาพ ไม่ตากว่าร้อยละ ๓๐ ตัวข้ีวัดที ่๒ พี่นท่ีเสียหายน้อยกว่าร้อยละ ๓๐ ภายใน ๕ ป ีและน้อยกว่า 

ร้อยละ ๖๐ ภายใน ๒๐ ป ีจึงขอให้มีการปรับปรุงดัชนีให้สอดคล้องยิ่งข้ีนและขอให้ประสานไปยังคณะปฏิรูป 

ประเทศว่ามการปรับปรุงดัชนีตัวข้ีวัด ซึ่งขณะนี้!ด้อยู่ในราชกิจจามูเบกษา ๒) จากปัญหาที่เกิดข้ึน ทำให้เราเห้นว่า 
การขี้วัดหรึอการตรวจสอบสถานภาพปะการัง ตัวเลขอาจจะบึความเบี่ยงเบน เนื่องจากวิธืการสำรวจ ซึ่งว้ธืการ 

ส์ารวจที่กรมทรัพยากรทางทะเลและขายส่งไข้เป็นว้ธีการที่ผมใช้ตั้งแต่ตอนเป็นนีสิดป ี๑ ยังไมได้มการปรับปรุง 

ซึ่งปัจจุบันเรามีเทคโบโลยึต่างๆ เข่น โดรน mapping ข้อมูลดาวเท่ยม ซึ่งสามารถนำมาประยุกต้ใช้เพี่มไต้ 

จึงอยากเสนอไท้กรมทรัพยากรทางทะเลแสะชายส่ง ได้นำเทคโนโลยีสมัยใหม่นำมาประยุกต้ใช้ร่วมกับเวรการ 

สำรวจภาคสนามแบบเดิม เพี่อดูความเป็นไปไต้ไนการติดตามระยะยาว ซึ่งมีข้อมูลภาพถ่าย ลักษณะคล้ายๆ กับ 
การสำรวจสับที่ปาขายเลน ซึ่งสามารถประสานมหาวึทยาลัยหรึอหน่วยงานว้จ้ยต่างๆ ได ้จะหำให้เกิดการ 

พัฒนามากยิ่งข้ึน และ ๓) อยากให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายส่งทำงานเชิงรุกมากขึ้น เข่น ในกรณิของ 

หอยฝนทรึอเม่นทะเล ซึ่งดอนนี้มีทัวร์ลงไปดำนํ้าและจ้บกินสดๆ ซึ่งกรมทรัพยากรทางทะเลและขายส่งจะต้อง 

ออกไปสำรวจ หรึอจะต้องไปดูว่ากิจกรรมใดเรึมมีความเสี่ยง เราจะต้องไปปัองปราบ ซึ่งขณะนี้กระแสสังคม 
กำลังมาแวงมาก ล้าหากเราเร่งทำตอนน้ี จะทำให้เกิดการรักทะเลมากยิ่งขึ้น

นางประไพรัตน ์ลาวัณย์วัฒนลุล นักวทยาศาสตร์เขี้ยวชาญ ผู้แทนปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

กล่าวว่า ขอเสนอแกิไขใน ร่าง แผนปฏิน้ตการๆ หน้า ๓๐ ยุทธศาสตร์ที ่ธ) แผนงาน การลดปัจจัยที่ทำให้เกิด 
ความเสื่อมโทรมของแนวปะการังจากมลพัษและโครงการพัฌนาชายส่ง ข้อ ๓! กำหนดมาตรฐานควบคุมมลพษ 

จากอุตสาหกรรมและชุมชน แต่วงเล็บไวัว่าโรงแรม รึสอร์ท หากต้องการกำหนดให้เป็นเฉพาะการ 
ประกอบการอุตสาหกรรมอย่างเดึยว กิชอไห้ตัด (โรงแรม รึสอร์ท) ออก แต่ล้าหากมีวัตลุประสงค ์
กำหนดให้เป็นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ขอไห้ทบทวนแผนปฏิบัติการๆ ที่มีการกำหนดให ้กรอ. เป็น 

หน่วยงาน...



๑ ๓

หน่วยงานรับผิดขอบหลัก เน้องจากไม่สอดคล้องต่อภาระหน้าที่ความรับผ่ดชอบของหน่วยงาน ดังน้ัน 

หน่วยงานหลักไม่ใช่กรมใรงงานอุดสาหกวิวิมและในสำนของตัวนี้วัดน่าจะมีการทบทวน เน้องจากว่า 

แผนงานนี้เป็นการลคบืจวัยที่ทำให้เกิดความเส่ือมใทรมของแนวปะการังจากมลพิษและโครงการพัฒนาชายส่ง 
ด้งนั้น ตัาข่ืวดคววเชินเรื่องปีจวัยท่ีทำให้เกิดความเสี่ยงของแนวปะการังให้ลดลง

นายวชญายุทธ บุญชิต รองเลขาธิการนืภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ผู้แทนเลขารการ 

สำนักงานสภาพัฒนาการเสรษฐกิจแทะสังคมแห่งชาด ึกล่าวว่า ๑) ในการวัดทำแผนและการก่ายทอดยุทธศาสตร์ 
ตั้งแต่จากยุทธศาสตร์ขาตลงไปจนลังแผนโนระดับสามน้ัน จะเชินการวัดทำแผนในแค่ละช่วงระยะ ๕ บีของ 

ยุทธศาสตร์ขาต อย่างไรก็ตาม แผนปฎบ้ดการๆ ดามที่เสนอนั้น คาบเกี่ยวอยู่ระหว่างช่วง ๕ ชิแรกของยุทธศาสตร์ชาด ี

กับระยะ ๕ ชิที่ ๒ ของยุทธศาสตร์ชาต่อยู ่เพราะฉะน้ันในระยะต่อไป หากเชินไปได้ น่าจะปรับให้สอดคล้อง 
กับระยะ ๕ บีที่สองของยุทธศาสตร์ชาต ในชิที ่๒ ตั้งแต่ ป ีพ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ และ ๒) ขื่อหน่วยงานต่างๆ ซึ่ง 

นอกจากกรมขนส่งทางนั้าและพาณิชยนาว ัยังมีอีกบางหน่วยงานที่ยังมีความคลาดเคลอนอยู่ เช่น สำนักงาน 

พัฒนาการท่องเท่ียว ซึ่งป็จอุนันเชิน กรมการท่องเที่ยวแล้ว และอาจจะมีหน่วยงานอื่นๆอีก ขอให้ตรวจสอบใหม่

ขอสังกา?ประรวน
เห็นชอบ มอบหน่วยงานท่ีเกี่ยวช้องตำเน้นการต่อไป และให้รับขอสังเกตต่าง ๆ ของผู้ทรงคุณรุฒิ 

และคณะกรรมการๆ ไปพิจารณาด้วย

เห็นชอบ (ร่าง) แผนปฎบีตการด้านการจัดการปะการังของประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘) 
และมอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเน้นการต่อไป 

เรื่องที ่๔.๓ หลักเกณฑ์การคำนวณมูลค่าความเสียหายท่ีเกิดจากการทำลายพี่นที่แนวปะการัง

อธบดึกรมทรัพยากรทางทะเลและซายส์ง ขออบุญาตให้รองศาสตราจารย์ อรพรรณศรีเสาวลักษณ ์
ประธานคณะทำงานด้านเศรษขศาสตร์ทรัพยากร เชินผู้นำเสนอในเรื่องที ่๔.๓ หลักเกณฑ์การคำนวณมูลค่า 
ความเสียหายที่เกิดจากการทำลายพึ้นที่แนวปะการัง

รองศาลดราจารย์ อรพรรณ ศรีเลาวลักษณ ์กรรมการผู้ทรงคุณๅฒ รายงานสรุปต่อที่ประยุมว่า 
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายส่ง มึภารกิจเกี่ยวกับการอบุรักษ ์ที่นปุ ่และบรีหารจัดการทรัทยากรทางทะเล 

และชายส่ง ซึ่งตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสรีมทรัพยากรทางทะเลและชายส่ง พ.ศ. ๒๕๕๘ มึทรัพยากร 
ปะการังซึ่งกรมทรัพยากรทางทะเลและขายส่งรับผดชอบโดยในการดำเน้นคดีทวงแพ่งเพอเรียกรัองค่าเสึย'หายจุ]าก 
การที่ทรัพยากรทางทะเลและชายส่งได้ถูกทำลาย หรีอทำให้สูญหาย หรีอเสียหายไปนั้น กรมทรัพยากรทางทะเล 
และขายส่ง ได้อาลัยอำนาจคามมาตรา ๙๗ แห่งพระราชบัญญ้คส่งเสรีมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่ง•0าต 

พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ผ่านมา กรมทรัพยากรทางทะเลและชายส่ง พบการกระทำผิดอย่างร้ายแรงที่ส่งผลให้เกิดคๅาบ 

เสียหายกับระบบน้เวศปะการัง และได้ยนพิองแก่ศาล เพี่อเรียกร้องคำเสียทายสำหรับการที่บพ่ระบบน้□ค 

ปะการังให้สมมูรณ์ดามธรรมชาติก่อนการถูก'ดำลาย จำนๅน ๓ กวิณ ์ซึ่งกรณ์การเกยต้ันชองเรึอไกลบอล 

สแคนดารด บรเวณแนวปะการงเกาะรานดอกไม วังหวัดชลบุร โดยไดยนฟ์องต่อศาลวังหวัดชลบุรึ เป็นเงิน 
ประมาณ ๑๕®,๐๗๗,๒๒๕ บาท แค่ได้รับการดัดสึนของศาลอุทธรณ์ให้ได้รับค่าสินไหมทดแทน รวมเป็นเงิน 
ทั้งสิน ๖๓,๒๔๒,๔๘๑.๘๙ บาท ซึ่งศาลให้เหตุผลวำการกำหนดมูลค่าดวามเสยึหายขอ4จทกัมึดวามไพ่แน•นjnj

ในการน้ี...



๑๔

ในการนี ้เพี่อให้มหลักเกณฑ์การคำนวณมูลค่าความเสียหายที่เกิดจากการหำลาย,พื้นท่ีแนวปะการังมีมาตรฐานตรง 

ตามหลักวิชาการและสามารถใช้อ้างอิงสำหรับกรณีการเรียกร้องค่าเสียหายในการยื่นฟ้องในอนาคต กรมทรัพยากร 
ทางทะเลและชายส่ง จึงมีการแต่งตั้งคณะกรรมการด้านวิชาการเพี่อการศึกษาวเคราะห์รูปแบบการประเมนความ 

เสียหายที่ได้รับผลกระทบจากการกระทำชองบุคคลและกิจกรรมทางทะเล พร้อมทั้งชอความเหนเพ่ีมเติมจาก 

คณะหำงานจองกรมทรัพยากรทางทะเลและชายส่งที่เกื่ยวข้อง ชึ่งมีองค์ประกอบผู้แทนจากสำนักงาบคณะกรรมการ 

กฤษฏีกา สำนักงานอัยการสูงสุด และผ่านคณะอบุกรรมการด้านบรีหารจัดการทรัพยากรทางทะเลตามลำดับ 
โดยที่ประโเมเทึนจอบให้กำหนดหลักเกณฑ์การคำนวณมูลค่าความเสียหายท่ีเกิดจากการท้าลายพื้นที่แนวปะการัง ดังนี้

มูลค่าความเสยหายที่เกิคจากการหำลายพ้ืนที่แนวปะการัง = R + O + C + I + N

โดย R คอ มูลค่าด้น,สุนการพ้ืนฟ ู0 คึอ ค่าเสียโอกาสต่าง ๆ C คือ ค่าดำเน้นการต่าง ๆ I คอ 

มูลค่าของประโยชน์ทางอ้อม และ N คอ มูลค่าที่ไม่ได้เกิดจากการใช้

ข้ยสังเภฅชองที่ประชุม

ผู้ชํวยคาสตราจารย ์ธรณ ์ธำรงนาวาสวัสที่ ผู้ทรงคุณ'}พ่น กล่าวว่า ๑) เหึนด้วยกับหลักเกณฑ ์

การคืดคำนวณมูลค่าความเสียหาย แต่อยากสอบถามว่า งบประมาณที่กรมได้มาในการเรียกร้องค่าเสียหาย 
กรณีของเกาะร้านดอกไม จังหวัดชลบุร ีเรานำไปพื้นฟูทั้งหมดเลยใช่หรีอไม ่หรีออาจจะพื้นฟูบรีเวณรอบ ๆ พื้นที่นั้น 

ไม่ควรนำไปจัดอบรบ ประชุม หรีอนำไปก,อสร้างหรีอย่ืน ๆ ซึ่งไม่สุกตองตามวัตสุประสงค์ชองศาล หากเงินที่ 
ได้มาเข้าคลัง ควรมีการชอศลังคืนมาดำเน้นการตามคำส่ังชองศาล te) จอสอบถามว่า บริษัทกานต์แอวิ อังดำรง 

สภาพเน้นบริษัท/ อังไม่ล้มละลายใช่หรีอไม ่เชื่องจากเงินเรียกร้องค่าเสียหายมูลค่าสูงมากถึง ๖0๐ กว่าล้าน 
บาท จึงอยากให้ตรวจสอบติดตามและเร่งรัดใ,ห้มีการดำเน้นงานในรูปแบบต่าง ๆ แต่สาระสำกัญที่สุดคือหาก 
เงินท่ีใด้มาต้องนำคืนคลัง และล้าคลังไม่คืนให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายส่งนำมาพื้นฟ ูจะเป็นปัญหาใหญ่มาก

นายวราชุธ ศึลปอาชา รัฐมนตรีว่ากาวกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รองประธาน 

กล่าวว่า ตัว R 0 c I N ไม่แน่ใจว่าศาลจะเข้าใจหรีอไม ่เพราะโดยตนเองต้องใช้เวลาทำศวามเข้าใจตัว N อยู่สัก 
พัก ล้าคำกัพห์ที่กล่าวมาทั้งหมดศาลเข้าใจและสามารถตัดสินได้ถึอว่าไม่มีปัญหา ชี่งอยากให้ศาลเข้าไจจะได้ 

เห็บความสำกัญและได้ให้เงินในภารเรียกร้องมูลค่าความเสียหายได้มากขึ้น

อรบติกรมทรัพยากรทางทะเลและชายส่ง กรรมการและเลขาบุการ จี้แจงว่า กรณีการเกยตื้นจอง 

เรีอโทลบอล สแตนดารีด ชี่งได้ชนแนวปะการังเกาะร้านดอกไมั จังหวัดชลบุร ีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายส่ง 
ได้ตั้งคณะทำงานข้ึนมาเพี่อพจารณาเรียกร้องค่าเสียหายช่ีงฟ้องร้องเป็นมูลค่าประมาณ ๑๔๑ ล้านบาท และ 

ศาลชันต้นได้พจารณาพพาก,ษาให้ประมาณ ๑๑๘ ล้านบาท ชี่งผู้สร้างศวามเสียหายคือ บริษัท โกลบอล 
สแดนดารีด ได้ดำเน้นการอุทธรณ์ โดยศาลได้พิจารณาให้ได้รับค่าสินไหมทดแทนจากคดีบี้ เน้นจำนวนเงิน 
ประมาณ ๔๙ ลัานบาท รวมดอกเบี้ยเป็นเงินทั้งสินประมาณ ๖๓ ล้านบาท ชี่งบริษัทโกลบอล สแตนดารีด 

ได้ประสานมาอังกรมว่ายบตึที่จะชำระในมูลค่าหนี้ ๖๓ ล้านบาทชี่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายส่ง ได้ทำ 

หนังสีอไปหารีอกับอัยการ ซึ่งสำนักงานอัยการแจังตอบว่ามีความเสียงที่อาจจะได้น้อยกว่า ๔๘ ล้านบาท หรีอ 
อาจจะได้น้อยกว่าน้ัน เพราะว่าผู้กระทำผดเน้นเรีอชาวต่างชาต ิไม่สามารถที่จะไปบังกับในการชำระห,นี้ใดั และ 

กรมทรัพยากรางทะเลและชายส่ง ได้ทำหนังสือสอบถามกระทรวงการคลังว่ารับได้หรีอไม ่ซึ่งกระทรวงการคลัง 

แจังตอบกลับมาว่า เห็นด้วยที่จะให้กรมยุติคดึและรับชำระต่อศาล และในประเด็นที่ประชุมถามว่าเงินจำนวน

๖๓ ล้านบาท ...



๓๕

๖๓ ล้านบาท เมื่อเรียกร้องแล้วไปไหน ขออบุญาตเรียนว่า กรมทรัพยากรทางทะเลและขายส่ง ได้ทำหนังสือถึง 
กระทรวงการคลังเพื่อขอตกลงที'จะขอใช้เงินล้อนนี้มาพื้นขุ(บรีเวณเกาะร้านดอกไม แต่กระทรวงการคลังแจ้ง 
ตอบกลับมาว่า ไมได้ เมื่องจาก ตามระเมียบจะต้องนำเข้าเป็นรายได้แผ่นดินทั้งหมด และไหกรมทรัพยากรทาง 
ทะเลและขายส่ง ตั้งงบประมาณในปีงบประมาณเพ่ือใช้ในการพื้นy|ต่อไป

รองศาสตราจารย์ อรพรรณ ศรีเสาวลักษณ์ ผู้ทรงคุณๅฒํ ขี้แจงว่า ไนเรื่องความเข้าใจของศาล 

ศาลได้ให็ความล่ากัญกับเรื่องน้ีมาตั้งแต่ ป ีพ.ศ. ๒๕๕๑ แล้ว ได้มีการจัดปีกอบรบเกี่ยวกับเรื่องของมูลค่าทาง 

เศรษฐศาสตร์ให็บุคลากรของศาลมีความร้ความเข้าใจ ประมาณ ๔- ๕ ครั้ง ซึ่งผู้พ่ืจะพิพากษาคดีที่เกี่ยวกับ 
สิ่งแวดล้อมตั้งแต่ศาลข้ันต้น ศาลอุทธรณ์และศาลฎึกา รวมทั้งกระทรวงยุตธรรมได้เข้ามาเป็นผู้เข้าร่วมอบรม 

ซึ่งจริงๆ แล้วก็เข้าใจยากอย่างที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาดิและสิ่งแวดล้อม แต่หากมอง 

รายละเอึยดในคำพิพากษาของคดีเกาะร้านดอกไม้จะเห็นว่าศาลไม่ใด้มีข้อกังขาในเรื่องขององค์ประกอบ 
ของมูลคำความเสยหาย สิ่งที่ศาลดิดดีอว่ามูลค่าความเสียหายในเรื่องของการท่องเท่ียวที่เป็นการนำมูลค่าของ 
พึ้นที่อื่นมาล้างอิงในคดีของเกาะร้านดอกไม้ เพราะซะนั้น ศาลเลยบอกว่าพ้ืนที่ที่เอามูลค่ามาล้างเป็นคนละพื้นที่ 

กับพื้นท่ีทีI่ต้รับความเสียหาย ดังน้ันในอนาคตล้าเกดความเสียหายกับแนวปะการังในพึ้นที่ใดก็ควรจะเป็นการ 
ประเมนมูลค่าประเภทต่างๆ ที่ปรากฎในสูตรนี้ของพึ้นที่นั้นๆ

ผู้ข่วยศาสตราจารย ์ธรฌ ์รำรงนาวาสวถึต้ั ผู้ทรงคุณอุฒ กล่าวว่า ตามท่ีท่านอธบดีกรมทรัพยากร 

ทางทะเลและขายส่งข้ีแจง ถึอว่าเป็นประเด็นที่ล่ากัญมากจะต้องมีการดำเน้นการเพื่อแก้ไขประเด็นนี้ เข่น 
ชัดตั้งกองบุน หรืออื่นๆ ขึ้นมา หรือต้องตั้งงบประมาณเพ่ือไปพ้ืน,คุ่พื้นที่พิเศษเพื่มข้ึนเรื่อยๆ ซึ่งขึ้นอมู่กับว่า 

ล่านักงบประมาณจะใหัหรือไม่ ซึ่งกลายเป็นการเอาเงินงบประมาณที่จะนำใปคูแลส่วนอื่นมาคำเน้นการพื้นฟ 
เมื่องจากเงินที่ท้องร้องได้ไม่สามารถนำมาไช้ในการพื้นหเปะการังบริเวณที่เสียหายได ้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้จะต้อง 

เป็นประเด็นเร่งด่วนในการแก้ไขกฎหมายหรือทำอะไรก็ได้ที่สามารถจะนำเงินที่เก็ดจากการเรียกร้องค่าความ 
เสียหายที่จะนำมาพื้นปุ่กลับมาใช้ตามเจตนาให็ได้

ข้อสั่งการประธาน

เห็นขอบในหลักการ มอบฝ่ายเลขาบุการฯ ด่าเน้นการต่อไป และใหัรับข้อสังเกตจากคณะกรรมการฯ 
ไปพิจารณาด้วย

มดิที่ประยุม

เห็นชอบไนหลักการต่อหลักเกณฑ์การคำนวณมูลค่าความเสียหายที่เก็ดจากการทำลายพ้ืนที ่

แนวปะการัง และมอบฝ่ายเลขาบุการฯ ดำเน้นการต่อไป

เรื่องที ่๔.๔ การออกกฎกระทรวงกำหนตพื้นท่ีปาชายเถนโนชังหรัดระยอง เป็นพ้ืนที่ปาชายเลนซบุรักษ์ พ.ศ. „„ 

ตามมาดรา •๘ และมาตรการ1รื่มครองตามมาตรา ๒๓
เรื่องที ่๙.๕ การออกกฎกระทรวงกำหนตพื้นที่ป่าชายเลนในจังหรัตนะเซิงเทรา เป็นพ้ืนที่ปาชายเลนธบุรักษ์ 

พ.ศ. — ดามมาตรา •๘ และมาตรการ^มศรองดามมาดรา ixn

อจิบดีกรมทรัพยากรหางหะเลนละชายส่ง กรรมการและเลชาบุการ กล่าวว่า เมื่องจากเรี่ฐงที่ 
๔.๕-' ๔'๕ เ^นเ’8งเกืย่พับกระทรวงกิ™ณดทึ้นท่ืโห้เป็บป่าชายเลนอบุรักป ่จ็งชออบุญาห'[ห้รอง 

อธิบดีกรมทรัพยากรทก4ท-1ลนล.ชายส่ง (นายอภิชัย เอกานาๆล) เป็นผู้น่าเลน8โนรายละเอียดเพมเติมค8โป

รองอธบด ี...



๑๖

รองอธิบรกรมทรัพยากรทางทะเลและชายส่ง (นายอภิชัย เอกวนาๆล) รายงาบสรุปต่อที ่
ประชุมว่า ตามมาดรา ๑๘ เพี่อประโยชนํในการสงวน การอบุรักษ ์และการพี่นฟูสันที่ป่าชายเลน ใท้คงสภาพ 

ธรรมชาติและบึสภาพแวคลอมและระบบนิเวศที่มีความสมชุเรณ์ ให้รัฐมนตริโดยความเห็นชอบชองคณะกรรม 
การมีอำบาจออกกฎกระทรวงกาหนดให้สันที่ป่าชายเลนบริเวณหนี้งบรัเวณใดเป็นสันที่ป่าชายเลนอนุรักษ ์
ชี่งจะด้องเป็นสันที่ที่มิได้อยู่ในเขตจุทยานแห่งชาติ หริอเขตรักษาพันธุสัตว์ป่าหริอเขตห้ามล่าสัตว์ป่า หรือมได ้
อยู่ในกรรมสิทธหรือสิทธิครอบครอง ชี่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายส่ง มีแผนประกาศพ้บที่ป่าชายเลน 
อนุรักษ์ทั้ง ๒๔ จังหวัด ชายส่งทะเล รวมฟ้อที่ประมาณ ๑.๔๗ ล้านไร ่โดยเริ่มดำเนินงานตั้งแต่ปึพ.ศ. ๒๕๖๐ 

โดยมีจังหวัดระนองเป็นพ่ีบที่บาร่อง ชี่งขณะน้ีอยู่ระหว่างชั้นตอนการเสนอร่างกฎกระทรวงต่อคณะรัฐมนตร ิ

และในป็พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ดำเนินการทั้งหมด ๖ สันท่ี โดยท้องที่จังหวัดเพชรบุร ืชลบุร ืสุราษฎรธานึ และนิดดาน 

รวม ๔ ’สันที ่ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและ 
ชายส่งแห่งชาติแล้ว ด้งบั้นไนการประชุมครั้งนี้จะเสนอรายละเอียดร่างกฎกระทรวงๆ ของ ๒ สันท่ีที่เหลึอ ได้แก่ 

จังหวัดระยองและฉะเชิงเทวาในนิพ.ศ. ๒๕๖๒ - ๖๕๖๔ได้แก ่จังหวัดสตล นครศรืธรรมราช ตราด พังงา และภเภต 
อยู่ระหว่างนำเขัาที่ประชุมคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายส่งจังหวัด สำหรับจังหวัดประจวบคัรืขันธและ 
ตรังอยู่ระหว่างดำเนินการในปีพ.ศ. ๒๕๖๔ และเหอีออีก ๑๐ จังหวัด ฟ้อที่ประมาณ ๑๓๔1๑๕๙ ไร ่ จะ

ดำเนินการในปีต่อ ๆ ไป
สันที่ป่าชายเลนจังหวัดระยองและฉะเซิงเทรา เนินสันที่ที่บทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญและมีค่า 

ตลอดจนท้วท้ศนํที่สวยงาม ชี่งในส่วนของจังหวัดระยอง มีเนี้อที่ประมาณ ๑๒,๗๕๗ ไร ่ครอบคลุม ๑0 ตำบล 
๒ อำเภอ ส่วนของจังหวัดฉะเชิงเทรา มีฟ้อที่ประมาณ ๑1๔๗๙ไร ่ครอบคลุม ๑๕ ตำบล ๓ อำเภอ โดยในการ 
ตำเนินงานใด้ผ่านกระบวนการคักษาข้อนุลสันฐาน รังวัดจัดท้าแผนที ่และนำร่างกฎกระทรวงๆ รับฟ้งความ 
คิดเห็นทั้งในระคับสันที่และระดับจังหวัด น์าเขาท่ีประชุมคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายส่งจังหวัด 

และที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเสนและป่าชายหาด โดยสาระสำคัญใน 
ร่างกฎกระทรวงทั้ง ๒ ฉบับ มีฟ้อหาใกล้เคียงกัน จะแตกต่างกันในข้อ ๗ (๖) และ ๗ (๗) คีอ ข้อ ๗ (๖) เป็น 

มาตรการเกี่ยวกับชนิดพันธุพึชหายากที่ควรสงวนอนุรักษ์ไว ้เว้นแต ่เป็นการศึกษาวิจัยทางวิชากาธ ชี่งจังหวัด 

ระยองได้กำหนดให้โปรงแดง ฝาดดอกแดง พังกาหัวสุมดอกแดง ลำพทะเล และหงอนไก่ทะเล เป็นชนิดพันธุพึช 
หายาก ส่วนจังหวัดฉะเชิงเทราได้กำหนดพังกาหัวสุมดอกแดง และหงอนไก่ทะเล เป็นชนิดพันธุพึชหายาก 
ส่วนข้อ ๗ (๗) เป็นมาตรการเกี่ยวกับชนิดพันธุสัตว์หายากที่ควรสงวนอนุรักษ์!ว ้เวันแต่เป็นกาวศึกษาวิจัยทาง 
วชาการ ชี่งจังหวัดระยองได้กำหนดให้เหย่ียวแดง นกหัวโตทวายเลึก นกกินเข็ยว นกสดํ้นษ์คอแดง และนกตนเหอีอง 

เป็นชนิดพันธุสัตว์หายาก ส่วนจังหวัดฉะเชิงเทราได้กำหนดนกกาบบัว เป็นชนิดพันธุสัตว์หายาก

ข้อสังการูประราน
เห็นชอบ (ร่าง) กฎกวะทรวงๆ ทั้งสองฉบับ และให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอน 

นำเสนอคณะรัฐมนดรืต่อไป

มติที่ประชุม

เห็นชอบ ๑) (ร่าง) กฎกระทรวงกำหนดสันที่ป่าชายเลนในจังหวัดระยอง เป็นสันที่ป่าชายเลนอนุรักษ ์

พ.ศ....และ ๒) (ร่าง) กฎกระทรวงกำหนดสันที่ป่าชายเลนในจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นสันที่ป่าชายเลนอนุรักษ์ พ.ศ......

และมอบหมายให้กวะทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนำเสนอคณะรัฐนนตรึต่อไป และรับวองนติ 
ที่ประชุม

อธิบดี...



๑ ตเ

อธิบคึกรมทรัพยากรทางหะเลและชายส่ง กล่าวว่า เรื่&งเพึ่อพิจาวิณา ในวาระต่อไปจำนวน ๔ เรื่อง 

เรื่องที ่๔.๖ - ๔.๙ เป็นเรื่องท่ีเกี่ยวช้องกับความมือระหว่างประเทศ แบ่งเป็นความร่วมมือทวิภาค ีจำนวน ๒ เรื่อง 
และพทุภาคี จำนวน ๒ เรื่อง ทุกเรื่องมืการดำเน้นการกลั่นกรองทั้งในระดับประเทศและในกรอบความร่วมมือ โดยใน 
วันนี้จะนำเสนอคณะกรรมการเพี่อโปรดพิจารณากล้นกรองเป็นลำดับจุดท้าย ก่อนเสนอขอความเห็นชอบจาก 
คณะรัฐมนตรื่ โดยขออบุญาตให้รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายส่ง (นางสาวพรศร ึสุทธนารักษ์) เป็น 

ผู้นำเสนอในรายละเอยดต่อไป

เรื่องที ่๔.๖ การลงนามในบันทึกความเช้าใจระหว่างกรมทรัพยากรทางทะเลและชายส่ง กระทรวง 

ทรัพยากรธรรมชาคึและสิ่งแวดล้อม ประเทศไทย และสถาบันมหาสมุทรวะหว่างประเทศ 

รองอธิบคึกรมทรัพยากรทางทะเลและชายส่ง (นางสาวพรศรี สุหธนารักษ์) รายงานสรุปต่อ 
ที่ประทุมว่า สถาบันมหาสมุทรระหว่างประเทศ (The international Ocean Institute)หรือ 101 ได้เสนอ (ร่าง) บันทึก 
ความเช้าใจ เรื่อง การจัดต้ังคูนย์ผิกอบรมเพ่ีอดำเน้นโครงการนิกอบรมและความร่วมมือด้านธรรมาภบาลมหาสมุทรใน 

ทะเลเอเชึยคะวันออกเฉึยงใด้และมหาสมุทรอินเดีย ให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายส่งพิจารณา ซึ่งสาระลำคัญ 

ของ (ร่าง) บันทึกความเช้าใจฯ มีวัตจุประสงค์เพ่ีอส่งเส่รีมการแลกเปล่ียนทางวิชาการระหว่างประเทศ ด้านธรรมาภบาล 
มหาสมุทร การจัดตั้งคูนย์นิกอบรมใบประเทศไทย เพี่อร่วมมือโนประเด็นท่ีมีความสนใจร่วมกัน เป็นด้น เป็นแผน 

ความร่วมมือระยะเวลา ๕ ป ิและไม่ก่อให้เกดช้อผูกมืดทางการเงน ซึ่งแต่ละฝ่ายรับผิดชอบค่าใช้จ่ายชองตนเอง 

โดยผู้ลงนามฝ่ายประเทศไทย คือ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายส่ง และผู้ลงนามฝ่าย 101 คอ ประธาน 

บรีหาร IOI ลำนักงานใหญ ่โดยได้มืหน่วยงานต่าง ๆ ให้ช้อคิดเห็นต่อร่างบันทึกความเช้าใจฯ สรุปได้ว่า ร่างด้งกล่าว 

ถึอว่าไม่เป็นสนธิสัญญาตามกฎหมายระหว่างประเทศ มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์สอดคล้องกับนโยบาย 
และภารกิจชองกรมทรัพยากรทางทะเลและชายส่ง และเห็นควรพิจารณาการใช้ถ้อยคำที่อาจก่อให้เกิดผลผูกพัน 

ทางกฎหมายให้ละเอึยด และในส่วนชองกรมทรัพยากรทางทะเลและชายส่ง ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การจัดต้ังคูนย์ 

และการตำเน้นการนิกอบรม ไม่มีประเด็นเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางป็ญญา แต่จะเป็นประใยชน ์เป็นการส่งเสรีม 
การแลกเปลี่ยนทางวชาการระหว่างประเทศ จึงเป็นประโยชน์และโอกาสในการพัฒนาบุคลากรรวมถ้งการ 

เสรีมสรัางช้ดความสามารถ ความรุความเช้าไจในด้านกฎหมายทะเลระหว่างประเทศและเซึ่อมโยงกฎหมาย 

ภายในประเทศได้

ช้รสังการประธาน

เห็นชอบ และให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตและสิงแวดล้อมนำเสนอคณะรัฐมนครีต่ธไป 

มคิที่ประทุม

เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกความเช้าใจระหว่างกรมทรัพยากรทางทะเลและชายส่ง กระทรวงทรัพยากร 

ธรรมชาตนละสิงแวดล้อม ประเทศไทย และสถาบันมหาสมุทรระหว่างประเทศ และมอบหมายให้กระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาตและสิงแวดล้อมนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป และรับรองมตที่ประทุม

เรื่องที ่<๔๗ การลงนามในแผนปฏิบัคึการ r ป ีระยะที ่10 (พ.ค. ๒๕๖๒ _ ๒๕๖๖) ชฐงศวามร•วมฎอ 

ระหว่าง ไทย-จึน ด้านทะเล

๘ อ?บคิกรมทรัพยากรทางทะเลและชายส่ง (บางสาวพรศร ีสุหธนารักษ์) รายงานสรุปต่อ
ทประชุมว่า เมอวันที ่๒IO ธันวาคม ๙ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาคึและสิ่งแวดลัอบแลSYFบวงกิจการมหาสมุทร

หรือ SCA..



(ร}d

หรือ SOA สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้สงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมีอทางด้านทะเลซึ่งภายใต้ 
MoU นี ้มีการลงนามในเอกสารสำด้ญอึก ๒ ฉบับ คือ ๑) ข้อตกลงเรื่องการจัดตั้งศูนย์ปฏึบ้ตการวิจัยร่วมไทย-จน 

ด้านสภาพภูมีอากาศและระบบนิเวศทางทะเล และ ๒) แผนปฏิบัติการ ๕ ป ีระยะที ่๑ ระหว่าง ป ีพ.ศ. ๒๕๕๗ - 
๒๕๖<ร) เพี่อเปีนกรอบไนการขับเคลื่อนความร่วมมีอและโครงการวิจัย ซึ่งแผนปฏึบติการ ๕ ป ีได้สินสุดลงใบปี 
พ.ศ. ๒๕๖๑คณะทำงานไทยและจีนจึงได้ร่วมกันร่างแผนปฏิบัติการ ๕ ปีระยะที ่๒(พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๖)ซึ่งเปีน 
แผนต่อเนื่องจากแผนระยะท่ี ๑โดยประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับ คือ มีผลงานวิจัยทางทะเลในสาชาต่าง ๆ 

โดยเฉพาะในเร่ืองระบบพยากรณ์ทางสมุทรศาสตร์เพี่อไข้ในการคาดการณ์เพ่ีอลดภัยภิบัติ และการพัฒนาเทคโนโลอึ 

ในการสำรวจและประเมีนทรัพยากร รวมถึงการพัฒนากักยภาพชองบุคลากร โดยผ่านการแลกเปลี่ยนนักวิจัย 

การสกอบรม การใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัย และการศึกษาต่อ ณสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยสาระส์ากัญชองแผนปฏิบัติการ 

๕ ป ีระยะที๒่ประกอบด้วยกรอบความร่วมมีอชองงานวิจัย๕ ด้าน ได้แก๑่)การปีองกันทรัพยากรแหล่งที่อยู ่
อากัยทางทะเล ๒)ธรณ์วิทยา การกัดเซาะชายส่ง ความเปราะบางของชายส่ง๓) มหาสมุทรและสภาพภูมีอากาศ 

๔) ระบบพยากรณ์มหาสมุทรและการลดภัยพิบ้ต และ ๕) การพัฒนาศูนย์ข้อบุล และการพัฒนากักยภาพจอง 
บุคลากรทั้งนี้แผนๆ ๕ ป ีระยะที ่๒ มีโครงการทั้งหมด ๙ โครงการซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่อง จำนวน ๘โครงการ 
และโครงการใหม ่๑ โครงการ คือ โครงการการวางแผนเชิงพึ้นที่ทางทะเล (Marine spatial Planning) และ 

จากการรวบรวมข้อคดเทึนจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถส^ปได้ว่าร่างด้งกล่าว ไม่ถึอว่าเป็นการทำ 

สนธิสัญญาตามกฎหมายระหว่างประเทศและไม่เป็นหนังสึอสัญญาตามมาตรา ๑๗๘ จองรัฐธรรมบุญๆ แต ่
เนึ๋องจาก มีข้อกังวลในด้านเกี่ยวกับกวามมั่นคงทางทะเล จึงเข้าจ่ายที่จะต้องเสนอคณะรัฐมนตร ์ตามพระราชกบุพฏิกา 
ว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตร ์พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๗) ว่าด้วยเรื่องท่ีเกี่ยวกับความสัมพันธ 

ระหว่างประเทศหรือที่เกี่ยวกับองค์การระหว่างประเทศที่มีผลผูกพันรัฐบาลไทย

ข้อสังเกดชองที่ประชุม

พลเรึอเอก สมประสงค ์นิลสมัย รองปลัดกระพรวงกลาโหม ผู้แหนปลัดกระทรวงกลาโหม กล่าวว่า 
จอให้ระมัดระวังเรื่องการใช้เรือสำรวจร่วมกัน โดยเฉพาะพ่ีนที่ที่อยู่ใต้ทะเล เพราะมีผลต่อด้านความม่ันคงของ 
ประเทศ ให้ดูกรรมเวิธิหรือชั้นตอนที่ต่างชาติใช้เรือในการเข้ามาสำรวจทรัพยากรว่ามีชั้นตอนอย่างไร

ข้อสังการูประราน
เห็บชอบ ให้รับข้อสังเกตจองรองปลัดกระทรวงกลาโหมเกี่ยวกับการใช้เรือสำรวจร่วมกัน ซึ่ง 

อาจจะมีผลกระทบเกี่ยวกับความมั่นคงชองประเทศ และให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลัอม 

น์าเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

มติที่ประชุม

เห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏีบัติการ ๕ ป ีระยะที ่๒ (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๖) ของความร่วมมึอระหว่าง 

ไทย-จีน ด้านทะเล และมอบหมายไท้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 
และรับรองมติที่ประชุม

เรื่องท่ี ๔.๔ แผนปฏีนัด้การภูมัภาคอาเข้ยนว่าด้วยการต่อด้านขยะทะเล พ.ศ. ๒๕๖๔- ๒๕๖๘ 

(ASEAN Regional Action Plan for Combating Manne Debris 2021 - 2025) 

รองอธิบดึกรมทรัพยากรหางทะเลและชายส่ง (นางสาวพรศรี สุทธนารักษ์) รายงานส^ปต่อ 
ที่ประชุมว่า ในวาระที่ประเทศไทยดำรงตำแหน่งประธานอาเขียนป ีพ.ศ. ๒๕๖๒ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาต ิ

และสิงแวดล้อม เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนสมัยพเศษด้านขยะทะเล ในวันที ่๕ มีนาคม ๒๕๖๒ 

โดยเอกสาร ... 



(ต๙

โดยเอกสารผลลัพธ์จากการประชุม ได้แก่ ปฏิญญากไงเทพๆ ว่าด้วยการต่อต้านขยะทะเลในภูมิภาคอาเซียน 
และกรอบปฏิบ้ดการอาเขียนว่าด้วยขยะทะเล และเพี่อเป็นการต่อยอดจากการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนสมัยพี่เศษ 
ด้านขยะทะเล ธนาคารโลก ใด้ไห้การสนับสทุนงบประมาณจากแหล่งทุน ProBlue เพี่อจ้ดทำแผนปฏิบัติการ 
ภูมิภาคอาเขียนว่าด้วยการต่อต้านขยะทะเล เพี่อไข้เป็นกรอบแนวทางร่วมกันในการจัดการและแก่ไขนิญหา 
ขยะทะเลในภูมิภาคอาเขียน โดยแผนนี้จัดทำข้ึนโดยมิกรอบระยะเวลา ๕ บ ิ(พ.ศ. ๖๕๖๔ - ๖๕๖๘) โดยยึด 

กรอบปฏิบัติการอาเซียนว่าด้วยขยะทางทะเล (ASEAN Framework of Action on Marine Debris) โดยมิ 
๔ องค์ประกอบหลัก ๑๔ กิจกรรมย่อย ประกอบด้วย ๑) นโยบายและแผน ๖) การวิจัย นวัตกรรม และการสรัาง 
ซีดความสามารถ ๓) การสรัางความรับIและความเข้าใจ และ ๔) การมีส่วนร่วมของภาคเอกขน ซึ่งจากผลการ 

หารีอกระทรวงการด่างประเทศ พบว่า ไมมัข้อขัดข้องต่อสารัตถะและถ้อยคำโดยรวมของแผนปฏิบัติการา สามารถ 
ปฏิบัติได้ภายใต้อำนาจหน้าท่ีตามกฎหมาย ระเบึยบ และข้อบังลับที่มีอสู่ไบป็จจุบัน เป็นไปตามพันธกรณีของ 
ไทยภายใต้ความตกลงระหว่างประเทศท่ีเกี่ยวขัอง ไม่ม3ีปแบบ ถ้อยคำหรีอบรีบท ที่มุ่งจะก่อให้เกิดพันธกรณ ี
ภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศ รวมทั้งไม่มีการลงนามในเอกสารดังกล่าว

ข้อลังเกตุของท่ีประชุม

ผู้ขัวยศาสตราจารย ์ธรณ ์ธำรงนาวาสวัสที ่ผู้ทรงคุณๅฒ กล่าวว่า เห์นด้วยกับแผนๆ ดังกล่าว 

แต่อยากเสรีมโนเรื่องรายละเอียดของแผนๆ โดยเซพาะในข้อ ๙ เรื่องของการลึกษาไมโครพลาสติก ซึ่งที่ผ่านมา 

คณะประมงได้เคยทำมาข้อมูลซ่ึงค่อนข้างหลากหลายมาก จึงขอเสนอให้กรมทรัพยากรทางทะเลและขายมีง 
และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลัอม เร่งรัดในส่วนนี ้โดยการรวมกลุ่มนักวิจัยเพี่อสกอบรมหรีอจัด 
ประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนข้อมูลด่าง ๆ เพี่อตกลงมาตรฐานใบเรื่องของตัวขึ้วัด รวมถึงวิธการ อุปกรณ ์และพื้นที่ด่าง ๆ 

ในการทำไมโควพลาสติกในทะเลร่วมกัน ซึ่งเป็นไปได้ว่าข้อมูลจะค่อนข้างสับสนและขับช้อน เพราะหากค่าไมโคร 
พลาสติกในน้ําทะเลไม่ได้มาตรฐานจะทำให้เกิดข้อมูลที่แปรผันง่าย เมื่อนำมาเป็นดัขนึข้ึวัดตามแผนๆ จะทำให ้

เกิดความสับสนได้

นายวิจารย ์สิมาซายา ผู้ทรงคุณๅฌ กล่าวว่า สนับสบุนแผนๆ ดังกล่าว เพราะเป็นการรีเรื่มของ 
ประเทศไทย และอีกส่วนหนี้งที่โลกได้สนับสทุนแผนปฏึบติกาวเรื่องของขยะพลาสติกในทะเลของประเทศไทย 
ซึ่งขณะน้ีอผู่ระหว่างการตำเนินงานในประเด็นสำคัญที่ ผศ.ธวิณ์ธ์าวิงนาวาสวัสที ่กล่าวถึง คึอ ประเดนไม่โครพลาสดึก 

ซึ่งสำนักงานการวิจัยแห่งชาติได้ให้ความสำคัญ โดยมีการวิจัยประเทศไทยไรัขยะ แสะในส่วนของประเด็นไมโครพลาสดึก 

กำลังพัฒนาวิธีวิเคราะห ์วิธีเก็บตัวอย่าง เพี่อกำหนดมาตรฐานไมโควิพลาสติก ในขณะเดียวกันวาระแห่งชาติ 

BCG ในส่วนของ circular economy ได้ให้ความสำคัญกับพลาสติกท่ีจะเข้าสู่กระบวนการเพี่อลดพลาสติกต้นทาง 
ซึ่งเป็นจังหวะและโอกาสที่ประเทศไทยจะสามารถแลกเปลี่ยนกับอาเจียนได้

ข้อลังการประธาน

เท้นชอบ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่งแวดลัอมนำเสนอคณะรัฐมนตวิด่อไป และ 
รับข้อสังเกตของผู้ทรงคุณชุต่แกี่ยวกับเรื่องไมโค’5 พลาสติกในทะเล และการลดขยะต้นทางไปพัจๅวิณา 
ดำเนินการด้วย

มติที่ประชุม

เหนขอบ (ราง) แผนปฏิบัติการภูมิภาคอาเจียนว่าด้วยการต่อต้าน «jj ยะทยเล พ.ศ. ๖๕๖๔- ๖๕๖๘ 
และมอบหมายใหกระทรวงทรัพยากวิธ-5รมขๅติและลงแวดลัอมนำเสนอคณะรัฐมนตรัต‘่อไป และรับรองมด ี
ทประชุม

เรื่องที ่๔.๙ ...
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เซื่อ4ที ่๔.๙ การเสนอชอรีบเป็นเจ้าภาพสำ'นกงา'น Decade Coordination Office (DCO)

รองอธิบตึกรม,หรัพยากรหางทะเสและชายส่ง (นางสาวพรศรี สุทธนารักษ์) รายงานสรุปต่อ 
ที่ประชุมว่า สหประซาชาติกำหนดให ้ป ีพ.ศ. ๖๕๖๔ - ๖๕๗๓ เป็นทศวรรษแห่งมหาสมุทรเพ่ือการพัฒนา 
อย่างย่ังยึน และใช้ซื่อย่อว่า The Decade โดยมีหลักการ คึอ ให้ดำเนินการภายใต้ไครงสรัางและทรัพยากรที่มีอมู ่

ในการจัดทำกรอบแนวทางการพัฒนา การตึกษาวิจัยทางด้านมหาสมุทร โดยมุ่งเนันความสำคัญซองข้อมุล 

สถานภาพซองมหาสมุทร ทรัพยากรทางทะเลและสิงแวดล้อมในป็จชุบัน เพอการกึาหนดนโยบายการบริหาร 
ขัดการและการใช้ประโยชน์มหาสมุทรที่ยั่งยนดามเป็าหนาย SDG เปีดโอกาสให้ประเทศสมาชิกมีส่วนร่วมและ 

สนับสมุนการดำเนินงาน โดยการเข้าร่วมโครงการหริอกจกรรม ในระคับภูมภาคและระด้บโลก รวมลงการเสนอ 

ซอรับเป็นเจัาภาพสำนักงานประสานการดำเนินงานซอง the Decade ในระคับภูมิภาค หริอ Decade 

Cooperation office (DCO) ซึ่งประโยซน์ที่ประเทศไทยจะใต้รับจากการเสนอซอรับเป็นเจ้าภาพสำนักงาน DCO 

คึอ ส่งเสริมบทบาทการเป็นภูนย์กลางขององค์การ/สำนักงานระหว่างประเทศ การพัฒนาองค์ความเด้านสมุทรศาสตร์ 
เพื่มโอกาสการเช้าถึงข้อริเริมโหม, ขยายกรอบความร่วมมีอ รวมถึงสนับสมุน สอดคล้อง และช่วยชับเคลี่อบ 

ยุทธศาสตร์และนโยบายประเทศ และจากการหาริอกับกระทรวงการต่างประเทศ ไต้ให้ข้อคดเห็นว่า ไม่ข้ดข้อง 
ในหลักการ และการเสนอซื่อรับเป็นเจ้าภาพ DCO ยังไม่ก่อให้เกิดพันธกรณึภายใต้บังคับกฎหมายระหว่าง 
ประเทศ แต่อย่างไรก็ดาม การเสนอซ่ือเป็นเซ่ืองที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหริอที่เกี่ยวกับองค์กร 

ระหว่างประเทศที่มีผลผูกพันรัฐบาลไทยจึงเห็บควรเสนอเรี่องต่อ ครม.ตาม มาดรา ๔ (๗) ซองพระราชกฤษฎึกา 
ว่าด้วยการเสนอเซ่ืองและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๖๕๔๘ ทั้งนี ้เนื่องจากกรมทรัพยากรทางทะเลและซายส่ง 

มีสำนักงานเลขาธิการของ lOC-WESTPAC ทั้งอมู ่ซึ่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายส่ง เป็นหน่วยประสานงานหลัก 
และรับผดชอบสนับสบุนสำนักงานเลขาธิการซอง lOC-WESTPAC อมู่แล้วทั้งแด่ป ีพ.ศ. ๖๕๕๘ จึงมีความประสงค ์

จะเสนอให้สำนักงานเลขาธิการของ IOC-WESTPAC ทำหนาที่เป็น DCO อึกหนาที่หน่ืง ในช่วง ๑๐ ป ีของทศวรรษ 

แห่งมหาสมุทร

ช้รสงการประธาน
เห็นชอบ และให้กระทรวงทรัพยากรธรรมขาตและสิงแวดล้อมนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

มติซ่ึ111S3{ม
เห็นขอบต่อการเสนอขอรับเป็นเจ้าภาพสำนักงาน Decade Coordination Office (DCO) 

และมอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป และรับรองมต ิ
ที่ประชุม

เซื่องที ่๔.©๐ การแต่งทั้งคณะอบุกรรมการขับเดสิ่อนภารคำเนินงานดามแผนอมุรักษ์พะมูนแห่งชาติ

อรบคีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายส่ง กรรมการและเลชามุการ รายงานสรุปต่อท่ีประชุมว่า 

ในการตำเนินงานตามแผนอบุรักษ์พะมูนแห่งชาต ิระยะที ่๑ มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการนำแผนปฎิบ้ตการๆ 
ไปตำเนินการหลายหน่วยงาน หากแต่ยังไม่มีความคีบหนาเท่าที่ควร ด้งนั้น เพี่อให้การดำเนินการขับเคล่ือนแผน 

อมุรักษ์พะมูนแห่งชาติ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล จึงเห็นควรมีการแต่งทั้งคณะอบุกรรมการ 
ขับเคลี่อนการคำเนินงานดามแผนอมุรักษ์หะมูนแห่งชาต ิโดยมีองค์ประกอบซองอบุกรรมการ ประกอบด้วย 

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม และนายพลัง ยมพานิชย ์เป็นที่ปรีกษา ผู้ตรวจราชการ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมขาติและ;สิงแวดล้อม (นายชี่นสักก' คุรัสวดึ) เป็นประธาน อธิบดึกรมทรัพยากรทาง 
ทะเลและชายส่ง เป็นรองประธาน ผู้ทรงคุณชุฒ ผู้ว่าราชการจังหวัด ๑® จังหวัด และผู้แทนหน่วยงานที่ 

เกี่ยวข้อง ...



๒๑

เกี่ยวข้อง เป็นอบุกรรมการ รวมท้ังสิน จำนวน ๓๒ ท่าน มีหน้าที่อำนาจในการดำเน้นการขับเคลื่อน จัดท่า 

ข้อเสนอแบะ แนวทางและมาดรการการแก้ไขปัญหา ควบคุม กำกับ คูแล และติดตามประเบนผลตามแผน 
อบุรักษ์พะยูนแห่งชาต ิโดยมีการบุรณาการของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข้อลังเกคชธงที่ปรุ;ชุม

นายบาด ธัญญะชาติ ผู้ทรงสุณจุฒ กล่าวว่า ขอเสนอให้เพ่ิมองค์ประกอบของคณะอบุกรรมการ 
จำนวน ๑ ท่าน คือ ผู้อำนวยการคูนย์คืกบาการพัฒนาอ่าวคุงกระเบน อันเนื่องมาจากหระราชดำริ

ข้อสั่งก-ารุประธาน
เห็นชอบการแต่งตั้งคณะอบุกรรมการๆ และให้กระทรวงทรัหยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลัอม 

นำเสนอประธานลงนามต่อไป

มติที่ประชุม
เห็นชอบต่อองค์ประกอบและหน้าท่ีอำนาจตาม (ร่าง) คำสั่งแต่งตั้งคณะอบุกรรมการขับเคล่ือน 

การตำเน้นงานตามแผนอบุรักษ์พะบุนแห่งขาด ีและมอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลัอม 
นำเสนอต่อประธานเพื่อลงนามต่อไป

เรื่องท่ี ๕.•ด การปรับปรุ(งคำสั่งแค่งต้ังคณะอบุกรรมการด้านการส่งเสริมการมส่วน,ร่วมในการบริหาร 

จัดการทรัพยากรหางทะเลและชายส่ง

อธบดึกรมทรัพยากรหางหะเลและชายส่ง กรรมการและเลขาบุการ รายงานสรุปต่อท่ีประชุมว่า 
ตามที่ประธานได้ลงนามในคำสั่งคณะกรรมการๆ ที ่๕7๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะอบุกรรมการด้านการส่งเสริม 

การมึส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายส่ง เมื่อวันที่ ๑๒ มธุนายบ ๒๕๖๓ เนื่องจาก 
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายส่ง มีการปรับปรุงโครงสร้างและชื่อหน่วยงานภายใน ดังน้ันเพ่ือให้องค์ประกอบและ 

หน้าที่อำนาจของคณะอบุกรรมการเป็นปัจจุบัน จงขอปรับปรุงและเพ่ิมเติมองค์ประกอบด้งนึ๋ไนส่วนของตำแหน่ง 

กรรมการผู้ทรงคุณรุฒ (เติม จาก รค. เป็น ศ. สุวลักษณ์ สาธุมนัสพันธุ) และขอปรับตำแหน่งอบุกรรมการ 
จำนวน ๑ ท่าน และเพิ่มองค์ใ]ระกอบ จำนวน ๑ ท่าน ปรับตำแหน่งอบุกรรมการและเลขาบุการ และปรับตำแหน่ง 

อบุกรรมการและผู้ช่วยเลขาบุการ ซึ่งเป็นเจัาหน้าที่ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายส่ง นอกนั้น เป็นไปตาม 
คำสั่งเติมทุกประการ รวมกงหน้าท่ีอำนาจ

ข้อสั่งการประธาน
เห็นชอบการแต่งตั้งคณะอบุกรรมการฯ และให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลัอม 

นำเสนอประธานลงนามต่อไป

มติชึ่ปรุะชุม
๑. เห็นชอบให้ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งคณะอบุกรรมการด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหาร 

จัดการทรัพยากรทางทะเลและชายส่ง ที ่๕/๒๕๖๓ ลงวันที ่๑๒ มธุนายน ๒๕๖๓

๒. เห็นชอบองค์ประกอบตาม (ร่าง) คำสั่งแต่งตั้งคณะอบุกรรมการด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน 

การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายส่ง ตามท่ีเสนอ และมอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดลัอม นำเสนอต่อประธานเพื่อลงนามต่อไป

เปัยบวาระท่ี ๕ ...



๒๒

ระเบียบวาระที ่๕ ฅํองอื่น ๆ

(ไม่มี)

เลิกประชุม เวลา «๒,00 น.

ร^ลงช ิธ............. ไ.<..^โำโ'................ผู้จดรายงานการประชุม
(นายรักชาต สุชสำราญ)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

ฝ่ายเลขานุการ

................
ลงชิอ..................โ.........................ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายโสภณ ทองดี)
อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายส4่

กรรมการและเลขานุการ



รายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายส่ง 

และการกัดเซาะชายส่งของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๓


