กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สรุปผลการดาเนินงานในการประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 – 2563
คณะกรรมการนโยบายและแผนการบริ หารจั ดการทรั พยากรทางทะเลและชายฝั่ งแห่ งชาติ ตั้ งขึ้ นตาม
พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริ หารจั ดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 ประกอบด้วย รองนายกรัฐมนตรี
(พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นประธานกรรมการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นรองประธาน
กรรมการ ผู้แทนหน่วยงานราชการ จานวน 16 คน เป็นกรรมการโดยตาแหน่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง
จานวน ๑๒ คน และให้อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นกรรมการและเลขานุการ รวมจานวนทั้งสิ้น 31 คน
คณะกรรมการฯ ชุดนี้ ถือเป็นกลไกสาคัญอย่างยิ่งในการกาหนดทิศทางนโยบายและแผนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ ให้มีความเหมาะสม ตอบสนองต่อการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ซึ่งในการประชุมที่ผ่านมา คณะกรรมการได้มีผลการดาเนินงานที่สาคัญ ดังนี้
1. การเสนอนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติต่อคณะรัฐมนตรี
เพื่อให้ความเห็นชอบ นโยบายและแผนฯ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ที่ 1 อนุรักษ์ คุ้มครอง ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง อย่างสมดุลและเป็นธรรม ยุทธศาสตร์ที่ 2 บริหารจัดการการใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
แบบบูรณาการ อย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างประสิทธิภาพกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง โดยเน้นการมีส่วนร่วมและทันต่อการเปลี่ยนแปลง และยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างความเข้มแข็ง และพัฒนา
ความร่วมมือบนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกันจากความร่วมมือระหว่างประเทศ ทั้งนี้ นโยบายและแผนฯ ดังกล่าว
มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับแผนในระดับต่าง ๆ เช่น สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ในยุทธศาสตร์ที่ 5 : ด้านการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560 - 2564) แผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล (พ.ศ. 2558 - 2564) นโยบายความมั่นคงแห่ งชาติ
(พ.ศ. 2558 - 2564) รวมถึงนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาล เป็นต้น
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กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. การเสนอรายงานสถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2559 – 2566 ต่อคณะรัฐมนตรี โดยมีเนื้อหาครอบคลุมสถานการณ์ด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง รวมถึงปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศไทย โดยใช้หลักการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงตามแนวคิดของปัจจัย
ขับเคลื่อน ภาวะกดดัน สถานภาพสิ่งแวดล้อม ผลกระทบ และการตอบสนอง (Drivers – Pressures – States – Impacts –
Responses: DPSIR) พร้อมทั้งเสนอแนวทาง มาตรการ กลไกการทางาน และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
3. การพิจารณาให้ความเห็นชอบในการออกกฎกระทรวงตามมาตรา 18 เป็นพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์
จานวน 1 พื้นที่ ได้แก่ จังหวัดระนอง ซึ่งพื้นที่ป่าชายเลนในจังหวัดระนอง เนื้อที่ประมาณ 75,637 ไร่ ประกอบด้วย
ทรัพยากรธรรมชาติ ที่สาคัญและมีค่า เช่น พันธุ์ไม้ ของป่า และสัตว์ป่านานาชนิด ตลอดจนทิวทัศน์ที่สวยงาม จึงสมควร
กาหนดให้เป็นพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์ เพื่อประโยชน์ในการสงวน การอนุรักษ์ และการฟื้นฟูพื้นที่ป่าชายเลนให้คงสภาพ
ธรรมชาติและมีสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศที่มีความสมบูรณ์ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของสานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี
4. การพิจารณาให้ความเห็นชอบในการออกกฎกระทรวงตามมาตรา 20 เป็นพื้นที่คุ้มครองทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง จานวน 3 พื้นที่ ได้แก่
1) หมู่เกาะกระ อาเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ 137,093 ไร่ หรือ
ประมาณ 219.34 ตร.กม. เป็นพื้นที่ที่มีสภาพธรรมชาติสมบูรณ์ ควรสงวนไว้เพื่อเป็นแหล่งอนุรักษ์ทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่งในอ่าวไทย มีทรัพยากรที่สาคัญ ประกอบด้วย 1) แนวปะการังเขากวาง ชนิดปะการังแปรงล้างขวด
ซึ่งพบแห่งเดียวในบริเวณอ่าวไทย และพบปลาผีเสื้อเฉพาะถิ่น 2 ชนิด 2) แหล่งวางไข่ของเต่าทะเล 3) เป็นที่อยู่อาศัย
ของชนิดพันธุ์ที่อยู่ในสภาพใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง เช่น เต่ากระ หอยทากบุษราคัม และนกโจรสลัดเกาะคริสต์มาส
ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา
2) หมู่เกาะมัน จังหวัดระยอง ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ 47,963.4 ไร่ หรือประมาณ 76.742 ตร.กม.
เนื่ องจากพื้นที่ดังกล่ าว เป็ นพื้น ที่ที่มีส ภาพธรรมชาติและมีระบบนิเวศที่ส าคัญ และสมบูรณ์ มีทรัพยากรปะการั ง
หญ้าทะเล สัตว์ทะเลหายาก และนกอพยพ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา
3) เกาะโลซิน อาเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี ซึ่งเกาะโลซิน เป็นพื้นที่ที่มีสภาพธรรมชาติสมบูรณ์
ควรสงวนไว้เพื่อเป็นแหล่งอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในอ่าวไทย มีทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ส าคัญ
ประกอบด้วย แนวปะการังพื้นที่ 80.63 ไร่ เป็นแหล่งหากินของสัตว์ทะเลหายาก เช่น ปลาฉลามวาฬ ปลาโรนัน กระเบนแมน
ตา นอกจากนี้ ยังเป็นแหล่งดาน้าลึก (scuba diving) ที่มีความสวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย และเป็นเกาะที่มี
ความสาคัญทางด้านเขตแดน ปัญหาทรัพยากรทางทะเลที่พบ ได้แก่ ความเสียหายของแนวปะการังจากกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวดาน้า จากภัยธรรมชาติ จากขยะทะเลและปัญหาจากการทาการประมงผิดกฎหมาย ปัจจุบันอยู่ระหว่างการ
พิจารณาของสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
5. การพิ จารณาให้ ความเห็ นชอบในการออกประกาศกระทรวง ตามมาตรา 22 ในการก าหนด
มาตรการ คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จานวน 4 พื้นที่ ได้แก่
1) พื้นที่อาเภอปะเหลียน อาเภอหาดสาราญ อาเภอย่านตาขาว อาเภอกันตัง และอาเภอสิเกา
จังหวัดตรัง ซึง่ ครอบคลุมพื้นที่ 91,255.1 ไร่ เพื่อคุ้มครองแหล่งหญ้าทะเลและแหล่งที่อยู่อาศัยของพะยูน เนื่องจากพื้นที่
ดังกล่าว เป็นที่ตั้งของชุมชนประมงพื้นบ้านชายฝั่งจานวนมาก มีทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่มี ความอุดมสมบูรณ์
โดยเฉพาะอย่างยิ่งแหล่งหญ้าทะเล มีพื้นที่ประมาณ ๓๓,๐๖๖.๔๘ ไร่ พื้นที่มากที่สุดในเขตอันดามันตอนล่าง และยังพบ
สัตว์ทะเลหายาก เช่น พะยูน ซึ่งมีแนวโน้มได้รับภัยคุกคามจากกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ปัจจุบันอยู่ระหว่าง
การพิจารณาของสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2) พื้น ที่เ กาะไข่ใ น เกาะไข่น อก และเกาะไข่นุ้ย ตาบลพรุ ใ น อาเภอเกาะยาว จังหวัดพัง งา
ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ ประมาณ 18,290.๒๓ ไร่ โดยพื้นที่ดังกล่าว เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลของประเทศไทยที่มี
ชื่อเสียงและได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวอย่างมาก มีระบบนิเวศที่สาคัญ คือ แนวปะการัง คิดเป็นพื้นที่รวม 248 ไร่
ปัจจุบันแนวปะการังอยู่ในสถานภาพเสียหายมาก เนื่องจากการใช้ประโยชน์จากกิจกรรมการท่องเที่ ยวที่เพิ่มสูงขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
3) พื้นที่เกาะราชาใหญ่ เกาะราชาน้อย ตาบลราไวย์ อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ซึง่ ครอบคลุมพื้นที่
ประมาณ 234,599.6๔ ไร่ โดยพื้นที่ดังกล่าว เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลของประเทศไทยที่มีชื่อเสียงและได้รับ
ความนิยมจากนั กท่องเที่ยวอย่ างมาก มีระบบนิเวศที่ส าคัญคือแนวปะการัง คิดเป็นพื้นที่รวม 576 ไร่ ปัจจุบันแนว
ปะการังเกิดความเสียหายและมีสภาพเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว มีแนวโน้มรุนแรงเพิ่มขึ้นอาจเข้าขั้นวิ กฤต เนื่องจาก
การใช้ประโยชน์จากกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4) มาตรการคุ้มครองทรัพยากรปะการัง จากกิจกรรมท่องเที่ยวดาน้า ซึ่งแนวปะการังของประเทศ
ไทย มีพื้นที่ประมาณ 148,954 ไร่ มีความสาคัญต่อระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงด้านเศรษฐกิจ
แต่ละปีมีนักท่องเที่ยวไปดาน้าดูปะการังไม่ต่ากว่า ๕ ล้านคน และมีแนวโน้มที่จะขยายตัวเพิ่มขึ้น ปัจจุบัน กิจกรรมการ
ท่องเที่ยวดาน้าดูปะการัง ได้เกิดผลกระทบทาให้แนวปะการังได้รับความเสียหาย และหลายพื้นที่เข้าขั้นวิกฤต ดังนั้น จึง
จาเป็นต้องมีการกาหนดมาตรฐาน รูปแบบ วิธีการท่องเที่ยว และกาหนดเงื่อนไขอื่น ๆ ในการเข้าไปในบริเวณแนวปะการัง
ตามความเหมาะสมของพื้นที่ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
6. การพิจารณาให้ความเห็ นชอบในการออกกฎกระทรวงตามมาตรา 21 ในการก าหนดพื้ น ที่ใ ช้
มาตรการในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง สาหรับ การดาเนินโครงการก่อสร้างกาแพงป้องกันคลื่นริมชายหาดและ
เขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล พ.ศ. .... ซึ่งเมื่อปี พ.ศ. 2556 ทส. ได้มีประกาศให้ “การก่อสร้างหรือขยายสิ่งก่อสร้างบริเวณ
หรือในทะเล : กาแพงริมชายฝั่งติดแนวชายฝั่ง ความยาวตั้งแต่ 200 เมตร ขึ้นไป” ไม่ต้อง จัดทารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ทาให้การก่อสร้างกาแพงป้องกันคลื่นริมชายหาดและเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเลเพิ่มมาก
ขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งการดาเนินการดังกล่าวส่งผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ จึงได้มีมติที่ประชุมออกประกาศ
กาหนดในการแก้ปัญหาการกัดเซาะ 2 ระดับ คือ 1) ระดับภาพรวม (เชิงพื้นที่) จะดาเนินการผลักดันการจัดทาการ
ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) และการประกาศพื้นที่อนุรักษ์ 2) ระดับโครงการ จะดาเนินการจัดทา
Environmental Checklist , Code of Practice (CoP) และ Environmental Accounting Report (EAR) ในการนี้
ทส. โดย ทช. จึงได้ดาเนินการจัดทาร่างกฎกระทรวงกาหนดเขตพื้นที่ใช้มาตรการในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง สาหรับ
การดาเนินโครงการก่อสร้างกาแพงป้องกันคลื่นริมชายหาดและเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล พ.ศ. ... ตามมาตรา 21 และใช้
Environmental Checklist เป็นมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมสาหรับโครงการก่อสร้างกาแพงป้องกันคลื่นริมชายหาด
และเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7. การบูรณาการป้องกันแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งร่วมกับ 23 จังหวัดชายฝั่งทะเล จากการ
สารวจพื้นที่กัดเซาะชายฝั่ง ในปี 2560 พบว่า มีชายฝั่งที่ประสบปัญหาการกัดเซาะและยังไม่ได้รับการป้องกันและ
แก้ไขปัญหา ระยะทางประมาณ 145.73 กม. (ระดับรุนแรง 42.17 กม. ระดับปานกลาง 7.45 กม. และพื้นที่กัดเซาะ
น้อย 96.11 กม.) พื้นที่ที่อยู่ในระดับเร่งด่วน จานวน 31 พื้นที่ ใน 16 จังหวัด ระดับปานกลาง 10 พื้นที่ และระดับ
เฝ้าระวัง จานวน 85 พื้นที่ ทั้งนี้ หน่วยงานต่าง ๆ ได้เสนอแผนงาน/โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2565 ทั้งสิ้น 287 โครงการ วงเงิน 14,860.931 ล้านบาท ซึ่งประธานกรรมการ
(พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ได้มีข้อสั่งการให้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมกับผู้ว่าราชกา รจัง หวัด
23 จังหวัดชายฝั่งทะเล กรมเจ้าท่า และกรมโยธาธิการและผังเมือง สารวจพื้นที่กัดเซาะชายฝั่งและจัดลาดับ พื้นที่
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กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วิกฤต และเสนอยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการในการจัดการป้องกันแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง และขอจัดสรร
งบประมาณต่อไป
8. การพิจารณาหลักเกณฑ์ประกอบการจัดทาแผนงาน/โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่ง ได้ดาเนินการโดยกาหนดมาตรการและรูปแบบวิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ที่เหมาะสม
กับ แต่ล ะระบบหาด สามารถสรุ ป แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ในภาพรวมของ
ประเทศ คือ การปรับสมดุลตามธรรมชาติ 73% การฟื้นฟูเสถียรภาพทางชายฝั่ง 12% การป้องกันปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่ง 14% การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง 1%
9. การพิจารณาจัดทาระบบกลุ่มหาดประเทศไทย โดยแบ่งได้เป็น 8 กลุ่มหาดหลัก และใช้ตัวอักษร
ภาษาอังกฤษ T เป็นอักษรขึ้นต้นของรหัสระบบกลุ่มหาดหลักแทนคาว่า Thailand Major Littoral cell ตามด้วยตัวเลข
1 – 8 เพื่อการจดจาที่ง่ายขึ้นจึงนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตามที่แบ่งกลุ่มหาดหลักมาพิจารณาประกอบกับทิศแบบไทย 8 ทิศ
แต่ละกลุ่มหาดหลักสามารถใช้ทิศแบบไทยทั้ง 8 ทิศ เป็นชื่อเรียกแทนได้ พร้อมจัดทาแผนที่ ซึ่งในการจัดทาระบบกลุ่ม
หาด จะสามารถใช้เป็นแนวทางในการบริ หารจัดการพื้นที่ชายฝั่งอย่างเป็นระบบ และสาหรับหน่วยงานที่เกี่ย วข้ อง
สามารถนาไปใช้ในการจัดทาแผนงาน โครงการ และงบประมาณป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาว
10. การบริหารจัดการพื้นที่เกาะและการจัดทาแผนปฏิบัติงานความมั่นคงเพื่อเสริมกาลังในการดู แล
รักษาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบริเวณเกาะที่ห่างไกล ในเรื่องความมั่นคงในการป้องกันประเทศและการดูแล
รักษาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ งบริเวณเกาะต่าง ๆ โดยเฉพาะเกาะที่อยู่นอกเขตพื้นที่อนุรักษ์ตามกฎหมาย
(อุทยานแห่งชาติทางทะเล) และเกาะที่ห่างไกลซึ่งส่วนใหญ่ยังไม่มีหน่ว ยงานเข้าไปดูแลรับผิ ดชอบคุ้มครองพื้น ที่
ประธาน (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) จึงมอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ประสานงานกับกองทัพเรือ เพื่อดาเนินการจัดทา
แผนปฏิบัติงานความมั่นคง เพื่อเสริมกาลังในการดูแลรักษาทรั พยากรทางทะเลและชายฝั่งบริเวณเกาะที่ห่างไกล
ร่วมกันให้ครอบคลุมทุกเกาะ ซึ่งกรม ทช. ได้ดาเนินการแต่งตั้งคณะทางานพิจารณาเกี่ยวกับพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง และการบูรณาการแผนปฏิบัติเพื่อปกป้องคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบริเวณเกาะ และ
ประชุมร่วมกับ ทร. และอส. เพื่อพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการเกาะในประเทศไทย
11. การพิจารณาโครงการจัดวางปะการังเทียมจากขาแท่นผลิตปิโตรเลียมที่เลิกการใช้งานแล้ ว
ประเทศไทยมีแท่นผลิตปิโตรเลียมที่ต้องเริ่มดาเนินการรื้อถอนทั้งหมด 8 แท่น ใน พ.ศ. 2561 รวมถึงอีกหลายแท่นที่
จะทยอยรื้อถอนต่อไป (มากกว่า 400 แห่ง ทั้งหมดอยู่ในอ่าวไทย) ทั้งนี้ การนาขาแท่นผลิตปิโตรเลียมในส่วนที่ไม่
สัมผัสกับปิโตรเลียมหรือวัสดุ/สารอันตรายใดๆ มาจัดทาเป็นแหล่งท่องเที่ยวใต้ทะเล/แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้า เป็นที่
นิยมทาในหลายประเทศ ติดต่อกันเป็นเวลานานมากกว่า 20 ปี เช่น สหรัฐอเมริกา บรูไน มาเลเซีย ฯลฯ ในรูปแบบของ
Rig to Reef (RTR) ผลจากการดาเนินงานระบุว่าไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เกิดประโยชน์ต่อการท่องเที่ยว
และความสมบูรณ์ของทะเลโดยรวม สภาปฏิรูปแห่งชาติเห็นประโยชน์จากการจัดทา RTR เพื่อลดผลกระทบจากการ
ดาน้าอย่างหนาแน่นในแนวปะการังธรรมชาติ และช่วยเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยสัตว์น้า จึง ได้วางแนวทางให้มีการศึกษา
ความเป็นไปได้ในการทา RTR และจัดทาโครงการนาร่อง รวมถึงการระดมความคิดเห็นจากผู้ เชี่ยวชาญและผู้เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ กรม ทช. ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการนาร่องการใช้ขาแท่นหลุมผลิตปิโตรเลียมจานวน 8 ขาแท่น
ไปจัดวางเป็นปะการังเทียมเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ร่วมกับบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสารวจและผลิต จากัด
และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งปัจจุบันได้ดาเนินการจัดวางขาแท่นเรียบร้อยแล้ว
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กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
12. การพิจารณาเห็นชอบให้วันที่ 10 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันป่าชายเลนแห่งชาติ จากพระราช
ดารัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ ที่ทรงแสดงถึงความห่วงใยต่อป่าชายเลน ส่งผลให้รัฐบาล หน่วยงานทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนทุกหมู่เหล่า ได้ร่วมกันปลูกฟื้นฟูป่าชายเลนมาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อเป็นการรวมพลัง
ประชาชนชาวไทยทุกภาคส่วนให้ร่วมกันอนุรักษ์ ป่าชายเลน กรม ทช. จึงเห็นควรกาหนดให้มีวันป่าชายเลนแห่งชาติขึ้น
โดยกาหนดให้วันที่ 10 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันป่าชายเลนประจาปีของชาติ เนื่องจาก เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศรฯ ทรงมี พระราชดารัสเกี่ยวกับป่าชายเลนเป็นครั้งแรก
13. การพิ จารณาแผนอนุ รั กษ์ พะยู นแห่ งชาติ ภายใต้ แ ผนแม่ บ ทมาเรี ย มโปรเจค ในปี 2562
(ม.ค.-ส.ค. 62) พบพะยูนเกยตื้นรวม 18 ตัว โดยพบเป็นซากเกยตื้น 16 ตัว และพบการเกยตื้นแบบมีชีวิต ๒ ตัว คือ
“มาเรียม” และ “ยามีล” ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการสัตว์ทะเลหายากอย่างมีประสิทธิภาพ กรม ทช. จึงได้จัดทา
(ร่าง) แผนอนุรักษ์พะยูนแห่งชาติ ภายใต้แผนแม่บทมาเรียมโปรเจค โดยมีเป้าหมายเพิ่มประชากรพะยูน จาก 250 ตัว
เป็น 280 ตัว ในเวลา 3 ปี ประกอบด้วยโครงการต่าง ๆ จานวน 7 โครงการ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคส่วน
ต่าง ๆ นาแผนไปดาเนินการต่อไป
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