วารสาร

ปที ี่ ๑๐ ฉบบั ที่ ๓๘ เดอื นเมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๖

• อทช. เปิดนิทรรศการ “ปริศนาแห่งบาดาล
ตำ�นานเมืองผลึก เกาะมหัศจรรย์”
• ทช. เปิดศูนย์ปฏิบัติการทางทะเลร่วม ระหว่างไทย-จีน
• ทช.ประกาศความสำ�เร็จในงานวันทะเลโลก ๒๕๕๖
(World Ocean Day)
• สตรีอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ปี ๒๕๕๖

บก. ขอคุย

สารบัญ

สวั ส ดี ท่ า นสมาชิ ก และผู้ อ่ า นวารสาร รั ก ษ์ . ..ทช.
ที่เคารพรักทุกท่านครับ ฉบับนี้เป็นฉบับที่ ๓๘ ปีที่ ๑๐ เผลอ
นิดเดียวก็ใกล้สิ้นปีงบประมาณอีกแล้ว สำ�หรับภาคราชการ
วารสารฉบับนี้ตรงกับไตรมาสที่ ๓ คือ ช่วงเดือนเมษายน –
เดือนมิถุนายน การทำ�งานและงบประมาณที่ใช้อย่างน้อยก็
เกิน ๔๐ เปอร์เซ็นกันแล้วครับ กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งก็เช่นเดียวกัน กิจกรรมที่ได้ดำ�เนินการในไตรมาสนี้
ประกอบด้วยเรื่องราวที่น่าสนใจมากมาย เช่น การลงพื้นที่
ประชุมการดำ�เนินโครงการปลูกป่าต้นน้�ำ เฉลิมพระเกียรติของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรฯ การเปิดตัวนิทรรศการ
“ปริศนาแห่งบาดาล ตำ�นานเมืองผลึก เกาะมหัศจรรย์”
ณ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ� จังหวัดภูเก็ต การเปิดศูนย์ปฏิบัติ
การทางทะเลร่วมระหว่างไทย – จีน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนา
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ อันดามัน จังหวัดภูเก็ต การจัด
กิจกรรมวันทะเลโลก ปี ๒๕๕๖ (World Ocean Day 2013)
การรณรงค์ขอความร่วมมืออนุรักษ์สัตว์ทะเลหายาก การเข้า
ร่วมประชุมกฎหมายทะเลโลก (UNCLOS) ของอธิบดี ทช.
และคณะ ซึ่งทั้งหมดนี้สามารถติดตามรายละเอียดได้ในเล่ม
นอกจากนี้ยังมีเรื่องที่น่าสนใจและสาระที่เป็นประโยชน์อีก
มากมายหลายเรื่อง ติดตามอ่านกันได้ครับ และที่ขาดไม่ได้
คือข้อคิดดีๆ ประจำ�เล่มทีอ่ ยากจะฝากไว้คอื คำ�ว่า...ไม่เคยให้
แล้วจะได้อะไร จากใครเขา... แล้วพบกันฉบับหน้า
ขอบคุณครับ
ปรานต์ ดิลกคุณากุล
บรรณาธิการบริหาร

รู้จักเรา................................... ๓

• อทช. เปิดนิทรรศการ “ปริศนาแห่งบาดาล ตำ�นานเมืองผลึก เกาะมหัศจรรย์”

ล่องทะเล................................. ๖
• ทช.เปิดศูนย์ปฏิบัติการทางทะเลร่วมระหว่างไทย-จีน
• ทช.ประกาศความสำ�เร็จในงานวันทะเลโลก 2556 (World Ocean Day)
• ทช.เตือน ท่องเที่ยวทางทะเล ระวังแมงกะพรุนมีพิษแนะเรียนรู้อย่างถูกต้อง
ปลอดภัยได้ถ้าเข้าใจ
• ทช.วอนคนไทยร่วมกันอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายาก

เลาะชายฝั่ง............................. ๑๙
• รมว.ทรัพยากรฯ ลงพื้นที่ประชุมการดำ�เนินโครงการปลูกป่าต้นน้ำ�
เฉลิมพระเกียรติราชินี

INTERNATIONAL.................... ๒๒
• อทช.ร่วมประชุม MPEC
• ทช.จัดประชุมความร่วมมือทางวิชาการด้านทะเล ไทย – จีน
• อทช. ร่วมประชุมกฎหมายทะเลโลก (UNCLOS)

SEA & COAST PROFILE............ ๒๘
• แมงกะพรุนในท้องทะเลไทย

DMCR MOVEMENTS............... ๓๐
•
•
•
•

ทช.จัดแถลงข่าวกิจกรรมกรม
อทช.ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
อทช.ร่วมพิธีถวายพระพร
ทช.พร้อมใจถวายพระพร

บุคคลดีเด่น............................ ๓๘
• สตรีอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ปี ๒๕๕๖

ที่ปรึกษา : นายนพพล ศรีสุข อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นางสาวสุทธิลักษณ์ ระวิวรรณ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
นายวิฑูรย์ ชลายนนาวิน รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นายสมศักดิ์ พิริยโยธา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจัดการทรัพยากรทางชายฝั่งและ
ป่าชายเลน นายวุฒิชัย เจนการ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจัดการทรัพยากรทางทะเล นายสมบัติ ภู่วชิรานนท์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัยความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ดร.ปิน่ สักก์ สุรสั วดี ผูอ้ �ำ นวยการสถาบันวิจยั และพัฒนาทรัพยากรทางทะเลชายฝัง่ ทะเลและป่าชายเลน นายชากรี รอดไฝ ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นัก
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน นายโสกณ ทองดี ผู้อ�ำ นวยการสำ�นักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นายธนา ยิ่งเจริญ ผู้อำ�นวยการกองแผนงาน
นายพชรพง ทุมมาศ เลขานุการกรม
บรรณาธิการบริหาร : นายปรานต์ ดิลกคุณากุล ผู้อำ�นวยการส่วนสื่อสารองค์กร
กองบรรณาธิการ : ส่วนสื่อสารองค์กร
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อทช. เปิดนิทรรศการ
“ปริศนาแห่งบาดาล
ตำ�นานเมืองผลึก
เกาะมหัศจรรย์”

เปิดตัวไปแล้วอย่างยิ่งใหญ่สำ�หรับนิทรรศการเรื่องใหม่
ล่าสุด ที่ได้ นายนพพล ศรีสุข อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง (อทช.) เป็นประธานเปิดนิทรรศการ เรื่อง “ปริศนา
แห่งบาดาล ตำ�นานเมืองผลึก เกาะมหัศจรรย์” ณ สถานแสดง
พั น ธุ์ สั ต ว์ น้ำ � ภู เ ก็ ต ศู น ย์ วิ จั ย และพั ฒ นาทรั พ ยากรทางทะเล
และชายฝั่งทะเลอันดามัน เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๖ โดยมี
นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี ผู้อำ�นวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ทรัพยากรทางทะเล ชายฝัง่ ทะเลและป่าชายเลน พร้อมข้าราชการ
เข้าร่วมพิธีเป็นจำ�นวนมาก โดยนิทรรศการ “ปริศนาแห่งบาดาล
ตำ � นานเมื อ งผลึ ก เกาะมหั ศ จรรย์ ” เล่ า เรื่ อ งโดยหุ่ น ยนต์

“รักษ์...ทช.”
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นางเงื อ กที่ ส ามารถเคลื่ อ นไหวได้ เ สมื อ นจริ ง และ
ตั ว การ์ ตู น สุ ด สาคร ซึ่ ง เป็ น ตั ว ละครจากวรรณคดี
เรื่องพระอภัยมณี เป็นการกล่าวถึงความอุดมสมบูรณ์
ความสวยงามของท้ อ งทะเลไทย รวมทั้ ง เผยแพร่
แนวพระราชดำ � ริ ข องพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ฯ
และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการอนุรักษ์ทรัพยากร
ทางทะเลอันเป็นสมบัติของชาวไทยทุกคน
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ซึ่งนิทรรศการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอาคาร
นิทรรศการศาลาไทย ที่เคยเข้าร่วมแสดงในงานมหกรรม
นิทรรศการนานาชาติ ณ เมืองยอซู สาธารณรัฐเกาหลี
(International Exposition 2012, Yeosu Korea) ซึ่งหลัง
เสร็จสิ้นงานนิทรรศการดังกล่าวแล้ว กรมทรัพยากรทาง
ทะเลละชายฝัง่ ได้น�ำ นิทรรศการบางส่วนกลับมาจัดแสดง
ณ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ� ภูเก็ต เพื่อให้ชาวไทยได้ร่วม
ชื่นชมกับความสำ�เร็จของประเทศไทยในการเข้าร่วมงาน
มหกรรมนิทรรศการนานาชาติดังกล่าว

“รักษ์...ทช.”
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ทช.เปิดศูนย์ปฏิบัติการทางทะเลร่วม
ระหว่างไทย-จีน

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ (ทช.) ได้ท�ำ การเปิดศูนย์ปฏิบตั กิ ารวิจยั ร่วมไทย-จีน ด้านสภาพภูมอิ ากาศ
และระบบนิเวศทางทะเล ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน จังหวัดภูเก็ต
โดยมีนายนพพล ศรีสุข อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และ Mr.Chen Lianzeng รองประธาน
ทบวงกิจการมหาสมุทร State Oceanic Administration : SOA สาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมเป็นประธาน
เปิดศูนย์ดังกล่าว พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ทั้ง ๒ ประเทศร่วมในกิจกรรมดังกล่าวด้วย ถือเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือ
ครั้งสำ�คัญทางด้านการพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่จะสามารถต่อยอดความรู้ทางวิชาการในอนาคต
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โดยห้องปฏิบัติดังกล่าวตั้งอยู่ในศูนย์วิจัยระบบ
นิเวศทางทะเลภูเก็ต ภายในห้องประกอบด้วยสถานีตรวจ
วัดอากาศอัตโนมัติทางทะเล ทุ่นลอยตรวจคลื่นทะเล
และอุทกศาสตร์ โดยจะทำ�การสำ�รวจและพยากรณ์การ
เปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมและภูมิอากาศทางทะเล
โดยรอบของไทย รวมถึงหินปะการัง และสิ่งมีชีวิตที่ใกล้
จะสูญพันธุ์ เพือ่ ให้บริการพยากรณ์และเตือนภัยล่วงหน้า
อย่างรวดเร็วเกี่ยวกับ สึนามิ การเปลี่ยนแปลงของผิ ว
น้�ำ ทะเล และภัยพิบตั ทิ างทะเลอืน่ ๆ ตลอดจนการอนุรกั ษ์
ระบบนิเวศทางทะเล ซึ่งนับเป็นสถาบันวิจัยร่วมแห่งแรก
ของไทยกับจีนในแวดวงทางทะเล

“รักษ์...ทช.”

7

ล่องทะเล

ทช.ประกาศความสำ�เร็จในงาน
วันทะเลโลก ๒๕๕๖ (World Ocean Day)
ด้วยวันที่ ๘ มิถุนายน ของทุกปีถูกกำ�หนดให้เป็น
วันทะเลโลก หรือ World Ocean Day มีวัตถุประสงค์
เพื่ อ กระตุ้ น จิ ต สำ � นึ ก ให้ ค นทั้ ง โลกหั น มาใส่ ใจร่ ว มกั น
อนุรักษ์ท้องทะเล ซึ่งแนวคิดนี้เกิดขึ้นมาตั้งแต่ ปี พ.ศ.
๒๕๓๕ ในการประชุมความร่วมมือของกลุม่ ประชาคมโลก
ด้านสิ่งแวดล้อม หรือ The Earth Summit ที่เมืองริโอ
เดอจาเนโร ประเทศบราซิล
จนกระทัง่ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ องค์การสหประชาชาติ
จึงกำ�หนดให้วนั ที่ ๘ มิถนุ ายน ของทุกปี เป็นวันทะเลโลก
โดยเริม่ ต้นอย่างเป็นทางการในปี ๒๕๕๒ ซึง่ ประเทศต่างๆ
ทั่วโลกได้ร่วมมือกันจัดกิจกรรมในการดูแลรักษาทะเล
และมหาสมุ ท ร อย่ า งพร้ อ มเพรี ย งกั น ในวั น สำ � คั ญ นี้
โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ทางองค์การสหประชาชาติ ได้ก�ำ หนด
หัวข้อการจัดงานไว้ว่า Together we have the power
to protect the ocean หรือ “ร่วมมือกันสร้างพลัง
รักษ์ทะเล”
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ซึ่งในวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ กรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ในฐานะที่เป็นหน่วยงาน
อันมีภารกิจในด้านการศึกษาวิจัย สงวนอนุรักษ์ ฟื้นฟู
คุ้มครองป้องกันและบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งมาโดยตลอด จึงได้จัดกิจกรรมวันทะเลโลก
ขึ้นพร้อมกันในวันเสาร์ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ ในพื้นที่ ๖
จังหวัดชายทะเล โดยภาคกลางจัดขึน้ ทีจ่ งั หวัดสมุทรสาคร
ภาคตะวันออกจัดทีจ่ งั หวัดระยอง และภาคใต้อกี ๔ จังหวัด
ทัง้ ฝัง่ อ่าวไทยและฝัง่ อันดามัน อาทิ จังหวัดชุมพร จังหวัด
นครศรีธรรมราช จังหวัดภูเก็ต จังหวัดตรัง โดยกิจกรรม
ในวันดังกล่าวทางกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ได้ให้ประชาชนได้มสี ว่ นร่วมในการอนุรกั ษ์ ฟืน้ ฟู แพร่พนั ธุ์
สั ต ว์ ท ะเลต่ า งๆ และยั ง มี อี ก อี ก หลายกิ จ กรรมที่ ป ลู ก
จิตสำ�นึกเยาวชน ประชาชน หน่วงงานทุกภาคส่วนให้เห็น
ถึงความสำ�คัญของทะเล และหันมาสนใจและ “ร่วมมือกัน
สร้างพลังรักษ์ทะเล”

กิจกรรมวันทะเลโลก ศูนย์อนุรักษ์ฯ ที่ ๑ ระยอง

ล่องทะเล

ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๑ ได้จัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มอบ
พันธุ์ไม้ป่าชายเลนให้กับชุมชน ๙,๐๐๐ กิ่ง มอบพันธุ์สัตว์น้ำ�เพื่อปล่อยลงสู่ และการปลูกปะการัง จำ�นวน ๒๙๙ กิ่ง โดยมี นพ.สุรวิทย์
คนสมบูรณ์ ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่
ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานทะเลโลก ณ ลานอเนกประสงค์ท่าเทียบเรือและศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลบ้านเพ
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ล่องทะเล
กิจกรรมวันทะเลโลก ศูนย์อนุรักษ์ฯ ที่ ๒ จังหวัดสมุทรสาคร

ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๒ พร้อมด้วย นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
เป็นประธานในพิธเี ปิดวันทะเลโลกขึน้ ณ บริเวณศูนย์อนุรกั ษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ ที่ ๒ จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนทิ รรศการทาง
ด้านต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ พร้อมมอบพันธุส์ ตั ว์น�้ำ เพือ่ ปล่อยลงสูท่ ะเล และร่วมกันปลูกป่าชายเลน (ต้นแสม)
จำ�นวน ๙๙๙ ต้น
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ล่องทะเล
กิจกรรมวันทะเลโลก ศูนย์อนุรักษ์ฯ ที่ ๓ จังหวัดชุมพร

ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๓ ได้รับเกียรติจาก นายนักรบ ณ ถลาง นายอำ�เภอทุ่งตะโก เป็นประธานในพิธี
เปิดวันทะเลโลก ณ ลานอเนกประสงค์หาดอรุโณทัย ตำ�บลปากตะโก อำ�เภอทุง่ ตะโก จังหวัดชุมพร โดยมีกจิ กรรมเก็บขยะบริเวณชายหาด
ใต้ทะเลบริเวณเกาะคราม เกาะรางบรรทัด พร้อมมอบพันธุ์สัตว์น้ำ�เพื่อปล่อยลงสู่ทะเล
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ล่องทะเล
กิจกรรมวันทะเลโลก ศูนย์อนุรักษ์ฯ ที่ ๔ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๔ ได้จัดกิกรรม “ชายหาดสะอ้าน บ้านปลาสะอาด คืนธรรมชาติสู่เกาะกระ
ครั้งที่ ๗ เนื่องในวันทะเลโลก” ณ ชายหาดบ้านแพรกเมือง อำ�เภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช และหมู่เกาะกระ อำ�เภอ ปากพนัง
จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช, พลเรือตรี สมภพ สุวิทยาลังการ
เสนาธิการ ทัพเรือภาคที่ ๒ นายวัชรินทร์ ถิ่นถลาง ผู้อำ�นวยการส่วนบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๖ และนายสมชาย
มั่นอนันตทรัพย์ ผู้อ�ำ นวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด
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ล่องทะเล
กิจกรรมวันทะเลโลก ศูนย์อนุรักษ์ฯ ที่ ๕ จังหวัดภูเก็ต

ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๕ ได้จัดกิจกรรม “วันทะเลโลก” ณ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ� ภูเก็ต ต.วิชิต
อ.เมือง จ.ภูเก็ต รวมถึงเกาะเฮและเกาะแอว โดยได้รับเกียรติจาก นายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และพลเรือโทธราธร
ขจิตสุวรรณ ผูบ้ ญ
ั ชาการทัพเรือภาคที่ 3 ให้เกียรติรว่ มเป็นประธานในพิธี พร้อมทัง้ จัดให้มกี ารฟืน้ ฟูปะการังโดยการปลูกปะการังบนอิฐบล็อก
และซีเมนต์ยึดติด รวมไปถึงการเปิดให้เข้าชมสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ� ตลอดจนนิทรรศการ ฟรีตลอดวัน
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ล่องทะเล
กิจกรรมวันทะเลโลก ศูนย์อนุรักษ์ฯ ที่ ๖ จังหวัดตรัง

ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๖ ได้จัดกิจกรรม “ชายหาดงามตาบานสัตวทะเลงามใจ” โดยรับเกียรติจาก
นายธีระยุทธ เอีย่ มตระกูล ผูว า ราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายวิฑรู ย ชลายนนาวิน รองอธิบดีกรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝง กลาวความเปนมาเกี่ยวกับ “วันทะเลโลก” ทั้งยังมีกิจกรรมเก็บขยะบริเวณชายหาด กิจกรรมปลูกหญาทะเล
และปลูกตนกลาไมปาชายเลน พร้อมมอบพันธุ์สัตว์น้ำ�เพื่อปล่อยลงสู่ทะเล
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ล่องทะเล

ทช.เตือน ท่องเที่ยวทางทะเล ระวังแมงกะพรุนมีพิษ
แนะเรียนรูอ้ ย่างถูกต้อง ปลอดภัยได้ถ้าเข้าใจ

ประเทศไทยได้ ชื่ อ ว่ า มี ช ายหาดที่ ส วยงามที่ ติ ด
อันดับต้นๆ ของโลกทำ�ให้ในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยว
หลั่ ง ไหลเข้ า มาชมความงดงามของทะเลไทยกั น เป็ น
จำ � นวนมาก ที่ ผ่ า นมากรมทรั พ ยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง มีบทบาทสำ�คัญในการให้ความรู้ความเข้าใจแก่
ประชาชน ทั้งในเรื่องของสัตว์ทะเลหายากและสัตว์ทะเล
ที่อาจจะสร้างอันตรายแก่ประชาชนที่พบเจอ โดยเฉพาะ
การแพร่กระจายของแมงกะพรุนซึ่งถือเป็นปรากฏการณ์
ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้น อยู่บ่อยครั้งและการศึกษาวิจัย
แมงกะพรุนในประเทศไทยถือว่าเป็นเรือ่ งสำ�คัญ ส่วนใหญ่
จะพบแมงกะพรุนในเขตร้อนหรืออบอุ่น ดำ �รงชีวิตใน
ทะเลน้ำ�ตื้น มีประมาณ ๙,๐๐๐ สายพันธุ์และมากกว่า
๑๐๐ สายพันธุ์ มีพิษต่อมนุษย์

“รักษ์...ทช.”
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ล่องทะเล

แมงกะพรุนที่มีรายงานว่าทำ�ให้เสียชีวิตบ่อยที่สุด
คือแมงกะพรุนกล่อง เช่นทางตอนเหนือของประเทศ
ออสเตรเลีย ประเทศฟิลิปปินส์ เกาะบอร์เนียว ประเทศ
อินโดนีเซีย ประเทศญีป่ นุ่ เป็นต้น แมงกะพรุนมีอย่างน้อย
ทั้ ง หมด ๓๖ ชนิ ด แต่ ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ น อั น ตรายทุ ก ชนิ ด
บางชนิดเพียงแต่ท�ำ ให้เกิดอาการเจ็บๆ คันๆ เพียงเล็กน้อย
มีเพียงบางชนิดที่มีอันตรายถึงชีวิตในเวลาอันรวดเร็ว
และการสั ม ผั ส แมงกะพรุ น ที่ มี พิ ษ อาจทำ � ให้ บ าดเจ็ บ
ในหลายระดับ ขึ้นอยู่กับความต้านทานของแต่ละบุคคล
ขนาดของแมงกะพรุนพิษและปริมาณของพิษทีไ่ ด้รบั ทัง้ นี้
บริเวณทีส่ มั ผัสมีอาการได้หลากหลาย ตัง้ แต่รสู้ กึ คัน มีผนื่
เล็กน้อย ไปจนถึงระบบหัวใจหรือหายใจล้มเหลวได้
ที่ผ่านมาหน่วยงานของกรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง ได้มีการรณรงค์ให้ความรู้ความเข้าใจ โดยเริ่ม
เมื่อปี ๒๕๕๒ ทางสถาบันวิจัยทรัพยากรทางทะเลและ
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ชายฝั่ง และป่าชายเลน ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจากประเทศ
ออสเตรเลีย สำ�นักระบาดวิทยา การควบคุมโรค จัดฝึก
อบรมเชิงปฏิบัติการอนุกรมวิธาน ชีววิทยา นิเวศวิทยา
ให้แก่บุคลากรของสถาบันวิจัยทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง และป่าชายเลน และบุคลากรทางด้านการแพทย์
และสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องในปี ๒๕๕๖ นี้ กรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง ได้ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์การ
ปฐมพยาบาลเบือ้ งต้นเมือ่ สัมผัสแมงกะพรุนพิษในจังหวัด
ที่ติดชายฝั่งทะเล โดยมีการนำ�ร่องในพื้นที่จังหวัดสตูล
และภูเก็ต
ขั้นตอนการปฐมพยาบาลที่ถูกแมงกะพรุนกล่อง
หรือถ้าทราบไม่ชดั ว่าเป็นแมงกะพรุนประเภทไหนให้ดจู าก
ลักษณะของบาดแผลถ้าถูกแมงกะพรุนกล่องบาดแผลจะ
ลึกและเป็นเส้นๆ ให้ปฐมพยาบาลดังนี้
๑. เรียกให้คนช่วยหรือเรียกรถพยาบาล (โทร ๑๖๖๙)
๒. ให้ผู้ที่บาดเจ็บอยู่นิ่งๆ เพื่อลดการยิงพิษจาก
แมงกะพรุน
๓. ห้ามขัดถู บริเวณที่ถูกแมงกะพรุน
๔. ถ้าหมดสติและไม่มีชีพจร ให้ปั้มหัวใจ
๕. ราดบริเวณทีถ่ กู แมงกะพรุนด้วยน้�ำ ส้มชายชูให้
ทั่วอย่างน้อย ๓๐ วินาที (ห้ามราดน้�ำ จืดหรือน้�ำ เปล่า)

ล่องทะเล

ทช.วอนคนไทยร่วมกันอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายาก
ปัจจุบนั สัตว์ทะเลหายากหลายชนิดลดจำ�นวนลงอย่างรวดเร็ว จนอยูใ่ นสถานภาพใกล้สญ
ู พันธุ์ ทัง้ จากถูกคุกคาม
ด้วยภัยธรรมชาติ และภัยทีเ่ กิดจากน้�ำ มือของมนุษย์ ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม จากการสำ�รวจของกรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง ในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. ๒๕๔๖-๒๕๕๕) พบสัตว์ทะเลเกยตื้นรวม ๑,๕๓๙ ตัว ในจำ�นวนนี้ประกอบ
ด้วยเต่าทะเล ๕๐๙ ตัว โลมาและวาฬ ๙๐๗ ตัว และพะยูน ๑๒๓ ตัว แต่ด้วยเครือข่ายอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายาก
ที่ได้มีการแจ้งข่าวสารการเกยตื้นที่รวดเร็วทำ�ให้การช่วยชีวิตสัตว์ทะเล เกยตื้นเป็นไปได้อย่างทันท่วงที ผลจากการที่
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้ให้ความรู้เรื่องสัตว์ทะเลหายาก ทำ�ให้ชุมชนชายฝั่งและเครือข่ายต่างๆมีความ
ตระหนักในเรื่องการอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายากเพิ่มมากขึ้น
ส่วนลักษณะอาการของสัตว์ทะเลที่มาเกยตื้นส่วนใหญ่มักพบอาการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเนื่องมาจากกิจกรรม
การประมง โดยสภาพของเต่าทะเลทีเ่ กยตืน้ มีลกั ษณะ อ่อนแรง และลอยตัว ทีเ่ กิดจากการทำ�งานทีผ่ ดิ ปกติของร่างกาย
สัตว์เอง หรือเป็นผลมาจากการติดเครือ่ งมือประมง ดังนัน้ หลังจากทีไ่ ด้ชว่ ยเหลือแล้ว จึงต้องมีการดูแลอย่างใกล้ชดิ โดย
สัตว์แพทย์ ทีม่ คี วามเชีย่ วชาญในการรักษาโรค แต่เนือ่ งจากสัตว์ทะเลเกยตืน้ มักมีลกั ษณะอ่อนแรง จึงมีความเสีย่ งอย่าง
มากทีจ่ ะติดเชือ้ แทรกซ้อน หรือบางตัวมีการติดเชือ้ เรือ้ รังมาก่อน จึงนำ�ไปสูก่ ารเสียชีวติ ได้ถา้ ไม่ได้รบั การดูแลทีเ่ หมาะสม
ในขณะที่โลมาและวาฬส่วนใหญ่มักมีสาเหตุการตายจากติดเชื้อร่วมด้วย
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ล่องทะเล

สำ�หรับซากของสัตว์ทะเลหายากที่เกยตื้นขึ้นมา
นั้น จะต้องมีการนำ�ซากของสัตว์มาผ่าชันสูตรหาสาเหตุ
การตายและประเมินการจัดการเกี่ยวกับตัวสัตว์ เพื่อ
ทำ�การควบคุมโรคทีอ่ าจจะมีโอกาสเกิดขึน้ ได้ในครัง้ ต่อไป
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เก็บข้อมูลเพื่อทำ�การ
ศึกษาวิจัยและและการค้นคว้าทางด้านวิทยาศาสตร์และ
รวบรวมเก็บหลักฐานข้อมูลสัตว์ทะเลหายากเพือ่ ประเมิน
กลุ่มประชากรสัตว์ทะเลหายากต่อไป อย่างเช่น กลุ่ม
ประชากรโลมาอิรวดีในทะเลสาบสงขลา ซึ่งจากผลการ
สำ�รวจปี ๒๕๕๖ พบเพียง ๑๕ ตัว และกลุ่มพะยูนใน
จังหวัดตรัง ซึง่ เป็นแหล่งพะยูนทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ในประเทศไทย
ปัจจุบนั พบจำ�นวนพะยูนเหลือน้อยกว่า ๑๓๕ ตัว เป็นต้น
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ทัง้ นีท้ างกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ อยาก
จะขอความร่วมมือให้พนี่ อ้ งชาวประมงระวังการใช้เครือ่ งมือ
ประมงในแหล่ ง อาหารของสั ต ว์ ท ะเลหายาก และใน
ภาคประชาชนให้รว่ มกันพิทกั ษ์รกั ษาท้องทะเลไทยเพราะ
เป็นแหล่งที่อยู่อาศัย และแหล่งอาหารของสัตว์ทะเล
หายาก รวมถึงการดำ�เนินการอนุรกั ษ์ ฟืน้ ฟู และลดแนวโน้ม
การลดลงของกลุม่ ประชากรสัตว์ทะเลหายากทีม่ คี วามเสีย่ ง
ต่อการสูญพันธุ์อย่างยิ่ง เพื่อให้สัตว์ทะเลหายากชนิด
ต่างๆ จะได้อยู่คู่ประเทศไทยตลอดไป

เลาะชายฝั่ง

รมว.ทส. ลงพื้นที่ประชุมการดำ�เนินโครงการ
ปลูกป่าต้นน้ำ�เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สขุ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม (รมว.ทส.) พร้อมด้วย
นายวิ ฑู ร ย์ ชลายนนาวิ น รองอธิ บ ดี ก รมทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง และหน่ ว ยงานภายในกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนหน่วยงานภายในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจง
แนวทางและขั้นตอนการดำ�เนินโครงการปลูกป่า และพื้นฟูป่าต้นน้ำ�และโครงการประชาอาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า
๘๐ พรรษามหาราชินีฯ ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี
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เลาะชายฝั่ง
ซึ่ ง ในการปลู ก ป่ า โครงการประชาอาสาปลู ก ป่ า
๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษามหาราชินี นั้น จัดขึ้นพร้อมกัน
ทั่วประเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน
โอกาสพระราชพิธมี หามงคลพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา
๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ และเพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วน
ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปลูกป่าและบำ�รุงรักษาต้นไม้
สนองแนวพระราชดำ�ริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงให้
ความสำ�คัญกับป่าไม้มาโดยตลอด และมุ่งหวังให้คนใน
ชุมชนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สามารถ
อยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนสู่ความสมดุลอย่างยั่งยืน
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ในการนี้ รมว.ทส. ได้กล่าวถึงแนวทางโครงการ
ปลูกป่าและพื้นฟูป่าต้นน้ำ�ว่า ทางคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติ
แผนปฏิบัติโครงการปลูกป่าและฟื้นฟูต้นน้ำ�และโครงการ
ประชาอาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้าฯ ระยะที่ ๒ ปี ๒๕๕๖
วงเงินดำ�เนินโครงการ ๒,๘๐๕ ล้านบาท ซึง่ คณะกรรมการ
บริหารโครงการระดับจังหวัด จะมีผู้ว่าราชการจังหวัด
เป็นประธานขับเคลื่อนโครงการ สั่งอนุมัติงบประมาณ
จึงขอให้รับรู้รับทราบแนวทางการดำ�เนินงานที่ถูกต้อง
และเป็ น ไปในทิ ศ ทางที่ ส อดคล้ อ งกั น ให้ ก ารดำ � เนิ น
โครงการมีประสิทธิภาพสูงที่สุด สำ�หรับการจัดประชุม
ชี้แจงแนวทางและขั้นตอนการดำ�เนินโครงการปลูกป่า
และพื้ น ฟู ป่ า ต้ น น้ำ � และโครงการประชาอาสาปลู ก ป่ า
๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษามหาราชินีฯ มีการดำ�เนินการ
๓ ครั้ง ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ ได้แก่ จังหวัด
อุดรธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดเชียงใหม่
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อทช.ร่วมประชุม MPEC

ถือเป็นอีกหนึ่งบทบาทที่สำ�คัญของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เมื่อ นายนพพล ศรีสุข อธิบดี
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ (อทช.) พร้อมด้วย นายวุฒชิ ยั เจนการ ผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะด้านจัดการทรัพยากร
ทางทะเล และนายโสภณ ทองดี ผู้อำ�นวยการสำ�นักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เข้าร่วมการประชุม
คณะกรรมการคุม้ ครองสิง่ แวดล้อมทางทะเล (Marine Environment Protection Committee ; MEPC) ครัง้ ที่ ๖๕ ระหว่าง
วันที่ ๑๓ – ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ จัดขึ้นโดยองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ
(International Maritime Organization : IMO)
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ซึง่ องค์การทางทะเลระหว่างประเทศถือเป็นทบวง
การชำ�นาญพิเศษของสหประชาชาติ และจัดตั้งขึ้น ตั้งแต่
ปี ๒๕๐๒ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ เป็นเวทีในการสร้างความ
ร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกในการกำ�หนดมาตรฐาน
และแนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือและ
การคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทางทะเล รวมทั้งเพื่อเป็นกลไก
ในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ
สมาชิก ปัจจุบัน IMO มีประเทศสมาชิกรวมทั้งสิ้น ๑๗๐
ประเทศ และสมาชิกสมทบ ได้แก่ หมู่เกาะฟาโร มาเก๊า
และฮ่องกง สำ�นักงานใหญ่ IMO ตั้งอยู่ ณ กรุงลอนดอน
สหราชอาณาจักร

โดยในการประชุมครั้งนี้ มีประเด็นสำ�คัญคือ การ
กำ�หนดพื้นที่เสี่ยงอันตรายที่อาจเกิดผลกระทบจากการ
เดินเรือ เช่นแนวปะการัง และที่ประชุมได้กำ�ชับเรื่องการ
ลดผลกระทบจากการเดินเรือต่อสิง่ แวดล้อมมากยิง่ ขึน้ ซึง่
เป็นแนวทางที่ดีและเป็นเวทีที่ใช้ในการกำ�กับ ควบคุม ให้
ประเทศสมาชิกร่วมมือกันเพื่อสิ่งแวดล้อมโลก
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ทช.จัดประชุมความร่วมมือทางวิชาการ
ด้านทะเล ไทย – จีน
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ถื อ เป็ น การประชุ ม วิ ช าการครั้ ง สำ � คั ญ ที่ ก รม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ได้จัดการประชุม
โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างไทย-จีน ด้าน
ทะเล โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยนายนพพล
ศรี สุ ข อธิ บ ดี ก รมทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง
และ Mr.Chen Lianzeng รองประธานทบวงกิจการ
มหาสมุทร State Oceanic Administration : SOA
ตัวแทนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมผู้แทนจาก
สถาบั น วิ จั ย เกี่ ย วกั บ ทรั พ ยากรทางทะเลของทั้ ง สอง
ประเทศ ซึ่งได้จัดให้มีการประชุมขึ้นระหว่าง วันที่ ๔ – ๘
มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ จังหวัดภูเก็ต
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ในการประชุมครั้งนี้ประกอบด้วยการประชุม ๓ หัวข้อหลักคือ
การประชุมคณะกรรมการร่วมไทย-จีน ครั้งที่ ๒ การประชุมคณะกรรมการ
บริหารศูนย์ปฏิบัติการวิจัยร่วมไทย-จีน ด้านสภาพภูมิอากาศและระบบ
นิเวศทางทะเล ครั้งที่ ๒ การประชุมวิชาการภายใต้โครงการความร่วมมือ
ทางวิชาการระหว่าง ไทย-จีน ด้านทะเล ครั้งที่ ๕

ทั้ ง นี้ ใ นที่ ป ระชุ ม ได้ ท บทวนผลความคื บ หน้ า ด้ า นความร่ ว มมื อ
ทางทะเลไทย-จีน และชื่นชมผลการปฏิบัติงานที่ประสบผลสำ�เร็จเด่นชัด
ในกรอบทวิภาคี ภูมิภาค และองค์การระหว่างประเทศ ที่ประชุมเห็นว่า
ความร่วมมือทางทะเลไทย-จีนมีความก้าวหน้ามากขึ้น เพราะกิจการทาง
ทะเลมีบทบาทสำ�คัญทีจ่ ะสร้างการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนของสองประเทศด้วย
ซึ่งโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านทะเลระหว่างไทย-จีน จะทำ�ให้
ทัง้ ประเทศไทย และสาธารณรัฐประชาชนจีนได้พฒ
ั นาศักยภาพทางทะเลใน
ทุกด้านๆ ไม่วา่ จะเป็นด้านการศึกษาวิจยั การพัฒนาบุคลากร ข้อมูลข่าวสาร
รวมไปถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัย อันจะทำ�ให้ทั้ง ๒ ประเทศได้รับประโยชน์
อย่างแท้จริง
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อทช. ร่วมประชุมกฎหมายทะเลโลก (UNCLOS)

นายนพพล ศรีสุข อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) นำ�คณะผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย
นายวุฒิชัย เจนการ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจัดการทรัพยากรทางทะเล นายชากรี รอดไฝ ผู้อ�ำ นวยการสำ�นักอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าชายเลน นายโสภณ ทองดี ผู้อำ�นวยการสำ�นักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และนายสิรภพ
พูนเพชร หัวหน้ากลุม่ นิตกิ าร พร้อมด้วย นายพิทกั ษ์ รัตนจารุรกั ษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี และ นายธิติ ตุลยาทิตย์
นักธรณีวิทยา เข้าร่วมประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๒๘ (UNCLOS) ครั้งที่ ๒๓
ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา
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ในการประชุมครัง้ นีป้ ระเทศไทยได้กล่าวถ้อยแถลง
ถึ ง การดำ � เนิ น งานของประเทศด้ า นทรั พ ยากรและสิ่ ง
แวดล้อมทางทะเล รวมถึงการจัดกิจกรรมวันทะเลโลกเมือ่
วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา ซึ่งได้รับความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดียงิ่ การเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
เสมือนเป็นเวทีกลางทีส่ �ำ คัญของโลกทีป่ ระเทศไทยจำ�เป็น
ต้องมีบทบาทให้ทัดเทียมกับนานาประเทศ

อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล
(United National Convention on the Law of the Sea:
UNCLOS, 1982) ถือว่าเป็นกฎหมายแม่บททางทะเลทีว่ าง
กฎเกณฑ์เกีย่ วกับการใช้ทอ้ งทะเลของโลก มีวตั ถุประสงค์
เพื่อกำ�หนดระเบียบ กฎหมายทางทะเลและมหาสมุทร
โดยคำ � นึ ง ถึ ง อำ � นาจอธิ ป ไตยของแต่ ล ะรั ฐ ตามความ
เหมาะสม การดำ�เนินงานจะเป็นการอำ�นวย ความสะดวก
ต่อการสือ่ สารระหว่างประเทศ และส่งเสริมการใช้ประโยชน์
ทางทะเลและมหาสมุทรอย่างสันติ โดยกำ�หนดว่า การใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรจากทะเลและมหาสมุทรจะต้อง
เป็นไปอย่างเที่ยงธรรมและมีประสิทธิผล ตลอดจนต้องมี
การอนุรักษ์ การศึกษา การคุ้มครอง ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมทางทะเล ควบคู่ไปกับการใช้ประโยชน์
ด้วย
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แมงกะพรุนในท้องทะเลไทย

ประเทศไทยได้ชื่อว่ามีชายหาดที่สวยงามติดอันดับต้นๆ ของโลก ทำ�ให้ในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้า
มาชมความงดงามของทะเลไทยกันเป็นจำ�นวนมาก ทีผ่ า่ นมาทางกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ มีบทบาทสำ�คัญใน
การให้ความรูค้ วามเข้าใจแก่ประชาชน ทัง้ ในเรือ่ งของสัตว์ทะเลหายากและสัตว์ทะเลทีอ่ าจสร้างอันตรายแก่ประชาชนที่
พบเจอ โดยเฉพาะการแพร่กระจายของแมงกะพรุนซึง่ ถือเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติทเี่ กิดขึน้ อยูบ่ อ่ ยครัง้ การศึกษา
และวิจัยแมงกะพรุนในประเทศไทยถือได้ว่าเป็นเรื่องสำ�คัญ
จากการสำ�รวจการแพร่กระจายของแมงกะพรุนในปีงบประมาณ ๒๕๕๒-๒๕๕๖ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา
ทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน และศูนย์วิจัยฯ ทั้ง ๕ แห่ง (ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ทะเลอันดามัน จังหวัดภูเก็ต ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน จังหวัดสมุทรสาคร ศูนย์วิจัย
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก จังหวัดระยอง ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทย
ตอนกลาง จังหวัดชุมพร และศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง จังหวัดสงขลา) ครอบคลุมพื้นที่
ฝั่งทะเลอันดามัน ๕ จังหวัด และพื้นที่ฝั่งอ่าวไทย ๑๓ จังหวัด ดังนี้
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- อ่าวไทยฝั่งตะวันออก ได้แก่ จังหวัดชลบุรี ระยอง และตราด
- อ่าวไทยตอนบน ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สมุทรปราการ และฉะเชิงเทรา
- อ่าวไทยตอนกลาง ได้แก่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และสุราษฎ์ธานี
- อ่าวไทยตอนล่าง ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช สงขลา และปัตตานี
- ทะเลอันดามันตอนบน ได้แก่ จังหวัดพังงา และภูเก็ต
ทะเลอันดามันตอนล่าง ได้แก่ จังหวัดกระบี่ ตรัง และสตูล
ที่ผ่านมาหน่วยงานของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้มีการรณรงค์ให้ความรู้ความเข้าใจ โดยเริ่มเมื่อปี
๒๕๕๒ ทางสถาบันวิจัยทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจากประเทศออสเตรเลีย
สำ�นักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค และคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารอนุกรมวิธาน
ชีววิทยา นิเวศวิทยา และแนวทางป้องกันการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากแมงกะพรุนพิษในประเทศไทย ให้แก่บุคลากร
ของสถาบันวิจัยทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน และบุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่
เกี่ยวข้อง
และในปี ๒๕๕๖ ทางกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ ได้ตดิ ตัง้ ป้ายประชาสัมพันธ์การพยาบาลเบือ้ งต้นเมือ่ มีการ
สัมผัสแมงกะพรุนพิษในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดชายฝั่งทะเล โดยมีการนำ�ร่องในพื้นที่จังหวัดสตูลและภูเก็ต
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ทช.จัดแถลงข่าวกิจกรรมกรม

ถือเป็นอีกหนึง่ ช่องทางหลักในการกระจายข่าวสารของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ (ทช.) สำ�หรับการแถลง
ข่าวในแต่ละสัปดาห์ และในวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ นายนพพล ศรีสุข อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
เป็นประธานแถลงข่าว พร้อมด้วยนายวุฒิชัย เจนการ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจัดการทรัพยากรทางทะเล นายชากรี
รอดไฝ ผู้อำ�นวยการสำ�นักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน นายโสภณ ทองดี ผู้อำ�นวยการสำ�นักอนุรักษ์ทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี ผู้อำ�นวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเลและ
ป่าชายเลน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมแถลงข่าวกิจกรรมกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมประชาสัมพันธ์
กิจกรรมวันทะเลโลกประจำ�ปี ๒๕๕๖ ณ ห้อง ๒๐๒ อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในการแถลงข่าวครั้งนี้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้จัดให้มีการแถลงข่าวทั้งสิ้น ๓ ประเด็น
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๑. เรื่องกิจกรรมวันทะเลโลก ประจำ�ปี ๒๕๕๖
โดยมีนายวุฒิชัย เจนการ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจัดการ
ทรัพยากรทางทะเล เป็นผู้ให้ข้อมูลการจัดงานในวันที่
๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง ได้กำ�หนดจัดกิจกรรมวันทะเลโลกขึ้นพร้อมกัน
ในพื้นที่ ๖ จังหวัดชายทะเล โดยภาคกลางจะจัดขึ้นที่
จั ง หวั ด สมุ ท สาคร ภาคตะวั น ออกจั ด ที่ จั ง หวั ด ระยอง
และภาคใต้อีก ๔ จังหวัดทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามัน
๒. เรื่องการเกยตื้นของสัตว์ทะเลหายาก โดยมี
นายก้องเกียรติ กิตติวัฒนาวงศ์ หัวหน้ากลุ่มสัตว์ทะเล
หายาก เป็ น ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล เรื่ อ งแนวทางอนุ รั ก ษ์ แ ละ

การป้องกันรักษา ซึ่งจากการสำ�รวจของกรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝัง่ ในช่วง ๑๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๔๖ – ๒๕๕๕)
พบสัตว์ทะเลเกยตื้นมากถึง ๑,๕๓๙ ตัว
๓. เรื่ อ งการเตื อ นภั ย จากแมงกะพรุ น โดยมี
นางสาวจรัสศรี อ๋างตันญา หัวหน้ากลุ่มพิพิธภัณฑ์สัตว์
และพืชทะเล เป็นผู้ให้ข้อมูลในเรื่องการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารแก่นกั ท่องเทีย่ วทัง้ ชาวไทยและต่างประเทศ
ให้ ท ราบถึ ง รู ป ลั ก ษณ์ ข องแมงกะพรุ น แต่ ล ะประเภท
รวมถึงแนวทางป้องกันจากพิษ ของแมงกะพรุนพิษใน
ประเทศไทย
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อทช.ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

เมือ่ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ นายนพพล ศรีสขุ
อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.)
เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง โดยมีนายสนิท อักษรแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิ
เป็นประธานอนุกรรมการฯ พร้อมผู้แทนจากหน่วยงาน
ต่างๆ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมลำ�แพน ชั้น ๙
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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ในที่ ป ระชุ ม ได้ มี ก ารพิ จ ารณาร่ า งยุ ท ธศาสตร์
การบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง
พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐ พร้อมทั้งรายงานความก้าวหน้า
ของการยกร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. ....
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อทช.ร่วมพิธีถวายพระพรทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ

เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๖ นายพิทยา พุกกะมาน ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันประสูติทูลกระหม่อมหญิง
อุบลรัตนราชกัญญา สิรวิ ฒ
ั นาพรรณวดี ณ บริเวณห้องโถง ชัน้ ๑ อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
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ในโอกาสนี้ นายนพพล ศรีสขุ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ (อทช.) พร้อมด้วย นายชากรี รอดไฝ
ผู้อำ�นวยการสำ�นักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน และนายสมบัติ ภู่วชิรานนท์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัยความหลาก
หลายทางชีวภาพ เข้าร่วมพิธีและร่วมลงนามถวายพระพรให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง และทรงพระเกษม
สำ�ราญยิ่งยืนนาน
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ทช.จัดพิธีถวายพระพรทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ
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เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๖ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) จัดกิจกรรมพิธีถวายพระพร เนื่องใน
วโรกาสวันคล้ายวันประสูติ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โดยมี นายนพพล ศรีสุข
อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ชั้น ๙ กรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมพิธีอย่าง
พร้อมเพรียงและร่วมกันลงนามถวายพระพรให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง และทรงพระเกษมสำ�ราญยิง่ ยืนนาน
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บุคคลดีเด่น

สตรีอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมดีเด่น ปี ๒๕๕๖
ดร.กาญจนา อดุลยานุโกศล ผู้อำ �นวยการศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ มีผลงานวิจยั เป็นทีโ่ ดดเด่นทีส่ ดุ คนหนึง่ ของประเทศไทยในเรือ่ งสัตว์ทะเลหายาก
เช่น วาฬบลูด้า พะยูน โลมาอิรวดี เต่าทะเลฝั่งอันดามัน และนำ�ข้อมูลที่ศึกษาวิจัยมาจัดทำ�เป็นเอกสารเผยแพร่
ที่สามารถสื่อสารได้ง่ายกับภาคประชาชน ทำ�ให้ภาคประชาชนและกลุ่มท่องเที่ยวในท้องถิ่น นำ�เอกสาร คู่มือและสื่อ
ต่างๆ ไปใช้เป็นแนวทางในการทำ�งานอนุรักษ์และงานธุรกิจท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่
นอกจากนั้นยังดำ�เนินงานวิจัยโดยการทำ�งานแบบมีส่วนร่วมกับประชาชน ด้วยการให้ชุมชนเป็นผู้ให้ข้อมูล
รวบรวมข้อมูล และใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านในการอนุรักษ์ การสังเกตพฤติกรรมของสัตว์ทะเล ส่งเสริมเครือข่ายในพื้นที่
เฝ้าระวัง รายงาน และติดสัญญาณติดตามสัตว์ทะเลหายากในทะเล ทำ�ให้สามารถชีช้ ดั ถึงสาเหตุการตายหลักของพะยูน
และสามารถลดการทำ�ลายแหล่งอาหารของพะยูน ส่งผลให้ลดอัตราการตายของพะยูน
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ทำ�ให้เข้าใจวิถีชีวิตของวาฬบรูด้า และโลมาอิรวดี
ส่ ง ผลให้ ภ าคประชาชน นั ก ท่ อ งเที่ ย ว และเครื อ ข่ า ย
ในพื้นที่ ได้มีความรู้ที่ถูกต้องในการอนุรักษ์สัตว์ทะเล
หายากและเข้ามาเป็นแนวร่วมในการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน
โดยทำ�ให้นักท่องเที่ยวมีความรู้ที่ถูกต้องในการเข้าชม
วาฬบรูดา้ และโลมาอิรวดีในท้องทะเลอย่างถูกวิธี ไม่เป็น
การรบกวนและไม่ทำ�ให้สัตว์ได้รับอันตราย

“รักษ์...ทช.”
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