รายงานการประชุม
ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๑ (ศรชล.เขต ๑)
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗
ณ โรงแรม โกลเด้น ซิต้ี ระยอง อ.เมือง จว.ระยอง
----------------------------ผู้มาประชุม
หน่วยในกองทัพเรือ
๑. พลเรือโท วีระพันธ์ สุขก้อน
ผู้อานวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๑/ประธาน
๒. นาวาเอก ประสาทพร สาทรสวัสดิ์
หัวหน้าฝุายนโยบายและแผน ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการ
รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๑/เลขานุการ
๓. นาวาเอก สุชาติ
นาคมอญ
หัวหน้าฝุายข่าว ศูนย์ประสานการปฏิบัติ
ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๑
๔. นาวาเอก ชานาญ
พวงเพชร
หัวหน้าฝุายปฏิบัติการ ศูนย์ประสานการปฏิบัติ
ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๑
๕. นาวาเอก ธานินทร์ ดีมาก
หัวหน้าฝุายงบประมาณ ศูนย์ประสานการปฏิบัติ
ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๑
๖. นาวาเอก ไชยา
ภาตะนันท์
รองหัวหน้าฝุายกฎหมาย ศูนย์ประสานการปฏิบัติ
ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๑
๗. นาวาเอก วศิน
สระศรีดา
รองหั วหน้าฝุ ายนโยบายและแผน ศูนย์ ประสานการปฏิบั ติ
ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๑
๘. นาวาเอก วิชะยะ
พิริยะวัฒน์
รองหัวหน้าฝุายส่งกาลังบารุง ศูนย์ประสานการปฏิบัติ
ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๑
๙. นาวาเอก อนุชา
บุตรสิงขรณ์
รองหัวหน้าฝุายสื่อสาร ศูนย์ประสานการปฏิบัติ
ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๑
๑๐. นาวาตรี สุวิทยา
พานสุวรรณ ประจาฝุายข่าว ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล/ผู้แทน ศรชล.
หน่วยนอกกองทัพเรือ
๑. ร้อยโท ชาญวิโรจน์
๒. นาย สมมิตร
๓. พันเอก รังสรรค์
๔.
๕.
๖.
๗.

นาย อรุณชัย
พันโท ปิยะพล
นาย ธนสรร
นางสาว รัตนา

รองอธิบดีอัยการภาค ๒ สานักงานอัยการภาค ๒
ศิลป์ประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้แทนจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์
ปุุนอภิรักษ์
เจ้าหน้าที่ กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเพชรบุรี
ผู้แทนจังหวัดเพชรบุรี
พุทธเจริญ
ประมงจังหวัดสมุทรสาคร ผู้แทนจังหวัดสมุทรสาคร
ตั่งกรณ์
ผู้ช่วยสัสดีจังหวัดสมุทรสงคราม ผู้แทนจังหวัดสมุทรสงคราม
วงษ์เที่ยง
ผู้ช่วยปูองกันจังหวัด ผู้แทนจังหวัดฉะเชิงเทรา
บุบผาพันธ์
รักษาราชการหัวหน้าปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี
ผู้แทนจังหวัดชลบุรี
รัตนประเสริฐ

๘. นาย ศราวุธ
๙. นาย สุพงษ์วิณัย
๑๐. นาย ไพศาล
๑๑. พันตารวจเอก ชาคริต
๑๒. พันตารวจตรี ปริญญา
๑๓. พันตารวจโท วรวิทย์
๑๔. นาย อาพล

ปิ่นเงิน
ชูยก
ธนะเพิ่มพูล
มงคลศรี
หงส์สร้อย
บุญประคอง
จารูญวงษ์

๑๕. นาย นัทธี

ใจสุทธิ

๑๖. นาย บุญยืน

ชูเสียง

๑๗. นาย พฤฒิก์นันทน์

ขันธวิญํู

๑๘. นาย กฤษดา

หงสะมัต

๑๙. ว่าที่ร้อยตรี วิษณุพงศ์ วิเชียรรัตนกุล
๒๐. นาย พรเทพ

ทองดี

๒๑. นาย ไชโย

ไมทอง

๒๒. นาย ภูดิศ

พันพินิจ

๒๓. นาย สุชิน

ธรรมพิทักษ์

๒๔. นาวาตรี ชัยศิริ
๒๕. นาย ปรีชา

ขุนดา
เพชรเลิศ

๒๖. นาย วัชระ

เจียมอนุกูลกิจ

๒๗. นาย รองฤทธิ์

รัตนสุภา

๒๘. นาย เอกราช
๒๙. นาย บุญเรียง

ต้นศร
รัตนบัณฑิตกุล

-๒รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ผู้แทนจังหวัดระยอง
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี ผู้แทนจังหวัดจันทบุรี
ผู้อานวยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้แทนจังหวัดตราด
ผู้กากับการ ๔ กองบังคับการตารวจน้า
สารวัตรสถานีตารวจน้า ๓ กองกับการ ๕ กองบังคับการตารวจน้า
สารวัตรสถานีตารวจน้า ๑ กองกับการ ๖ กองบังคับการตารวจน้า
เจ้าพนักงานศุลกากรชานาญงาน
หน่วยสืบสวนปราบปรามชลบุรี กรมศุลกากร
ช่างเครื่องเรื อ หน่ว ยสื บสวนปราบปรามสมุ ทรสงคราม
กรมศุลกากร
นายช่างเครื่องกลชานาญงาน
หน่วยสืบสวนปราบปรามประจวบคีรีขันธ์ กรมศุลกากร
นายช่างเครื่องกลชานาญงาน
หน่วยสืบสวนปราบปรามสมุทรปราการ กรมศุลกากร
เจ้าพนักงานศุลกากรชานาญงาน
หน่วยสืบสวนปราบปรามจันทบุรี-ตราด กรมศุลกากร
เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝ๎่งที่ ๑ จังหวัดระยอง
เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝ๎่งที่ ๒ จังหวัดสมุทรสาคร
เจ้าพนักงานตรวจท่าปฏิบัติการ
สานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาประจวบคีรีขันธ์
เจ้าพนักงานตรวจท่าชานาญการ
สานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม
รักษาราชการผู้อานวยการสานักงานเจ้าท่าภูมิภาค
สาขาสมุทรสาคร
ผู้อานวยการสานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาชุมพร
เจ้าพนักงานตรวจเรือชานาญการ
สานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาชลบุรี
นักวิชาการขนส่งชานาญการ
สานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยา
นักวิชาการปฏิบัติการ
สานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาระยอง
รักษาราชการผู้อานวยการ สานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาจันทบุรี
ผู้อานวยการสานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาตราด

-๓๓๐. นาย สุรัฐ
ศิริไสยาสน์
ผู้อานวยการสานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรปราการ
๓๑. นาย มานพ
เหลืองอ่อน
เจ้าพนักงานตรวจท่าชานาญการ
สานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทรา
๓๒. นาย เกียรติศักดิ์
พงษ์พนัศ
นักเดินเรือชานาญการ ศูนย์ควบคุมการจราจร
และความปลอดภัยทางทะเล กรมเจ้าท่า
๓๓. นาย วีระ
จิตรสุวรรณ
หัวหน้าศูนย์บริหารจัดการประมงทะเลอ่าวไทย
ตอนใน สมุทรปราการ
๓๔. นาย กิจภัณฑ์
คงวัฒนา
เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน ศูนย์บริหารจัดการ
ประมงทะเลอ่าวไทยฝ๎่งตะวันออก ระยอง
๓๕. พันตารวจโท หญิง อุทิศ โชติเจริญนาน สารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตราด
๓๖. นาย มนตรี
กิจสวัสดิ์โอสถ เลขานุการสมาคมเรือทักไทย
๓๗ นาย วิทยา
ผลานุสนธิ์
ผู้อานวยการฝุายปฏิบัติการท่อก๊าซธรรมชาติในทะเล
บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
๓๘. คุณ ทิพย์สุคนธ์
ลีเลิศยานนท์
เจ้าหน้าที่อาวุโสฝุายรัฐสัมพันธ์
บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสารวจและผลิต จากัด
๓๙. เรือเอก ชัยยศ
กมลเทพนาวิน บริษัท ไทยออยล์ จากัด (มหาชน)
๔๐. นาย มานพ
เหลืองไพโรจน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝุายปฏิบัติการท่าเรือ
บริษัท ท่าเรือประจวบ จากัด
๔๑. นาย ธงคม
สายทอง
ผู้จัดการความปลอดภัยท่าเรือ
บริษัท โกลบอล พอร์ท แมนเนจเมนท์ จากัด
๔๒. นาย วัชศรุต
ลีฬปิยรัตน์
PFSO บริษัท โกลว์ พลังงาน จากัด (มหาชน)
๔๓. นาย วิจิตร
ศรีทองคา
หัวหน้างานด้านความมั่นคงและภาวะฉุกเฉิน
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)
๔๔. เรือเอก พัลลภ
งามบุญ
วิศวกรฝุายคลังก๊าซปิโตรเลียมภาคตะวันออก
บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
๔๕. นาย สมบูรณ์
สาตสิน
ผู้จัดการฝุายปฏิบัติการท่าเรือ บริษัท ไออาร์พีซี จากัด (มหาชน)
๔๖. นาย สัจจะ
วิบูลย์ลักษณากุล ผู้จัดการฝุายวางแผนปฏิบัติการผลิต
บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จากัด
๔๗. ร้อยตารวจเอก ณัฐพงศ์ โกวิฑูรย์
ผู้อานวยการกองบริการ ท่าเรือแหลมฉบัง
๔๘. นาย สัมฤทธิ์
ฝ๎นเงิน
หัวหน้างานดับเพลิงและรักษาความปลอดภัย
บริษัท ไทยแท้งค์เทอร์มินัล จากัด
๔๙. นาย สมชาย
ทองใบ
SHE Engineer บริษัท มาบตาพุดแทงค์เทอร์มินัล จากัด
๕๐. นาย ธีรเดช
สากูล
Security Shift Officer
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จากัด (มหาชน)
๕๑. นาย ภูหลวง นิลรัตน์ ณ อยุธยา
ผู้ช่วยนายท่า บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จากัด

๕๒. นาย เอกตระกูล

นาคปลัด

๕๓. นาย จารัส
ผู้เข้าร่วมการประชุม
๑. นาวาเอก สราวุธ
๒. นาวาโท โสภณ

เณรทอง
สมสาย
ตั้งวิทย์โมไนย

๓. นาวาตรี เกรียงไกร

เกาะเจริญ

๔. นาวาตรี นาวิน

เส็งแดง

๕. นาวาตรี เนติ

หนูเจริญ

๖. นาวาตรี อานวย

แสงศร

๗. นาวาตรี ภณ

ทิพย์ทอง

๘. เรือเอก วุรธิชัย

ศรีสืบ

๙. เรือเอก เกรียงไกร
๑๐. เรือโท ไกรยุทธ

รักษา
พันธุปาล

๑๑. นาย ชานนท์

บุญถนอม

๑๒. นาย ปวัตน์

มิ่งไม้

๑๓. นาย จรูญ

เทียมเมือง

๑๔. นาย ศรายุ

บรรเทาวงษ์

๑๕. นาย สมศักดิ์
๑๖. นาย ยิ่งยศ
๑๗. นาย สุพัฒน์

พาพันน์
ลาไย
โพธิจันทร์

๑๘. นาย สุเทพ

ศรีสง่า

-๔พนักงานความปลอดภัยประจาท่าเทียบเรือ
บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จากัด
ผู้อานวยการสานักงานท่าเรือนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
นายทหารฝุายเสนาธิการประจาผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑
ประจาฝุายนโยบายและแผน ศูนย์ประสานการปฏิบัติ
ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๑
ประจาฝุายนโยบายและแผน ศูนย์ประสานการปฏิบัติ
ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๑
ประจาฝุายนโยบายและแผน ศูนย์ประสานการปฏิบัติ
ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๑
ประจาฝุายนโยบายและแผน ศูนย์ประสานการปฏิบัติ
ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๑
ประจาฝุายกาลังพล ศูนย์ประสานการปฏิบัติ
ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๑
ประจาฝุายนโยบายและแผน ศูนย์ประสานการปฏิบัติ
ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๑
ประจาฝุายนโยบายและแผน ศูนย์ประสานการปฏิบัติ
ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๑
รักษาราชการนายธงผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑
ประจาฝุายนโยบายและแผน ศูนย์ประสานการปฏิบัติ
ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๑
ช่างเครื่องเรื อ หน่ว ยสื บสวนปราบปรามสมุ ทรสงคราม
กรมศุลกากร
นายท้ายเรือ สัญญาบัตร ๓ หน่วยสืบสวนปราบปราม
ประจวบคีรีขันธ์ กรมศุลกากร
เจ้าพนักงานประมงชานาญงาน ศูนย์บริหารจัดการ
ประมงทะเลอ่าวไทยตอนใน สมุทรปราการ
ผู้จัดการฝุายปฏิบัติการ
บริษัท โกลบอล พอร์ท แมนเนจเมนท์ จากัด
บริษัท โกลบอล พอร์ท แมนเนจเมนท์ จากัด
Davy manager บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)
วิศวกรฝุายคลังก๊าซปิโตรเลียมภาคตะวันออก
บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
กองบริการ ท่าเรือแหลมฉบัง

-๕เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๑๕ นาฬิกา
ประธาน กล่าวเปิดประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
การประชุมศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๑ เป็นไปตาม
ยุทธศาสตร์การคุ้มครองการใช้ประโยชน์จากทะเล ยุทธศาสตร์การสร้างความสงบเรียบร้อยและส่งเสริมการใช้
ประโยชน์จากทะเล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกท่าน ได้รับทราบถึงผลการปฏิบัติงานที่ผ่ านมาของศูนย์ประสาน
การปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๑ ประจาปี งป.๕๗ รวมทั้งการกาหนดแนวทาง
การปฏิบัติงานและแผนการปฏิบัติงานของศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
เขต ๑ ประจ าปี งป.๕๘ ตลอดจนเป็ น การรั บ ทราบป๎ ญ หา อุ ป สรรค ข้ อ ขั ด ข้ อ ง และข้ อ เสนอแนะ
ในการปฏิบัติงานของหน่วยต่าง ๆ ในปีที่ผ่านมา เพื่อที่จะนาไปปรับปรุงและพัฒนา เพื่อให้การดาเนินงานของ
ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๑ ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติ
ทางทะเล เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะทาให้เกิดประสิทธิผลเป็นรูปธรรมต่อไป
ทั้งนี้ในนามศูน ย์ ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๑ จึงขอ
ความร่ ว มมื อจากทุ ก ท่ า นในการร่ ว มแสดงความคิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะต่ า ง ๆ ที่ เ ป็ น ประโยชน์ เพื่ อ ให้
การบริหารจัดการในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลนั้นเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม ศรชล.เขต ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ และติดตามเรื่องที่สั่งการใน
การประชุม ศรชล.เขต ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
๑. รับรองรายงานการประชุม ศรชล.เขต ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อ ๒๒ ม.ค.๕๗ มีผู้เสนอขอแก้ไข ดังนี้
หน้า ๕ บรรทัดที่ ๓๖ จากความว่า “ผู้อานวยการฝุายปฏิบัติการ ” แก้เป็น “ผู้จัดการฝุายปฏิบัติการ”
บรรทัดที่ ๓๗ จากความว่า “นายท่า” แก้เป็น “ผู้ประสานงานทางทะเล”
ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ชอบตามที่ มี ผู้ เ สนอขอแก้ ไ ข มี ม ติ รั บ รองรายงานการประชุ ม
ศรชล.เขต ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
๒. เรื่องที่ต้องติดตาม จานวน ๑๒ เรื่อง
๒.๑ ให้ ฝนผ.ศรชล.เขต ๑ จัดทาคู่มือการปฏิบัติงานและแบบฟอร์มการรายงาน แล้วลง
รายละเอียดในเว็บไซต์ (website) เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ ใน ศรชล.เขต ๑ ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป
รอง หน.ฝนผ.ศรชล.เขต ๑ ชี้แจงดังนี้
ฝนผ.ศรชล.เขต ๑ ได้ดาเนินการจัดทาเรียบร้อยแล้ว
๒.๒ ให้ ฝนผ.ศรชล.เขต ๑ ก าหนดแนวทางในการเพิ่ม กิ จกรรมและการเยี่ย ม/พบปะ
ของผู้ปฏิบัติของหน่วยงานใน ศรชล.เขต ๑ เพื่อความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรและหน่วยงานใน ศรชล.เขต ๑
โดยเสนอแผนงานให้ ศรชล. ทราบ ในเรื่องของการอนุมัติงบประมาณ
รอง หน.ฝนผ.ศรชล.เขต ๑ ชี้แจงดังนี้
ศรชล.เขต ๑ ได้ดาเนินกิจกรรมเพื่อความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรและหน่วยงานใน ศรชล.เขต ๑
ในห้วงของการฝึกของทัพเรือภาคที่ ๑ ร่วมกับบริษัท ท่าเรือประจวบ จากัด ระหว่าง ๖ – ๑๐ ก.ค.๕๗ และ
การฝึกอบรมไทยอาสาปูองกันชาติในทะเลเขต ทรภ.๑ ในพื้นทีจ่ งั หวัดประจวบคีรีขันธ์

-๖๒.๓ ให้ ฝสส.ศรชล.เขต ๑ ดารงการติดต่ อสื่อสารระหว่ า งหน่วยงานใน ศรชล.เขต ๑
พร้อมทั้งกาหนดห้วงเวลาการทดลองข่ายการสื่อสารและดารงการติดต่อสื่อสารให้ได้ตลอดเวลา
รอง หน.ฝนผ.ศรชล.เขต ๑ ชี้แจงดังนี้
การปฏิบัติได้มีเจ้าหน้าที่สื่อสารของ ศรชล.เขต ๑ ปฏิบัติงานตลอด ๒๔ ชม. โดยเตรียมพร้อมอยู่
ณ กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ รวมทั้งได้มีการทดลองการติดต่อสื่อสารในระบบ VTS กับศูนย์ควบคุม
การจราจรและความปลอดภัยทางทะเล กรมเจ้าท่า ช่วงเวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา ของทุกวัน
๒.๔ ให้ ฝนผ.ศรชล.เขต ๑ หารือ/ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่มีเหตุการณ์
การตรวจพบหอยตายโดยไม่ทราบสาเหตุใน จังหวัดเพชรบุรี
รอง หน.ฝนผ.ศรชล.เขต ๑ ชี้แจงดังนี้
จากการตรวจสอบข้อมูลกับหน่ว ยงานที่มีหน้าที่รับผิ ดชอบทราบว่าเหตุการณ์ดังกล่ าวนั้นเป็น
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ โดยน้าทะเลที่เป็นพิษจากการตายของแพลงก์ตอน แล้วจมลงสู่พื้นทะเล เป็นสาเหตุ
ให้ ห อยที่เกษตรกรเลี้ ยงไว้ในทะเลตายเป็นบริเวณกว้างโดยพื้นที่ที่มีการตรวจพบ ประกอบด้ว ยพื้นที่ตาบล
บ้านแหลม ตาบลบางตะบูน ตาบลบางตะบูนออก และตาบลบางขุนไทร อาเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
ทั้งนี้เป็นการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่กรมประมงในพื้นที่
๒.๕ ให้ ฝนผ.ศรชล.เขต ๑ ประสานกับ ศรชล. และ อศ. ในการรวบรวมข้อมูลตาบลที่
ปะการังเทียมในพื้นที่ที่วางไปแล้ว รวมทั้งการปรับปรุงข้อมูลในแผนที่ให้ตรงกับความเป็นจริง
รอง หน.ฝนผ.ศรชล.เขต ๑ ชี้แจงดังนี้
ในเบื้องต้นกองทัพเรือได้ดาเนินการตรวจสอบในลักษณะของความปลอดภัยในการเดินเรือ โดยใน
กรณีที่อนุ มัติ กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ จะออกประกาศชาวเรือในการแจ้งปรับปรุงข้อมูลในแผนที่ต่อไป
ซึ่งยกเว้นการวางปะการังเทียมที่ไม่ ได้รับอนุญาต จะตรวจพบเมื่อ กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ ทาการสารวจ
พื้นท้องทะเลประจาปีตามวงรอบ
๒.๖ ให้ ฝนผ.ศรชล.เขต ๑ และ ฝปก.ศรชล.เขต ๑ ให้การอบรม/ชี้แจง ผู้ประกอบการและ
ชาวประมงให้ ท ราบถึ ง ขอบเขต หน้ า ที่ ต ามกฎหมายที่ ใ ห้ อ านาจแก่ เ จ้ า หน้ า ที่ ในการด าเนิ น การ
ต่อผู้กระทาผิดกฎหมายประมง รวมทั้งกระทาความผิดในการจอดเรือบริเวณแท่นขุดเจาะฯ
รอง หน.ฝนผ.ศรชล.เขต ๑ ชี้แจงดังนี้
การด าเนิ น การดั งกล่ าวได้ มี การอบรมและชี้ แจงโดยเจ้ าหน้ าที่ จาก บริ ษั ท ปตท. ส ารวจและ
ผลิตปิโตรเลียม จากัด (มหาชน) ในการฝึกอบรมไทยอาสาปูองกันชาติทางทะเล เขตทัพเรือภาคที่ ๑ โดยในปี
ที่ผ่านมาได้อบรมชี้แจงให้กับชาวประมงในพื้นที่จังหวัดระยอง และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รวมทั้งสิ้น ๒๐๐ คน
๒.๗ ให้ ฝนผ.ศรชล.เขต ๑ และ ฝขว.ศรชล.เขต ๑ ประชุมร่วมกับหน่วยงาน ศรชล.เขต ๑
เพื่อกาหนดแนวทางในการตรวจแรงงานเถื่อนในทะเลร่วมกับหน่วยงานใน ศรชล.เขต ๑
รอง หน.ฝนผ.ศรชล.เขต ๑ ชี้แจงดังนี้
ในปี งป.๕๗ ศรชล.เขต ๑ ได้กาหนดจัดการฝึกปฏิบัติการร่วม ศรชล.เขต ๑ พร้อมทั้งการรับฟ๎ง
ความคิดเห็นของผู้ประกอบการประมง และการกาหนดแนวทางการตรวจร่วมกับหน่วยงานใน ศรชล.เขต ๑
ซึ่งการปฏิบัติดังกล่าวนั้นสอดคล้องกับแนวทางที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติกาหนดไว้
๒.๘ ให้ ทรภ.๑ ประสาน ยก.ทร. ในการแจ้งข้อมูลในประกาศชาวเรือในการยิงอาวุธของ ทร.
ประกอบด้ ว ย ห้ ว งระยะเวลาการยิ ง ที่ แ จ้ง นานกว่ า การยิ ง จริ ง และการแจ้ง ข้ อ มูล ที่ ก ระชั้ น ชิ ด เพื่ อ ให้
เรือสินค้าต่าง ๆ มีการเตรียมการปฏิบัติให้ทันเวลา

-๗รอง หน.ฝนผ.ศรชล.เขต ๑ ชี้แจงดังนี้
ในการปฏิบัติดังกล่าว ศรชล.เขต ๑ ได้แจ้งพร้อมทั้งสาเนาประกาศชาวเรือให้ กับศูนย์ควบคุม
การจราจรและความปลอดภัยทางทะเล กรมเจ้าท่า ทุกครั้ง เพื่อแจ้งให้กับเรือที่สัญจรผ่านพื้นที่ทราบ รวมทั้ง
มีการกระจายเสียงทางสถานีวิทยุของกองทัพเรือ
๒.๙ ให้ ฝนผ.ศรชล.เขต ๑ ประชุม/หารือร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับแผนเผชิญ
เหตุต่าง ๆ ในการประสานการใช้แผนต่าง ๆ รวมทั้งความเชื่อมโยงของแผนของหน่วยต่าง ๆ กับหน่วยงาน
ราชการในพื้นที่ รวมทั้งการจัดทาแผนรองรับกรณีคราบน้ามันในทะเลปรากฏโดยไม่ทราบสาเหตุและเข้ามา
ที่บริเวณชายฝั่ง
รอง หน.ฝนผ.ศรชล.เขต ๑ ชี้แจงดังนี้
ในปีงบประมาณที่ผ่านมา ศรชล.เขต ๑ ได้จัดกาลังพลเข้าประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
แผนเผชิญเหตุต่าง ๆ ประกอบด้วย การปรับปรุงแผนปูองกันและขจัดมลพิษทางน้าเนื่องจากน้ามันแห่งชาติ
การปรับปรุงแผนเผชิญเหตุจังหวัดระยอง รวมทั้งการกาหนดแนวทางการใช้และการเก็บอุปกรณ์ของสมาคม
อนุรักษ์สภาพแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมน้ามัน (IESG) และเสนอแนะการสารองการใช้จ่ายงบประมาณ
ในการแก้ไขป๎ญหาไปก่อนแล้วจึงเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการดาเนินการจากผู้ก่อเหตุในการประชุม C- MEX
(Crisis management Exercise)
๒.๑๐ ให้ ฝนผ.ศรชล.เขต ๑ และ ฝปก.ศรชล.เขต ๑ ประชุมวางแผน กาหนดแนวทาง
การฝึ กและหน่ วยร่ ว มฝึ กต่ า ง ๆ ในการบูร ณาการสถานการณ์ ก ารฝึก ให้ มีค วามเชื่อ มโยงกับ ภัย ต่า ง ๆ
เช่น การก่อการร้า ย น้ามัน รั่วไหล กาหนดแนวทางการแก้ไ ขปัญหา รวมทั้งการจัดผู้สังเกตการณ์ ฝึกใน
การเข้ า ร่ ว มการฝึ ก โดยขอให้ ห น่ ว ยงานต่ า ง ๆ ที่ มี ก ารฝึ ก แจ้ ง การฝึ ก ให้ ศรชล.เขต ๑ ทราบ
เพื่อประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานต่าง ๆ รับทราบ รวมทั้งประสานการฝึกตามวงรอบและรหัสการฝึกที่กาหนด
(NASMEX,INEX,NSP-EX) ในการกาหนดแผนงานล่วงหน้าอย่างน้อย ๒ ปี
รอง หน.ฝนผ.ศรชล.เขต ๑ ชี้แจงดังนี้
ในปี ที่ ผ่ า นมาทั พ เรื อ ภาคที่ ๑ ได้ จั ด การฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารร่ ว มทั พ เรื อ ภาคที่ ๑ ในพื้ น ที่
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับบริษัท ท่าเรือประจวบ จากัด ในรหัสการฝึก NAPPEX 2014 โดยการฝึกฯ
ได้กาหนดกรอบสถานการณ์การฝึกในหัวข้อการก่อวินาศกรรมท่าเรือ การบุกรุกท่าเรือ การแก้ไขป๎ญหาน้ามัน
รั่วไหลทางทะเล ในคราวเดียวกัน
๒.๑๑ ให้ ฝสส.ศรชล.เขต ๑ กาหนด Line group ของ ศรชล.เขต ๑ ในการติดต่อสื่อสาร
ระหว่างหน่วยงานใน ศรชล.เขต ๑
รอง หน.ฝนผ.ศรชล.เขต ๑ ชี้แจงดังนี้
ศรชล.เขต ๑ จัดทา Line group ศรชล.เขต ๑ เรียบร้อยแล้ว ในป๎จจุบันมีสมาชิกจานวนทั้งสิ้น ๕๐ ราย
๒.๑๒ ให้ ฝสส.ศรชล.เขต ๑ จัดทา Website เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลความมั่นคงในทะเล
รวมทั้งกาหนดสิทธิของผู้เข้าใช้ของหน่วยงานใน ศรชล.เขต ๑
รอง หน.ฝนผ.ศรชล.เขต ๑ ชี้แจงดังนี้
ป๎จจุบัน ศรชล.ได้มีการจัดทา Website เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลความมั่นคงในทะเลโดยในส่วนของ
การกาหนดสิทธิของผู้เข้าใช้ของหน่วยงานใน ศรชล.เขต ๑ นั้น ศรชล. จะกาหนดและแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป
ที่ประชุม รับทราบ

-๘ระเบียบวาระที่ ๓ ฝนผ.ศรชล.เขต ๑ ชี้แจงสรุปผลการปฏิบัติงานของ ศรชล.เขต ๑ ประจาปี งป.๕๗ และ
หน่ ว ยต่าง ๆ ใน ศรชล.เขต ๑ ชี้แจงป๎ ญหาอุปสรรค ข้อขัดข้องและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานใน
ศรชล.เขต ๑ ประจาปี งป.๕๗
รอง หน.ฝนผ.ศรชล.เขต ๑ ชี้แจงดังนี้
ศู น ย์ ป ระสานการปฏิ บั ติ ใ นการรั ก ษาผลประโยชน์ ข องชาติ ท างทะเล (ศรชล.) ซึ่ ง จั ด ตั้ ง ขึ้ น
ตามนโยบายของรัฐบาล ในการเป็นศูนย์กลางประสานงานต่าง ๆ เกี่ยวกับกิจการทางทะเลในทุก ๆ ด้าน เพื่อให้
การปฏิบัติในทะเลเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ไม่เกิดความซ้าซ้อนในการปฏิบัติ และมีการแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูล
กันอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของ ศรชล.เขต ๑ มีทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นศูนย์กลางในการประสานการปฏิบัติในพื้นที่
รั บ ผิ ด ชอบของทั พ เรื อ ภาคที่ ๑ ซึ่ ง ในส่ ว นของส่ ว นราชการต่ า ง ๆ ยั ง คงปฏิ บั ติ ง านตามภารกิ จ ของหน่ ว ย
มีอานาจหน้าที่ตามกฎหมายต่าง ๆ ไม่เปลี่ยนแปลง
ที่ตั้ง ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๑ (ศรชล.เขต ๑) มีที่ตั้ง
อยู่ ที่ ก องบั ญ ชาการทั พ เรื อ ภาคที่ ๑ (บก.ทรภ.๑) โดยมี ผู้ บั ญ ชาการทั พ เรื อ ภาคที่ ๑ (ผบ.ทรภ.๑) เป็ น
ผู้อานวยการศูนย์ ป ระสานการปฏิบั ติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต ๑ (ผอ.ศรชล.เขต ๑)
พื้นที่รับผิดชอบ มีพื้นที่ปฏิบัติการด้านอ่าวไทยตอนบน รวมทั้งอ่าวไทยรูปตัว ก ลงมาจนถึงเส้นรอยต่อจังหวัด
ชุ ม พรและจั ง หวั ด สุ ร าษฏร์ ธ านี โดยมี ข อบเขตความรั บ ผิ ด ชอบอยู่ ภ ายในทะเลอาณาเขต (๑๒ ไมล์ ท ะเล
จากเส้นฐานตรง) และขยายการปฏิบัติไปถึงเขตต่อเนื่องเขตไหล่ทวีป/เขตเศรษฐกิจจาเพาะ และในทะเลหลวง
ตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายบางฉบับ ซึ่งมีหน่วยรับผิดชอบตามพื้นที่ทะเล ทั้งนี้เป็นไปตามกฎหมายที่ได้ประกาศ
ให้อานาจหน้าทีแ่ ก่เจ้าหน้าที่ไว้สาหรับภารกิจที่ปฏิบัติ
หน่ ว ยปฏิ บั ติ ก ารหลั กประกอบด้ว ย ส่ ว นราชการที่ มีห น้ าที่ รั บ ผิ ด ชอบในงานทางทะเล ได้ แ ก่
กองทัพเรือ กองบังคับการตารวจน้า กรมเจ้าท่า กรมประมง กรมศุลกากร และ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ๎่ง
และหน่วยปฏิบัติการร่วม ประกอบด้วย ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางทะเล และหน่วยงานภาคเอกชน
ในพื้นที่รับผิดชอบของ ศรชล.เขต ๑
ฝุายอานวยการ ศรชล.เขต ๑ ประกอบด้วย ฝุายต่าง ๆ จานวน ๘ ฝุาย คือ ฝุายกาลังพล ฝุายข่าว
ฝุายนโยบายและแผน ฝุายปฏิบัติการ ฝุายส่งกาลังบารุง ฝุายสื่อสาร ฝุายงบประมาณ และฝุายกฎหมาย
เมื่ อ ๒๐ ธ.ค.๕๖ นายกรั ฐ มนตรี ไ ด้ ล งนามในค าสั่ ง สภาความมั่ น คงแห่ ง ชาติ ที่ ๑/๒๕๕๖
เรื่ อ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการนโยบายการรั ก ษาผลประโยชน์ ข องชาติ ท างทะเล เพื่ อ เป็ น การยกระดั บ ของ
ศูน ย์ ป ระสานการปฏิ บั ติในการรั กษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ทั้งนี้ ศรชล. ได้ดาเนินการยกระดั บ
การปรับปรุงโครงสร้างจากศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๑ (ศรชล.เขต ๑)
เป็นศูนย์อานวยการในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค ๑ (ศรชล.ภาค ๑)
โดยมีคณะกรรมการ ศรชล.ภาค ดังนี้
๑. ผู้บัญชาการทัพเรือภาค เป็น ประธานกรรมการ
๒. รองผู้บัญชาการทัพเรือภาค เป็น รองประธานกรรมการ
๓. เสนาธิการทัพเรือภาค เป็น เลขานุการ
๔. รองผู้บัญชาการฐานทัพ เป็น กรรมการ
๕. ผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ เป็น กรรมการ
๖. ผู้แทนสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็น กรรมการ
๗. ผู้แทนกองอานวยการรักษาความมั่นคงภายใน เป็น กรรมการ
๘. ผู้แทนกองบังคับการตารวจน้า เป็น กรรมการ
๙. ผู้แทนกรมประมง เป็น กรรมการ
๑๐. ผู้แทนกรมเจ้าท่า เป็น กรรมการ

-๙๑๑. ผู้แทนกรมศุลกากร เป็น กรรมการ
๑๒. ผู้แทนกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ๎่ง เป็น กรรมการ
๑๓. ผู้แทนสานักงานปูองกันและปราบปรามยาเสพติด เป็น กรรมการ
๑๔. ผู้แทนตารวจตรวจคนเข้าเมือง เป็น กรรมการ
๑๕. ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เป็น กรรมการ
๑๖. ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็น กรรมการ
๑๗. ผู้แทนหน่วยราชการอื่น ๆ เป็น กรรมการ
ฝุ า ยอ านวยการศู นย์ ป ระสานการปฏิ บั ติ ในการรั กษาผลประโยชน์ ของชาติ ทางทะเล ภาค ๑
ประกอบด้วย ฝุายต่าง ๆ จานวน ๘ ฝุาย คือ ฝุายประเมินสถานการณ์และความเสี่ยง ฝุายกาลังพลและธุรการ
ฝุายนโยบายและวางแผน ฝุายส่งกาลังบารุง ฝุายการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ฝุายกฎหมาย ฝุายงบประมาณ
ฝุายประชาสัมพันธ์และประสานงาน รวมทั้งมีกาลังที่จะปฏิบัติการร่วมของ ศูนย์อานวยการปฏิบัติในการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค
หากได้ทาการปรับโครงสร้าง ศรชล. มารองรับภาระงานทางทะเลดังกล่าว โดยให้มีอานาจหน้าที่
ในการอ านวยการ ตลอดจนมี แ ผนงานและโครงการรองรั บ รวมทั้ ง มอบอ านาจให้ ป ระกาศเขตการให้
ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินทางทะเลให้กับ ผอ.ศรชล.ภาค ซึง่ ศรชล.ภาค ก็จะสามารถทาหน้าที่
เป็นหน่วยงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยทางทะเลได้อย่างมีประสิทธิภาพในทันที เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่มี
ความพร้อมทั้งองค์บุคคล องค์ความรู้ รวมทั้งมีระบบงานต่าง ๆ รองรับไว้แล้ว รวมทั้ง บก.ศรชล.ภาค สามารถ
ที่จะพร้อมปฏิบัติงานในลักษณะอานวยการ และมี ระบบการสื่อสารที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับหน่ว ยงานทางทะเล
และหน่วยงานบรรเทาภัยระดับจังหวัด
รองอธิบดีอัยการภาค ๒ การขอใช้เรือในกรณีฉุกเฉิน ศรชล.เขต ๑ มีมาตรการหรือวิธีการอย่างไร
ในการขอใช้เรือจากหน่วยต่าง ๆ ซึ่งจะต้องขออนุญาตจากผู้บังคับบัญชาของหน่วยนั้นก่อน
รอง หน.ฝนผ.ศรชล.เขต ๑ ชี้แจงดังนี้
ในหน่ ว ยปฏิ บั ติ ก ารหลั ก เรื อ ที่ เ ข้ า มาปฏิ บั ติ ร าชการในทั พ เรื อ ภาคที่ ๑ อยู่ ใ นอ านาจของ
ผู้ บั ญชาการทั พเรื อภาคที่ ๑ ไม่ มี ป๎ ญ หาในเรื่ อ งการสั่ ง การ ในส่ ว นของกรมเจ้ า ท่ า ขึ้ น อยู่ กั บ ขนาดของเรื อ
ในเบื้องต้นในส่วนของ ศรชล.เขต ๑ จะแก้ไขโดยการมอบอานาจให้กับหัวหน้าส่วนเป็นผู้มีอานาจสั่งการใช้เรือได้
ประธาน ศรชล. ตามโครงสร้างใหม่ ประกอบด้วยกาลังจากหน่วยงานต่าง ๆ ต่อไปจะมีการตั้ง
งบประมาณไว้เพื่อรองรับการดาเนินการในเรื่องนี้ โดยจะมีการแก้ไขการใช้กาลังทางเรือต่อไป ผอ.ศรชล.ภาค
จะต้องมีอานาจสั่งการได้ ทาให้การปฏิบัติงานดังกล่าวมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
รอง หน.ฝนผ.ศรชล.เขต ๑ ชี้แจงต่อ ดังนี้
ตามร่างยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติทางทะเลพ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ ได้กาหนดให้ ศรชล.
เป็นหน่วยรับผิดชอบหลัก ๔ แนวทาง ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การคุ้มครองการใช้ประโยชน์จากทะเล
ข้อ ๒.๓ เสริมสร้างและพัฒนาระบบตรวจการณ์ เฝูาตรวจติดตาม ควบคุมเรือ และพิสูจน์ทราบ
เปูาหมายต่าง ๆ ทางทะเลให้ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพื่อปกปูองและรักษาอานาจอธิปไตยบูรณภาพ
แห่งดินแดนและสิทธิอธิปไตยทางทะเลจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมทั้ง เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในการ
ควบคุมกิจกรรมทางทะเล การบังคับใช้กฎหมาย การให้ความคุ้มครอง และความปลอดภัย
ข้อ ๒.๕ พั ฒ นาขี ดความสามารถของประเทศในด้ า นการแลกเปลี่ ย นข่า วสาร การข่ า วกรอง
การแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า การตรวจการณ์ การสกัดกั้น ควบคู่กับการแสวงหาและใช้ประโยชน์จากความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ ในการรับมือกับภัยคุกคามความมั่นคงให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อสถานการณ์

- ๑๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความสงบเรียบร้อย และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทะเล
ข้อ ๓.๒ ส่งเสริมความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายคมนาคมขนส่งการประมง และการท่องเที่ยว
ทางทะเล รวมถึงให้มีการบริหารจัดการ และใช้ประโยชน์จากทะเลอย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย
ข้อ ๓.๔ การดาเนินกิจกรรมเพื่อแสวงหาประโยชน์จากทะเลทั้งกิจกรรมของภาครัฐและกิจกรรม
ของภาคเอกชน จะต้องคานึงถึงสิทธิ ความเป็นธรรม และวัฒนธรรมของชุมชนในพื้นที่ รวมทั้งการให้ความสาคัญ
ในเรื่องผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเล
ซึ่งการปฏิบัติงานของ ศรชล.เขต ๑ ในปี งป.๕๗ ที่ผ่านมานั้น ได้ดาเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ ๒
และยุทธศาสตร์ที่ ๓ กลยุทธ์ ความคุ้มครองและรักษาให้ปลอดภัยจากภัยคุกคาม โดยมี แผนงาน ประกอบด้วย
การปฏิ บั ติ ด้ า นยุ ท ธการ การรั ก ษากฎหมายในทะเล การช่ ว ยเหลื อ ประชาชนและผู้ ป ระสบภั ย ทางทะเล
การคุ้มครองและรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล การสนับสนุนกิจที่จัดตั้งเป็นศูนย์ฯ ของทัพเรือภาคที่ ๑
และการปฏิบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
โดยได้ผ ลสรุ ป จากการฝึ กปฏิบัติการร่วม ศรชล.เขต ๑ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ
ประชุมที่แนบ ได้แก่
๑. การรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ จากผู้รั บบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของ ศรชล.เขต ๑
โดย นายภาณุ ธนะสาร กานันตาบลปากน้าประแสร์ และ รักษาการนายกสมาคมชาวประมงปากน้าประแสร์
ป๎ญหาการทาประมงในพื้นที่อ่าวไทย เป็นแรงงานไม่ถูกต้องตามกฎหมาย และกรณีที่เป็นการค้ามนุษย์
กรณีการใช้แรงงานประมงที่เกี่ยวกับเด็กอายุต่ากว่า ๑๘ ปี โดยการกระทาความผิ ดที่ตรวจพบส่ว นใหญ่นั้น
จะเป็นความผิดตามกฎหมายทางทะเลโดยทั่วไป ประกอบด้วย
- ประมวลกฎหมายอาญา
- พระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.๒๕๓๙
- พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.๒๕๒๒
- พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖
- พระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒
- พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ.๒๕๒๘
ส่วนการทาการประมงนอกน่านน้าไทย (เรืออวนล้อม) อาจตรวจพบการค้ามนุษย์ ซึ่งคาดการณ์ว่า
อาจจะมีการค้ามนุ ษย์ และการใช้แรงงานในภาคประมงในพื้นที่ที่เป็นการประกอบการการทาประมงน้าลึ ก
ซึง่ ในป๎จจุบันยังไม่มีการตรวจสอบที่ชัดเจน
๒. การแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกาลังพลของหน่วยงานใน ศรชล.เขต ๑ ในหัวข้อ “การแก้ไข
ปัญหาการค้ามนุษย์และแรงงานในกิจการประมงเพื่อให้สอดคล้องตามแนวทางที่ คสช. กาหนด รวมทั้ง
ผลกระทบต่อผู้ประกอบการในพื้นที่ จังหวัดชลบุรี และ จังหวัดระยอง”
ปัญหาที่ตรวจพบ
- ผู้ ค วบคุ ม เรื อ (ไต๋ เ รื อ ) ไม่ ใ ช่ ค นไทย โดยด าเนิ น การเช่ า เรื อ ประมงในพื้ น ที่ ซึ่ ง ท าการแบ่ ง
ผลประโยชน์ที่ได้รับให้กับเจ้าของเรือตามอัตราส่วน ๕๐ : ๕๐
- มีการเช่าเรือที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ซึ่งเอกสารในการใช้เรือนั้นไม่ตรงกับความเป็นจริง
แนวทางการดาเนินการแก้ไขปัญหา
๑. ควรมีการสารวจเรือประมงในพื้นที่เพื่อจัดทาฐานข้อมูลเรือประมง รวมทั้งแรงงานในภาคประมง
โดย กรมเจ้าท่า

- ๑๑ ๒. ควรกาหนดช่องทางการเข้า – ออก ของแรงงานตามช่องทางที่ภาครัฐกาหนด โดยจะต้องเป็น
การประสานความร่วมมือในรูปแบบระหว่าง รัฐ – รัฐ โดย สานักงานอัยการภาค ๒ และ ทรภ.๑
๓. ควรมีการจัดทาบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) ระหว่างผู้ใช้แรงงานและผู้ประกอบการในภาพรวม
ของแนวทางการใช้แรงงานสาขาต่าง ๆ รวมทั้งผลประโยชน์ที่จะได้รับ โดย สานักงานจัดหางาน จว.ระยอง
๔. ควรให้มีการแจ้งการเข้า – ออก รวมทั้งการจ้าง – เลิกจ้าง ของแรงงานภาคการประมงให้กับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อจัดทาเป็นฐานข้อมูลในอนาคตต่อไป โดย กรมเจ้าท่า
๕. ควรเสนอให้มีการบรรจุหน่วยงานหรือผู้แทนของ ศรชล. และ ศรชล.เขต ในคณะกรรมการปูองกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์ (คณะกรรมการ ปคม.) โดย สนง.พมจ.จันทบุรี
๖. ควรจัดทาระบบการเชื่อมโยงฐานข้อมูลของเรือประมง และแรงงานประมงในรูปแบบของระบบ
สารสนเทศ โดย ทรภ.๑
๗. ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้แรงงานได้รับทราบถึงประโยชน์การลงทะเบียนแรงงานที่ถูกต้อง
รวมทั้งค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการลงทะเบียนแรงงาน โดย สานักงานอัยการภาค ๒ และ ทรภ.๑
๘. ควรคานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ประกอบการควบคู่ไปกับผลประโยชน์ของผู้ใช้แรงงาน โดย
กองบังคับการตารวจน้า
๙. ควรมีการกาหนดจานวนของผู้ติดตามของแรงงานที่เข้ามาในประเทศไทย เพื่อเป็นการควบคุม
จานวนแรงงาน และจัดทาเป็นฐานข้อมูลต่อไป โดย ทรภ.๑
๑๐. การอนุญาตการใช้เรือของหน่วยปฏิบัติการหลัก ใน ศรชล.เขต เมื่อมีการร้องขอจาก บก.ศรชล.เขต
ในการปฏิบัติตามกิจต่าง ๆ ที่ได้รับ มอบ ควรจะมีการมอบอานาจให้ ผู้ บังคับหน่วยในพื้นที่สามารถมีอานาจ
ในการพิจารณาสั่งการพร้อมทั้งอนุมัติได้ โดย ทรภ.๑
สานัก งานเจ้ า ท่า ภูมิ ภ าค สาขาพัท ยา ในการฝึ กอบรมตามข้อ เสนอของกรมเจ้ าท่ า ซึ่ง เป็ น
การรายงานชี้แจงของกรมเจ้าท่ากาลังเตรียมการอะไรบ้าง ในเรื่องของการปราบปรามการค้ามนุษย์ ที่เกี่ยวกับ
แรงงานประมงที่อยู่บนเรือ เมื่อวันที่ ๕ ส.ค.๕๗ แนวทางที่กรมเจ้าท่าพยายามควบคุม ขณะนี้มีแรงงาน การจ้าง
งานบนเรื อ และการเปลี่ ย นเรื อ ที่ ก รมเจ้ า ท่ า ไม่ ท ราบเลย เนื่ อ งจากเรื อ ประมงยั ง มี ก ารรายงานข้ อ มู ล ที่ มี
ความคลาดเคลื่อนกับฐานข้อมูลทะเบียนเรือจริง โดยมีการเสนอแนวทางการแก้ป๎ญหาว่าควรจะมีการสารวจข้อมูล
แล้วช่วยกันแก้ไขป๎ญหาให้ตรงจุด สุดท้ายคือเรื่องการแจ้งเข้า แจ้งออกของเรือที่กาลังจะออก ขอให้รายงานและ
แจ้งกรมเจ้าท่าก่อนออกเรือ ซึ่งทั้ง ๓ แนวทาง ยังอยู่ระหว่างการพิจารณา และกาหนดแนวทางที่ชัดเจนอีกครั้งหนึ่ง
หากได้แนวทางที่ชัดเจนแล้ว กรมเจ้าท่าจะได้ออกประกาศหรือเป็นคาสั่งของกรมเจ้าท่าเพื่อบังคับใช้ต่อไป
ผู้แ ทน จั ง หวั ด สมุ ทรสาคร ขณะนี้ กฎหมายเกี่ ย วกั บ การประมงฉบั บ ใหม่ จะมี ร ายละเอี ย ด
ที่ค่อนข้างลึกลงไปมากและเข้มงวดมากยิ่งขึ้น
รอง หน.ฝนผ.ศรชล.เขต ๑ ชี้แจงต่อ ดังนี้
แผนปฏิบัติราชการของ ศรชล.เขต ๑ ได้กาหนดการปฏิบัติของ ศรชล.เขต ๑ ได้แก่
๑. การฝึกปฏิบัติการร่วม ศรชล.เขต ๑ ประกอบด้วย การฝึกภาคสนาม ศรชล.เขต ๑ ได้ดาเนินการฝึก
การปฏิบัติการร่วม ศรชล.เขต ๑ ในพื้นที่จังหวัดระยอง โดยเชิญหน่วยงาน ศรชล.เขต ๑ ในพื้นที่เข้าร่วมการฝึก
ในส่วนของการฝึกป๎ญหาที่บังคับการ (บก.ศรชล.เป็นผู้อานวยการฝึก) ซึ่งในปี งป.๕๗ ศรชล. ได้ทาการฝึกป๎ญหา
ที่บังคับการในพื้นที่ของ ศรชล.เขต ๓
๒. การสร้างเครือข่ายด้านความร่วมมือในระดับต่าง ๆ ประกอบด้วย การประชุม ศรชล.เขต ๑
จานวน ๒ ครั้ง ซึ่งในวันนี้ เป็นการประชุม ครั้งที่ ๒ ของปีงบประมาณ ๒๕๕๗ รวมทั้งในปีงบประมาณที่ผ่ านมา
ผู้อานวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๑ ได้มีการพบปะ/เยี่ยมเยียน
หน่วยในพื้นที่ของ ศรชล.เขต ๑ ในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ เพื่อเป็นการรับทราบป๎ญหาและเสริมสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างหน่วยงานใน ศรชล.เขต ๑

- ๑๒ ๓. การประชาสัมพันธ์การดาเนินการของ ศรชล.เขต ๑ ผ่านสื่อต่าง ๆ ซึ่ง ศรชล.เขต ๑ ได้มีการแจ้ง
ข่าวสารการปฏิบัติงานใน ศรชล.เขต ๑ ให้สื่อทราบทุกกิจกรรมทางหน้า Webpage ของ ศรชล.เขต ๑ รวมทั้งได้มี
การจัดพิธีแถลงข่าวการฝึ กภาคสนามพื้นที่ ตามที่ทัพเรือภาคที่ ๑ จัดการฝึกปฏิบัติการร่ว มทัพเรือภาคที่ ๑
ณ บริษัท ท่าเรือประจวบ จากัด
โดยในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ฝนผ.ศรชล.เขต ๑ ได้รวบรวมผลการปฏิบัติที่ส าคัญประกอบด้ว ย
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม ทั้งนี้ ฝนผ.ศรชล.เขต ๑ ขอชี้แจงการปฏิบัติที่เป็นการประสานและ
ปฏิบัติร่วมกัน จานวน ๕ เหตุการณ์ ประกอบด้วย
การจับกุมการกระทาผิดเกี่ยวกับ พ.ร.บ.สรรพสามิต โดยเป็นการประสานและปฏิบัติงานร่วมกันของหน่วยงาน
ใน ศรชล.เขต ๑ ประกอบด้วย ทัพเรือภาคที่ ๑ สานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยา หน่วยสืบสวนปราบปรามชลบุรี
กรมศุลกากร สานักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง
- ใน ๘ พ.ค.๕๗ ศรชล.เขต ๑ โดย ร.ล.สู้ไพรินทร์ ตรวจค้นเรือประมงไม่มีอุปกรณ์ทาการประมง
บริเวณแบริ่ง ๐๘๕ ระยะ ๕ ไมล์ จากเกาะแสมสาร ลูกเรือคนไทย จานวน ๓ คน ผลการตรวจสอบพบระวาง
กลางลา มีการดัดแปลงสาหรับบรรทุกน้ามันและมีน้ามันดีเซลอยู่ในระวาง จานวน ๘,๕๐๐ ลิตร จึงได้ควบคุม
เรือประมงพร้อมลูกเรือมายังท่าเทียบเรือ กองบัญชาการกองเรือยุทธการ (กลางอ่าว) เพื่อดาเนินการตรวจสอบ
ผลการตรวจสอบพบมีการกระทาผิด พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต และ พ.ร.บ.เรือไทย จึงได้ควบคุมผู้ต้องหาพร้อม
ของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตารวจภูธรสัตหีบ เพื่อดาเนินคดีตามกฎหมาย
การช่วยเหลือประชาชนและผู้ประสบภัยทางทะเล จานวน ๓ ครั้ง
- ใน ๓ พ.ย.๕๖ เวลาประมาณ ๑๗.๐๐ นาฬิกา ได้รับแจ้งว่า เกิดเหตุเรือโดยสาร ชื่อ เกาะล้านทราเวล ๑
น านั ก ท่ อ งเที่ ย วออกเดิ น ทางจากเกาะล้ า น ไปท่ า เที ย บเรื อ พั ท ยา ขณะเรื อ เดิ น ทางมาถึ ง บริ เ วณอ่ า วนวล
ท้องเรือรั่วไม่ทราบสาเหตุ ทาให้น้าเข้าตัวเรือและอับปางลงสู่ทะเลบริเวณอ่าวนวล ศรชล.เขต ๑ ได้ประสาน
หน่วยต่าง ๆ ดาเนินการช่วยเหลือร่วมกับหน่วยกู้ภัยทางทะเลเมืองพัทยา ประกอบด้วย เรือ ต.๘๑ เรือ ต.๒๑๓
ชุดปฏิบัติการพิเศษทัพเรือภาคที่ ๑ เรือตรวจการณ์ตารวจน้า หมายเลข ๖๒๖ และเรือเจ้าท่า หมายเลข ๘๐๔
โดยสามารถช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจานวน ๒๐๗ คน โดยเป็นการประสานและปฏิบัติงานร่วมกันของหน่วยงานใน
ศรชล.เขต ๑ ประกอบด้วย ทัพเรือภาคที่ ๑ กองกากับการ ๕ กองบังคับการตารวจน้า สานักงานเจ้าท่าภูมิภาค
สาขาพัทยา
- ใน ๑๑ มิ . ย.๕๗ เวลาประมาณ ๑๒.๓๐ นาฬิก า ได้ รับแจ้ งจากศูนย์ ควบคุ ม การจราจรและ
ความปลอดภัยทางทะเล กรมเจ้าท่า เขตท่าเรือศรีราชา ว่า เรือสินค้าชื่อ CAPE FULMAR ได้พบคนตกน้าบริเวณ
แบริ่ง ๒๕๓ ระยะ ๔ ไมล์ จากหินฉลาม จึงได้ทาการช่วยเหลือไว้บนเรือ และศูนย์ควบคุม การจราจรฯ ในการนี้
ศรชล.เขต ๑ ได้จัด เรือ ต.๒๑๖ พร้อมนายแพทย์หมวดเรือเฉพาะกิจทัพเรือภาคที่ ๑ ไปรับผู้ประสบเหตุ และ
ได้นาส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ โดยเป็นการประสานและปฏิบัติงานร่วมกัน
ของหน่วยงานใน ศรชล.เขต ๑ ประกอบด้วย ทัพเรือภาคที่ ๑ และศูนย์ควบคุมการจราจรและความปลอดภัย
ทางทะเล กรมเจ้าท่า เขตท่าเรือศรีราชา
- ใน ๑๒ มิ.ย.๕๗ เวลา ๑๕.๓๐ นาฬิกา ได้รับแจ้งจากศูนย์ควบคุมการจราจรและความปลอดภัย
ทางทะเล กรมเจ้าท่า เขตท่าเรือศรีราชา ซึ่งได้รับแจ้งจากสานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยา ว่ามีเรือประมงชื่อ
ประเสริฐศักดิ์ กาลังจะจม บริเวณแบริ่ง ๐๓๕ ระยะ ๗ ไมล์ จาก อ.หัวหิน จว.ประจวบคีรีขันธ์ มีลูกเรือประมง
กาลังลอยคอในทะเล จานวนประมาณ ๓ – ๔ คน โดยทัพเรือภาคที่ ๑ ได้ดาเนินการประสานหมู่เรือรักษาการณ์
วังไกลกังวล ขอให้พิจารณาจัดเรือช่วยในการค้นหาและช่วยเหลือ ซึ่งหมู่เรือรักษาการณ์วังไกลกังวล ได้จัดกาลัง
ทาการค้นหาและช่วยเหลือ และ ใน ๑๓ มิ.ย.๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา ร.ล.บางปะกง ได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
จานวน ๒ คน ลอยคออยู่ ในทะเลบริเวณแบริ่ง ๓๓๐ ระยะประมาณ ๗ ไมล์ จากเกาะไผ่ และเดินทางกลั บ
ฐานทัพเรือสัตหีบ พร้อมนาส่ งโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ โดยเป็นการประสาน

- ๑๓ และปฏิบัติงานร่วมกันของหน่วยงานใน ศรชล.เขต ๑ ประกอบด้วย ทัพเรือภาคที่ ๑ สานักงานเจ้าท่าภูมิภาค
สาขาพัทยา และศูนย์ควบคุมการจราจรและความปลอดภัยทางทะเล กรมเจ้าท่า เขตท่าเรือศรีราชา
การช่วยเหลือเรืออับปาง/เกยตื้น/ไฟไหม้ จานวน ๒ ครั้ง
- ใน ๑๘ มี.ค.๕๗ เวลาประมาณ ๒๒.๓๐ นาฬิกา ได้รับแจ้งจากตารวจน้าศรีราชา ว่า เรือบรรทุก
ถ่านหินสัญชาติสิงคโปร์ ชื่อ BAHARI ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ถ่านหินที่บรรทุกบนเรือ เนื่องจากการทาปฏิกิ ริยา
ของถ่านหิน บริเวณห่างจากฝ๎่งท่าเรือศรีราชา ฮาเบอร์ ประมาณ ๑ ไมล์ เจ้าหน้าที่บนเรือและเรือลากจูง Berkah 33
ได้ดาเนินการฉีดน้าดับเพลิง ผลการปฏิบัติสามารถควบคุมเพลิงได้โดยเป็นการประสานและปฏิบัติงานร่วมกันของ
หน่วยงานใน ศรชล.เขต ๑ ประกอบด้วย ทัพเรือภาคที่ ๑ กองกากับการ ๕ กองบังคับการตารวจน้า ศูนย์ควบคุม
การจราจรและความปลอดภัยทางทะเล กรมเจ้าท่า เขตท่าเรือศรีราชา
- ใน ๓๐ มี. ค.๕๗ เวลาประมาณ ๒๒.๓๐ นาฬิก า ได้ รับแจ้ง จากศู นย์ควบคุมการจราจรและ
ความปลอดภัย ทางทะเล กรมเจ้าท่า เขตท่าเรือ ศรีราชา ว่าเมื่อเวลาประมาณ ๒๒.๑๕ นาฬิกา มีเรือสิ นค้า
ชื่อ ANTON TOPIC โดนกับเรือสินค้า CN JUMBOS บริเวณแบริ่ง ๒๙๕ ระยะประมาณ ๒ ไมล์ จากเกาะริ้น
ทาให้เรือ CN JUMBOS ได้รับความเสียหายมีน้าเข้าเรือ โดย ศรชล.เขต ๑ สั่งการให้ เรือ ต.๑๑๐ ซึ่งลาดตระเวน
อยู่ในพื้น ที่ ออกเรือตรวจสอบและช่ว ยเหลือ ลู กเรือและให้ เรือ ต.๒๒๙ ซึ่งจากการตรวจสอบของเรือ ต.๑๑๐
พบว่าเรือ CN JUMBOS เสียหายบริเวณกราบซ้าย มีน้าเข้าระวางสินค้า ๑ - ๓ ปริมาณไม่มาก สามารถสูบน้า
ออกจากเรื อได้ ปริมาณน้ าที่เข้าเรื อไม่เพิ่มขึ้น เรือเอียงประมาณ ๕ องศา ลู กเรือจานวน ๒๓ คนปลอดภัย
สาหรับ เรือ ANTON TOPIC เสียหายบริเวณหัวเรือ และสามารถนาเรือออกจากที่เกิดเหตุ ไปจอดทอดสมอ
บริเวณ AREA H หน้า Break Water ท่าเรือแหลมฉบัง ต่อมาในเวลา ๐๒.๓๐ นาฬิกา ของวันที่ ๓๑ มี.ค.๕๗
เรือ CN JUMBOS แจ้งว่า สามารถควบคุมสถานการณ์บริเวณที่ได้รับความเสียหายไว้ได้โดยเป็นการประสานและ
ปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั น ของหน่ ว ยงานใน ศรชล.เขต ๑ ประกอบด้ ว ย ทั พ เรื อ ภาคที่ ๑ ศูน ย์ ค วบคุ ม จราจรและ
ความปลอดภัยทางทะเล กรมเจ้าท่า เขตท่าเรือศรีราชา
สาหรับ ผลการปฏิบั ติของหน่ว ยต่าง ๆ ใน ศรชล.เขต ๑ ในห้ วง ต.ค.๕๖ – ส.ค.๕๗ รายละเอียด
เอกสารประกอบการประชุมที่แจกจ่ายให้แล้ว
การฝึกปฏิบัติการร่วม ศรชล.เขต ๑ ประจาปี งป.๕๗
ใน ๕ – ๗ ส.ค.๕๗ ศรชล.เขต ๑ จั ด การฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารร่ ว ม ศรชล.เขต ๑ ประจ าปี งป.๕๗
โดยมีหัวข้อการฝึกและการปฏิบัติการร่วม ประกอบด้วย การแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกาลังพลของหน่วยงาน
ใน ศรชล.เขต ๑ ในเรื่องเกี่ยวกับ “การแก้ไขป๎ญหาแรงงานต่างด้าว และการค้ามนุษย์ในกิจการประมงทะเล
เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่กาหนด และสอดคล้องตามแนวทางที่ คสช. กาหนด กับเป็นข้อมูลประกอบในการ
ชี้แจงในการลดระดับจาก Tier 3 เป็น Tier 2 Watch List รวมทั้งรับฟ๎งข้อคิดเห็นของผู้ประกอบการ ในพื้นที่
จังหวัดชลบุรี และ จังหวัดระยอง” โดยเชิญหน่วยงานใน ศรชล.เขต ๑ พื้นที่ จังหวัดชลบุรี และ จังหวัดระยอง
รวมทั้งหน่วยงานภาคเอกชนที่ประกอบกิจการเกี่ยวเนื่องกับท่าเรือและกิจการประมง ในการร่วมแลกเปลี่ยนความรู้
กับทั้งการฝึกตรวจค้นเรือประมงในพื้นที่ทางทะเล โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมองค์ความรู้
ของบุคลากรของหน่วยงานหลักใน ศรชล.เขต ๑ ในการแก้ไขป๎ญหาการค้ามนุษย์และการใช้แรงงานในเรือประมง
รวมทั้งการสนธิขีดความสามารถของหน่วยงานในการบังคับใช้กฎหมายทางทะเล เพื่อรองรับป๎ญหาภัยคุกคาม
และการกระทาความผิดกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับประกาศและคาสั่งของ คสช.

- ๑๔ สรุปผลการปฏิบัติของ ศรชล.เขต ๑
๑. การปฏิบัติด้านยุทธการ
๑.๑ จัดเรือลาดตระเวนในพื้นที่รับผิดชอบของ ศรชล.เขต ๑ จานวน ๔๙๓ ครั้ง คิดเป็น ๙,๘๖๔ ชม.
๑.๒ จัดอากาศยานลาดตระเวนในพื้นที่รับผิดชอบและสนับสนุนหน่ว ยต่าง ๆ จานวน ๑๓๐ เที่ยวบิน
คิดเป็น ๓๖๕.๗ ชม.
๒. การรักษากฎหมายในทะเล
๒.๑ การจับกุมยาเสพติดให้โทษในทะเล/บนบก จานวน ๓๑ ครั้ง/๖๓ คน
๒.๒ การจับกุมการลักลอบและหลีกเลี่ยงการขนสินค้าเลี่ยงภาษีศุลกากร ๑๔ ครั้ง/ผู้ต้องหา ๑ คน
๒.๓ การจับกุมการกระทาผิดเกี่ยวกับ พ.ร.บ.คนเข้าเมือง จานวน ๑ ครั้ง/ผู้ต้องหา ๑ คน
๒.๔ การจับกุมการกระทาผิดเกี่ยวกับกฎหมายประมง จานวน ๔๖ ครั้ง/ผู้ต้องหา ๑๙๒ คน
๒.๕ การจับกุมการกระทาผิดเกี่ยวกับกฎหมายปุาไม้ต่าง ๆ จานวน ๓ ครั้ง/ผู้ต้องหา ๔ คน
๒.๖ การจับกุมการกระทาผิดเกี่ยวกับการคมนาคมและการขนส่งทางน้า จานวน ๑ ครั้ง/ผู้ต้องหา ๕ คน
๒.๗ การจับกุมการกระทาผิดเกี่ยวกับ พ.ร.บ.สรรพสามิต จานวน ๑ ครั้ง/ผู้ต้องหา ๓ คน
๓. การช่วยเหลือประชาชนและผู้ประสบภัยทางทะเล
๓.๑ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย จานวน ๑๐ ครั้ง/๖ คน
๓.๒ เก็บศพผู้เสียชีวิต จานวน ๒ ครั้ง/๑ ศพ
๓.๓ ช่วยเหลือเรืออับปาง เกยตื้น/เพลิงไหม้ จานวน ๖ ครั้ง/๔ ลา
๔. การคุ้มครองและรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
๔.๑ การช่วยเหลือและคุ้มครองการทาประมงที่ประกอบอาชีพโดยสุจริต จานวน ๕๕๖ ครั้ง
๔.๒ การควบคุมและตรวจตราการสัญจรทางทะเล จานวน ๓๓๑ ครั้ง
๔.๓ การคุ้มครองแท่นขุดเจาะและผลิตปิโตรเลียม/แหล่งทรัพยากรทางทะเล จานวน ๕๕๖ ครั้ง
๕. สนับสนุนกิจที่จัดตั้งเป็นศูนย์ฯ ของ ทัพเรือภาคที่ ๑
๕.๑ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ทัพเรือภาคที่ ๑ จานวน ๒๔ ครั้ง
๕.๒ ศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ทัพเรือภาคที่ ๑ จานวน ๒๐ ครั้ง
๖. การปฏิบัติอื่น ๆ
๖.๑ การอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางทะเล จานวน ๕ ครั้ง
๖.๒ การตรวจค้นเรือที่ต้องสงสัย แต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย จานวน ๑๕๓ ลา
๖.๓ การดาเนินการกับเรือประมงเวียดนาม/กัมพูชา
- การตรวจค้น/ผลักดัน จานวน ๖ ลา
- การตรวจค้น/จับกุม จานวน ๑ ลา
ฝนผ.ศรชล.เขต ๑ พิจารณาจัดทาแผนปฏิบัติราชการของ ศรชล.เขต ๑ ประจาปี งป.๕๘ โดยมี
รายละเอียดที่สาคัญ ประกอบด้วย
๑. การฝึกจานวน ๑ ครั้ง ได้แก่ การฝึกปฏิบัติการร่วม ศรชล.เขต ๑
๒. การประชุ ม และการสร้ า งเครื อ ข่ า ยด้ า นความร่ ว มมื อ ในระดั บ ต่ า ง ๆ ได้ แ ก่ การประชุ ม
ศรชล.เขต ๑ จานวน ๒ ครั้ง และ การพบปะ/เยี่ยมเยียน หน่วยงานในพื้นที่ ศรชล.เขต ๑ ของ ผอ.ศรชล.เขต ๑

- ๑๕ หน่วยต่ า ง ๆ ใน ศรชล.เขต ๑ ชี้แ จงปัญหาอุปสรรค ข้อขัดข้องและข้อ เสนอแนะเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานใน ศรชล.เขต ๑ ประจาปี งป.๕๗
ผู้แทนจังหวัดชุมพร เนื่องจากผู้แทนจังหวัดชุมพรติดราชการจาเป็น ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม ได้
แต่ได้ส่งข้อมูลให้ ศรชล.เขต ๑ ชี้แจงแทน ดังนี้
จังหวัดเสนอขอให้จัดกาลังพลของ ศรชล.เขต ๑ ไปเข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานในจังหวัดชุมพร
อย่างน้อย ๒ - ๓ เดือนต่อครั้ง เพื่อให้การปฏิบัติงานของหน่วยต่าง ๆ เป็นไปแนวทางเดียวกัน
ผู้แทนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีเรื่องเรียนให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
ในการดาเนินงานของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีการบูรณาการของหน่วยงานต่าง ๆ โดยเฉพาะ
หน่วยงานของกองทัพเรือ หน่วยงานของกรมเจ้าท่า การปฏิบัติไม่มีป๎ญหาอุปสรรคข้อขัดข้องใด ๆ จะมีป๎ญหา
ในด้านงานปกติเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ทางทะเล ดังนี้
๑. การทาปะการังเทียม ซึ่งถือว่าได้ประโยชน์เป็นอย่างยิ่ง เพื่อเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ทะเล และ
เป็นที่ทามาหากินของประมงพื้นบ้าน
๒. ป๎ ญ หาในการท ามาหากิ น ในพื้ น ที่ เ ดี ยวกั น ของประมงชายฝ๎่ ง และประมงพาณิ ช ย์ รวมทั้ ง
กลุ่มประมงงมหอยจอบ มีป๎ญหากระทบกระทั่งกันในการทามาหากินบ่อยครั้ง แต่ไม่ใช่เรื่องใหญ่
๓. การปูองกันการกัดเซาะชายฝ๎่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีป๎ญหาเรื่องของการกัดเซาะชายฝ๎่งเป็น
อย่างมาก ตั้งแต่หัวหินถึงบางสะพานน้อย จะมีการสร้างเขื่อนปูองกันในการกัดเซาะชายฝ๎่งอย่างต่อเนื่อง เพื่อกันคลื่น
กัดเซาะชายฝ๎่งได้อย่างดี
๔. เรื่องแรงงานประมง โดยได้มีการจัดตั้งศูนย์บริการลงทะเบียนรับแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ
ตามคาสั่งของ คสช. โดยเริ่มดาเนินการมาตั้งแต่ ๒๒ ก.ค.๕๗ จนถึง ๑๔ ส.ค.๕๗ นั้น สามารถรับ ลงทะเบียน
แรงงานต่างด้าว รวมทั้งสิ้น ๑๒,๓๕๘ คน โดยเป็นแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา จานวน ๗,๔๕๔ คน สัญชาติกัมพูชา
จานวน ๒,๘๖๖ คน และสัญชาติลาว จานวน ๑,๔๓๐ คน ในจานวนนี้แบ่งเป็นแรงงานประมง ๒,๑๖๐ คน
ซึ่งเป็นสัญชาติเมียนมา จานวน ๑,๑๑๕ คน สัญชาติลาว จานวน ๔ คน และสัญชาติกัมพูชา จานวน ๑,๐๔๑ คน
มีนายจ้างที่เป็นชาวประมง จานวน ๒๕๗ ราย มีเรือประมงที่มาจดทะเบียนแล้ว จานวน ๒๘๙ ลา โดยจะสิ้นสุด
การจดทะเบียนในวันที่ ๒๑ ส.ค.๕๗
๕. การดาเนินงานของจังหวัด การที่มีร่างยุทธศาสตร์ความมั่นคงทางทะเล ถือว่าเป็นเรื่องที่สาคัญ
อย่างยิ่ง จะสามารถดาเนินงานได้อย่ างถูกต้อง จึงขอเสนอ ศรชล.เขต ๑ น่าจะมีการจัดทาแผนยุทธศาสตร์
ในระดับ จังหวัด โดยการรวมเอาแผนงานจากหน่ว ยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัดมาดาเนินการให้
เป็นรูปธรรม และมีโครงการต่าง ๆ รองรับเพื่อเป็นที่มาของงบประมาณได้ อย่างชัดเจน รวมทั้งหน่วยงานต่างๆ
สามารถเห็นภาพได้อย่างชัดเจนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ของ ศรชล.
หน.ฝนผ.ศรชล.เขต ๑ ชี้แจง ดังนี้
การทาปะการังเทียม ตามที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ส่งเรื่องขออนุญาตทาปะการังเทียมมาให้ ทรภ.๑
พิจารณา มีอยู่ ๒ พื้นที่ มีป๎ญหา คือ ที่บริเวณอาเภอหัวหิน อยู่ในเขตวังไกลกังวล ขอให้หลีกเลี่ยงพื้นที่ดังกล่าว
ออกไปทางขวาหรือทางซ้ายของเขตถวายความปลอดภัยทางน้า และการวางปะการังเทียมในตาบลที่มีแนวเส้นใยแก้ว
ใต้ทะเล ต้องมีระยะห่างไม่ต่ากว่า ๕๐๐ เมตร ขอให้ทางจังหวัดกรุณาพิจารณาปรับแต่งให้ปลอดภัยจากพื้นที่
ดังกล่าวต่อไป สาหรับพื้นที่ตามที่กรมประมงประกาศไว้ แล้วและมีเขตที่ทางกรมประมงประกาศพื้นที่ที่สามารถ
ให้ทาการประมงได้ทางจังหวัดสามารถใช้เป็นพื้นที่วางปะการังเทียมได้
ผู้แทนจังหวัดเพชรบุรี มีเรื่องเรียนให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
ป๎ ญ หาอุ ป สรรคและข้ อ ขั ด ข้ อ งไม่ มี การตรวจพบหอยตายที่ ต าบลบ้ า นแหลม และต าบล
บางตะบูน ขณะนี้เหตุการณ์ดังกล่าวกลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้ว

- ๑๖ ผู้แทนจังหวัดสมุทรสาคร มีเรื่องเรียนให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
การดาเนินการตามองค์กรที่เกี่ยวข้องตามคาสั่งและประกาศของ คสช. มี ๓ เรื่อง ดังนี้
๑. การจัดตั้งศูนย์บริการแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ เป็นจังหวัดแรกที่ดาเนินการในเรื่องนี้
ผลการดาเนินการที่ผ่านมา ตั้งแต่ ๓๐ มิ.ย.๕๗ ได้ผลพอสมควร
๒. การดาเนินการเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว และการค้ามนุษย์ โดยได้มีการจัดทาคาสั่งแบบบูรณาการ
เพื่อดาเนินการในเรื่องนี้ให้เป็นรูปธรรม จากการดาเนินการที่ผ่านมาสามารถลดป๎ญหาในเรื่องนี้ได้พอสมควร
๓. การปฏิบัติที่มีผลกระทบโดยรวมเกี่ยวกับข่าวลือว่าจะเกิดสึ นามิ ระหว่าง ๒ เดือนที่มีการปิด
อ่าวไทยรูปตัว ก. บางส่วนโดยการจากัดเครื่องมือและจากัดพื้นที่ทาการประมง ตั้งแต่ ๑ ส.ค.๕๗ เป็นต้นไป
ทาให้มีปลามากขึ้น ป๎จจุบันมีปลาทูมากกว่า ๕ ล้านกิโลกรัม เป็นเงินไม่ต่ากว่า ๑๕๐ ล้านบาทหมุนเวียนอยู่ใน
จังหวัดสมุทรสาคร ขอแก้ข่าวไม่ใช่เหตุเกิดจากสึนามิ แต่เป็นผลที่เกิดมาจากการปิดอ่าวรูปตัว ก. และการสร้าง
ปะการังเทียม แต่มีเรื่องหนึ่งที่มีป๎ญหาในระหว่างที่มีการปิดอ่าว ๒ เดือนที่ผ่านมา ปรากฏว่ายังมีคนลักลอบเข้า
มาทาการประมงในบางส่วน จึงได้มีการดาเนินการจับกุม
ประธาน เรื่ องการปิดอ่าว ได้มีการร้องขอให้ทัพเรือภาคที่ ๑ นาเรือไปเฝูาระวัง ในปีต่อไป
จะต้องมีการเฝูา ระวังและเฝูาตรวจอย่างจริงจัง ไม่ให้มีการลักลอบเข้ามาทาการประมง น่าจะทาให้เกิดผลดี
เป็นอย่างมาก
รองอธิบดีอัยการภาค ๒ การปิดอ่าวทาให้ มีปลาเพิ่มขึ้นจริงหรือไม่ หรือเป็นเหตุ ที่เกิดจาก
การหมุนเวียนของกระแสน้าอุ่นที่ไหลเข้ามาในประเทศไทย ทาให้ปลาที่มากับกระแสน้าอุ่นเพิ่มมากขึ้น หรืออย่างไร
ผู้แทนจังหวัดสมุทรสาคร ชี้แจงดังนี้
เรื่ องนี้เป็น เรื่ องละเอียด และเป็นเรื่องทางวิชาการ จะขออนุญาตอธิบายภายหลัง สาเหตุที่มี
ปลามากขึ้นไม่น่าจะเกี่ยวกับการไหลของกระแสน้าอุ่นแต่อย่างใด
ผู้แทนจังหวัดฉะเชิงเทรา มีเรื่องเรียนให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
๑. ได้ดาเนินการตามนโยบายของ คสช. จังหวัดฉะเชิงเทราได้มีการสนธิกาลังดาเนินการร่วมกับ
ฝุายปกครอง ฝุายทหาร และกรมเจ้าท่า โดยได้มีการสุ่ มตรวจเรือบรรทุกน้ามัน เรือสินค้า จากการปฏิบัติ
ที่ผ่านมายังไม่มีการตรวจพบการกระทาผิดกฎหมายแต่อย่างใด สิ่งที่ตรวจพบความผิดจะเป็นเรื่องการไม่มี
ใบอนุญาต และการไม่แจ้งการออกเรือ ซึ่งได้ถูกดาเนินคดีเปรียบเทียบปรับไปแล้ว ๒ ราย
๒. ด้านแรงงานต่างด้าวของจังหวัด ได้มีการรับจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว ๓ สัญชาติ ตั้งแต่
๗ – ๑๔ ส.ค.๕๗ มียอดจานวน ๒๓,๗๖๓ คน มีป๎ญหาอุปสรรคเกี่ยวกับ แรงงานต่างด้าวที่มีเป็นจานวนมาก
จะพบป๎ญหาเกี่ยวกับยาเสพติดค่อนข้างรุนแรง โดยมีพื้นที่ที่รุนแรง จานวน ๒๔๓ หมู่บ้าน
ผู้แทนจังหวัดชลบุรี มีเรื่องเรียนให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
๑. ในส่วนของจังหวัดชลบุรี ได้มีการบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดระเบียบ
ผู้ประกอบการชายหาด ได้แก่ หาดพัทยา และหาดบางแสน โดยจะมีการจัดประชุมผู้ประกอบการให้เช่าเรือเจ็ทสกี
เพื่อรับทราบและดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และมีการจัดศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวทางทะเลที่แหลมบาลิฮาย
พัทยา ตามนโยบาย ผวจ.ชลบุรี ซึ่งได้มีการสั่งการเมื่อปีที่ผ่านมา มีผลทาให้ สามารถช่วยเหลือนักท่องเที่ยวได้
เป็นจานวนมาก
๒. การรับจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ มีการจัดตั้ง ๒ ศูนย์ คือศูนย์ที่บ้านควาย
อ.เมือง และศูนย์ที่พัทยา ตั้งแต่ ๗ ก.ค.๕๗ – ๑๓ ส.ค.๕๗ โดยรับจดทะเบียนไปแล้ว จานวน ๕๐,๐๐๐ รายเศษ
มีแรงงานทางด้านประมง จานวน ๒,๕๐๐ คนเศษ มีสัญชาติกัมพูชา จานวน ๑,๒๐๐ คน สัญชาติเมียนมาร์
จานวน ๙๐๐ คน และสัญชาติลาว จานวน ๓๐๐ คน
๓. ป๎ญหาและข้อขัดข้อง มีการตรวจพบคราบน้ามันที่ชายหาดบางแสนบ่อยครั้ง โดยไม่สามารถ
หาตัวผู้กระทาผิดได้ จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยดาเนินการตรวจสอบในเรื่องนี้ต่อไป

- ๑๗ ผู้แทนจังหวัดระยอง มีเรื่องเรียนให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
ในส่ ว นที่ได้ดาเนิ น การเกี่ย วกับการค้ามนุษย์ ได้มีการจัดตั้งศูนย์จดทะเบียนแรงงานต่างด้าว
แบบเบ็ดเสร็จ ตั้งแต่ ๗ ก.ค.๕๗ รับจดทะเบียนไปแล้ว จานวน ๓๐,๐๐๐ คนเศษ ในส่วนที่เป็นแรงงานประมง
จานวน ๖,๐๐๐ คนเศษ และมีการจัดตั้งศูนย์ดารงธรรม มีป๎ญหาแรงงานหนี และการเปลี่ยนเรือโดยไม่แจ้ง
ให้ทราบ ทาให้ไม่ทราบข้อมูลแน่ชัด และขอขอบคุณทัพเรือภาคที่ ๑ ในการส่งกาลังพลไปช่วยเหลือกรณีน้ามัน
รั่วไหลในช่วงที่ผ่านมา
ผู้แทนจังหวัดจันทบุรี มีเรื่องเรียนให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
๑. การดาเนิ น การเกี่ย วกับแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ โดยการจัดตั้งศูนย์จดทะเบียน
แรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ ตามนโยบาย คสช. สรุปผลการปฏิบัติงาน ตั้งแต่ ๒๖ มิ.ย.๕๗ – ๒๕ ก.ค.๕๗
ด่านถาวรบ้านแหลม มีแรงงานจดทะเบียนไปแล้ ว จานวน ๒๑,๖๐๐ คน เป็นชาย จานวน ๑๓,๑๒๐ คน
เป็น หญิง จานวน ๘,๔๘๐ คน นายจ้ าง จานวน ๑,๖๔๔ คน และด่านที่ อ.เมือง มีการจดทะเบียนเพิ่ม อีก
จานวน ๕๑๐ คน มีแรงงานประมง จานวน ๑,๑๐๐ คน
๒. มีป๎ญหาแรงงานประมง ซึ่งมีการเปลี่ยนเรือโดยไม่แจ้งให้ทราบ และแรงงานหนีหาย
๓. มีป๎ญหาการกัดเซาะชายฝ๎่งทะเล บริเวณตาบลเกาะเปริด ตาบลหนองชิ่ม อ.แหลมสิงห์ ขณะนี้
กาลังดาเนินการแก้ไข
๔. มีการดาเนินการจับไม้พะยูง มีการดาเนินการ ๑ ครั้ง
๕. การจัดตั้งศูนย์ดารงธรรม
๖. ขอเสนอให้กองบัญชาการปูองกันชายแดนจันทบุรี – ตราด เข้าร่วมประชุม ศรชล.เขต ๑ ด้วย
เนื่องจากกองบัญชาการปูองกันชายแดนจันทบุรี – ตราด เป็นหน่วยที่ให้การสนับสนุนที่มีความสาคัญในจังหวัด
จันทบุรีและจังหวัดตราด ควรพิจารณาให้มีส่วนเกี่ยวข้องในการเข้าร่วมปฏิบัติงานกับ ศรชล.เขต ๑ ในครั้งต่อไป
ผู้แทนจังหวัดตราด มีเรื่องเรียนให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
๑. มีป๎ญหาเรื่องการลักลอบขนไม้พะยูงออกทางทะเล มีการจับกุมได้หลายครั้งและได้ดาเนินไป
แล้วหลายคดี โดยได้มีการประชุมคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามในระดับจังหวัดทุกเดือนเพื่อหาหนทาง
แก้ไขป๎ญหานี้ต่อไป
๒. ป๎ญหาเรื่องการกัดเซาะชายฝ๎่งทะเลในพื้นที่ ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในบริเวณหาดทรายและปุาชายเลน
ในเบื้องต้นได้ดาเนินการโดยการป๎กไม้ไผ่เพื่อปูองกันการกัดเซาะชายฝ๎่งซึ่งเป็นการแก้ไขตามสภาพที่เกิดขึ้น
๓. แรงงานต่ างด้าว ตั้งแต่ ๒๒ ก.ค.๕๗ – ๑๔ ส.ค.๕๗ ได้ มีการจดทะเบี ยนไปแล้ ว จานวน
๑๐๐,๒๘๓ คน เป็นสัญชาติเมียนมาร์ จานวน ๗๒๑ คน สัญชาติลาว จานวน ๑๓๗ คน และสัญชาติกัมพูชา
จานวน ๙,๔๒๕ คน และเป็นแรงงานประมง จานวน ๑,๖๐๙ คน
หน่วยปฏิบัติการหลัก
สถานีตารวจน้า ๑ กองกากับการ ๖ กองบังคับการตารวจน้า มีเรื่องเรียนให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
มีการกาหนดการวางแผนในการตรวจเรือประมง โดยเร่งรัดให้ผู้ประกอบการนาแรงงานต่างด้าว
ไปขึ้นทะเบียนให้เรียบร้อย ตามประกาศของ คสช. และได้มีการตรวจพบแรงงานต่างด้าวข้ามขั้นเป็นไต๋เรือ
หรืออาจจะเป็นไต๋เรือใหญ่ในอนาคต เป็นประเด็นที่จะขอให้หน่วยงานต่าง ๆ ร่วมกันพิจารณาว่า ยอมรับเรื่องนี้
ได้หรือไม่
สานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยา มีเรื่องเรียนให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
๑. การดาเนินงานของกรมเจ้าท่าที่เกี่ยวข้องทางทะเลตามคาสั่งของ คสช. ในเรื่องป๎ญหาแรงงาน
ต่างด้าวและการค้ามนุษย์ ซึ่ง คสช.มีคาสั่งที่ ๗๔/๒๕๕๗ แต่งตั้งให้อธิบดีกรมเจ้าท่าร่วมเป็นคณะกรรมการด้วย
โดยให้ อ อกไปส ารวจเรื อ ประมงและแรงงานบนเรื อ ประมง เพื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ เ รื อ ประมงที่ ยั ง ไม่ ไ ด้

- ๑๘ จดทะเบี ย นให้ เ ข้ า มาจดทะเบี ย นให้ เ รี ย บร้ อ ย ในการแก้ ป๎ ญ หาเรื่ อ งแรงงานต่ า งด้ า วและการค้ า มนุ ษ ย์
กรณีแรงงานของเรือประมง มีวิธีการแก้ไขดังนี้
๑.๑ จะให้เจ้าของเรือแจ้งบัญชีการจ้าง และบัญชีการเลิกจ้างแรงงานต่างด้าวในเรือของตนเอง
๑.๒ มาตรการแจ้งเข้า – แจ้งออกของเรือประมงขนาด ๓๐ ตันกรอส ขึ้นไป
๑.๓ การสารวจจานวนเรือประมง
ขณะนี้อยู่ในระหว่างการหารือและนาเสนอแนวทาง โดยจะรายงาน คสช. ให้ทราบต่อไป
๒. กรมเจ้าท่ามีคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานดาเนินการเกี่ยวกับการขจัดคราบน้ามันที่เข้าชายหาด
และชายฝ๎่งจังหวัดชลบุ รี มีการป๎ญหาในการพิสูจน์ทราบว่าคราบน้ามันมาจากที่ใด หากสามารถทราบได้
จะเป็นเรื่องที่ง่ายในการดาเนินการต่อไป
ศูนย์บริหารจัดการประมงทะเลอ่าวไทยตอนใน สมุทรปราการ มีเรื่องเรียนให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
มีมาตรการปิดอ่าวไทย รูปตัว ก ตั้งแต่ ๑ มิ.ย.๕๗ – ๓๑ ก.ค.๕๗ มีผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
สามารถจับกุมดาเนินคดีได้ จานวน ๓๓ คดี มีผู้ต้องหา ๒๒๔ ราย โดยแยกเป็น จังหวัดชลบุรี มี ๙ คดี ผู้ต้องหา
๓๒ ราย จังหวัดสมุทรปราการ มี ๔ คดี ผู้ต้องหา ๓๙ ราย จังหวัดสมุทรสาคร มี ๘ คดี ผู้ต้องหา ๖๖ ราย
จังหวัดสมุทรสงคราม มี ๔ คดี ผู้ต้องหา ๓๒ ราย จังหวัดเพชรบุรี มี ๘ คดี ผู้ต้องหา ๖๔ ราย และจังหวัดที่ไม่มี
การกระทาความผิด ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และกรุงเทพฯ
มีเรื่องร้องเรียนจากผู้ประกอบการในพื้นที่ ดังนี้
๑. การเคลื่อนย้ายแรงงาน เป็นเรื่องที่สาคัญมาก
๒. การทาเอกสารภายในเรือ โดยผู้ประกอบการอยากจะดาเนินการให้ถูกต้อง แต่ก็ ต้องติดขัด
หลายขั้นตอน
๓. การแบ่งป๎นการใช้ทรัพยากรในพื้นที่ จะมีป๎ญหาความขัดแย้งระหว่างเครื่องมือการทาการ
ประมงในพื้นที่ หากกฎหมายฉบับใหม่ของกรมประมงผ่าน จะสามารถลดความขัดแย้งได้พอสมควร
ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งที่ ๑ จังหวัดระยอง มีเรื่องเรียนให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
การบั ง คับ ใช้ กฎหมายจะประกอบโดย ๓ พื้ นที่ ห ลั ก มีศู นย์ ที่ ๓ อยู่ที่ จัง หวั ดชุ มพร ขณะนี้ มี
การบังคับใช้กฎหมายไปทั้งหมด ๔๔ คดี ผู้ต้องหา ๓๓๘ คน จังหวัดสมุทรสาคร ๑๕ คดี ผู้ต้องหา ๒๕ คดี
ผู้ต้องหา ๑๒๙ คน จังหวัดระยอง ๓๕ คดี ผู้ต้องหา ๑๒๙ คน รวมทั้งสิ้น ๙๔ คดี ผู้ต้องหา ๔๙๒ คน สาหรับ
ป๎ญหาอุปสรรคและข้อขัดข้อง ส่วนใหญ่ไม่มีข้อขัดข้องแต่ประการใด
หน่วยปฏิบัติการร่วม
สมาคมเรือทักไทย มีเรื่องเรียนให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
ในรอบปีที่ผ่านมาได้มีส่วนร่วม เมื่อ ๑๘ มี.ค.๕๗ มีเรือบาร์จบรรทุกถ่านหินมาจอดที่เกาะสีชัง
ได้เกิดไฟไหม้ โดยเจ้าของเรื อได้ขอรับ การสนับสนุนเรือศรีราชาทักโบ๊ตไปร่ว มฉีดน้าทาการดับไฟดังกล่ าว
เรี ยบร้อย และเมื่อ ๓๐ มี.ค.๕๗ มีเรื อสินค้าโดนกันที่บริเวณเกาะริ้น โดยทางตัวแทนเจ้าของเรือได้ขอรับ
การสนับสนุนเรือศรีราชาทักโบ๊ตลากเรือไปที่บริษัท ยูนิไทย
สานักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตราด มีเรื่องเรียนให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
ขณะนี้มีการผ่อนผันยกเว้นการจับกุมแรงงานต่างด้าว ๓ สัญชาติ จนถึง ๓๑ มี.ค.๕๘ การปฏิบัติ
ส่วนใหญ่จะเน้นเรื่องการประชาสัมพันธ์เป็นหลักในพื้นที่ ที่สุ่มเสี่ยงเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ บริเวณท่าเรือ หรือ
บริ เวณอื่น ที่เกี่ย วข้อง ในกรณีที่ขยายระยะเวลาการขึ้นทะเบียนไปจนถึง ๓๑ มี. ค.๕๘ อาจจะเป็นโอกาส
ที่ น ายจ้ า งถื อ โอกาสไม่ พ าแรงงานต่ า งด้ า วมาขึ้ น ทะเบี ย นให้ ถู ก ต้ อ ง ซึ่ ง อาจจะเป็ น การสุ่ ม เสี่ ย งในเรื่ อ ง
การค้ามนุษย์ได้

- ๑๙ บริษัท พีทีทีโกบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน) มีเรื่องเรียนให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
๑. การฝึ กซ้อมการฝึ กตามแผนปูองกันและขจัดมลพิษทางน้าเนื่องจากน้ามันแห่ งชาติ ในกลุ่ ม
สมาคม IESG ภาคตะวันออก ร่วมกับ ๕ บริษัทฯ จะมีการจัดให้มีการฝึกในช่วงไตรมาสสุดท้าย โดยจะประสาน
ขอรับการสนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมการฝึกซ้อมพร้อมทั้งอุปกรณ์ และขอรับการสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์ จาก
ทัพเรือภาคที่ ๑ เพื่อเข้าร่วมการฝึกดังกล่าว
๒. เรื่องของ MOU การประสานงานเป็นไปตามแผนการขจัดคราบน้ามันแห่งชาติ ขณะนี้อยู่
ในช่วงของการประสานงานและการเจรจา สาหรับรายละเอียดจะมีการเจรจากัน ใน ๒๐ ส.ค.๕๗
๓. ในส่วนของการฝึกตามแผนปูองกันท่าเรือในปี ๒๕๕๘ ขอยืนยันและยินดีเข้าร่วมการฝึกดังกล่าว
สานักการท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด มีเรื่องเรียนให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
๑. ท่าเรื ออุตสาหกรรมมาบตาพุดเป็นท่าเรืออุตสาหกรรม สนับสนุนกิจการต่าง ๆ ของนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด ป๎จจุบันเป็นการดาเนินการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และการพัฒนา
พื้นที่ชายฝ๎่งทะเลตะวันออก ตั้งแต่ปี ๒๕๓๐ เป็นต้นมา ป๎จจุบันมีผู้ประกอบการท่าเรือ ๑๒ ท่า มีสินค้าผ่าน
ท่าเรือ ประมาณ ๓๘ ล้านตันต่อปี มีเรือสินค้า ประมาณ ๖,๕๐๐ – ๗,๐๐๐ ลาต่อปี เรือขนาดใหญ่ที่สามารถ
เข้าท่าเรื อได้ ขนาด ๑ แสนเมตริกตัน ป๎จจุบันท่าเรือมีความหนาแน่นมาก และมีโครงการพัฒ นาท่าเรือ
โดยเพิ่มร่องน้าอีก ๑ ร่องน้า ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาโครงการ คาดว่าจะเสร็จในปี ๒๕๕๘ เริ่มโครงการได้
ในปี ๒๕๕๙ แล้วเสร็จประมาณปี ๒๕๖๑ หรือ ๒๕๖๒ โดยใช้งบประมาณหนึ่งหมื่นล้านบาทเศษ
๒. โครงการที่ให้ การสนับ สนุน มีหน่ว ยงานต่าง ๆ ที่มาเข้าเยี่ยมท่าเรือหลายหน่วยงาน และ
มีการสนับสนุนการขจัดคราบน้ามันจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ในปีที่ผ่านมา
บริษัท ไทยแท้งค์เทอร์มินัล จากัด มีเรื่องเรียนให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
๑. การปฏิบัติตามคาสั่ง คสช.ต่าง ๆ บริษัทฯ ไม่มีผลกระทบใด ๆ ในภาพรวม
๒. ในส่วนของ PSSO และ PRC ไม่มีเปลี่ยนแปลง
บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จากัด มีเรื่องเรียนให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
มีชาวเมียนมาร์ จานวน ๒ นาย หลบหนีจากเรือประมงจากกรณีป๎ญหาการค้ามนุษย์ โดยได้ปฏิบัติ
ต่อแรงงานทั้งสองเป็นอย่างดี และยินดีเข้าร่วมการฝึกปูองกันท่าเรือในปี ๒๕๕๘
บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จากัด มีเรื่องเรียนให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
ขอแจ้งการแก้ไขรายงานการประชุม ศรชล.เขต ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อ ๒๒ ม.ค.๕๗ และขอยืนยัน
การเข้าร่วมการฝึกปูองกันท่าเรือในปี ๒๕๕๘
บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จากัด มีเรื่องเรียนให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
๑. ขอแจ้งการแก้ไขรายงานการประชุม ศรชล.เขต ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อ ๒๒ ม.ค.๕๗
๒. ขอยืนยันการเข้าร่วมการฝึกปูองกันท่าเรือในปี ๒๕๕๘
๓. มีมาตรการการเฝูาระวังสถานการณ์โรคอีโบลา
รองอธิบดีอัยการภาค ๒ มีเรื่องเรียนให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
๑. การตั้งศูนย์บริการลงทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ ตามที่ คสช. สั่งการ นั้น น่าจะ
เป็นการแก้ไขป๎ญหาที่ปลายเหตุมากกว่า จึงขอเสนอในที่ประชุม ศรชล.เขต ๑ ว่าควรจะมีการทา MOU กับ
ประเทศต่าง ๆ โดยขอจัดหาแรงงานต่างด้าวจากต่างประเทศโดยตรง ระหว่างรัฐ – รัฐ เพื่อเป็นการปูองกัน
อย่างจริงจัง และมิให้เกิดป๎ญหาต่อไปในอนาคต
๒. จากกรณีที่มีคราบน้ามันไหลเข้ามาในบริเวณพื้นที่ชายหาดต่าง ๆ สันนิษฐานว่าน่าจะมาจาก
เรือสินค้าต่าง ๆ ที่มีการล้างท้องเรือแล้วทาให้มีน้ามันเสียหรือเศษน้ามันจากท้องเรือ

- ๒๐ ๓. การบันทึกการจับกุมเรือประมงหรือแรงงานต่างด้าวของ ศรชล.ที่ผ่านมา ปรากฏว่ามีการจด
บั น ทึ ก รายละเอี ย ดการจั บ กุ ม ไม่ ล ะเอี ย ดเท่ า ที่ ค วร ดั ง นั้ น ควรให้ ด าเนิ น การบั น ทึ ก รายละเอี ย ดการจั บ กุ ม
สิ่งผิดกฎหมายต่าง ๆ รวมทั้งการจัดทาสาเนาต้องมีความละเอียดและมีการลงบัญชีบันทึกไว้
บริษัท ท่าเรือประจวบ จากัด มีเรื่องเรียนให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
ขอขอบคุณผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ และผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ได้ไปเยี่ยมชม
การฝึกซ้อมแผนปูองกันท่าเรือที่ผ่านมา และยินดีให้การสนับสนุนทัพเรือภาคที่ ๑ ตามทีร่ ้องขอ
บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสารวจและผลิต จากัด มีเรื่องเรียนให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
ไม่มีป๎ญหาอุปสรรคและข้อขัดข้อง ขอชื่นชมการปฏิบัติงานของ ศรชล.เขต ๑ ในกรณีเรือประมง
รุ ก ล้ าเข้ ามาในพื้ น ที่ข องบริ ษั ทฯ โดยทางบริ ษัท ได้แ จ้ ง ไปทางโทรศั พ ท์ ซึ่ ง ได้ รั บการตอบรับ เป็ นอย่ างดี ยิ่ ง
จากเจ้าหน้าทีข่ อง ศรชล.เขต ๑ ทีไ่ ด้มีการติดต่อประสานงานและติดตามเรื่องให้ด้วยความรวดเร็ว
บริษัท สตาร์ปิโตเลียม จากัด มีเรื่องเรียนให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
ยินดีและขอยืนยันการเข้าร่วมการฝึกปูองกันท่าเรือในปี ๒๕๕๘
บริษัท มาบตาพุดแทงค์เทอร์มินัล จากัด มีเรื่องเรียนให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
ยินดีและขอยืนยันการเข้าร่วมการฝึกปูองกันท่าเรือในปี ๒๕๕๘
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ
ประธาน ขอขอบคุณผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ ที่ร่วมกัน ให้ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่าง ๆ
ที่เป็นประโยชน์ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล การแก้ไขป๎ญหาในการพัฒนาต่อไป บางเรื่องสามารถ
ดาเนินการได้ และบางเรื่องก็ยังไม่สามารถดาเนินการได้ในทันทีซึ่งต้องใช้ ระยะเวลาในการแก้ไขป๎ญหา เช่น
ในเรื่องการทาประมงเป็นป๎ญหาที่ใหญ่มาก ซึ่งจะต้องแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อเสนอทุกเรื่องที่เป็นป๎ญหา
และข้อขัดข้อง ศรชล.เขต ๑ ขอรั บ ไปและจะรีบเร่งดาเนินการให้ ในโอกาสแรก โดยจะได้ชี้แจงให้ ทราบใน
การประชุมครั้งต่อไป
ที่ประชุม รับทราบ
สรุปมติที่ประชุม
๑. เรื่องสั่งการ
๑.๑ ให้ ก รมเจ้ า ท่ า ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ชลบุ รี แ ละจั ง หวั ด ระยอง ด าเนิ น การกวดขั น หน่ ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้อง กรณีที่มกี ารลักลอบแอบทิ้งน้าเสียในพื้นที่ จังหวัดชลบุรี และ จังหวัดระยอง
๑.๒ ให้ ฝนผ.ศรชล.เขต ๑ เสนอให้กองบัญชาการปูองกันชายแดนจันทบุรี – ตราด เข้าร่วม
การประชุม ศรชล.เขต ๑ ในครั้งต่อไป
๑.๓ ให้ ทรภ.๑ สนั บ สนุ น อากาศยาน ทร. ในการเข้ า ร่ ว มการฝึ ก ตามแผนปู อ งกั น และ
ขจัดมลพิษทางน้าเนื่องจากน้ามันแห่งชาติของสมาคมอนุรักษ์สภาพของกลุ่มอุตสาหกรรมน้ามัน
๒. เรื่องที่ต้องติดตาม
๒.๑ ให้ ฝนผ.ศรชล.เขต ๑ ร่วมจัดทาแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงทางทะเลของ ศรชล.เขต ๑
ร่วมกับจังหวัดพื้นทีช่ ายทะเลของ ศรชล.เขต ๑
๒.๒ ให้ ฝนผ.ศรชล.เขต ๑ ร่วมหารือและการดาเนินการในห้วงการปิดอ่าวไทย รูปตัว ก ในการ
งดทาการประมงรวมทั้งแนวทางการจัดกาลังในการลาดตระเวนห้วงการปิดอ่าว
๒.๓ ให้ ฝนผ.ศรชล.เขต ๑ เสนอการจัดทา MOU ในเรื่องการจัดหาแรงงานต่างด้าวระหว่าง รัฐ – รัฐ

- ๒๑ ๒.๔ ให้หน่วยปฏิบัติการหลักใน ศรชล.เขต ๑ ดาเนินการบันทึกรายละเอียดการจับกุมสิ่งผิด
กฎหมายต่าง ๆ รวมทั้งการจัดทาสาเนาต้องมีความละเอียดและมีการลงบัญชีบันทึกไว้
เลิกประชุมเวลา ๑๑๕๐
นาวาตรี
( อานวย แสงศร )
ผู้จดรายงานการประชุม
เรียน ผอ.ศรชล.เขต ๑
เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้สาเนาแจกจ่ายหน่วย
และผู้เกี่ยวข้องต่อไป
นาวาเอก
(ประสาทพร สาทรสวัสดิ์)
หน.ฝนผ.ศรชล.เขต ๑/เลขานุการ
ก.ย.๕๗
อนุมัติ
พลเรือโท
ผอ.ศรชล.เขต ๑/ประธาน
ก.ย.๕๗

