รายงาน
สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา โทร. ๐ ๔๔๒๕ ๔๙๒๗ โทรสาร ๐ ๔๔๒๕ ๔๙๒๘

”การประชุมศูนย์ประสานการปฏิบัตใิ นการรักษาผลประโยชน์ทางทะเล หรือ“ศรชล.”
ครั้งที่ 1 ประจําปีงบประมาณ 2555
หัวข้อ “การพัฒนากลไกการรับรู้เท่าทันสถานการณ์ทางทะเล
การประชุมศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ทางทะเล หรือ เรียกสั้นๆว่า“ศรชล.” (สอน-ชน)
ประจําปี ๒๕๕๕ ที่ เดอะ กรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา รวม 3 วัน ระหว่างวันที่
23 – 35 มกราคม 2555 ในหัวข้อเรื่อง “การพัฒนากลไกการรับรู้เท่าทันสถานการณ์ทางทะเล” ครั้งที่ 1/2555 มี
พล.ร.อ.ดํารงศักดิ์ ห้าวเจริญ เสนาธิการทหารเรือ ในฐานะผู้อํานวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษา ผลประโยชน์ทางทะเล (ศรชล.) เป็นประธานเปิดการประชุม

โดยกล่าวว่าผลประโยชน์ทางทะเลที่มีมลู ค่ามหาศาลต่อประเทศ ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรทีม่ ีชีวิตและไม่มชี ีวิต
อาทิ การขนส่งทางทะเล การท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง จึงทําให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลจํานวนมาก นํามาซึ่งปัญหาและความซับซ้อนมากขึ้น
พล.ร.อ. ดํารงศักดิ์ ห้าวเจริญ ผู้อํานวยการ ศรชล. ยังกล่าวถึงข้อมูลล่าสุดว่า ผลประโยชน์ทางทะเลมี
มูลค่าประมาณ 16.29 ล้านล้านบาทเศษต่อปี และจากผลประโยชน์มีมูลค่ามากมายนี้ การดําเนินกิจการทางทะเลจึงมี
ปัญหาในรูปแบบต่างๆ ตลอดถึงภัยคุกคามความมั่นคงในรูปแบบใหม่ มีความซับซ้อนและทวีความรุนแรงเพิ่มมาก
ขึ้น การรักษาความมั่นคงและการรักษาผลประโยชน์ทางทะเล จึงจําเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะหน่วยงานหลักของ “ศรชล.” 6 หน่วยงาน คือ กองทัพเรือ, กองบังคับการตํารวจน้ํา, กรม
ศุลกากร, กรมเจ้าท่า, กรมประมง และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ต้องประสานอย่างใกล้ชิดและเข้มข้น
ต่อเนื่องด้วยเหตุนี้ กองทัพเรือ จึงได้มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางทะเลขึ้น เพื่อวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์
ทางทะเล
การประชุมใน 3 วันนี้ จึงมีการกําหนดกรอบปฏิบัติงานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ภายใต้หัวข้อเรื่อง
“การพัฒนากลไกการรับรู้เท่าทันสถานการณ์ทางทะเล” โดยมีความมุ่งหวังเพื่อการรักษาผลประโยชน์ทางทะเลให้เกิด
ประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติให้มากที่สุด
/...อนึ่ง ศูนย์ประสานการ

อนึ่ง ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ทางทะเล มีชื่อย่อว่า “ศรชล.” (สอน-ชน) เป็น
หน่วยงานขึ้นตรงต่อสภาความมั่นคงแห่งชาติ จัดตั้งขึ้นตามมติที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม
2540 มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2541 ณ ศูนย์การปฏิบัติการกองทัพเรือ (ศปก.ทร.) มีภารกิจใน
การป้องกันสิทธิประโยชน์ทางทะเล การปฏิบัติต่อเรือประมงต่างชาติ การป้องกั นและปราบปรามการกระทําผิด
กฎหมายในทะเล การป้องกันและปราบปรามการการกระทําอันเป็นโจรสลัด การป้องกันและปราบปรามการลักลอบ
นําเข้าน้ํามันเชื้อเพลิง ตลอดจนดูแลความเรียบร้อยกิจการทางทะเลอื่นๆ และ รักษาผลประโยชน์ทางทะเล อันได้แก่
การมีเอกราช อํานาจอธิปไตย และสิทธิอธิปไตยทางทะเล และความเจริญรุ่งเรื่องของประเทศชาติ อันเนื่องมาจาก
ทะเล พร้อมเป็นศูนย์กลางการดําเนินกิจการทางทะเลทุกๆด้าน
ส่ ว นราชการนอกจาก 6 หน่ว ยงานหลัก แล้ว มี ห น่ว ยปฏิ บัติ ก ารร่ ว ม ได้ แ ก่ กระทรวงการต่า งประเทศ
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง กรมป่าไม้ กรมสรรพสามิต กรมควบคุมมลพิษ กรมทรัพยากรธรณี กรมศิลปากร
สํานักงานเลขาธิการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และส่วนราชการอื่นๆ อีก อาทิ กรมประชาสัมพันธ์ และ หน่วยงานที่มี
หน้าที่เกี่ยวข้องกับงานทางทะเล ขึ้นอยู่กับเหตุที่เกิดเกี่ยวข้องกับหน่วยงานใด
การประชุม 3 วันมีการระดมสมอง เพื่อหาข้อสรุปการทํางานร่วมกันในหัวข้อ “การพัฒนากลไกการรับรู้เท่า
ทันสถานการณ์ทางทะเล” วันที่ 25 มกราคม 2555 พลเรือโท จักรชัย ภู่เจริญยศ รองเสนาธิการทหารเรือ ในฐานะ
รองผู้อํานวยการ “ศรชล.” เป็นประธานในพิธีปิดการประชุม พร้อมแถลงผลการประชุม ดังนี้

พลเรือโท จักรชัย ภู่เจริญยศ รองเสนาธิการทหารเรือ สรุปว่า “ศรชล” กับ 6 หน่วยงานหลัก และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ต้องร่วมกันปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นในการรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติทางทะเล
รวมทั้งความมั่นคงของชาติทางทะเลด้วย และต้องเป็นไปเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
/...ผลการหารือ

ผลการหารือสรุปได้ ดังนี้
- ควรมีการฝึก FTX ร่วมกันระหว่างหน่วยงานใน ศรชล.
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประสานงาน และการสั่งการรองรับการปฏิบัติภารกิจในสถานการณ์
จริง /ควรมีการแต่งตั้ง POC ระหว่างหน่วยงานในพื้นที่
- ควรเป็นผู้ที่มีความรู้เฉพาะด้านในแต่ละองค์กรทุกหน่วยในพื้นที่ควรร่วมมือกันในการจัดระเบียบ
พื้นที่ทางทะเล
- ควรมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของ ศรชล.
- หน่วยงานหลักใน ศรชล. ควรมีการรายงานผลการดําเนินงานให้ ศรชล.เขต และ บก.ศรชล. ทราบ
อย่างต่อเนื่อง
- ควรเพิ่มเครือข่ายชุมชนในพื้นที่ชายทะเลให้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานร่วมกับ ศรชล.เพื่อการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารทางทะเล อาทิ การกระทําอันเป็นโจรสลัดและการปล้นเรือโดยอาวุธ
การทําประมงผิดกฎหมาย การค้ามนุษย์ การลักลอบขนยาเสพติด/อาวุธ/สินค้าต้องห้าม การ
ลักลอบค้า ลําเลียงสินค้าสองวัตถุประสงค์ตามข้อห้ามของ UN เหตุการณ์ทางทะเล การก่อการร้าย
ทางทะเล ภัยพิบัติธรรมชาติ เป็นต้น

ศรชล. แบ่งพื้นที่รับผิดชอบออกเป็น 3 เขต คือ
ศรชล. เขต 1 รับผิดชอบพื้นที่อ่าวไทยตอนบน
ศรชล. เขต 2 รับผิดชอบพื้นที่อ่าวไทยตอนล่าง และ
ศรชล. เขต 3 รับผิดชอบพื้นที่ด้านทะเลอันดามันทั้งหมด

สําหรับส่วนราชการ องค์กร หรือประชาชน ผู้พบเห็นการกระทําที่ไม่ปกติหรือมีเหตุข้อสงสัย สามารถติดต่อ
ศรชล. หรือ ประสานงานให้ “ศรชล” ทราบเพื่อปฏิบัติการ หรือ แจ้งเหตุ หรือให้ข้อมูลข่าวสารทางทะเล แก่ ศรชล.ได้
ทางโทรศัพท์ที่ สายด่วน 1696
*****************

ชนัดดา ปชส.นครราชสีมา สรุปรายงาน/มค.55

ศูนย์ประสานการปฏิบัตใิ นการรักษาผลประโยชน์ทางทะเล หรือ “ศรชล” (สอน-ชน)
จัดประชุม ประจําปี 2555 ครั้งที่ 1
หัวข้อ “การพัฒนากลไกการรับรู้เท่าทันสถานการณ์ทางทะเล”
ที่ โรงแรม เดอะ กรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ อําเภอปากช่อง จ.นครราชสีมา
ระหว่างวันที่ 23 – 35 มกราคม 2555

พล.ร.อ.ดํารงศักดิ์ ห้าวเจริญ เสนาธิการทหารเรือ ในฐานะ
ผู้อํานวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ทางทะเล (ศรชล) เป็นประธานเปิดการประชุมฯ

“ศรชล” ประกอบด้วย 6 หน่วยงานหลัก คือ กองทัพเรือ, กองบังคับการตํารวจน้ํา, กรมศุลกากร, กรมเจ้าท่า
กรมประมง และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ศรชล.(สอน-ชน) แถลงผลการประชุม
“การพัฒนากลไกการรับรู้เท่าทันสถานการณ์ทางทะเล”
และ
ปิดการประชุมฯ ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 25 มกราคม 2555

พลเรือโท จักรชัย ภู่เจริญยศ รองเสนาธิการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปิดการประชุม

พร้อมให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน ภายหลัง แถลงผลการประชุม ในหัวข้อ
“ การพัฒนากลไกการรับรูเ้ ท่าทันสถานการณ์ทางทะเล ” ครั้งที่ 1/2555 เมื่อ 25 มกราคม 2555
ณ โรงแรม เดอะกรีนเนอรี เขาใหญ่ อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ข่าวที่

071/2555

ศูนย์ประสานการปฏิบัตใิ นการรักษาผลประโยชน์ทางทะเล จัดประชุมประจําปี 55 ที่ อ.ปากช่อง
จ.นครราชสีมา

ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา รายงานว่า “ศรชล” (อ่านว่า สอน-ชน) จัดประชุมใหญ่ประจําปี
ครั้งที่ 1 เพื่อมอบนโยบายและกําหนดแผนปฏิบัติ ประจําปี 2555
การประชุมจัดที่โรงแรม เดอะ กรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา รวม 3
วัน ระหว่างวันที่ 23 – 35 มกราคม 2555 โดย มี พล.ร.อ.ดํารงศักดิ์ ห้าวเจริญ เสนาธิการทหารเรือ ในฐานะ
ผู้อํานวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ทางทะเล (ศรชล) เป็นประธานเปิดการประชุม
พร้อมกล่าวว่าผลประโยชน์ทางทะเลที่มีมูลค่ามหาศาลต่อประเทศ ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต
อาทิ การขนส่งทางทะเล การท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง จึงทําให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลจํานวนมาก นํามาซึ่งปัญหาและความซับซ้อนมากขึ้น

พล.ร.อ. ดํารงศักดิ์ ห้าวเจริญ ผู้อํานวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ทาง
ทะเล (ศรชล) ยังกล่าวถึงข้อมูลล่าสุด อีกว่า ผลประโยชน์ทางทะเลมีมูลค่าประมาณ 16.29 ล้านล้านบาทเศษ
ต่อปี และจากผลประโยชน์มีมูลค่ามากมายนี้ การดําเนินกิจการทางทะเลจึงมีปัญหาในรูปแบบต่างๆ ตลอดถึง
ภัยคุกคามความมั่นคงในรูปแบบใหม่ มีความซับซ้อนและทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น การรักษาความมั่นคงและ
การรักษาผลประโยชน์ทางทะเล จึงจําเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะหน่วยงาน
หลักของ “ศรชล” 6 หน่วยงาน คือ กองทัพเรือ, กองบังคับการตํารวจน้ํา, กรมศุลกากร, กรมเจ้าท่า, กรมประมง
และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ต้องประสานอย่างใกล้ชิดและเข้มข้นต่อเนื่องด้วยเหตุนี้ กองทัพเรือ จึง
/...ได้มีการจัดตั้ง

ได้มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางทะเลขึน้ เพื่อวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ทางทะเล การประชุมใน 3
วันนี้ จึงมีการกําหนดกรอบปฏิบัติงานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ภายใต้หัวข้อเรื่อง “การพัฒนากลไกการรับ
รู้เท่าทันสถานการณ์ทางทะเล” โดยมีความมุ่งหวังเพื่อการรักษาผลประโยชน์ทางทะเลให้เกิดประสิทธิภาพ และ
เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติให้มากที่สุด

อนึ่ง ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ทางทะเล มีชื่อย่อว่า “ศรชล” (อ่านว่า สอน-ชน)
นี้ เป็นหน่วยงานขึ้นตรงต่อสภาความมั่นคงแห่งชาติ จัดตั้งขึ้นตามมติที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ เมื่อวันที่
17 มีนาคม 2540 มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2541 ณ ศูนย์การปฏิบัติการกองทัพเรือ
(ศปก.ทร.) ทําหน้าที่ประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานต่างๆในการป้องกันและปราบปรามการกระทําผิดกฎหมาย
ทางทะเล ตลอดจนดูแลความเรียบร้อยกิจการทางทะเลอื่นๆ ประสานการปฏิบัติในระดับนโยบายและรวบรวม
ข้อมูลข่าวสาร เผยแพร่ให้หน่วยงานใน“ศรชล” อํานวย การ ควบคุม กํากับดูแลการปฏิบัติ เพื่อการรักษา
ผลประโยชน์ทางทะเล อันได้แก่ การมีเอกราช อํานาจอธิปไตย และสิทธิอธิปไตยทางทะเล ความสงบเรียบร้อย
ความปลอดภัย และความเจริญรุ่งเรื่องของประเทศชาติ อันเนื่องมาจากทะเล และเป็นศูนย์กลางการดําเนิน
กิจการทางทะเลทุกๆด้าน
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ศรชล. แถลงผลการประชุม “การพัฒนากลไกการรับรูเ้ ท่าทันสถานการณ์ทางทะเล” ครั้งที่ 1/2555
ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา รายงานว่า วันนี้ (25 ม.ค.) ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษา
ผลประโยชน์ทางทะเล หรือ ศรชล. (อ่าน : สอน-ชน) ได้สรุปผลการประชุม “การพัฒนากลไกการรับรู้เท่าทัน
สถานการณ์ทางทะเล” ครั้งที่ 1/2555 ที่จัดขึ้น ที่โรงแรม เดอะกรีนเนอรี เขาใหญ่ อําเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา พร้อมทําพิธีปิดการประชุมด้วย

พลเรือโท จักรชัย ภู่เจริญยศ รองเสนาธิการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปิดการประชุมพร้อมแถลงผล
การประชุม ในหัวข้อ “การพัฒนากลไกการรับรู้เท่าทันสถานการณ์ทางทะเล” ซึ่งจัดประชุมมาเป็นเวลา 3 วัน
ระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม 2555 กับ 6 หน่วยงานหลักใน “ศรชล” และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันหา
แนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันให้เกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นในการรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติทางทะเล
รวมทั้งความมั่นคงของชาติทางทะเลด้วย และให้ไปเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
พลเรือโท จักรชัย ภู่เจริญยศ รองเสนาธิการทหารเรือ กล่าวว่า ผลการหารือสรุปได้ ดังนี้ คือ ควรมี
การฝึก FTX ร่วมกันระหว่างหน่วยงานใน ศรชล. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประสานงาน และการสั่งการ
รองรับการปฏิบัติภารกิจในสถานการณ์จริง ควรมีการแต่งตั้ง POC ระหว่างหน่วยงานในพื้นที่ ควรเป็นผู้ที่มี
ความรู้เฉพาะด้านในแต่ละองค์กรทุกหน่วยในพืน้ ทีค่ วรร่วมมือกันในการจัดระเบียบพื้นที่ทางทะเล ควรมี
การประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของ ศรชล. เพื่อสร้างภาพลักษณ์ทดี่ ีให้เกิดขึน้ กับ ศรชล. หน่วยงานหลัก
ใน ศรชล.ควรมีการรายงานผลการดําเนินงานให้ ศรชล.เขต และ บก.ศรชล. ทราบอย่างต่อเนื่องและควร
เพิ่มเครือข่ายชุมชนในพืน้ ทีช่ ายทะเลให้มสี ่วนร่วมในการปฏิบัติงานร่วมกับ ศรชล.เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารทางทะเล อาทิ การกระทําอันเป็นโจรสลัดและการปล้นเรือโดยอาวุธ การทําประมงผิดกฎหมาย
การค้ามนุษย์ การลักลอบขนยาเสพติด/อาวุธ/สินค้าต้องห้าม การลักลอบค้า ลําเลียงสินค้าสองวัตถุประสงค์
ตามข้อห้ามอขง UN เหตุการณ์ทางทะเล การก่อการร้านทางทะเล ภัยพิบัตคิธรรมชาติ เป็นต้น
…………………………… sound…………………………….
( CG - พลเรือโท จักรชัย ภู่เจริญยศ รองเสนาธิการทหารเรือ )
/.... สําหรับ ศรชล. เป็น

สําหรับ ศรชล. เป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อสภาความมั่นคงแห่งชาติ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2541
มีภารกิจในการป้องกันสิทธิประโยชน์ทางทะเล การปฏิบัติต่อเรือประมงต่างชาติ การป้องกันและปราบปราม
การกระทําผิดกฎหมายในทะเล การป้องกันและปราบปรามการการกระทําอันเป็นโจรสลัด การป้องกันและ
ปราบปรามการลั ก ลอบนํ า เข้ า น้ํ า มั น เชื้ อ เพลิ ง โดยมี ส่ ว นราชการหลั ก ที่ เ ข้ า ร่ ว มปฏิ บั ติ ก าร 6 หน่ ว ย คื อ
กองทัพเรือ กองบังคับการตํารวจน้ํา กรมศุลกากร กรมการขนส่งและพาณิชยนาวี กรมประมง กรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ ง และหน่ ว ยปฏิ บัติ ก ารร่ว ม ได้ แ ก่ กระทรวงการต่ า งประเทศ กระทรวงแรงงานและ
สวัสดิการสังคม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง กรมป่าไม้ กรนสรรพสามิต กรมควบคุมมลพิษ กรมทรัพยากรธรณี กรมศิลปากร
สํานักงานเลขาธิการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และส่วนราชการอื่นๆ อีก อาทิ กรมประชาสัมพันธ์ และ หน่วยงาน
ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับงานทางทะเล

ศรชล. แบ่งพื้นที่รับผิดดชอบออกเป็น 3 เขต คือ ศรชล. เขต1 รับผิดชอบพื้นที่อ่าวไทยตอนบน ศรชล.
เขต 2 รับผิดชอบพื้นที่อ่าวไทยตอนล่าง และ ศรชล. เขต 3 รับผิดชอบพื้นที่ด้านทะเลอันดามันทั้งหมด
สําหรับส่วนราชการ องค์กร หรือประชาชนผู้พบเห็นการกระทําที่ไม่ปกติหรือมีเหตุข้อสงสับ กรุณา
ติดต่อ หรือ ประสานงานให้ “ศรชล” ทราบ หรือแจ้งเหตุหรือข้อมูลข่าวสารทางทะเล ให้ ศรชล. ทราบได้ที่
สายด่วน 1696
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