ประชุมสามัญครั้งที่ 29 ความริเริม่ ด้านแนวปะการังระหว่างชาติ
29th International Coral Reef Initiative General Meeting

การประชุมครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 - 23 ตุลาคม 2557
ณ Okinawa Institute of Science and Technology Graduate
University (OIST) เมืองโอกินาวา ประเทศญี่ปุ่น โดยมีกระทรวง
สิ่งแวดล้อมแห่งประเทศญี่ปุ่นและกรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงาน มีผู้เข้าร่วมประชุม
ประมาณ 60 คน ประกอบด้วยผู้แทนจากประเทศสมาชิกของ
International Coral Reef Initiative (ICRI) และผู้แทนจากองค์การ
ระหว่างประเทศรวม 20 ประเทศ/องค์การ
นอกจากนี้
ยังมีผู้เข้าร่วมประชุมในฐานะผูส้ ังเกตการณ์จากองค์กรและ
ประเทศ ได้แก่ Indian Ocean Commission, Reef World Foundation, United Nations University IAS, กัมพูชา และสิงคโปร์ ในการ
ประชุมครั้งนี้ ICRI secretariat ปัจจุบนั (ญี่ปุ่น-ไทย) ได้เสนอแผนปฏิบัตกิ าร (Plan of Action 2014 - 2015) ซึ่งประกอบด้วย
แนวทางหลัก 3 แนวทาง ได้แก่ 1) การทํางานเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบที่
เกิดจากมนุษย์ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และผลกระทบจากการเกิดความเป็นกรดในทะเล 2) การ
สนับสนุนการจัดการพื้นที่ชายฝั่งโดยแบ่งเขตพื้นที่การใช้ประโยชน์ 3) ทบทวนผลการปฏิบตั ิงาน (โดยการจัดทํารายงาน) ของ
ICRI ในระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา ซึง่ ได้ปฏิบตั ิงานเชื่อมโยงกับเครือข่ายด้านอนุรักษ์ระหว่างประเทศ ทั้งนี้ได้มีการจัดตั้ง
คณะทํางานเพื่อจัดทํารายงาน นอกจากนี้ มีการนําเสนอรายงานความก้าวหน้าจากผู้แทนประเทศ คณะทํางานเฉพาะกิจ
องค์การระหว่างประเทศ กรณีศึกษาด้านการจัดการทรัพยากรชายฝัง่ โดยมีส่วนร่วมของชุมชน การจัดทํา Resolution เรื่องการ
ส่งเสริมการอนุรักษ์และการบริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
การประชุมครั้งนี้มีความสําคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะนอกจากเป็นการดําเนินกิจกรรมตามเป้าประสงค์ของ ICRI ที่กรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่งรับผิดชอบในวาระที่เป็น Secretariat Co-host ร่วมกับ Bureau of Nature Conservation, Ministry of the
Environment ประเทศญี่ปุ่น ในระหว่างปี 2557-2558 ยังเป็นโอกาสให้บุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทาง
ทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน ได้สร้างเสริมประสบการณ์ในการดําเนินการประชุมในเวทีระดับนานาชาติ อีกทั้งได้
แลกเปลีย่ นความรู้และประสบการณ์ในด้านงานวิจัยและการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางในระบบนิเวศแนว
ปะการัง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งต่อไปในอนาคต
ผู้แทนจากประเทศไทยทีเ่ ข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ได้แก่ นายนิพนธ์ พงศ์สุวรรณ และนายรณวัณ บุญประกอบ (จากกรม ทช.)
และ ดร. ธรรมศักดิ์ ยีมิน (จากมหาวิทยาลัยรามคําแหง)

เนื้อหาหลักในการประชุมมีดังนี้

.

1) การรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการรายงานตามทําแบบสอบถามที่แต่ละประเทศสมาชิกและองค์การ
ระหว่างประเทศจัดส่งให้ ICRI secretariat ซึ่งมีข้อมูลที่น่าสนใจคือ ประมาณ 7% ของประเทศสมาชิกและ 25% ขององค์การ

ระหว่างประเทศได้มีการดําเนินโครงการที่เกี่ยวกับการแบ่งเขตการใช้ประโยชน์เป็นผลสําเร็จระดับหนึง่ อย่างไรก็ตามโดย
ภาพรวมโครงการแบ่งเขตการใช้ประโยชน์ยังไม่ประสบผลสําเร็จมากนัก
.
2) ผู้แทนจากประเทศแทนซาเนียบรรยายเรื่องการติดตามสํารวจแนวปะการังในประเทศแทนซาเนีย ผลกระทบ
จากการระเบิดปลาและปะการังฟอกขาวเป็นปัญหาสําคัญ การขุดเจาะน้ํามันและก๊าซในทะเลก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่อาจส่งผล
กระทบรุนแรง
3) ผู้แทนจากประเทศออสเตรเลียบรรยายเกี่ยวกับการประเมินยุทธศาสตร์การจัดการแนวปะการังเกรทแบริเออร์รีฟ
และพื้นที่ชายฝั่ง ซึ่งเป็นแผนระยะยาวถึงปี ค.ศ. 2050 ซึ่งเป็นการให้ความสําคัญกับคุณค่าของการเป็นมรดกโลกและคุณค่า
ทางเศรษฐกิจสังคมของประเทศ
4) การรายงานผลการดําเนินกิจกรรมที่ให้การสนับสนุนงบประมาณโดย Australia-Belize secretariat (เลขาธิการ ICRI ที่
ผ่านมา ในระหว่างปี ค.ศ. 2012-2014) เช่น การปรับปรุงแผนปฏิบัติการของ ICRI สําหรับปี ค.ศ. 2013 การจัดประชุม
ทั่วไปสองครั้ง การสนับสนุนงบประมาณให้กับ 4 โครงการ การปรับปรุงเว็บไซต์ การผลิตสื่อข่าวสาร การเข้าร่วมประชุม
คู่ขนานกับงานประชุมระหว่างชาติ เป็นต้น
.
5) การบรรยายแผนปฏิบตั ิการ (Plan of Action 2014 - 2015) โดย ICRI secretariat ปัจจุบัน (ญี่ปุ่น-ไทย) ซึ่ง
ประกอบด้วยแนวทางหลัก 3 แนวทาง ได้แก่
.
- การทํางานเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบที่เกิดจากมนุษย์
ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศ และผลกระทบจากการเกิดความเป็นกรดในทะเล
- การสนับสนุนการจัดการพื้นที่ชายฝั่งโดยแบ่งเขตพื้นที่การใช้ประโยชน์
- ทบทวนผลการปฏิบตั ิงาน (โดยการจัดทํารายงาน) ของ ICRI ในระยะเวลา 20 ปีทผี่ ่านมา ซึ่งได้ปฏิบตั ิงานเชื่อมโยง
กับเครือข่ายด้านอนุรักษ์ระหว่างประเทศ ทั้งนี้ได้มีการจัดตั้งคณะทํางานเพื่อจัดทํารายงาน
6) รายงานผลการจัดประชุม ICRI ที่จัดขึ้นเป็นการประชุมข้างเคียงกับการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความ
หลากหลายทางชีวภาพครั้งที่ 12 ณ เมืองพยองชาง ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี โดยมี International Coral Reef Initiative (ICRI)
และUnited Nation Environment Program (UNEP) ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงาน การประชุมนี้มจี ุดประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้และ
ประสบการณ์ด้านการจัดการแนวปะการังเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับระบบนิเวศแนวปะการังซึ่งได้รับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งในงานนี้ผู้แทนกรม ทช. (นายนิพนธ์ พงศ์สุวรรณ) ได้เข้าร่วมประชุมและบรรยาย
7) คณะทํางานการประเมินด้านเศรษฐศาสตร์ ได้บรรยายผลการจัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการ “From Ecosystem Service
Valuation to Action – Informing Decision Making in the Caribbean” ซึ่งจัดขึ้นที่ Bonaire ในปี ค.ศ. 2014 นอกจากนี้ยังมีแผนงานที่
จะจัดพิมพ์คมู่ ือแนวทางสําหรับดําเนินกลไกการประเมินมูลค่าแนวปะการัง โดยได้รบั การสนับสนุนงบประมาณจากประเทศ
โมนาโค เป็นเงิน 5,000 ยูโร คณะทํางานนี้ได้มีการประชุมนอกรอบและได้นําเสนอกรอบการทํางานที่ปรับปรุงใหม่
8) คณะทํางานด้านการประมงในแนวปะการัง ได้บรรยายถึงความสําคัญของพฤติกรรมการรวมฝูงของปลาในแนว
ปะการังซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อการผสมพันธุ์ ได้ชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มลดลงของสถานการณ์การรวมฝูงของปลา และยังรายงานการ
จัดทําฐานข้อมูลจากผลการรายงานจาก 52 ประเทศ ทั้งนี้พบว่าในประเทศสมาชิกของ ICRI จํานวน 35 ประเทศนั้น มีการ

รายงานผลน้อยมาก การรายงานผลสามารถเข้าไปในเว็บไซต์ www.SCRFA.org คณะทํางานนีไ้ ด้มีการประชุมนอกรอบและได้
นําเสนอกรอบการทํางานที่ปรับปรุงใหม่
.
9) คณะทํางานด้านปลาสิงโตในภูมิภาค รายงานกิจกรรมในการจัดการปัญหาการรุกรานของปลาสิงโตซึ่งเป็นปลา
ต่างถิ่นในทะเลแคริบเบียน โดยตั้งแต่ปี ค.ศ. 2010 มีการทํางานร่วมกันกับองค์การต่างๆ เช่น UNEP, NOAA, CARSPAW และ
CONANP เพื่อจัดการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ในที่ประชุมได้มีการถกกันในเรื่องสาเหตุของการระบาดของปลาสิงโต ซึ่งส่วนหนึ่ง
นอกจากการที่มนุษย์นําเข้าไปแล้ว การระบาดยังอาจเกิดจากการขาดตัวควบคุม (predator) ในธรรมชาติในแหล่งนั้นด้วย
คณะทํางานนี้ได้มีการประชุมนอกรอบและได้นําเสนอกรอบการทํางานที่ปรับปรุงใหม่
10) คณะทํางานด้านการปราบปรามและการสอบสวน ได้บรรยายถึงกระบวนการสอบสวนความเสียหายในแนวปะการังและ
การชดใช้ค่าเสียหาย โดยได้แสดงระบบที่ใช้ในฮาวาย ระบบดังกล่าวนี้อาจนํามาดัดแปลงประยุกต์ใช้ในพื้นที่อื่นได้ ทั้งนี้แต่ละ
แห่งอาจแตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านกฎหมายของแต่ละประเทศด้วย คณะทํางานนี้ได้มีการประชุมนอกรอบและได้
.
นําเสนอกรอบการทํางานที่ปรับปรุงใหม่
11) มีการรายงานผลการประชุมสมัชชาภาคีอนุสญ
ั ญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพครั้งที่ 12 ณ กรุง
เมืองพยองชาง ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
12) UNEP Regional Seas ได้รายงานผลการดําเนินงานภายใต้ภาคีเครือข่าย เช่น ผลการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ
การใช้ดัชนีภูมิคุ้มกันของแนวปะการังเป็นเครื่องมือในการตัดสินใจเพื่อบริหารจัดการ (จัดที่ภเู ก็ตเดือนพฤษภาคม 2557) ผล
การจัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการเกีย่ วกับการทําแผนปฏิบัติการจัดการการรุกรานของปลาสิงโตในแถบเมโซอเมริกา ผลการจัด
ประชุมเกี่ยวกับการประเมินค่าของการบริการทางระบบนิเวศของแนวปะการังในแถบทะเลคาริบเบียน ผลการดําเนินงานงาน
โครงการกรีนฟินส์ ซึ่งในเรื่องกรีนฟินส์นี้ ทาง Reef World Foundation ได้นําเสนอในรายละเอียดถึงการขยายเครือข่ายใน 7
ประเทศ
13) ได้มีการรายงานการดําเนินงานของ Global Coral Reef Monitoring Network (GCRMN) โดยเฉพาะในเรื่องผลการจัดทํา
รายงานสถานภาพแนวปะการังและแนวโน้มการเปลีย่ นแปลงในทะเลคาริบเบียนในช่วงปี ค.ศ. 1970-2012
14) ได้มีการรายงานผลของการจัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการที่ Curaçao ซึ่งมีประเด็นสําคัญที่นําเสนอคือ มีข้อมูลจํานวนมากที่
ยังไม่ได้นํามาวิเคราะห์เพื่อจัดทํารายงานสถานการณ์ มีความจําเป็นต้องวิเคราะห์สาเหตุของผลกระทบต่อแนวปะการัง และ
ปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกิดการฟื้นตัวของแนวปะการัง
15) ได้มีการรายงานผลของการจัด 3rd Asia-Pacific Coral Reef Symposium 2014 ที่ไต้หวัน ในเดือนมิถุนายน 2557 ผล
ของการประชุมได้มีการจัดทํา “Kenting Declaration of Coral Reef Conservation” ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อสร้างความมั่นคงของระบบ
นิเวศปะการังในอนาคต
.
16) ได้มีการจัดทํา Resolution เรื่องการส่งเสริมการอนุรักษ์และการบริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนโดยเน้น
ความเชื่อมโยงของแผ่นดินและทะเล
.
17) ประเทศไทยในฐานะ ICRI secretariat ได้นําเสนอการเตรียมจัดการประชุม 30th ICRI General Meeting ในปี 2558 ซึ่งจะ
จัดในช่วงเดือนธันวาคม 2558 ณ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
18) ได้มีการประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารแทรก 2 เรื่อง คือ 1) การจัดการทรัพยากรแนวปะการังโดยการมีส่วนร่วมจากชุมชน มี
การนําเสนอกรณีศึกษาการจัดการทรัพยากรชายฝั่งโดยมีส่วนร่วมของชุมชนรวม 5 เรื่อง ซึ่งเป็นกรณีศกึ ษาจากประเทศญี่ปุ่น

เม็กซิโก โดมินิกัน เวียดนาม ซึ่งความสําเร็จในการจัดการขึ้นอยู่กับปัจจัยสําคัญคือ ความร่วมมือและการสื่อสารระหว่างภาครัฐ
และชุมชนเพื่อจัดทําแผนและปฏิบัติการร่วมกันให้เสมือนหนึ่งว่าชุมชนเป็นเจ้าของโครงการ และปัจจัยสําคัญอีกประการคือ
การเข้าใจความเชื่อมโยงของระบบนิเวศบก-ชายฝั่ง-ทะเล อย่างแท้จริง 2) การประชุมเชิงปฏิบัติการของกลุ่ม ICRI ในภูมิภาค
เอเซียตะวันออก ซึ่งมีประเด็นหลักปรึกษาหารือเรื่องปัญหาในการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลพื้นที่คุ้มครองที่บริหารจัดการใน
ฐานข้อมูล ReefBase โดย Reef Fish Center และการเตรียมการจัดทําประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการทําแผนจัดการทะเลเชิง
พื้นที่ (Marine spatial planning) และมีการนําเสนอผลการดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการแนวปะการัง โดยผู้แทนประเทศ
ไทยได้นําเสนอในเรื่องการดําเนินงานวิจัยจัดทําแผนที่ที่แสดงระดับภูมิคุ้มกันของแนวปะการังในประเทศ ความสําคัญและ
แนวทางในอนาคตในการจัดการและวิจัยในพื้นที่รอยต่อระหว่างประเทศ และการพัฒนาสร้างกฎหมายเพื่อบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งโดยเฉพาะ
19) ในการประชุมครั้งนี้ ได้จดั ให้มีการทัศนศึกษา โดยให้เลือก 1 รายการจาก 4 รายการ คือ 1) เยี่ยมชมศูนย์ฟื้นฟู
ปะการังและจัดการป่าชายเลนที่จดั การโดยชุมชน 2) ศูนย์วิจัยชีวมณฑลเขตร้อนแห่งมหาวิทยาลัยริวกิว 3) ดําน้ําที่เกาะเครา
มา 4) เยี่ยมชมอควาเรียมโอกินาวาชูราอูมิ

