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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี
ครั้งท่ี 10/2561 วันอังคารที่ 6 มีนาคม 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
060361 
 
เรื่อง : การขยายผลธนาคารปูม้า เพื่อ “คืนปูม้าสู่ทะเลไทย” 
 
สารัตถะ : ส านักนายกรัฐมนตรี  (นร.) เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบการขยายผลธนาคารปูม้าเพื่อ “คืนปูม้าสู่
ทะเลไทย ” ไปสู่ชุมชนอ่ืนๆ อย่างรวดเร็วในชุมชนชายฝั่ง จ านวน 500 ชุมชน ในระยะเวลา 2 ปี โดยให้ส านักงาน  
คณะกรรมาการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นหน่วยงานบูรณาการหลักและหน่วยงานต่างๆ ร่วมด าเนินการ ดังน้ี 

1. ส านักงานคณะกรรมาการวิจัยแห่งชาติ ขยายผลการพัฒนาธนาคารปูม้า โดยน าองค์ความรู้ด้านการวิจัย
และนวัตกรรมที่มีอยู่ พร้อมทั้งให้มีการท าวิจัยเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มอัตราการรอดของลูกปูม้า การอนุบาลแม่ปูไข่นอกกระดอง 
และลูกปูม้าวัยอ่อน วิจัยแหล่งที่อยู่อาศัยของลูกปูม้าวัยอ่อน วิจัยช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมในการปล่อยลูกปูม้าคืนสู่ทะเล 
วิจัยเรื่องการขนย้ายลูกปูม้าลงทะเล 

2. กรมประมง ออกแบบ/ก าหนดวิธีการบริหารจัดการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรปูม้าโดยชุมชนมีส่วนร่วม  
มีมาตรการส่งเสริมการฝากแม่ปูม้าไข่นอกกระดองกับธนาคารปูม้าและส่งเสริมให้ปูม้าไทยสู่ตลาดโลกโดยผ่านการประเมิน
ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล 

3. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้ความเห็นชอบพื้นที่ท่ีจะใช้มาตรการการอนุรักษ์ การฟื้นฟู  
และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

4. ธนาคารออมสิน สนับสนุนเงินทุน (สินเช่ือ) ให้ชุมชนเพื่อเริ่มท าและด าเนินการธนาคาร ปูม้า 
และการอนุบาลลูกปูม้าชายฝั่งชุมชนละประมาณ 150 ,000 – 200,000 เพื่อเป็นเงินทุนในการจัดระบบธนาคารปูม้า 
การสนับสนุนโรงเรือนและเซลล์แสงอาทิตย์ และเงินทุนหมุนเวียนการด าเนินการ 

5. บริษัทประชารัฐรักสามัคคี ในพื้นที่ชายฝั่งทะเล ช่วยสนับสนุนด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์ 
6. บริษัทไปรษณีย์ไทย บริการน าปูม้าจากชุมชนที่มีธนาคารปูม้าไปเป็นสินค้าแนะน าท่ีสามารถซื้อขายได้ 
7. กระทรวงพาณิชย์ สนับสนุนการขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศท้ังในช่องทางปกติและช่องออนไลน์ 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. ส านักงานคณะกรรมาการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในฐานะส านักงานเลขานุการร่วมของสภานโยบายวิจัยและ

นวัตกรรมแห่งชาติ ได้ร่วมเป็นส่วนหน่ึงในการขับเคลื่อนกลไกสนับสนุนการวิจัยเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นร./กษ. (กป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้มีความสมดุล  
ตามระบบนิเวศน์ โดยเฉพาะทรัพยากรปูม้าอันเป็นทรัพยากรสัตว์น้ า  
ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ให้มีความสมดุลตามระบบนิเวศ โดยเฉพาะทรัพยากรปูม้าอันเป็นทรัพยากรสัตว์น้ าท่ีมีคุณค่าทางเศรษฐกิจ  
จึงได้ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยการถ่ายทอดองค์ความรู้การวิจัยในกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรปูม้าโดยชุมชน  
มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเรียกว่า “ธนาคารปูม้า” เพื่อแก้ปัญหาปริมาณปูม้าที่ลดลงในท้องทะเล 

2. “ธนาคารปูม้า ” เป็นการผสมผสานภูมิปัญญาชาวบ้านในเบื้องต้น แล้วในการวิจัยและองค์ความรู้มาเพิ่ม
ประสิทธิภาพ โดยการน าแม่ปูม้าที่มีไข่แก่ติดหน้าท้องมาฝากไว้ในกระชังที่อยู่ในทะเลหรือถังน้ าในโรงเรือน เมื่อแม่ปูเขี่ยไข่
ออกจากหน้าท้องแล้วจึงน าแม่ปูไปขาย ไข่ท่ีถูกเขี่ยออกจะฝักเป็นตัวอ่อน หลังจากนั้นจะถูกปล่อยสู่ธรรมชาติจนเติบโต
เป็นปูม้าขนาดใหญ่ต่อไป “ธนาคารปูม้า ” จึงถือเป็นความส าเร็จในการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยอาศัยหลักปรัชญา  
ของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งขณะนี้ธนาคารปูม้าได้มีการด าเนินการแล้วท่ีเกิดจากความร่วมมือของภาครัฐ เอกชน  
และชาวประมงในพื้นที่ท้ังหมด 191 แห่ง ใน 20 จังหวัดชายทะเล ท้ังฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน 

3. ในโอกาสที่ นรม. ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ จังหวัดเพชรบุรี และได้เยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชนปูม้า  
จังหวัดเพชรบุรี ในวันที่ 5 มีนาคม 2561 ซึ่งมีการรวมกลุ่มชาวประมงท าธนาคารปูม้าได้ประสบความส าเร็จและเพื่อให้
เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนด้วยกลไกประชารัฐให้ธนาคารปูม้าสามารถขยายผลไปสู่ชุมชนอ่ืนได้  
โดยถอดบทเรียนที่ประสบความส าเร็จ 

ความเห็นของ กษ. 
กษ. พิจารณาแล้ว เห็นควรให้ความเห็นชอบการขยายผลธนาคารปูม้าเพื่อ “คืนปูม้าสู่ทะเลไทย ” ซึ่งกรมประมง  

ในฐานะหน่วยงานท่ีริเริ่มด าเนินโครงการจัดสร้างธนาคารปูม้า ภายใต้แผ่นแม่บทการจัดการประมงทะเลไทย เห็นว่า 
1. ปูม้าเป็นทรัพยากรสัตว์น้ าท่ีไม่สามารถเพาะเลี้ยงได้จ าเป็นต้องจับจากธรรมชาติ ดังนั้น การเพิ่มลูกปูม้า  

ในธรรมชาติโดยการรวบรวมลูกปูม้าจากไข่ของแม่ปู และปล่อยลงทะเลจึงมีนัยส าคัญต่อการช่วยให้ผลผลิตปูม้า  
ในธรรมชาติมีเพียงพอต่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

2. การจัดตั้งธนาคารปูม้านอกจากจะได้ประโยชน์ตามข้อ 1 แล้ว ยังเป็นการส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้าง
จิตส านึกในการบริหารจัดการทรัพยากรโดยชุมชนของชาวประมง 

3. การสร้างมาตรฐานเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดปลานั้น จ าเป็นต้องผ่านการประเมิน ในระดับสากล  
จากองค์กร Marine stewardship Council (MSC) ซึ่งกรมประมงก าลังด าเนินการร่วมกับหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐ  
และภาคเอกชน จ าเป็นต้องขับเคลื่อนการสร้างมาตรฐานอย่างบูรณาการเพื่อให้สามารถผ่านการประเมินโดยเร็ว 

4. การขยายผลธนาคารปูม้าจะส่งเสริมโครงการประชารัฐสามัคคี และโครงการไทยนิยมของภาครัฐได้เป็นอย่างดี 
เพราะจะมีการสร้างความร่วมมือของประชาชนในชุมชน ภาครัฐและเอกชนช่วยสนับสนุนต่อยอดธุรกิจ และผลักดัน  
ให้เกิดความยั่งยืนในกาใช้ทรัพยากรของประเทศ 

มติ ครม. : เห็นชอบตามที่ส านักนายกรัฐมนตรีเสนอ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี
ครั้งท่ี 10/2561 วันอังคารที่ 6 มีนาคม 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือทราบ (หากไม่มีข้อทักท้วงให้ถือเป็นเรื่องท่ี ครม. เห็นชอบ/อนุมัต)ิ (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
060361 
 
เรื่อง : การจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ของไทยต่อประเด็นทะเลจีนใต้ 
 
สารัตถะ : กต. เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ของไทย  
ต่อประเด็นทะเลจีนใต้ เพื่อเป็นกลไกการก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ของไทยต่อการปฏิบัติตามปฏิญญาว่าด้วย  
การปฏิบัติของภาคีฝ่ายต่างๆ ในทะเลจีนใต้ (Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea: DOC) 
การเจรจาจัดท าประมวลการปฏิบัติในทะเลจีนใต้ (Code of Conduct in the South China Sea: COC) และโครงการ
ความร่วมมือท่ีเป็นรูปธรรมและมีผลประโยชน์ร่วมกัน 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. กต. รายงานว่า การจัดประมวลการปฏิบัติในทะเลจีนใต้ (COC) เป็นการปฏิบัติตามข้อ 10 ของปฏิญญาว่า

ด้วยการปฏิบัติของภาคีฝ่ายต่างๆ ในทะเลจีนใต้ (DOC) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือให้เกิดสันติภาพและเสถียรภาพในทะเล
จีนใต้ 

2. การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน – จีนว่าด้วยการปฏิบัติตามปฏิญญาฯ (ASEAN – China Senior Officials’ 
Meeting on the Implementation of the Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea: 
SOM on DOC) และ JWG on DOC จะเป็นกลไกหลักในการเจรจาท าประมวลการปฏิบัติในทะเลจีนใต้ (COC)  
และการปฏิบัติตามปฏิญญาว่าด้วยการปฏิบัติของภาคีฝ่ายต่างๆ ในทะเลจีนใต้ (DOC) ตลอดจนโครงการความร่วมมือ  
ในด้านต่างๆ เช่น การปกป้องสิ่งแวดล้อมทางทะเล ซึ่งรวมถึงการจัดการขยะทะเลโดยกระทรวงการต่างประเทศ  
จะเป็นผู้น าในการเจรจาเรื่องนี้กับประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆ และจีน โดยหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทย  
อย่างใกล้ชิด 

3. ประเทศสมาชิกอาเซียนและจีนจะเริ่มต้นการเจรจาจัดท าประมวลการปฏิบัติในทะเลจีนใต้ (COC)  
และการปฏิบัติตามปฏิญญาว่าด้วยการปฏิบัติของภาคีฝ่ายต่างๆ ในทะเลจีนใต้ (DOC) ในการประชุมคณะท างานร่วม
อาเซียน – จีนว่าด้วยการปฏิบัติตามปฏิญญาฯ (ASEAN – China Joint Working Group Meeting on the Implementation  
of the Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea: JWG on DOC) ครั้งท่ี 23  
ระหว่างวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันท่ี 2 มีนาคม 2561 ที่เมืองญาจาง (Nha Trang) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กต./กษ. (สกต.สป.กษ.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อเสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและเสถียรภาพในทะเลจีนใต้ 
รวมทั้งการสร้างบรรยากาศที่เอื้ออ านวยต่อการเจรจาจัดท าประมวล  
การปฏิบัติในทะเลจีนใต้ (COC) ตลอดจนมีอ านาจในการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ  
ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การด าเนินการในเรื่องนี้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
และส่งเสริมผลประโยชน์ของไทย 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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4. โดยที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยจะเข้ามามีส่วนร่วมในขั้นตอนการจัดท าประมวลการปฏิบัติในทะเลจีนใต้ 
(COC) ดังนั้น คณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ของไทยต่อประเด็นทะเลจีนใต้ และคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง  
ซึ่งจะมีการจัดตั้งต่อไปตามล าดับ จะเป็นกลไกในการขับเคลื่อนกระบวนการการท างานของหน่วยงานของไทยท่ีเกี่ยวข้อง
ในการด าเนินการ ดังน้ี (1) การปฏิบัติตามปฏิญญาว่าด้วยการปฏิบัติของภาคีฝ่ายต่างๆ ในทะเลจีนใต้ (DOC)  
(2) กระบวนการเจรจาจัดท าประมวลการปฏิบัติในทะเลจีนใต้ (COC) และ (3) โครงการความร่วมมือท่ีเป็นรูปธรรม  
และมีผลประโยชน์ร่วมกัน เพื่อส่งเสริมความไว้เนื้อเชื่อใจและสร้างบรรยากาศที่เอื้ออ านวยต่อการเจรจาจัดท าประมวล
การปฏิบัติในทะเลจีนใต้ (COC) 

ความเห็นของ กษ. 
กษ. ได้พิจารณาแล้ว ไม่ขัดข้องต่อการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ของไทยต่อประเด็นทะเลจีนใต ้

เพื่อก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ของไทยและ บูรณาการการท างานระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องของไทย  
อย่างมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจเพื่อรักษาเสถียรภาพและสันติภาพในภูมิภาคอย่างยั่งยืน รวมทั้งผลักดัน
กิจกรรมร่วมกันในทะเลจีนใต้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางที่เสนอโดยนายกรัฐมนตรี โดยกรมประมงได้เสนอโครงการความ
ร่วมมือ “Status Identification and Assessment of Neritic Tunas in South China Sea” เพื่อขอรับงบประมาณ
สนับสนุนจากฝ่ายจีนซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของฝ่ายจีนที่จะให้เงินสนับสนุนในการด าเนินกิจกรรม 

มติ ครม. : เห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ 
 


