
 
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 4 ครั้งที่ 3 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ 
 
   วันศุกร์ที่  4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชั้น 2  
อาคารรัฐสภา นายสุชาติ   ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ ง เป็นประธานการประชุม 
สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 4 ครั้งที่ 3 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ โดยมี นายศุภชัย  โพธิ์สุ  
รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนท าหน้าที่ประธานการประชุม  
   ประธานฯ ได้อนุญาตให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปรึกษาหารือในเรื่องต่าง ๆ ตามข้อบังคับ 
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 24 เป็นเวลาพอสมควรและเมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานฯ  
ได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 

  (1) กระทู้ถาม        (ไม่มี)  
   

   (2) เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม     (ไม่มี)  
 

    (3) รับรองรายงานการประชุม     (ไม่มี) 
 

   (4) เรื่องท่ีคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว     
       4.1 รายงานการศึกษา เรื่อง เทคโนโลยี 5G ซึ่งคณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม 
และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พิจารณาเสร็จแล้ว  
   เนื่องจากผู้ที่จะเข้าร่วมชี้แจงรายงานไม่สามารถมาชี้แจงรายงานต่อที่ประชุมได้ จึงขอเลื่อน
การเข้าชี้แจงรายงานออกไปก่อน 
 

             4.2 รายงานการศึกษา เรื่อง การเกษตรยุคใหม่ของประเทศไทย The Next Generation 
Farming of Thailand ซึ่งคณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
พิจารณาเสร็จแล้ว 
   เนื่องจากผู้ที่จะเข้าร่วมชี้แจงรายงานไม่สามารถมาชี้แจงรายงานต่อที่ประชุมได้ จึงขอเลื่อน
การเข้าชี้แจงรายงานออกไปก่อน 
  

            4.3  รายงานการศึ กษา เรื่ อ ง การศึ กษ า TELEMEDICINE ในป ระเทศ ไทย  ซึ่ ง
คณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พิจารณาเสร็จแล้ว  
   เนื่องจากผู้ที่จะเข้าร่วมชี้แจงรายงานไม่สามารถมาชี้แจงรายงานต่อที่ประชุมได้ จึงขอเลื่อน
การเข้าชี้แจงรายงานออกไปก่อน 
 

             4.4 รายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง ญัตติเพื่อพิจารณาศึกษาสอบหาข้อเท็จจริงกรณี 
การปิดอ่าวมาหยา จังหวัดกระบี่ ซึ่งคณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
พิจารณาเสร็จแล้ว  
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   นายอภิชาติ  ศิริสุนทร ประธานคณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม น าเสนอรายงานว่า ตามที่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 2 ครั้งที่ 14 (สมัยสามัญ
ประจ าปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564 ได้พิจารณาญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎร 
ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาสอบหาข้อเท็จจริงกรณีการปิดอ่าวมาหยา จังหวัดกระบี่  
(นายสฤษฏ์พงษ์  เกี่ยวข้อง เป็นผู้เสนอ) และมีมติให้ส่งคณะกรรมาธิการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม พิจารณาตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 90 โดยก าหนด
ระยะเวลาพิจารณาศึกษาไว้ 90 วัน ซึ่งคณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ 
และอ านาจกระท ากิจการ พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการใช้ที่ดิน การบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนการส่งเสริม บ ารุงรักษา และคุ้มครองคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง  
การคุ้มครองสัตว์ ได้ด าเนินการตามมติที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งมอบหมายให้คณะกรรมาธิการพิจารณา
ญัตติ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพิจารณาศึกษาสอบหาข้อเท็จจริงกรณีการปิดอ่าวมาหยา และน าผลการศึกษา  
มาจัดท าแนวทางและข้อ เสนอแนะ ในการแก้ ไขปัญ หากรณี กา รปิ ด อ่าวมาหยา จั งหวัดกระบี่  
ซ่ึงคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว จึงขอน าเสนอรายงานต่อที่ประชุม 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมปรารถนา  ฤทธิ์พริ้ง ที่ปรึกษาประจ าคณะกรรมาธิการการที่ดิน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม น าเสนอรายงานว่า คณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม ได้ด าเนินการศึกษาโดยวิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ ด้วยการศึกษาและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับ  
กรณีการปิดอ่าวมาหยา จังหวัดกระบี่ รวมทั้งการบังคับใช้กฎหมายต่าง ๆ จากการประชุมร่วมกับหน่วยงาน
และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการลงพ้ืนที่ศึกษาดูงานเพ่ือน าข้อมูลที่ได้รับมาวิเคราะห์ จัดท าแนวทาง  
และข้อเสนอแนะเพ่ือการแก้ไขปัญหาอ่าวมาหยาเป็นส่วนหนึ่งของเกาะพีพีเล อยู่ในเขตของอุทยานแห่งช าติ
หาดนพรัตน์ธารา – หมู่เกาะพีพี กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยพ้ืนที่หน้าหาดของอ่าวมาหยา 
มีความยาวประมาณ 270 เมตร มีเม็ดทรายขาวละเอียดปานกลาง บริเวณสันทรายมีสังคมพืชชายหาดท้องถิ่น 
ซึ่งตัวยึดเกาะมีลักษณะเป็นภูเขาหินปูน และมีหน้าผาสูงชันตั้งฉากกับพ้ืนผิวทะเล โดยรอบเกือบทั้งเกาะ 
มีน้ าลึกเฉลี่ยประมาณ 20 เมตร เกาะแห่งนี้มี เวิ้งอ่าวสวยงามหลายแห่ง อาทิ อ่าวปิเละ อ่าวมาหยา  
และอ่าวโล๊ะซามะ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถท ากิจกรรมนันทนาการได้อย่างหลากหลาย ทั้งการด าน้ า  
ชมแนวปะการัง เล่นน้ า และพายเรือแคนู ชมทัศนียภาพ แม้อ่าวมาหยาจะมีชื่อเสียงโด่งดังมาแล้วตั้งแต่ในอดีต 
แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่ากระแสของการถ่ายท าภาพยนตร์เรื่อง The Beach เมื่อปี 2542 ยิ่งเสริมให้มีนักท่องเที่ยว
หลั่งไหลเข้ามาชมความงดงามของอ่าวมาหยาอย่างไม่ขาดสายตลอดทั้งปี โดยมีสัดส่วนของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติเป็นหลัก จนเกิดสภาวะล้นเกินขีดจ ากัดการรองรับได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  การเพ่ิมขึ้นของจ านวน
นักท่องเที่ยวอย่างก้าวกระโดดในปี 2559 ส่งผลให้ พ้ืนที่ อ่าวมาหยา ทั้งส่วนที่เป็นชายหาด เนินทราย  
และในทะเลเกิดความทรุดโทรม ทรัพยากรธรรมชาติอย่างแนวปะการังถูกท าลายเสียหายจากกิจกรรม 
การท่องเที่ยว  
   ประเด็นของการปิดกิจกรรมการท่องเที่ยวบริเวณอ่าวมาหยานั้น ปรากฏหลักฐานครั้งแรก  
ในที่ประชุมของคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิชาการจัดการอุทยานแห่งชาติทางทะเลของกรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 โดยหลังจากนั้นได้มีการแสดงความเห็นกันอีกในที่ประชุมเดิม
และในที่สุดจึงลงมติให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ออกประกาศปิดกิจกรรมบริเวณอ่าวมาหยา  
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ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน - 30 กันยายน 2561 ซึ่งเป็นช่วงฤดูมรสุม และเพ่ือเป็นการพักฟ้ืนทรัพยากรธรรมชาติ
ในบริเวณดังกล่าว จากนั้นได้มีการประชุมที่อ้างถึงประเด็นการปิดอ่าวมาหยา อีกทั้งจากที่ประชุมเดิมและ  
ที่ประชุมของคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติ จังหวัดกระบี่ กระทั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า  
และพันธุ์พืช ได้ออกประกาศฉบับต่อมาเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 ระบุให้ปิดกิจกรรมบริเวณอ่าวมาหยา
ต่อไปอย่างไม่มีก าหนด ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 หลังจากนั้นได้เกิดการร้องเรียนจากผู้ประกอบการ
ท่องเที่ยวไปยังหลายช่องทาง ประกอบกับมีการประชุมร่วมหารือกันทั้งภาครัฐและเอกชน แต่มิได้ส่งผลต่อ  
มติการปิดอ่าวมาหยาต่อไปแบบไม่มีก าหนดแต่อย่างใด หลังจากนั้นกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ได้ด าเนินการฟ้ืนฟูและติดตามสถานภาพของทรัพยากรชายฝั่งบริเวณอ่าวมาหยาและบริเวณใกล้เคียง รวมถึง
การปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยว นับจนถึงปัจจุบัน (กรกฎาคม 2564) พบว่า 
การปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวหลายรายการยังไม่เสร็จสมบูรณ์ตามแผน 
ที่ก าหนดไว้  จากผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่า ตามที่ประกาศปิดกิจกรรมบริเวณอ่าวมาหยา 
ในฉบับแรกนั้น พอเข้าใจได้ถึงความเสื่อมโทรมของทรัพยากรที่ควรปล่อยให้เกิดการฟ้ืนฟูเยียวยาตามธรรมชาติ 
เช่นเดียวกับการประกาศปิดอุทยานแห่งชาติทางทะเลหลายแห่งในช่วงฤดูมรสุม หรือการประกาศปิด  
ท าการประมงในบางฤดูกาล ถือว่าเป็นประกาศที่ก าหนดมาตรการไว้พอสมควรแก่เหตุและระบุขอบเขต
ระยะเวลาอย่างชัดเจน แต่การประกาศปิดกิจกรรมบริเวณอ่าวมาหยาในฉบับที่สอง ที่ออกประกาศล่วงหน้า
เพียง 3 วัน ก่อนการประกาศปิดต่อไปแบบไม่มีก าหนด ถือว่ากระชั้นชิดมากกับการประกาศที่ส่งผลกระทบ  
ต่อสิทธิของประชาชน แม้จะเป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ ใช้หลักการระวังไว้ก่อนแต่ยังขาด
หลักฐานข้อมูลประกอบว่าการใช้ดุลยพินิจในครั้งนี้อ้างอิงอยู่กับหลักแห่งการพอสมควรแก่เหตุการประกาศปิด
กิจกรรมต่อไปแบบไม่มีก าหนดโดยให้เหตุผลว่า ระบบนิเวศและโครงสร้างชายหาดบริเวณอ่าวมาหยา  
ยังไม่กลับคืนสู่สภาพที่สมบูรณ์นั้น เมื่อสืบค้นแล้วพบว่า ไม่มีตัวชี้วัดที่ระบุได้ว่าทรัพยากรธรรมชาติ  
ที่เสื่อมโทรมอันเป็นเหตุแห่งการประกาศปิดนี้ ต้องกลับคืนมาในระดับใด และวัดด้วยวิธีการใดจึงจะเรียกได้ว่า
กลับมาอย่างสมบูรณ์และเป็นที่น่าพอใจ ประกาศฉบับนี้จึงมิได้มีเหตุผลเชิงข้อมูลหลักฐานอย่างเพียงพอ  
ที่จะอธิบายได้ว่า การประกาศปิดอ่าวมาหยาต่อไปอย่างไม่มีก าหนดนี้ ได้สัดส่วนกับความเสียหายของ
ทรัพยากรธรรมชาติที่จะท าการคุ้มครอง 
   จากการสืบค้นข้อมูลจากหลายแหล่งพบว่า ฐานข้อมูลของทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ 
ทั้งในทะเลและบนบกของอ่าวมาหยานั้นยังไม่มีความชัดเจน จากเอกสารที่เกี่ยวข้องไม่พบการติดตาม
ทรัพยากรทั้งบนบกและในทะเลอย่างเป็นระบบอย่างเป็นประจ า ดังนั้น กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า  
และพันธุ์พืช จึงควรมีการส ารวจทรัพยากรธรรมชาติของอ่าวมาหยาเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนอย่างน้อย  
ในช่วงมรสุม ปลอดมรสุม และช่วงรอยต่อระหว่างฤดูมรสุม เพ่ือน าข้อมูลนี้ไปใช้เป็นแนวทางก าหนดดัชนีชี้วัด
ความสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติของอ่าวมาหยา และน ามาใช้เพ่ือเป็นตัวบ่งชี้ว่าทรัพยากรธรรมชาติ  
อยู่ในความเสี่ยงสูญพันธุ์หรือเสื่อมโทรมมากจนต้องเร่งฟ้ืนฟูหรือไม่ เพ่ือเป็นเกณฑ์ก าหนดว่าจะเปิดหรือปิด
กิจกรรมบริเวณอ่าวมาหยาเมื่อใด และใช้เป็นเกณฑ์เพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์
สูงสุดได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป รวมถึงควรน าไปถือปฏิบัติกับพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติทางทะเลอ่ืน ๆ ด้วย  
การเปิดอ่าวมาหยาเพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาท ากิจกรรมการท่องเที่ยวได้นั้น สามารถท าได้อย่างยั่งยืน 
หากก ากับดูแลด้วยมาตรการที่ชัดเจน โดยจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องชี้ชัดไปว่าจะเปิดหรือปิดชั่วคราวเพ่ือฟ้ืนฟู 
เมื่อใด ซึ่งควรเป็นไปตามดัชนีชี้วัดความสมบูรณ์ของธรรมชาติที่ได้ก าหนดไว้ล่วงหน้าตามหลักวิชาการ  
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เพ่ือประโยชน์ในการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ประกอบการตลอดจนประชาชนที่มีส่วนได้ส่วนเสี ย เนื่องจาก 
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลเกี่ยวข้องกับธุรกิจการท่องเที่ยวอย่ างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ไม่เพียงแต่กรณี 
ของอ่าวมาหยาเท่านั้น แต่ยังหมายรวมถึงพ้ืนที่ อ่ืน ๆ ที่ถูกใช้ประโยชน์เพ่ือการท่องเที่ยวด้วยจึงควรมี  
แผนการบริหารจัดการพ้ืนที่และการท่องเที่ยวอย่างบูรณาการ โดยใช้หลักการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
อย่างแท้จริง เสนอให้มีการตั้งคณะกรรมการร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งควรประกอบด้วย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาชนในท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาคมท่องเที่ยว สมาคมโรงแรม
หอการค้า ภาคประชาสังคม และนักวิชาการในพ้ืนที่ เป็นขั้นต่ า โดยสามารถวางแผนการเปิดหรือปิดกิจกรรม 
ที่อาจกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติบริเวณอ่าวมาหยาร่วมกัน และเพ่ือร่วมกันก าหนดมาตรการส่งเสริม  
ให้การท่องเที่ยวอ่าวมาหยาได้มาตรฐาน และมีความแตกต่างจากพ้ืนที่อ่ืน เพ่ือเป็นโมเดลน าร่องในการส่งเสริม
การท่องเที่ยวอ่าวมาหยาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม  
ในการบริหารจัดการด้วย 
   สมาชิกฯ ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อสังเกตในประเด็นต่าง ๆ อาทิ 
สมาชิกฯ อภิปรายสนับสนุนรายงานของคณะกรรมาธิการ โดยการที่รัฐบาลใช้กฎหมายปิดอ่าวมาหยานั้น  
เป็นการแก้ไขปัญหาบางส่วนแต่ไม่ได้ใช้ทรัพย์สินที่เป็นประโยชน์ของรัฐบาล ของคนในชาติ และคนในพ้ืนที่  
ที่จะได้ประโยชน์จากนักท่องเที่ยว รัฐบาลควรเปิดแผนด้านการรักษาทรัพยากรธรรมชาติในขอบเขตปริมณฑล
อ่าวน้ า ทั้งในอันดามันและอ่าวไทยขึ้นมา โดยเฉพาะที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพ่ือเปิดพ้ืนที่ให้ธุรกิจท่องเที่ยว 
เข้ามาได้มากขึ้น และควรผลักดันให้มีกฎหมายการบริหารพ้ืนที่พิเศษ โดยการตั้งคณะกรรมการจัดท าแผน 
เป็นรายปีโดยให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม อาทิ ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าอุทยาน ผู้ประกอบการการท่องเที่ย ว 
ชาวบ้าน ชาวประมง ร่วมกันประเมินสถานการณ์เพ่ือจัดการทรัพยากรธรรมชาติในรูปแบบกระจายอ านาจ
อย่างทั่วถึง เป็นการสร้างมิติขับเคลื่อนด้านอนุรักษ์และด้านเศรษฐกิจไปพร้อม ๆ กัน และจ าเป็นต้องมี  
การบูรณาการอย่างจริงจังและเป็นระบบ รวมถึงมีงบประมาณอย่างชัดเจนเพ่ือสร้างความยั่งยืน ซึ่งรัฐบาล
สามารถน ารายงานไปต่อยอดได้อย่างสมบูรณ์ อย่างไรด็ตาม ได้มีสมาชิกฯ มีความเห็นที่แตกต่างจาก
คณะกรรมาธิการ โดยให้ข้อคิดเห็นว่า การมีผู้เดินทางไปอ่าวมาหยาเป็นจ านวนมาก ส่งผลให้อ่าวมาหยา 
มีความเสื่อมโทรมมาก ซึ่งต้องขอบคุณหน่วยราชการที่กล้าหาญต่ออ านาจผู้มีอิทธิพลที่เสียผลประโยชน์  
โดยการปิดอ่าวมาหยาไป 3 ปี เพ่ือฟ้ืนฟูธรรมชาติจนกลายเป็นไข่มุกอันดามันอย่างแท้จริง จึงขอให้เห็นใจ
หน่วยราชการที่ตัดสินใจปิดอ่าวมาหยา ถือเป็นบทเรียนให้กับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งราชการ เอกชน ประชาชน 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยจากนี้ไปอ่าวมาหยาต้องได้รับการบริหารจัดการร่วมกัน ต้องรับผิดชอบร่วมกัน 
อย่างมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพต่อไป 
   นายอภิชาติ  ศิริสุนทร ประธานคณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม ชี้แจงว่า ขอขอบคุณสมาชิกฯ ที่ให้ข้อคิดเห็นทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ซึ่งสิ่งที่สมาชิกฯ 
น าเสนอมานั้นบางประเด็นอาจจะไม่ใช่ค าถามแต่ต้องขอชี้แจงเพ่ือให้เกิดความชัดเจนถึงผลการศึกษาในครั้งนี้
อาทิ  สมาชิ กฯ  เห็ นว่ าการบริห ารจัดการเป็ น เรื่ องของการบริห ารที่ ต้ อ งมี แผน การด า เนิ นการ 
ซึ่งคณะกรรมาธิการก็มีความเห็นตรงกันและได้เสนอไว้แล้วในรายงาน ส่วนเรื่องระบบการจัดการอ านาจ 
ที่รวมศูนย์อ านาจนั้นอาจไม่เห็นปัญหาและความต้องการในทุกมิติจึงควรมีภาคส่วนต่าง ๆ รวมทั้งผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม ซึ่งคณะกรรมาธิการ ได้เสนอให้มีการตั้งคณะกรรมการ ประกอบไปด้วยผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย นักวิชาการ ภาคประชาสังคม หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือท าแผนการบริหารจัดการร่วมกัน ซึ่งค าว่า 
ปิดและเปิดสามารถท าได้โดยต้องมีตัวชี้วัดที่ชัดเจน ซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าอุทยานทางทะเลจะต้องสัมพันธ์ 



5 

 

 

กับเรื่องการท่องเที่ยว ดังนั้น การปิดและเปิด การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับ
เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวจะต้องมีความสมดุลกัน ไม่ใช่เป็นการปิดตาย แต่ต้องเปิดและบริหารให้มี 
ความสมดุลและรับใช้พ่ีน้องประชาชนได้ คณะกรรมาธิการจึงเสนอให้มีแผนและมีตัวชี้วัดในการปิดและเปิดให้
ชัดเจน ไม่ให้กระทบต่อสิ่งแวดล้อมและภาคการท่องเที่ยวซึ่งเป็นฐานทางเศรษฐกิจหลักของพ่ีน้องชาวใต้ 
และของประเทศซึ่งได้มีปรากฏในรายงานแล้ว ส่วนที่สมาชิกฯ ไม่เห็นด้วยเรื่องการถ่ายท าภาพยนตร์ 
เรื่อง The Beach ท าให้กระแสอ่าวมาหยามีมากขึ้น ซึ่งในรายงานของคณะกรรมาธิการได้เขียนไว้แล้วว่า 
อ่าวมาหยาสวยตามธรรมชาติและโด่งดังมาตั้งแต่ในอดีต เพียงแต่การถ่ายท าภาพยนตร์ท าให้คนทั่วโลก 
ได้มองเห็นมากขึ้นเท่านั้น ทั้งนี้ ทรัพยากรธรรมชาติคือทรัพยากรธรรมชาติในทุกแห่งที่เป็นของประเทศ 
ซึ่งอาจจะต้องใช้โมเดลการจัดการแบบมีส่วนร่วม และขอขอบคุณสมาชิกฯ ที่ได้ให้ความเห็นเพ่ิมเติมให้มี 
การก าหนดจ านวนนักท่องเที่ยวต่อรอบ ซึ่งกรรมาธิการได้น าเสนอไปแล้วในรายงานเพ่ือให้ชัดเจนและไม่ให้
เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ในส่วนของการใช้ประโยชน์เพ่ือการท่องเที่ยวนั้น คณะกรรมาธิการได้สรุปชัดเจน
ว่าควรมีแผนบริหารจัดการพ้ืนที่การท่องเที่ยวอย่างบูรณาการโดยใช้หลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
อย่างแท้จริง โดยเฉพาะอ่าวมาหยานั้นควรต้องมีคณะกรรมการร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน
ในท้องถิ่น สมาคมการท่องเที่ยว สมาคมโรงแรม หอการค้า และนักวิชาการต่าง ๆ เพ่ือร่วมหาตัวชี้วัด 
และตัดสินใจร่วมกันว่าช่วงเวลาใดควรปิด ช่วงเวลาใดควรเปิด ช่วงเวลาใดจะฟ้ืนฟูหรือเปิดให้เป็นฤดูกาล
ท่องเที่ยว โดยคณะกรรมาธิการได้เสนอไว้ในรายงานอย่างชัดเจนซึ่งเป็นหลักการกระจายอ านาจและหลักการ 
มีส่วนร่วมเพ่ือท าให้การใช้ประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติเป็นไปอย่างยั่งยืนและทุกคนมีส่วนร่วม 
   เนื่ องจากสมาชิกฯ มี ความเห็นไม่ตรงกัน จึ งมีการเสนอให้ที่ประชุมลงมติ รายงาน 
ผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง ญัตติเพ่ือพิจารณาศึกษาสอบหาข้อเท็จจริงกรณีการปิดอ่าวมาหยา จังหวัดกระบี่   
แต่เนื่องจากองค์ประชุมไม่ครบ ประธานฯ จึงสั่งปิดประชุมเวลา 12.22 นาฬิกา 
               
ปิดประชุมเวลา 12.22 นาฬิกา 
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