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บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
ที่ประชุมสมัชชำสหประชำชำติสมัยสำมัญ ครั้งที่ 70 ในเดือนกันยำยน พ.ศ. 2558 ได้รับรองเอกสำร
วำระกำรพัฒนำที่ยั่งยืน พ.ศ. 2573 (2030 Agenda for Sustainable Development) มีสำระสำคัญคือ
เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนจำนวน 17 เป้ำหมำย (Goals) และกำหนดเป้ำประสงค์ (Targets) ไว้ 169 ข้อ
ซึ่งนับเป็นครั้งแรกของโลกที่ประเทศต่ำงๆ ให้กำรยอมรับถึงควำมสำคัญของกำรอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
ทรัพยำกรทำงทะเลอย่ำงยั่งยืน ทั้งนี้ เป้ำหมำยกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน (SDGs) เป้ำหมำยที่ 14 มุ่งให้มีกำร
จัดกำรมหำสมุทรและมะเลอย่ำงยั่งยืนภำยในปี พ.ศ. 2573 โดยเน้นกำรแก้ไขและป้องกันปัญหำควำมเสื่อม
โทรมของทรัพยำกรที่มีชีวิตในระบบนิเวศทำงทะเล อันเกิดจำกกำรจับสัตว์น้ำที่เกินศักยภำพ (overfishing)
กำรประมงผิดกฎหมำย (IUU fishing) ภำวะมลพิษ และสภำวะควำมเป็นกรดในน้ำทะเล (ocean acidification)
เป้ำหมำยนี้ ยังกำหนดให้มีกำรอนุรั กษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศทำงทะเลและชำยฝั่ ง ตำมแนวทำงกำรบริหำร
จัดกำรเชิงวิทยำศำสตร์ กำรเพิ่มพื้นที่อนุรักษ์ทำงทะเลและชำยฝั่ง กำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถและถ่ำยทอด
เทคโนโลยี รวมถึงองค์ควำมรู้ด้ำนกำรวิจัยทำงทะเล กำรส่งเสริมประมงพื้นบ้ำน และกำรบังคับใช้กฎหมำย
ระหว่ำงประเทศที่เกี่ยวข้อง
กำรวิจัยครั้งนี้ ซึ่งได้รับกำรสนับสนุนจำกสำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย (สกว.) ผ่ำนโครงกำร
ประสำนงำนกำรวิจัยเพื่อสนับสนุนกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (SDG Move) มีเป้ำหมำยในกำรตอบคำถำมหลักคือ
ประเทศไทยมีควำมพร้อมมำกน้อยเพียงใดในกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน เป้ำหมำยที่ 14
(SDG 14) อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรทำงทะเลอย่ำงยั่งยืน ภำยในปี พ.ศ. 2573 และ รัฐควร
กำหนดมำตรกำรใดบ้ ำงในกำรสนั บ สนุ น ให้ บรรลุ เ ป้ำ หมำยกำรพั ฒ นำที่ยั่ งยื นดั งกล่ ำ ว จำกกำรทบทวน
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง วิเครำะห์ขอมูลนโยบำยและสถำนกำรณ์ และจัดประชุมรวบรวมข้อมูลและระดมควำม
คิด เห็ น ของภำครั ฐ วิช ำกำร เอกชน และประชำสั งคม มีผ ลสรุป เป็ นประเด็ นข้ อเสนอแนะแนวทำงและ
มำตรกำรขับเคลื่อนภำยใต้กรอบเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน เป้ำหมำยที่ 14 ในบริบทของไทย ทั้งในส่วนกำร
พัฒนำและติดตำมประเมินผลตัวชี้วัด และกำรดำเนินงำนตำมเป้ำประสงค์และตัวชี้วัด รวมถึงข้อเสนอแนะแนว
ทำงกำรพัฒนำต่อยอดงำนวิจัยสู่นโยบำยและยุทธศำสตร์อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยำกรทำงทะเลอย่ำง
ยั่งยืน ของประเทศภำยในปี พ.ศ. 2573
สรุปผลการศึกษา
ประเด็นสำคัญจำกกำรศึกษำวิจัยสถำนะปัจจุบันของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับเป้ำหมำยที่ 14 และ
ควำมพร้อมของประเทศไทยในกำรบรรลุเป้ำหมำยที่ 14 ของกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน สรุปได้ดังนี้
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1. ประเทศไทยมีพื้นที่เขตทำงทะเลรวม 323,488 ตำรำงกิโลเมตร ประกอบด้วยน่ำนน้ำภำยใน
ทะเลอำณำเขต เขตต่อเนื่อง เขตเศรษฐกิจจำเพำะ และไหล่ทวีป
2. เป้ำประสงค์และตัวชี้วัดภำยใต้กรอบเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน เป้ำหมำยที่ 14 มีควำมสำคัญ
เชิงนโยบำย ยุทธศำสตร์ แผนงำนและโครงกำรเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืนของไทย ซึ่งแสดงถึงโอกำส
และศักยภำพของประเทศไทยในกำรบรรลุเป้ำหมำยส่วนใหญ่ภำยในปี พ.ศ. 2573
3. ผลกำรจัดลำดับควำมสำคัญของเป้ำประสงค์ภำยใต้เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน เป้ำหมำยที่ 14
ซึ่งประเทศไทยควรเร่งดำเนินกำร เน้นประเด็นด้ำนประมงทะเล ได้แก่ เป้ำประสงค์ที่ 14.4 (กำร
ประมงอย่ำงยั่งยืน) และ 14.6 (ยกเลิกมำตรกำรอุดหนุนกำรประมง) โดยมุ่งป้องกันกำรจับสัตว์น้ำ
ที่เกินศักยภำพ ขณะเดียวกันมีกำรจัดกำรปัญหำด้ำนกำรประมงผิดกฎหมำยและยกเลิกระบบ
อุดหนุนกำรทำประมงที่มีผลทำลำยทรัพยำกรและระบบนิเวศธรรมชำติ
4. สำหรับประเด็นอื่นภำยใต้เป้ำหมำยที่ 14 ที่ รัฐควรให้ควำมสำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำที่
ยั่งยื น ได้แก่ กำรกำหนดขอบเขตและแนวทำงกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำประสงค์ที่ 14.1
ป้องกันและลดมลพิษทำงทะเลทุกประเภท โดยเฉพำะมลพิษจำกชำยฝั่ง ซึ่งรวมถึงขยะ ของเสีย
และมลพิษทำงน้ำที่เกิดจำกสำรอำหำร เป้ำประสงค์ที่ 14.3 ลดและแก้ไขผลกระทบของภำวะ
ควำมเป็นกรดในน้ำทะเล เป้ำประสงค์ที่ 14.7 กำรจัดกำรทรัพยำกรทำงประมงอย่ำงยั่งยืน และ
เป้ำประสงค์ที่ 14.b ประมงพื้นบ้ำนรำยเล็ก
5. ผลกำรศึกษำในครั้งนี้มีข้อเสนอแนะด้ำนมำตรกำรสำคัญสองส่วน คือ มำตรกำรเพื่อกำรพัฒนำ
และติดตำมประเมินผลตัวชี้วัด และมำตรกำรด้ำนเศรษฐศำสตร์ สังคม และกฎหมำย เพื่อกำร
ดำเนินงำนตำมเป้ำประสงค์และตัวชี้วัด
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยต่อยอด
1. กำรวิจัยประเด็นเชื่อมโยงระหว่ำงแนวทำงและตัวชี้วัดของปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง กับเป้ำหมำย
กำรพัฒนำที่ยั่งยืนเป้ำหมำยที่ 14 และเป้ำหมำยอื่นๆ
2. กำรศึกษำรำยละเอียดเกี่ยวกับรูปแบบและกลไกกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยที่ 14 รวมถึงกำรติดตำม
ประเมินผลในระยะยำว โดยอำจนำแนวคิดกำรวำงแผนเชิงพื้นที่ทำงทะเล (MSP) หรือเศรษฐกิจสี
น้ำเงิน (Blue Economy) มำเป็นหลักในกำรวิเครำะห์และกำหนดพื้นที่เป้ำหมำย

3. กำรจัดทำรำยละเอียดของแผนที่นำทำงกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยที่ 14 โดยกำรศึกษำเพิ่มเติมและ
ข ย ำ ย ผ ล จ ำ ก ก ำ ร ศึ ก ษ ำ แ ล ะ ข้ อ เ ส น อ แ น ะ ม ำ ต ร ก ำ ร
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Executive Summary
The United Nations’ 2030 Agenda for Sustainable Development was adopted in
September 2015. It is underpinned by 17 Sustainable Development Goals (SDGs) and 169
targets which outline, for the first time, a stand-alone global goal that addresses the health
of marine resources and ecosystems. The Sustainable Development Goal 14 (SDG 14)
“Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources for sustainable
development” aims to conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources
for sustainable development by 2030. The Goal addresses key issues threatening marine
ecosystems including overfishing, IUU (illegal, unreported, unregulated) fishing, pollution, and
ocean acidification. It also calls for enhancing conservation, rehabilitation and the
sustainable use of ocean-based resources through science-based management, increased
marine protection areas, research and transfer of marine technology, small-scale artisanal
fishing practice, and international law.
This study, supported by the Thailand Research Fund (TRF) through the Research
Coordination for SDGs Project (SDG Move) Project, focused on the status of SDG 14 targets
and indicators in the Thai context, as well as on key economic, social and institutional
measures for implementation. Based on literature review, policy and situational analysis,
and focus group consultation, the study reached main conclusions, recommendations, and
suggestions for future work to achieving conservation and sustainable use of marine
resources in the Thai context by 2030.
Key Findings
 Thailand’s maritime claims of total 323,488 sq.km. include territorial sea,
contiguous zone, exclusive economic zone (EEZ), and continental shelf.
 The SDG 14 targets and indicators analysed in detail in this study are mostly in
line with Thailand’s sustainable development policies, strategies and practices,
ensuring opportunity and the capacity to achieve SDG 14 by 2030.
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 The assessment identified two priority targets for Thailand’s success in achieving
the specific global agenda by 2030, both of which are with regard for fish.
Specifically, Targets 14.4 and 14.6 are directly oriented towards preventing fish
stocks from becoming a tragedy of the commons, while coping with many
challenges due to the complexities of fisheries governance, weak regulatory
frameworks, and harmful subsidies.
 At the national level, the challenge of implementing Goal 14 targets and
achieving progress across the economic, social and environmental dimensions of
Thailand’s marine resources and ecosystems include a need to address the
scope and systemic nature of specific targets. This includes particularly Targets
14.3 (ocean acidification), 14.7 (sustainable management of fisheries), and 14.b
(small-scale fisheries).
 In moving towards implementation of Goal 14, the study identified 2 clusters of
policy measures: for development, as well as monitoring and evaluation, of
relevant indicators; and for realize the specific targets and indicators.
Suggestions for Future Research and Development
 Mapping the linkages among the targets of SDG 14 – most of these targets are
potentially synergistic with one another, as well as between oceans (SDG 14) and
other Sustainable Development Goals, with implications for policy discussions on
how to achieve progress on SDG 14;
 Development of Marine Spatial Plans (MSP) covering the entire area under
national jurisdiction, using ecosystem-based approaches to support a sustainable,
long-term responsible economic development of the country’s marine and
coastal ecosystems and resources; and,
 Formulating a roadmap for implementation of SDG, focusing on both 2030
Agenda targets and indicators as well as additional targets and indicators in line
with
Thailand’s
interest
and
capacity
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มำตรกำรทำงเศรษฐศำสตร์ สังคม และกฎหมำย” เป้ำหมำยที่ 14 ชีวิตใต้น้ำ (Life below
Water)
ผู้ดาเนินการวิจัย 1. ดร.อำไพ หรคุณำรักษ์
2. นำงสำวกำญจนำ ย่ำเสน
หน่วยงาน ฝ่ำยกำรวิจัยทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
สถำบันวิจัยเพื่อกำรพัฒนำประเทศไทย
ปี พ.ศ.
2560
เป้ ำหมำยกำรพัฒ นำอย่ ำงยั่ งยื น (SDGs) เป้ำหมำยที่ 14 มุ่งให้ มีกำรอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
ทรัพยำกรทำงทะเลอย่ำงยั่งยืนภำยในปี พ.ศ. 2573 โดยเน้นกำรแก้ไขและป้องกันปัญหำควำมเสื่อมโทรมของ
ทรัพยำกรที่มีชีวิตในระบบนิเวศทำงทะเล อันเกิดจำกกำรจับสัตว์น้ำที่เกินศักยภำพ (overfishing) กำรประมง
ผิดกฎหมำย ภำวะมลพิษ และสภำวะควำมเป็นกรดในน้ำทะเล (ocean acidification) เป้ำหมำยนี้ยัง
ก ำหนดให้ มี ก ำรอนุ รั ก ษ์ แ ละฟื้ น ฟู ร ะบบนิ เ วศทำงทะเลและชำยฝั่ ง ตำมแนวทำงกำรบริ ห ำรจั ด กำรเชิ ง
วิทยำศำสตร์ กำรเพิ่มพื้นที่อนุรักษ์ทำงทะเลและชำยฝั่ง กำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถและถ่ำยทอดเทคโนโลยี
รวมถึงองค์ควำมรู้ ด้ำนกำรวิจั ยทำงทะเล กำรส่ งเสริมประมงพื้นบ้ำน และกำรบังคับใช้กฎหมำยระหว่ำง
ประเทศที่เกี่ยวข้อง กำรวิจัยครั้งนี้มุ่งตอบคำถำมหลักคือ ประเทศไทยมีควำมพร้อมมำกน้อยเพียงใดในกำร
ขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน เป้ำหมำยที่ 14 ให้บรรลุภำยในปี พ.ศ. 2573 และควรกำหนด
มำตรกำรใดบ้ำงในกำรสนับสนุนให้บรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนดังกล่ำว โดยศึกษำสถำนะปัจจุบันของ
ประเทศไทย จัดลำดับควำมสำคัญของเป้ำประสงค์ (Targets) และตัวชี้วัด (Indicators) และประเมินสถำนะ
ด้ำนมำตรกำรที่ภำครัฐและหน่วยงำนในภำคส่วนอื่นๆ ดำเนินกำรอยู่
กำรทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง วิเครำะห์ข อมูลนโยบำยและสถำนกำรณ์ และจัดประชุมรวบรวม
ข้อมูลและระดมควำมคิดเห็นของภำครัฐ วิชำกำร เอกชน และประชำสังคม มีผลสรุปเป็นประเด็นข้อเสนอแนะ
แนวทำงและมำตรกำรขับเคลื่อนภำยใต้กรอบเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน เป้ำหมำยที่ 14 ในบริบทของไทย
ทั้งในส่วนกำรพัฒนำและติดตำมประเมินผลตัวชี้วัด และกำรดำเนินงำนตำมเป้ำประสงค์และตัวชี้วัด รวมถึง
ข้อเสนอแนะแนวทำงกำรพัฒนำต่อยอดงำนวิจัยสู่นโยบำยและยุทธศำสตร์อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยำกร
ท ำ ง ท ะ เ ล อ ย่ ำ ง ยั่ ง ยื น ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ ภ ำ ย ใ น ปี พ . ศ . 2 5 7 3
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The Sustainable Development Goal (SDG) 14 aims to conserve and sustainably use
the oceans, seas and marine resources for sustainable development by 2030. The Goal
addresses key issues threatening marine ecosystems including overfishing, IUU (illegal,
unreported, unregulated) fishing, pollution, and ocean acidification. It also calls for enhancing
conservation, rehabilitation and the sustainable use of ocean-based resources through
science-based management, increased marine protection areas, research and transfer of
marine technology, small-scale artisanal fishing practice, and international law. This study
focused on the status of SDG 14 targets and indicators in the Thai context, as well as on key
economic, social and institutional measures for implementation.
Based on literature review, policy and situational analysis, and focus group
consultation, the study reached main conclusions, recommendations, and suggestions for
future work to achieving conservation and sustainable use of marine resources in the Thai
context by 2030.
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บทที่ 1
บทนา

1.1 ความเป็นมาและความสาคัญ
โครงกำรสำรวจสถำนะของเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนในบริบทประเทศไทย และทำงเลือกมำตรกำร
ทำงเศรษฐศำสตร์ สังคม และกฎหมำย เป้ำหมำยที่ 14 ชีวิตใต้น้ำ (Life Below Water) เป็นส่วนหนึ่งของ
โครงกำรสำรวจสถำนะของเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนในบริบทประเทศไทย และทำงเลือกมำตรกำรทำง
เศรษฐศำสตร์ สังคม และกฎหมำย ภำยใต้กำรสนับสนุนของสำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย (สกว.) ให้มี
กำรศึกษำสถำนะและสำรวจมำตรกำรทำงเลือกที่เหมำะสมของเป้ำหมำยกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนในบริบทของ
ประเทศไทย เพื่อขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนของประเทศ ในกำรนี้ จำเป็นต้องใช้ข้อมูลและองค์
ควำมรู้เพื่อกำหนดทิศทำงและมำตรกำรประเมินผลควำมสำเร็จบนหลักกำรที่ถูกต้องเหมำะสม และสอดคล้อง
กับข้อเท็จจริงอย่ำงรอบด้ำน
ในกำรประชุมสมัชชำสหประชำชำติสมัยสำมัญ ครั้งที่ 70 ระหว่ำงวันที่ 23 กันยำยน – 1 ตุลำคม
พ.ศ. 2558 ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกำ ประเทศสมำชิกได้ร่วมรับรองเอกสำรวำระกำรพัฒนำที่ยั่งยืน พ.ศ.
2573 หรือ Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development ซึ่งจัดทำขึ้น
เพื่ อ สำนต่ อ ภำรกิ จ ที่ ยั ง ไม่ บ รรลุ ผ ลส ำเร็ จ ภำยใต้ เ ป้ ำ หมำยกำรพั ฒ นำแห่ ง สหั ส วรรษ ( Millennium
Development Goals: MDGs) และเน้นกำรพัฒนำที่สมดุลระหว่ำงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เอกสำร
ดังกล่ำวมีสำระสำคัญประกอบด้วยส่วนที่เป็นอำรัมภบท ปฏิญญำ เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Sustainable
Development Goals: SDGs) จำนวน 17 เป้ำหมำย รวมทั้งเป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด กลไกกำรดำเนินงำน และ
กำรติดตำมผล
ประเทศไทยในฐำนะสมำชิ ก ขององค์ ก ำรสหประชำชำติ ได้ ร่ ว มรั บ รองเอกสำรผลกำรประชุ ม
สหประชำชำติระดับผู้นำและวำระกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 2030 ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 กันยำยน พ.ศ.
2558 พร้ อมกับ มีกำรมอบหมำยให้ คณะกรรมกำรเพื่อกำรพัฒ นำที่ยั่งยืน (กพย.) โดยนำยกรัฐ มนตรีเป็น
ประธำนกรรมกำร ทำหน้ำที่เป็นกลไกหลักระดับประเทศในกำรขับเคลื่อนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องนำวำระกำร
พัฒนำที่ยั่งยืน 2030 ไปปฏิบัติ ให้เป็นไปตำมข้อตกลงหรือควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศที่เกี่ยวกับกำรพัฒนำที่
ยั่งยืน รวมทั้งติดตำมผลกำรดำเนินงำน ตลอดจนสร้ำงควำมตระหนักรู้ให้กับภำคส่วนต่ำงๆ เกี่ยวกับแนวคิด
หลักกำร และแนวปฏิบัติในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำที่ยั่งยืนที่เน้นบริบทของไทย
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เป้ ำหมำยกำรพัฒ นำอย่ ำงยั่ งยื น (SDGs) เป้ำหมำยที่ 14 มุ่งให้ มีกำรอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
ทรัพยำกรทำงทะเลอย่ำงยั่งยืนภำยในปี พ.ศ. 2573 โดยเน้นกำรแก้ไขและป้องกันปัญหำควำมเสื่อมโทรมของ
ทรัพยำกรที่มีชีวิตในระบบนิเวศทำงทะเล อันเกิดจำกกำรจับสัตว์น้ำที่เกินศักยภำพ (overfishing) กำรประมง
ผิดกฎหมำย ภำวะมลพิษ และสภำวะควำมเป็นกรดในน้ำทะเล (ocean acidification) เป้ำหมำยนี้ยัง
ก ำหนดให้ มี ก ำรอนุ รั ก ษ์ แ ละฟื้ น ฟู ร ะบบนิ เ วศทำงทะเลและชำยฝั่ ง ตำมแนวทำงกำรบริ ห ำรจั ด กำรเชิ ง
วิทยำศำสตร์ กำรเพิ่มพื้นที่อนุรักษ์ทำงทะเลและชำยฝั่ง กำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถและถ่ำยทอดเทคโนโลยี
รวมถึ งองค์ควำมรู้ ด้ำนกำรวิจั ยทำงทะเล กำรส่ งเสริมประมงพื้นบ้ำน และกำรบังคับใช้กฎหมำยระหว่ำง
ประเทศที่เกี่ยวข้อง
กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรและระบบนิเวศชำยฝั่งและทะเล เป็นนโยบำยที่รัฐบำลไทยให้ควำมสำคัญ
อย่ำงต่อเนื่องมำตลอด ทั้งนี้ หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องได้มีกำรกำหนดยุท ธศำสตร์ แผนงำนและโครงกำร เพื่อ
พัฒนำทรัพยำกรประมงทะเลและชำยฝั่ง อนุรักษ์ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพทำงทะเล โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
ปะกำรั ง แหล่ ง หญ้ ำ ทะเล และป่ ำชำยเลน จัด กำรพื้ น ที่ อนุ รั ก ษ์ท ำงทะเลเพื่ อ รั กษำระบบนิ เวศและกำร
ท่องเที่ยว ตลอดจนใช้มำตรกำรทำงนโยบำยและกฎหมำยเพื่อดูแลควบคุมกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมที่อำจ
มีผ ลกระทบต่อทรั พยำกรชำยฝั่ งและระบบนิเวศทำงทะเล อย่ำงไรก็ ดี กำรดำเนินงำนในระยะที่ผ่ ำนมำมี
เป้ำหมำยของนโยบำยและแผนงำนที่แยกส่วน ยังไม่มีบูรณำกำรด้ำนข้อมูลและองค์ควำมรู้ซึ่งถูกจัดเก็บไว้ในแต่
ละหน่วยงำนที่รับผิดชอบ จึงเป็น ข้อจำกัดในกำรประเมินผลลัพธ์ของกำรพัฒนำในภำพรวมอย่ำงเป็นระบบ
และเป็นอุปสรรคต่อกำรจัดทำมำตรกำรและดัชนีชี้วัดสำหรับกำรดำเนินงำนให้บรรลุตำมเป้ำหมำยกำรอนุรักษ์
และใช้ประโยชน์ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืนของประเทศ
กำรวิจัยครั้งนี้มุ่งตอบคำถำมหลั กคือ ประเทศไทยมีควำมพร้อมมำกน้อยเพียงใดในกำรขับเคลื่อน
เป้ำหมำยกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน เป้ำหมำยที่ 14 (SDG 14) อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรทำงทะเล
อย่ำงยั่งยืน ภำยในปี พ.ศ. 2573 และควรกำหนดมำตรกำรใดบ้ำงในกำรสนับสนุนให้บรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำ
ที่ยั่งยืนดังกล่ำว
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1) เพื่อศึกษำสถำนะปัจจุบันของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับเป้ำหมำยที่ 14 ของกำรพัฒนำอย่ำง
ยั่งยืน (SDG 14) ชีวิตใต้น้ำ (Life Below Water) รวมถึงวิเครำะห์ควำมสอดคล้องของเป้ำประสงค์
(Targets) ที่กำหนดให้ และกำรปรับและกำหนดเป้ำประสงค์ใหม่/เพิ่มเติมที่สอดคล้องกับบริบท
ประเทศไทย
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โครงกำร “สำรวจสถำนะของเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนในบริบทประเทศไทย และทำงเลือก
มำตรกำรทำงเศรษฐศำสตร์ สังคม และกฎหมำย” เป้ำหมำยที่ 14 ชีวิตใต้น้ำ (Life below Water)

2) เพื่อจัดลำดับควำมสำคัญของเป้ำประสงค์ (Targets) และตัวชี้วัด (Indicators) ภำยใต้เป้ำหมำย
ที่ 14 ของกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน (SDG 14) ชีวิตใต้น้ำ (Life Below Water) โดยพิจำรณำ
ควำมสำคัญและควำมพร้อมของประเทศไทยในกำรบรรลุเป้ำหมำยที่สองของกำรพัฒนำอย่ำง
ยั่งยืน
3) เพื่อประเมินสถำนะด้ำนมำตรกำรที่ภำครัฐและหน่วยงำนในภำคส่วนอื่นๆ ดำเนินกำรอยู่ สำรวจ
ข้อเสนอแนะจำกกำรศึกษำวิจัยของไทยเกี่ยวกับมำตรกำรด้ำนเศรษฐศำสตร์ สังคม และกฎหมำย
และประสบกำรณ์จำกต่ำงประเทศที่สำมำรถใช้เป็นทำงเลือกของมำตรกำรในกำรบรรลุเป้ำหมำย
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรทำงทะเลอย่ำงยั่งยืนของไทย ภำยในปี พ.ศ. 2573
1.3 วิธีดาเนินการวิจัย
สำหรับวิธีที่ใช้ในกำรดำเนินกำรวิจัย (Research Methodology) เพื่อตอบโจทย์วิจัยดังกล่ำวข้ำงต้น
นั้น ประกอบด้วยรูปแบบและขั้นตอนหลักดังต่อไปนี้
1) กำรสำรวจ ทบทวน และรวบรวมองค์ควำมรู้จำกเอกสำรรำชกำรและวรรณกรรมทำงวิชำกำร
บทควำมเผยแพรและสื่อพิมพสำธำรณะ เกี่ยวกับนิยำมและคำจำกัดควำมของเป้ำประสงค์และ
ตัวชี้วัดสำหรับเป้ำหมำยที่ 14 (SDG 14) เพื่ออนุรักษ์และใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรทำงทะเล
อย่ำงยั่งยืนในบริบทของประเทศไทย
2) กำรวิเครำะห์ขอมูลนโยบำยและสถำนกำรณ์กำรอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรทำงทะเล
และชำยฝั่งของไทยในปัจจุบันและแนวโน้มในอนำคต จำกเอกสำร สื่อพิมพสำธำรณะ และกำร
สอบถำมควำมเห็นของผู ทรงคุณวุฒิ เพื่อคัดเลือกและเสนอเป้ำประสงค์และตัวชี้วัดที่เหมำะสม
โดยกำหนดเกณฑ์เบื้ องต้น ในกำรจัดล ำดับควำมส ำคัญไว้ 4 ประกำร คือ (1) ควำมส ำคัญ
(national priorities) - มีกำรระบุไว้ในยุทธศำสตร์และนโยบำยของประเทศ ได้แก่ ยุทธศำสตร์
ชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) นโยบำยและยุทธศำสตร์กำรรักษำผลประโยชน์ของชำติทำงทะเล
และแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) (2) ควำมชัดเจน
(science based) - มีทฤษฎี/หลักกำร/ข้อมูล ทำงวิทยำศำสตร์รองรับ (3) ควำมเป็นไปได้
(means of implementation availability) - มีมำตรกำร กลไก และหน่วยงำนรองรับในทำง
ปฏิบัติ และ (4) ควำมเชื่อมโยง (local, regional, and global relevance) - มีควำมสอดคล้อง
กับแนวคิดในระดับสำกลและเกี่ยวข้องในระดับประเทศและท้องถิ่น
3) สำรวจสถำนะกำรดำเนินงำนในภำครัฐ เอกชน และประชำชน ที่อำจเกี่ยวข้องกับเป้ำประสงค์และ
ตัวชี้วัดที่คัดเลือกไว้ ประเมินควำมพร้อมด้ำนองค์ควำมรู้ ข้อมูลทำงสถิติ กฎหมำยที่ เกี่ยวข้องและ
กำรบั งคับ ใช้ กำรบริ หำรจั ดกำรในภำครัฐ และกำรมีส่ ว นร่ว มของภำคส่ว นต่ำงๆ รวมถึงกำร
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วิเครำะห์เบื้องต้นเกี่ยวกับมำตรกำรด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และกฎหมำยที่อำจมีส่วนผลักดันหรือ
ขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนของทุกภำคส่วนให้บรรลุเป้ำหมำยที่ 14 (SDG 14) เพื่อกำรพัฒนำ
ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งอย่ำงยั่งยืนของไทย
4) กำรจัดประชุมรวบรวมข้อมูลและระดมควำมคิดเห็นจำกนักวิชำกำร ตัวแทนหน่วยงำนรำชกำรที่
เกี่ยวข้อง ตัวแทนชำวประมงรำยเล็กและภำคประชำสังคม และตัวแทนผู้ประกอบกำรและธุรกิจ
กำรประมง เพื่อหำรือและประเมินสถำนะควำมพร้อมในกำรบรรลุ เป้ำหมำยที่ 14 (SDG 14) เพื่อ
กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนของไทย
5) กำรจัดทำรำยงำนผลกำรสำรวจองค์ควำมรู้และกำรประเมินสถำนะควำมพร้อมของไทย รวมถึง
ข้อเสนอแนวทำงและมำตรกำรในกำรบรรลุเป้ำหมำยที่ 14 (SDG 14) ของกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน
ของประเทศไทย
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บทที่ 2
นิยามและความหมายของเป้าประสงค์ (Target) และตัวชีวัด (Indicator) ภายใต้
เป้าหมายที่ 14 ชีวิตใต้นา (Life Below Water) และความสอดคล้องกับบริบทประเทศไทย

2.1 เป้าประสงค์ (Target) และตัวชีวัด (Indicator) ภายใต้เป้าหมายที่ 14
เป้ำหมำยกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน เป้ำหมำยที่ 14 ชีวิตใต้น้ำ (Life Below Water) มุ่งให้มีกำรอนุรักษ์
และใช้ประโยชน์จำกมหำสมุทรและทรัพยำกรทำงทะเลเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน ภำยในปี พ.ศ. 2573 โดย
กำหนดเป็นเป้ำประสงค์ จำนวน 10 เป้ำประสงค์ พร้อมตัวชี้วัด (ระดับสำกล) จำนวน 10 ตัวชี้วัด รำยละเอียด
ดังนี้
เป้าหมาย

14

อนุรั กษ์แ ละใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเลเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน (Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine
resources for sustainable development)

เป้าประสงค์

14.1

ป้องกันและลดมลพิษทำงทะเลทุกประเภท โดยเฉพำะมลพิษจำกชำยฝั่ง ซึ่งรวมถึง
ขยะ ของเสีย และมลพิษทำงน้ำที่เกิดจำกสำรอำหำร (nutrient pollution) ในทะเล
ให้บรรลุผลภำยในปี พ.ศ. 2568 (By 2025, prevent and significantly reduce
marine pollution of all kinds, in particular from land-based activities,
including marine debris and nutrient pollution)

เป้าประสงค์

14.2

บริหำรจัดกำรและปกป้องระบบนิเวศทำงทะเลและชำยฝั่งอย่ำงยั่งยืน เพื่อหลีกเลี่ยง
ผลกระทบเชิงลบที่รุนแรง รวมถึงกำรสร้ำงควำมเข้มแข็ง (Resilience) และฟื้นฟู
ระบบนิเวศอย่ำงเป็นรูปธรรม เพื่อคงควำมอุดมสมบูรณ์และผลิตภำพของทะเล ให้
สำเร็จภำยในปี พ.ศ. 2563 (By 2020, sustainably manage and protect marine
and coastal ecosystems to avoid significant adverse impacts, including
by strengthening their resilience, and take action for their restoration in
order to achieve healthy and productive oceans)

เป้าประสงค์

14.3

ลดและแก้ไขผลกระทบของภำวะควำมเป็นกรดในน้ำทะเล รวมถึงขยำยควำมร่วมมือ
ด้ำนวิทยำศำสตร์ในทุกระดับ (Minimize and address the impacts of ocean
acidification, including through enhanced scientific cooperation at all
levels)
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เป้าประสงค์

14.4

ควบคุมกำรประมงอย่ำงมีประสิทธิภำพ และหยุดกำรจับสัตว์น้ำเกินศักยภำพ กำร
ประมงผิ ดกฎหมำย ขำดกำรรำยงำนและไร้กำรควบคุม กำรใช้เครื่องมือประมงที่
ทำลำยทรัพยำกรและระบบนิเวศ ตลอดจนกำรปฏิบัติตำมแผนกำรจัดกำรที่กำหนด
จำกฐำนควำมรู้ ทำงวิทยำศำสตร์ เพื่อให้ มีกำรฟื้นฟูทรัพยำกรประมงโดยเร็ว ที่สุ ด
อย่ ำ งน้ อ ยให้ อ ยู่ ใ นระดั บ ที่ ส ำมำรถจั บ สั ต ว์ น้ ำได้ อ ย่ ำ งยั่ ง ยื น สู ง สุ ด (maximum
sustainable yield) ตำมลักษณะทำงชีวภำพของทรัพยำกรนั้นๆ ให้เกิดผลสำเร็จ
ภำยในปี พ.ศ. 2563 (By 2020, effectively regulate harvesting and end
overfishing, illegal, unreported and unregulated fishing and destructive
fishing practices and implement science-based management plans, in
order to restore fish stocks in the shortest time feasible, at least to
levels that can produce maximum sustainable yield as determined by
their biological characteristics)

เป้าประสงค์

14.5

อนุรักษ์พื้นที่ทำงทะเลและชำยฝั่งให้ได้อย่ำงน้อย ร้อยละ 10 ภำยใต้ข้อกำหนดของ
กฎหมำยทั้ ง ในประเทศและระหว่ ำ งประเทศ โดยอยู่ บ นพื้ น ฐำนของข้ อ มู ล ทำง
วิทยำศำสตร์ที่มีอยู่ ให้เกิดผลสำเร็จภำยในปี พ.ศ. 2563 (By 2020, conserve at
least 10 per cent of coastal and marine areas, consistent with national
and international law and based on the best available scientific
information)

เป้าประสงค์

14.6

ห้ำมกำรอุดหนุนกำรผลิตและกำรค้ำทำงประมงที่มีรูปแบบส่งเสริมกำรจับสัตว์น้ำเกิน
ศั ก ยภำพ ยกเลิ ก ระบบอุ ด หนุ น ที่ มี ผ ลสนั บ สนุ น กำรกำรประมงผิ ด กฎหมำย
ขำดกำรรำยงำนและไร้กำรควบคุม หลีกเลี่ยงกำรใช้ระบบอุดหนุนในลักษณะดังกล่ำว
โดยให้ตระหนักว่ำกำรใช้มำตรกำรพิเศษและข้อยกเว้นที่เหมำะสมและมีประสิทธิภำพ
สำหรับประเทศกำลังพัฒนำและด้อยพัฒนำควรอยู่ภำยใต้กรอบกำรเจรจำกำรอุดหนุน
กำรประมงขององค์กำรกำรค้ำโลก ทั้งนี้ ให้เกิดผลภำยในปี พ.ศ. 2563 (By 2020,
prohibit certain forms of fisheries subsidies which contribute to
overcapacity and overfishing, eliminate subsidies that contribute to
illegal, unreported and unregulated fishing and refrain from introducing
new such subsidies, recognizing that appropriate and effective special
and differential treatment for developing and least developed
countries should be an integral part of the World Trade Organization
6

โครงกำร “สำรวจสถำนะของเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนในบริบทประเทศไทย และทำงเลือก
มำตรกำรทำงเศรษฐศำสตร์ สังคม และกฎหมำย” เป้ำหมำยที่ 14 ชีวิตใต้น้ำ (Life below Water)

fisheries subsidies negotiation)
เป้าประสงค์

14.7

เพิ่มผลประโยชน์ทำงเศรษฐกิจของประเทศหมู่เกำะขนำดเล็ กที่ กำลังพัฒ นำ และ
ประเทศด้อยพัฒนำจำกกำรใช้ทรัพยำกรทำงทะเลอย่ำงยั่งยืน โดยกำรจัดกำรประมง
กำรเพำะเลี้ยง และกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน ให้เกิดผลภำยในปี พ.ศ. 2573 (By
2030, increase the economic benefits to small island developing States
and least developed countries from the sustainable use of marine
resources, including through sustainable management of fisheries,
aquaculture and tourism)

เป้าประสงค์

14.a

เพิ่ ม ควำมรู้ ท ำงวิ ท ยำศำสตร์ พั ฒ นำขี ด ควำมสำมำรถในกำรวิ จั ย และถ่ ำ ยทอด
เทคโนโลยีทำงทะเล โดยคำนึงถึงหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรถ่ำยทอด
เทคโนโลยีทำงทะเล ภำยใต้กรรมำธิ กำรระหว่ำงประเทศด้ำนสมุทรศำสตร์ เพื่อฟื้นฟู
ควำมสมบู ร ณ์ ของมหำสมุท รและเพิ่ มกำรใช้ ประโยชน์จำกควำมหลำกหลำยทำง
ชีวภำพทำงทะเลให้สนับสนุนกำรพัฒนำของประเทศกำลังพัฒนำ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
ประเทศหมู่เ กำะขนำดเล็ ก ที่ก ำลั งพั ฒ นำ และประเทศด้อ ยพั ฒ นำ (Increase
scientific knowledge, develop research capacity and transfer marine
technology, taking into account the Intergovernmental Oceanographic
Commission Criteria and Guidelines on the Transfer of Marine Technology,
in order to improve ocean health and to enhance the contribution of
marine biodiversity to the development of developing countries, in
particular small island developing States and least developed countries)

เป้าประสงค์

14.b

ให้ประมงพื้นบ้ำนรำยเล็ก (small - scale artisanal fishers) สำมำรถใช้ประโยชน์
จำกทรัพยำกรทำงทะเลและเข้ำสู่ตลำดสำหรับผลผลิตทำงกำรประมง (Provide
access for small-scale artisanal fishers to marine resources and markets)

เป้าประสงค์

14.c

เพิ่มกำรอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พื้นที่และทรัพยำกรทำงทะเลอย่ำงยั่งยืน โดยปฏิบัติ
ตำมข้อบัญญัติของอนุสัญญำสหประชำชำติว่ำด้วยกฎหมำยทะเล (UNCLOS) ซึ่งมี
กำรระบุไว้ในย่อหน้ำที่ 158 ของเอกสำร “อนำคตที่เรำต้องกำร” (The Future We
Want) (Enhance the conservation and sustainable use of oceans and
their resources by implementing international law as reflected in the
United Nations Convention on the Law of the Sea, which provides the
legal framework for the conservation and sustainable use of oceans
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and their resources, as recalled in paragraph 158 of “The future we
want”)
ตัวชี้วัด1 จำนวน 10 ตัวชี้วัด รำยละเอียดดังนี้
ตัวชีวัด

14.1.1 ดัชนีของปรำกฏกำรณ์ยูโทรฟิเคชั่นและควำมหนำแน่นของขยะพลำสติกในน้ำทะเล/
ตำรำงกิโลเมตร (Index of coastal eutrophication and floating plastic debris
density)

ตัวชีวัด

14.2.1 สัดส่วนของพื้นที่เขตเศรษฐกิจจำเพำะของประเทศที่มีกำรบริหำรจัดกำรเชิงระบบ
นิเวศ (Proportion of national exclusive economic zones managed using
ecosystem-based approaches)

ตัวชีวัด

14.3.1 ภำวะควำมเป็นกรดในทะเลเฉลี่ย (pH) จำกจุดตรวจวัดสถำนีสุ่มตัวอย่ำงที่กำหนดไว้
(Average marine acidity (pH) measured at agreed suite of representative
sampling stations)

ตัวชีวัด

14.4.1 สัดส่วนของประชำกรประมง (fish stocks) ที่อยู่ในระดับควำมยั่งยืนทำงชีวภำพ
(MSY) (Proportion of fish stocks within biologically sustainable levels)

ตัวชีวัด

14.5.1 ขอบเขตของพื้นที่คุ้มครองที่อยู่ในทะเล (Coverage of protected areas in
relation to marine areas)

ตัวชีวัด

14.6.1 ควำมก้ำวหน้ำของประเทศในระดับกำรใช้กลไกข้อตกลงระหว่ำงประเทศเพื่อยับยั้ง
กำรประมงผิ ด กฎหมำย ขำดกำรรำยงำน และไร้ ก ำรควบคุ ม (Progress by
countries in the degree of implementation of international instruments
aiming to combat illegal, unreported and unregulated fishing)

ตัวชีวัด

14.7.1 ร้อยละของผลผลิตประมงที่ยั่งยืนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ของ
ประเทศหมู่ เกำะขนำดเล็ กที่ กำลั ง พัฒ นำ ประเทศด้ อยพัฒ นำ และประเทศอื่น ๆ
(Sustainable fisheries as a percentage of GDP in small island developing
States, least developed countries and all countries)

ตัวชีวัด

14.a.1 สัดส่วนของงบประมำณกำรวิจัยที่มีกำรจัดสรรให้แก่กำรวิจัยด้ำนเทคโนโลยีทำงทะเล
(Proportion of total research budget allocated to research in the field

1

ตำมมติของที่ประชุม Inter-Agency and Expert Group on Sustainable Development Goal Indicators
เมื่อวันที่ 8 - 11 มีนำคม พ.ศ. 2559
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of marine technology)
ตัวชีวัด

14.b.1 ควำมก้ำวหน้ำของประเทศในกำรใช้มำตรกำรทำงกฎหมำย/ข้อบังคับ/นโยบำย/กรอบ
กำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งให้กำรดูแลและปกป้องสิทธิของประมง
ขนำดเล็ก (Progress by countries in the degree of application of a
legal/regulatory/policy/institutional framework which recognizes and
protects access rights for small-scale fisheries)

ตัวชีวัด

14.c.1 จำนวนประเทศที่มีควำมก้ำวหน้ำในกำรให้สัตยำบัน ยอมรับ และปฏิบัติตำมกรอบ
ข้อตกลงทำงกฎหมำย นโยบำย และสถำบัน ภำยใต้สนธิสัญญำระหว่ำงประเทศที่
เกี่ยวข้องกับทะเลตำมที่กล่ ำวถึงในอนุสั ญญำสหประชำชำติว่ำด้วยกฎหมำยทะเล
(UNCLOS) เพื่อกำรอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พื้นที่และทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง
อย่ำงยั่งยืน (Number of countries making progress in ratifying, accepting
and implementing through legal, policy and institutional frameworks,
ocean-related instruments that implement international law, as reflected
in the United Nation Convention on the Law of the Sea, for the
conservation and sustainable use of the oceans and their resources)

2.2 นิยามและคาจากัดความเป้าประสงค์และตัวชีวัดที่สาคัญ
ตัวชี้วัด 14.1.1 ดัชนีของปรากฏการณ์ยูโ ทรฟิเ คชั่น และความหนาแน่น ของขยะพลาสติกในน้้าทะเล/
ตารางกิโลเมตร (Index of coastal eutrophication and floating plastic debris
density)
ดัชนีปรากฏการณ์ยูโทรฟิเคชั่น (Index of coastal eutrophication: ICEP) คือ เครื่องมือวัดระดับ
กำรเกิดปรำกฏกำรณ์ยูโทรฟิเคชั่น ซึ่งหมำยถึงกำรเจริญเติบโตอย่ำงรวดเร็วของแพลงก์ตอนพืช (ซึ่งมีมวล
ชีวภำพในรูปคลอโรฟิลด์ เอ) พืชน้ำ และสำหร่ำยขนำดใหญ่ เนื่องจำกกำรเพิ่มขึ้นของปริมำณธำตุอำหำรพวก
สำรประกอบฟอสฟอรัสและไนโตรเจน พืชเหล่ำนี้เกิดกำรสังเครำะห์แสงได้มำกขึ้น ส่งผลให้ปริมำณออกซิเจน
ละลำยน้ำเปลี่ยนแปลง ทำให้เกิดกำรสูญเสียภำวะสมดุลของสิ่งมีชีวิตในน้ำและกำรเสื่อมสภำพของระบบนิเวศ
แหล่งน้ำอย่ำงรวดเร็วและต่อเนื่อง (European Commission, 2016)
ความหนาแน่นของขยะพลาสติกในนาทะเล (Floating Plastic Debris density - Particles/Square
kilometer (Km2)) หมำยถึง อัตรำส่วนของขยะพลำสติก (จำนวนชิ้น) ที่ลอยอยู่ในน้ำทะเลต่อพื้นที่ 1 ตำรำง
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กิโ ลเมตร ขยะพลำสติกที่มีน้ำหนั กเบำและลอยน้ำได้ถูกพัดโดยกระแสน้ำและกระแสลมจำกฝั่ งลงสู่ ทะเล
มีปริมำณมำกและเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง ในช่วง 30 ปีที่ผ่ำนมำ พบว่ำขยะในทะเลมีพลำสติกเป็นองค์ประกอบ
อยู่มำกถึงร้อยละ 60 - 80 หรืออำจสูงถึงร้อยละ 90 - 95 ในหลำยพื้นที่ (สุวัจน ธัญรส, 2557) เนื่องจำก
พลำสติกสลำยตัวได้ช้ำทำให้เกิดอันตรำยต่อสิ่งมีชีวิตในทะเล รวมถึงทำลำยแหล่งที่อยู่อำศัยและของแหล่ง
วำงไข่ของสัตว์น้ำบริเวณพื้นทะเล
ตัวชี้วัด 14.2.1 สัดส่วนของพื้นที่เขตเศรษฐกิจจ้าเพาะของประเทศที่มีการบริหารจัดการเชิงระบบนิเวศ
(Proportion of national exclusive economic zones managed using ecosystem
- based approaches)
แนวทางการจัดการบนฐานระบบนิเวศ (Ecosystem - based Approaches) หมำยถึง กำรบูรณำกำร
องค์ควำมรู้ด้ำนระบบนิเวศเข้ำกับกำรจัดกำรใช้ประโยชน์ทำงเศรษฐกิจและสังคม เพื่อรักษำควำมสมดุลของระบบ
นิเวศ และตอบสนองควำมต้องกำรที่หลำกหลำยของมนุษย์ (Agardy, Davis, Sherwood and Vestergaard,
2011) กำรจัดกำรบนฐำนระบบนิเวศคำนึงถึงเงื่อนไขที่เป็นองค์ประกอบของระบบนิเวศ คือ ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
สิ่งมีชีวิต (biotic component ได้แก่ ผู้ผลิต ผู้บริโภค และผู้ย่อยสลำย) กับสิ่งไม่มีชีวิต (abiotic component
ได้แก่ อนินทรียสำร อินทรียสำร และสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพ) และระหว่ำงสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตด้วยกันเองที่
อำศัยอยู่ในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง ในลักษณะวงจรห่วงโซ่อำหำรที่เกื้อกูลและพึ่งพำอำศัยกันและกันอย่ำงยั่งยืน
เขตเศรษฐกิจจาเพาะ (Exclusive Economic Zones) ตำมคำนิยำมของอนุสัญญำสหประชำชำติว่ำ
ด้วยกฎหมำยทะเล ค.ศ. 1982 (United Nations Convention on the Law of the Sea: UNCLOS) หมำยถึง
น่ำนน้ำส่วนที่ต่อออกไปจำกทะเลอำณำเขต (Territorial Sea หรือส่วนของทะเลที่เป็นแนวประชิดชำยฝั่งยื่น
ออกไปในทะเลในระยะ 3 ถึง 12 ไมล์ทะเล) โดยวัดจำกเส้นฐำนออกไปเป็นระยะทำงไม่เกิน 200 ไมล์ทะเล
หรื อ 188 ไมล์ ทะเล ซึ่ งรั ฐ ชำยฝั่ ง มีสิ ทธิ อธิปไตยในกำรส ำรวจ แสวงประโยชน์ อนุรัก ษ์ และกำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติ ทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตในน้ำเหนือพื้นดินท้องทะเล (water superjacent to the
seabed) และในพื้นดินท้องทะเล (sea-bed) กับดินใต้ผิวดิน (subsoil) ของพื้นดินท้องทะเลนั้น ทั้งนี้ รัฐอื่นๆ
มีเสรีภำพในกำรเดินเรือ (freedom of navigation) กำรบินผ่ำน (freedom of over flight) กำรวำงสำย
เคเบิลและท่อใต้ทะเล (freedom of the laying of submarine cables and pipelines) ในบริเวณเขต
เศรษฐกิจจำเพำะ (Part V: Exclusive Economic Zone (United Nations Convention on the Law of
the Sea, 1982)) ปัญหำหลักในพื้นที่เขตเศรษฐกิจจำเพำะคือ กำรแสวงประโยชน์จำกทรัพยำกรทำงทะเลมำก
จนเกินศักยภำพกำรผลิตตำมธรรมชำติ โดยเฉพำะกรณีกำรทำประมงนอกชำยฝั่ง เนื่องจำกรัฐชำยฝั่งมีกำรจับ
สัตว์น้ำในเขตเศรษฐกิจจำเพำะอย่ำงต่อเนื่องและขำดกำรจัดกำรบนฐำนระบบนิเวศ ทำให้ปริมำณทรัพยำกร
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สัตว์น้ำในเขตเศรษฐกิจจำเพำะลดลง จึงมีเรือประมงออกจับสัตว์ น้ำในอำณำเขตของประเทศอื่นๆ และเกิด
กรณีละเมิดน่ำนน้ำบ่อยครั้ง
ตัวชี้วัด 14.3.1 ภาวะความเป็นกรดในทะเลเฉลี่ย (pH) จากจุดตรวจวัดสถานีสุ่มตัวอย่างที่ก้าหนดไว้
(Average marine acidity (pH) measured at agreed suite of representative
sampling stations)
ภาวะความเป็นกรดในทะเลเฉลี่ย (Average Marine Acidity: pH) หมำยถึง ค่ำเฉลี่ยคุณสมบัติ
ควำมเป็นกรดเป็นด่ำง หรือค่ำ pH ของน้ำทะเล ซึ่งโดยทั่วไปมหำสมุทรจะมีค่ำ pH ประมำณ 8.0 – 8.1 ซึ่งมี
ควำมเป็ น ด่ ำ งเล็ ก น้ อ ย ปรำกฏกำรณ์ ท ะเลกรด (Ocean
Acidification) มี ส ำเหตุ จ ำกปริ ม ำณก๊ ำ ซ
คำร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ในชั้นบรรยำกำศที่เพิ่มสูงอย่ำงรวดเร็วเนื่องจำกกิจกรรมของมนุษย์ เมื่อ CO2
ละลำยในน้ำทะเล ควำมเข้มข้นของ CO2 ที่ระดับผิวน้ำสูงขึ้น ทำให้ค่ำควำมเป็นกรด – ด่ำงในมหำสมุทร
เปลี่ยนไป มีสภำพเป็นกรดมำกขึ้น ส่งผลกระทบต่อแนวปะกำรังและสัตว์น้ำอื่นๆ (WHOI, 2017) จำกกำร
ศึกษำวิจัยโดยองค์กำรบริหำรสมุทรศำสตร์และบรรยำกำศแห่งชำติ (National Oceanic and Atmospheric
Administration: NOAA) ของสหรัฐอเมริกำ พบว่ำปัจจุบันค่ำควำมเป็ นกรดของน้ำทะเลมีค่ำเพิ่มขึ้นอย่ำง
รวดเร็วเมื่อเทียบกับกำรเพิ่มควำมเป็นกรดของน้ำทะเลในช่วง 300 ล้ำนปีที่ผ่ำนมำ ทั้งนี้ NOAA มีกำรติดตำม
สถำนกำรณ์และพัฒนำระบบที่สำมำรถตรวจสอบค่ำควำมเปลี่ยนแปลงของระดับ pH ของน้ำทะเลชำยฝั่ง
สหรัฐอเมริกำและทั่วโลกมำอย่ำงต่อเนื่อง (NOAA OPA, 2017) รวมถึงกำรดำเนินโครงกำรศึกษำถึงผลลัพธ์ที่
ชัดเจนจำกกำรเกิดภำวะน้ำทะเลเป็นกรดที่เพิ่มขึ้นจำกสภำพกำรเปลี่ยนแปลงอำกำศโลกต่อสิ่งมีชีวิตในท้อง
ทะเล
ตัวชี้วัด 14.4.1 สัดส่วนของประชากรประมง (fish stocks) ที่อยู่ในระดับความยั่งยืนทางชีวภาพ (MSY)
(Proportion of fish stocks within biologically sustainable levels)
ระดับที่มีความยั่งยืนทางชีวภาพ (Biologically Sustainable Levels) หมำยถึง ควำมอุดมสมบูรณ์
ของสิ่งมีชีวิตชนิดใดชนิดหนึ่งภำยใต้ระบบนิเวศในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งซึ่งสำมำรถรักษำสมดุลของวงจรชีวิตไว้ ได้
ตลอดไป แนวคิดควำมยั่งยืนทำงชีวภำพเป็นหลักสำคัญในกำรแสวงหำผลประโยชน์ทำงเศรษฐกิจด้ำนกำร
ประมงอย่ำงยั่งยืน ซึ่งเป็นที่ยอมรับของสหประชำชำติ ภำยใต้อนุสัญญำสหประชำชำติว่ำด้วยกฎหมำยทะเล
(UNCLOS) มำตรำ 61(3) กำหนดให้มีกำรวำงมำตรกำรเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยำกรประมงให้อยู่ในระดับที่
มีผลผลิตสูงสุดได้อย่ำงยั่งยืน โดยตรวจวัดจำกระดับกำรจับสัตว์น้ำสูงสุดที่ยั่งยืน (Maximum Sustainable
Yield: MSY) จำกกำรศึกษำพบว่ำ วิธีกำรประเมินผลผลิตสูงสุดที่ยั่งยืน (หรือ MSY) สำมำรถดำเนินกำรได้ 2
แนวทำง ได้แก่ แนวทำงที่ห นึ่ง กำรประเมินโดยใช้แบบจำลองผลผลิตส่ว นเกิน (Surplus Production
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Models) ของ Schaefer model (1954) และ Fox model (1970) ซึ่งเป็นวิธีกำรประเมินในภำพรวมของ
กำรประมงแบบง่ำย โดยใช้ข้อมูลสถิติผลจับสัตว์น้ำกับปริมำณกำรลงแรงประมงในช่วงหลำยปี และเนื่องจำก
ต้องมีข้อมูลมำกพอในกำรนำไปวิเครำะห์ทำงสถิติ โดยมีแนวคิดตำมหลักกำรลดน้อยถอยลงของกำรทำประมง
กล่ำวคือ เมื่อมีกำรลงแรงประมงเพิ่มขึ้นในแต่ละปี จนถึงจุดหนึ่งแม้จะมีกำรลงแรงประมงเพิ่มขึ้น แต่ปริมำณ
สัตว์น้ำลดลง ซึ่งจุดที่จับได้สูงสุดคือ MSY อย่ำงไรก็ตำม วิธีกำรนี้ต้องคำนึงถึงกำรปรับเปลี่ยนประสิทธิภำพของ
เครื่องมือประมงที่มีกำรพัฒนำขึ้นด้วย และแนวทำงที่สอง กำรประเมินโดยใช้กำรวิเครำะห์ประชำกรเสมือน
(Virtual Population Analysis: VPA) เป็นกำรนำค่ำพำรำมิเตอร์ทำงชีววิทยำของสัตว์น้ำด้ำนกำรเจริญเติบโต
กำรตำยตำมธรรมชำติ จำนวนของกลุ่มอำยุของสัตว์น้ำแต่ละรุ่นในแต่ละปี รวมถึงประเมินผลผลิตสัตว์น้ำที่จับ
มำจำกสัตว์น้ำทั้งหมดในทะเลและกำรลงแรงประมง และนำมำหำค่ำผลจับสัตว์น้ำในแต่ละระดับมำพิจำรณำ
ซึ่งจุดที่มีค่ำผลจับได้มำกที่สุดจะเป็นค่ำ MSY (Lassen and Medley, 2001)
ตัวชี้วัด 14.5.1 ขอบเขตของพื้นที่คุ้มครองที่อยู่ในทะเล (Coverage of protected areas in relation
to marine areas)
พืนที่คุ้มครอง (Protected Areas) ตำมคำจำกัดควำมขององค์กำรระหว่ำงประเทศเพื่อกำรอนุรักษ์
ธรรมชำติ (International Union for Conservation of Nature: IUCN) (2008) หมำยถึง พื้นที่ซึ่งได้รับกำร
กำหนดขอบเขตทำงภูมิศำสตร์อย่ำงชัดเจนเป็นที่รู้จัก มีแนวทำงเฉพำะในกำรดำเนินงำน และบริหำรจัดกำร
ด้วยวิธีกำรทำงกฎหมำย หรือวิธีกำรอื่นที่มีประสิทธิภำพ เพื่อเป็นกำรอนุรักษ์ กำรฟื้นฟู และกำรใช้ประโยชน์
ทรัพยำกรธรรมชำติที่เกี่ยวข้องกับคุณค่ำของระบบนิเวศ และวัฒนธรรมในพื้นที่อย่ำงยั่งยืน พื้นที่คุ้มครองตำม
ระบบกำรจำแนกของ IUCN ประกอบด้วย 6 ประเภท ได้แก่ 1a) แหล่งสงวนธรรมชำติอย่ำงเข้มงวด (Strict
nature reserve) 1b) พื้นที่ธรรมชำติดั้งเดิม (Wilderness area) 2) อุทยำนแห่งชำติ (National park) 3)
อนุสรณ์สถำนธรรมชำติ (Natural monument or feature) 4) พื้นที่เพื่อกำรจัดกำรที่อยู่อำศัย/ชนิดพันธุ์
(Habitat/species management area) 5) พื้นที่คุ้มครองภูมิทัศน์ทำงบก/ภูมิทัศน์ ทำงทะเล (Protected
landscape/seascape) และ 6) พื้น ที่คุ้มครองเพื่อกำรจัดกำรทรัพยำกร (Protected area with
sustainable use of natural resources) ในส่วนพื้นที่คุ้มครองทำงทะเล (Marine Protected Area: MPA)
นั้น IUCN ให้คำนิยำมว่ำ หมำยถึงพื้นที่บริเวณน้ำขึ้นน้ำลง หรือบริเวณพื้นท้องทะเล รวมไปถึงมวลน้ำและ
สิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ ลักษณะสำคัญทำงประวัติศำสตร์และวัฒนธรรม ซึ่งต้องสงวนไว้ด้วยกฎหมำยหรือ
วิธีกำรอื่นที่มีประสิทธิภำพ เพื่อคุ้มครองส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมดของสิ่งแวดล้อมบริเวณนั้น (Day, et al.,
2012) นอกจำกนี้ อนุสัญญำว่ำด้วยควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ (Convention on Biological Diversity:
CBD) (2004) กำหนดคำนิยำมของพื้นที่คุ้มครองทำงทะเลและชำยฝั่ง (Marine and Coastal Protected
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Area: MCPA) ให้หมำยถึง พื้นที่ภำยในหรืออยู่ติดกับสิ่งแวดล้อมทำงทะเล รวมทั้งมวลน้ำ สิ่งมีชีวิตทั้งพืชและ
สัตว์ ลักษณะสำคัญทำงประวัติศำสตร์และวัฒนธรรม ซึ่งได้รับกำรสงวนโดยกำรออกกฎหมำยหรือวิธีกำรอื่นที่
มีประสิทธิภำพ เพื่อให้ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพทำงทะเลและชำยฝั่งและสิ่งแวดล้อมได้รับกำรปกป้อง
คุ้มครองเป็นอย่ำงดี
ตัวชี้วัด 14.6.1 ความก้าวหน้าของประเทศในระดับการใช้กลไกข้อตกลงระหว่างประเทศเพื่อยับยั้งการ
ประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (Progress by countries in
the degree of implementation of international instruments aiming to
combat illegal, unreported and unregulated fishing)
การประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (Illegal, Unreported and Unregulated
Fishing: IUU Fishing) หมำยถึง กำรทำประมงด้วยเครื่องมือและวิธีกำรซึ่งไม่เป็นที่ยอมรับของประเทศอื่นๆ
โดยเฉพำะประเทศสมำชิกองค์กำรอำหำรและกำรเกษตรแห่งสหประชำชำติ (Food and Agriculture
Organizationof the United Nations: FAO) จำกกำรนิยำมของ FAO (2016) IUU Fishing มีควำมหมำย
ครอบคลุมถึงกำรทำประมงหลำยประเภท อำทิ กำรประมงด้วยเรือประมงที่ไม่จดทะเบียน ไม่มีอำชญำบัตร
หรื อจั บสั ตว์น้ ำโดยไม่มีใบอนุ ญำต หรื อไม่ได้รับอนุญำตจำกรัฐ กำรไม่ทำตำมข้อกำหนดที่ต้องบันทึกและ
รำยงำนข้อมูลสัตว์ที่จับได้ และข้อมูลที่ได้จำกระบบติดตำมเรือ กำรทำประมงในพื้นที่ห้ำมทำ หรือทำในฤดูที่
ห้ำมทำ หรื อจั บ เกิน จ ำนวนที่ไม่ได้รับ โควต้ำ กำรทำประมงที่มีส่ ว นร่วมในกำรทำประมงต้องห้ ำม กำรใช้
เครื่องมือประมงต้องห้ำมไม่เป็นไปตำมข้อกำหนด กำรปลอมแปลงหรือปกปิดเครื่องหมำยทะเบียน กำรปกปิด
หรือทำลำยหลักฐำนในกำรสอบสวน กำรขัดขวำงกำรปฏิบัติกำรของเจ้ำหน้ำที่ กำรนำสัตว์น้ำขนำดเล็กกว่ำ
มำตรฐำนขึ้นเรือหรือขนถ่ำยระหว่ำงเรือ กำรขนถ่ำยสินค้ำจำกเรือประมงที่ผิดกฎหมำยประมง กำรทำประมง
ไม่เป็ น ไปตำมมำตรกำรอนุ รั กษ์ร ะดับ ภูมิภ ำคที่ ทำร่ว มกัน หรือ ชักธงของประเทศที่ ไม่ได้รับอนุญำต และ
เรือประมงไม่มีสัญชำติ ไม่มีสังกัดตำมกฎหมำยระหว่ำงประเทศ ทั้งนี้ กำรใช้กลไกข้อตกลงระหว่ำงประเทศเพื่อ
ยับยั้ง IUU Fishing มีสำเหตุหลักจำกกำรขำดประสิทธิภำพในกำรควบคุมกำรทำประมงของรัฐเจ้ำของธง
(Flag States) ทำให้มีกำรจับสัตว์น้ำเกินศักยภำพหรือเกิดควำมเสื่อมโทรมของทรัพยำกรประมง และไม่เป็นไป
ตำมแนวทำงกำรทำประมงอย่ำงรับผิดชอบ (the Code of Conduct for Responsible Fisheries: CCRF)
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ตัวชี้วัด 14.7.1 ร้อยละของผลผลิตประมงที่ยั่งยืนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ของประเทศ
หมู่เกาะขนาดเล็กที่ก้าลังพัฒนา ประเทศด้อยพัฒนา และประเทศอื่นๆ (Sustainable
fisheries as a percentage of GDP in small island developing States, least
developed countries and all countries)
การประมงที่ยั่ งยื น (Sustainable Fisheries) ตำมค ำนิยำมของสภำพิทั กษ์ ทะเล (Marine
Stewardship Council: MSC) หมำยถึง กำรทำประมงในระดับที่สำมำรถควบคุมรักษำปริมำณสัตว์น้ำในท้อง
ทะเลให้มีจับได้อย่ำงต่อเนื่อง โดยไม่ส่งผลให้เกิดควำมไม่สมดุลต่อระบบนิเวศในทะเล (MSC, 2017) MSC เป็น
องค์กรไม่แสวงหำผลกำไรที่ให้กำรรับรองมำตรฐำนสินค้ำประมงที่ผลิตอย่ำงยั่งยืน (Certified Sustainable
Seafood) ตั้งแต่ขั้นตอนกำรจับสัตว์น้ำจนถึงผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ำยก่อนจำหน่ำยให้ผู้บริโภค โดยให้ควำมสำคัญ
ต่อหลักกำรรักษำทรัพยำกรทำงทะเล สนับสนุนให้มีกำรทำกำรประมงอย่ำงยั่งยืน ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
และบริหำรจัดกำรประมงอย่ำงมีประสิทธิภำพ ตลอดจนสนับสนุนกำรตรวจมำตรฐำนให้แก่ประเทศกำลั ง
พัฒนำที่ไม่สำมำรถแสดงข้อมูลรำยงำนทำงวิทยำศำสตร์ยืนยันควำมยั่งยืนในกำรทำประมงของประเทศตนอีก
ด้วย ตัวชี้วัดที่ 14.7.1 เน้นกำรตรวจสอบสัดส่วนของผลผลิตที่เกิดจำกประมงยั่งยืน ต่อมูลค่ำตลำดของสินค้ำ
และบริ กำรขั้น สุ ด ท้ำยที่ ถูกผลิ ตในประเทศในช่ ว งเวลำหนึ่ งๆ หรือผลิ ตภั ณฑ์ มวลรวมในประเทศ (Gross
Domestic Product: GDP)
ตัวชี้วัด 14.a.1 สัดส่วนของงบประมาณการวิจัยที่มีการจัดสรรให้แก่การวิจัยด้านเทคโนโลยีทางทะเล
(Proportion of total research budget allocated to research in the field of
marine technology)
เทคโนโลยีทางทะเล (Marine Technology) หมำยถึง เครื่องมือ อุปกรณ์ เรือ กระบวนกำร และ
วิธีกำรศึกษำวิจัยด้ำนวิทยำศำสตร์และกำรสังเกตกำรณ์ ที่นำมำใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำควำมรู้ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับธรรมชำติและทรัพยำกรในมหำสมุทรและพื้นที่ชำยฝั่ง (Intergovernmental Oceanographic
Commission, 2005). [หลั กเกณฑ์แ ละแนวทำงปฏิ บัติกำรถ่ำ ยทอดเทคโนโลยีด้ำ นมหำสมุท รของ
คณะกรรมำธิกำรระหว่ำงรัฐบำลว่ำด้วยสมุทรศำสตร์ภำยใต้ยูเนสโก (Intergovernmental Oceanographic
Commission: IOC/ United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization: UNESCO
Criteria and Guidelines on the Transfer of Marine Technology)2] ทั้งนี้ IOC มีบทบำทหลักในกำร
2

Marine technology refers to instruments, equipment, vessels, processes and methodologies required to
produce and use knowledge to improve the study and understanding of the nature and resources of the
ocean and coastal areas. In this sense, marine technology includes: a) Information and data, in a userfriendly format, on marine sciences and related marine operations and services; b) Manuals, guidelines,
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ส่งเสริมพัฒนำกำรวิจัยทำงด้ำนทะเล กำรจัดกำรระบบติดตำมสถำนกำรณ์ทำงด้ำนสมุทรศำสตร์ กำรพัฒนำ
บุคคลำกรทำงด้ำนกำรวิจัยสมุทรศำสตร์และกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี
ตัวชี้วัด 14.b.1 ความก้าวหน้าของประเทศในการใช้มาตรการทางกฎหมาย/ข้อบังคับ/นโยบาย/กรอบการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งให้การดูแลและปกป้องสิทธิของประมงขนาดเล็ก
(Progress by countries in the degree of application of a legal/regulatory/
policy/institutional framework which recognizes and protects access
rights for small-scale fisheries)
การประมงขนาดเล็กหรือการประมงพืนบ้าน (Small - Scale Fisheries) หมำยถึง สำขำกำรประมง
ที่ใช้แรงงำนเป็ น หลัก ในกำรทำประมงและกำรแปรรูป รวมถึงกำรอำศัยเทคโนโลยีที่พึ่งแรงงำนในกำรใช้
ประโยชน์จำกทรัพยำกรประมง [Small-scale fisheries can be broadly characterized as a dynamic
and evolving sub-sector of fisheries employing labour-intensive harvesting, processing and
distribution technologies to exploit marine and inland water fishery resources. (FAO Regional
Office for Asia and the Pacific, 2004)] กำรประมงพื้นบ้ำนโดยเฉพำะกำรจ้ำงงำน รำยได้ และควำมมั่นคง
ด้ำนอำหำรเป็นประเด็นสำคัญที่กล่ำวไว้ในจรรยำบรรณในเรื่องกำรทำประมงอย่ำงรับผิดชอบขององค์กำร
อำหำรและเกษตรแห่งสหประชำชำติ พ.ศ. 2538 (FAO Code of Conduct for Responsible Fisheries
1995: CCRF) ซึ่งกำหนดหลักกำรและมำตรฐำนที่เกี่ยวกับกำรอนุรักษ์กำรจัดกำร และกำรพัฒนำกำรประมงที่
ครอบคลุมถึงกำรจับ กระบวนกำรแปรรูปและกำรค้ำสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ กำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำ
กำรวิจัยทำงกำรประมง และกำรผสมผสำนกำรประมงกับกำรจัดกำรพื้นที่ชำยฝั่ง อันเป็นข้อตกลงที่ประเทศ
สมำชิก FAO รั บรองและน ำไปปฏิบั ติด้ว ยควำมสมัครใจไม่มีผลบังคับใช้เป็นกฏหมำยระหว่ำงประเทศ
[“Recognizing the important contributions of artisanal and small - scale fisheries to
employment, income and food security, States should appropriately protect the rights of
fishers and fishworkers, particularly those engaged in subsistence, small-scale and artisanal
fisheries, to a secure and just livelihood, as well as preferential access, where appropriate, to
traditional fishing grounds and resources in the waters under their national jurisdiction.”
criteria, standards, reference materials; c) Sampling and methodology equipment (e.g. for water,
geological, biological, chemical samples); d) Observation facilities and equipment (e.g. remote sensing
equipment, buoys, tide gauges, shipboard and other means of ocean observation); e) Equipment for in
situ and laboratory observations, analysis and experimentation; f) Computer and computer software,
including models and modelling techniques; and g) Expertise, knowledge, skills, technical/scientific/legal
know-how and analytical methods related to marine scientific research and observation.
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“States should investigate and document traditional fisheries knowledge and technologies,
in particular those applied to small-scale fisheries, in order to assess their application to
sustainable fisheries conservation, management and development.” (FAO, 1995)]
ตัวชี้วัด 14.c.1 จ้ า นวนประเทศที่ มี ค วามก้ า วหน้ า ในการให้ สั ต ยาบั น ยอมรั บ และปฏิ บั ติ ต ามกรอบ
ข้ อ ตกลงทางกฎหมาย นโยบาย และสถาบั น ภายใต้ ส นธิ สั ญ ญาระหว่ า งประเทศที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ ทะเลตามที่ ก ล่ า วถึ ง ในอนุ สั ญ ญาสหประชาชาติ ว่ า ด้ ว ยกฎหมายทะเล
(UNCLOS) เพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พื้นที่และทรั พยากรทางทะเลและชายฝั่ง
อย่างยั่งยืน (Number of countries making progress in ratifying, accepting
and implementing through legal, policy and institutional frameworks,
ocean-related instruments that implement international law, as
reflected in the United Nation Convention on the Law of the Sea, for the
conservation and sustainable use of the oceans and their resources)
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล (United Nations Convention on the Law of
the Sea: UNCLOS) เป็นหลักกฎหมำยระหว่ำงประเทศทำงทะเลและมหำสมุทรโดยคำนึงถึงอำนำจอธิปไตย
ของรัฐ ยอมรับสิทธิอธิปไตย (sovereign rights) ของรัฐที่จะแสวงประโยชน์จำกทรัพยำกรธรรมชำติทำงทะเล
ของตน เพื่อกำกับดูแลและส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์พื้นที่ ทรัพยำกร และสิ่งแวดล้อมในทะเลและมหำสมุทร
โดยสันติ อย่ำงเที่ยงธรรม และมีประสิทธิผล ตลอดจนส่งเสริมกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรที่มีชีวิตของทะเลและ
มหำสมุทร รวมถึงกำรศึกษำ สำรวจ และวิจัยด้ำนวิทยำศำสตร์ทำงทะเล โดยแบ่งพื้นที่ทำงทะเลออกเป็นเขต
ต่ำง ๆ คือ น่ำนน้ำภำยใน (Internal Waters) ทะเลอำณำเขต (Territorial Waters) เขตต่อเนื่อง
(Contiguous Zone) เขตเศรษฐกิจจำเพำะ (Exclusive Economic Zones) ไหล่ทวีป (Continental Shelf)
และทะเลหลวง (High Seas) อนุสั ญญำสหประชำชำติว่ำด้วยกฎหมำยทะเล ค.ศ. 1982 ประกอบด้ว ย
บทบัญญัติว่ำด้วยกำรใช้ประโยชน์จำกทะเลจำนวน 320 มำตรำ (articles) และ 9 ภำคผนวก (annexes) มีผล
บังคับใช้เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2537 ปัจจุบันมี 168 ประเทศที่ได้ให้สัตยำบันแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ 13
เมษำยน พ.ศ. 2560) (United
Nations
Treaty
Collection,
2017)
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บทที่ 3
สถานะปัจจุบันของเป้าหมายที่ 14 ชีวิตใต้นา (Life Below Water) ในบริบทประเทศไทย
จำกกำรศึกษำสถำนะปัจจุบันของตัวชี้วัดตำมเป้ำหมำยที่ 14 อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จำกมหำสมุทร
และทรัพยำกรทำงทะเลเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน ในบริบทของไทย สำมำรถสรุปผลได้ดังนี้
เป้าประสงค์ 14.1 ป้องกันและลดมลพิษทางทะเลทุกประเภท โดยเฉพาะมลพิษจากชายฝั่ง ซึ่งรวมถึง
ขยะ ของเสีย และมลพิษทางนาที่เกิดจากสารอาหาร (nutrient pollution) ในทะเล
ให้บรรลุผลภายในปี พ.ศ. 2568 (By 2025, prevent and significantly reduce
marine pollution of all kinds, in particular from land-based activities,
including marine debris and nutrient pollution)
ตัวชี้วัด 14.1.1

ดัช นี ของปรากฏการณ์ยูโทรฟิเคชั่นและความหนาแน่นของขยะพลาสติกในน้าทะเล/
ตารางกิโลเมตร (Index of coastal eutrophication and floating plastic debris
density)

ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีกำรกำหนดวิธีและมำตรฐำนของแหล่งน้ำชำยฝั่ง ในกำรตรวจสอบระดับ
ควำมรุนแรงและควำมถี่ของยูโทรฟิเคชั่น ยกเว้นกำรทดสอบเชิงพื้นที่โดยใช้กำรวิเครำะห์ปริมำณแพลงก์ตอน
พืช (คลอโรฟิล ด์ เอ) และปริ มำณฟอสฟอรัส ทั้งหมด รวมถึงยังไม่มีมำตรกำรที่ชัดเจนและเป็นมำตรฐำน
เดียวกันในกำรตรวจสอบควำมหนำแน่นของขยะพลำสติกในน้ำทะเล (Floating plastic debris density)
ทั้งนี้ สำนักงำนสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชำชำติ (UN Environment หรือ UNEP) ได้ทำกำรศึกษำปรำกฏกำรณ์
ยูโทรฟิเคชั่นโดยใช้กำรวัดระดับควำมหนำแน่นของคลอโรฟิลล์ เอ เพื่อแสดงถึงมวลชีวภำพของแพลงก์ตอนพืช
และอยู่ในระหว่ำงกำหนดวิธีกำรศึกษำและวิธีเก็บข้อมูลควำมหนำแน่นของคลอโรฟิลด์ เอ สำหรับวัดมวล
ชีวภำพของแพลงก์ตอนพืช และดัชนีปรำกฏกำรณ์ยูโทรฟิเคชั่น (Index of coastal eutrophication: ICEP)
ในทะเลและชำยฝั่งระดับภูมิภำค (Regional Seas) เพื่อใช้เป็นมำตรฐำนสำหรับตัวชี้วัด 14.1.1 รวมถึงกำร
พัฒนำตัวชี้วัดระดับย่อยที่เป็นมำตรฐำนสำหรับตรวจนับพลำสติกขนำดใหญ่ (มำกกว่ำ 4.75 มิลลิเมตร) และ
ขนำดเล็ก (น้อยกว่ำ 4.75 มิลลิเมตร) ในบริเวณชำยหำดและฝั่งทะเล ซึ่งคำดว่ำจะเสร็จสมบูรณ์ประมำณ
ปลำยปี พ.ศ. 2560 ตลอดจนวิธีตรวจวัดควำมหนำแน่นของขยะพลำสติกในน้ำทะเล ซึ่งคำดว่ำจะเสร็จ สมบูรณ์
ภำยในปี พ.ศ. 2563 (United Nations Environment Programme, 2016)
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เป้าประสงค์ 14.2 บริหารจัดการและปกป้องระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน เพื่อหลีกเลี่ยง
ผลกระทบเชิงลบที่รุนแรง รวมถึงการสร้างความเข้มแข็ง (Resilience) และฟื้นฟู
ระบบนิเวศอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อคงความอุดมสมบูรณ์และผลิตภาพของทะเล ให้
สาเร็จภายในปี พ.ศ. 2563 (By 2020, sustainably manage and protect marine
and coastal ecosystems to avoid significant adverse impacts, including by
strengthening their resilience, and take action for their restoration in
order to achieve healthy and productive oceans)
ตัวชี้วัด 14.2.1

สัดส่วนของพืนที่เขตเศรษฐกิจจ้าเพาะของประเทศที่มีการบริหารจัดการเชิงระบบนิเวศ
(Proportion of national exclusive economic zones managed using ecosystembased approaches)

ประเทศไทยประกำศเขตเศรษฐกิจจำเพำะครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 23 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2524 ตำมหลักกำร
ของอนุสัญญำสหประชำชำติว่ำด้วยกฎหมำยทะเล ให้เขตเศรษฐกิจจำเพำะจะตองไมขยำยออกไปเลย 200
ไมลทะเลจำกเสนฐำน โดยไม่ได้กำหนดค่ำพิกัดส่วนของรัฐที่มีฝั่งตรงข้ำมกันหรือประชิดกัน ต่อมำเมื่อวันที่ 16
กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2531 ประเทศไทยประกำศเขตเศรษฐกิจจำเพำะด้ำนอ่ำวไทย ส่วนที่ประชิดกับเขตเศรษฐกิจ
จำเพำะของประเทศมำเลเซีย โดยประกำศเขตตำมพิกัดภูมิศำสตร์ จำนวน 8 จุด มีพื้นที่ประมำณ 88,193.87
ตำรำงกิโลเมตร และเมื่อวันที่ 18 กรกฎำคม พ.ศ. 2531 ประเทศไทยประกำศเขตเศรษฐกิจจำเพำะทำงด้ำน
ทะเลอันดำมัน โดยประกำศขอบเขตตำมพิกัดภูมิศำสตร์จำนวน 27 จุด คิดเป็นพื้นที่ประมำณ 75,633.65
ตำรำงกิโลเมตร (กรมอุทกศำสตร์ กองทัพเรือ , 2555 และกรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง, 2556) ในกำร
ประชุมคณะทำงำนขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนที่ 14 อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จำก
มหำสมุทร ทะเล และทรัพยำกรทำงทะเลอย่ำงยั่งยืนเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน ครั้งที่ 1/2559 กรมทรัพยำกรทำง
ทะเลและชำยฝั่งได้ชี้แจงตัวชี้วัด 14.2.1 เป็นสัดส่วนพื้นที่เขตเศรษฐกิจจำเพำะระดับชำติที่บริหำรจัดกำรโดย
ใช้แนวทำงเชิงระบบนิเวศ มีค่ำเป้ำหมำยคือ สัดส่วนของจำนวนแผนกำรจัดกำรพื้นที่ระบบนิเวศทำงทะเลและ
ชำยฝั่งที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินไม่น้อยกว่ำร้อยละ xx (รอควำมชัดเจนจำกข้อมูลฐำน) สัดส่วนของพื้นที่ฟื้นฟู
ระบบนิเวศที่เสื่อมโทรมให้กลับมำมีควำมสมบูรณ์ และแผนจัดกำรทรัพยำกรประมงโดยกำรกำหนดมำตรกำร
จำนวนมำตรกำร โดยมีหน่วยงำนรับผิดชอบในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลคือ กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง
(ศูนย์สำรสนเทศทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง) กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช และกรมประมง
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โครงกำร “สำรวจสถำนะของเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนในบริบทประเทศไทย และทำงเลือก
มำตรกำรทำงเศรษฐศำสตร์ สังคม และกฎหมำย” เป้ำหมำยที่ 14 ชีวิตใต้น้ำ (Life below Water)

เป้าประสงค์ 14.3 ลดและแก้ไขผลกระทบของภาวะความเป็นกรดในนาทะเล รวมถึงขยายความร่วมมือ
ด้านวิทยาศาสตร์ในทุกระดับ (Minimize and address the impacts of ocean
acidification, including through enhanced scientific cooperation at all
levels)
ตัวชี้วัด 14.3.1

ภาวะความเป็นกรดในทะเลเฉลี่ย (pH) จากจุดตรวจวัดสถานีสุ่มตัวอย่างที่ก้าหนดไว้
(Average marine acidity (pH) measured at agreed suite of representative
sampling stations)

แม้ว่ำปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีแนวทำงและมำตรกำรที่ชัดเจนในกำรติดตำมและตรวจสอบภำวะ
ควำมเป็นกรดในทะเลเฉลี่ย (Average Marine Acidity: pH) แต่ควำมเป็นกรดและด่ำง (pH) เป็นพำรำมิเตอร์
ตัวหนึ่งที่มีกำรจัดเก็บข้อมูลด้วยวิธี pH meter เพื่อตรวจสอบค่ำมำตรฐำนคุณภำพน้ำทะเล (7.0 - 8.5) ในจุด
ตรวจสอบโดยส่วนแหล่งน้ำทะเล สำนักจัดกำรคุณภำพน้ำ กรมควบคุมมลพิษ
เป้าประสงค์ 14.4 ควบคุมการประมงอย่างมีประสิทธิภาพ และหยุดการจับสัตว์นาเกินศักยภาพ การ
ประมงผิด กฎหมาย ขาดการรายงานและไร้ การควบคุม การใช้เ ครื่ องมือประมงที่
ทาลายทรัพยากรและระบบนิเวศ ตลอดจนการปฏิบัติตามแผนการจัดการที่กาหนด
จากฐานความรู้ ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้มีการฟื้น ฟูทรั พยากรประมงโดยเร็ วที่สุ ด
อย่ า งน้ อ ยให้ อ ยู่ ใ นระดั บ ที่ ส ามารถจั บ สั ต ว์ น าได้ อ ย่ า งยั่ ง ยื น สู ง สุ ด ( maximum
sustainable yield) ตามลักษณะทางชีวภาพของทรัพยากรนันๆ ให้เกิดผลสาเร็จ
ภายในปี พ.ศ. 2563 (By 2020, effectively regulate harvesting and end
overfishing, illegal, unreported and unregulated fishing and destructive
fishing practices and implement science-based management plans, in
order to restore fish stocks in the shortest time feasible, at least to
levels that can produce maximum sustainable yield as determined by
their biological characteristics)
ตัวชี้วัด 14.4.1

สัดส่วนของประชากรประมง (fish stocks) ที่อยู่ในระดับความยั่งยืนทางชีวภาพ (MSY)
(Proportion of fish stocks within biologically sustainable levels)

ประเทศไทยโดยกรมประมงใช้ปริมำณกำรจับสัตว์น้ำต่อหน่วยกำรลงแรงประมง (Catch per Unit
Effort: CPUE) (FAO, 1969) และปริมำณกำรจับสัตว์น้ำสูงสุดที่ยั่งยืน (Maximum Sustained Yield: MSY)
ในกำรประเมินสถำนภำพทรัพยำกรประมงทะเล เพื่อเป็นดัชนีชี้วัดควำมอุดมสมบูรณ์ของทรัพยำกรสัตว์น้ำ
กำรวัด CPUE ในแหล่งทะเล เป็นตัวบ่งชี้ควำมชุกชุมของสัตว์น้ำ ซึ่งมีค่ำแตกต่ำงตำมประเภทของเครื่องมือกำร
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ทำประมง ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. 2558 กรมประมงได้คำนวณค่ำ MSY เพื่อหำจุดอ้ำงอิงทำงชีววิทยำที่มีควำมสมดุล
กับกำรผลิตตำมธรรมชำติ (สัตว์น้ำวัยอ่อนสำมำรถเติบโตทดแทนสัตว์น้ำโตเต็มวัยที่ถูกจับไป) และใช้ในกำร
กำหนดจำนวนใบอนุญำตทำกำรประมง (เรือพำณิชย์) ในน่ำนน้ำไทย กำรประเมินค่ำ MSY ในอ่ำวไทยและ
ทะเลอันดำมันใช้แบบจำลองผลผลิตส่วนเกินของฟ๊อกซ์ (Fox) ซึ่งใช้ข้อมูลสถิติ 3 ตัว ได้แก่ ผลจับสัตว์น้ำ
อัตรำกำรจับสัตว์น้ำ (CPUE) และข้อมูลกำรลงแรงประมงของทุกกำรทำประมง 3 (เครื่องมือประมงพื้นบ้ำน
และประมงพำณิชย์) ของสัตว์น้ำหน้ำดิน ปลำผิวน้ำ และปลำกะตัก ซึ่งสัตว์น้ำแต่ละประเภทมีเครื่องมือทำ
ประมงที่แตกต่ำงกัน4 ในส่วนของภำคเอกชน มีกำรจัดทำมำตรฐำนระดับสำกลในกำรผลิตสัตว์น้ำ และกำร
จัดหำวัตถุดิบอย่ำงยั่งยืน เช่น มำตรฐำน Marine Stewardship Council (MSC) ซึ่งเป็นมำตรฐำนที่ให้กำร
รับรองในกลุ่มผู้ทำธุรกิจประมงและผู้ผลิตอำหำรทะเล (รำยใหญ่และกลุ่มประมงขนำดเล็ก) โดยหำกกิจกำรใด
สำมำรถปฎิบัติไดตำมหลักและมำตรฐำนของ MSC จะไดรับอนุญำตใหติดฉลำก MSC บนผลิตภัณฑได้ ซึ่งเป็น
ฉลำกเพื่อสิ่งแวดลอม (Eco - label) ตำมแนวทำงขององคกำรอำหำรและกำรเกษตรแหงสหประชำชำติ
(FAO) กำรประยุกต์ใช้มำตรฐำน MSC สำมำรถอิงหลักกำรบริหำรตำมมำตรฐำนสำกล ได้แก่ ISO 9001 และ
ISO 20000 รวมทั้ง Good Manufacturing Practice: GMP และ Hazard Analysis and Critical Control
Point: HACCP ทั้งนี้ ใบอนุญำตมีอำยุ 5 ป และสำมำรถตออำยุไดโดยตองผำนกำรตรวจสอบจำกหนวยงำนที่
รับรองมำตรฐำน MSC ให้ควำมสำคัญกับกำรรักษำสภำพแวดล้อมและควำมยั่งยืนของพันธุ์สัตว์ทะเล รวมถึง
กำรสร้ำงควำมมั่นใจต่อผู้บ ริโ ภคในเรื่องกำรป้องกันกำรปนเปื้อนสำรเคมีในผลิตภัณฑ์อำหำรทะเล โดยมี
หลักกำรสำคัญ 3 ประกำร ไดแก่ ไมทำกำรประมงเกินขนำด ไมทำกำรประมงที่กระทบกับระบบนิเวศ และมี
กำรด ำเนิ น กำรจั ด กำรที่ เ คำรพกฎหมำยระหว ำงประเทศในประเทศและท องถิ่ น นอกจำกนี้ องค์ ก ร
Aquaculture Stewardship Council (ASC) เป็นสถำบันรับรองมำตรฐำนสำกลด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
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ได้ออกใบรับรองให้กับฟำร์มเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดำเนินงำนอย่ำงมีควำมรับผิ ดชอบ เพื่อสร้ำงควำมมั่นใจว่ำจะมี
ปริมำณสัตว์น้ำที่เพียงพอต่อกำรบริโภค สภำพแวดล้อมที่ยั่งยืน ควำมมั่นคงของชุมชนโดยรอบ
3

กำรประเมินข้อมูลผลจับในปี พ.ศ. 2557 และกำรลงแรงประมงใช้ข้อมูลกำรสำรวจช่วงเดือนมิถุนำยนถึงกรกฎำคม พ.ศ.
2558 ที่มีเรือประมงในน่ำนน้ำไทย 42,512 ลำ
4
เครื่องมือประมงที่ใช้ในกำรประเมิน MSY 1) สัตว์หน้ำดิน ประมงพื้นบ้ำน ได้แก่ อวนติดปูม้ำ อวนติดตำอื่นๆ ลอบ (ปลำ
ปลำหมึก และปู) เบ็ด อวนครอบหมึก อวนช้อนหมึก และอวนรุน ประมงพำณิชย์ ได้แก่ อวนลำกคู่ อวนลำกแผ่นตะเฆ่ อวน
ลำกคำนถ่ำง และอวนรุน 2) ปลำผิวน้ำ ประมงพื้น บ้ำน ได้แก่ อวนล้อมติด อวนติดปลำ และอวนโป๊ะ ประมงพำณิชย์ ได้แก่
อวนล้อมจับ (อวนดำ อวนดำประกอบแสงไฟล่อ และอวนล้อมซั้ง) และ 3) ปลำกะตัก ได้แก่ อวนล้อมปลำกะตัก อวนครอบ
ปลำกะตัก และอวนช้อนปลำกะตัก
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โครงกำร “สำรวจสถำนะของเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนในบริบทประเทศไทย และทำงเลือก
มำตรกำรทำงเศรษฐศำสตร์ สังคม และกฎหมำย” เป้ำหมำยที่ 14 ชีวิตใต้น้ำ (Life below Water)

เป้าประสงค์ 14.5 อนุรักษ์พืนที่ทางทะเลและชายฝั่งให้ได้อย่างน้อย ร้อยละ 10 ภายใต้ข้อกาหนดของ
กฎหมายทังในประเทศและระหว่างประเทศ โดยอยู่บนพืนฐานของข้อมูลทางวิทยาศาสตร์
ที่มีอยู่ ให้เกิดผลสาเร็จภายในปี พ.ศ. 2563 (By 2020, conserve at least 10 per
cent of coastal and marine areas, consistent with national and
international law and based on the best available scientific information)
ตัวชี้วัด 14.5.1

ขอบเขตของพืนที่คุ้มครองที่อยู่ในทะเล (Coverage of protected areas in relation
to marine areas)

ในปัจจุบัน ประเทศไทยกำหนดคำนิยำมของพื้นที่คุ้มครองทำงทะเลโดยยึดคำนิยำมของ IUCN และ
CBD ทั้งนี้ พระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง พ.ศ. 2558 (มำตรำ 20)
กำหนดให้พื้นที่คุ้มครองทรั พยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง เป็นพื้นที่ที่มีทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งอยู่ใน
สภำพสมบูรณ์ เป็นถิ่นที่อยู่อำศัยของสัตว์และพืชตำมสภำพทำงธรรมชำติที่ส มบูรณ์ มีควำมสำคัญด้ำนระบบ
นิเวศทำงทะเลและชำยฝั่งอันควรแก่กำรอนุรักษ์ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มิได้อยู่ในเขตอนุรักษ์ หรือเขตที่ได้รับอนุญำตให้
ทำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรประมง ข้อมูลจำกระบบฐำนข้อมูลกลำงและมำตรฐำนข้อมูล
ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง กรมทรั พยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง (2556) ระบุว่ำพื้นที่คุ้มครองทำงทะเลใน
ประเทศไทย สำมำรถแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆ ได้ 3 กลุ่ม ดังนี้ 1) พื้นที่คุ้มครองโดยใช้กฎหมำยภำยในประเทศโดย
ยืดตำมแนวทำงที่ IUCN กำหนด ได้แก่ ที่รักษำพืชพันธุ์ อุทยำนแห่งชำติทำงทะเล พื้นที่กำหนดมำตรกำรใน
กำรทำประมง เขตห้ำมล่ำสัตว์ป่ำ พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม พื้นที่คุ้มครองโบรำณคดีใต้น้ำ 2) พื้นที่คุ้มครองที่
จัดตั้งขึ้นตำมกรอบควำมร่วมมือนำนำชำติ ได้แก่ พื้นที่ชุ่มน้ำที่มีควำมสำคัญระหว่ำงประเทศ พื้นที่มรดกแห่ง
อำเซียน และ 3) พื้นที่คุ้มครองแหล่งทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง ได้แก่ พื้นที่ป่ำชำยเลน พื้นที่แนวปะกำรัง
และพื้นที่แหล่งหญ้ำทะเล สำหรับข้อมูลทำงสถิติของพื้นที่คุ้มครองในประเทศไทย สำนักงำนสถิติแห่งชำติ
เผยแพร่ข้อมูลสถิติทำงกำรด้ำนทรัพยำกรธรรมธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งรวบรวมจำกหน่วยงำนต่ำงๆ
ที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลสถิติที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดที่ 14.5.1 เช่น สำขำทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง (อำณำเขต
ทำงทะเล ควำมยำวชำยฝั่งทะเล) สำขำทรัพยำกรป่ำไม้ (พื้นที่ป่ำอนุรักษ์ ป่ำสงวน) และสำขำทรัพยำกรชีวภำพ
(พื้นที่ชุ่มน้ำ) สำมำรถสืบค้นและดำวน์โหลดข้อมูลได้ที่เว็บไซต์สถิติทำงกำรประเทศไทย http://osthailand.nic.go.th/
สำนักงำนสถิติแห่งชำติ นอกจำกนี้ สมำคมอนุรักษ์นกและธรรมชำติแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรพัฒนำเอกชน
และเป็นภำคีเครือข่ำยของ BirdLife International มีบทบำทด้ำนกำรอนุรักษ์นกและธรรมชำติในประเทศไทย
และจัดทำฐำนข้อมูลบัญชีรำยชื่อพื้นที่สำคัญเพื่อกำรอนุรักษ์นกและควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ (IBAs) ใน
ประเทศไทย เนื่องจำกนกเป็นตัวชี้วัดควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพที่มีประสิทธิภำพโดยเฉพำะเมื่อนำมำใช้ใน
กำรกำหนดพื้นที่เพื่อกำรอนุรักษ์ เผยแพร่ทำงเว็บไซต์ http://www.bcst.or.th/
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เป้าประสงค์ 14.6 ห้ามการอุดหนุนการผลิตและการค้าทางประมงที่มีรูปแบบส่งเสริมการจับสัตว์นาเกิน
ศักยภาพ ยกเลิกระบบอุดหนุนที่มีผลสนับสนุนการการประมงผิดกฎหมาย ขาดการ
รายงานและไร้การควบคุม หลีกเลี่ยงการใช้ระบบอุดหนุนในลักษณะดังกล่าว โดยให้
ตระหนักว่าการใช้มาตรการพิเศษและข้อยกเว้นที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสาหรับ
ประเทศกาลังพัฒนาและด้อยพัฒนาควรอยู่ภายใต้กรอบการเจรจาการอุดหนุนการ
ประมงขององค์การการค้าโลก ทังนี ให้เกิดผลภายในปี พ.ศ. 2563 (By 2020, prohibit
certain forms of fisheries subsidies which contribute to overcapacity
and overfishing, eliminate subsidies that contribute to illegal,
unreported and unregulated fishing and refrain from introducing new
such subsidies, recognizing that appropriate and effective special and
differential treatment for developing and least developed countries
should be an integral part of the World Trade Organization fisheries
subsidies negotiation)
ตัวชี้วัด 14.6.1

ความก้าวหน้าของประเทศในระดับการใช้กลไกข้อตกลงระหว่างประเทศเพื่อยับยังการ
ประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (Progress by countries in
the degree of implementation of international instruments aiming to
combat illegal, unreported and unregulated fishing)

ประเทศไทยจัดให้ IUU Fishing เป็นปัญหำสำคัญระดับชำติที่ต้องอำศัยควำมร่วมมือของหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง ทั้งภำครัฐ ชำวประมง และกลุ่มต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหำอย่ำงเป็นรูปธรรม โดยกำรจัดตั้ง
ศูนย์บัญชำกำรแก้ไขปัญหำกำรทำกำรประมงผิดกฎหมำย (ศปมผ.) ให้กองทัพเรือและศูนย์ประสำนกำรปฏิบัติ
ในกำรรักษำผลประโยชน์ของชำติทำงทะเล (ศรชล.) ทำหน้ำที่เป็นหน่วยงำนหลักในกำรปฏิบัติงำนร่วมกับ
หน่ว ยงำนที่เกี่ย วข้อง เพื่อศึกษำแนวทำงกำรดำเนินงำนในภำพรวม และจัดทำมำตรกำรแก้ไขปัญหำกำร
ประมงผิดกฎหมำย ขำดกำรรำยงำน และไร้กำรควบคุม อย่ำงเร่งด่วนเพื่อลดผลกระทบต่อกำรส่งออกสินค้ำ
ประมงของไทย เสริมสร้ำงกำรอนุรักษ์และคุ้มครองกำรประมงชำยฝั่ง และเพิ่มควำมมั่นคงทำงทรัพยำกร
ประมงทะเลของประเทศ นอกจำกนี้ ประเทศไทยได้จัดทำแผนปฏิบัติกำรระดับชำติว่ำด้วยกำรป้องกัน ยับยั้ง
และขจัดกำรทำกำรประมง ที่ผิดกฎหมำย ขำดกำรรำยงำน และไร้กำรควบคุม พ.ศ. 2558 - 2562 (Thailand
National Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated
Fishing 2015 - 2019 หรือ Thailand NPOA - IUU 2015 - 2019) และแผนกำรบริหำรจัดกำรประมงทะเล
ของประเทศไทย นโยบำยแห่งชำติด้ำนกำรจัดกำรประมงทะเล พ.ศ. 2558 - 2562 (Marine Fisheries
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Management Plan of Thailand หรือ FMP) ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2558
เห็นชอบแผนปฏิบัติกำรระดับชำติและแผนบริหำรจัดกำรทั้ง 2 ฉบับแล้ว รวมทั้งมีกำรประกำศใช้พระรำช
กำหนดกำรประมง พ.ศ. 2558 ให้ มีกำรลงทะเบียนเรือตำมเครื่ องมือทำประมง เพื่อควบคุมและเฝ้ำระวัง
กำรทำประมง และให้กำหนดผลกำรจับสัตว์น้ำสูงสุด (MSY) เพื่อจัดสรรปริมำณกำรจับสัตว์น้ำเค็มในทะเล
รวมทั้งกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมโดยกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรประมงระดับจังหวัดที่ประกอบด้วยผู้แทนจำก
กรมประมง กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง ชำวประมงพื้นบ้ำน ชำวประมงพำณิชย์ และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียที่สำคัญอื่นๆ เพื่อกำหนดกติกำในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรสัตว์น้ำในแต่ละพื้นที่
เป้าประสงค์ 14.7 เพิ่มผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศหมู่เ กาะขนาดเล็กที่กาลังพัฒนา และ
ประเทศด้อยพัฒนาจากการใช้ทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน โดยการจัดการประมง
การเพาะเลียง และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ให้เกิดผลภายในปี พ.ศ. 2573 (By 2030,
increase the economic benefits to small island developing States and
least developed countries from the sustainable use of marine resources,
including through sustainable management of fisheries, aquaculture and
tourism)
ตัวชี้วัด 14.7.1

ร้อยละของผลผลิตประมงที่ยั่งยืนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ของประเทศหมู่
เกาะขนาดเล็ ก ที่ ก้ า ลั ง พั ฒ นา ประเทศด้ อ ยพั ฒ นา และประเทศอื่ น ๆ (Sustainable
fisheries as a percentage of GDP in small island developing States, least
developed countries and all countries)

ประเทศไทยยังไม่มีกำรกำหนดระดับของกำรผลิตสำขำประมงที่ยั่งยืน ในกำรคำนวณผลิตภัณฑ์มวล
รวมภำยในประเทศ (GDP) ด้ำนผลผลิต (Production Approach) ซึ่งสำมำรถคำนวณจำกมูลค่ำสินค้ำและ
บริกำรที่ผลิตออกสู่ผู้บริโภคโดยตรง (Final goods and services) หรือจำกมูลค่ำเพิ่ม (Value Added
Approach) สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ มีกำรจำแนกสำขำกำรผลิตเป็น
16 สำขำกำรผลิต ซึ่งรวมถึงสำขำประมง ในขณะที่กำรจัดเก็บสถิติของกลุ่มวิจัยและวิเครำะห์สถิติกำรประมง
ศูนย์สำรสนเทศ กรมประมง มีข้อมูล อำทิ ผลผลิตประมงทะเลตำมชนิดสัตว์น้ำ แหล่งทำกำรประมงในอำณำ
เขตประเทศไทย เครื่องมือทำกำรประมง มูลค่ำและปริมำณกำรส่งออก และกำรใช้ประโยชน์ตำมชนิดสัตว์น้ำ
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เป้าประสงค์ 14.a เพิ่ ม ความรู้ ท างวิ ท ยาศาสตร์ พั ฒ นาขี ด ความสามารถในการวิ จั ย และถ่ า ยทอด
เทคโนโลยีทางทะเล โดยค านึงถึงหลักเกณฑ์แ ละแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการถ่า ยทอด
เทคโนโลยีทางทะเล ภายใต้กรรมาธิการระหว่างประเทศด้านสมุทรศาสตร์เพื่อฟื้นฟู
ความสมบูร ณ์ ข องมหาสมุท รและเพิ่ม การใช้ ประโยชน์ จากความหลากหลายทาง
ชีวภาพทางทะเลให้สนับสนุนการพัฒนาของประเทศกาลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ประเทศหมู่ เ กาะขนาดเล็ ก ที่ ก าลั ง พั ฒ นา และประเทศด้ อ ยพั ฒ นา (Increase
scientific knowledge, develop research capacity and transfer marine
technology, taking into account the Intergovernmental Oceanographic
Commission Criteria and Guidelines on the Transfer of Marine
Technology, in order to improve ocean health and to enhance the
contribution of marine biodiversity to the development of developing
countries, in particular small island developing States and least
developed countries)
ตัวชี้วัด 14.a.1

สัดส่วนของงบประมาณการวิจัยที่มีการจัดสรรให้แก่การวิจัยด้านเทคโนโลยีทางทะเล
(Proportion of total research budget allocated to research in the field of
marine technology)

ปัจจุบันประเทศไทยได้รับเลือกเป็นรองประธำนคณะกรรมำธิกำรระหว่ำงรัฐบำลว่ำด้วยสมุทรศำสตร์
(IOC) สำหรับวำระปี พ.ศ. 2558 - 2560 กำรดำเนินงำนของ IOC ภำยใต้ยุทธศำสตร์ระยะกลำง (ปี พ.ศ.
2557 - 2564) มุ่งเน้นควำมร่วมมือใน 6 ด้ำน ได้แก่ 1) กำรวิจัยทำงมหำสมุทร (Ocean research) 2) กำร
จัดกำรข้อมูลและระบบกำรสังเกตกำรณ์ (Observing system and data management) 3) กำรบริกำรและ
กำรเตือนภัยล่วงหน้ำ (Early warning and services) 4) กำรกำกับดูแลและกำรจัดกำรอย่ำงยั่งยืน
(Sustainable management and governance) 5) กำรประเมินข้อมูลข่ำวสำรสำหรับกำรจัดทำนโยบำย
(Assessment information for policy) และ 6) กำรพัฒนำศักยภำพ (Capacity development) (กรมทรัพยำกรทำง
ทะเลและชำยฝั่ง, 2559) ทั้งนี้ ในกำรประชุม IOC Executive Council ครั้งที่ 49 เมื่อปี พ.ศ. 2559 ที่ประชุมมีกำร
พิจำรณำเตรียมกำรดำเนินงำนและงบประมำณสำหรับปี พ.ศ. 2561 - 2564 ซึ่งครอบคลุมใน 4 ประเด็นหลัก
คื
อ
1) เป้ ำ หมำยกำรพั ฒ นำที่ ยั่ ง ยื น ตำมวำระ 2030 2) กรอบกำรด ำเนิ น งำนควำมตกลงปำรี ส ว่ ำ ด้ ว ยกำร
เปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ UNFCCC COP 21 3) แนวทำง SAMOA Pathway (เอกสำรผลกำรประชุม
ระหว่ำงประเทศว่ำด้วยประเทศกำลังพัฒนำที่เป็นหมู่เกำะขนำดเล็ก) และ 4) กรอบกำรดำเนินงำนเซนได
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(Sendai Framework) เพื่อลดควำมเสี่ยงจำกภัยพิบัติ หน่วยรำชกำรหลักประสำนควำมร่ วมมือด้ำนวิชำกำร
ภำยใต้ IOC ได้แก่ กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง นอกจำกนี้ หน่วยงำนของรัฐหลำยแห่งมีกำรดำเนินงำน
วิจั ย ด้ำนวิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยี ทำงทะเล อำทิ ศูนย์พั นธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีว ภำพแห่ งชำติ
(ไบโอเทค) สำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย (สกว.) กรมประมง และสถำบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
(องค์กำรมหำชน) กระทรวงกลำโหม เป็นต้น
เป้าประสงค์ 14.b ให้ประมงพืนบ้านรายเล็ก (small - scale artisanal fishers) สามารถใช้ประโยชน์
จากทรั พยากรทางทะเลและเข้า สู่ ตลาดส าหรั บผลผลิ ตทางการประมง (Provide
access for small - scale artisanal fishers to marine resources and
markets)
ตัวชี้วัด 14.b.1

ความก้าวหน้าของประเทศในการใช้มาตรการทางกฎหมาย/ข้อบังคับ/นโยบาย/กรอบการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งให้การดูแลและปกป้องสิทธิของประมงขนาดเล็ก
(Progress by countries in the degree of application of a legal/regulatory/
policy/institutional framework which recognizes and protects access rights
for small-scale fisheries)

ประเทศไทยในฐำนะสมำชิกของ FAO ต้องปฏิบัติตำมข้อบัญญัติภำยใต้จรรยำบรรณในเรื่องกำรทำ
ประมงอย่ำงรับผิดชอบขององค์กำรอำหำรและเกษตรแห่งสหประชำชำติ พ.ศ. 2538 (CCRF) ซึ่งกำหนด
หลักกำรและมำตรฐำนที่เกี่ยวกับกำรอนุรักษ์กำรจัดกำร และกำรพัฒนำกำรประมงที่ครอบคลุมถึงประเด็นด้ำน
กำรจ้ำงงำน รำยได้ และควำมมั่ นคงด้ำนอำหำรของกำรประมงพื้นบ้ำน ปัญหำของกำรทำประมงขนำดเล็กใน
ประเทศไทยที่สำคัญ คือ ข้อจำกัดด้ำนควำมอุดมสมบูรณ์ของทรัพยำกรประมงชำยฝั่ง กำรขำดสิทธิควบคุมกำร
ทำประมงในเขตหน้ำบ้ำน และรำยได้ของครัวเรือนประมงต่ำ ในห้วงที่ผ่ำนมำรัฐบำลไทยดำเนินกำรแก้ไข
ปัญหำโดยกำรพัฒนำชุมชนชำวประมงพื้นบ้ำนให้มีกำรทำกำรประมงอย่ำงรับผิดชอบ อนุรักษ์แหล่งเพำะพันธุ์
และแหล่งเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำวัยอ่อน รวมถึงกำรออกกฎระเบียบกำรทำประมงชำยฝั่ง อำทิ คำสั่งคณะรักษำ
ควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ฉบับที่ 24/2558 ห้ำมใช้เครื่องมือประมงแบบทำลำยล้ำงทำกำรประมง และ
พระรำชกำหนดกำรประมง พ.ศ. 2558 (พรก. กำรประมง พ.ศ. 2558) ซึ่งมุ่งจัดระเบียบกำรประมงในประเทศ
ไทยและในน่ำนน้ำทั่วไป รวมถึงวัตถุประสงค์ประกำรหนึ่งคือ เพื่อปกป้องคุ้มครองและให้ควำมช่วยเหลือหรือ
สนับสนุนประมงพื้นบ้ำนและชุมชนประมงท้องถิ่น ทั้งนี้ พระรำชกำหนดกำรประมง พ.ศ. 2558 ได้นิยำม
“ประมงพื้นบ้ำน” หมำยควำมว่ำ “กำรทำกำรประมงในเขตทะเลชำยฝั่งไม่ว่ำจะใช้เรือประมงหรือใช้เครื่องมือ
โดยไม่ใช้เรือประมง ทั้งนี้ ที่มิใช่เป็นประมงพำณิชย์” อย่ำงไรก็ดี ชำวประมงพื้นบ้ำนไทยยังคงเผชิญกับปัญหำ
กำรเข้ำถึงทรัพยำกรประมงชำยฝั่ง เนื่องจำกขำดกฎหมำยที่ชัดเจนในกำรสนับสนุนกำรจัดกำรประมงขนำดเล็ก
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โดยชุมชน โดยเฉพำะควำมชัดเจนของหลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรทำกำรประมงตำมมำตรำ 33 ของ พรก.
กำรประมง พ.ศ. 2558
เป้าประสงค์ 14.c เพิ่มการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พืนที่และทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนโดยปฏิบัติ
ตามข้อบัญญัติของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล (UNCLOS) ซึ่งมี
การระบุไว้ในย่อหน้าที่ 158 ของเอกสาร “อนาคตที่เราต้องการ” (The Future We
Want) (Enhance the conservation and sustainable use of oceans and
their resources by implementing international law as reflected in the
United Nations Convention on the Law of the Sea, which provides the
legal framework for the conservation and sustainable use of oceans
and their resources, as recalled in paragraph 158 of “The future we
want”)
ตัวชี้วัด 14.c.1

จ้ า นวนประเทศที่ มี ค วามก้ า วหน้ า ในการให้ สั ต ยาบั น ยอมรับ และปฏิ บัติ ต ามกรอบ
ข้ อ ตกลงทางกฎหมาย นโยบาย และสถาบั น ภายใต้ ส นธิ สั ญ ญาระหว่ า งประเทศที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ ทะเลตามที่ ก ล่ า วถึ ง ในอนุ สั ญ ญาสหประชาชาติ ว่ า ด้ ว ยกฎหมายทะเล
(UNCLOS) เพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พืนที่และทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
อย่างยั่งยืน (Number of countries making progress in ratifying, accepting and
implementing through legal, policy and institutional frameworks, oceanrelated instruments that implement international law, as reflected in the
United Nation Convention on the Law of the Sea, for the conservation
and sustainable use of the oceans and their resources)

ประเทศไทยได้ลงนำมรับรองอนุสัญญำสหประชำชำติว่ำด้วยกฎหมำยทะเล ค.ศ. 1982 (UNCLOS
1982) เมื่อวันที่ 10 ธัน วำคม พ.ศ. 2525 และให้สั ตยำบันโดยกำรส่งมอบภำคยำนุวัติสำรเมื่อวันที่ 15
พฤษภำคม พ.ศ. 2554 ซึ่งตำมข้อ 308 ของ UNCLOS มีผลบังคับต่อประเทศไทย 30 วัน หลังจำกที่ประเทศ
ไทยส่งมอบภำคยำนุวัติสำรแล้ว คือ วันที่ 14 มิถุนำยน พ.ศ. 2554 โดยมีคำประกำศ (Declaration) เป็น
เงื่อนไขในกำรให้สัตยำบัน 5 ตำมข้อ 310 ของ UNCLOS มีสำระสำคัญโดยสรุปว่ำ ประเทศไทยจะทบทวน

5

Thailand’s Declaration:
“I. The Government of the Kingdom of Thailand declares, in relation to Article 310 of the United Nations
Convention on the Law of the Sea, as follows:
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กฎหมำยและข้อบังคับภำยในของตนเพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของ UNCLOS อย่ำงค่อยเป็นค่อยไป และ
ได้แสดงท่ำทีเพื่อรักษำสิทธิเกี่ยวกับกฎหมำยภำยในประเทศที่เกี่ยวข้องและตำมข้อ 298 ของ UNCLOS ว่ำ
ประเทศไทยไม่ยอมรับวิธีดำเนินกำรภำคบังคับที่มีผลบังคับเกี่ยวกับข้อพิพำทบำงเรื่อง เช่น ข้อพิพำทเกี่ยวกับ
กำรตีควำม UNCLOS กำรกำหนดขอบเขตทำงทะเล ข้อพิพำทเกี่ยวกับกิจกรรมทำงทหำร เป็นต้น ทั้งนี้
กฎหมำยไทยที่ ร องรั บ ต่ อ กำรด ำเนิ น งำนตำมพั น ธกรณี ภ ำยใต้ UNCLOS มี บ ทบั ญ ญั ติ ค รอบคลุ ม อย่ ำ ง
กว้ำงขวำง ได้แก่ ด้ำนสิ่งแวดล้อม กำรพำณิชย์นำวี เกี่ยวกับทรัพยำกรมีชีวิต ทรัพยำกรไม่มีชีวิต เกี่ยวกับสิทธิ
ในเขตต่อเนื่อง เกี่ยวกับควำมมั่นคงหรือควำมสงบเรียบร้อยทำงทะเลและที่เกี่ยวกับกิจกรรมทำงทะเลอื่นๆ
(สำนักงำนคณะกรรมกำรปฏิรูปกฎหมำย, 2557)
1. The Government of the Kingdom of Thailand intends to undertake a comprehensive review of existing
domestic laws and regulations with a view to progressively harmonizing them with the provisions of the
Convention.
2. The Government of the Kingdom of Thailand is not bound either by any declaration or position excluding or
modifying the legal scope of the provisions of the Convention, or by any domestic legislation which is
inconsistent with the relevant principles of international law and the Convention. The Government of the
Kingdom of Thailand reserves the right to state its position concerning all such legislations or declarations at
the appropriate time.
3. Ratification by the Government of the Kingdom of Thailand does not imply recognition or acceptance of any
territorial claim made by a State party to the Convention.
4. The Government of the Kingdom of Thailand understands that, in the exclusive economic zone, enjoyment of
the freedom of navigation in accordance with relevant provisions of the Convention excludes any nonpeaceful use without the consent of the coastal State, in particular, military exercises or other activities which
may affect the rights or interests of the coastal State; and it also excludes the threat or use of force against
the territorial integrity, political independence, peace or security of the coastal State.
5. The Government of the kingdom of Thailand reserves the right to make, at an appropriate time, the declaration
provided for in Article 287 relating to the settlement of disputes concerning the interpretation or application of the
Convention.
II. The Government of the Kingdom of Thailand declares, in relation to Article 298 of the United Nations
Convention on the Law of the Sea, as follows: With reference to Article 298, paragraph 1, the Government of the
Kingdom of Thailand does not accept any of the procedures provided for in Part XV, Section 2, with respect to
the following disputes:
- disputes concerning the interpretation or application of Articles 15, 74 and 83 relating to sea boundary
delimitations, or those involving historic bays or titles;
- disputes concerning military activities, including military activities by government vessels and aircraft engaged
in non-commercial service, and disputes concerning law enforcement activities in regard to the exercise of
sovereign rights or jurisdiction excluded from the jurisdiction of a court or tribunal under Article 297, paragraph
2 or 3;
- disputes in respect of which the Security Council of the United Nations is exercising the functions assigned to
it by the Charter of the United Nations, unless the Security Council decides to remove the matter from its
agenda or calls upon the parties to settle it by the means provided for in the Convention.”
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บทที่ 4
การดาเนินงานของภาคส่วนต่างๆ ในปัจจุบัน
เกี่ยวกับเป้าหมายที่ 14 ชีวิตใต้นา (Life Below Water) ในบริบทของประเทศไทย

4.1 สรุปการดาเนินงานก่อนเริ่มโครงการ
ประเทศไทยให้กำรรับรองเอกสำรผลกำรประชุมสหประชำชำติระดับผู้นำ (High - level Political
Forum on Sustainable Development) และวำระกำรพัฒนำที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ตำมมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 15 กันยำยน พ.ศ. 2558 โดยมีคณะกรรมกำรเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (กพย.) ซึ่งนำยกรัฐมนตรีดำรง
ตำแหน่งประธำนกรรมกำร เป็นกลไกหลักระดับประเทศในกำรขับเคลื่อนให้หน่วยงำนไทยนำวำระกำรพัฒนำ
ที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ไปปฏิบัติ รวมทั้งติดตำมผลกำรดำเนินงำน และสร้ำงควำมตระหนักรู้ให้กับภำคส่ วนต่ำงๆ
นอกจำกนี้ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 ตุลำคม พ.ศ. 2559 “เห็นชอบในหลักกำรแนวทำงขับเคลื่อนกำร
พัฒนำอย่ำงยั่งยืนเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 (Sustainable Development Goals
2030: SDGs) ทั้ง 17 เป้ำหมำย และ 169 เป้ำประสงค์ ” และ “ให้ทุกส่วนรำชกำรดำเนินกำรตำมแนวทำง
ขับเคลื่อนกำรพัฒนำอย่ ำงยั่ งยื นเพื่อให้ บรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 โดยยึดปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทำง (Sufficiency Economy Philosophy: SEP for SDGs) ให้สอดคล้องกับ
แผนงำนในภำรกิจหลักของหน่วยงำนระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) แผนปฏิบัติกำรระยะ 5 ปี และ 1 ปี
และแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ”
ในกำรประชุมครั้งที่ 1/2559 กพย. ให้ควำมเห็นชอบกับกำรจัดลำดับเป้ำประสงค์ที่มีควำมสำคัญ
สูงสุ ดต่อประเทศไทยจำนวน 30 เป้ำประสงค์ พร้อมทั้งมอบหมำยให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒ นำกำร
เศรษฐกิจและสั งคมแห่งชำติ (สศช.) และสำนักงำนสถิติแห่งชำติ เป็นหน่ว ยงำนหลั กในกำรประสำนและ
รวบรวมข้อมูลสถิติจำกภำครัฐ เพื่อตรวจสอบสถำนะควำมพร้อมด้ำนข้อมูลทำงสถิติของประเทศไทยในปัจจุบัน
แนวทำงในกำรปรับปรุงระบบให้ครอบคลุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ SDGs ทั้งนี้ หน่วยงำน
ต่ำ งๆ ที่เ กี่ ย วข้อ งได้ จั ด ท ำสรุ ป ภำพรวมเกี่ ยวกั บ สถำนะปั จจุ บั น ของตั ว ชี้ วัด ส ำหรับ แต่ ล ะเป้ ำ หมำยและ
เป้ำประสงค์ พร้อมข้อมูลที่มีกำรจัดเก็บโดยภำครัฐไว้ในเบื้องต้น นอกจำกนี้ กพย. ยังเห็นชอบให้หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก/ร่วม จัดทำ (ร่ำง) แผนที่นำทำง (Roadmap) ประกอบด้วยสถำนะปัจจุบันของประเทศไทย
ควำมเร่งด่วนในกำรแก้ไขปัญหำ แผนแม่บท แผนยุทธศำสตร์ มำตรกำร แผนงำน และโครงกำรสำคัญเพื่อ
ขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนในแต่ละเป้ำหมำย โดยเน้นเป้ำประสงค์ 30 ลำดับแรก
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กำรศึกษำสำรวจสถำนะของเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนในบริบทประเทศไทย เป้ำหมำยที่ 14 เริ่มต้น
จำกแนวคิดเกี่ย วกับ ควำมยั่ ง ยื น ของระบบนิเ วศชำยฝั่ ง ทะเล และมหำสมุ ทร ซึ่งมี ควำมส ำคัญ ต่อระบบ
เศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดับประเทศและระดับโลก แต่ประเด็นควำมยั่งยืนของระบบนิเวศใต้น้ำทะเลกลับ
ได้รับควำมสนใจและเอำใจใส่อย่ำงจำกัดในระยะที่ผ่ำนมำ ด้วยเหตุนี้ ในกำรกำหนดวำระกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
(2030 Agenda for Sustainable Development) ของสหประชำชำติ เมื่อปี พ.ศ. 2558 กลุ่มประเทศและ
รัฐชำยฝั่งทะเล โดยเฉพำะประเทศหมู่เกำะขนำดเล็ก (Small Island Developing States) และประเทศด้อย
โอกำสในกำรพัฒนำ (Least Developed Countries) จึงร่วมกันเสนอเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน เป้ำหมำยที่
14 ชีวิตใต้น้ำ (Life Below Water) เพื่อผลักดันให้ทั่วโลกตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรอนุรักษ์ระบบนิเวศ
ดั ง กล่ ำ ว ตลอดจนผลกระทบต่ อ กำรพั ฒ นำเศรษฐกิ จ และสั ง คมที่ ยั่ ง ยื น ทั้ ง นี้ ภำยใต้ เ ป้ ำ หมำยที่ 14
สหประชำชำติได้กำหนดเป้ำประสงค์ที่จะให้บรรลุภำยในปี ค.ศ. 2030 จำนวน 10 ข้อ พร้อมตัวชี้วัด (ระดับ
สำกล) จำนวน 10 ตัวชี้วัด ซึ่งแต่ละประเทศสำมำรถพัฒนำตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับบริบทของตนเอง และ
ครอบคลุมประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องได้ตำมควำมเหมำะสม
4.2 สรุปผลการศึกษาวิจัย
การศึกษาสถานะปัจจุบันของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายที่ 14
เป้ำหมำยที่ 14 เน้นประเด็นสำคัญที่ท้ำทำยควำมยั่ง ยืนของระบบนิเวศชำยฝั่ง ทะเล และมหำสมุทร
โดยกำหนดเป็นเป้ำประสงค์ 10 ประกำร ได้แก่ เป้ำประสงค์ที่ 14.1 มลภำวะหรือมลพิษในทะเล (Marine
Pollution) เป้ำประสงค์ที่ 14.2 ควำมอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศทำงทะเล (Healthy Oceans) เป้ำประสงค์
ที่ 14.3 ภำวะควำมเป็นกรดในมหำสมุทร (Ocean Acidification) เป้ำประสงค์ที่ 14.4 กำรประมงอย่ำงยั่งยืน
(Sustainable Fisheries) เป้ำประสงค์ที่ 14.5 พื้นที่อนุรักษ์ทำงทะเลและชำยฝั่ง (Marine Protected Areas)
เป้ำประสงค์ที่ 14.6 ยกเลิ กมำตรกำรอุดหนุนกำรประมง (Fisheries Subsidies) เป้ำประสงค์ที่ 14.7
ผลประโยชน์ ท ำงเศรษฐกิ จ ของประเทศก ำลั ง พั ฒ นำที่ เ ป็ น เกำะขนำดเล็ ก และประเทศพั ฒ นำน้ อ ยที่ สุ ด
(Economic benefits for Small Island Developing States & Least Developed Countries)
เป้ำประสงค์ที่ 14.a ควำมรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีทำงทะเล (Knowledge & Technology)
เป้ำประสงค์ที่ 14.b ประมงพื้นบ้ำนรำยเล็ก (Small Scale Fisheries) และเป้ำประสงค์ที่ 14.c กำรพัฒนำ
และบังคับใช้กฎหมำย (Law Development & Implementation)
จำกกำรสำรวจและศึกษำสถำนะของประเทศไทยเกี่ยวกับนิยำม/คำจำกัดควำม ควำมพร้อมด้ำนข้อมูล
ทำงสถิติ กฎหมำย กำรบริหำรจัดกำรที่เกี่ยวข้อง และกำรมีส่วนร่วม ภำยใต้เป้ำหมำยที่ 14 มีผลสรุปดังนี้
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มำตรกำรทำงเศรษฐศำสตร์ สังคม และกฎหมำย” เป้ำหมำยที่ 14 ชีวิตใต้น้ำ (Life below Water)

 ประเทศไทยมีพื้นที่เขตทำงทะเลประมำณ 323,488 ตำรำงกิโลเมตร (กองทัพเรือ, พฤษภำคม 2560)
ประกอบด้วยน่ำนน้ำภำยใน ทะเลอำณำเขต เขตต่อเนื่อง เขตเศรษฐกิจจำเพำะ และไหล่ทวีป ซึ่งสร้ำง
ผลประโยชน์แห่งชำติอย่ำงต่อเนื่อง รวมถึงกำรใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรทำงทะเลของไทยที่ขยำย
ออกไปสู่เขตน่ำนน้ำของประเทศเพื่อนบ้ำนหรือเขตทำงทะเลของประเทศอื่นๆ และทะเลหลวงหรือ
น่ำนน้ำสำกลภำยใต้กฎและข้อตกลงระหว่ำงประเทศที่ไทยมีพันธะผูกพัน
 ในห้วงเวลำที่ผ่ำนมำ ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งของไทยมีสภำพที่เปลี่ยนแปลงไปจำกเดิม ในขณะ
ที่พื้นที่ป่ำชำยเลนมีแนวโน้มเพิ่มมำกขึ้นจำกกำรดำเนินงำนร่วมกันของทุกภำคส่วน ทรัพยำกรและ
สิ่งแวดล้อมทำงทะเลอื่นๆ ล้วนประสบปัญหำควำมเสื่อมโทรมอย่ำงรุนแรง อำทิ ปริมำณกำรจับสัตว์
น้ ำเค็มจำกธรรมชำติ มีแนวโน้ ม ลดลงหรือมีปริมำณทรงตัว กำรเพำะเลี้ ยงชำยฝั่ งมีปริมำณลดลง
ปะกำรังและหญ้ำทะเลเสื่อมโทรม โดยเฉพำะบริเวณแหล่งท่องเที่ยว ปะกำรังฟอกขำวทั้งในอ่ำวไทย
และอันดำมันในช่วงฤดูร้อน สัตว์ทะเลหำยำกเกยตื้นจำนวนเพิ่มขึ้น รวมถึงปัญหำกำรกัดเซำะชำยฝั่ง
ทะเลทวีควำมรุนแรงมำกขึ้น โดยมีสำเหตุหลักจำกกิจกรรมต่ำงๆ ของมนุษย์ เช่น กำรเจริญเติบโต
อย่ำงรวดเร็ว ของชุมชนเมืองและอุตสำหกรรมชำยฝั่งทะเล กำรท่องเที่ยว และกำรประมง ซึ่งมัก
ดำเนินกำรโดยขำดควำมรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมหรือไม่คำนึงถึงควำมยั่งยืน ก่อให้เกิดปัญหำ
มลพิษและควำมเสื่อมโทรมของทรัพยำกรอย่ำงรุนแรงและกว้ำงขวำง รวมถึงผลกระทบจำกปัญหำกำร
เปลี่ ย นแปลงสภำพภูมิอำกำศ (สำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่ งแวดล้ อม,
2560) ทั้งนี้ จำกกำรศึกษำพบว่ำ อุณหภูมิผิวน้ำทะเลเฉลี่ยในอ่ำวไทยและทะเลอันดำมันมีแนวโน้ม
สูงขึ้นประมำณ 0.1 องศำเซลเซียสต่อทศวรรษ ในรอบ 50 ปี (พ.ศ. 2510 - 2549) (สำนักงำน
นโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม, 2558) ซึ่งอำจมีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงภำวะ
ควำมเป็นกรดในทะเล
 ปัจจุบันประเทศไทยดำเนินกำรแก้ไขปัญหำกำรอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จำกมหำสมุทรและทรัพยำกร
ทำงทะเลเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน (สำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม,
2560) โดยเฉพำะประเด็นภำยใต้กรอบเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน เป้ำหมำยที่ 14 ดังนี้
– “กำรจัดกำรทรัพยำกรประมง (เป้ำประสงค์ที่ 14.4 14.6 และ 14.b) มีกำรเร่งดำเนินงำนตำม
6 แผนงำนหลักคือ (1) กำรปรับปรุงพระรำชบัญญัติกำรประมง และกฎหมำยลำดับรอง (2) กำร
จัดทำแผนระดับชำติในกำรป้องกันยับยั้ง และขจัดกำรทำประมงที่ผิดกฎหมำย (ตัวชี้วัดที่ 14.6.1
และ 14.b.1) (3) กำรเร่งจดทะเบียนเรือประมงและออกใบอนุญำตกำรทำประมง (ตัวชี้วัดที่
14.4.1 และ 14.6.1) (4) กำรพัฒนำระบบควบคุมและเฝ้ำระวังกำรทำประมง โดยเฉพำะกำร
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ควบคุมกำรเข้ำออกท่ำของเรือประมง (ตัวชี้วัดที่ 14.6.1) (5) กำรจัดทำระบบติดตำมตำแหน่งเรือ
(ตัวชี้วัดที่ 14.6.1) และ (6) กำรปรับปรุงระบบกำรตรวจสอบย้อนกลับ (ตัวชี้วัดที่ 14.6.1)
นอกจำกนี้ หัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ได้มีคำสั่งที่ 24/2558 ลงวันที่ 5 สิงหำคม
2558 เรื่อง กำรแก้ไขปัญหำกำรทำกำรประมงผิดกฎหมำย ขำดกำรรำยงำน และไร้กำรควบคุม
เพิ่มเติม เพื่อแก้ไขปัญหำกำรจับสัตว์น้ำในน่ำนน้ำไทยที่มีแนวโน้มลดลงอย่ำงต่อเนื่อง โดยงดกำร
จดทะเบียนเรือไทยสำหรับกำรประมง รวมถึงห้ำมมิให้มีกำรใช้หรือครอบครองเครื่องมือทำกำร
ประมงที่ไม่ถูกต้องตำมที่กำหนด และให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่สำมำรถรื้อถอน หรือทำลำยเครื่องมือ
ทำกำรประมงนั้นได้”
– “กำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง (เป้ำประสงค์ที่ 14.1 14.2 14.3 14.5 และ 14.a)
มีกำรออกพระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง พ.ศ. 2558
เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ในกำรบริหำรจัดกำรกำรบำรุงรักษำ กำรอนุรักษ์ กำรฟื้นฟูทรัพยำกรทำง
ทะเลและชำยฝั่ง และกำรป้องกันกำรกัดเซำะชำยฝั่ง รวมทั้งให้ประชำชนและชุมชนในท้องถิ่น
มีส่วนร่วมในกำรปลูกป่ำ กำรบำรุงรักษำ กำรอนุรักษ์ และกำรฟื้นฟูทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง
อย่ำงสมดุลและยั่งยืน โดยมีกำรส่งเสริมบทบำทของภำคีเครือข่ำยทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับ
จังหวัด รวมถึงได้รับควำมร่วมมือจำกภำคเอกชนที่ชัดเจนขึ้น ซึ่งช่วยลดข้อจำกัดในกำรดำเนินงำน
ของหน่วยงำนภำครัฐด้ำนบุคลำกรและงบประมำณ กำรป้องกันและฟื้นฟูทรัพยำกรทำงทะเลและ
ชำยฝั่งอย่ำงต่อเนื่อง”
– นอกจำกนี้ ประเทศไทยยังให้ควำมร่วมมือในระดับนำนำชำติ สนับสนุนและดำเนินกำรด้ำนวิจัย
และถ่ำยทอดเทคโนโลยีทำงสมุทรศำสตร์ ภำยใต้กรรมำธิกำรระหว่ำงประเทศด้ำนสมุทรศำสตร์
(IOC) (เป้ำประสงค์ที่ 14.a) ตลอดจนกำรปฏิบัติตำมตำมกรอบข้อตกลงทำงกฎหมำย นโยบำย
และสถำบัน ภำยใต้สนธิสัญญำระหว่ำงประเทศที่เกี่ยวข้องกับทะเลตำมที่กล่ำวถึงในอนุสัญญำ
สหประชำชำติว่ำด้ว ยกฎหมำยทะเล (UNCLOS) เพื่อกำรอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พื้นที่และ
ทรั พ ยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ ง อย่ ำ งยั่ง ยื น (เป้ ำ ประสงค์ ที่ 14.c) ส ำหรับ กรณี อ นุสั ญ ญำ
สหประชำชำติว่ำด้ว ยกำรเปลี่ ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ (United Nations Framework
Convention on Climate Change: UNFCCC) นั้น ปัจจุบันประเทศไทยจัดอยู่ในกลุ่มนอก
ภำคผนวกที่ 1 ซึ่งไม่มีพันธกรณีที่จะต้องตั้งเป้ำหมำยกำรลดก๊ำซเรือนกระจก แต่มีพันธกรณีในกำร
สนับสนุนกำรอนุรักษ์แหล่งกักเก็บก๊ำซเรือนกระจก ได้แก่ ป่ำไม้ ชีวมวล และระบบนิเวศ ทั้งบนบก
ชำยฝั่ง และทำงทะเล (เป้ำประสงค์ที่ 14.3)
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โครงกำร “สำรวจสถำนะของเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนในบริบทประเทศไทย และทำงเลือก
มำตรกำรทำงเศรษฐศำสตร์ สังคม และกฎหมำย” เป้ำหมำยที่ 14 ชีวิตใต้น้ำ (Life below Water)
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บทที่ 5
ความพร้อมของประเทศไทย
ในการบรรลุเป้าหมายที่ 14 ชีวิตใต้นา (Life Below Water) ในบริบทของประเทศไทย
จำกกำรศึกษำถึงควำมเชื่อมโยงระหว่ำงเป้ำหมำยที่ 14 กับนโยบำยและเป้ำหมำยหลักของประเทศ
พบว่ำมีสอดคล้องกันในทุกเป้ำประสงค์ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงควำมพร้อมของประเทศไทยที่จะสำมำรถบรรลุ
เป้ำหมำยภำยใต้บริบทไทย โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
(เป้าประสงค์ที่ 14.2) “มำตรำ 57 รัฐต้อง (2) อนุรักษ์ คุ้มครอง บำรุงรักษำ ฟื้นฟู บริหำรจัดกำร และ
ใช้หรือจัดให้มีกำรใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม และควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ ให้เกิด
ประโยชน์อย่ำงสมดุลและยั่งยืน โดยต้องให้ประชำชนและชุมชนในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมดำเนินกำรและ
ได้รับประโยชน์จำกกำรดำเนินกำรดังกล่ำวด้วยตำมที่กฎหมำยบัญญัติ”
วาระปฏิรูปประเทศ (ที่ 25/2558) ระบบการบริหารจัดการทรัพยากร: การปฏิรู ปการจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
(เป้าประสงค์ที่ 14.2 และ 14.5 ตัวชีวัดที่ 14.2.1 และ 14.5.1) “ข้อเสนอกำรปฏิรูป ประเด็นปฏิรูปที่
1: กำหนดพื้นที่คุ้มครองทำงทะเลและกำรแบ่งเขตกำรใช้ประโยชน์ทำงทะเล”
(เป้าประสงค์ที่ 14.1 14.3 และ 14.7 ตัวชีวัดที่ 14.1.1 14.3.1 และ 14.7.1) “ประเด็นปฏิรูปที่ 2:
กำรปรับสมดุลกำรพัฒนำทะเลไทยตำมแนวทำงมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ” - กำรควบคุมคุณภำพน้ำทะเล และ
(เป้าประสงค์ที่ 14.a ตัวชีวัดที่ 14. a.1) กำรส่งเสริมให้วิชำชีพวิทยำศำสตร์ทำงทะเลได้รับควำมคุ้มครอง
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)
(เป้าประสงค์ที่ 14.2 14.4 และ 14.6) “ยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้ำนควำมมั่นคง
(3) กำรรักษำควำมมั่นคงภำยในและควำมสงบเรียบร้อยภำยใน ตลอดจนกำรบริหำรจัดกำรควำม
มั่นคงชำยแดนและชำยฝั่งทะเล
(6) กำรพัฒนำระบบกำรเตรียมพร้อมแห่งชำติและระบบบริหำรจัดกำรภัยพิบัติ รักษำควำมมั่นคงของ
ฐำนทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม”
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(เป้าประสงค์ที่ 14.1 14.2 14.3 14.4 14.5 14.6 และ 14.7) “ยุทธศำสตร์ที่ 5 ด้ำนกำรสร้ำงกำร
เติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันกำรทำลำยทรัพยำกรธรรมชำติ
(5) กำรร่วมลดปัญหำโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ
(6) กำรใช้เครื่องมือทำงเศรษฐศำสตร์และนโยบำยกำรคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม”
นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2558 - 2564
“นโยบำยที่ 6 ปกป้อง รักษำผลประโยชน์แห่งชำติทำงทะเล”
(เป้าประสงค์ที่ 14.4 และ 14.b) “6.3 สร้ำงควำมสงบเรียบร้อยและส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์จำกทะเล
ในกำรส่งเสริมกำรพัฒนำและเชื่อมโยงเส้นทำงคมนำคมทำงทะเล และสนับสนุนกิจกำรพำณิชย์ นำวี รวมทั้งจัด
ให้มีมำตรกำรเชิงป้องกันและแก้ไขควำมขัดแย้งจำกกำรแสวงหำประโยชน์ทำงทะเลอย่ำงสันติวิธี ตลอดจนจัด
ระเบียบกำรบริหำรจัดกำรและกำรดำเนินกิจกรรมทำงทะเลให้มีประสิทธิภำพ เป็นธรรม สมดุล และยั่งยืน
รวมทั้งให้มีกำรกำหนดพื้นที่ปกครองทำงทะเลเพื่อให้กำรบังคับใช้กฎหมำยเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ”
(เป้ า ประสงค์ ที่ 14.1 14.7 และ 14.b) “6.4 สร้ ำ งควำมสมดุ ล และยั่ ง ยื น ของทรั พ ยำกรและ
สิ่งแวดล้อมทำงทะเล โดยผลักดันประเด็นด้ำนสิ่งแวดล้อมให้เป็นปัจจัยสำคัญในกำรดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับทะเล สนับสนุนกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน และสนับสนุนสิทธิชุมชนในกำรจัดกำรทรัพยำกรและดูแล
รั ก ษำสิ่ ง แวดล้ อ มในพื้ น ที่ ข องตน และพั ฒ นำขี ด ควำมสำมำรถในกำรจั ด กำรกั บ มลพิ ษ ที่ เ กิ ด ขึ้ น อย่ ำ งมี
ประสิทธิภำพ รวมทั้งให้มีและบังคับใช้กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมทำงทะเลอย่ำงเคร่งครัด”
(เป้าประสงค์ที่ 14.3 และ 14.a) “6.5 พัฒ นำทรัพยำกรมนุษย์ องค์ควำมรู้ และควำมตระหนักรู้
ควำมสำคัญของทะเล โดยให้มีองค์กรที่มีหน้ำที่ศึกษำและพัฒนำองค์ควำมรู้เกี่ยวกับทะเล และเผยแพร่ ให้
ควำมรู้และกำรศึกษำกับภำคส่ว นต่ำงๆ และเร่งรัดกำรพัฒนำบุคลำกรที่มีควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรบริหำร
จัดกำรทำงทะเล”
(เป้าประสงค์ที่ 14.b และ 14.c) “6.6 พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรผลประโยชน์ของชำติทำงทะเลของ
องค์กรของรัฐ โดยจัดตั้งหน่วยงำนที่มีอำนำจตำมกฎหมำยในกำรสั่งกำรและบูรณำกำรควำมร่วมมือระหว่ำง
หน่วยงำนในกำรดูแลและรักษำผลประโยชน์ของชำติทำงทะเล รวมทั้งมี กำรพัฒนำกฎ ระเบียบ แผน หรือ
กฎหมำยภำยในอื่น ๆ เพื่อให้มีควำมทัน สมัยต่อสถำนกำรณ์ทำงทะเลและสอดคล้ องกับพันธกรณีระหว่ำง
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ประเทศ ตลอดจนเสริมสร้ำงศักยภำพของเครือข่ำยภำคประชำสังคมในกำรสนับสนุนกำรดำเนินกำรของ
หน่วยงำนรัฐในกำรรักษำผลประโยชน์ของชำติทำงทะเล”
“นโยบำยที่ 16 เสริมสร้ำงดุลยภำพในกำรดำเนินควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ”
(เป้าประสงค์ที่ 14.6 และ 14.c) “16.2 ส่งเสริมบรรยำกำศที่นำไปสู่กำรสำรวจและจัดทำหลักเขต
แดนและเส้นเขตแดนทำงทะเลกับประเทศเพื่อนบ้ำนให้บรรลุผล ในกำรกำหนดแนวทำงและเป้ำหมำยกำร
สำรวจและจัดทำหลักเขตแดนและเส้นเขตแดนทำงทะเลกับประเทศเพื่อนบ้ำนแต่ละด้ำนอย่ำงชัดเจน และ
รักษำควำมต่อเนื่ องของคณะเจรจำรวมถึงเพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติห น้ำที่ โดยเฉพำะกำรสนับสนุน
เครื่องมือที่ทันสมัย กำรเพิ่มมำตรกำรควำมปลอดภัยในพื้นที่เสี่ยงจำกกำรสู้รบและกับระเบิด กำรเสริมสร้ำง
ขวัญและกำลังใจในกำรปฏิบัติงำน ตลอดจนส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในท้องถิ่น”
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564
“ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่ำงยั่งยืน”
(เป้าประสงค์ที่ 14.4 และ 14.6) “แผนงำนและโครงกำรสำคัญ 5.12 กำรป้องกันกำรทำประมงผิด
กฎหมำย ขำดกำรรำยงำน และไร้กำรควบคุม และพัฒนำระบบกำรทำประมงและกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่ำง
ยั่งยืน”
(เป้าประสงค์ที่ 14.7) “5.23 แผนงำนส่งเสริมกำรท่องเที่ยวในเขตพัฒนำกำรท่องเที่ยว”
“ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน”
(เป้าประสงค์ที่ 14.1 และ 14.2) “เป้ำหมำยที่ 3 สร้ำงคุณภำพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษ และลด
ผลกระทบต่อสุขภำพของประชำชนและระบบนิเวศ โดยให้ควำมสำคัญเป็นลำดับแรกกับกำรจัดกำรขยะมูล
ฝอยและของเสียอันตรำย ฟื้นฟูคุณภำพแหล่งน้ำสำคัญของประเทศ และแก้ไขปัญหำวิกฤตหมอกควัน
ตัวชี้วัด 3.1 สัดส่วนของขยะมูลฝอยชุมชนได้รับกำรจัดกำรอย่ำงถูกต้องและนำไปใช้ประโยชน์ไม่น้อย
กว่ำร้อยละ 75 สัดส่วนของเสียอันตรำยชุมชนที่ได้รับกำรกำจัดอย่ำงถูกต้องไม่น้อยกว่ำร้อยละ 30 และกำก
อุตสำหกรรมอันตรำยทั้งหมดเข้ำสู่ระบบกำรจัดกำรที่ถูกต้อง”
“แนวทำงกำรพัฒนำที่มีควำมสำคัญสูงและสำมำรถผลักดันสู่กำรปฏิบัติ ” (เป้าประสงค์ที่ 14.1 14.2
14.3 14.4 14.5 14.6 14.7 14.a 14.b และ 14.c) “3.1.4 ปกป้องทรัพยำกรทำงทะเลและป้องกันกำรกัด
เซำะตลิ่งและชำยฝั่ง พัฒนำพื้นที่ช ำยฝั่งโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและควำมยั่งยืนระยะยำว ลด
ควำมขัดแย้งเชิงนโยบำยระหว่ำงกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน กำรท่องเที่ยว กำรประมง และวิถีชีวิตของชุมชน
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โดยกำรจ ำแนกแนวเขตกำรใช้ ป ระโยชน์ ในพื้น ที่ทะเลและชำยฝั่ งที่ ผ่ ำนกระบวนกำรรับ ฟัง ควำมคิด เห็ น
ตัดสิน ใจ และจั ดกำรร่ ว มของภำคีที่เกี่ย วข้อง พัฒ นำระบบบริหำรจัดกำร และกำรจัดเก็บรำยได้จำกกำร
ท่อ งเที่ย วในพื้ น ที่ อนุ รั ก ษ์ท ำงทะเล หมู่ เกำะ และชำยหำด เพื่อ นำมำใช้ใ นกำรอนุ รัก ษ์แ ละพัฒ นำแหล่ ง
ท่องเที่ยวธรรมชำติให้คงควำมสมบูรณ์และสวยงำมตลอดไป ปกป้องผลประโยชน์แห่งชำติทำงทะเล กำหนด
พื้นที่คุ้มครองทำงทะเลและชำยฝั่ง กำหนดมำตรกำรควบคุมกำรจับสัตว์น้ำ ห้ำมกำรจับสัตว์น้ำวัยอ่อน ควบคุม
เครื่องมือทำประมงที่ผิดกฎหมำย คุ้มครองประมงพื้นบ้ำน รวมทั้งแก้ไขปัญหำกำรกัดเซำะตลิ่งริมแม่น้ำและ
ชำยฝั่งโดยคำนึงถึงพลวัตกำรเปลี่ยนแปลงของระบบชำยหำด ใช้แนวคิ ดกำรจัดกำรระบบกลุ่มหำด (Littoral
Cell) โดยจำแนกชำยหำดตำมลักษณะธรณีสัณฐำน และออกแบบระบบป้องกันและกำรลดพลังงำนคลื่นลม
อย่ำงบูรณำกำรภำยในกลุ่มหำดนั้น เพื่อมิให้กำรก่อสร้ำงในพื้นที่ชำยฝั่งส่งผลกระทบกับพื้นที่ข้ำงเคียง”
“3.4.3 ส่งเสริมกำรท่องเที่ยวที่ยั่งยืน โดยคำนึงถึงขีดควำมสำมำรถในกำรรองรับของระบบนิเวศ
พัฒนำและยกระดับมำตรฐำนกำรบริหำรจัดกำรแหล่งท่องเที่ยวธรรมชำติของไทยสู่สำกล โดยควบคุมกำรใช้
ประโยชน์พื้นที่อย่ำงเหมำะสม พัฒนำระบบกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว โดยเฉพำะระบบกำร
จัดกำรขยะมูลฝอยและบำบัดน้ำเสี ย ปรับใช้มำตรกำรจำกัดจำนวนนักท่องที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวที่มีระบบ
นิเวศเปรำะบำง พัฒนำระบบกำรจัดเก็บรำยได้จำกกำรท่องเที่ยวในพื้นที่อนุรักษ์ทำงทะเล หมู่เกำะ รวมทั้ง
อุทยำนแห่งชำติ ให้เหมำะสมสำหรับใช้ในกำรอนุรักษ์และพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวธรรมชำติอย่ำงยั่งยืน ส่งเสริม
แนวคิดกำรสร้ำงรำยได้จำกกำรอนุรักษ์ โดยพัฒนำขีดควำมสำมำรถและเชื่อมโยงกำรท่องเที่ยวชุมชน และกำร
ท่องเที่ยวธรรมชำติกับกำรอนุรักษ์ทรัพยำกร กำรสืบทอดอัตลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่น รวมทั้งกำรสร้ำง
รำยได้จำกผลิตภัณฑ์ชีวภำพของท้องถิ่นด้วย”
“3.5.4 เพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรวิจัยและพัฒนำทำงวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อ
สนับสนุนกำรปรับตัวต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ โดยส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำทำงวิทยำศำสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรม ร่วมกับกำรศึกษำและประยุกต์ใช้ภูมิปัญญำท้องถิ่นด้ำนกำรปรับตัวในกำรจัดหำ
เทคโนโลยีที่จำเป็ นสำหรั บภำคเกษตร รวมทั้งมีมำตรกำรสนับสนุนช่วยเหลือประชำชนในกลุ่ มเปรำะบำง
มีควำมเสี่ยงสู ง และมีควำมสำมำรถในกำรปรับตัวต่ำ วำงแผนป้องกันเมืองที่อำจได้รับผลกระทบจำกกำร
เพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเล และอำจเผชิญกับฤดูกำลที่รุนแรงและแปรปรวน โดยวำงผังเมืองบนพื้นฐำนกำร
ประเมินและวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ จัดทำยุทธศำสตร์หรือแผนปฏิบัติกำร
กำรปรับตัวเพื่อรองรับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศในระดับประเทศ รำยสำขำ และระดับพื้นที่ ซึ่งมีควำม
เสี่ยงเฉพำะ เพื่อพัฒนำและขับเคลื่อนไปสู่กำรดำเนินกำรในระดับท้องถิ่น”
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“ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงแห่งชำติเพื่อกำรพัฒนำประเทศสู่ควำมมั่งคั่งและยั่งยืน ”
(เป้าประสงค์ที่ 14.1 14.2 14.3 14.4 14.5 14.6 14.7 14.a 14.b และ 14.c) (ตัวชีวัดที่ 14.6.1 14.b.1 และ
14.c.1) “ตัวชี้วัด 4.3 จำนวนเหตุกำรณ์กำรกระทำผิดกฎหมำยทำงทะเลลดลง”
“3.4 กำรรักษำควำมมั่นคงและผลประโยชน์ของชำติทำงทะเลเพื่อคงไว้ซึ่งอำนำจอธิปไตยและสิทธิ
อธิปไตยในเขตทำงทะเล
3.4.1 เสริมสร้ำงควำมร่วมมือในกำรรักษำควำมมั่นคงทำงทะเลทั้งภำยในประเทศและต่ำงประเทศ
เพื่อแก้ไขปัญหำพื้นที่อ้ำงสิทธิทับซ้อนทำงทะเล รวมทั้งพัฒนำควำมร่วมมือในกำรแสวงหำและใช้ประโยชน์จำก
ทรัพยำกรทำงทะเลอย่ำงยั่งยืน พัฒนำระบบและกลไกกำรให้ควำมช่วยเหลือและบรรเทำสำธำรณภัยในทะเล
ให้มีประสิทธิภำพ ตลอดจนรักษำเส้นทำงคมนำคมทำงทะเลให้มีควำมปลอดภัยและเอื้อต่อกำรใช้ประโยชน์
ร่วมกัน
3.4.2 แก้ ไขปั ญหำกำรแย่ งชิ ง ทรั พยำกรโดยรั กษำควำมมั่ นคงของฐำนทรั พยำกรธรรมชำติแ ละ
สิ่งแวดล้อมทำงทะเล คุ้มครอง ปกป้อง และรักษำผลประโยชน์ของชำติทำงทะเลจำกกำรกระทำผิดกฎหมำยใน
ทะเลและวิกฤตทำงทะเล พัฒนำกลไกในทำงปฏิบัติในกำรรักษำผลประโยชน์ของชำติทำงทะเลและปรับปรุง
กฎหมำยและกฎระเบียบต่ำงๆ ให้มีควำมทันสมัยและเป็นสำกล ให้เกิดเอกภำพและระบบกำรบริหำรจัดกำรที่
ดีในกำรดำเนิ นงำนด้ำนกำรรักษำควำมมั่นคงและผลประโยชน์ของชำติทำงทะเลในภำพรวมของประเทศ
รวมทั้งบูรณำกำรกำรใช้ทรัพยำกรและกำรขับเคลื่อนนโยบำยไปสู่กำรปฏิบัติให้ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม
3.4.3 พัฒนำสร้ำงกำรรับรู้และควำมเข้ำใจเกี่ยวกับคุณค่ำของทะเล กำรใช้ประโยชน์จำกทะเลอย่ำงมี
จิตสำนึกรับผิดชอบ และมีควำมรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินกิจกรรมทำงทะเล รวมทั้ง
ส่งเสริมกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ทำงทะเลและกำรสร้ำงนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำในอนำคต”
“ยุทธศำสตร์ที่ 9 กำรพัฒนำภำคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ” (เป้ำประสงค์ที่ 14.4 14.6 และ 14.b)
“ภำคกลำง (4) พัฒนำพื้นที่ที่มีศักยภำพด้ำนประมงและเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำบริเวณชำยฝั่งรอบอ่ำวไทย
ได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงครำม สมุทรสำคร สมุทรปรำกำร ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตรำด
ให้คงควำมอุดมสมบูรณ์ของทรัพยำกรชำยฝั่งทะเลอย่ำงยั่งยืนต่อไป โดยเร่งรัดกำรอนุรักษ์ ฟื้นฟู และกำร
จัดกำรใช้ประโยชน์ทรัพยำกรประมงและสิ่งแวดล้อมให้เป็นระบบเหมำะสม ควบคู่ไปกับกำรส่งเสริมและพัฒนำ
อำชีพ เช่น กำรส่ งเสริม กำรวิจั ยและถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรจัดกำรและวิธีกำรเพำะเลี้ ยงสัตว์น้ำเพี่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรผลิตและสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม กำรส่งเสริมและพัฒนำกำรประมงพื้นบ้ำน รวมทั้งกำรส่งเสริมและ
พัฒนำธุรกิจกำรประมง เป็นต้น”
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“ภำคใต้ (4) ยกระดับอุตสำหกรรมกำรเพำะเลี้ยงกุ้งและสัตว์น้ำชำยฝั่งในพื้นที่จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
นครศรีธรรมรำช สงขลำ และปัตตำนี ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ภำคใต้เป็นแหล่งผลิตภัณฑ์อำหำร
ทะเลที่ได้มำตรฐำนสำกล โดยสนับสนุนและส่งเสริมให้มีกำรพัฒนำระบบมำตรฐำนกำรจัดกำรฟำร์ม รวมถึง
กระบวนกำรผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ มี สุขอนำมัยที่ได้มำตรฐำนและเป็นไปตำมกฎและกติกำสำกล กำร
พัฒนำระบบตลำด รวมทั้งส่งเสริมกำรแปรรูปผลิตภัณฑ์อำหำรทะเลเพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่มทำงกำรตลำดและเป็น
แหล่งสร้ำงรำยได้ให้กับพื้นที่อย่ำงยั่งยืน”
แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 - 2564
(เป้าประสงค์ที่ 14.1 14.4 และ 14.6) “ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงสมดุล
และเป็นธรรม ให้ควำมสำคัญต่อกำรอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรธรรมชำติ โดยคำนึงถึง
ขีดจำกัดและศักยภำพในกำรฟื้นตัวของระบบนิเวศธรรมชำติเพื่อรักษำควำมมั่นคงของฐำนทรัพยำกรธรรมชำติ
ให้เกิดควำมสมดุลและเป็นธรรม โดยมีเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์คือ ให้ฐำนทรัพยำกรธรรมชำติ และควำม
หลำกหลำยทำงชีวภำพได้รับกำรส่งเสริมทั้งกำรอนุรักษ์ ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์อย่ำงสมดุล เป็นธรรม และเกิด
ควำมมั่นคง”
ตัวชี้วัดที่สำคัญคือ “(7) ปะกำรังที่มีชีวิตมีปริมำณเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 - 9 (8) อัตรำกำรจับสัตว์น้ำต่อกำร
ลงแรงประมงทะเล (Catch Per Unit Effort: CPUE) ใน 1 ชั่วโมง ในน่ำนน้ำไทย (กิโลกรัมต่อชั่วโมง)
เพิ่มขึ้น” (ตัวชีวัดที่ 14.1.1 14.4.1 และ 14.6.1)
“แผนงำนที่ 1.1.4.4 จัดทำพื้นที่อนุรักษ์เพื่อคุ้มครองระบบนิเวศที่สำคัญ ควบคู่กับยกเลิกโครงกำรที่
ทำลำยระบบนิเวศและแหล่งอำหำรของสิ่งมีชีวิตที่อำศัยอยู่บริเวณชำยฝั่ง เพื่อให้มีกำรใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณ
ชำยฝั่งที่สอดคล้องกับศักยภำพของพื้นที่” (เป้าประสงค์ที่ 14.2 และ 14.5)
“แผนงำนที่ 1.1.4.6 กำหนดเขตและหลักเกณฑ์กำรควบคุมกำรใช้ประโยชน์ที่ดินชำยฝั่งทะเล ที่ใต้น้ำ
ทะเล และทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งให้สอดคล้องกับศักยภำพในกำรรองรับ เพื่อป้องกันผลกระทบด้ำน
สิ่งแวดล้อม และลดข้อขัดแย้งกำรดำเนินกิจกรรมในพื้นที่” (ตัวชีวัดที่ 14.2.1 และ 14.5.1)
“แผนงำนที่ 1.1.4.8 ส่งเสริมกำรประเมินทรัพยำกรประมง (Fisheries Stock Assessment) เพื่อใช้
ในกำรวำงแผนกำรบริหำรจัดกำรให้สอดคล้องกับศักยภำพ กำรทำประมงที่คำนึงถึงควำมสมดุลของทรัพยำกร
สัตว์น้ำและระบบนิเวศ และสอดคล้องกับหลักกำรกำรพัฒนำที่ยั่งยืน รวมทั้งจำกัดและยกเลิกเครื่องมือประมง
ที่ทำลำยล้ำง และป้องกันไม่ให้เรือประมงเถื่อนทั้งจำกภำยในและภำยนอกประเทศเข้ำมำทำกำรประมงที่ผิด
กฎหมำย” (เป้าประสงค์ที่ 14.4 และ 14.6)
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โครงกำร “สำรวจสถำนะของเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนในบริบทประเทศไทย และทำงเลือก
มำตรกำรทำงเศรษฐศำสตร์ สังคม และกฎหมำย” เป้ำหมำยที่ 14 ชีวิตใต้น้ำ (Life below Water)

“แผนงำนที่ 1.1.4.12 สร้ำงและใช้ประโยชน์จำกควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศโดยเฉพำะกรอบควำม
ร่วมมือของกลุ่มประเทศอำเซียน เอเปค และควำมร่วมมือภำยใต้อนุสัญญำต่ำงๆ ซึ่งประเทศไทยเป็นภำคี เพื่อ
ส่งเสริมควำมร่วมมือในกำรปกป้อง รักษำ และฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมทำงทะเล” (ตัวชีวัดที่
14.c.1)
“แผนงำนที่ 1.2.1.4 สนับ สนุ นบทบำทกำรมีส่ วนร่วมของชุมชนประมงชำยฝั่ง รวมถึงเสริมสร้ำง
เครือข่ำยชุมชนชำยฝั่งให้ร่วมดำเนินกิจกรรม เพื่อกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งและพื้นที่อ่ำว
โดยเฉพำะกำรเฝ้ำระวังกำรทำประมงที่ผิดกฎหมำยในเขตกำรทำประมงพื้นบ้ำน กำรถ่ำยทอดควำมรู้กำร
ป้องกันกำรกัดเซำะชำยฝั่งให้แก่สมำชิก และกำรใช้ระบบชะลอคลื่นที่เลียนแบบธรรมชำติให้เหมำะสมกับ
ลักษณะของพื้นที่และวิถีชีวิตชุมชน” (ตัวชีวัดที่ 14.2.1 และ 14.b.1)
“แผนงำนที่ 2.1.4.6 กำหนดมำตรกำรกำรจัดกำรขยะทะเล โดยควบคุมกำรทำกิจกรรมบริเวณชำยฝั่ง
เช่น กำรทำประมง กำรท่องเที่ยว กำรเดินเรือ และกำรขนถ่ำยสินค้ำกลำงทะเล ไม่ให้มีกำรทิ้งขยะมูลฝอยลงใน
ทะเล รวมทั้งควบคุมปริมำณขยะมูลฝอยจำกแผ่นดินที่มำตำมแม่น้ำ ลำคลอง โดยออกกฎระเบียบสร้ำงระบบ
กำรจั ดเก็บ และรวบรวมขยะ เพื่อน ำมำจั ดกำรอย่ำงถูกต้อง รวมทั้งสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และควำม
ตระหนักในกำรลดปริมำณขยะทะเลที่ต้นทำง” (ตัวชีวัดที่ 14.1.1)
“แผนงำนที่ 4.2.1.4 ผลั กดัน ให้ องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นจัดทำแผนกำรปรับตั ว และรับมือกับ
ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ ร่วมกับกำรกำหนดวิสัยทัศน์และยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเมือง
ชุมชน และท้องถิ่น โดยให้มีแนวทำงกำรพัฒนำที่สอดคล้องและคำนึงถึงปัจจัยทำงภูมิอำกำศ และมีมำตรกำร
ปรับตัวที่ผสมผสำนระหว่ำงภูมิปัญญำท้องถิ่นของชุมชน และวิทยำกำรสมัยใหม่ที่เหมำะสมกับวิถีชีวิตและเป็น
ที่ยอมรับของชุมชน ซึ่งมีควำมหลำกหลำยและแตกต่ำงกันในแต่ละพื้นที่”
“แผนงำนที่ 4.2.2.2 จัดทำแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ และพื้นที่ที่มี
แนวโน้มอำจได้รับผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศในอนำคต รวมทั้งให้มีกำรเฝ้ำระวังและ
ติดตำมกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศอย่ำงต่อเนื่อง โดยเฉพำะกำรเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของน้ำทะเลหรือ
ระดับควำมสูงของน้ำทะเล และกำรเฝ้ำระวังปรำกฏกำรณ์ปะกำรังฟอกขำว” (ตัวชีวัดที่ 14.3.1)
โครงการเร่งด่วน (Flagship Projects)
1. โครงกำรศึกษำและจัดระบบกลุ่มหำด (Littoral Cell)
4. โครงกำรศึกษำวิจัยด้ำนสมุทรศำสตร์
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(เป้าประสงค์ที่ 14.1) “ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อมที่ดี ได้รับกำรป้องกัน บำบัด
และฟื้นฟู มุ่งเน้นให้ควำมสำคัญกับกำรป้องกันปัญหำสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น ณ แหล่ งกำเนิด ลดปริมำณของเสีย
ที่เกิดขึ้นในทุกขั้นตอน และสนับสนุนกำรนำกลับมำใช้ใหม่ อีกทั้งกำรจัดกำรของเสียที่เกิดขึ้นจะต้องมีระบบ
กำรจัดกำรแบบรวมศูนย์ เพื่อลดกำรเกิดแหล่งมลพิษ รวมถึงเพิ่มบทบำทควำมรับผิดชอบของผู้ผลิตในกำร
จัดกำรผลิตภัณฑ์ของตนเองและซำกผลิตภัณฑ์ที่เกิ ดขึ้นอย่ำงครบวงจร และเปิดโอกำสให้ทุกภำคส่วนมีส่วน
ร่วมในกำรจัดกำร ดูแลและรักษำสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภำพที่ดี โดยสิ่งแวดล้อมจะต้องได้รับกำรจัดกำรอย่ำงเป็น
ระบบ มีกำรบำบัด และฟื้นฟูอย่ำงถูกหลักวิธี ทำให้มีกำรใช้ทรัพยำกรได้อย่ำงคุ้มค่ำ และไม่ส่งผลกระทบต่อ
ชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์คือ สิ่งแวดล้อมได้รับกำรจัดกำรที่ดีอย่ำงมีคุณภำพ ทั้ง
กำรป้องกัน บำบัด ฟื้นฟู และกำรถ่ำยทอดสิ่งแวดล้อมที่ดีสู่รุ่นต่อไป”
ตัวชี้วัดที่สำคัญคือ “2.3 ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับกำรจัดกำรอย่ำงถูกต้องตำมหลักวิชำกำร ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 75 โดยมีอัตรำกำรนำขยะมูลฝอยกลับมำใช้ประโยชน์ (Recycle) ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 30 ของปริมำณ
ขยะมูลฝอยทั่วประเทศ” (ตัวชีวัดที่ 14.1.1)
(เป้าประสงค์ที่ 14.3) ยุทธศำสตร์ที่ 4 สร้ำงศักยภำพเพื่อรองรับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศและ
ภัยธรรมชำติ และส่งเสริมควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศ เป็นกำรสร้ำงศักยภำพของประชำชนในพื้นที่ที่มีควำม
เปรำะบำงและมีควำมเสี่ยง ให้สำมำรถเตรียมพร้อมรับมือและปรับตัวต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศและ
ภัยพิบัติที่เกิดขึ้น โดยสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจแก่ประชำชน ตลอดจนให้ควำมสำคัญต่อกำรเสริมสร้ำงควำม
ร่วมมือในกำรดำเนินงำนตำมพันธกรณีและควำมตกลงกับประเทศเพื่อนบ้ำน ภูมิภำค และประชำคมโลก ด้ำน
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์คือ ทุกภำคส่ วนมีศักยภำพในกำรรับมือต่อ
กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศและภัยธรรมชำติ และมีควำมพร้อมในควำมร่วมมือด้ำนสิ่งแวดล้อมกับ
ต่ำงประเทศ ทั้งในระดับภูมิภำคและโลกที่เป็นเชิงรุก
ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องคือ “4.3 จำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีกำรบูรณำกำรกำรปรับตัวต่อกำร
เปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่นเพิ่มขึ้น” (ตัวชีวัดที่ 14.4.1)
แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2558 - 2593
(เป้าประสงค์ที่ 14.3) “แนวทำงที่ 1 กำรปรับตัวต่อผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ”
แนวทำงและมำตรกำรที่ “2.2 กำรสร้ำงควำมพร้อมในกำรรับมือและปรับตัวต่อกำรเปลี่ยนแปลง
สภำพภูมิอำกำศ”
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“(7) ประเมินนัยยะของกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศที่อำจก่อให้เกิดผลกระทบในภำคกำรเกษตร
เช่น กำรเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ควำมชื้น กระแสลม กระแสน้ำ ฤดูกำล ปริมำณน้ำฝน ปริมำณน้ำท่ำ ควำม
เค็มและควำมเป็นกรดของน้ำทะเล” (ตัวชีวัดที่ 14.3.1)
แผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล พ.ศ. 2558 - 2564
(เป้าประสงค์ที่ 14.2) “ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำศักยภำพควำมมั่นคงของชำติทำงทะเล”
“แนวทำงที่ 1.5 ผนึกกำลังอำนำจแห่งชำติทั้งมวลในกำรเร่งรัดกำรแก้ไขปัญหำเขตแดนทำงทะเลกับ
ประเทศเพื่อนบ้ำนให้บรรลุผลโดยเร็วโดยเน้นกำรเจรจำทำงกำรเมืองและกำรทูต เพื่อให้สำมำรถตกลงแบ่งเขต
แดนทำงทะเลกันได้ทั้งหมด หรือให้เหลือพื้นที่ขัดแย้งน้อยที่สุดโดยพิจำรณำควำมเหมำะสมและควำมเป็นไปได้
ในกำรจัดทำพื้นที่พัฒนำร่วมหรืออื่นๆ บนพื้นฐำนของกำรดำรงบูรณภำพแห่งดิ นแดนและควำมสัมพันธ์อันดีที่
ยั่งยืนระหว่ำงประเทศ”
(เป้าประสงค์ที่ 14.2 14.5 14.6 และ 14.c) “ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรคุ้มครองกำรใช้ประโยชน์จำก
ทะเล”
“แนวทำงที่ 2.6 นำประเด็นเรื่องควำมมั่นคงและควำมปลอดภัยทำงทะเลเข้ำสู่เวทีระหว่ำงประเทศ
ต่ำงๆ โดยเฉพำะควำมร่วมมือในกลุ่มประเทศอำเซียน เพื่อสนับสนุนกำรสร้ำงมำตรกำร เครื่องมือ และควำม
ร่วมมือด้ำนอื่นๆ ในกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงทะเลร่วมกัน ตลอดจนกำรเตรียมควำมพร้อมของหน่วยงำนของ
ไทยในกำรเข้ำไปมีส่วนร่วมในควำมร่วมมือนี้”
(เป้าประสงค์ที่ 14.2 14.4 14.5 14.6 และ 14.b) “ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรสร้ำงควำมสงบเรียบร้อย
และส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์จำกทะเล”
“แนวทำงที่ 3.4 กำรดำเนินกิจกรรมเพื่อแสวงหำประโยชน์จำกทะเล ทั้งกิจกรรมของภำครัฐและ
กิจกรรมของภำคเอกชน จะต้องคำนึงถึงสิทธิ ควำมเป็นธรรม และวัฒนธรรมของชุมชนในพื้นที่ รวมทั้งกำรให้
ควำมสำคัญในเรื่องผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมทำงทะเล
3.5 หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรรักษำผลประโยชน์ของชำติทำงทะเลต้องจัดให้มีมำตรกำรเชิงป้องกัน
และมำตรกำรแก้ไขปัญหำควำมขัดแย้งอันเกิดจำกกำรใช้ทรัพยำกรทำงทะเลอย่ำงสันติวิธีและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ำย
3.6 จั ด ระเบี ย บกำรบริ ห ำรจั ด กำรประโยชน์ แ ละกำรด ำเนิ น กิ จ กรรมทำงทะเลอย่ ำ งโปร่ ง ใส มี
ประสิทธิภำพ เป็นธรรม สมดุลและยั่งยืน เพื่อให้กำรดำเนินกำรหรือกิจกรรมของทุกภำคส่วนในกำรแสวงหำ
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ประโยชน์จำกทะเล เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย บนพื้นฐำนของกำรเคำรพสิทธิ มีควำมเป็นธรรมต่อชุมชนใน
พื้นที่ และส่งผลกระทบเชิงลบน้อยที่สุดต่อสิ่งแวดล้อมทำงทะเล
3.7 ให้ มี ก ำรก ำหนดเขตพื้ น ที่ ป กครองทำงทะเล เพื่ อ ให้ ก ำรบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมำยเป็ น ไปอย่ ำ งมี
ประสิทธิภำพ”
(เป้าประสงค์ที่ 14.1 14.2 14.4 14.5 14.b และ 14.c) “ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรสร้ำงควำมสมดุลและ
ยั่งยืนของทรัพยำกรและสิง่ แวดล้อมทำงทะเล”
“แนวทำงที่ 4.1 ผลักดันเรื่องกำรคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมให้เป็นปัจจัยสำคัญในกระบวนกำรทำงนโยบำย
ยุทธศำสตร์ และกำรดำเนินกำรที่เกี่ยวข้องกับทะเล รวมทั้งมีมำตรกำรเชิงรุกในกำรสร้ำงควำมสมดุลและควำม
ยั่งยืน”
“4.4 หน่วยงำนและภำคส่วนต่ำงๆ ของรัฐที่เกี่ยวข้องและมีอำนำจหน้ำที่จะต้องดำเนินกำรในกำร
บังคับใช้กฎหมำยอย่ำงเคร่งครัด โปร่งใสและมีควำมเป็นธรรม เพื่อหยุดยั้งกำรสร้ำงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ทำงทะเล รวมทั้งสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรจัดกำรกับมลพิษที่เกิดขึ้นได้อย่ำงทันท่วงที
4.5 หน่ว ยงำนที่เกี่ยวข้องจะต้องมีมำตรกำรในกำรควบคุมกำรแสวงหำประโยชน์จำกทะเลอย่ำง
เข้มงวด ทั้งจำกหน่วยงำนของภำครัฐและภำคเอกชน โดยเฉพำะธุรกิจที่แสวงหำผลประโยชน์จำกทะเลต้องมี
กำรจั ดระเบี ย บและสร้ำงจิตสำนึ ก รวมถึงส่งเสริมให้ มีกำรดำเนินกำรในลั กษณะที่ส มดุลต่อทั้งชุมชนและ
สิ่งแวดล้อม
4.6 หน่วยงำนหรือองค์กรที่มีหน้ำที่ดูแลสิ่งแวดล้อมทำงทะเลต้องเร่งรัดดำเนินกำรให้มีกฎหมำยที่
เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมทำงทะเลที่ชัดเจนและมีลักษณะบูรณำกำร ตลอดจนมีมำตรกำรที่เด็ดขำด และเป็น
ธรรม
4.7 สร้ำงและใช้ประโยชน์จำกควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในกรอบควำมร่วมมือ
ของกลุ่มประเทศอำเซียน เอเปค และควำมร่วมมือภำยใต้อนุสัญญำต่ำงๆ ซึ่งไทยเป็นภำคี เพื่อส่งเสริมควำม
ร่วมมือในกำรปกป้อง รักษำ และฟื้นฟูทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อมทำงทะเล”
(เป้าประสงค์ที่ 14.a) “ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ องค์ควำมรู้ และควำมตระหนักรู้
ควำมสำคัญของทะเล
แนวทำงที่ 5.1 ให้จัดตั้งองค์กรหรือสถำบันที่ทำหน้ำที่ศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัย และจัดกำรควำมรู้เกี่ยวกับ
ทะเลในรูปแบบที่เหมำะสม เพื่อเป็นศูนย์กลำงข้อมูลเชิงวิชำกำรทำงทะเล สมุทรศำสตร์ ธรณีวิทยำ ชีววิทยำ
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ทำงทะเล และอุตุนิยมวิทยำทำงทะเล รวมทั้งวิศวกรรมชำยฝั่ง และสิ่งแวดล้อม สำหรับใช้ประโยชน์ร่วมกันใน
กำรปกป้องและรักษำควำมมั่นคงของชำติ และกำรใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรทำงทะเลให้เกิดประโยชน์สูงสุด
และมีควำมยั่งยืน”
“5.3 เร่งรัดกำรพัฒนำบุคลำกรที่มีควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทำงทะเล ด้ำนนโยบำยและ
ยุทธศำสตร์ทำงทะเล ด้ำนกฎหมำยระหว่ำงประเทศที่เกี่ยวข้องกับทำงทะเล ด้ำนทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อม
ทำงทะเลและสำขำอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับทำงทะเลให้เพียงพอ รวมทั้งส่งเสริมให้บุคลำกรที่มีหน้ำที่รับผิดชอบ
เกี่ยวข้อง กับกำรรักษำผลประโยชน์และควำมมั่นคงทำงทะเลให้ได้รับกำรพัฒนำศักยภำพอย่ำงต่อเนื่องเพื่อให้
ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของสถำนกำรณ์ทำงทะเล”
“5.5 ให้มีกำรศึกษำวิจัยทำงวิชำกำรเพื่อเสริมสร้ำงองค์ควำมรู้ในมิติด้ำนควำมมั่นคงทำงทะเล เพื่อ
สนับสนุนกำรขับเคลื่อนแผนควำมมั่นคงแห่งชำติทำงทะเลไปสู่กำรปฏิบัติในทุกระดับ ทั้งนโยบำยและในระดับ
ปฏิบัติ โดยเฉพำะกำรศึกษำวิจัยผลกระทบที่มีต่อทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อมทำงทะเลจำกกำรเปลี่ยนแปลง
สภำพภูมิอำกำศและภูมิประเทศบริเวณชำยฝั่ง รวมถึงผลกระทบจำกกำรพัฒนำบริเวณชำยฝั่งทะเล และเสนอ
มำตรกำรแก้ไขและปรับตัวให้ทันต่อสถำนกำรณ์”
(เป้าประสงค์ที่ 14.c) “ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรบริหำรจัดกำรผลประโยชน์ของชำติทำงทะเลโดยองค์กร
ของรัฐ
แนวทำงที่ 6.1 ให้ มี ก ำรด ำเนิ น กำรเพื่อ รองรั บ กำรเข้ำ เป็น ภำคีอ นุ สั ญ ญำสหประชำชำติ ว่ำ ด้ ว ย
กฎหมำยทะเล ค.ศ. 1982 รวมถึงให้มีกำรพิจำรณำเข้ำเป็นภำคีสนธิสัญญำหรือควำมตกลงระหว่ำงประเทศ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับทะเลโดยเร็ว โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของชำติอย่ำงรอบคอบทุกด้ำน
6.2 ติ ด ตำมและเร่ ง รั ด กำรพั ฒ นำกฎ ระเบี ยบ แผน หรื อกฎหมำยภำยในอื่ นๆ เพื่ อ รองรับ และ
สนับสนุนสิทธิประโยชน์ของรัฐ และกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ในพื้นที่ทำงทะเล โดยให้สอดคล้องกับหลัก
กฎหมำยและพันธกรณีระหว่ำงประเทศ รวมทั้งให้มีควำมทันสมัยสอดคล้องกับสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนไป”
แผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2558 - 2564
(เป้าประสงค์ที่ 14.6 และ 14.c) “ยุทธศำสตร์ที่ 1 บูรณำกำรคุณค่ำและกำรจัดกำรควำมหลำกหลำย
ทำงชีวภำพโดยกำรมีส่วนร่วมในทุกระดับ”
“มำตรกำรที่ 2 เพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพและอนุวัติกำร
ตำมพันธกรณีระหว่ำงประเทศที่เกี่ยวข้อง”
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“2.3 เสริมสร้ำงประสิทธิภำพและสมรรถนะในกำรบั งคับใช้กฎหมำย ข้อบังคับ มำตรกำร และกลไก
ที่เกี่ยวข้องกับกำรอนุรักษ์ ฟื้นฟู คุ้มครอง และใช้ประโยชน์ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพอย่ำงยั่งยืน”
“2.7 พัฒนำกลไกในกำรเชื่อมโยงกำรดำเนินงำนตำมอนุสัญญำและควำมตกลงระหว่ำงประเทศ
ที่เกี่ยวข้องกับควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ ให้มีกำรดำเนินงำนที่สอดคล้องและเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน”
(เป้ า ประสงค์ ที่ 14.1 14.2 14.3 14.4 และ 14.7) “ยุ ท ธศำสตร์ ที่ 2 อนุ รั ก ษ์ และฟื้ น ฟู ค วำม
หลำกหลำยทำงชีวภำพ
มำตรกำรที่ 1 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และปกป้องคุ้มครองระบบนิเวศ ชนิดพันธุ์ และพันธุกรรม
1.1) เพิ่มประสิทธิภำพและควำมเข้มแข็งในกำรบริหำรจัดกำรพื้นที่คุ้มครองและพื้นที่อนุรักษ์ตำม
กฎหมำย”
“มำตรกำรที่ 3 ลดภัยคุกคำมต่อควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพและถิ่นที่อยู่อำศัย
3.2) ควบคุมและป้องกันทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง พื้นที่ชุ่ มน้ำ และระบบนิเวศเปรำะบำงอื่น
ที่อำจได้รับผลกระทบจำกกำรขยำยตัวของชุมชน ภำวะมลพิษ กำรประมงเกินขีดจำกัด และกำรเปลี่ยนแปลง
สภำพภูมิอำกำศ”
แผนแม่บทการจัดการประมงทะเลไทย พ.ศ. 2552 - 2561
(เป้าประสงค์ที่ 14.4 14.6 และ 14.c) กลยุทธ์ที่ 1 ปรับปรุงระบบกำรจัดกำรประมงทะเลให้ มี
ประสิทธิภำพและมีส่วนร่วม
มำตรกำรที่ 1 ปรับ ปรุ งกฎหมำย ระเบียบและข้อบังคับ และกำรบังคับใช้ให้ มีประสิ ทธิภ ำพและ
สอดคล้องกับสถำนกำรณ์
(ตัวชีวัดที่ 14.6.1 และ 14.c.1) แนวทำงที่ 1.5 มีส่วนร่วมและสนับสนุนกำรลงสัตยำบันและข้อตกลง
ทำงกำรประมงในระดับสำกลที่สอดคล้องกับกำรประมงของประเทศและตำมอนุสัญญำสหประชำชำติว่ำด้วย
กฎหมำยทะเล (UNCLOS)
(ตัวชีวัดที่ 14.b.1) 2. กำหนดเขตกำรทำประมงที่เป็นธรรมและชัดเจน
2.1 กำหนดเขตชำยฝั่งและพื้นที่ ทำประมงที่ชัดเจนโดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กร
ชำวประมงมีส่วนร่วม
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2.2 กำหนดเขตทำงทะเลในแต่ละจังหวัด เพื่อสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรประมงทะเลในกลุ่มจังหวัด
ที่มีลักษณะพื้นที่และระบบนิเวศใกล้เคียงกัน
กลยุทธ์ที่ 2 ปรับปรุงโครงสร้ำงและศักยภำพองค์กรภำคประมง
(เป้าประสงค์ที่ 14.4) 3. สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และเสริมควำมเข้มแข็งให้แก่
องค์กรหรือชุมชนชำวประมงในกำรจัดกำรประมงชำยฝั่ง
(เป้าประสงค์ที่ 14.a) 4. พัฒนำระบบฐำนข้อมูลกำรประมงทะเลให้ถูกต้องแม่นยำและเป็นปัจจุบัน
เพื่อนำมำใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
4.1 ส่งเสริมกำรจัดทำควำมร่วมมือและกำรศึกษำวิจัยด้ำนกำรประมงทะเล รวมถึงพัฒนำ/ปรับปรุง
กำรวำงแผนงำนวิจัยของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรจัดกำรประมงทะเล
(เป้าประสงค์ที่ 14.4 และ 14.6) กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนำและส่งเสริมกำรใช้ทรัพยำกรประมงทะเลอย่ำง
รับผิดชอบและยั่งยืน
1. พัฒนำและส่งเสริมเครื่องมือและกำรทำประมงอย่ำงยั่งยืน
1.2 ส่งเสริมงำนวิจัยและกิจกรรมกำรปรับปรุงและปรับเปลี่ยนเครื่องมือ ตลอดจนวิธีกำรทำประมง
ที่เป็นมิตรกับระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมทำงทะเล
2. ควบคุมกำรทำกำรประมงผิดกฎหมำยและทำลำยทรัพยำกรสัตว์น้ำและถิ่นที่อยู่อำศัย
2.1 ควบคุมกำรครอบครองเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ตำมที่กฎหมำยกำหนด
2.2 ควบคุม/ห้ำมกำรซื้อขำยสั ตว์น้ำที่ได้จำกเครื่องมือและวิธีกำรทำประมงที่ผิดกฎหมำยและ
ทำลำยทรัพยำกรสัตว์น้ำและสิ่งแวดล้อมทำงทะเล
(ตัวชีวัดที่ 14.6.1) 2.6 ปรับปรุงมำตรกำรกำรติดตำมผล กำรควบคุมและเฝ้ำระวัง (MCS) ให้มี
ประสิทธิภำพมำกขึ้น รวมถึงกำรใช้มำตรกำรควบคุมของรัฐท่ำเรือ (port state control) และกำรติดตั้งระบบ
ระบุตำแหน่งเรือ (VMS) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์ก รชำวประมงมีส่วนร่วมในกำรดำเนินกำร
ตำมมำตรกำรต่ำงๆ
(เป้าประสงค์ที่ 14.2 และ 14.b) กลยุทธ์ที่ 4 ฟื้นฟูระบบนิเวศและพัฒนำแหล่งประมงทะเล เพื่อ
รักษำควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพและคุณภำพสิ่งแวดล้อมทำงทะเล
1. กำหนดเขตและฤดูกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งโดยให้ชุมชนและองค์กรชำวประมงมี
ส่วนร่วม
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1.1 ศึ ก ษำชนิ ด พั น ธุ์ สั ต ว์ น้ ำ แหล่ ง ที่ อ ยู่ อ ำศั ย แหล่ ง วำงไข่ แ ละเลี้ ย งตั ว อ่ อ น ฤดู ก ำลและกำร
เคลื่อนย้ำยถิ่นของสัตว์น้ำใช้เป็นข้อมูลในกำรบริหำรจัดกำร
1.2 กำหนดเขตอนุรักษ์แหล่งที่อยู่อำศัย แหล่งเลี้ยงตัวอ่อนที่สำคัญ
1.3 กำหนดกำรอนุรักษ์และคุ้มครองชนิดพันธุ์ในบำงฤดูกำล เพื่อห้ำมทำประมงด้วยเครื่องมือ/
วิธีกำรบำงชนิดตำมที่กฏหมำยกำหนด
1.4 บูรณำกำรแผนและมำตรกำรฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยำกรประมงชำยฝั่งในระหว่ำงหน่วยงำน
รำชกำร องค์กำรบริหำรส่วนท้องถิ่น และองค์กรพัฒนำเอกชน (NGOs)
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริม และพัฒนำกำรประมงนอกน่ำนน้ำไทย
(เป้าประสงค์ที่ 14.6) 3. จัดระเบียบกำรประมงนอกน่ำนน้ำไทย
3.1 จัดให้มีกำรขึ้นทะเบียนผู้ประกอบกำรหรือขึ้นทะเบียนผู้ที่มีควำมประสงค์จะประกอบกิจกรรมกำร
ประมงนอกน่ ำ นน้ ำไทยรวมทั้ ง ขึ้ น ทะเบี ย นผู้ ป ระกอบกำรที่ มี สั ม ปทำนหรื อ ข้ อ ตกลงทำงกำรประม งกั บ
ต่ำงประเทศอยู่แล้ว
3.2 ตรวจสอบเงื่อนไขและข้อตกลงต่ำงๆ ที่มีกำรลงนำมแล้ว ก่อนที่จะอนุญำตให้มีกำรส่งเรือประมง
ออกไปทำกำรประมง
3.3 กำหนดมำตรกำรป้องกันไม่ให้เรือนอกน่ำนน้ำเข้ำมำทำประมงในประเทศ
3.4 ควบคุมกำรทำประมงนอกน่ำนน้ำตำมกฎระเบียบและเงื่อนไขที่กำหนด (เช่น จำนวนและขนำด
เรือ เครื่องมือประมง มำตรฐำนควำมปลอดภัย) รวมทั้งกำรกำหนดบทลงโทษและเพิ่มควำมเข้มข้นในกำร
ลงโทษผู้ประกอบกำร ไต้ก๋งเรือหรือผู้ควบคุมเรือประมงที่ฝ่ำฝืนกฎหมำย
3.5 พัฒนำระบบติดตำม ควบคุม และเฝ้ำระวัง (Monitoring Control and Surveillance: MCS)
ทีม่ ีประสิทธิภำพโดยรวมถึงกำรติดตั้งระบบติดตำมเรือ (Vessel Monitoring System: VMS) และกำรควบคุม
ของรัฐท่ำเรือ (port state control)
พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558
(เป้าประสงค์ที่ 14.2 14.5 และตัวชีวัดที่ 14.2.1 14.5.1) “หมวด 3 กำรคุ้มครองทรัพยำกรทำงทะเล
และชำยฝั่ง”
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“มำตรำ 20 เพื่อประโยชน์ในกำรสงวน กำรอนุรักษ์ และกำรฟื้นฟูทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งที่
มิใช่พื้น ที่ป่ ำชำยเลนตำมมำตรำ 18 ให้ คงสภำพธรรมชำติและมีส ภำพแวดล้ อ มและระบบนิเวศที่มีควำม
สมบูรณ์ ให้รัฐมนตรีโดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรมีอำนำจออกกฎกระทรวงกำหนดให้พื้นที่ที่มีลักษณะ
ดังต่อไปนี้ เป็นพื้นที่คุ้มครองทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง
(1) พื้นที่ที่มีทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งอยู่ในสภำพสมบูรณ์อันสมควรสงวนไว้ให้คงอยู่ในสภำพ
ทำงธรรมชำติเดิม
(2) พื้นที่ที่เป็นถิ่นที่อยู่อำศัยของสัตว์และพืชตำมสภำพทำงธรรมชำติที่สมบูรณ์
(3) พื้นที่ที่มีควำมสำคัญด้ำนระบบนิเวศทำงทะเลและชำยฝั่งอันควรแก่กำรอนุรักษ์ พื้นที่ที่กำหนดให้
เป็นพื้นที่คุ้มครองทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งตำมวรรคหนึ่งต้องเป็นพื้นที่ที่มิได้อยู่ในเขตอนุรักษ์ หรือเขตที่
ได้รับอนุญำตให้ทำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรประมง กำรออกกฎกระทรวงตำมวรรคหนึ่ง
ให้กำหนดมำตรกำรคุ้มครองตำมมำตรำ 23 และให้มีแผนที่แสดงแนวเขตพื้นที่คุ้มครองทรัพยำกรทำงทะเลและ
ชำยฝั่งแนบท้ำยกฎกระทรวงด้วย”
(เป้าประสงค์ที่ 14.2 14.5 และตัวชีวัดที่ 14.2.1 14.5.1) “มำตรำ 23 กำรกำหนดมำตรกำรคุ้มครอง
ตำมมำตรำ 18 มำตรำ 20 และมำตรำ 22 ให้กำหนดในเรื่องหนึ่งเรื่องใดดังต่อไปนี้”
“(2) กำหนดมำตรกำรในกำรสงวน กำรอนุรักษ์ กำรฟื้นฟู และกำรใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรทำง
ทะเลและชำยฝั่งตำมควำมเหมำะสมแก่สภำพพื้นที่นั้น” “(5) กำหนดมำตรกำรคุ้มครองอื่นๆ ตำมที่เห็นสมควร
และเหมำะสมแก่สภำพพื้นที่นั้น”
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บทที่ 6
การจัดลาดับความสาคัญ
จำกกำรศึกษำภำพรวมของปัญหำ และกำรแก้ไขปัญหำควำมยั่งยืนของทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง
ในประเทศไทยปัจจุบัน พบว่ำประเด็นที่ระบุไว้ในเป้ำหมำยที่ 14 มีควำมสำคัญในยุทธศำสตร์และนโยบำยของ
ประเทศไทย (national priorities) เนื่องจำกเป็นปัญหำที่ส่งผลกระทบต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของ
ชำติอย่ำงกว้ำงขวำง โดยเฉพำะในภำคกำรประมงและกำรท่องเที่ยว จึงมีกำรกำหนดนโยบำย ยุทธศำสตร์
มำตรกำร และแนวทำงปฏิบัติเพื่อกำรพัฒนำและอนุรักษ์ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งไว้อย่ำงชัดเจน อำทิ
วำระปฏิรูปประเทศ ยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) นโยบำยควำมมั่นคงแห่งชำติ พ.ศ.
2558 - 2564 แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564 แผนจัดกำรคุณภำพ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 - 2564 แผนแม่บทรองรับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ พ.ศ. 2558 - 2593
แผนควำมมั่นคงแห่งชำติทำงทะเล พ.ศ. 2558 - 2564 แผนแม่บทบูรณำกำรจัดกำรควำมหลำกหลำยทำง
ชีวภำพ พ.ศ. 2558 - 2564 แผนแม่บทกำรจัดกำรประมงทะเลไทย พ.ศ. 2552 - 2561 และพระรำชบัญญัติ
ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง พ.ศ. 2558
เนื่องจำกกำรดำเนินงำนขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนถูกกำหนดโดยปัจจัยระยะเวลำ คือ
ภำยในปี ค.ศ. 2030 รวมถึงต้องคำนึ งถึ งบริบทอื่นๆ ได้แก่ ปั จจัยด้ำนทรัพยำกร ควำมเหมำะสม ควำม
สอดคล้อง ควำมเป็นไปได้ และผลกระทบต่อผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งมีน้ำหนักมำกน้อยแตกต่ำงกันในแต่ละเป้ำประสงค์
และตัวชี้วัด ดังนั้น เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนบรรลุตำมวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ในกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำร
พัฒนำที่ยั่งยืนจึงควรคัดเลือกเป้ำประสงค์ที่มีควำมจำเป็นเร่งด่วน หรือมีผลกระทบต่อประชำชนโดยรวมหรือ
ส่วนใหญ่ รวมถึงกำรคัดเลือกตัวชี้วัดที่มีควำมเป็นไปได้สูงกว่ำในกำรตรวจสอบระดับควำมสำเร็จของกำร
ดำเนินกำรตำมเป้ำหมำย เพื่อดำเนินกำรก่อนในระยะแรก ทั้งนี้ เกณฑ์ที่ใช้ในกำรคัดเลือกและเรียงลำดับ
ควำมสำคัญของเป้ำประสงค์และตัวชี้วัดภำยใต้เป้ำหมำยที่ 14 ได้แก่ (1) ควำมสำคัญ – มีกำรระบุไว้ใน
ยุทธศำสตร์และนโยบำยของประเทศ (2) ควำมชัดเจน (science based) – มีทฤษฎี/หลักกำร/ข้อมูลทำง
วิทยำศำสตร์รองรับ (3) ควำมเป็นไปได้ (means of implementation availability) – มีมำตรกำร กลไก
และหน่วยงำนรองรับในทำงปฏิบัติ และ (4) ควำมเชื่อมโยง (local, regional, and global relevance) – มี
ควำมสอดคล้องกับแนวคิดในระดับสำกลและเกี่ยวข้องในระดับประเทศและท้องถิ่น โดยมีสรุปผลกำรศึกษำ
แสดงในตำรำงที่ 6.1 แสดงกำรจัดลำดับควำมสำคัญของเป้ำประสงค์และตัวชี้วัดภำยใต้เป้ำหมำยที่ 14 ใน
บริบทไทย
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ในกำรประชุมคณะกรรมกำรเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (กพย.) ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 16 ธันวำคม
พ.ศ. 2559 ณ ตึกสันติไมตรีหลังใน ทำเนียบรัฐบำล โดยมีนำยกรัฐมนตรีเป็นประธำนกำรประชุมและมีผู้แทน
จำกส่วนรำชกำรและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเข้ำร่วมกำรประชุมนั้น ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกับผลกำรจัดลำดับ
ควำมสำคัญของเป้ำประสงค์ภำยใต้เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนในส่วนของประเทศไทย ที่ต้องเร่งดำเนินกำร
จำนวน 30 ลำดับแรกจำก 169 เป้ำประสงค์ โดยใช้เกณฑ์กำรพิจำรณำจัดลำดับควำมสำคัญ 2 เกณฑ์หลัก คือ
ควำมสำคัญ (ควำมเร่งด่วนและผลกระทบ) และควำมพร้อมใน 5 ด้ำน (ข้อมูล ควำมรู้ กฎหมำย ทรัพยำกร
และสังคม) ทั้งนี้ ในส่วนของเป้ำหมำยที่ 14 (อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จำกมหำสมุทรและทรัพยำกรทำงทะเล
เพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน) กำหนดให้มีกำรเร่งดำเนินกำรขับเคลื่อนเป้ำประสงค์ที่ 14.4 (กำรประมงอย่ำง
ยั่งยืน) และ 14.6 (ยกเลิกมำตรกำรอุดหนุนกำรประมง) เป็นเป้ำประสงค์ที่มีควำมสำคัญลำดับแรก
สำหรับเป้ำประสงค์ที่เหลือ (14.1 14.2 14.3 14.5 14.7 14.a 14.b และ 14.c) นั้น ผู้วิจัยเห็นว่ำมี
ควำมจำเป็นต่อกำรบริหำรจัดกำรและอนุรักษ์ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งของไทย ซึ่งต้องให้ควำมสำคัญ
อย่ำงจริงจังเสมือนกัน ดังจะเห็นได้จำกข้อพิจำรณำของ กพย. ที่ให้หน่วยงำนดำเนินกำรในเป้ำหมำยอื่นๆ
นอกเหนือจำก 30 เป้ำหมำยเร่งด่วนแล้ว รวมถึงกำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำน
เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนที่ 14 อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จำกมหำสมุท รและทรัพยำกรทำงทะเลเพื่อกำร
พัฒนำอย่ำงยั่งยืน ภำยใต้กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
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เป้าหมายระดับชาติด้านทะเล
และชายฝั่ง

ความชัดเจนของเป้าประสงค์/
ตัวชีวัด6

1. เป้าประสงค์และตัวชีวัดที่มคี วามสาคัญลาดับสูง (ตามมติ กพย. ครังที่ 1/2559)
เป้าประสงค์ที่ 14.4 ควบคุมกำร 1. นโยบำยควำมมั่นคงแห่งชำติ พ.ศ.  กำรจัดระดับชัน้ ตำมวิธีกำร
ประมงอย่ำงมีประสิทธิภำพ และ
2558 - 2564
ได้มำของตัวชีว้ ัด: Tier I7
หยุดกำรจับสัตว์น้ำเกินศักยภำพ 2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม  ฐำนข้อมูลมีกำรพัฒนำอย่ำง
กำรประมงผิดกฎหมำย ขำดกำร
แห่งชำติ ฉบับที่ 12
ต่อเนื่อง โดยกรมประมง
รำยงำนและไร้กำรควบคุม
พ.ศ. 2560 - 2564
(MSY) และ ศปมผ.
กำรใช้เครื่องมือประมงที่ทำลำย
(ปัญหำ IUU)
3. แผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม
ทรัพยำกรและระบบนิเวศ
พ.ศ. 2560 - 2564
ตลอดจนกำรปฏิบัติตำมแผนกำร
4. แผนควำมมัน่ คงแห่งชำติ
จัดกำรที่กำหนดจำกฐำนควำมรู้
ทำงวิทยำศำสตร์ เพื่อให้มีกำรฟื้นฟู ทำงทะเล พ.ศ. 2558 - 2562
5. แผนแม่บทบูรณำกำรจัดกำรควำม
ทรัพยำกรประมงโดยเร็วที่สุด
6

มาตรการ/กลไก
การดาเนินงาน6ุ

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

 จัดทำกระบวนกำร
 FAO ใช้ตัวชี้วดั ด้ำนปริมำณ
ดำเนินงำนและมำตรกำร
สัตว์นำที
้ ่มีอยู่สูงกว่ำระดับกำร
ประเมิน MSY ที่ชัดเจน
จับสัตว์น้ำสูงสุดที่ยั่งยืน หรือ
MSY และปริมำณกำรจับสัตว์
 กำรทำประมงที่เหมำะสม
น้ำต่อหน่วยกำรลงแรงประมง
กำรอนุญำตทำกำรประมง
หรือ CPUE
แต่ละกลุ่มสัตว์น้ำ และกำร
ในกำรประเมินควำมอุดม
ออกใบอนุญำตทำกำร
สมบูรณ์ของระบบนิเวศทำง
ประมง
ทะเลเพื่อกำรทำประมงทะเล
 หน่วยงำนรับผิดชอบในกำร
ที่ยั่งยืน
เก็บรวบรวมและวิเครำะห์
ข้อมูล คือ กระทรวงเกษตร  กรมประมงมีกำรจัดเก็บข้อมูล

สรุปจำกเอกสำรประกอบกำรประชุมคณะทำงำนขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนที่ 14ฯ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 30 มกรำคม พ.ศ. 2560
7
ข้อมูลกำรจัดลำดับเมื่อวันที่ 20 เมษำยน พ.ศ. 2560 โดย IAEG - SDG กำรจัดระดับชั้นตำมวิธีกำรได้มำของตัวชี้วัด (https://unstats.un.org/sdgs/iaeg-sdgs/tier-classification/) Tier I:
ตัวชี้วัดซึ่งมีกำรกำหนดวิธีกำรได้มำที่ชัดเจน มีมำตรฐำน และข้อมูลมีกำรผลิตโดยประเทศต่ำงๆ อย่ำงสม่ำเสมอ (Indicator conceptually clear, established methodology and standards
available and data regularly produced by countries.) Tier II: ตัวชี้วัดซึ่งมีกำรกำหนดวิธีกำรได้มำที่ชัดเจน มีมำตรฐำน แต่ข้อ มูลไม่ได้มีกำรผลิตโดยประเทศต่ำงๆ อย่ำงสม่ำเสมอ
(Indicator conceptually clear, established methodology and standards available but data are not regularly produced by countries.) Tier III: ตัวชี้วัดซี่งยังไม่มีกำรกำหนด
หลักกำร มำตรฐำน วิธีกำรได้มำ และหรืออยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำ/ทดสอบ (Indicator for which there are no established methodology and standards or methodology/standards are being
or will be developed/tested.)
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เป้าประสงค์และตัวชีวัด
อย่ำงน้อยให้อยู่ในระดับ
ที่สำมำรถจับสัตว์น้ำได้อย่ำงยั่งยืน
สูงสุด (maximum sustainable
yield: MSY) ตำมลักษณะทำง
ชีวภำพของทรัพยำกรนัน้ ๆ ให้
เกิดผลสำเร็จภำยในปี พ.ศ. 2563
ตัวชี้วัดที่ 14.4.1 สัดส่วนของ
ประชำกรประมง (fish stocks)
ที่อยู่ในระดับควำมยั่งยืนทำง
ชีวภำพ (MSY)
ค่าเป้าหมาย6ุ
 ปริมำณกำรจับสัตว์น้ำรวม/ปี
ของประเทศไม่เกิน xxx ตัน
เป้าประสงค์ที่ 14.6 ห้ำมกำร
อุดหนุนกำรผลิตและกำรค้ำทำง
ประมงที่มีรูปแบบส่งเสริมกำรจับ
สัตว์นำเกิ
้ นศักยภำพ ยกเลิกระบบ
อุดหนุนที่มีผลสนับสนุนกำรประมง
ผิดกฎหมำย ขำดกำรรำยงำนและไร้
กำรควบคุม หลีกเลี่ยงกำรใช้ระบบ

เป้าหมายระดับชาติด้านทะเล
และชายฝั่ง
หลำกหลำยทำงชีวภำพ พ.ศ.
2558 – 2564
6. แผนแม่บทกำรจัดกำรประมง
ทะเลไทย พ.ศ. 2552 – 2561

ความชัดเจนของเป้าประสงค์/
ตัวชีวัด6

มาตรการ/กลไก
การดาเนินงาน6ุ
และสหกรณ์ (กรมประมง)

ความสอดคล้องเชื่อมโยง
ปริมำณกำรจับสัตว์น้ำต่อ
หน่วยกำรลงแรงประมง
(CPUE) และกำรวิเครำะห์
ค่ำ MSY เป็นประจำทุกปีเพื่อ
ตรวจสอบควำมอุดมสมบูรณ์
ของผลผลิตประมง

1. นโยบำยควำมมั่นคงแห่งชำติ พ.ศ.  กำรจัดระดับชัน้ ตำมวิธีกำร
 กำรทำ MOU กับประเทศคู่  FAO กำหนดแผนปฏิบตั ิ
ระหว่ำงประเทศ (International
2558 - 2564
ได้มำของตัวชีว้ ัด: Tier III
ค้ำโดยกรมประมง
Plan of Action: IPOA)
2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม  ฐำนข้อมูลมีกำรพัฒนำอย่ำง  หน่วยงำนรับผิดชอบในกำร
เกี่ยวกับ
แห่งชำติ ฉบับที่ 12
ต่อเนื่องโดย ศปมผ. เกี่ยวกับ
เก็บรวบรวมและวิเครำะห์
กำรทำประมงผิดกฎหมำย ขำด
พ.ศ. 2560 - 2564
กำรแก้ไขปัญหำ IUU
ข้อมูล คือ
กำรรำยงำน และไร้กำรควบคุม
กระทรวงเกษตรและ
3. แผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม  ฐำนข้อมูลจำกกำรพัฒนำและ
(IUU) ในปี พ.ศ. 2544 เพื่อให้
สหกรณ์ (กรมประมง)
พ.ศ. 2560 - 2564
ควบคุมระบบกำรผลิตสินค้ำ
ประเทศต่ำงๆ นำไปปฏิบัติหรือ
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เป้าหมายระดับชาติด้านทะเล
และชายฝั่ง
อุดหนุนในลักษณะดังกล่ำว โดยให้ 4. แผนควำมมัน่ คงแห่งชำติ
ตระหนักว่ำกำรใช้มำตรกำรพิเศษ
ทำงทะเล พ.ศ. 2558 - 2562
และข้อยกเว้นที่เหมำะสมและมี
5. แผนแม่บทบูรณำกำรจัดกำรควำม
ประสิทธิภำพสำหรับประเทศกำลัง
หลำกหลำยทำงชีวภำพ พ.ศ.
พัฒนำและด้อยพัฒนำควรอยู่ภำยใต้
2558 - 2564
กรอบกำรเจรจำกำรอุดหนุนกำร
6. แผนแม่บทกำรจัดกำรประมง
ประมงขององค์กำรกำรค้ำโลก ทัง้ นี้
ทะเลไทย พ.ศ. 2552 - 2561
ให้เกิดผลภำยในปี พ.ศ. 2563
ตัวชี้วัดที่ 14.6.1 ควำมก้ำวหน้ำของ
ประเทศในระดับกำรใช้กลไกข้อตกลง
ระหว่ำงประเทศเพื่อยับยั้งกำรประมง
ผิดกฎหมำย ขำดกำรรำยงำน และไร้
กำรควบคุม
ค่าเป้าหมาย6
 ร้อยละของควำมสำเร็จในกำร
ดำเนินกำรแก้ไขกำรประมงทีผ่ ิด
กฎหมำย ที่ไม่มีกำรรำยงำน
และที่ไม่มีกำรควบคุม

ความชัดเจนของเป้าประสงค์/
ตัวชีวัด6
และผลิตภัณฑ์ประมงทะเล
ของไทย โดย
- กรมประมง
- สมำคมสินค้ำประมง
- องค์กำรสะพำนปลำ
- สมำพันธ์ผู้ผลิตสินค้ำประมง
ไทย
- สภำอุตสำหกรรมแห่ง
ประเทศไทย
- สภำหอกำรค้ำแห่ง
ประเทศไทย

มาตรการ/กลไก
การดาเนินงาน6ุ
- กรมเจ้ำท่ำ
- กองทัพเรือ (ศปมผ.)

ความสอดคล้องเชื่อมโยง
ปรับใช้บนฐำนควำมสมัครใจ
เพื่อป้องกัน ต่อต้ำน และขจัด
กำรทำประมงที่ผดิ กฎหมำย
ขำดกำรรำยงำน และไร้กำร
ควบคุม
 เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ
ที่ทั่วโลกยอมรับ ประเทศไทย
จัดตั้ง ศปมผ. และเชื่อมโยงกำร
ดำเนินกำรกับ ศรชล. และกรม
ประมงในกำรควบคุมกำกับ
ไม่ให้มีกำรทำประมงแบบ IUU
และกำรตั้งศูนย์ PIPO (Port
in/Port out) รวมทัง้ กำหนด
แนวทำง และมำตรกำรแก้ไข
ปัญหำกำรประมง IUU รวมถึง
กำรปรับปรุงระบบกำรรวบรวม
ข้อมูลและกำรเผยแพร่ข้อมูล
สำรสนเทศไปสู่ระดับปฏิบัติใน
รูปแบบออนไลน์

2. เป้าประสงค์และตัวชีวัดอื่นๆ
เป้าประสงค์ที่ 14.1 ป้องกันและ

1. วำระปฏิรูปประเทศ (ที่ 25/2558)

 กำรจัดระดับชัน้ ตำมวิธีกำร
55

 กำรพัฒนำระบบภูมิ

 สหประชำชำติและสหภำพ

รำยงำนฉบับสมบูรณ์
(Final Report)

เป้าประสงค์และตัวชีวัด

เป้าหมายระดับชาติด้านทะเล
และชายฝั่ง
ลดมลพิษทำงทะเลทุกประเภท
ระบบกำรบริหำรจัดกำร
โดยเฉพำะมลพิษจำกชำยฝั่ง
ทรัพยำกร: กำรปฏิรูปกำรจัดกำร
ซึ่งรวมถึงขยะ ของเสีย และมลพิษ
ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง
ทำงน้ำที่เกิดจำกสำรอำหำร
2. ยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี (พ.ศ.
(nutrient pollution) ในทะเล ให้
2560 - 2579)
บรรลุผลภำยในปี พ.ศ. 2568
3. นโยบำยควำมมั่นคงแห่งชำติ พ.ศ.
ตัวชี้วัดที่ 14.1.1 ดัชนีของ
2558 - 2564
ปรำกฏกำรณ์ยูโทรฟิเคชัน่ และ
4. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
ควำมหนำแน่นของขยะพลำสติกใน แห่งชำติ ฉบับที่ 12
น้ำทะเล/ตร.กม.
พ.ศ. 2560 - 2564
6
ค่าเป้าหมาย
5. แผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม
 ปริมำณสำรอำหำรที่ส่งเสริม
พ.ศ. 2560 - 2564
กำรเกิดยูโทรฟิเคชั่นลดลง
6. แผนควำมมัน่ คงแห่งชำติ
 ควำมถี่ในกำรเกิดยูโทรฟิเคชั่น
ทำงทะเล พ.ศ. 2558 - 2562
น้อยลง
7. แผนแม่บทบูรณำกำรจัดกำรควำม
 ปริมำณควำมหนำแน่นขยะ
หลำกหลำยทำงชีวภำพ พ.ศ.
พลำสติกในทะเลลดลง
2558 - 2564

ความชัดเจนของเป้าประสงค์/
มาตรการ/กลไก
ความสอดคล้องเชื่อมโยง
6
6ุ
ตัวชีวัด
การดาเนินงาน
ได้มำของตัวชีว้ ัด: Tier III
สำรสนเทศเพื่อติดตำม
ยุโรปเห็นพ้องกันว่ำ
คุณภำพน้ำทะเล
ปรำกฏกำรณ์ยูโทรฟิเคชัน่
 รำยงำนสถำนกำรณ์มลพิษ
และขยะพลำสติกเป็น
ของประเทศไทย (รำยปี)
 ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพ
อันตรำยต่อสิ่งมีชวี ิตในทะเล
 ปริมำณสำรอำหำรที่ตรวจวัดจำก กำรใช้เทคโนโลยีภูมิ
ทำให้เกิดกำรสูญเสียภำวะ
สำรสนเทศในกำรติดตำม
ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของ
สมดุลของสิ่งมีชีวิตในน้ำและ
ตรวจสอบคุณภำพ
ชุมชนทัว่ ประเทศ 50 แห่ง
กำรเสื่อมสภำพของระบบ
สิ่งแวดล้อมทำงทะเล
 มำตรฐำนน้ำทิ้งจำกโรงงำน
นิเวศแหล่งน้ำ
 สนับสนุนงำนวิจัยเชิงลึก
อุตสำหกรรม จำกนิคม
ด้ำนแนวทำงและกลยุทธ์เชิง  UN Environment และ
อุตสำหกรรมและเขต
IOC-UNESCO อยู่ในระหว่ำง
เทคนิคเพื่อกำรจัดกำร
ประกอบกำรอุตสำหกรรม
ศึกษำและทดสอบตัวชี้วัด
ผลประโยชน์แห่งชำติทำง
 ปริมำณ loading BOD
ทะเลอย่ำงยั่งยืน อำทิ “ขยะ ปรำกฏกำรณ์ยโู ทรฟิเคชัน่
ในแม่น้ำสำยหลัก
และควำมหนำแน่นของขยะ
ทะเล”
 ข้อมูลคุณภำพน้ำทะเล
พลำสติกในน้ำทะเล/ตร.กม.
 หน่วยงำนรับผิดชอบในกำร
 วิเครำะห์แหล่งกำเนิดขยะ
ซึ่งคำดว่ำจะแล้วเสร็จ
เก็บรวบรวมและวิเครำะห์
บริเวณพื้นที่ชำยฝัง่ จำกแผนที่
ประมำณปลำยปี พ.ศ. 2560
ข้อมูล คือ
กำรใช้ประโยชน์ที่ดินชำยฝั่ง
(Chlorophyll-a และ Beach
- กระทรวงทรัพยำกร
ทะเล
Litter) และ 2563 (ICEP
ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
 วิเครำะห์และตรวจสอบกำร
Floating และ
(กรมควบคุมมลพิษ
เคลื่อนที่ของขยะลงสู่ทะเลจำก
Debris Density)
กรมทรัพยำกรทำงทะเลและ
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เป้าประสงค์และตัวชีวัด

เป้าหมายระดับชาติด้านทะเล
และชายฝั่ง

ความชัดเจนของเป้าประสงค์/
ตัวชีวัด6
สีของน้ำทะเลด้วยข้อมูล
ภำพถ่ำยดำวเทียมร่วมกับ
ข้อมูลทิศทำงและควำมเร็วของ
กระแสน้ำจำกระบบเรดำร์
ชำยฝัง่

เป้าประสงค์ที่ 14.2 บริหำร
1. รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  กำรจัดระดับชัน้ ตำมวิธีกำร
จัดกำรและปกป้องระบบนิเวศทำง
พุทธศักรำช 2560
ได้มำของตัวชีว้ ัด: Tier III
ทะเลและชำยฝั่งอย่ำงยั่งยืน เพือ่
2. วำระปฏิรูปประเทศ (ที่ 25/2558)  พ.ร.บ. ส่งเสริมกำรบริหำร
หลีกเลี่ยงผลกระทบเชิงลบ
ระบบกำรบริหำรจัดกำร
จัดกำรทรัพยำกรทำงทะเล
ที่รุนแรง รวมถึงกำรสร้ำงควำม
ทรัพยำกร: กำรปฏิรูปกำรจัดกำร
และชำยฝัง่ พ.ศ. 2558
เข้มแข็ง (Resilience) และฟื้นฟู
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มาตรการ/กลไก
การดาเนินงาน6ุ
ชำยฝัง่ กรมส่งเสริมคุณภำพ
สิ่งแวดล้อม กรมอุทยำน
แห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์
พืช สำนักงำนปลัดกระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม)
- กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ (กรมประมง)
- กระทรวงวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี (สำนักงำน
พัฒนำเทคโนโลยีอวกำศ
และภูมิสำรสนเทศ
(องค์กำรมหำชน))
- สำนักงำนกองทุน
สนับสนุนกำรวิจัย
 กำรรวบรวมข้อมูล
สถำนะปัจจุบันของที่อยู่
อำศัยสัตว์นำทะเลที
้
่สำคัญ
 มำตรกำรอนุรักษ์ เช่น
ประกำศพื้นที่ปิดอ่ำวทะเล

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

 แนวคิดกำรจัดกำรพื้นที่เชิง
ระบบนิเวศที่เน้นผลในทำง
ปฏิบัติคือกำรบูรณำกำร
แนวคิดดังกล่ำวในแผนและ
ยุทธศำสตร์ระดับพื้นที่
โดยเฉพำะในเขตเศรษฐกิจ

รำยงำนฉบับสมบูรณ์
(Final Report)

เป้าประสงค์และตัวชีวัด

เป้าหมายระดับชาติด้านทะเล
ความชัดเจนของเป้าประสงค์/
มาตรการ/กลไก
ความสอดคล้องเชื่อมโยง
6
6ุ
และชายฝั่ง
ตัวชีวัด
การดาเนินงาน
ระบบนิเวศอย่ำงเป็นรูปธรรม เพื่อ
ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง
กำหนดให้กรมทรัพยำกร
 ตัวชี้วัดกำรควบคุมจำนวน
จำเพำะซึ่งรัฐชำยฝั่งมีสทิ ธิ
คงควำมอุดมสมบูรณ์และผลิตภำพ 3. ยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี (พ.ศ.
ทำงทะเลและชำยฝัง่ เป็น
วันทำประมง
อธิปไตยในกำรสำรวจ
ของทะเล ให้สำเร็จภำยในปี พ.ศ.
หน่วยงำนหลักในกำรกำกับ
แสวงประโยชน์ อนุรักษ์ และ
2560 - 2579)
 กำรกำหนดแผนและ
2563
ดูแล กำรอนุรักษ์ กำรฟื้นฟู
กำรจัดกำรทรัพยำกร
มำตรกำรระดับชำติและ
4. แผนควำมมัน่ คงแห่งชำติ
และกำรบริหำรจัดกำร
ธรรมชำติ ทั้งที่มชี ีวิตและ
ตัวชี้วัดที่ 14.2.1 สัดส่วนของ
ระดับพื้นที่ โดยมีนิยำม
ทำงทะเล พ.ศ. 2558 - 2562
ทรัพยำกรทำงทะเลและ
ไม่มีชีวิตในน้ำเหนือพื้นดิน
พื้นที่เขตเศรษฐกิจจำเพำะของ
ควำมหมำยและกำหนด
5. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
ชำยฝัง่ มีขอบเขตควำม
ท้องทะเล
ประเทศที่มีกำรบริหำรจัดกำร
ช่วงเวลำชัดเจน
แห่งชำติ ฉบับที่ 12
รับผิดชอบเชิงพื้นที่ ได้แก่ เขต  หน่วยงำนรับผิดชอบในกำร  UN Environment และ
เชิงระบบนิเวศ
พ.ศ. 2560 - 2564
ทรัพยำกรทำงทะเลและ
IOC-UNESCO อยู่ในระหว่ำง
ค่าเป้าหมาย6
เก็บรวบรวมและวิเครำะห์
6. แผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม
ชำยฝัง่ ครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่
ศึกษำและทดสอบวิธีหำค่ำ
คือ
 สัดส่วนของจำนวนแผนกำร
พ.ศ. 2560 - 2564
ชำยฝัง่ ไปจรดเขตเศรษฐกิจ
และระบบกำรเก็บข้อมูลสถิติ
- กระทรวงทรัพยำกร
จัดกำรพื้นที่ระบบนิเวศทำง
7. แผนแม่บทบูรณำกำรจัดกำรควำม จำเพำะของประเทศไทย
สัดส่วนของพื้นที่เขตเศรษฐกิจ
ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
ทะเลและชำยฝั่งทีผ่ ่ำนเกณฑ์
หลำกหลำยทำงชีวภำพ พ.ศ.
จำเพำะของประเทศทีม่ ีกำร
(กรมทรัพยำกรทำงทะเลและ
กำรประเมินไม่น้อยกว่ำร้อยละ
2558 - 2564
บริหำรจัดกำรเชิงระบบนิเวศ
ชำยฝัง่ กรมอุทยำนแห่งชำติ
xx (รอควำมชัดเจนจำกข้อมูล
8. แผนแม่บทกำรจัดกำรประมง
ในประเทศกรณีศึกษำ
สัตว์ปำ่ และพันธุ์พชื )
ฐำน)
ทะเลไทย พ.ศ. 2552 - 2561
ซึ่งคำดว่ำจะทรำบผลในปี
- กระทรวงเกษตรและ
 สัดส่วนของพืน้ ที่ทำงทะเลและ
9. พระรำชบัญญัติส่งเสริมกำร
พ.ศ. 2561 (วิธีหำค่ำ) และ
สหกรณ์ (กรมประมง)
ชำยฝัง่ ที่ได้รับกำรฟื้นฟูระบบ
บริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเล
หลังจำกปี พ.ศ. 2564 (ระบบ
นิเวศที่เสื่อมโทรมให้กลับมำมี
และชำยฝั่ง พ.ศ. 2558
สถิติข้อมูล)
ควำมสมบูรณ์
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เป้าหมายระดับชาติด้านทะเล
และชายฝั่ง

ความชัดเจนของเป้าประสงค์/
ตัวชีวัด6

มาตรการ/กลไก
การดาเนินงาน6ุ

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

 แผนกำรจัดกำรทรัพยำกรประมง
ที่กำหนดมำตรกำรชัดเจน
(จำนวนมำตรกำร)
เป้าประสงค์ที่ 14.3
ลดและแก้ไขผลกระทบของภำวะ
ควำมเป็นกรดในน้ำทะเล
รวมถึงขยำยควำมร่วมมือ
ด้ำนวิทยำศำสตร์ในทุกระดับ
ตัวชี้วัดที่ 14.3.1 ภำวะควำมเป็น
กรดในทะเลเฉลี่ย (pH) จำกจุด
ตรวจวัดสถำนีสุ่มตัวอย่ำง
ที่กำหนดไว้
ค่าเป้าหมาย6
 ค่ำ pH ตรวจวัดด้วยวิธีกำร
มำตรฐำนในอ่ำวไทยและทะเล
อันดำมันรวมไม่น้อยกว่ำ
5 บริเวณ

1. วำระปฏิรูปประเทศ (ที่ 25/2558)  กำรจัดระดับชัน้ ตำมวิธีกำร
ระบบกำรบริหำรจัดกำร
ได้มำของตัวชีว้ ัด: Tier III
ทรัพยำกร: กำรปฏิรูปกำรจัดกำร  ข้อมูลคุณภำพน้ำทะเล –
ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง
พำรำมิเตอร์ควำมเป็น
2. ยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี (พ.ศ.
กรดด่ำงย้อนหลัง 20 ปี
2560 - 2579)
3. นโยบำยควำมมั่นคงแห่งชำติ พ.ศ.
2558 - 2564
4. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ ฉบับที่ 12
พ.ศ. 2560 - 2564
5. แผนแม่บทรองรับกำร
เปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ
พ.ศ. 2558 - 2593
6. แผนแม่บทบูรณำกำรจัดกำรควำม
หลำกหลำยทำงชีวภำพ พ.ศ.
2558 - 2564
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 กำรตรวจวัดค่ำ pH ด้วยวิธี  ปรำกฏกำรณ์ทะเลกรด
มำตรฐำน และกำหนด
มีควำมเชื่อมโยงกับปัญหำกำร
สถำนีมำตรฐำนในกำรวัดน้ำ
เปลีย่ นแปลงสภำพภูมิอำกำศ
ทะเลที่มีควำมเชื่อมัน่ สูง
โลก และมีผลกระทบด้ำนลบ
ต่อสิ่งมีชีวิตในทะเล ซึ่งจำก
 หน่วยงำนรับผิดชอบในกำร
กำรติดตำมสถำนกำรณ์และ
เก็บรวบรวมและวิเครำะห์
พัฒนำระบบที่สำมำรถ
ข้อมูล คือ
ตรวจสอบค่ำควำม
- กระทรวงทรัพยำกร
เปลี่ยนแปลงของระดับ pH
ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
ของน้ำทะเลชำยฝั่ง
(กรมทรัพยำกรทำงทะเล
สหรัฐอเมริกำและทั่วโลก
และชำยฝั่ง กรมอุทยำน
มำอย่ำงต่อเนื่อง พบว่ำปัจจุบัน
แห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช
ค่ำควำมเป็นกรดของน้ำทะเลมี
กรมควบคุมมลพิษ
ค่ำเพิ่มขึ้นอย่ำงรวดเร็ว
สำนักงำนปลัดกระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
 ปัจจุบนั ยังไม่พบฐำนข้อมูล
สิ่งแวดล้อม)
ที่ใช้กำกับและอธิบำยข้อมูล
- กระทรวงเกษตรและ
หลักหรือกลุ่มข้อมูล

รำยงำนฉบับสมบูรณ์
(Final Report)

เป้าประสงค์และตัวชีวัด

เป้าประสงค์ที่ 14.5 อนุรักษ์พนื้ ที่
ทำงทะเลและชำยฝั่งให้ได้อย่ำง
น้อย ร้อยละ 10 ภำยใต้ข้อกำหนด
ของกฎหมำยทั้งในประเทศและ
ระหว่ำงประเทศ
โดยอยู่บนพืน้ ฐำนของข้อมูลทำง
วิทยำศำสตร์ที่มีอยู่ ให้เกิดผล
สำเร็จภำยในปี พ.ศ. 2563
ตัวชี้วัดที่ 14.5.1 ขอบเขตของ
พื้นที่คุ้มครองที่อยู่ในทะเล
ค่าเป้าหมาย6ุ
 พื้นที่คุ้มครองทำงทะเลไม่น้อย
กว่ำร้อยละ 10 ของพื้นที่ทำง
ทะเลทั้งหมดของประเทศ

เป้าหมายระดับชาติด้านทะเล
และชายฝั่ง

ความชัดเจนของเป้าประสงค์/
ตัวชีวัด6

1. วำระปฏิรูปประเทศ (ที่ 25/2558)  กำรจัดระดับชัน้ ตำมวิธีกำร
ระบบกำรบริหำรจัดกำร
ได้มำของตัวชีว้ ัด: Tier I
ทรัพยำกร: กำรปฏิรูปกำรจัดกำร  ประเทศไทยมีกำรกำหนด
ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง
พื้นที่อุทยำนแห่งชำติทำง
2. ยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี (พ.ศ.
ทะเลแล้วจำนวน 22 แห่ง
2560 - 2579)
 ข้อมูลจำก GIS กำหนดเขต
3. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
พื้นที่คุ้มครองสิง่ แวดล้อมใน
แห่งชำติ ฉบับที่ 12
ทะเลแล้วรวม 9,530 ตร.กม.
พ.ศ. 2560 - 2564
ในจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ภูเก็ต
พังงำ กระบี่ เพชรบุรี 4. แผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม
ประจวบคีรีขันธ์ และชลบุรี
พ.ศ. 2560 - 2564
5. แผนควำมมัน่ คงแห่งชำติ
ทำงทะเล พ.ศ. 2558 - 2562
6. พระรำชบัญญัติส่งเสริมกำร
บริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเล
และชำยฝั่ง พ.ศ. 2558
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มาตรการ/กลไก
การดาเนินงาน6ุ
สหกรณ์ (กรมประมง)

ความสอดคล้องเชื่อมโยง
ที่เกี่ยวข้อง (Metadata)

 กำรกำหนดพื้นที่อุทยำน
 กำรปกป้องพื้นทีท่ ี่มี
แห่งชำติทำงทะเลเพิ่มเติม
ควำมสำคัญต่อระบบนิเวศ
อีกไม่น้อยกว่ำ 4 แห่ง
และควำมหลำกหลำยทำง
ชีวภำพเป็นแนวคิดสำกล โดย
 กำรกำหนดเขตพื้นที่
ใช้กำรกำหนดพื้นที่คุ้มครอง
คุ้มครองสิ่งแวดล้อมในทะเล
เป็นกลไกหลัก
เพิ่มเติมอีก 233 ตร.กม.
ในกำรดำเนินงำน
ในจังหวัดสมุทรสงครำม
 UNEP-WCMC ร่วมกับ IUCN
 กำรเก็บรวมรวมข้อมูล
ดำเนินกำรรวบรวมข้อมูล
ขอบเขตพื้นที่คุ้มครองทำง
พื้นที่คุ้มครองทั่วโลกผ่ำนศูนย์
ทะเลเป็นข้อมูลดิจิทลั โดยไม่
ข้อมูล (World Database on
รวมพื้นที่แผ่นดิน
Protected Areas)
 นิยำมพื้นที่คุ้มครองคือพื้นที่
นอกจำกนี้ องค์กรไม่หวังผล
ที่มีทรัพยำกรอุดมสมบูรณ์
กำไรหลำยแห่งทั่วโลกมีกำร
ตำมพระรำชบัญญัติส่งเสริม
รวบรวมและติดตำมข้อมูลที่
กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกร
เกี่ยวข้อง
ทำงทะเลและชำยฝั่ง พ.ศ.
2558
 หน่วยงำนรับผิดชอบในกำร
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เป้าประสงค์และตัวชีวัด

เป้าประสงค์ที่ 14.7 เพิ่ม
ผลประโยชน์ทำงเศรษฐกิจของ
ประเทศหมู่เกำะขนำดเล็กที่กำลัง
พัฒนำ และประเทศด้อยพัฒนำ
จำกกำรใช้ทรัพยำกรทำงทะเล
อย่ำงยั่งยืน โดยกำรจัดกำรประมง
กำรเพำะเลี้ยง และกำรท่องเที่ยว

เป้าหมายระดับชาติด้านทะเล
และชายฝั่ง

ความชัดเจนของเป้าประสงค์/
ตัวชีวัด6

1. วำระปฏิรูปประเทศ (ที่ 25/2558)  กำรจัดระดับชัน้ ตำมวิธีกำร
ระบบกำรบริหำรจัดกำร
ได้มำของตัวชีว้ ัด: Tier III
ทรัพยำกร: กำรปฏิรูปกำรจัดกำร  (รอควำมชัดเจนจำก
ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง
Metadata)
2. ยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี (พ.ศ.
2560 - 2579)
61

มาตรการ/กลไก
การดาเนินงาน6ุ
เก็บรวบรวมและวิเครำะห์
ข้อมูล คือ
- กระทรวงทรัพยำกร
ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
(กรมอุทยำนแห่งชำติ
สัตว์ปำ่ และพันธุ์พชื
กรมทรัพยำกรทำงทะเลและ
ชำยฝัง่ สำนักงำนนโยบำย
และแผน
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม)
- กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ (กรมประมง)
- กองทัพเรือ

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

 ปัจจุบนั ยังไม่มี Metadata  ปัจจุบนั กำรพัฒนำเศรษฐกิจ
ของประเทศส่วนใหญ่ทั่วโลกที่
 หน่วยงำนรับผิดชอบในกำร
ประสบผลสำเร็จต่ำงอำศัย
เก็บรวบรวมและวิเครำะห์
รำยได้จำกสำขำกำรผลิตที่
ข้อมูล คือ กระทรวงเกษตร
สำคัญคือ กำรประมง กำร
และสหกรณ์ (กรมประมง)
เพำะเลี้ยง และกำรท่องเที่ยว
แนวคิดกำรพัฒนำที่ยงั่ ยืนจึง

รำยงำนฉบับสมบูรณ์
(Final Report)

เป้าประสงค์และตัวชีวัด
อย่ำงยั่งยืน ให้เกิดผลภำยในปี
พ.ศ. 2573
ตัวชี้วัดที่ 14.7.1 ร้อยละของ
ผลผลิตประมงที่ยั่งยืนต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
(GDP) ของประเทศหมู่เกำะขนำด
เล็กที่กำลังพัฒนำ ประเทศด้อย
พัฒนำ และประเทศอื่นๆ
ค่าเป้าหมาย6
 (ยังไม่มีกำรกำหนดค่ำเป้ำหมำย)

เป้าหมายระดับชาติด้านทะเล
ความชัดเจนของเป้าประสงค์/
และชายฝั่ง
ตัวชีวัด6
3. นโยบำยควำมมั่นคงแห่งชำติ พ.ศ.
2558 - 2564
4. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 2564
5. แผนแม่บทบูรณำกำรจัดกำรควำม
หลำกหลำยทำงชีวภำพ พ.ศ.
2558 - 2564

เป้าประสงค์ที่ 14.a เพิ่มควำมรู้ 1. วำระปฏิรูปประเทศ (ที่
 กำรจัดระดับชัน้ ตำมวิธีกำร
ทำงวิทยำศำสตร์ พัฒนำขีด
25/2558) ระบบกำรบริหำร
ได้มำของตัวชีว้ ัด: Tier III
ควำมสำมำรถในกำรวิจัย และ
จัดกำรทรัพยำกร: กำรปฏิรูปกำร  งบวิจัยด้ำนผลประโยชน์
ถ่ำยทอดเทคโนโลยีทำงทะเล โดย
จัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและ
แห่งชำติและควำมมั่นคงทำง
คำนึงถึงหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ
ชำยฝัง่
ทะเลต่องบวิจัยทั้งหมดของ
เกี่ยวกับกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี
2. นโยบำยควำมมั่นคงแห่งชำติ พ.ศ. สกว. ในปี พ.ศ. 2559 :
ทำงทะเล ภำยใต้กรรมำธิกำร
2558 - 2564
0.0045
ระหว่ำงประเทศด้ำนสมุทรศำสตร์ 3. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
เพื่อฟื้นฟูควำมสมบูรณ์ของ
แห่งชำติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.
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มาตรการ/กลไก
การดาเนินงาน6ุ

ความสอดคล้องเชื่อมโยง
มุ่งให้มีบูรณำกำรกำรผลิต
อย่ำงยั่งยืนเข้ำในระบบกำร
คำนวณผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศ (GDP) เพื่อสนับสนุน
ให้มีกำรทำประมงอย่ำงยั่งยืน
และเป็นรูปธรรม
 ปัจจุบนั ยังไม่พบฐำนข้อมูลที่ใช้
กำกับและอธิบำยข้อมูลหลัก
หรือกลุ่มข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
(Metadata)

 ข้อมูลรวบรวมจำกระบบ
 IOC/UNESCO กำหนด
บริหำรจัดกำรงำนวิจัย
หลักเกณฑ์และแนวทำง
แห่งชำติ (NRMS) ผ่ำน
ปฏิบัติกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี
สำนักงบประมำณ และ
ด้ำนมหำสมุทรเพื่อส่งเสริม
หน่วยงำนจัดสรรทุนภำครัฐ
พัฒนำกำรวิจัยทำงด้ำนทะเล
กำรจัดกำรระบบติดตำม
 จัดทำแผนที่นำทำงกำรวิจัย
สถำนกำรณ์ทำงด้ำนสมุทร
ประเด็นยุทธศำสตร์ ด้ำน
ศำสตร์ กำรพัฒนำบุคคลำกร
ผลประโยชน์แห่งชำติและ
ทำงด้ำนกำรวิจัยสมุทรศำสตร์
ควำมมั่นคงทำงทะเล (สกว.)

โครงกำร “สำรวจสถำนะของเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนในบริบทประเทศไทย และทำงเลือก
มำตรกำรทำงเศรษฐศำสตร์ สังคม และกฎหมำย” เป้ำหมำยที่ 14 ชีวิตใต้น้ำ (Life below Water)

เป้าประสงค์และตัวชีวัด

เป้าหมายระดับชาติด้านทะเล
และชายฝั่ง
มหำสมุทรและเพิ่มกำรใช้
2560 - 2564
ประโยชน์จำกควำมหลำกหลำย
4. แผนควำมมัน่ คงแห่งชำติทำง
ทำงชีวภำพทำงทะเลให้สนับสนุน
ทะเล พ.ศ. 2558 - 2562
กำรพัฒนำของประเทศกำลัง
5. แผนแม่บทกำรจัดกำรประมง
พัฒนำ โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ ประเทศ
ทะเลไทย พ.ศ. 2552 - 2561
หมู่เกำะขนำดเล็กที่กำลังพัฒนำ
และประเทศด้อยพัฒนำ
ตัวชี้วัดที่ 14.a.1 สัดส่วนของ
งบประมำณกำรวิจัยที่มีกำรจัดสรร
ให้แก่กำรวิจัยด้ำนเทคโนโลยีทำง
ทะเล

ความชัดเจนของเป้าประสงค์/
ตัวชีวัด6

ค่าเป้าหมาย6
 สัดส่วนกำรจัดสรรงบประมำณ
เพื่อกำรวิจัยทำงทะเลต่อ
งบประมำณกำรวิจัยทั้งหมด
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มาตรการ/กลไก
ความสอดคล้องเชื่อมโยง
6ุ
การดาเนินงาน
 วิจัยเพื่อจัดทำสถำนกำรณ์
และกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี
และข้อเสนอแนะกำร
 ปัจจุบนั ยังไม่พบฐำนข้อมูลที่
บริหำรจัดกำรผลประโยชน์
ใช้กำกับและอธิบำยข้อมูล
ทำงทะเลของไทยเพื่อควำม
หลักหรือกลุ่มข้อมูล
มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
ที่เกี่ยวข้อง (Metadata)
รวมถึงกำรสร้ำงและ
เชื่อมโยงระบบฐำนข้อมูล
 วิจัยเพื่อพัฒนำกรอบแนว
ทำงกำรพัฒนำเศรษฐกิจบน
ฐำนทรัพยำกรทำงทะเลและ
ชำยฝัง่ อย่ำงยัง่ ยืน (Blue
Economy) ในบริบทของ
ประเทศไทย
 หน่วยงำนรับผิดชอบในกำร
เก็บรวบรวมและวิเครำะห์
ข้อมูล คือ
- กระทรวงวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี
- กระทรวงทรัพยำกร
ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
(กรมทรัพยำกรทำงทะเล

รำยงำนฉบับสมบูรณ์
(Final Report)

เป้าประสงค์และตัวชีวัด

เป้าประสงค์ที่ 14.b ให้ประมง
พื้นบ้ำนรำยเล็ก (small - scale
artisanal fishers) สำมำรถใช้
ประโยชน์จำกทรัพยำกรทำงทะเล
และเข้ำสู่ตลำดสำหรับผลผลิต
ทำงกำรประมง
ตัวชี้วัดที่ 14.b.1 ควำมก้ำวหน้ำ
ของประเทศในกำรใช้มำตรกำร
ทำงกฎหมำย/ข้อบังคับ/นโยบำย/
กรอบกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งให้กำรดูแลและ
ปกป้องสิทธิของประมงขนำดเล็ก
ค่าเป้าหมาย6ุ
 (ยังไม่มีกำรกำหนดค่ำ
เป้ำหมำย)

เป้าหมายระดับชาติด้านทะเล
และชายฝั่ง

1. นโยบำยควำมมั่นคงแห่งชำติ
พ.ศ. 2558 - 2564
2. แผนควำมมัน่ คงแห่งชำติทำง
ทะเล พ.ศ. 2558 - 2562
3. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ ฉบับที่ 12
พ.ศ. 2560 - 2564
4. แผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม
พ.ศ. 2560-2564
5. แผนแม่บทกำรจัดกำรประมง
ทะเลไทย พ.ศ. 2552–2561

ความชัดเจนของเป้าประสงค์/
ตัวชีวัด6

 กำรจัดระดับชัน้ ตำมวิธีกำร
ได้มำของตัวชีว้ ัด: Tier III
 (รอควำมชัดเจนจำกกำร
กำหนดค่ำเป้ำหมำย)
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มาตรการ/กลไก
การดาเนินงาน6ุ
และชำยฝั่ง)
- กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ (กรมประมง)

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

 หน่วยงำนรับผิดชอบ
 กำรพัฒนำประมงพื้นบ้ำน
กำหนดค่ำเป้ำหมำย คือ กรม
เพื่อให้เกิดกำรจ้ำงงำน รำยได้
ทรัพยำกรทำงทะเลและ
และควำมมัน่ คงด้ำนอำหำร
ชำยฝั่งร่วมกับกรมประมง
เป็นประเด็นสำคัญที่กล่ำวไว้
ในจรรยำบรรณกำรทำประมง
 หน่วยงำนรับผิดชอบในกำร
อย่ำงรับผิดชอบขององค์กำร
เก็บรวบรวมและวิเครำะห์
อำหำรและเกษตรแห่ง
ข้อมูล คือ กระทรวงเกษตร
สหประชำชำติ พ.ศ. 2538
และสหกรณ์ (กรมประมง)
(FAO CCRF)
 ปัจจุบนั ยังไม่มีชุดข้อมูลหลัก
สำหรับตัวชีว้ ัดนี้ แต่ FAO อยู่
ในระหว่ำงกำรจัดเก็บข้อมูล
เพิ่มเติมในแบบสอบถำม
เกี่ยวกับกำรดำเนินกำรของ
ประเทศสมำชิกภำยใต้ CCRF
ซึ่งจัดเก็บรำย 2 ปี

โครงกำร “สำรวจสถำนะของเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนในบริบทประเทศไทย และทำงเลือก
มำตรกำรทำงเศรษฐศำสตร์ สังคม และกฎหมำย” เป้ำหมำยที่ 14 ชีวิตใต้น้ำ (Life below Water)

เป้าประสงค์และตัวชีวัด
เป้าประสงค์ที่ 14.c เพิ่มกำร
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์พื้นที่และ
ทรัพยำกรทำงทะเลอย่ำงยัง่ ยืน
โดยปฏิบตั ิตำมข้อบัญญัติของ
อนุสัญญำสหประชำชำติวำ่ ด้วย
กฎหมำยทะเล (UNCLOS) ซึ่งมี
กำรระบุไว้ในย่อหน้ำที่ 158 ของ
เอกสำร “อนำคตที่เรำต้องกำร”
(The Future We Want)
ตัวชี้วัดที่ 14.c.1 จำนวนประเทศ
ที่มีควำมก้ำวหน้ำในกำรให้
สัตยำบัน ยอมรับ และปฏิบัติตำม
กรอบข้อตกลงทำงกฎหมำย
นโยบำย และสถำบัน ภำยใต้
สนธิสัญญำระหว่ำงประเทศที่
เกี่ยวข้องกับทะเลตำมที่กล่ำวถึงใน
อนุสัญญำสหประชำชำติวำ่ ด้วย
กฎหมำยทะเล (UNCLOS) เพื่อ
กำรอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พื้นที่
และทรัพยำกรทำงทะเลและ

เป้าหมายระดับชาติด้านทะเล
และชายฝั่ง

ความชัดเจนของเป้าประสงค์/
ตัวชีวัด6

มาตรการ/กลไก
การดาเนินงาน6ุ

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

1. นโยบำยควำมมั่นคงแห่งชำติ พ.ศ.  กำรจัดระดับชัน้ ตำมวิธีกำร
 หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  อนุสัญญำสหประชำชำติวำ่
2558 - 2564
ได้มำของตัวชีว้ ัด: Tier III
กระทรวงกำรต่ำงประเทศ
ด้วยกฎหมำยทะเล ค.ศ.
เป็นคณะทำงำนฯ
1982 ประกอบด้วย
2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
 ประเทศไทยให้สัตยำบันต่อ
บทบัญญัติว่ำด้วยกำรใช้
แห่งชำติ ฉบับที่ 12
อนุสัญญำเกี่ยวกับกำรป้องกัน  กำรพิจำรณำรับรอง
ประโยชน์จำกทะเล มีผล
พ.ศ. 2560 - 2564
มลพิษทำงทะเลจำกกำรขนส่ง
อนุสัญญำ/ข้อตกลงระหว่ำง
บังคับใช้เมื่อวันที่ 16
ทำงน้ำจำนวน 3 ฉบับ คือ
ประเทศที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
3. แผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม
พฤศจิกำยน พ.ศ. 2537
IMO Convention 1948,
London Protocol 1996,
พ.ศ. 2560 - 2564
ปัจจุบนั มี 168 ประเทศที่ได้
MARPOL 1973/78 (Annex
MARPOL 1973/78
4. แผนควำมมัน่ คงแห่งชำติทำงทะเล
ให้สัตยำบันหรือส่งมอบ
I/II), และ OPRC
(Annex III-VI) และ BWM
พ.ศ. 2558 - 2562
ภำคยำนุวตั ิสำรแล้ว (ข้อมูล
Convention 1990
2004
5. แผนแม่บทบูรณำกำรจัดกำรควำม
ณ วันที่ 13 เมษำยน พ.ศ.
 หน่วยงำนรับผิดชอบในกำร
หลำกหลำยทำงชีวภำพ พ.ศ.
2560)
เก็บรวบรวมและวิเครำะห์
2558 - 2564
 ประเทศไทยได้ลงนำมรับรอง
ข้อมูล คือ กระทรวงกำร
6. แผนแม่บทกำรจัดกำรประมง
อนุสัญญำฯ ฉบับนี้ เมื่อวันที่
ต่ำงประเทศ
ทะเลไทย พ.ศ. 2552 - 2561
10 ธันวำคม พ.ศ. 2525 และ
ให้สัตยำบันโดยกำรส่งมอบ
ภำคยำนุวตั ิสำรเมื่อวันที่ 15
พฤษภำคม พ.ศ. 2554 มีผล
บังคับต่อประเทศตัง้ แต่วันที่
14 มิถุนำยน พ.ศ. 2554
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รำยงำนฉบับสมบูรณ์
(Final Report)

เป้าประสงค์และตัวชีวัด

เป้าหมายระดับชาติด้านทะเล
และชายฝั่ง

ความชัดเจนของเป้าประสงค์/
ตัวชีวัด6

ชำยฝัง่ อย่ำงยัง่ ยืน
ค่าเป้าหมาย6
 ร้อยละของควำมก้ำวหน้ำของ
ประเทศไทยในกำรให้กำร
รับรองพันธกรณีทำงทะเล
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มาตรการ/กลไก
การดาเนินงาน6ุ

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

บทที่ 7
การสารวจเบืองต้นเกี่ยวกับมาตรการทางเลือกด้านเศรษฐกิจ สังคมและกฎหมาย
เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ 14 ชีวิตใต้นา (Life Below Water)
จำกกำรศึกษำวิเครำะห์สถำนกำรณ์ด้ำนนโยบำยทำงทะเลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนควำมพร้อมด้ำนองค์
ควำมรู้และข้อมูล เพื่อกำรดำเนินงำนให้บรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน เป้ำหมำยที่ 14 อนุรักษ์และ
ใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรทำงทะเลอย่ำงยั่งยืน ภำยในปี พ.ศ. 2573 พบว่ำ มำตรกำรสำคัญที่จะช่วยผลักดัน
กำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยที่ 14 ให้บรรลุผลตำมที่กำหนดไว้ แบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 มำตรกำรเพื่อ
กำรพัฒนำและติดตำมประเมินผลตัวชี้วัด และส่วนที่ 2 มำตรกำรทำงเลือกด้ำนเศรษฐกิจ สังคมและกฎหมำย
เพื่อกำรดำเนินงำนตำมเป้ำประสงค์และตัวชี้วัด
ส่วนที่ 1 มาตรการเพื่อการพัฒนาและติดตามประเมินผลตัวชีวัดภายใต้เป้าหมายที่ 14
หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก คือ สำนักงำนสถิติแห่งชำติ ในฐำนะอนุกรรมกำรและเลขำนุกำรร่วมของ
คณะอนุกรรมกำรพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรพัฒนำที่ยั่งยืน ภำยใต้คณะกรรมกำรเพื่อกำร
พัฒนำที่ยั่งยืน (กพย.) ดำเนินกำรร่วมกับ “คณะทำงำนขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนที่
14 อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จำกมหำสมุทร ทะเล และทรัพยำกรทำงทะเลอย่ำงยั่งยืนเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน ”
ซึง่ แต่งตัง้ ตำมคำสัง่ กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิง่ แวดล้อมที่ 115/2559 ลงวันที่ 3 มีนำคม พ.ศ. 2559
ตารางที่ 7.1 มำตรกำรและกลไกกำรดำเนินงำนเพื่อกำรพัฒนำและติดตำมประเมินผลตัวชีว้ ัดภำยใต้เป้ำหมำยที่ 14
มาตรการ
กลไกการดาเนินงาน
1. กำรจั ดท ำแนวทำงกำรดำเนิ น งำนหรื อ  ขั้นตอนต่ำงๆ ในกำรทบทวนและสังเครำะห์นโยบำย ยุทธศำสตร์
แผนที่นำทำง (roadmap) กำรข้อมูล
และแนวทำงกำรดำเนินงำนที่เกี่ยวข้องกับเป้ำหมำยที่ 14 รวมถึง
(Data Roadmap) เพื่อพัฒนำและติดตำม
กำรจัดระบบข้อมูลที่ต้องใช้ข้อจำกัดของตัวชี้วัด และกำรจัดเก็บ
ประเมินตัวชี้วัดตำมเป้ำประสงค์
รวบรวมข้อมูล กำรทบทวนบทบำทอำนำจหน้ำที่ของหน่วยงำน
และกฎระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อ งกำรวิ เ ครำะห์ ช่ อ งว่ ำ งระหว่ ำ ง
เป้ำประสงค์ และยุ ทธศำสตร์ของรัฐ กำรพัฒ นำศักยภำพของ
หน่ ว ยงำนและผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ตลอดจนประเด็ น อื่ น ๆ ที่
เชื่อมโยงกับสถำนะปัจจุบันของประเทศและทรัพยำกรทำงทะเล
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มาตรการ

กลไกการดาเนินงาน
 กระบวนกำรจัดทำแนวทำงหรือแผนที่นำทำง กรอบนโยบำยและ
สถำบันที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อสรุปบทเรียนจำกประเทศอื่นๆ
 กำรมี ส่ ว นร่ ว มของทุ ก ฝ่ ำ ยที่ เ กี่ ย วข้ อ งและมี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย
รวมถึงกำรบูรณำกำรกำรขับเคลื่อนข้ำมเป้ำหมำยที่มีเป้ำประสงค์
สอดคล้องกัน

2. กำรกำหนดกรอบประสำนกำรขับเคลื่อน  เครือข่ำยผู้พัฒนำระบบข้อมูล จัดเก็บรวบรวมและประเมินผล
กำรด ำเนิ น งำนด้ ำ นข้ อ มู ล และสถิ ติ ข้ อ มู ล เพื่ อ ระดมศั ก ยภำพจำกทุ ก ภำคส่ ว นในกระบวนกำร
ระหว่ำงภำครัฐและผู้เกี่ยวข้อง
ขับเคลื่อน
 กำรจัดทำแผนควำมเชื่อมโยงข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำน
 กำรประชุ ม เครื อ ข่ ำ ยบริ ห ำรจั ด กำรตั ว ชี้ วั ด และระบบข้ อ มู ล
ที่เกี่ยวข้องเพื่อแลกเปลี่ยนควำมรู้และปรับแผนกำรดำเนินงำน
3. กำรจั ดท ำระบบฐำนข้ อมู ลสถิติ เพื่ อกำร  กำรพัฒนำแหล่งข้อมูลใหม่และสร้ำงสรรค์เพื่อเติมเต็มช่องว่ำง
ติดตำมและประเมินผลตัวชี้วัด
ด้ำนข้อมูลและกำรติดตำมประเมินผลตำมเป้ำประสงค์
 กำรคิดค้นแนวทำงและรูปแบบกำรใช้ข้อมูลอย่ำงมีประสิทธิภำพ
เพื่อสนับสนุนกำรตัดสินใจ
4. กำรเสริมสร้ำงศักยภำพด้ำนกำรวำงแผน  แผนงำนและโครงกำรพัฒนำทักษะควำมรู้ทำงวิชำกำรด้ำนกำร
พัฒนำ จัดเก็บ และวิเครำะห์ข้อมูล
จั ด กำรระบบข้ อ มู ล และกำรใช้ ข้ อ มู ล เพื่ อ ติ ด ตำมประเมิ น ผล
ตัวชี้วัดตำมเป้ำประสงค์ พร้อมกำรจัดสรรงบดำเนินกำร

ส่วนที่ 2 มาตรการทางเลือกด้านเศรษฐกิจ สังคมและกฎหมาย เพื่อการดาเนินงานตามเป้าประสงค์และ
ตัวชีวัดภายใต้เป้าหมายที่ 14
มำตรกำรทำงเลือกด้ำนเศรษฐกิจ สังคมและกฎหมำย เพื่อกำรดำเนินงำนตำมเป้ำประสงค์และตัวชี้วัด
ภำยใต้เป้ำหมำยที่ 14 รำยละเอียดดังตำรำงที่ 7.2
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ตารางที่ 7.2 มำตรกำรเพื่อกำรดำเนินงำนตำมเป้ำประสงค์และตัวชี้วัดภำยใต้เป้ำหมำยที่ 14
มาตรการ
กลไกการดาเนินงาน
1. กำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพน้ำ  กำรส ำรวจเก็ บ ข้ อมู ล คุ ณ ภำพน้ ำทะเล
ทะเล
ชำยฝั่งทะเลทั่วประเทศเป็นประจำ โดย
ก ำหนดบริ เ ว ณคุ ณ ภ ำพน้ ำทะเลมี
แนวโน้มเสื่อมโทรม ติดตำมตรวจสอบซ้ำ
 กำรพั ฒ นำทั ก ษะองค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้ อ ง ถิ่ น ด้ ำ น เ ท ค นิ ค แ ล ะ ด้ ำ น ก ำ ร
ตรวจสอบค้นหำแหล่งกำเนิดมลพิษและ
ควบคุมให้มีกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย
2. กำรกำหนดมำตรฐำนเพื่อควบคุม  กำรประกำศมำตรฐำนคุณภำพน้ำทิ้งจำก
คุ ณ ภำพน้ ำทิ้ งจำกแหล่ งก ำเนิ ด แหล่งกำเนิดมลพิษบริเวณชำยฝั่งที่มีผล
มลพิษต่ำงๆ
ต่อคุณภำพน้ำทะเล เช่น มำตรฐำนน้ำทิ้ง
ชุมชน มำตรฐำนน้ำทิ้งอุตสำหกรรม
 กำรบังคับใช้กฎหมำยที่มีอยู่อย่ำงเคร่งครัด
3. กำรจั ด ท ำแผนปฏิ บั ติ ก ำรฟื้ น ฟู  แผนปฏิบัติกำรจัดกำรคุณภำพน้ำในพื้นที่
คุ ณ ภำพแหล่ ง น้ ำและน้ ำทะเล ลุ่มน้ำภำคตะวันออก และลุ่มน้ำภำคใต้
ชำยฝั่ง
 แผนปฏิบัติกำรจัดกำรมลพิษทำงน้ำใน
เขตชุ ม ชน แหล่ ง อุ ต สำหกรรม และ
เกษตรกรรม
4. กำรพั ฒ นำเทคโนโลยี ใ นกำรลด  กำรพัฒนำระบบเก็บรวบรวมและกำจัด
มลพิษทำงทะเล
ขยะพลำสติกจำกต้นทำง
 กำรส่ ง เสริ ม งบประมำณกำรวิ จั ย ด้ ำ น
เทคโนโลยีทำงทะเลเพื่อลดมลพิษ

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
กรมควบคุมมลพิษ

กรมควบคุมมลพิษ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กรมควบคุมมลพิษ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักงำนกองทุนสนับสนุน
กำรวิจัย
ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำร
วิจัยแห่งชำติ
5. จั ด ทำแผนกำรจั ดกำร แนวทำง  ควำมร่ ว มมื อ ด้ ำ นวิ ช ำกำรและกำร กรมควบคุมมลพิษ
และมำตรกำรกำรจัดกำรขยะมูล ถ่ำยทอดควำมรู้ เทคโนโลยีเกี่ยวกับกำร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ฝอยและสิ่งปฏิกูล
จัดกำรขยะพลำสติก
 ควำมร่วมมือระหว่ำงภำครัฐ และผู้ผลิ ต
ผู้บริโภคเพื่อลดปริมำณขยะพลำสติก
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มาตรการ
กลไกการดาเนินงาน
6. ประชำสั ม พั น ธ์ ใ ห้ ค วำมรู้ และ  เอกสำรเผยแพร่ และกิจกรรม/โครงกำร
สร้ ำ งจิ ต ส ำนึ ก ด้ ำ นอนุ รั ก ษ์ แ ก่ สร้ ำ งจิ ต ส ำนึ ก รั บ ผิ ด ชอบและเข้ ำ ใจ
ข้ำรำชกำร ผู้ป ระกอบกำร และ คุณค่ำของสิ่งแวดล้อมทำงทะเลและชำยฝั่ง
ประชำชน
 กระบวนกำรมี ส่ ว นร่ ว มในทุ ก ระดั บ
(ประเทศ ภูมิภำค และท้องถิ่น) และทุก
ภำคส่วน (รัฐ เอกชน ประชำสังคม)
7. แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก ำ ร ฉุ ก เ ฉิ น เ พื่ อ  ก ำ ร จั ด เ ต รี ย ม ข้ อ มู ล พื้ น ฐ ำ น แ ล ะ
ป้องกันและแก้ไขมลพิษทำงทะเล
โครงสร้ำงของกำรปฏิบัติกำรต่ำงๆ เพื่อ
ดำเนินกำรกำจัดขยะพลำสติกในทะเล
8. กำรก ำหนดพื้ น ที่ เ ขตเศรษฐกิ จ  กำรจัดเตรียมข้อมูลและควำมพร้อมใน
จ ำเพำะของประเทศที่ มี ก ำร พื้ น ที่ เ พื่ อ ก ำหนดกลไกทำงกฎหมำย
บริหำรจัดกำรเชิงระบบนิเวศ
สำหรับบังคับใช้ในพื้นที่เป้ำหมำย
 กระบวนกำรติดตำมและประเมินผล
9. กำรจั ด กำรทรั พ ยำกรทำงทะเล  กำรพัฒนำนโยบำย กฎระเบียบ และสถำบัน
และช ำยฝั่ ง อย่ ำ งบู ร ณำกำร ขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนสู่เป้ำหมำย
สำมำรถตอบสนองต่อกำรพัฒนำ  แผนยุ ท ธศำสตร์ แ ละแผนปฏิ บั ติ ก ำร
และใช้ประโยชน์อย่ำงยั่งยืนและ ระดับกระทรวง
เป็นธรรม
10. กำรลดกำรทำประมง IUU ผ่ำน  กระบวนกำรรวบรวมและแลกเปลี่ ย น
กำรติ ด ตำม ควบคุ ม และเฝ้ ำ ข้อมูลระหว่ำงรัฐให้ข้อมูลเรื่องเรือประมง
ระวังที่มปี ระสิทธิภำพ
ที่ทำประมง IUU และกำรต่อต้ำนกำรทำ
ประมง IUU
 กำรประสำนระหว่ ำ งหน่ ว ยงำน กำร
จั ด ตั้ ง องค์ ก รกำรประเมิ น ทรั พ ยำกร
ควบคุม และตรวจสอบ
 กำรดำเนินตำมควำมรับผิดชอบในฐำนะ
รั ฐ เจ้ ำ ของธง โดยก ำหนดให้ ต้ อ งขอ
อนุ ญ ำตท ำกำรประมง กำรรำยงำน
ตำแหน่ งเรือ และกำรจัด ทำฐำนข้อมู ล
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หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ทุกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรมควบคุมมลพิษ
กรมทรัพยำกรทำงทะเลและ
ชำยฝั่ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรมทรัพยำกรทำงทะเลและ
ชำยฝั่ง
ส ำนั ก งำนปลั ด กระทรวง
ทรั พ ยำกรธรรมชำติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม
กรมประมง
กระทรวงกำรต่ำงประเทศ
กองทัพเรือ
ภำคเอกชนผู้ ผ ลิ ต และผู้ ค้ ำ
สัตว์น้ำทะเล
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มาตรการ

กลไกการดาเนินงาน
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
แบบบู ร ณำกำร รวมทั้ ง กำรควบคุ ม
เรื อ ประมงให้ ป ฏิ บั ติ ต ำมกฎหมำย
ระเบียบและข้อบังคับที่กำหนดโดยรัฐ
 กำรปฏิบั ติ ต ำมมำตรกำรตลำดที่ ไ ด้ รั บ
กำรยอมรั บ ระหว่ ำ งประเทศ โดยกำร
ตรวจสอบกำรนำเข้ำส่ งออกสิ นค้ำตำม
ตำมอนุสัญญำที่เกี่ยวข้อง กำรเสริมสร้ำง
ศั ก ยภำพกำรตรวจสอบย้ อ นกลั บ เพื่ อ
ทรำบที่มำของวัตถุดิบ กำรปรับปรุงสมุด
บันทึกกำรทำประมง รำยงำนกำรซื้อขำย
สั ตว์น้ำ และกำรตรวจสอบสมุดบันทึ ก
กำรทำประมง
11. กำรพั ฒ นำและส่ ง เสริ ม กำรใช้  กำรพัฒนำและส่งเสริมเครื่องมือและกำร กรมประมง
ทรั พ ยำกรประมงทะเลอย่ ำ ง ทำประมงอย่ำงยั่งยืน
รับผิดชอบและยั่งยืน
 กำรควบคุม กำรทำประมงผิ ดกฎหมำย
และทำลำยทรัพยำกรสั ตว์น้ำและถิ่นที่
อยู่อำศัย
 กำรส่งเสริมกำรใช้ ทรัพยำกรที่จับไดให้
เกิดประโยชนสูงสุด
 ส่ งเสริ มและติ ดตำมผลกำรฟื้ นฟูร ะบบ
นิเวศทำงทะเล ทรัพยำกรประมงทะเล
และแหล่งประมงทะเล
 กำรสนั บ สนุ น และสร้ ำ งภู มิ คุ้ ม กั น ให้
ชำวประมงพื้นบ้ำนสำมำรถดำรงวิถีชีวิต
ได้อย่ำงยั่งยืน
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บทที่ 8
สรุป
กำรวิจัยครั้งนี้มุ่งตอบคำถำมหลักคือ ประเทศไทยมีควำมพร้อมมำกน้อยเพียงใดในกำรขับเคลื่อน
เป้ำหมำยกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน เป้ำหมำยที่ 14 (SDG 14) อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรทำงทะเล
อย่ำงยั่งยืน ภำยในปี พ.ศ. 2573 และควรกำหนดมำตรกำรใดบ้ำงในกำรสนับสนุนให้บรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำ
ที่ยั่งยืนดังกล่ำว โดยทำกำรศึกษำสถำนะปัจจุบันของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับเป้ำหมำยที่ 14 ของกำรพัฒนำ
อย่ำงยั่งยืน (SDG 14) ชีวิตใต้น้ำ (Life Below Water) รวมถึงวิเครำะห์ควำมสอดคล้องของเป้ำประสงค์
(Targets) ที่กำหนดให้ และกำรปรับและกำหนดเป้ำประสงค์ใหม่/เพิ่มเติมที่สอดคล้องกับบริบทประเทศไทย
กำรจัดลำดับควำมสำคัญของเป้ำประสงค์ (Targets) และตัวชี้วัด (Indicators) ภำยใต้เป้ำหมำยที่ 14 ของกำร
พัฒนำอย่ำงยั่งยืน (SDG 14) ชีวิตใต้น้ำ (Life Below Water) โดยพิจำรณำควำมสำคัญและควำมพร้อมของ
ประเทศไทยในกำรบรรลุเป้ำหมำยที่ 14 ของกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน และได้ประเมินสถำนะด้ำนมำตรกำรที่
ภำครัฐและหน่วยงำนในภำคส่วนอื่นๆ ดำเนินกำรอยู่ สำรวจข้อเสนอแนะจำกกำรศึกษำวิจัยของไทยเกี่ยวกับ
มำตรกำรด้ำนเศรษฐศำสตร์ สังคม และกฎหมำย และประสบกำรณ์จำกต่ำงประเทศที่สำมำรถใช้เป็นทำงเลือก
ของมำตรกำรในกำรบรรลุเป้ำหมำยอนุรั กษ์และใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรทำงทะเลอย่ำงยั่งยืนของไทย
ภำยในปี พ.ศ. 2573
เป้ำหมำยที่ 14 เน้นประเด็นสำคัญที่ท้ำทำยควำมยั่นยืนของระบบนิเวศชำยฝั่ง ทะเล และมหำสมุทร
โดยกำหนดเป็นเป้ำประสงค์ 10 ประกำร ได้แก่ เป้ำประสงค์ที่ 14.1 มลภำวะหรือมลพิษในทะเล (Marine
Pollution) เป้ำประสงค์ที่ 14.2 ควำมอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศทำงทะเล (Healthy Oceans) เป้ำประสงค์
ที่ 14.3 ภำวะควำมเป็นกรดในมหำสมุทร (Ocean Acidification) เป้ำประสงค์ที่ 14.4 กำรประมงอย่ำงยั่งยืน
(Sustainable Fisheries) เป้ำประสงค์ที่ 14.5 พื้นที่อนุรักษ์ทำงทะเลและชำยฝั่ง (Marine Protected Areas)
เป้ำประสงค์ที่ 14.6 ยกเลิกมำตรกำรอุดหนุนกำรประมง (Fisheries Subsidies) เป้ำประสงค์ที่ 14.7
ผลประโยชน์ ท ำงเศรษฐกิ จ ของประเทศก ำลั ง พั ฒ นำที่ เ ป็ น เกำะขนำดเล็ ก และประเทศพั ฒ นำน้ อ ยที่ สุ ด
(Economic benefits for Small Island Developing States & Least Developed Countries)
เป้ำประสงค์ที่ 14.a ควำมรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีทำงทะเล (Knowledge & Technology)
เป้ำประสงค์ที่ 14.b ประมงพื้นบ้ำนรำยเล็ก (Small Scale Fisheries) และเป้ำประสงค์ที่ 14.c กำรพัฒนำ
และบังคับใช้กฎหมำย (Law Development & Implementation) จำกกำรทบทวนวรรณกรรมและรำยงำน
กำรประชุ มของรั ฐ บำลพบว่ ำประเด็น กำรขั บ เคลื่ อ นภำยใต้ เป้ ำหมำยกำรพั ฒ นำที่ยั่ งยื น ทั้ง หมด มี ควำม
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เกี่ยวข้องและเป็นประเด็น ที่รัฐ บำลไทยให้ควำมสำคัญอย่ำงสูง โดยเฉพำะเป้ำประสงค์ที่ 14.4 และ 14.6
เกี่ยวกับทรัพยำกรประมงและกำรประมงอย่ำงยั่งยืน
ประเทศไทยให้กำรรับรองวำระกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 2030 ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 กันยำยน
พ.ศ. 2558 โดยมีคณะกรรมกำรเพื่อกำรพัฒ นำที่ยั่งยืน (กพย.) ซึ่งนำยกรัฐ มนตรีดำรงตำแหน่งประธำน
กรรมกำร เป็นกลไกหลักระดับประเทศในกำรขับเคลื่อนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนทั้ง 17 เป้ำหมำย
โดยมอบหมำยให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องดำเนินกำรในรำยละเอียด ทั้งนี้ กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งเป็น
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบกำรด ำเนิ น งำนขั บ เคลื่ อ นเป้ ำ หมำยที่ 14 ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงำนอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งภำยใต้ ก ลไก
คณะทำงำน ซึ่งในระยะที่ผ่ำนมำ ได้มีกำรประชุมหำรือร่วมกันไปมำกกว่ำสำมครั้ง และมีผลสรุปเพื่อกำรจัดทำ
แผนที่นำทำงกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยที่ 14 ตำมมติที่ประชุม กพย. ต่อไป
ประเด็นสำคัญจำกกำรศึกษำวิจัยสถำนะปัจจุบันของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับเป้ำหมำยที่ 14 และ
ควำมพร้อมของประเทศไทยในกำรบรรลุเป้ำหมำยที่ 14 ของกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน สรุปได้ดังนี้
1. ประเทศไทยมีพื้นที่เขตทำงทะเลรวม 323,488 ตำรำงกิโลเมตร ประกอบด้วยน่ำนน้ำภำยใน ทะเล
อำณำเขต เขตต่อเนื่อง เขตเศรษฐกิจจำเพำะ และไหล่ทวีป
2. ประเด็นภำยใต้กรอบเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน เป้ำหมำยที่ 14 ในบริบทของไทย ได้แก่
1) กำรจัดกำรทรัพยำกรประมง (เป้ำประสงค์ที่ 14.4 14.6 และ 14.b)
2) กำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง (เป้ำประสงค์ที่ 14.1 14.2 14.3 14.5 และ 14.a)
3) สนับสนุนและดำเนินกำรด้ำนวิจัยและถ่ำยทอดเทคโนโลยีทำงสมุทรศำสตร์ ภำยใต้กรรมำธิกำร
ระหว่ำงประเทศด้ำนสมุทรศำสตร์ (IOC) (เป้ำประสงค์ที่ 14.a) และ
4) ปฏิบัติตำมตำมกรอบข้อตกลงทำงกฎหมำย นโยบำย และสถำบัน ภำยใต้สนธิสัญญำระหว่ำง
ประเทศที่เกี่ยวข้องกับทะเลตำมที่กล่ำวถึงในอนุสัญญำสหประชำชำติว่ำด้วยกฎหมำยทะเล
(UNCLOS) เพื่อกำรอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พื้นที่และทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งอย่ำง
ยั่งยืน (เป้ำประสงค์ที่ 14.c)
3. สถำนะปัจจุบันของตัวชี้วัดตำมเป้ำหมำยที่ 14 ในบริบทไทย
1) ตัวชี้วัดที่ 14.1.1 ปัจจุบันไทยยังไม่มีกำรกำหนดวิธีและมำตรฐำนของแหล่งน้ำชำยฝั่ง ในกำร
ตรวจสอบระดับควำมรุนแรงและควำมถี่ของยูโทรฟิเคชั่น ยกเว้นกำรทดสอบเชิงพื้นที่โดยใช้
กำรวิเครำะห์ปริมำณแพลงก์ตอนพืช (คลอโรฟิลด์ เอ) และปริมำณฟอสฟอรัสทั้งหมด รวมถึง
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โครงกำร “สำรวจสถำนะของเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนในบริบทประเทศไทย และทำงเลือก
มำตรกำรทำงเศรษฐศำสตร์ สังคม และกฎหมำย” เป้ำหมำยที่ 14 ชีวิตใต้น้ำ (Life below Water)

ยังไม่มีมำตรกำรที่ชัดเจนและเป็นมำตรฐำนเดียวกันในกำรตรวจสอบควำมหนำแน่นของขยะ
พลำสติกในน้ำทะเล (Floating plastic debris density)
2) ตัว ชี้วั ดที่ 14.2.1 ประเทศไทยประกำศเขตเศรษฐกิ จจำเพำะตำมหลั กกำรของอนุ สั ญญำ
สหประชำชำติว่ำด้วยกฎหมำยทะเล
3) ตัว ชี้วัดที่ 14.3.1 แม้ว่ำปัจ จุบันประเทศไทยยังไม่มีแนวทำงและมำตรกำรที่ชัดเจนในกำร
ติดตำมและตรวจสอบภำวะควำมเป็นกรดในทะเลเฉลี่ย (Average Marine Acidity: pH) แต่
ควำมเป็นกรดและด่ำง (pH) เป็นพำรำมิเตอร์ตัวหนึ่งที่มีกำรจัดเก็บข้อมูลโดย คพ.
4) ตัวชี้วัดที่ 14.4.1 ประเทศไทยโดยกรมประมงใช้ปริมำณกำรจับสัตว์น้ำต่อหน่วยกำรลงแรง
ประมง (Catch per Unit Effort: CPUE) และปริมำณกำรจับสัตว์น้ำสูงสุดที่ยั่งยืน
(Maximum Sustained Yield: MSY) ในกำรประเมินสถำนภำพทรัพยำกรประมงทะเล
5) ตัวชี้วัดที่ 14.5.1 ประเทศไทยกำหนดคำนิยำมของพื้นที่คุ้มครองทำงทะเลโดยยึดคำนิยำมของ
IUCN และ CBD พระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง
พ.ศ. 2558 (มำตรำ 20) กำหนดนิยำมของพื้นที่คุ้มครองทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง
6) ตัวชี้วัดที่ 14.6.1 ประเทศไทยจัดให้ IUU Fishing เป็นปัญหำสำคัญระดับชำติ
7) ตัวชี้วัดที่ 14.7.1 ประเทศไทยยังไม่มีกำรกำหนดระดับของกำรผลิตสำขำประมงที่ยั่งยืน ในกำร
คำนวณผลิตภัณฑ์มวลรวมภำยในประเทศ (GDP) ด้ำนผลผลิต (Production Approach)
8) ตัวชี้วัดที่ 14.a.1 ปัจจุบันประเทศไทยได้รับเลือกเป็นรองประธำนคณะกรรมำธิกำรระหว่ำง
รัฐบำลว่ำด้วยสมุทรศำสตร์ (IOC) หน่วยงำนของรัฐหลำยแห่งมีกำรดำเนินงำนวิจัยด้ำน
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีทำงทะเล
9) ตัวชี้วัดที่ 14.b.1 ประเทศไทยในฐำนะสมำชิกของ FAO ต้องปฏิบัติตำมข้อบัญญัติภำยใต้
จรรยำบรรณในเรื่ อ งกำรท ำประมงอย่ ำ งรั บ ผิ ด ชอบขององค์ ก ำรอำหำรและเกษตรแห่ ง
สหประชำชำติ พ.ศ. 2538 (CCRF) ซึ่งกำหนดหลักกำรและมำตรฐำนที่เกี่ยวกับกำรอนุรักษ์กำร
จัดกำร และกำรพัฒนำกำรประมงที่ครอบคลุมถึงประเด็นด้ำนกำรจ้ำงงำน รำยได้ และควำม
มัน่ คงด้ำนอำหำรของกำรประมงพื้นบ้ำน
10) ตัวชี้วัดที่ 14.c.1 ประเทศไทยได้ให้สัตยำบันต่ออนุสัญญำสหประชำชำติว่ำด้วยกฎหมำยทะเล
ค.ศ. 1982 (UNCLOS 1982)
4. กำรจัดลำดับควำมสำคัญของเป้ำประสงค์และตัวชี้วัด
1) มติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมกำรเพื่ อ กำรพั ฒ นำที่ ยั่ ง ยื น (กพย.) ครั้ ง ที่ 1/2559 เห็ น ชอบกำร
จัดลำดับควำมสำคัญของเป้ำประสงค์ภำยใต้เป้ำหมำยกำรพั ฒนำที่ยั่งยืนในส่วนของประเทศ
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ไทยที่ ต้อ งเร่ งด ำเนิ น กำรจ ำนวน 30 ล ำดั บ แรกจำก 169 เป้ ำ ประสงค์ โดยใช้ เ กณฑ์ ก ำร
พิจำรณำจัดลำดับควำมสำคัญ 2 เกณฑ์หลัก คือ ควำมสำคัญ (ควำมเร่งด่วนและผลกระทบ)
และควำมพร้อมใน 5 ด้ำน (ข้อมูล ควำมรู้ กฎหมำย ทรัพยำกร และสังคม)
2) ในส่ ว นของเป้ ำหมำยที่ 14 ก ำหนดให้ มีกำรเร่ งดำเนิน กำรขับเคลื่ อ นเป้ ำประสงค์ที่ 14.4
(กำรประมงอย่ำงยั่งยืน) และเป้ำประสงค์ที่ 14.6 (ยกเลิกมำตรกำรอุดหนุนกำรประมง) เป็น
เป้ำประสงค์ที่มีควำมสำคัญลำดับแรก
3) เป้ ำประสงค์ที่ มีค วำมท้ำ ทำยในกำรขั บเคลื่ อน ได้แ ก่ เป้ำ ประสงค์ ที่ 14.3 (ลดและแก้ ไ ข
ผลกระทบของภำวะควำมเป็นกรดในน้ำทะเล) เป้ำประสงค์ที่ 14.7 (กำรใช้ทรัพยำกรทำงทะเล
อย่ำงยั่งยืน) และเป้ำประสงค์ที่ 14.b (ประมงพื้นบ้ำนรำยเล็ก)
5. ข้อเสนอเบื้องต้นมำตรกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยที่ 14
ส่วนที่ 1 มำตรกำรเพื่อกำรพัฒนำและติดตำมประเมินผลตัวชี้วัด (สำนักงำนสถิติแห่งชำติ และ
คณะทำงำนขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนที่ 14 อนุรักษ์และใช้ประโยชน์
จำกมหำสมุทร ทะเล และทรั พยำกรทำงทะเลอย่ำงยั่งยืนเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน ) จำนวน 4
มำตรกำร
1) กำรจั ด ท ำแนวทำงกำรด ำเนิ น งำนหรื อ แผนที่ น ำทำง (roadmap) กำรข้ อ มู ล (Data
Roadmap) เพื่อพัฒนำและติดตำมประเมินตัวชี้วัดตำมเป้ำประสงค์
2) กำรกำหนดกรอบประสำนกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนด้ำนข้อมูลและสถิติระหว่ำงภำครัฐและ
ผู้เกี่ยวข้อง
3) กำรจัดทำระบบฐำนข้อมูลสถิติเพื่อกำรติดตำมและประเมินผลตัวชี้วัด
4) กำรเสริมสร้ำงศักยภำพด้ำนกำรวำงแผน พัฒนำ จัดเก็บ และวิเครำะห์ข้อมูล
ส่วนที่ 2 มำตรกำรด้ำนเศรษฐศำสตร์ สังคม และกฎหมำย เพื่อกำรดำเนินงำนตำมเป้ำประสงค์
และตัวชี้วัด จำนวน 10 มำตรกำร
1) กำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพน้ำทะเล
2) กำรกำหนดมำตรฐำนเพื่อควบคุมคุณภำพน้ำทิ้งจำกแหล่งกำเนิดมลพิษต่ำงๆ
3) กำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรฟื้นฟูคุณภำพแหล่งน้ำและน้ำทะเลชำยฝั่ง
4) กำรพัฒนำเทคโนโลยีในกำรลดมลพิษทำงทะเล
5) จัดทำแผนกำรจัดกำร แนวทำง และมำตรกำรกำรจัดกำรขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
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โครงกำร “สำรวจสถำนะของเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนในบริบทประเทศไทย และทำงเลือก
มำตรกำรทำงเศรษฐศำสตร์ สังคม และกฎหมำย” เป้ำหมำยที่ 14 ชีวิตใต้น้ำ (Life below Water)

6) ประชำสัมพันธ์ให้ควำมรู้ และสร้ำงจิตสำนึกด้ำนอนุรักษ์แก่ข้ำรำชกำร ผู้ประกอบกำร และ
ประชำชน
7) แผนปฏิบัติกำรฉุกเฉินเพื่อป้องกันและแก้ไขมลพิษทำงทะเล
8) กำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งอย่ำงบูรณำกำร สำมำรถตอบสนองต่อกำรพัฒนำ
และใช้ประโยชน์อย่ำงยั่งยืนและเป็นธรรม
9) กำรลดกำรทำประมง IUU ผ่ำนกำรติดตำม ควบคุม และเฝ้ำระวังที่มีประสิทธิภำพ
10) กำรพัฒนำและส่งเสริมกำรใช้ทรัพยำกรประมงทะเลอย่ำงรับผิดชอบและยั่งยืน
ข้อเสนอแนะจำกที่ประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรวบรวมข้อมูลและรับฟังควำมคิดเห็นจำกนักวิชำกำร ตัวแทน
หน่วยงำนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง ตัวแทนภำคประชำสังคม และตัวแทนภำคธุรกิ จ เมื่อวันอังคำรที่ 30 พฤษภำคม
พ.ศ. 2560 พบว่ำ ปัญหำหลักในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำทะเลไทยอย่ำงยั่งยืน ซึ่งควรมีกำรศึกษำวิจัยต่อยอด
เพื่อให้เกิดควำมชัดเจนและบรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน สรุปได้ดังนี้
1) กำรบริหำรจัดกำรพื้นที่ กำกับดูแล และบังคับใช้กฎหมำยที่เกี่ ยวข้อง ควรมีกำรกำหนดแบ่งเขต
ทำงทะเลอย่ำงชัดเจนในระดับจังหวัด เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรพื้นที่ โดยอำจต้อง
ใช้กำรวำงแผนเชิงพื้นที่ทำงทะเล (Marine Special Planning: MSP) กำรขับเคลื่อนกระบวนกำร
ทำงกฎหมำย และกำรให้ควำมรู้แก่ทุกภำคส่วนอย่ำงเพียงพอ
2) กำรพัฒนำและส่งเสริมกำรใช้ทรัพยำกรทำงทะเลอย่ำงรับผิดชอบและยั่งยืน ควรเน้นควำมเข้ำใจ
และดำเนินกำรตำมจรรยำบรรณในกำรทำประมงอย่ำงรับผิดชอบ (CCRF) ของ FAO โดยประเทศ
ไทยได้เข้ำร่วมเป็นภำคีใน 1995 United Nations Fish Stocks Agreement (UNFSA) ซึ่งเป็น
ข้อตกลงระหว่ำงประเทศที่มีรำยละเอียดเกี่ยวข้องกับมำตรกำรป้องกันและรักษำทรัพยำกรทำง
ทะเล
3) กำรลดกำรทำประมง IUU ผ่ำนกำรติดตำม ควบคุม และเฝ้ำระวังที่มีประสิทธิภำพ ซึ่งเน้น input
control ด้ำนเดียว จึงควรมีกำรศึกษำเพิ่มเติมถึงกลไกด้ำน output control เช่น Total
Allowable Catch (TAC) ซึ่งว่ำด้วยกำรจำกัดปริมำณกำรจับสัตว์น้ำแต่ละชนิดในแต่ละปีหรือแต่
ละฤดู เพื่อให้เกิดสมดุลในกำรจัดกำรทรัพยำกร
4) กำรจั ด กำรคุ ณ ภำพแหล่ ง น้ ำและน้ ำทะเลชำยฝั่ ง ควรก ำหนดมำตรฐำนของแหล่ ง น้ ำในกำร
ตรวจสอบระดับควำมรุนแรงและควำมถี่ของยูโทรฟิเคชั่น รวมถึงกำรแก้ไขปัญหำขยะพลำสติกใน
ทะเลและชำยฝั่ง โดยให้มีกำรกำหนดกฎหมำยด้ำนกำรบริหำรจัดกำรขยะที่ชัดเจนและเป็นองค์
รวม กำหนดหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงำน หน้ำที่ของผู้บริโภคและผู้ประกอบกำร
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นอกจำกนี้ เพื่อให้กำรศึกษำวิจัยภำยใต้กรอบโครงกำรประสำนงำนกำรวิจัยเพื่อสนับสนุนกำรพัฒนำที่
ยั่งยืน (SDG Move) โดยกำรสนับสนุนของสำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย (สกว.) มีควำมสอดคล้องและ
สนับสนุนกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนในบริบทไทย ภำยใต้กำรกำกับของ กพย. กำรวิจัยต่อยอด
เกี่ยวกับเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนโดยรวมจึงควรพิจำรณำในประเด็นสำคัญ 3 ประกำร ดังนี้
1) กำรวิจัยประเด็นเชื่อมโยงระหว่ำงแนวทำงและตัวชี้วัดของปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง กับเป้ำหมำย
กำรพัฒนำที่ยั่งยืนเป้ำหมำยที่ 14 และเป้ำหมำยอื่นๆ
2) กำรศึกษำรำยละเอียดเกี่ยวกับรูปแบบและกลไกกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยที่ 14 รวมถึงกำรติดตำม
ประเมินผลในระยะยำว โดยอำจนำแนวคิดกำรวำงแผนเชิงพื้นที่ทำงทะเล (MSP) หรือเศรษฐกิจสี
น้ำเงิน (Blue Economy) มำเป็นหลักในกำรวิเครำะห์และกำหนดพื้นที่เป้ำหมำย
3) กำรจัดทำรำยละเอียดของแผนที่นำทำงกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยที่ 14 โดยกำรศึกษำเพิ่มเติมและ
ขยำยผลจำกกำรศึกษำและข้อเสนอแนะมำตรกำรในครั้งนี้
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รายงานผลการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรับฟังความคิดเห็น
เรื่อง สถานะความพร้อมและมาตรการในการขับเคลื่อนเป้าหมายที่ 14
ชีวิตใต้นา (Life Below Water)
สถำบั น วิจั ย เพื่อ กำรพั ฒ นำประเทศไทย (ทีดี อำร์ไ อ) ร่ ว มกับ โครงกำรประสำนงำนกำรวิ จัย เพื่ อ
สนับสนุนกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (SDG Move) ภำยใต้กำรสนับสนุนของสำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย (สกว.)
ได้จั ดประชุมกลุ่ มย่ อยเพื่อรั บ ฟั งควำมคิดเห็ น เรื่อง “สถำนะควำมพร้อมและมำตรกำรในกำรขับเคลื่ อ น
เป้ำหมำยที่ 14 ชีวิตใต้น้ำ (Life Below Water)” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกำสให้ทุกภำคส่วนที่
เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน นักวิชำกำร ตัวแทนชำวประมงรำยเล็กและภำคประชำสังคมและ
ตัว แทนผู้ ป ระกอบกำรและธุร กิจ กำรประมง ได้ร่ว มกันระดมควำมคิดเห็ นและให้ ข้อเสนอแนะต่อผลกำร
ศึกษำวิจั ย ในวัน อังคำรที่ 30 พฤษภำคม พ.ศ. 2560 เวลำ 09.00 – 13.00 น. ณ ห้ องประชุ มชั้น 2
สถำบันวิจัยเพื่อกำรพัฒนำประเทศไทย ถนนรำมคำแหง 39 (เทพลีลำ) เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร โดย
มีผู้เข้ำร่วมประชุมจำนวน 27 ท่ำน ประกอบด้วย ผู้แทนจำกหน่วยงำนภำครัฐ ผู้แทนจำกภำคเอกชนและ
ผู้ทรงคุณวุฒิจำกสถำบันกำรศึกษำ
รูปแบบกำรจัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรับฟังควำมคิดเห็น แบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 เป็นกำรนำเสนอ
ผลกำรศึกษำวิจัยเรื่อง “สถำนะควำมพร้อมและมำตรกำรในกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยที่ 14 ชีวิตใต้น้ำ (Life
Below Water) โดย ดร.อำไพ หรคุณำรักษ์ หัวหน้ำโครงกำร ซึ่งนำเสนอข้อมูลของโครงกำรเป้ำหมำยที่ 14
วัตถุประสงค์ วิ ธีกำรวิจัย สถำนะปัจจุบันของตัวชี้วัดตำมเป้ำหมำยที่ 14 ในบริบทของประเทศไทย ควำม
สอดคล้องเชื่อมโยงกับเป้ำหมำยหลักของประเทศ และกำรจัดลำดับควำมสำคัญของเป้ำประสงค์และตัวชี้วัด
รวมถึงข้อเสนอเบื้องต้นมำตรกำรเพื่อขับเคลื่อนเป้ำหมำยที่ 14 และช่วงที่ 2 เป็นกำรรับฟังควำมคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจำกผู้เข้ำร่วมประชุม
ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นและเสนอแนะ สรุปสำระแยกตำมข้อเสนอมำตรกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยที่ 14
ได้ดังนี้
การบริหารจัดการพืนที่ กากับดูแล และบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 ปัจจุบันประเทศไทยมีพื้นที่ทำงทะเล 323,488 ตำรำงกิโลเมตร ซึ่งเป็นตัวเลขอย่ำงเป็นทำงกำร
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 ระบบงำนด้ำนทะเลของไทยในปัจจุบันยังไม่มีกำรแบ่งเขตทำงทะเลอย่ำงชัดเจน พื้นที่จังหวัดชำยฝั่ง
ทะเลทั้ง 23 จังหวัด ควรจะมีกำรแบ่งเขตทำงทะเลในรูปแบบเดียวกันกับพื้นที่อ่ำวไทยรูปตัว ก กำร
ขำดกำรแบ่งเขตทำงทะเลให้ชัดเจน ส่งผลให้กำรบริหำรจัดกำรพื้นที่เป็นไปได้ยำก
 ควรให้ควำมสำคัญกับคณะกรรมกำรจังหวัดซึ่งเป็นเครื่องมือกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่สำคัญ โดย
ดำเนินงำนร่วมกับหน่วยงำน กระทรวง กรมที่เกี่ยวข้องกับทะเล รวมถึงกำรมีส่วนร่วมของประชำชน
ในจั ง หวั ด เพื่ อ ให้ เ กิ ด ระบบกำรจั ด กำรทรั พ ยำกรและกำรใช้ ป ระโยชน์ อ ย่ ำ งเป็ น ระบบและมี
ประสิทธิภำพ เช่น กำรดำเนินกำรด้ำนจัดเก็บสถิติข้อมูลในพื้นที่จังหวัดอย่ำงเป็นองค์รวม ขจัดปัญหำ
ต่ำงหน่วยงำนต่ำงทำ
 ควรมีกำรให้ควำมรู้แก่ทุกภำคส่วนอย่ำงเพียงพอ
 ภัยคุกคำมทำงทะเลและพิบัติภัยทำงทะเลต้องได้รับกำรดูแลอย่ำงจริงจัง รวมถึงกำรบั งคับใช้กฎหมำย
และกำรกำกับดูแลโดยหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องอย่ำงมีประสิทธิภำพ
 ให้มีกำรขับเคลื่อนกระบวนกำรทำงกฎหมำยของไทยอย่ำงเพียงพอและจริงจัง แม้จะเป็นเรื่องยำก แต่
ถ้ำไม่มีกฎหมำยกำกับ ดูแล เพื่อรองรับกำรดำเนินงำนของรัฐ กำรบังคับใช้กฎหมำยจะเกิดขึ้นไม่ได้
 ในกำรสะท้อนมุมมองให้เห็นว่ำประเทศไทยสำมำรถควบคุมกำรจัดกำรทรัพยำกรได้นั้น จำเป็นต้องทำ
ควำมเข้ำใจกับกำรวำงแผนเชิงพื้นที่ทำงทะเล (Marine Special Planning: MSP) ก่อน จะทำให้เห็น
ว่ำกิจกรรมกำรใช้ประโยชน์จำกทะเลของมนุษย์มีกี่สำขำ (sector) และต้องเข้ำใจจำนวนควำม
หนำแน่นของทรัพยำกรในบริเวณนั้นๆ ด้วย
 กำรประยุกต์ใช้รูปแบบกำรจัดกำรของต่ำงประเทศอำจจะมีควำมเป็นได้ยำก เนื่องจำกประเทศไทยมี
วัฒนธรรมและเศรษฐกิจที่แตกต่ำงกับต่ำงประเทศ มีกำรเปลี่ยนแปลงผู้บริหำร และขำดควำมต่อเนื่อง
ของข้อมูล ดังนั้น กำรมีส่วนร่วมจึงเป็นเรื่องที่สำคัญในกำรแก้ปัญหำ ต้องเกิดควำมตระหนักร่วมกัน มี
เป้ำหมำยที่ตรงกัน และกำรกระตุ้นให้เกิดแนวคิดไปในทิศทำงเดียวกัน
 ตัวชี้วัดที่ 14.c.1 ประเทศไทยได้ให้สัตยำบันต่ออนุสัญญำสหประชำชำติว่ำด้วยกฎหมำยทะเล ค.ศ.
1982 (UNCLOS 1982) ซึ่งปัจจุบันกำรดำเนินงำนภำยใต้ UNCLOS มี 2 ฉบับควำมตกลง คือ กำรตก
ลงว่ำด้วยกำรดำเนินกำรตำมภำค 11 บริเวณพื้นที่ (The Area) และ UN Fish Stock Agreement
(UNFSA) ซึ่งประเทศไทยได้ภำคยำนุวัติ เมื่อวันที่ 28 เมษำยน พ.ศ. 2560 เป็นควำมตกลงเกี่ยวกับ
กำรอนุรักษ์และกำรบริหำรจัดกำรมวลปลำที่ย้ำยถิ่นระหว่ำงเขตทำงทะเลและปลำที่ย้ำยถิ่นอยู่เสมอ
มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันจัดกำรทรัพยำกรสัตว์น้ำและกำรต่อต้ำนกำรทำกำรประมงผิดกฎหมำย โดย
อำศัยควำมร่วมมือระหว่ำงนำนำประเทศและองค์กรจัดกำรประมงทั้งในระดับอนุภูมิภำคและภูมิภำค
จะเป็นประโยชน์แก่ประเทศไทยในฐำนะรัฐชำยฝั่งที่มีมวลปลำย้ำยถิ่น และในฐำนะรัฐเจ้ำของธงเรือที่
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ทำกำรประมง ให้สำมำรถปฏิบัติตำมพันธกรณีของ UNCLOS และเป็นกำรส่งเสริมกำรทำประมงอย่ำง
รับผิดชอบ ซึ่งมีกฎหมำยที่ใช้บังคับข้อตกลง UNFSA คือ พระรำชกำหนดกำรประมง พ.ศ. 2558
ปัจจุบัน สหประชำชำติกำลั งเจรจำเพื่อจัดทำตรำสำรทำงกฎหมำย ควำมตกลงระหว่ำงประเทศอีก
หนึ่งฉบับ ซึ่งเกี่ยวข้องกับกำรอนุรักษ์ กำรใช้อย่ำงยั่งยืนซึ่งควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพทำงทะเลใน
พื้นที่นอกเขตอำนำจของรัฐ ในส่วนของประเทศไทยได้มีกำรติดตำม กำรเจรจำเพื่อจัดทำองค์ประกอบ
ที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นตรำสำร ซึ่ ง จะเน้ น ไปทำงด้ ำ นกำรเสริ ม สร้ ำ งขี ด ควำมสำมำรถเทคโนโลยี ท ำงทะเล
กำรจัดทำ area - based management tool และกำรจัดตั้งพื้นที่คุ้มครองทำงทะเล
ปัจจุบันกรมทรัพยำกรทำงทะเลได้มีกำรจัดทำ roadmap SDG 14 สำหรับเป้ำหมำยเร่งด่ว น
(เป้ำประสงค์ 14.4 และ 14.6) และมีข้อมูลตัวชี้วัด สถำนกำรณ์ตัวชี้วัด หน่วยงำนที่จัดเก็บข้อมูลและ
นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของกรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง
ตัวชี้วัดที่ 14.c.1 เกี่ยวกับ UNCLOS 1982 ในฐำนะที่ประเทศไทยเป็นภำคีสมำชิก ควรมีกำรศึกษำ
จำแนกรำยละเอียดของพันธะกรณีที่ประเทศไทยผูกพันไว้ให้ชัดเจนในแต่ละหมวดของกิจกรรมทำง
ทะเล รวมถึงกำรวิเครำะห์ว่ำภำยใต้ข้อกำหนดเรื่องเขตเศรษฐกิจจำเพำะ รัฐชำยฝั่งมีสิทธิอธิปไตยใน
เรื่องอะไรบ้ำง มีพันธะกรณีที่ต้องปฏิบัติตำมอย่ำงไร
เป้ำประสงค์ 14.c กำรพัฒนำและกำรบังคับใช้กฎหมำย สำมำรถแยกออกได้เป็น 2 ระดับคือ ประเด็น
เกี่ยวกับกฎหมำยระหว่ำงประเทศ และประเด็นของกฎหมำยภำยในประเทศที่เกี่ยวกับกิจกรรมทำง
ทะเลของประเทศไทย

การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ทรัพยากรทางทะเลอย่างรับผิดชอบและยั่งยืน
 พำรำมิเตอร์ที่ใช้ในกำรประเมินสภำพทรัพยำกรประมงทะเล มี 2 ตัวหลักๆ คือ ปริมำณกำรจับสัตว์น้ำ
ต่อหน่วยกำรลงแรงประมง (Catch per Unit Effort: CPUE) และปริมำณกำรจับสัตว์น้ำสูงสุดที่ยั่งยืน
(Maximum Sustained Yield: MSY) สำหรับ CPUE นั้นน่ำจะเป็นกำรชี้วัดกำรลงแรง ควำมคุ้มทุน
ควำมคุ้มค่ำไปใช้ในกำรประเมิน สถำนภำพทำงเศรษฐกิจ ซึ่งอำจจะไม่ตอบโจทย์ในกำรประเมิ น
สถำนภำพของทรัพยำกรประมงทะเล ส่วนกำรใช้ MSY ควรศึกษำศักยภำพกำรผลิตในแต่ละพื้นที่
แต่ละจังหวัด แต่ละน่ำนน้ำ ซึ่งมีไม่เท่ำกัน รวมถึงองค์ ประกอบของพื้นที่แตกต่ำงกัน กำรจับสัตว์น้ำ
สูงสุดที่ยั่งยืน หรือ MSY ควรจะดูที่สัตว์น้ำชนิดหนึ่ง สำมำรถจับได้ปริมำณสูงสุดกี่กิโลกรัมต่อฤดูกำล
ควรจะแบ่งเป็นพื้นที่ ไม่ควรนำค่ำมำตรฐำนเดียวมำใช้ทั่วประเทศไทย และควรมีข้อมูลจำเพำะของแต่
ละพื้นที่
 ตัวชี้วัดที่ 14.5.1 เรื่องพื้นที่คุ้มครองทำงทะเล ควรเพิ่มกลไกขององค์กำรทำงทะเลระหว่ำงประเทศ
(International Maritime Organization: IMO) ซึ่งเกี่ยวข้องกับควำมปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทำง
ทะเล มลพิษทำงทะเล ควำมรับผิดและกำรชดเชยค่ำเสียหำยจำกเรือ
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 ตัวชี้วัดที่ 14.b.1 เรื่องกำรประมงขนำดเล็ก ภำยใต้จรรยำบรรณในกำรทำประมงอย่ำงรับผิดชอบของ
FAO ประเทศไทยได้เข้ำร่วมเป็นภำคีใน UNFSA ซึ่งมีรำยละเอียดที่เกี่ยวข้องกับมำตรกำรในกำร
ป้องกันและรักษำทรัพยำกร
 ตัวชี้วัด 14.b.1 ว่ำด้วยเรื่อง จรรยำบรรณในกำรทำประมงอย่ำงรับผิดชอบ (CCRF) ควรจะมำเป็น
ลำดับก่อนหน้ำตัวชี้วัด 14.6.1 เรื่อง IUU Fishing เนื่องจำก CCRF เป็นตัวแม่บทใหญ่ในเรื่องกำรทำ
ประมงอย่ำงรับผิดชอบ และส่งต่อให้รัฐต่ำงๆ นำมำบรรจุใน National policy 6 เรื่อง คือ Fisheries
management, Fishing operations, Aquaculture development, Integration of coastal
area management, Fisheries research และ Cooperation ซึ่ง CCRF จะเกิดเป็น
international plan of action ขึ้นมำโดยมีเรื่อง IUU Fishing รวมอยู่ด้วย
การลดการทาประมง IUU ผ่านการติดตาม ควบคุม และเฝ้าระวังที่มีประสิทธิภาพ
 ตัวชี้วัดที่ 14.4.1 เกี่ยวกับ MSY กล่ำวถึงกำรกำหนด กำรควบคุม กำรลงแรงประมง ซึ่งเป็นเพียง
วิธีกำรหนึ่งในกำรรักษำควำมสมดุลของสัตว์น้ำ เป็นกำรควบคุมใบอนุญำตประเภทเครื่องประมง กำร
กำหนดจำนวนวันทำประมง กำรกำหนดพื้นที่ทำกำรประมง จึงเป็นกำรกำหนดแบบ input control
เท่ำนั้น คำถำมคือ กลไกเหล่ำนี้สำมำรถสร้ำงควำมสมดุลได้หรือไม่ อำจจะต้องมีกำรศึกษำเพิ่มเติมถึง
กลไกด้ำน output control เช่น total allowable catch (TAC) ซึ่งว่ำด้วยกำรจำกัดปริมำณกำรจับ
สัตว์น้ำแต่ละชนิดในแต่ละปีหรือแต่ละฤดู
 ด้ำนควำมสอดคล้องเชื่อมโยงกับเป้ำหมำยหลักของประเทศ ควรระบุถึงกรอบแนวคิดของแผนปฏิบัติ
กำรระดับชำติว่ำด้วยกำรป้องกัน ยับยั้ง และขจัดกำรทำกำรประมงที่ผิดกฎหมำย ขำดกำรรำยงำน
และไร้กำรควบคุม พ.ศ. 2558 - 2562 (หรือ Thailand NPOA-IUU 2015-2019) ซึ่งกล่ำวถึงควำม
รับผิดชอบของในฐำนะรัฐเจ้ำของธง รัฐชำยฝั่ง กลไกด้ำนตลำด และกำรมีส่วนร่วมของภำคส่วน
การจัดการคุณภาพแหล่งนาและนาทะเลชายฝั่ง
 ตัวชี้วัดที่ 14.1.1 กำรกำหนดมำตรฐำนของแหล่งน้ำในกำรตรวจสอบระดับควำมรุนแรงและควำมถี่
ของยูโทรฟิเคชั่น ปัจจุบันพบว่ำ ปรำกฏกำรณ์ Eutrophication เกิดขึ้นเกือบตลอดทั้งปี พำรำมิเตอร์
คลอโรฟิลด์ เอ สำหรับประเทศไทยควรจะกำหนดไว้เท่ำไหร่ เนื่องจำกอุณหภูมิน้ำ แบคทีเรีย แตกต่ำง
ตำมช่ ว งฤดู ก ำล ระดั บ ควำมเค็ ม ที่ เ ปลี่ ย นแปลง ปริ ม ำณฟอสฟอรั ส ควรจะเลื อ กปริ ม ำณที่ เ ป็ น
มำตรฐำนมำกำหนดเป็นตัวชี้วัด
 ประเทศไทยปล่อยขยะลงทะเลเป็นอันดับ 5 ของโลก ทำให้เกิดควำมกังวลและเริ่มสนใจเรื่องนี้มำกขึ้น
ผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมพลำสติก รวมถึงหน่วยงำนรำชกำร เช่น กรมควบคุมมลพิษ ได้ตระหนักถึง
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ปัญหำนี้ แต่ยังขำดฐำนข้อมูลขยะ เสนอให้มีกำรจัดทำฐำนข้อมูลขยะพลำสติก ขยะชุมชนของประเทศ
ขึ้ น รวมถึ ง วิ ธี ก ำรจั ด กำรขยะ นอกจำกนี้ ควรมี ก ำรจั ด ตั้ ง กอง ทุ น จั ด กำรขยะพลำสติ ก ซึ่ ง
ผู้ประกอบกำรอำจสนใจให้ควำมร่วมมือและสนับสนุน
 ขยะพลำสติกจำพวกถุงใส่อำหำรและขนมเป็นพลำสติกที่ไม่มีรำคำ และร้ำนรับซื้อของเก่ำไม่รับซื้อ
หำกมีกำรบริหำรจัดกำรให้เหมำะสม สำมำรถสร้ำงมูลค่ำขึ้นได้ โดยนำไปทำเป็นแท่งเชื้อเพลิงเพื่อใช้
ในโรงปั่นไฟฟ้ำ โรงงำนผลิตปูนซีเมนต์ หรือขำยให้โรงงำนที่ใช้พลังงำนจำกขยะ ช่วยให้จำนวนขยะ
พลำสติกลดน้อยลงได้
 ควรมีกฎหมำยด้ำนกำรบริหำรจัดกำรขยะที่ชัดเจนและเป็นองค์รวม กำหนดหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
ของแต่ละหน่วยงำน หน้ำที่ของผู้บริโภคและผู้ประกอบกำร รวมถึงกำรส่งเสริมและสนับ สนุนให้ใช้
พลำสติกชีวภำพ (Bioplastic) ซึ่งเป็นพลำสติกที่ย่อยสลำยได้
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รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
ชื่อ-นามสกุล

หน่วยงาน

1.

นำงนิตญำ

ลุนสมบัติ

กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง

2.

นำยทฤษฎี

จำลองรำษฎร์ กรมสนธิสัญญำและกฎหมำย

3.

พลเรือเอก จุมพล ลุมพิกำนนท์

กองทัพเรือ

4.

น.ส.ธรรมพร

สุขมี

โครงกำรประสำนงำนกำรวิจัยเพื่อสนับสนุนกำรพัฒนำที่ยั่งยืน

5.

น.ส.ปำริชำติ

เรืองเดช

โครงกำรประสำนงำนกำรวิจัยเพื่อสนับสนุนกำรพัฒนำที่ยั่งยืน

6.

นำยธวัฒชัย

ปำละคะมำน

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

7.

นำยคงศักดิ์

ดอกบัว

สถำบันพลำสติก

8.

นำยสุชำติ

สว่ำงอำรีย์รักษ์ สถำบันวิจัยและพัฒนำทรัพยำกรทำงทะเล ชำยฝั่งทะเล และป่ำชำยเลน

9.

น.ส.กรรณิกำ

ดุรงคเดช

สำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ

10. นำงพวงทอง

อ่อนอุระ

สำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

11. นำยยศินธร

พรำหมมณี

สำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

12. น.ส.อังคณำ

แย้มอุบล

สำนักงำนสถิติแห่งชำติ

13. นำงกำญจนำ

ภูมำลี

สำนักงำนสถิติแห่งชำติ

14. นำงสำวอัฐพร

ฟักหอม

ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร/สป.ทส.

15. นำยธนุวัฒน์

แสงแป้น

ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร/สป.ทส.

16. นำวำตรีภัทรพล

วงษ์คงคำ

กองทัพเรือ

17. เรือโทสุภำพ

นัยรัสมี

กองทัพเรือ

18. นำยสุวรรณ

พิทักษ์สินธร

กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช

19. นำวำเอก จุมพล

นำคบัว

ศูนย์ประสำนกำรปฏิบัติในกำรรักษำผลประโยชน์ของชำติทำงทะเล (ศรชล.)

20. ดร.ชำคริต

เรืองสอน

คณะประมง มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

21. ผศ.ดร.ธรรมศักดิ์

ยีมิน

คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำมคำแหง

22. ดร.อำไพ

หรคุณำรักษ์

สถำบันวิจัยเพื่อกำรพัฒนำประเทศไทย

23. น.ส.กำญจนำ

ย่ำเสน

สถำบันวิจัยเพื่อกำรพัฒนำประเทศไทย

24. น.ส.ปริญญำรัตน์

เลี้ยงเจริญ

สถำบันวิจัยเพื่อกำรพัฒนำประเทศไทย
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ชื่อ-นามสกุล

หน่วยงาน

25. นำงทิพวัลย์

แก้วมีศรี

สถำบันวิจัยเพื่อกำรพัฒนำประเทศไทย

26. น.ส.สุดำรัตน์

วรรณวรกิจ

สถำบันวิจัยเพื่อกำรพัฒนำประเทศไทย

27. น.ส.ชลกำนต์

เอียดวำรี

สถำบันวิจัยเพื่อกำรพัฒนำประเทศไทย
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ภาคผนวก ข
แผนการทางานและผลการปฏิบัติงาน (Output)
1 แผนการทางาน
ตารางที่ 1 แผนกำรทำงำน
เดือนที่

กิจกรรม

1

1. รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับนิยำมและคำจำกัดควำมของเป้ำประสงค์และ
ตัวชี้วัดสำหรับเป้ำหมำยที่ 14
2. สำรวจสถำนะกำรดำเนินงำนในภำครัฐ เอกชน และประชำชน
ที่เกี่ยวข้อง
3. ประเมินควำมพร้อมด้ำนองค์ควำมรู้และข้อมูล
4. จัดทำรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ
5. รวบรวมและวิเครำะห์ขอมูลเพื่อคัดเลือกและเสนอเป้ำประสงค์และ
ตัวชี้วัด
6. สำรวจและวิเครำะห์เบื้องต้นเกี่ยวกับมำตรกำร
7. จัดประชุมกลุ่มและจัดทำรำยงำนสรุปผลกำรประชุม
8. จัดทำรำยงำนฉบับสมบูรณ์
กิจกรรมที่เสนอ

กิจกรรมที่ทำจริง
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2 ผลการปฏิบัติงาน
ตารางที่ 2 ผลกำรปฏิบัติงำน
Output
ผลสาเร็จ
(%)

กิจกรรมตามวัตถุประสงค์โครงการ

1) สำรวจ รวบรวม และสรุปองค์ควำมรู้เกี่ยวกับนิยำม
และคำจำกัดควำมของเป้ำประสงค์และตัวชี้วัด
100
สำหรับเป้ำหมำยที่ 14
2) สำรวจสถำนะกำรดำเนินงำนในภำครัฐ เอกชน และ
ประชำชนที่อำจเกี่ยวข้องกับเป้ำประสงค์
100
และตัวชี้วัดของเป้ำหมำยที่ 14
3) ประเมินควำมพร้อมด้ำนองค์ควำมรู้ข้อมูลทำงสถิติ
กฎหมำยที่เกี่ยวข้องและกำรบังคับใช้ กำรบริหำร
100
จัดกำรในภำครัฐ และกำรมีส่วนร่วมของภำคส่วน
ต่ำงๆ
4) สืบค้น ทบทวน และวิเครำะห์ขอมูลเพื่อคัดเลือก
และเสนอเป้ำประสงค์และตัวชี้วัดของเป้ำหมำย
100
ที่ 14 ที่เหมำะสมในบริบทของประเทศไทย
5) วิเครำะห์เบื้องต้นเกี่ยวกับมำตรกำรด้ำนเศรษฐกิจ
สังคม และกฎหมำยที่อำจมีส่วนผลักดันหรือ
100
ขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนของทุกภำคส่วนให้บรรลุ
เป้ำหมำยที่ 14 เพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนของไทย
6) จัดประชุมกลุ่มตัวแทนภำคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อหำรือ
และประเมินสถำนะควำมพร้อมในกำรบรรลุ
100
เป้ำหมำยที่ 14 ในกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนของ
ประเทศไทย
กำรดำเนินงำน:
 ได้ดำเนินงำนตำมแผนที่วำงไว้
ได้ดำเนินงำนล่ำช้ำกว่ำแผนที่วำงไว้
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หมายเหตุ:
กรณีล่ำช้ำ (ผลสำเร็จไม่ถึง 100%)
ระบุสำเหตุ และกำรแก้ไขที่ท่ำน
ดำเนินกำร

ดำเนินกำรจัดประชุม
วันอังคำรที่ 30 พฤษภำคม 2560

โครงกำร “สำรวจสถำนะของเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนในบริบทประเทศไทย และทำงเลือก
มำตรกำรทำงเศรษฐศำสตร์ สังคม และกฎหมำย” เป้ำหมำยที่ 14 ชีวิตใต้น้ำ (Life below Water)

ได้เปลี่ยนแผนงำนที่วำงไว้ดังนี้
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ภาคผนวก ค
ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ข้อเสนอแนะ
บทที่ 1: บทนา
– บทนำมีข้อมูลสำคัญหลักๆ พอสมควร แต่ผู้เขียนควร
เพิ่มกำร “ทบทวนเอกสำรเชิงสังเครำะห์ ” โดยเฉพำะ
ประวัติของกำรพัฒนำที่ยั่งยืนและ SDGs (อธิบำยพอ
สังเขป) รวมถึงสถำนะภำพของประเทศไทย เพื่อให้
ผู้อ่ำนเห็ น ถึงควำมส ำคัญและควำมเร่ งด่วนของกำร
ขับเคลื่อน SDGs
– ทำงผู้เขียนได้กล่ำวถึงปัญหำทำงด้ำนข้อมูลและด้ำน
นโยบำยที่เกี่ยวกับทะเลและชำยฝั่ง แต่มิได้กล่ำวถึง
ปัญหำหลักๆ ทำงทะเลและชำยฝั่งของประเทศไทย
โดยตรง เช่น กำรที่ประเทศไทยได้รับ ใบเหลือง IUU
จำกสหภำพยุ โ รปและปั ญ หำกำรประมงที่ ไ ม่ ไ ด้
มำตรฐำน จึ งเห็ น ว่ำผู้ เขีย นควรเขีย นเน้ นให้ เห็ นถึ ง
ปัญหำเหล่ำนี้ (ประมำณ 1-2 บรรทัด) เพื่อให้ผู้อ่ำน
ทั่วไปมีควำมเข้ำใจถึงควำมสำคัญของเป้ำหมำยกำร
พัฒนำที่ยั่งยืน เป้ำหมำยที่ 14
– ควรมีกำรอ้ำงอิงถึงกำรศึกษำของภำควิชำกำร หรือ
ยกตัวอย่ำงปัญหำหรือกำรพัฒนำที่เกี่ยวข้องกับทะเล
หรือชำยฝั่งในประเทศไทย เพื่อให้ผู้ อ่ำนได้เข้ำใจถึง
ควำมจำเป็นของกำรพัฒนำยั่งยืนของทะเลและชำยฝั่ง

การดาเนินการแก้ไข
เพิ่มเติมแล้วในหน้ำ 1

มีแล้ว ... “เป้ำหมำยกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน (SDGs)
เป้ำหมำยที่ 14 มุ่งให้มีกำรอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
ทรัพยำกรทำงทะเลอย่ำงยั่งยืนภำยในปี พ.ศ. 2573
โดยเน้ น กำรแก้ ไ ขและป้ อ งกั น ปั ญ หำควำมเสื่ อ ม
โทรมของทรัพยำกรที่มีชีวิตในระบบนิเวศทำงทะเล
อั น เ กิ ด จ ำ ก ก ำ ร จั บ สั ต ว์ น้ ำ ที่ เ กิ น ศั ก ย ภ ำ พ
(overfishing) กำรประมงผิดกฎหมำย ภำวะมลพิษ
และสภำวะควำมเป็ น กรดในน้ ำทะเล (ocean
acidification) เป้ ำหมำยนี้ยั ง กำหนดให้ มีก ำร
อนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศทำงทะเลและชำยฝั่ง
ตำมแนวทำงกำรบริ ห ำรจั ด กำรเชิ ง วิ ท ยำศำสตร์
กำรเพิ่ ม พื้ น ที่ อ นุ รั ก ษ์ ท ำงทะเลและชำยฝั่ ง กำร
พัฒ นำขี ด ควำมสำมำรถและถ่ ำ ยทอดเทคโนโลยี
รวมถึ ง องค์ ค วำมรู้ ด้ ำ นกำรวิ จั ย ทำงทะเล กำร
ส่งเสริมประมงพื้นบ้ำน และกำรบังคับใช้กฎหมำย
ระหว่ำงประเทศที่เกี่ยวข้อง”
บทที่ 2: นิ ย ามและความหมายของเป้ า ประสงค์ แก้ไขแล้ว
(Target) และตัวชีวัด (Indicator) ภายใต้เป้าหมาย
ที่ 14 และความสอดคล้องกับบริบทประเทศไทย
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ข้อเสนอแนะ
– มีกำรศึกษำคำนิยำมและควำมจำกัดที่ดีมำก แต่ทว่ำ
1. หน้ำ 9 “นิยำม และคำจำกัดควำมตัวชี้วัดสำคัญ ”
ควรเปลี่ ย นเป็ น “นิ ย ำม และค ำจ ำกั ด ควำม
เป้ำประสงค์และตัวชี้วัดสำคัญ”
2. กำรอ้ำงอิง (In-text Citation) ไม่ถูกหลัก ควรปรับ
ให้ถูกต้องตำมระบบกำรอ้ำงอิง
3. ตรวจสอบกำรเขียนตัวย่อต่ำงๆ ที่ใช้ภำยในเล่ม ไม่ว่ำ
จะเป็ น หน่ ว ยวัด องค์ กร ฯลฯ ให้ แน่ ใ จว่ ำ ถูก ต้ อ ง
ยกตัวอย่ำงเช่น km2 ไม่ใช่ Km2 (หน้ำ 9)
4. หน่ ว ยวัดที่กล่ ำวไปแล้ ว ควรมีกำรกำกับภำษำไทย
ด้วย เช่น ตำรำงกิโลเมตร (km2) จำกนั้นจึงใช้ตัวต่อ
ในส่วนถัดไปได้
5. ควรเปลี่ยนจำก ค.ศ. เป็น พ.ศ. ทั้งหมด (ยกเว้นกำร
อ้ำงอิงถึง UN หรือ เอกสำรอื่นๆ เป็นภำษำอังกฤษ)
– นิยำมเป็นนิย ำมจำกองค์กรสำกลทั้งหมด ผู้วิจัยมิได้
นำเสนอนิยำมของประเทศไทยเอง และมิได้สรุปหรือ
น ำเสนอเหตุ ผ ลว่ำ ในแต่ ล ะนิ ย ำมใช้ นิ ย ำมของใคร
และนิยำมของใครเหมำะสมกว่ำกัน
– หน้ ำ 7 เป้ ำ ประสงค์ที่ 14.7 แน่ น อนว่ ำกำรจัด กำร
ประมง กำรเพำะเลี้ยง และกำรท่องเที่ยวที่ยั่งยืนเป็น
สิ่งสำคัญต่อประเทศไทย แต่ทว่ำประเทศไทยไม่ใช่ทั้ง
ประเทศหมู่เกำะขนำดเล็ก หรือประเทศด้อยพัฒนำ
ดั ง นั้ น เ พื่ อ ใ ห้ เ ข้ ำ กั บ บ ริ บ ท ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย
เป้ำประสงค์นี้ควรมีกำรเปลี่ยนแปลง
– มีกำรนำเสนอทบทวนควำมหมำยของนิยำมลำดับตำม
แบบสำกล แต่ยังคำดกำรณ์สรุปคำจำกัดควำมของแต่
ละเป้ำประสงค์และตัวชี้วัด
– คณะผู้เขียนมิได้เขียนเกี่ยวกับกำรทบทวนข้อมูลอภิ
พันธุ์ (Metadata) ตำมเป้ำประสงค์และตัวชี้วัดเลย
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นิยำม ตัวชี้วัด SDGs ควรกำหนดให้สอดคล้องกับ
ระบบสำกล เพื่ อ ผลในกำรติ ด ตำมประเมิ น ผล
ร่วมกับนำนำชำติ
ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิขำดควำมชัดเจนว่ำ
อะไรคือควำมแตกต่ำงในประเด็นปัญหำที่อ้ำงถึ ง
และคำจำกัดควำมภำยใต้บริบทของเป้ำหมำยที่ 14

มีแล้ว – ตำรำงที่ 1 ช่องขวำสุด

โครงกำร “สำรวจสถำนะของเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนในบริบทประเทศไทย และทำงเลือก
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ข้อเสนอแนะ
ทั้งนี้ทำง UN ได้ให้ข้อมูลสำหรับข้อมูล อภิพันธุ์ของ
ตัวชี้วัดที่ 14.4.1. และ 14.5.1. สำหรับข้อมูลอภิพันธุ์
อื่นๆ ที่ไม่มีข้อมูลทำงคณะผู้เขียนควรเขียนกำกับไป
เลยว่ ำ “ไม่ มี ข้ อ มู ล รำยละเอี ย ดที่ อ ธิ บ ำยถึ ง ควำม
เป็นมำของข้อมูล (Metadata) รวมถึงรำยละเอียด
เกี่ยวกับกำรกำหนดตัวชี้วัดสำกล”
– ผู้ เ ขี ย นควรเขี ย นประเด็ น เกี่ ย วกั บ Cross-Cutting
หำกเป้ ำ ประสงค์ ห รื อ ตั ว ชี้ วั ด ในเป้ ำ หมำยที่ 14
มีควำมเกี่ยวข้อง (เช่น Goal 15 ป่ำไม้ และ Goal 12
กำรบริโภคอย่ำงยั่งยืน เป็นต้น) มีควำมคล้ำยคลึงและ
ซ้ำกับเป้ำประสงค์และตัวชี้วัดในเป้ำหมำยอื่นๆ เพื่อ
แสดงให้เห็นว่ำกำรที่ประเทศไทยจะขับเคลื่อน SDGs
พวกเรำก็ควรที่จะขับเคลื่อนทุกๆ เป้ำหมำยไปพร้อมๆ
กัน
– นิย ำมของเป้ ำหมำยและเป้ ำประสงค์มีควำมชัดเจน
อย่ำงไรก็ตำมตัวชี้วัดบำงส่วนอำจยังไม่เหมำะสม เช่น
1. ตัวชี้วัดที่ 14.1.1 กำรป้องกันและลดมลพิษทำงทะเล
โดยเฉพำะมลพิษจำกชำยฝั่ง หำกต้องกำรวัดโดยใช้
ตัวชี้วัดจำกปรำกฏกำรณ์ Eutrophication อำจทำได้
โดยยำก เนื่ อ งจำกต้ อ งวั ด ปริ ม ำณคลอโรฟิ ล ด์ เ อ
ซึ่งต้องใช้วิธีกำรและอุปกรณ์ที่ยุ่งยำก และมีค่ำใช้จ่ำย
สูง หำกเปลี่ยนรูปแบบของตัวชี้วัดเป็นกำรวัดปริมำณ
ธำตุ อ ำหำรในน้ ำที่ เ ป็ น ต้ น ก ำเนิ ด ของ nutrient
pollution โดยตรง เช่น ไนโตรเจน หรือ ฟอสฟอรัส
โดยตรงอำจจะท ำให้ เ ห็ น ภำพที่ ชั ด เจนได้ ม ำกกว่ ำ
นอกจำกนี้ ก รมควบคุ ม มลพิ ษ มี ก ำรก ำหนดค่ ำ
มำตรฐำนคุณภำพของน้ำำทะเลโดยกำรวัดไนโตรเจน
และฟอสฟอรัสเป็นหนึ่งในดัชนีชี้วัดอยู่ก่อนแล้ว
2. ตัว ชี้วัดที่ 14.4.1 ระดับ ที่มีควำมยั่งยื นทำงชีว ภำพ
ของกำรทำกำรประมง หำกต้องกำรวัดโดยใช้ MSY
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เป็นข้อเสนอแนะที่ควรดำเนินกำรร่วมกันระหว่ำง
เป้ำหมำยทั้ง 17 ประกำร เช่น กำรประชุมหำรือ
เพื่อขับเคลื่อน SDGs อย่ำงมีบูรณำกำร

ประเด็นนี้เกี่ยวข้องกับกำรกำหนดนิยำมและข้อมูล
อภิพันธุ์ (Metadata) เพื่อควำมสอดคล้องในระดับ
สำกลตำมที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ซึ่งองค์กรสหประชำชำติ
ที่เกี่ยวข้อง เช่น UN Environment หรือ FAO
หรื อ IOC-UNESCO อยู่ ใ นระหว่ ำ งศึ ก ษำและ
ทดสอบตั ว ชี้ วั ดที่ ยั งไม่ เป็ น ที่ต กลงกั น (ระบุ ไว้ ใ น
ตำรำงที่ 1) สำหรับกำรกำหนดตัวชี้วัดทดแทนหรือ
proxy นั้น จำเป็นต้องมีกำรหำรือร่วมระหว่ำง
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและรับผิดชอบต่อเนื่องในกำร
ประเมิ น ผลในอนำคต จึ ง เป็ น ประเด็ น ที่ เ สนอไว้
สำหรับงำนวิจัยในอนำคต
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ข้อเสนอแนะ
(Maximum Sustainable Yield) ในประเทศไทย
อำจจะวัดได้โดยยำกเนื่องจำก MSY มีหลักคิดจำกกำร
ทำประมงในเขตหนำวและเขตอบอุ่นที่ลักษณะของ
ประช ำกรประมงเป็ น แบบกลุ่ ม เดี ย ว ( Single
species) ในขณะที่ควำมหลำกหลำยของทรัพยำกรใน
ประเทศไทยที่อยู่ ในเขตร้อนเป็น ลั กษณะหลำยกลุ่ ม
ประชำกร (Multi species) ทำให้กำรประเมิน MSY
ทำได้โดยยำก นอกจำกนี้ลักษณะของเครื่องมือประมง
และวิธีก ำรกำรท ำประมงที่แตกต่ำ งกัน ยัง ส่ งผลให้
ศักย์กำรผลิตสัตว์น้ำในแต่ละพื้นที่มีควำมแตกต่ำงกัน
กำรเลือกใช้ MSY ที่เป็นตัวแทนเดียวของประเทศ
อ ำ จ จ ะ ไ ม่ เ ห ม ำ ะ ส ม อ ย่ ำ ง ไ ร ก็ ต ำ ม
กรมประมงใช้ ห ลั ก เกณฑ์ ก ำรประเมิ น กำรลงแรง
ประมงด้วยเกณฑ์ CPUE (Catch per Unit Effort)
หรื อ “ปริ ม ำณกำรจั บ ต่ อหน่ ว ยกำรลงแรงประมง”
เป็นค่ำบ่งชี้ “ควำมชุกชุมของสัตว์น้ำ” เพื่อมุ่งประเด็น
ไปที่ศักย์ กำรผลิตของสั ตว์น้ ำแทนกำรพิจำรณำจำก
เครื่องมือ จึงมีกำรใช้ค่ำปริมำณที่พบต่อหน่วยกำรลง
แรงประมง (CPUE) แทน ขณะที่ “กำรลงแรงประมง”
หมำยถึ ง กำรที่ ใ ช้ เ ครื่ อ งมื อ ออกไปท ำกำรประมง
ส่งผลให้สัตว์น้ำถูกจับขึ้นมำในแต่ละครั้ง ตำมวิธีกำร
ท ำประมงของเครื่ อ งมื อ ประมงแต่ ล ะชนิ ด เช่ น
เครื่องมือประเภทอวนลำก ในกำรลำกอวนแต่ละครั้ง
สัตว์น้ำถูกจับไปได้มำกน้อยยังขึ้นอยู่กับชั่วโมงในกำร
ลำกอวน ค่ำ CPUE จึ งกำหนดหน่ ว ยกำรลงแรง
ประมงให้ เป็ น จ ำนวนชั่ว โมง หำกเป็ น ประเภทอวน
ล้อม จะพิจำรณำเป็นต่อจำนวนครั้งที่ล้อมอวนจับสัตว์
น้ ำ และหำกเป็ น ประเภทอวนลอยจะพิจำรณำเป็ น
ควำมยำวของอวน เป็นต้น ดังนั้นกำรพิจำรณำเลือก
ตัวชี้วัดในเป้ำประสงค์นี้อำจจะต้องมีกำรพิจำรณำกำร
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เลือกใช้ MSY หรือ CPUE ที่เหมำะสม หรืออำจใช้
ควบคู่กันไป
– เรื่องเป้ำประสงค์ และ ตัวชี้วัดเป้ำประสงค์ ควรเขียน
เพิ่ ม เติ ม ว่ ำ ตั ว แทนท้ อ งถิ่ น เกี่ ย วกั บ ด้ ำ นทะเลและ
ชำยฝั่ง รู้สึกอึดอัด อยำกให้รัฐบำลกำหนดให้ชัดเจน
เลยว่ำ เป้ำตรงไหนที่ต้องดูแล
– ควรเสนอ ให้เพิ่มเรื่องกฎหมำยของนักท่องเที่ยวหรือ
ธุรกิจทัวร์ที่ไม่ยั่งยืน/ EEC ไว้สำหรับเป้ำประสงค์ของ
ไทย
3. ตัวชี้วัดที่ 14.b.1 ควรแยกและให้คำจำกัดควำมที่
ชัดเจนของ ประมงพื้นบ้ำน (Artisanal fisheries)
และประมงขนำดเล็ก (Small-scale fisheries) ให้
แตกต่ำงกัน

การดาเนินการแก้ไข

ในขณะที่ประมงขนำดเล็กอำจหมำยรวมถึงประมง
เลี้ยงชีพ (พื้นบ้ำน) และประมงเชิงกำรค้ำ เป้ำหมำย
SDG 14 ให้ควำมสำคัญกับประมงขนำดเล็กต่อ
ประเด็นควำมมั่นคงด้ำนอำหำรและทำงเศรษฐกิจ
(รำยได้ ) กำรกำหนดตั ว ชี้วั ดในชั้ นต้ น จึง กล่ ำวถึ ง
เฉพำะประมงขนำดเล็ ก หำกมี ป ระเด็ น ประมง
พื้ น บ้ ำ นที่ ไ ทยควรให้ ค วำมสนใจและยกขึ้ น เป็ น
ประเด็ น ประเมิ น ผลในระดั บ สำกลจึ ง ค่ อ ยศึ ก ษำ
ควำมหมำยหรือนัยของควำมแตกต่ำงได้ภำยหลัง
บทที่ 3: สถานะปัจจุบันของเป้าหมายที่ 14 ในบริบท มีแล้ว โปรดดูตำรำงที่ 1
ประเทศไทย
– มีกำรอธิบำยสถำนะของกำรจัดทำ หรือวิธีกำรกำหนด
ตัวชี้วัดเท่ำนั้น มิได้กล่ ำวถึงสถำนะของเป้ำประสงค์
ใดๆ
– ควรกล่ ำ วถึ ง สถำนะควำมรุ น แรงของปั ญ หำหรื อ
ช่อ งว่ ำงระหว่ำ งสภำพปั จ จุ บั น กั บ เป้ ำ ประสงค์แ ละ
ตัวชี้วัดให้ครบถ้วน
– มี ก ำรอธิ บ ำยควำมหมำยของตั ว ชี้ วั ด บำงตั ว โดย ประเด็นรูปแบบกำรนำเสนอรำยงำน
นำเสนอควำมหมำยตำมบริบทของกฎหมำยไทยไว้ ซึ่ง
ในส่ ว นนี้ ค วรจะไปน ำเสนอในบทที่ 2 (หน้ ำ 11)
มำกกว่ำ
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– หน้ ำ 15 ควรมี ก ำรเขี ย นบทน ำ เป็ น กำรอธิ บ ำยว่ ำ
ทำไมกำรศึกษำเกี่ยวกับสถำนะของเป้ำประสงค์และ
ตัว ชี้วัด นอกจำกนี้ ก็ควรกำรเกริ่ น อย่ ำงคร่ำวๆ ถึ ง
พื้น ที่ท ำงทะเลและชำยฝั่ งของประเทศไทย (ข้อมู ล
เหล่ำนี้ ทำงทีมผู้วิจัยได้ทำกำรเขียนแล้วในบทอื่ นๆ)
และตำรำงที่แสดงถึงหน่วยงำนหลัก และหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องกับเป้ำประสงค์แต่ละเป้ำให้ชัดเจน
– ควรเขียนเป้ำประสงค์ก่อนที่จะเริ่มบรรยำยถึงสถำนะ
ของตัวชี้วัด เช่น:
เป้ำประสงค์ 14.1 ป้องกันและลดมลพิษทำงทะเล…
ตัวชี้วัดที่ 14.1.X
ตัวชี้วัดที่ 14.1.XX
– ควรเขียนเพิ่มเติมว่ำ ทำง UN ไม่ได้กำหนดตัวชี้วัด
ส ำหรั บ กำรท่ อ งเที่ ย วทำงทะเล ซึ่ ง มี ค วำมจ ำเป็ น
ส ำหรั บ ประเทศไทย และอำจจะมี ก ำรแสดงสถิ ติ
จำนวนนักท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดที่ติดต่อกับทะเล
(หำกมี) หรือสถิติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
– หน้ำ 23 กำรจัดลำดับ 30 เป้ำประสงค์ที่มีควำมสำคัญ
สู งสุ ด ผู้ เขีย นควรเขี ย นก ำกับ ไว้เ ลยว่ ำ เป้ำที่ 14 มี
เป้ำประสงค์ที่ 14.4 และ 14.6 รวมอยู่ นอกจำกนี้ทำง
ผู้ เขีย นต้องเน้ น ย้ ำผู้ อ่ำนถึ งนั ย ยะควำมเร่งด่ว นและ
ควำมพร้อมของเป้ำประสงค์ อีกทั้งยังต้องเน้นย้ำด้วย
ว่ำทุกเป้ำประสงค์ (ที่เกี่ยวข้องกับบริบทของประเทศ
ไทย) ในทุกเป้ำหมำยมีควำมสำคัญและมีควำมจำเป็น
ที่จะต้องทำให้สำเร็จ
– เนื้ อหำรวบรวมเกี่ ย วกับ สถำนะปั จ จุ บั น ของตัว ชี้วั ด มีแล้ว ในบทที่ 5
แล้ ว แต่ ยั ง ไม่ มี ผ ลในส่ ว นของสถำนะปั จ จุ บั น ของ
เป้ำประสงค์ ซึ่งอำจต้องรำยงำนในลักษณะของค่ำทำง
ตั ว เลข ที่ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง ควำมแตกต่ ำ งระหว่ ำ งค่ ำ
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เป้ำหมำย และค่ำที่เป็นอยู่ในปัจจุบันของประเทศไทย
เช่น ในปัจจุบันประเทศไทยมีพื้นที่คุ้มครองโดยรวมคิด
เป็นร้อยละ เท่ำใดของพื้นที่ทะเลทั้งหมด
– หน้ำ 16 บรรทัดที่ 1 หำกข้อมูลยังไม่ชัดเจนไม่ควรใส่
นำมำใส่ในรำยงำน (เพื่อป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
ภำยหลัง)
– หน้ำ 16 ตัวชี้วัดที่ 14.3.1. หำกทำงผู้เขียนสำมำรถทำ
ตำรำง pH ของบำงจุดตรวจวัด จะทำให้รำยงำนมี
ควำมสมบูรณ์มำกขึ้น ทั้งนี้ ก็เป็นกำรแสดงให้เห็นว่ำ
ประเทศไทยนั้นมีข้อมูลถึงแม้ว่ำอำจจะไม่ใช่ Average
Marine Acidity
– กำรทบทวนกำรดำเนินงำนของภำคส่วนต่ำงๆ ของแต่
ละเป้ ำ ประสงค์ ไ ม่ มี ค วำมชั ด เจน เนื่ อ งจำกไม่ ไ ด้
กล่ำวถึงภำคส่วนโดยเฉพำะหน่วยงำนภำครัฐ ซึ่งมีกำร
ด ำเนิ น กำรตำมแต่ ล ะเป้ ำ ประสงค์ ไ ปแล้ ว หลำย
ประกำร เช่น กรมประมง กรมเจ้ำท่ำ กรมทรัพยำกร
ทำงทะเลและชำยฝั่ ง เป็ น ต้ น ที่ น ำเสนอเป็ น เพี ย ง
สำระหรือประเด็นที่มีกำรดำเนินกำรเพียงบำงประเด็น
เช่ น กำรออกกฎหมำยและกำรก ำหนดหลั ก เกณฑ์
เป็นต้น
บทที่ 4: การดาเนินงานของภาคส่วนต่างๆ ในปัจจุบัน
เกี่ยวกับเป้าหมายที่ 14 ในบริบทประเทศไทย
– กำรรำยงำนสถำนะของเป้ำประสงค์และตัวชี้วัดเป็น
นำเสนอภำพรวม ทำให้ไม่สำมำรถบอกได้อย่ำงชัดเจน
ว่ำกำรดำเนิ น กำรหรื อ สถำนะของเป้ ำประสงค์และ
ตัวชี้วัดแต่ละตัวเป็นอย่ำงไร
– ผู้ วิ จั ย ควรประเมิ น แยกตำมเป้ ำ ประสงค์ แ ละแสดง
ข้ อ คิ ด เห็ น แยกตำม เป้ ำ ประสงค์ เ พื่ อ ให้ ส ำมำรถ
มองเห็ น ภำพรวมของกำรด ำเนิ น กำรในปั จ จุ บั น ได้
อย่ำงชัดเจน
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เป็นกำรรำยงำนสถำนะปัจจุบันจำกแหล่งอ้ำงอิง

รำยละเอี ย ดข้ อ มู ล ที่ อ ำจไม่ สั ม พั น ธ์ กั บ เนื้ อ หำที่
ต้องกำรสื่อ

มีแล้ว โปรดดูตำรำงที่ 1 แยกแต่ละเป้ำประสงค์
และตัวชี้วัด

รำยงำนฉบับสมบูรณ์
(Final Report)

ข้อเสนอแนะ
– ไม่มี กำรเขีย นข้อ มูล หรื อ กำรด ำเนิ น กำรที่เกี่ ยวข้อ ง
เป้ ำประสงค์ที่ 14.7 ทำงคณะผู้ เขียนควรให้ เหตุผ ล
ด้ ว ยว่ ำ ท ำไม อำจจะเป็ น เพรำะประเทศไทยยั ง ไม่
พร้อมหรือ ยังไม่มีหน่ วยงำนที่เกี่ยวข้อง คณะผู้เขียน
อำจจะได้เขียนไว้ในบทอื่นแล้ว แต่ก็ควรเน้นย้ำอีกครั้ง
ในบทนี้
บทที่ 5: ความพร้อมของประเทศไทยในการบรรลุ
เป้าหมายที่ 14
– คณะผู้ เ ขี ย นมี ก ำรเขี ย นถึ ง กำรเชื่ อ มโยงระหว่ ำ ง
เป้ำหมำยที่ 14 และเป้ำหมำยหลักของประเทศ และมี
กำรอ้ำงอิงถึงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือว่ำดีมำก แต่
ทว่ำกำรศึกษำเพีย งแค่ควำมเชื่อมโยงไม่ได้หมำยถึง
ควำมพร้อมของประเทศไทย
– ผู้วิจัยไม่ได้กล่ำวถึงควำมพร้อมของหน่วยงำน เช่นว่ำ
หน่ วยงำนภำครั ฐมีควำมพร้อมในกำรดำเนินกำรให้
บรรลุเป้ำหมำย เป้ำประสงค์ และตัวชี้วัดได้อย่ำงไร
อีกทั้งยังไม่ได้กล่ำวถึงข้อมูลสำคัญๆ ไม่ว่ำจะเป็นด้ำน
นโยบำย บุ ค ลำกร งบประมำณ และกลไกกำร
ขับ เคลื่อนเลย มีแต่กำรกล่ ำวถึงนโยบำยและแผนที่
หน่ ว ยงำนต่ ำ งๆ จั ด ท ำขึ้ น และสอดคล้ อ งกั บ
เป้ำประสงค์และตัวชี้วัดเท่ำนั้น
– อย่ำงไรก็ตำม รำยงำนยังไม่ค่อยมีกำรทบทวนเอกสำร
และวรรณกรรมจำกภำคส่วนอื่นๆ ที่ไม่ใช่ภำครัฐที่จะ
ช่ ว ยสื่ อ ให้ เ ห็ น ควำมพร้ อ มของประเทศไทย คณะ
ผู้ เ ขี ย นอำจจะเขี ย นถึ ง ควำมกระตื อ รื อ ร้ น ของ
คณะทำงำนภำครั ฐ ภำคเอกชน และประชำสังคมที่
แสดงถึงควำมพร้อม
– ผู้วิจั ย แสดงควำมเชื่อมโยงในส่ว นของนโยบำยหลั ก
ของประเทศต่อเป้ำประสงค์โดยจำแนกตำมประเภท
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ไม่ชัดเจนว่ำต้องกำรให้ปรับอะไรและอย่ำงไร

ควรเป็นงำนวิจัยต่อยอด เนื่องจำกมีรำยละเอียด
มำกและลงลึกถึงระดับกำรพัฒนำแผนงำนโครงกำร
ซึ่ ง จ ำเป็ น ต้ อ งอำศั ย กำรหำรื อ ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงำน
รับผิ ดชอบโดยตรงและกำรจัดสรรงบประมำณให้
เกิดกำรปฏิบัติจริงอย่ำงเป็นรูปธรรม

โครงกำร “สำรวจสถำนะของเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนในบริบทประเทศไทย และทำงเลือก
มำตรกำรทำงเศรษฐศำสตร์ สังคม และกฎหมำย” เป้ำหมำยที่ 14 ชีวิตใต้น้ำ (Life below Water)

ข้อเสนอแนะ
การดาเนินการแก้ไข
ของนโยบำย อย่ ำ งไรก็ ต ำม นโยบำยบำงข้ อ ยั ง มี
ลักษณะของเนื้อควำมที่ไม่ชัดเจนในหลักปฏิบัติ และ
ไม่สอดคล้องกับเป้ำประสงค์โดยตรง เช่น
1. วำระกำรปฏิรู ป ประเทศ ที่ 25/2558 เรื่อ งกำร
กำหนดพื้นที่คุ้มครองทำงทะเล และกำรแบ่งเขตกำร
ใช้ประโยชน์ทำงทะเล มีควำมเชื่อโยงกับเป้ำประสงค์
ที่ 14.5 แต่ ยั ง ไม่ มี ลั ก ษณะที่ ชั ด เจนที่ เ ชื่ อ มโยงกั บ
เป้ำประสงค์ที่ 14.2 (EEZ)
2. ยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี ในส่วนของยุทธศำสตร์
ที่ 1 ด้ำนควำมมั่นคง มีควำมเชื่อมโยงกับเป้ำประสงค์
14.2 แต่ไม่มีควำมเชื่อมโยงที่ชัดเจนกับเป้ำประสงค์ที่
14.4 และ 14.6 ที่ เ น้ น เรื่ อ งกำรประมง เป็ น ต้ น
ลักษณะข้ำงต้นเป็นเพียงบำงส่วนของนโยบำยที่ผู้วิจัย
นำเสนอ โดยยังมีลักษณะของเนื้อหำหลำยประเด็นที่
ยั งไม่ชัด เจนในด้ ำนควำมเชื่อ มโยง ทั้ งนี้ ผู้ วิจั ยควร
พิจ ำรณำประเด็น ยุทธศำสตร์ และนโยบำยต่ำงๆ ที่
เกี่ ย วข้ อ งโดยมุ่ ง เน้ น ที่ ตั ว กลยุ ท ธ์ โครงกำร และ
กิ จ กรรมที่ มี ก ำรระบุ ถึ ง เป้ ำ หมำยอย่ ำ งชั ด เจนเพื่ อ
เทีย บเคี ย งกับ เป้ ำประสงค์ต่ำงๆ ได้อย่ ำงเหมำะสม
ทั้งนี้อำจะทำเป็นลักษณะของตำรำงเทียบเคียงเพื่อให้
เ ห็ น บ ริ บ ท ค ว ำ ม เ ชื่ อ ม โ ย ง ข อ ง น โ ย บ ำ ย แ ล ะ
เป้ำประสงค์ที่ชัดเจนมำกขึ้น
– อยำกให้เพิ่มข้อควำมสั้นๆ เพื่อให้เกิดควำม concern เพิ่มแล้วในมำตรกำร
เรื่องประมงพื้นบ้ำน เพรำะว่ำกฎหมำยใหม่ที่ออกมำ
ขัดกับวิถีชีวิตประชำชนในพื้นที่
บทที่ 6: การจัดลาดับความสาคัญ
เพิม่ เติมแล้ว
– กำรจัดลำดับ ควำมส ำคัญไม่ได้เป็นไปตำมแนวคิด 2
ลักษณะที่กำหนดไว้ในขอบเขตลักษณะข้อ 6 หำกแต่
ใช้ผลที่คณะกรรมกำร กพย. ซึ่งจัดลำดับควำมสำคัญ
เอำไว้แล้ว
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– ผู้ วิ จั ย ได้ น ำเสนอรำยงำนในส่ ว นของกำรประชุ ม
คณะกรรมกำรเพื่อกำรพัฒ นำที่ยั่งยืน อย่ำงไรก็ตำม
ก ำ ร ป ร ะ ชุ ม ดั ง ก ล่ ำ ว ยั ง ไ ม่ มี ค ว ำ ม ชั ด เ จ น ว่ ำ
คณะกรรมกำร กพย. ได้ ยึ ด เกณฑ์ ก ำรจั ด ล ำดั บ
ค ว ำ ม ส ำ คั ญ ทั้ ง 4 ข้ อ ที่ ผู้ วิ จั ย ร ะ บุ ไ ว้ ห รื อ ไ ม่
(ควำมสำคัญ ควำมชัดเจน ควำมเป็นไปได้ และควำม
เชื่อมโยง) ขอให้ผู้วิจัยเพิ่มเติมรำยละเอียดวิธีกำรให้
สมบู ร ณ์ เ พื่ อ ควำมเข้ ำ ใจของผู้ อ่ ำ น ทั้ ง นี้ เนื่ อ งจำก
งำนวิจัยเป็นลักษณะของกำรศึกษำทำงวิชำกำร กรณี
ที่ ผู้ วิ จั ย เห็ น ด้ ว ยกั บ แนวคิ ด ของ กพย. ควรเสนอ
เหตุผลกำรสนับสนุน และหำกไม่เห็นด้วยผู้วิจัยอำจ
แ ส ด ง ค ว ำ ม เ ห็ น ที่ แ ต ก ต่ ำ ง จ ำ ก ห ลั ก คิ ด ข อ ง
คณะกรรมกำร กพย. เพื่ อ แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ควำม
สมบูรณ์ของกำรวิจัยเพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่
– ตำรำงที่ 1 ในส่ ว นของเชิ ง อรรถที่ 14 (มำตรกำร/
กลไกกำรทำงำน) ไม่มีกำรระบุรำยละเอียดที่มำ
บทที่ 7: การสารวจเบืองต้นเกี่ยวกับมาตรการทางเลือก
ด้านเศรษฐกิจ สังคมและกฎหมาย เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ 14
– กำรน ำเสนอเป็ น เพี ย งแค่ กำรน ำเสนอประเด็นภำพ
โดยรวม จึ ง ควรปรั บ ปรุ งกำรน ำเสนอใหม่โ ดยแยก
หัวข้อไว้ให้ชัดเจนในแต่ละด้ำน คือ เศรษฐกิจ สังคม
และกฎหมำย
– ผู้ วิ จั ย ควรแสดงให้ เ ห็ น ถึง จุ ด อ่อ นหรื อ ข้อ จำกัด ของ
มำตรกำรต่ำงๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบันเพื่อแสดงให้เห็นถึง
มำตรกำรที่จะเป็นจุดเปลี่ยนในกำรเพิ่มประสิทธิภำพ
เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ (Gap analysis) เพื่อให้เนื้อหำ
มี ค วำมสมบู ร ณ์ แ ละมี ห ลั ก ยื น ในกำรถกเถี ย งทำง
วิชำกำร หำกไม่มีกำรนำเสนอในส่วนนี้ อำจจะมีข้อ
สงสัยจำกผู้อ่ำนในเรื่องควำมเหมำะสมและถูกต้องของ
วิธีกำรที่นำเสนอ
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มีแล้ว ในหน้ำแรกของตำรำงที่ 1
ประเด็นกำรพัฒนำที่ยั่งยืนมีควำมเชื่อมโยงเกี่ยวพัน
ระหว่ำงทุกด้ำน ซึ่งกำรแก้ไขปัญหำไม่สำมำรถมอง
แยกส่วนได้ เนื่องจำกไม่มีควำมชัดเจนเด็ดขำดของ
ข้อเสนอแนะว่ำเป็นมำตรกำรด้ำนใดด้ำนหนึ่ง

มีแล้ว โปรดดูในตำรำงที่ 1 และรำยกำรอ้ำงอิง

โครงกำร “สำรวจสถำนะของเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนในบริบทประเทศไทย และทำงเลือก
มำตรกำรทำงเศรษฐศำสตร์ สังคม และกฎหมำย” เป้ำหมำยที่ 14 ชีวิตใต้น้ำ (Life below Water)

ข้อเสนอแนะ
บทที่ 8: บทสรุป
– กำรน ำเสนอประเด็น ที่เป็ น ข้อจ ำกัดกำรดำเนินงำน
ตำมเป้ ำประสงค์ ยั งสรุ ป ไม่ชัดเจน ควรปรับให้ เห็ น
ภำพชั ด เจน และควรน ำเสนอแนวทำงแก้ ไ ขด้ ว ย
ไม่เฉพำะกำรพัฒนำต่อยอดงำนวิจัยเท่ำนั้น
– ในบทสรุปนั้น ทำงผู้เขียนไม่ได้กล่ำวถึงควำมคืบหน้ำ
ของกำรท ำงำนต่ ำ งๆ ของภำครั ฐ อี ก ทั้ ง ยั ง ไม่ ค่ อ ย
เขี ย นถึ ง บทบำทของภำคเอกชนและประชำสั ง คม
(ควรเพิ่มเติม)
– รำยงำนวิจั ยนี้ อยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้ำงสมบูรณ์ ทั้งนี้ก็
อยำกให้ผู้ เขียนคำนึ งถึงควำมสำคัญของภำคเอกชน
และประชำสังคมต่อ SDGs อีกทั้งยังอยำกให้เน้นย้ำ
อีกด้วยว่ำเป้ำหมำยทุกเป้ำของ SDGs มีควำมเกี่ยวโยง
กันและมีควำมสำคัญทั้งหมด
– รำยงำนมีกำรอ้ำงอิงที่ผิดรูปแบบไม่ได้มำตรฐำน อยำก
ให้แก้ไขให้ถูกต้องตำมระบบกำรอ้ำงอิง
– รำยงำนไม่มีบทสรุปสำหรับผู้บริหำรที่เป็นภำษำไทย
(ควรเพิ่มเติม)
– ผู้เขียนควรคำนึงถึงนัยยะทำงวิชำกำรของรำยงำนให้
มำกกว่ำนี้ เนื่องด้วยโครงกำรกำรวิจัยนี้เป็นโครงกำรที่
เน้นถึงภำควิชำกำร และ SDGs ในประเทศไทย
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มีแล้วในข้อเสนอแนะจำกกำรประชุมกลุ่ม

แก้ไขแล้ว
เพิ่มเติมแล้ว
ไม่ชัดเจนว่ำต้องกำรให้ปรับด้ำนวิชำกำรอะไร และ
อย่ำงไร

