คณะอนุกรรมการจัดการความรู้เพื่อผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล (อจชล.)
สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

อนาคต (ทะเลไทย) ที่เราต้องการ : ลาดับที่ ๑

ผู้เขียน

ศาสตราจารย์ ดร.สมปอง สุจริตกุล
ดร.เทพ เมนะเศวต
ดร.วิชาญ ศิริชัยเอกวัฒน์

คณะอนุกรรมการจัดการความรู้เพื่อผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล
(อจชล.)
สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ธันวาคม ๒๕๕๗

๑
อนาคต (ทะเลไทย) ทีเ่ ราต้องการ : ลาดับที่ ๑

ชื่อหนังสือ

:

อนาคต (ทะเลไทย) ที่เราต้องการ : ลาดับที่ ๑

ISBN

:

978-616-235-215-7

พิมพ์ครั้งแรก :

ธันวาคม ๒๕๕๗

จานวนหน้า

:

๕๑ หน้า

จัดพิมพ์โดย

:

สานักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการจัดการความรู้เพื่อผลประโยชน์
แห่งชาติทางทะเล (อจชล.)
หลักสูตรสหสาขาวิชาการบริหารกิจการทางทะเล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารวิทยพัฒนา ชั้น ๕ ถ.พญาไท
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐
www.mkh.in.th
สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ทาเนียบรัฐบาล เลขที่ ๑ ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

สนับสนุนโดย :

ข้อความที่ปรากฏในบทความทางวิชาการแต่ละเรื่องในหนังสือเล่มนี้ เป็น
ความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียนแต่ละท่าน ไม่เกี่ยวข้องกับสานักงานสภาความมัน่ คง
แห่งชาติ แต่อย่างใด ความรับผิดชอบด้านเนื้อหาและการตรวจร่างบทความแต่ละเรื่อง
เป็นเรื่องของผู้เขียนแต่ละท่าน โดยเฉพาะหากมีความผิดพลาดใดๆ ผู้เขียนแต่ละท่านจะ
รับผิดชอบบทความของตนเองแต่เพียงผู้เดียว

๒
อนาคต (ทะเลไทย) ทีเ่ ราต้องการ : ลาดับที่ ๑

สารบัญ
เนื้อหา
บทนา ...................................................................................................................................... ๕
มหาสมุทรและทะเล (Oceans and seas) ..................................................................... ๑๒
สำนักควำมร่วมมือด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
ระหว่ำงประเทศ สำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
“ข้อสังเกตบางประการเกีย่ วกับถ้อยคาและภาษาที่ใช้ในการสื่อ

และ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้มวลชนได้รับทราบเกี่ยวกับทะเลและมหาสมุทร
รวมทั้งหลักกฎหมายทะเลระหว่างประเทศที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน” .......... ๒๒
ศำสตรำจำรย์ ดร. สมปอง สุจริตกุล
ความเห็นบางประการเกีย่ วกับการจัดตั้ง “สถาบันกิจการทางทะเล” และ
“แผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔)” ............................ ๓๐
ดร.เทพ เมนะเศวต
ทะเลไทย : ทาอย่างไรการใช้ทรัพยากรสัตว์นาจึ
้ งมัน่ คง มั่งคั่ง และยั่งยืน........... ๔๔
ดร.วิชำญ ศิริชัยเอกวัฒน์

๓
อนาคต (ทะเลไทย) ทีเ่ ราต้องการ : ลาดับที่ ๑

๔
อนาคต (ทะเลไทย) ทีเ่ ราต้องการ : ลาดับที่ ๑

บทนา
โดย
รองศาสตราจารย์ ดร.เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์

๕
อนาคต (ทะเลไทย) ทีเ่ ราต้องการ : ลาดับที่ ๑

บทนา
เอกสาร “อนาคต (ทะเลไทย) ที่เราต้องการ : ลาดับที่ ๑” ฉบับนี้
จัดทาขึ้นเพื่อเป็นการแสดงแนวคิด ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อแนะนา ที่
อยู่ บ นฐานขององค์ ค วามรู้ แ ละประสบการณ์ ต่ า งๆอั น หลากหลายและ
ยาวนานของคณะผู้ทรงคุณวุฒิและอนุกรรมการของ “คณะอนุกรรมการ
จัดการความรู้เพื่อผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล” หรือที่อาจรู้จักกันใน
ชื่อย่อว่า “อจชล.” ซึ่งสนับสนุนการดาเนินงานโดย สานักงานสภาความ
มั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ตามคาสั่งของ อปท.ที่ ๑/๒๕๕๔ โดยจะมีเนื้อหา
เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการทางทะเลของประเทศไทยในระดับ
ต่างๆ ซึ่งเป็นเรื่องที่มีความสาคัญต่อมิติทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ในอดีต ปัจจุบัน และจะเพิ่มความสาคัญมากขึ้นอย่าง
แน่นอนในอนาคต โดยมีลักษณะเฉพาะโดยธรรมชาติที่มีความเกี่ยวเนื่องกับ
กิจกรรม ทรัพยากรและอื่นๆ ในหลากหลายมิติ ซึ่งหากมีการดาเนินการ
บริ หารจัด การทางทะเลที่ ดี พออย่า งถูก ต้ องและเหมาะสมกั บ บริ บ ทของ
ประเทศไทยและคนไทยแล้ว ก็อาจเป็นการพลิก “วิกฤต”ของสภาพปัญหา
ทะเลไทยที่เป็นอยู่ปัจจุบันให้กลายเป็น “โอกาส”ของประเทศและคนใน
ประเทศ อันสมกับฐานะของประเทศไทยที่เป็น “ชาติทางทะเล (Maritime
Nation)” ชาติหนึ่งในโลกใบนี้ได้อย่างแน่นอน
ส าหรั บ เนื้ อ หาในฉบั บ นี้ ป ระกอบไปด้ ว ยส่ ว นที่ ๑ มี เ นื้ อ หาที่
เกี่ยวข้องกับ แนวทาง ข้อตกลงของประเทศสมาชิกต่างๆ ในโลกซึ่งรวมทั้ง
ประเทศไทยที่จะใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
ขึ้นให้ได้ในโลกของเรา อันเป็นผลมาจากการประชุม “สหประชาชาติว่าด้วยการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (United Nations Conference on Sustainable Development)”
หรือที่รู้จักในชื่อย่อว่า “RIO+20” ในระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๕
ณ นครริโอเดจาเนโร สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล ซึ่งในการประชุมครั้งนี้
ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
เสด็จเป็นผู้แทนพระองค์ ในการเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมในการ
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ประชุม พร้อมผู้แทนระดับสูงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเนื้อหาที่นาเสนอ
จะเป็นเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ “มหาสมุทรและทะเล (Oceans and
Seas)” ซึ่งเริ่มตั้งแต่ข้อที่ ๑๕๘ ถึง ๑๗๗ โดยจัดอยู่ในบทที่ ๕ กรอบการปฏิบัติ
และติดตามผล (Framework of Action and Follow-up) และเป็นเพียงส่วน
หนึ่งของเอกสารคาแปลในชุดหนังสือ The Future We Want” ที่จัดทาโดย
สานักความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ
ส านั กงานปลั ดกระทรวงทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งทางคณะผู้จัดทาเอกสารฉบับนี้ ขอแสดง
ความขอบคุณมา ณ ที่นี้ ที่ได้อนุเคราะห์ข้อมูลให้ทาง อจชล.ได้นาข้อมูลส่วน
หนึ่งมานาเสนอไว้ในเอกสารฉบับนี้ สาหรับผู้ที่สนใจเอกสารชุดดังกล่าวสามารถ
ดาวน์ โหลดได้ จากเว็ บไซต์ “http://www.uncsd2012.org/thefuturewewant.html”
โดยแนวปฏิบัติดังกล่าวเป็นส่วนที่จะเกี่ยวข้องกับการบริหารกิจการทางทะเล
ที่หลากหลายมิติ โดยมุ่งให้เกิดความ “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ทางทะเล
ของไทยทั้งในปัจจุบันและอนาคต
สาหรับเนื้อหาในส่วนที่ ๒ ได้รับความกรุณาจากท่าน ศาสตราจารย์
ดร. สมปอง สุจริตกุล อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของ อจชล.ผู้ซึ่งมีความเชี่ยวชาญ
และมีประสบการณ์ในการทางานมากมายในด้านกฎหมายระหว่างประเทศ
และด้านการต่างประเทศ เช่น อดีตเคยดารงตาแหน่งเป็นสมาชิกสถาบัน
อนุ ญ าโตตุ ล าการองค์ ก ารกฎหมายเชี ย -แอฟริ ก า ณ กรุ งไคโรและกรุ ง
กัวลาลัมเปอร์ อดีตเลขาธิการอาเซียน (ประจาประเทศไทย) อดีตเอกอัครราชทูต
ไทยประจ าประเทศประเทศต่ างๆ อดี ต หั ว หน้ า คณะผู้ แ ทนไทยประจ า
UNESCO และ FAO รวมถึงเป็นทนายผู้ประสานงานคณะทนายฝ่ายไทยใน
คดีปราสาทพระวิหาร ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศในปี พ.ศ.๒๕๐๒-๒๕๐๕
ซึ่งท่านได้กรุณาให้ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับถ้อยคาและภาษาที่ใช้ใน
การสื่อและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้มวลชนได้รับทราบเกี่ยวกับทะเลและ
มหาสมุ ทร รวมทั้ งหลัก กฎหมายทะเลระหว่ างประเทศที่ใ ช้บั งคั บอยู่ใ น
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ปัจจุบัน ซึ่งเป็นความเห็นเฉพาะตัวของท่านแต่ก็น่าจะทาให้เกิดความเข้าใจที่
ถูกต้องในหลายเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทะเลไทยได้เป็นอย่างดี
ในส่วนที่ ๓ เป็นบทความที่ได้จากเอกสารประกอบกับการสัมภาษณ์
โดยตรงจาก ท่านอาจารย์ ดร.เทพ เมนะเศวต อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ของ อจชล. อดีตผู้ทรงคุณวุฒิองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ
(Food and Agricultural Organization of the United Nations- FAO)
อดี ต เลขาธิ ก ารศู น ย์ พั ฒ นาการประมงแห่ ง เอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้
(Southeast Asian Fisheries Development Center - SEAFDEC) และเป็นที่
ปรึกษาให้แก่ UNDP และหน่วยงานของประเทศไทยต่างๆ โดยท่านได้ให้
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อมูลที่น่าสนใจใน ๒ ประเด็นด้วยกัน ได้แก่
๑.เรื่องการจัดตั้งสถาบันกิจการทางทะเลของประเทศไทย และ ๒.เรื่อง
แผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔) ซึ่งท่านได้ให้ข้อมูลใน
เชิงประวัติศาสตร์ที่ยาวนานและน่าสนใจของการจัดตั้งสถาบันกิจการทาง
ทะเลของประเทศไทย โดยนาเสนอในประเด็นความจาเป็น แนวคิดในการ
จัดตั้ง รวมถึงรายละเอียดบางประการในทางปฏิบัติและข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
เกี่ยวกับแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล ในมุมมองของทรัพยากรมีชีวิต
(Living Resource) ที่จัดเป็นทรัพยากรที่คืนรูปได้ (Renewable Resource)
โดยเฉพาะทรัพยากรประมง (Fishery Resource) ซึ่งเป็นวิถีชีวิตของคนไทย
ได้อย่างน่าสนใจ รวมทั้งเสนอข้อมูลองค์กรระหว่างประเทศต่างๆ ทั้งระดั บ
อนุภูมิภาค ภูมิภาค และระดับโลกที่มีความเกี่ยวข้องในเรื่องทางทะเล และมี
บทบาทที่สาคัญในกิจการที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรทางทะเลและสิ่งแวดล้อม
ซึ่งจากการที่ได้มี โอกาสสัมภาษณ์ ท่านอาจารย์โดยตรงเป็นเวลาเกือบ ๒
ชั่วโมงนั้น ผมได้รับความรู้และประโยชน์จากข้อคิดเห็น แนวคิด รวมทั้งการ
ถ่ายทอดประสบการณ์ของท่านอาจารย์ที่มีอยู่อย่างมากมายและหลากหลาย
โดยเฉพาะในเวทีต่างประเทศ ซึ่งยังคงเป็นจริงและมีความทันสมัย สามารถ
นาข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ทะเลไทยทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้ต่อไป
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สาหรับ ในส่วนที่ ๔ ซึ่ งเป็ น ส่ว นสุด ท้ า ย ได้ รับ ความกรุ ณาจาก
ดร.วิชาญ ศิริชัยเอกวัฒน์ อนุกรรมการ อจชล. อดีตเคยดารงตาแหน่งเป็น
สมาชิกวุฒิสภา ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีในหลายกระทรวง และ
นายกสมาคมประมงทะเลนอกน่านน้ า เจ้าของกองเรื อประมงในน่านน้ า
ต่างประเทศหรือที่เรียกว่าประมงนอกน่านน้า ซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ตรง
อย่างยาวนานทางด้านการประมงนอกน่านน้า ซึ่งในครั้งนี้ท่านได้ให้ ข้อ
ค้นพบ ข้อคิดเห็น พร้อมทั้งประเด็นท้าทายไว้แก่ผู้เกี่ยวข้องในบ้านเมืองของ
เราในประเด็น ที่ มีค วามส าคั ญ มาก และตามความเห็น ของผมแล้ ว ถื อ ว่ า
เป็นอนาคตด้านความมั่นคงทางอาหาร (Food Security) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ที่สาคัญของความมั่นคงมนุษย์ (Human Security) โดยเฉพาะของประเทศ
ไทยและสอดคล้องกับประเด็นที่ท่านอาจารย์ ดร.เทพ เมนะเศวต ได้ให้ไว้ใน
ส่วนที่ ๓ ที่เป็นปัญหาเกี่ยวข้องกับการจัดการการประมงในประเทศที่ต้อง
เร่งให้มีการดาเนินการ โดยตามความคิด เห็น ส่วนตั วของผมแล้ ว เห็นว่ า
มีความเป็นไปได้ทางวิชาการอย่างมาก หากแต่ต้องการการสนับสนุนและ
ความร่วมมือจากหลายๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้อย่างจริงจังและครบถ้วน
ทั้งนี้ ท่านได้เสนอปิดท้ายแบบท้าทายผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stake Holders)
ในเรื่องนี้ทั้งหลายไว้ได้อย่างน่าสนใจเช่นกัน
ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นเนื้อหาของหนังสือ “อนาคต (ทะเลไทย) ที่เรา
ต้องการ : ลาดับที่ ๑” ฉบับนี้ ซึ่งอาจจัดเป็นฉบับที่ ๑ ทั้งนี้ สาหรับท่านที่สนใจ
ฉบับอีเล็ กทรอนิ กส์นั้ น สามารถดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มได้ ผ่านเว็บไซด์
ฐานข้อมูลทางทะเล (Marine Knowledge Hub - www.mkh.in.th) “โดยไม่
ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆครับ อนึ่ง ถ้าเป็นไปได้ทางผู้จัดทาอยากทราบความคิดเห็น
จากผู้อ่านด้วยว่า ทางเราควรที่จะมีการจัดทาฉบับที่ ๒ และฉบับต่อๆ ไปดีไหม
ครับ ทั้งนี้ ท่านสามารถส่งความคิดเห็นมาได้ที่ thaisea_mp@yahoo.com”
รองศาสตราจารย์ ดร. เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์
เลขานุการคณะอนุกรรมการจัดการความรู้เพื่อผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล (อจชล.)
บรรณาธิการ
๙
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๑๐
อนาคต (ทะเลไทย) ทีเ่ ราต้องการ : ลาดับที่ ๑

๑
มหาสมุทรและทะเล1
(Oceans and seas)

1

สานักความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ สานักงาน
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม.
(๒๕๕๖). อนาคตที่เราต้องการ ( The Future We Want คาแปลเอกสารผลลัพธ์การประชุม
สหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน (United Nations Conferene on Sustainable
Development :Rio+ 20). หน้า ๖๒-๖๙

๑๑
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มหาสมุทรและทะเล (Oceans and seas)
๑๕๘. เราตระหนักว่ามหาสมุทร ทะเล และพื้นที่ชายฝั่งเป็นส่วนประกอบ
ที่สาคัญและขาดไม่ได้ของระบบนิเวศของโลก และเป็นสิ่งสาคัญที่จะรักษาระบบ
นิเวศโลกให้คงอยู่ต่อไป โดยมีกฎหมายระหว่างประเทศ ซึ่งก็คือ อนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล2 เป็นกรอบทางกฎหมายสาหรับการอนุรักษ์
และการใช้มหาสมุทรและทรัพยากรของมหาสมุทรอย่างยั่งยืน เราเน้น
ความส าคั ญ ของการอนุ รั ก ษ์ แ ละการใช้ ม หาสมุ ท รและทะเล รวมทั้ ง
ทรัพยากรของมหาสมุทรและทะเลอย่างยั่งยืน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่ง
รวมถึงการที่มหาสมุทรและทะเลมีส่วนในการขจัดความยากจน ทาให้
เศรษฐกิจเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีความมั่นคงทางอาหาร และก่อให้เกิดความ
เป็นอยู่ที่ยั่งยืนและสร้างงานที่เหมาะสม ในขณะเดียวกันก็ปกป้องความ
หลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมทางทะเล และแก้ปัญหาผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดังนั้น เราจึงให้คามั่นที่จะปกป้องและ
ฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์และความสามารถในการปรับตัวของระบบนิเวศทาง
ทะเลและมหาสมุทร เพื่อคงไว้ซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งเอื้อให้เกิด
การอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนสาหรับคนในรุ่นปัจจุบันและ
อนาคต และเพื่อประยุกต์ใช้หลักการทางด้านระบบนิเวศและแนวทางการ
ป้องกันไว้ก่อนในการจัดการกิจกรรมที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเล
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศ เพื่อให้เกิด
การพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งสามมิติ
๑๕๙. เราตระหนักถึงความสาคัญของอนุสัญญาสหประชาชาติว่า
ด้วยกฎหมายทะเลในการทาให้เกิดความก้าวหน้าของการพัฒนาที่ยั่งยืน
และตระหนักว่าอนุสัญญานี้ได้รับการรับรองเกือบจะครบทุกประเทศแล้ว ใน
การนี้ เราขอกระตุ้นให้ประเทศภาคีทั้งหมดดาเนินการตามพันธกรณีภายใต้
อนุสัญญาดังกล่าวอย่างเต็มที่
2
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๑๖๐. เราตระหนักถึงความสาคัญในการเสริมสร้างขีดความสามารถของ
ประเทศกาลังพัฒนาให้สามารถได้รับประโยชน์ จากการอนุรักษ์มหาสมุทร
และทะเล และการใช้ทรัพยากรในมหาสมุทรและทะเลอย่างยั่งยืน ในการนี้
เราจึงย้าความจาเป็นที่จะต้องมีความร่วมมือด้านงานวิจัยวิทยาศาสตร์ทาง
ทะเลเพื่อดาเนินการตามบทบัญญัติภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย
กฎหมายทะเล และดาเนินการตามผลลัพธ์ของการประชุมสุดยอดโลกว่าด้วย
การพัฒนาที่ยั่งยืนที่สาคัญต่างๆ ซึ่งรวมถึงการดาเนินการเกี่ยวกับการ
ถ่ า ยทอดเทคโนโลยี โดยค านึ ง ถึ ง หลั ก เกณฑ์ แ ละแนวทางว่ า ด้ ว ยการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางทะเลของคณะกรรมาธิการสมุทรศาสตร์ระหว่าง
ประเทศ3
๑๖๑. เราสนับสนุนกระบวนการรายงานและประเมินสถานการณ์
สิ่งแวดล้อมทางทะเลของโลก รวมทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งจัดตั้ง
ภายใต้สมัชชาสหประชาชาติ และมุ่งหวังที่จะเห็นการประเมินสถานการณ์
สิ่งแวดล้อมทางทะเลแบบบูรณาการของโลกครั้งแรกเสร็จสมบูรณ์ ภายในปี
พ.ศ ๒๕๕๗ และได้รับการพิจารณาจากสมัชชาสหประชาชาติเป็นลาดับ
ต่อไป เราขอให้นานาประเทศนาผลการประเมินสถานการณ์สิ่งแวดล้อมทาง
ทะเลไปพิจารณาในระดับที่เหมาะสม
๑๖๒. เราตระหนักถึงความสาคัญของการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากร
ทางทะเลอย่ างยั่งยื นนอกเขตอธิ ปไตยแห่งรัฐ เรารั บรู้ การดาเนิ นงานของ
คณะทางานเฉพาะกิจอย่างไม่เป็นทางการภายใต้สมัชชาสหประชาชาติที่
ศึกษาเกี่ยวกับการอนุรักษ์และการใช้ความหลากหลายทางทะเลอย่างยั่งยืน
นอกเขตอธิปไตยแห่งรัฐ เราให้คามั่นที่จะพิจารณาแก้ไขอย่างเร่งด่วนในประเด็น
เรื่องการอนุรักษ์ความหลากหลายทางทะเล และการใช้ความหลากหลายทาง
ทะเลอย่างยั่งยืนนอกเขตอธิปไตยแห่งรัฐ โดยต่อยอดจากการดาเนินงานของ
3
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คณะทางานเฉพาะกิจดังกล่าว และจะต้องมีการพิจารณาก่อนการประชุม
สมัชชาแห่งสหประชาชาติสมัยที่ ๖๙ ซึ่งรวมถึงการพิจารณารับรองข้อมติที่
จะพัฒนาเครื่องมือระหว่างประเทศภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย
กฎหมายทะเล
๑๖๓. เรารับรู้ด้วยความกังวลว่าความอุดมสมบูรณ์ของมหาสมุทร
และความหลากหลายของทะเลได้รับผลกระทบจากมลภาวะทางทะเล เช่น
ขยะทะเล โดยเฉพาะพลาสติกสารมลพิษที่ต กค้างยาวนาน โลหะหนักและ
สารประกอบไนโตรเจน ซึ่งเกิดจากแหล่งกาเนิดทางทะเลและแหล่งกาเนิดบนบก
ได้แก่ การเดินเรือ และน้าชะล้างจากแผ่นดิน เราจึงให้คามั่นที่จะดาเนินการ
ลดการเกิ ด มลพิ ษ และลดผลกระทบของมลพิ ษ ต่ อ ระบบนิ เ วศทางทะเล
ดังกล่าว รวมถึงการดาเนินการตามอนุสัญญาที่เกี่ ยวข้องที่ได้รับการรับรอง
แล้วภายใต้กรอบขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
และการดาเนินงานตามข้อริเริ่มที่เกี่ยวข้อง อาทิ แผนการดาเนินงานระดับโลก
เพื่อการปกป้องสิ่งแวดล้อมทางทะเลจากกิจกรรมบนบก 4 และในท้ายที่สุด
ให้การรับรองกลยุทธ์ที่มีการประสานงานกันด้วย เราให้คามั่นที่จะดาเนินการ
ต่อไปเพื่อลดขยะทะเลอย่างมีนัยสาคัญภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยใช้ข้อมูล
ทางวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่เพื่อป้องกันอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเลและ
ชายฝั่ง
๑๖๔. เรารับรู้ว่าชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานเป็นภัยคุกคามที่มีนัยสาคัญ
ต่อระบบนิเวศและทรัพยากรทางทะเล และให้คามั่นที่จะดาเนินมาตรการเพื่อ
ป้องกันการนาเข้าและการจัดการผลกระทบของชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานอย่าง
เหมาะสม ซึ่งรวมถึงมาตรการที่ได้มีการรับรองภายใต้กรอบขององค์การทาง
ทะเลระหว่างประเทศด้วย
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๑๖๕. เรารับรู้การเพิ่มขึ้นของระดับน้าทะเลและการกัดเซาะทางชายฝั่ง
เป็นภัยคุกคามสาหรับภูมิภาคชายฝั่งและเกาะทั้งหลาย โดยเฉพาะในประเทศ
กาลังพัฒนา ในการนี้เราจึงเรียกร้องให้นานาชาติเพิ่มความพยายามในการ
แก้ปัญหาดังกล่าว
๑๖๖. เราขอให้มีการสนับสนุนข้อริเริ่มซึ่งตอบสนองต่อภาวะความ
เป็นกรดในมหาสมุทรและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ต่อทรัพยากรและระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง ในการนี้เราเน้นความจาเป็น
ที่จะต้องร่วมกันป้องกันมิให้เกิดภาวะความเป็นกรดในมหาสมุทรเพิ่มขึ้น
รวมทั้ งการเพิ่ ม ความสามารถในการปรั บ ตั ว และฟื้ น ตั ว ของระบบนิ เ วศ
ทางทะเลและมหาสมุทรและสังคมสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในระบบนิเวศดังกล่าว
และสนับสนุนงานวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเล การติดตามตรวจสอบ การ
สารวจภาวะความเป็นกรดในมหาสมุทร และโดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบนิเวศที่
เปราะบาง รวมถึงการเพิ่มความร่วมมือระหว่างนานาชาติในเรื่องนี้
๑๖๗. เราเน้นความห่วงใยในเรื่องผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการ
เพิ่มธาตุอาหารในมหาสมุทร ในการนี้เราจึงระลึกถึงข้อมติที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่ม
ธาตุ อาหารในมหาสมุ ทรซึ่งได้ รับ การรับ รองโดยองค์ก รระหว่า งรั ฐบาลที่
เกี่ยวข้อง และตกลงที่จะแก้ไขปัญหาการเพิ่มธาตุอาหารในมหาสมุทรด้วยความ
ระมัดระวังอย่างสูงสุด ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการป้องกันไว้ก่อน
๑๖๘. เราให้คามั่นว่าจะเพิ่มความพยายามเพื่อบรรลุเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๕๘
ของแผนดาเนินงานโจฮันเนสเบอร์กที่จะคงไว้หรือฟื้นฟูมวลสัตว์น้าให้อยู่ใน
ระดับสูงสุดของผลผลิตที่สามารถรักษาให้คงไว้ได้อย่างเร่งด่วน ในการนี้เรายังให้
คามั่นที่จะเร่งมาตรการที่จาเป็นเพื่อคงไว้หรือเพื่อฟื้นฟูมวลสัตว์น้าทั้งหมด
อย่างน้อยที่สุดให้อยู่ในระดับสูงสุดของผลผลิตที่สามารถรักษาให้คงไว้ได้
เพื่อที่จะให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวในระยะเวลาที่สั้นที่สุดเท่าที่จะทาได้ตาม
ลักษณะทางชีวภาพของสัตว์น้าเหล่านั้น ในการที่จะบรรลุเป้าหมายดังกล่าว เรา
จึงให้คามั่นที่จะเร่งพัฒนาและดาเนินการตามแผนการจัดการโดยใช้ข้อมูล
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ทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งรวมถึงการลดหรือเลิกการจับ และการลงแรงที่
สอดคล้องกับมวลสัตว์น้าที่มีอยู่ เรายังให้คามั่นที่จะเพิ่มกิจกรรมเพื่อจัดการ
สัตว์พลอยได้ที่ไม่ต้องการสัตว์ที่ถูกทิ้งลงทะเล และจัดการผลกระทบของการ
ประมงอื่นๆ ต่อระบบนิเวศ ได้แก่การยกเลิกการประมงแบบทาลาย นอกจากนี้
เรายังให้คามั่นอีกว่าจะดาเนินกิจกรรมเพิ่มการปกป้องระบบนิเวศทางทะเลที่
เปราะบางจากผลกระทบต่ างๆ เช่น การใช้การประเมินผลกระทบอย่างมี
ประสิทธิภาพ กิจกรรมดังกล่าวข้างต้น ซึ่งรวมถึงกิจกรรมที่ดาเนินการโดย
หน่วยงานที่มีอานาจ ควรจะสอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศเครื่องมือ
ระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ข้อมติของสมัชชาสหประชาชาติ และแนวทางของ
องค์การอาหารเกษตรแห่งสหประชาชาติ
๑๖๙. เราขอกระตุ้นประเทศที่เป็นภาคีความตกลง พ.ศ. ๒๕๓๘
เพื่อการอนุวัตบทบัญญัติแห่งอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล
วันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๕ เกี่ยวกับการอนุรักษ์และจัดการมวลปลาที่อพยพ
ข้ามเขตทางทะเล และมวลปลาที่อพยพย้ายถิ่นอยู่เสมอ5 ให้ดาเนินการตาม
ความตกลงดังกล่าวอย่างเต็มที่ และคานึงถึงความต้องการเฉพาะของประเทศ
กาลังพัฒนาอย่างครบถ้วน ซึ่งสอดคล้องกับส่วนที่ ๗ ของความตกลงดังกล่าว
นอกจากนี้ เราขอเรียกร้องให้ทุกประเทศปฏิบัติตามจรรยาบรรณการทาประมง
อย่างรับผิดชอบ6 และดาเนินการตามแผนปฏิบัติการและแนวทางด้านวิชาการ
ระหว่างประเทศขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติด้วย
๑๗๐. เรารับทราบว่าการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน
และไร้ ก ารควบคุ ม เป็ น ตั ว การที่ ท าลายทรั พ ยากรธรรมชาติ ที่ ส าคั ญ
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ของหลายๆประเทศ และเป็นภัยคุกคามที่ต่อเนื่องต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
เราให้คามั่นอีกครั้งที่จะกาจัดการประมงที่ผิดกฎหมายขาดการรายงาน และ
ไร้การควบคุมตามที่เสนอไว้ในแผนการดาเนินงานโจฮันเนสเบอร์ก ตลอดจน
จะป้องกันและต่อต้านการปฏิบัติเหล่านี้ รวมถึงการจัดทาแผนปฏิบัติการ
ทั้งในระดับชาติ และระดับภูมิภาคที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการระหว่าง
ประเทศว่าด้วยการป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน
และไร้ การควบคุ ม การด าเนิ นการตามมาตรการที่ มี ประสิ ทธิ ภาพและมี การ
ประสานกัน ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศ โดยรัฐชายฝั่ง รัฐเจ้าของธง
รัฐเจ้าของท่าเรือ ชาติที่ออกกฎบัตร และรัฐเจ้าของสัญชาติของผู้รับประโยชน์
และรัฐอื่นที่ให้การสนับสนุนหรือ ส่งเสริมหรือกระทาการประมงที่ผิดกฎหมาย
ขาดการรายงาน และไร้การควบคุมโดยการระบุเรือและยึดผลประโยชน์ที่
ผู้กระทาผิดที่ได้รับจากการกระทาดังกล่าว ตลอดจนให้ความร่วมมือกับประเทศ
กาลังพัฒนาในการระบุความต้องการ การเพิ่มขีดความสามารถอย่างเป็นระบบ
รวมถึงการสนับสนุนระบบการตรวจสอบ การควบคุม การเฝ้าระวัง การปฏิบัติ
ตามและการบังคับใช้กฎหมาย
๑๗๑. เราขอเรียกร้องให้รัฐต่างๆที่ได้ลงนามในข้อตกลงสหประชาชาติ
ว่าด้วยมาตรการของรัฐเจ้าของท่าเรือ เพื่อป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการทาประมงที่
ผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม7 เร่งกระบวนการให้สัตยาบัน
เพื่อให้ข้อตกลงดังกล่าวมีผลบังคับใช้โดยเร็ว
๑๗๒. เราตระหนักถึงความจาเป็นในการจัดการด้านการประมง
อย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้โดยองค์การจัดการประมงภูมิภาค เราตระหนักถึง
ความพยายามขององค์การจัดการประมงภูมิภาคในการทบทวนการปฏิบัติงานอย่าง
เป็นอิสระ และเรียกร้องให้องค์การจัดการประมงภูมิภาคทบทวนการปฏิบัติงาน
7

Food and Agriculture Organization of the United Nations, Report of
the Conference of FAO, Thirty-sixth Session, Rome, 18-23 November 2009
(C 2009/REP and Corr. 1-3), appendix E.
๑๗
อนาคต (ทะเลไทย) ทีเ่ ราต้องการ : ลาดับที่ ๑

ดังกล่าวอย่างสม่าเสมอ และเผยแพร่ผลการทบทวนให้สาธารณชนรับทราบ
เราสนับสนุนการดาเนินงานตามข้อเสนอแนะของผลการทบทวน ตลอดจน
เสนอแนะให้มีการปรับปรุงการทบทวนให้มีรายละเอียดครบถ้วนมากขึ้นตาม
ความจาเป็น
๑๗๓. เรายืนยันคามั่นตามแผนการดาเนินงานโจฮันเนสเบอร์กในการ
กาจัดการอุดหนุนที่นาไปสู่การประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้
การควบคุม และการทาประมงที่เกินกาลังการผลิต โดยคานึงถึงความสาคัญ
ของภาคการประมงต่อประเทศกาลังพัฒนาเราจึงเน้นคามั่นที่จะหาข้อสรุป
เกี่ยวกับวินัยพหุภาคีว่าด้วยการให้การอุดหนุนการทาประมงที่จะมีผลต่อ
อาณัติขององค์การการค้าโลก วาระการพัฒนาโดฮา 8๔๖ และปฏิญญา
รัฐมนตรีฮ่องกง9 ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของวินัยในเรื่อง การให้การ
อุดหนุนภาคการประมง ซึ่งได้แก่ การห้ามการอุดหนุนภาคการประมงใน
รูปแบบที่จะนาไปสู่การประมงที่เกินกาลังการผลิต และการประมงมากเกินไป
โดยคานึงถึงการบูรณาการการปฏิบัติที่เหมาะสม เฉพาะเจาะจงและแตกต่าง
สาหรับประเทศกาลังพัฒนาและประเทศพัฒนาน้อยที่สุดไว้ในการเจรจาต่อรอง
ด้านการอุดหนุนภาคการประมงภายใต้องค์การการค้าโลก โดยคานึงถึงความสาคัญ
ของภาคการประมงในลาดับความสาคัญของการพัฒนา การลดความยากจนและ
การดารงชีวิต ตลอดจนความมั่นคงทางด้านอาหาร เรากระตุ้นให้ประเทศ
ต่างๆ ปรับปรุงความโปร่งใสและการเสนอรายงานของโปรแกรมการอุดหนุน
ภาคการประมงที่มีอยู่ผ่านองค์การการค้าโลกเมื่อคานึงถึงสถานการณ์ของ
ทรัพยากรประมงและการปราศจากอคติต่ออาณัติว่าด้วยการสนับสนุนภาค
การประมงภายใต้ข้อตกลงโดฮาและปฏิญญาฮ่องกง หรือความจาเป็นที่
จะต้องยุติการเจรจาในเรื่องเหล่านี้ เราจึงสนับสนุนให้ประเทศต่างๆ กาจัดการ
อุดหนุนภาคการประมงที่จะก่อให้เกิดการประมงที่เกินกาลังการผลิต และการ
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ประมงมากเกินไป และเราส่งเสริมให้ประเทศยับยั้งการอุดหนุนที่เกิดขึ้นใหม่
หรือจากการขยายหรือเพิ่มการอุดหนุนที่มีอยู่เดิม
๑๗๔. เราผลักดันการกาหนดและให้ความสาคัญกับกลยุทธ์เพื่อช่วยเหลือ
ประเทศกาลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศพัฒนาน้อยที่สุด ประเทศกาลัง
พัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก ภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของ
ประเทศในการอนุรักษ์การจัดการประมงอย่างยั่งยืน และการตระหนักถึง
ผลประโยชน์ จากการทาประมงที่ยั่งยืนซึ่งรวมถึงการปรับปรุ งการเข้าถึ ง
ตลาดสาหรับผลิตภัณฑ์ปลาจากประเทศกาลังพัฒนา
๑๗๕. เราให้คามั่นที่จะยอมรับความต้องการในการเข้าถึงการทา
ประมงและความสาคัญของการเข้าถึงตลาดโดยชาวประมงเพื่อการดารงชีพ
ชาวประมงขนาดเล็ก ชาวประมงพื้นบ้าน และคนงานประมงหญิง ชนพื้นเมือง
และชุมชนของกลุ่มดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศกาลังพัฒนา เช่น
ประเทศกาลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก
๑๗๖. เรายังตระหนักถึงความเกื้อหนุนด้านสังคม เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยสาคัญของแนวปะการังโดยเฉพาะอย่า งยิ่งต่อประเทศ
ที่เป็นเกาะและประเทศชายฝั่งต่างๆ รวมถึงความเปราะบางของแนวปะการัง
และป่ า ชายเลนต่ อ ผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ
ภาวะความเป็นกรดในมหาสมุทร การประมงมากเกินไป การประมงแบบ
ทาลาย และมลพิษ เราขอสนับสนุนความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อที่จะ
อนุรักษ์ระบบนิเวศแนวปะการังและป่าชายเลน และตระหนักถึงประโยชน์
ด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมของแนวปะการังและป่าชายเลน และให้
สนับสนุนความร่วมมือทางด้านวิชาการและการแลกเปลี่ยนข้อมูลตามความ
สมัครใจ
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๑๗๗. เรายืนยันอีกครั้งถึงความสาคัญของมาตรการการอนุรักษ์
เชิงพื้นที่ รวมถึงการใช้พื้นที่คุ้มครองทางทะเลที่สอดคล้องกับกฎหมายระหว่าง
ประเทศ และอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์ที่ดีที่สุดที่มีอยู่
เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการอนุ รั ก ษ์ ค วามหลากหลายทางชี ว ภาพและการใช้
องค์ประกอบของความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน เรารับรู้ข้อมติที่
๑๐/๒ ของการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ
ครั้งที่ ๑๐ ที่จัดขึ้น ณ เมืองนาโงยา ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที๑่ ๘ - ๒๙ ตุลาคม
พ.ศ.๒๕๕๓ ว่าภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น ร้อยละ ๑๐ ของพื้นที่ทางทะเล
และชายฝั่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ที่มีความสาคัญทางความหลากหลายทาง
ชีวภาพและการบริการของระบบนิเวศจะได้รับการอนุรักษ์ โดยการใช้ระบบ
พื้นที่คุ้มครองที่มีการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม ซึ่งเป็น
ตัวแทนของระบบนิเวศที่เชื่อมโยงกัน และโดยการใช้มาตรการการอนุรักษ์
ในเชิงพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพอื่นๆ10

10

ดู United Nations Environment Programme, document
UNEP/CBD/COP/10/27, annex.
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๒
“ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับถ้อยคาและภาษาที่ใช้ใน
การสื่อและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้มวลชนได้รับทราบ
เกี่ยวกับทะเลและมหาสมุทร รวมทั้งหลักกฎหมาย
ทะเลระหว่างประเทศทีใ่ ช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน”

โดย
ศาสตราจารย์ ดร. สมปอง สุจริตกุล
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“ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับถ้อยคาและภาษาที่ใช้ในการสื่อ

และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้มวลชนได้รับทราบเกี่ยวกับทะเล
และมหาสมุทร รวมทั้งหลักกฎหมายทะเลระหว่างประเทศที่ใช้
บังคับอยู่ในปัจจุบัน”
โดย
ศาสตราจารย์ ดร. สมปอง สุจริตกุล อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะอนุกรรมการจัดการความรู้เพื่อผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล
(อจชล.)
๑. เพื่อความเข้าใจ อันดี ที่ถูกต้อง เที่ยงตรง และ ไม่ผิดเพี้ยนหรือคลาดเคลื่อน
จากข้ อเท็ จจริงที่ผู้แ ถลงประสงค์จะสื่อให้มวลชนหรือผู้ฟั งได้ ทราบอย่า ง
ครบถ้วน ชัดเจน และสมบูรณ์แบบทุกประการ แต่ผู้ที่รับฟังหรือรับทราบ
กลับเข้าใจไปอีกอย่างหนึ่ง หรือบุคคลที่สามหรือบุคคลภายนอกอาจเข้าใจผิด
และอาจทาให้เสียประโยชน์หรือไม่สมประโยชน์ที่ผู้แถลงมีเจตนาบริสุทธิ์ ที่จะ
สื่อ สารเผยแพร่ ก ระจายข้ อ มู ล ความเป็ น จริ งและข้ อ กฎหมายที่ ใ ช้ บั งคั บ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่เกี่ ยวกับ ทรัพยากรทางธรรมชาติใต้ทะเลหรือ
ที่อยู่บนพื้นทะเลหรือก้นทะเลและความสัมพันธ์อันเกิดขึ้นได้จากการแปล
จากภาษาหนึ่งไปอีกภาษาหนึ่ง เช่น ไทยเป็นอังกฤษ หรือในกรณีกลับกันจาก
อังกฤษเป็นไทย ทั้งนี้ ภาษาทางานทางการอื่นๆ ของสหประชาชาติก็ไม่พ้นความ
สับสนและผิดพลาดในทานองเดียวกันไม่ว่าจะเป็นภาษาฝรั่งเศส หรือภาษา
สเปน โดยจะขอยกตัวอย่างถ้อยคาหรือวลีเท่าที่เคยเห็นบางคาดังต่อไปนี้
๒. “พื้นที่ทับซ้อน” จากภาษาอังกฤษ “Overlapping areas”ซึ่งแท้ที่จริง
หาใช่พื้นที่หลายพื้นที่มาทับซ้อนกันไม่ แต่เป็นเพียงการอ้างสิทธิอธิปไตยที่ทับ
ซ้อนกันบนพื้นผิวโลก หรือพื้นที่อันเดียวในบริเวณหรืออาณาบริเวณเดียวกัน
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ซึ่ ง อยู่ ใ นครอบครองและเขตอธิ ป ไตยของประเทศหนึ่ ง โดยธรรม
แต่อีกประเทศหนึ่งได้อ้างสิทธิอธิปไตยทับซ้อนกัน ฉะนั้น แท้ที่จริงจึงหาได้
มีพื้นที่ใดทับซ้อนกันไม่ เป็นแต่เพียงการอ้างสิทธิแบบโคมลอยที่อาจนามา
ซึ่งการโต้แย้งหรือข้อพิพาทเกี่ยวกับพื้นที่หนึ่งใดก็ได้ บนบกหรือในทะเลหรือ
ในอากาศหรือแม้แต่ในห้วงอวกาศก็ได้ ด้วยเหตุนี้ ทางที่ดีจะน่าจะขอความ
ร่วมมือให้เลิกใช้วลี “พื้นที่ทับซ้อน” “Overlapping areas” และหันกลับมาใช้
“พื้นที่ที่มีการอ้างสิทธิอธิปไตยทับซ้อน” “Areas of overlapping claims”
แทน เพื่อหลีกเลี่ยงความสับสนและเพื่อความถูกต้องเที่ยงตรง
๓. ในทางปฏิบัติ ได้เคยมีปัญหาทานองนี้เกิดขึ้นหลายครั้งหลายหนแล้วใน
การเจรจาสองฝ่ายหรือหลายฝ่ายหรือที่เรียกว่า ทวิภาคี หรือ พหุพาคี
ก็อาจมีปั ญหาหรื อเขตแดนหรื ออาณาบริ เวณชายแดนใกล้เขตแดนที่ยั งมิ ได้
มีการปักปันหรือปักหลักเขต (delimitation or demarcation) อย่างเป็นที่แน่นอน
ด้วยความเห็นชอบของทั้งสองฝ่ายที่เกี่ยวข้องหรือคณะกรรมการปักปันผสม
อาณาบริเวณที่ยังไม่ลงตัวหรือยังปักปันไม่เสร็จสิ้น เพราะคณะกรรมการผสมยังมี
ความเห็นไม่ตรงกัน ด้วยเหตุผลกลใด ประการใดก็ตาม คู่เจรจาก็อาจจะพัก
การเจรจาไว้ก่อน โดยถือว่าเป็นพื้นที่ที่จะมาพัฒนาร่วมกัน พื้นที่ที่เรียกว่า
“พื้นที่ที่พิพาท” หรือ “Disputed Areas” ก็อาจเรียกเสียใหม่ให้ฟังง่ายขึ้นว่า
เป็นพื้นที่พัฒนาร่วมกัน หรือ “Joint Development Areas (JDA)” ดังเช่น
ในกรณีการเจรจาระหว่างไทยกับมาเลเซียเกี่ยวกับพื้นที่ทางทะเลในอ่าวไทย เมื่อ
๓-๔ ทศวรรษ มาแล้ว และได้พิจารณาร่วมกันในพื้นที่ที่ยังไม่ตกลงกันในการปัก
ปันจนสามารถร่วมกันฉุดคร่าทรัพยากรไปใช้ได้จนหมดสิ้นหรือเกือบหมดสิ้น
และ ๓๐ ปีให้หลังก็สามารถตกลงกันได้โดยลากเส้ นกึ่งกลางแบ่งพื้นที่ที่เป็น
ปัญหาและให้พัฒนาร่วมกันมากกว่าสามทศวรรษ ให้ส่วนเหนือเป็นของไทย
และครึ่งที่อยู่ส่วนใต้เป็นของมาเลเซีย เป็นการยุติข้อขัดแย้งหรือปัญหาการ
ปักปันเขตแดนระหว่างไทยกับมาเลเซียโดยสิ้นเชิง ทั้งบนบก ในทะเล ใต้
ทะเล และในห้วงอวกาศ โดยใช้ถ้อยคาภาษาอังกฤษว่า “Joint Development
Areas (JDA)” อันเป็นถ้อยคาเชิงบวกมากกว่า “Disputed Areas” หรือ “พื้นที่ที่
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พิพาท” เป็นต้น ดังนั้นจึงชอบที่จะหลีกเลี่ยงการใช้วลี หรือ ถ้อยคา “พื้นที่ทับ
ซ้อน” หรือ “Overlapping areas” ซึ่งไม่ตรงกับความเป็นจริงในทุกๆ มิติ
๔. “การกาหนดหลักเขตสุดท้ายที่ชายแดนไทย – กัมพูชา” คณะกรรมการปักปัน
ผสมชุดอนุสัญญา ๑๙๐๔ และสนธิสัญญาและ พิธีสาร ๑๙๐๗ นั้นได้ตกลงให้
เล็งจากยอดเขาสูงสุดบนเกาะกูดในประเทศไทยไปยังทิศตะวันออก จน
บรรจบกับพื้นดินชายฝั่งทะเลเป็นหลักเขตที่ ๗๔ และได้ขยับเขยื้อนขึ้นไป
ทางเหนืออีกเล็กน้อยเนื่องจากตรงกับหมู่บ้านชุมชนคนกัมพูชา แต่ฝ่ายกัมพูชา
กลับสาคัญผิดโดยอ้างว่าแนวที่เล็งจากยอดเขาสูงสุดของเกาะกูดนั้น เป็นเส้น
เขตแดนทางทะเลระหว่างไทยกัมพูชา ตรงข้ามกลับกันหากมองจากหลักเขตที่ ๗๔
ไปยังทิศตะวันตกเข้าไปในราชอาณาจักรไทยตรงไปยังเกาะกูด แต่ก็ได้หลบ
อ้อมเกาะกูดไปทางทิศตะวันตกลัดเข้าไปในเขตประเทศไทยด้านอ่าวไทยโดย
ยึดเอาน่านน้าและอ่าวไทยเป็นเขตแดนของกัมพูชา ทั้งๆ ที่การกาหนดหลักเขต
ที่ ๗๔ บนเขตแดนกัมพูชาไม่เกี่ยวกับเขตแดนทางทะเลแต่ประการใดแต่เป็น
เขตแดนทางบก เขตแดนทางทะเลนั้น ต้องมาศึกษาโดยอ้างอิงถึงกฎหมายทะเล
หรือกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยทะเลเป็นเกณฑ์
๕. การลากเส้นมัธยะ หรือ “Equidistant Line” หมายถึง การลากเส้น
แบ่งเขตทางทะเล จากจุดหนึ่งบนเขตแดนระหว่างสองประเทศ เช่น หลักเขตที่ ๗๔
โดยเป็นเส้นมัธยะ และมุมที่แบ่งครึ่งเท่ากันระหว่างฝั่งไทยทางด้านเหนือหรือ
ตะวันตก และฝั่งกัมพูชาทางด้านใต้หรือตะวันออกเฉียงใต้ แต่กัมพูชากลับไม่
ใช้เส้นมัธยะ แต่ใช้ลากเส้นเข้าไปในประเทศไทยตามอาเภอใจ โดยอ้างว่า
เป็นเขตของกัมพูชาแทนที่จะแบ่งมุมครึ่งหนึ่ง ใช้เส้นมัธยะห่างจากทั้งสอง
ฟากฝั่งของไทยและของกัมพูชาเท่าๆกัน แต่กลับไปลากเส้นชิดฝั่งไทยเสมือนหนึ่ง
ไทยไม่มีเขตทางทะเลมีแต่กัมพูชาประเทศเดียว นอกนั้นอ่าวไทยเกือบ
ทั้งหมดอยู่ในเขตอานาจอธิปไตยของกัมพูชา ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่มีประเทศใดใน
โลกจะยอมรับได้ เพราะปราศจากเหตุผลโดยสิ้นเชิง แล้วไทยจะยอมรับว่าเป็น
อาณาบริเวณ “พื้นที่ทับซ้อน” ได้อย่างไร เพราะแม้แต่การอ้างสิทธิอธิปไตยที่
ทับซ้อนกับดินแดนของไทย ก็ไม่อาจยอมรับได้และก็ไม่น่าจะมีประเทศที่สามอื่น
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ใดยอมรับได้ โดยไม่ตั้งตนเป็นศัตรูกับประเทศไทยการที่กัมพูชาจาต้องเสียดินแดน
ไปให้เวียดนาม มิได้หมายความว่าจะสามารถมาขอรับคืนจากไทย เพื่อ
ชดเชยที่กัมพูชาต้องเสียดินแดนให้เวียดนามไป เพราะใช้กาลังสู้เวียดนาม
ไม่ได้ แต่ไทยใจบุญกลับจะต้องยอมหยิบยื่นดินแดนให้กัมพูชา ในฐานะที่
เป็นผู้สืบสิทธิจากประเทศอาณานิคมตะวันตก คือ ฝรั่งเศส ฉะนั้นจึงไม่เป็น
การสมควร แม้แต่จะเรียกพื้นที่ในเขตหนึ่งเขตใดของประเทศไทยว่าเป็น
พื้นที่ทับซ้อน หรือแม้กระทั่งคากล่าวอ้างที่ว่าไทยเคยมีพื้นที่ทับซ้อนกั บ
กัมพูชาก็ไม่เป็นความจริง ที่อาจจะเรียกได้ว่าใกล้ความจริง คือ พื้นที่ในอ่าว
ไทย ชายเขตแดนทางทะเลระหว่างไทยกับมาเลเซีย ซึ่งมีปัญหาในการกาหนด
เส้นชายฝั่ง หรือ “Coast line” หรือ “General direction of the coast”
หรือที่เรียกว่า “เส้นฐานตรง” หรือ “Straight Base lines” โดย
เปรียบเทียบกรณีของนอร์เวย์ในกรณี “Anglo-Norwegian case” ระหว่าง
สหราชอาณาจักรกับนอร์เวย์เกี่ยวกับเรือประมงอังกฤษที่ไปทาการประมง ในน่านน้า
อาณาเขตหรือเขตเศรษฐกิจจาเพาะของนอร์เวย์ นอกเหนือจากเส้นฐานตรง
(Straight base Line) ที่ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศชี้ขาดว่าเป็นดุลยพินิจ
ของรัฐชายฝั่งภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายทะเลระหว่างประเทศ
๖. “ป่าชายเลน” หรือที่อาจเรียกใกล้เคียงว่า “swamp” หรือ “swamp land”
ซึ่งอาจจะเป็นป่าไม้โกงกางติดต่อกับชายฝั่งทะเลที่มีน้ากร่อยเพราะน้าทะเลเค็ม
ขึ้นมาสมทบกับน้าจืดในป่าชายเลนที่ได้รับน้าฝนจากภูเขาและบนชายทะเล
ฝั่งไทย หรืออาจจะเป็นป่าแสม ซึ่งชายเลนเป็นที่อาศัยของกุ้ง หอย ปู ปลา
แต่ก็เป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ แต่ก็มีสัตว์น้าบางประเภทเท่านั้น
ที่อาศัยยู่อย่างสะเทินน้าสะเทินบก ไม่ใช่ปลาน้าเค็มและ ก็ไม่ใช่ปลาน้าจืด
แต่เป็นสัตว์น้าชายเลน เช่น ปลาตีน หอยแครง หอยขม กุ้งฝอย กั้ง และสัตว์
น้าชายเลนเท่านั้น ฉะนั้น ป่าชายเลนจึงมีความสาคัญกับพื้นที่ชายฝั่งทะเล
ของไทยที่ไม่ใช่หาดทรายและไม่ใช่ป่าเชิงเขาแต่เป็นพื้นที่ครึ่งน้าครึ่งบกซึ่งมี
พืชนานาพันธุ์ เช่น ต้นจาก ไม้โกงกาง ไม้แสมดา ซึ่งขึ้นอยู่ชายเลนตาม
ธรรมชาติ และเจริญเติบโตในน้าทะเล (sea water) หรือ salt water และใน
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น้าจืด (fresh water) หรือน้ากร่อย (brackish water) หรือทั้งสามรูปแบบ
สลับกันหรือในเวลาเดียวกัน
๗. “ไหล่ทวีป” หรือ “Continental Shelf” หรือในภาษาฝรั่งเศสใช้คาว่า
“Plateau Continental” หมายถึง พื้นดินที่กันทะเลที่ลาดลงไปจากชายฝั่ง
แต่ลึกไม่เกิน ๑๐๐ Fathom Lines หรือประมาณ ๒๐๐ เมตร ซึ่งก็จัดว่ามีความลึก
แต่ ก็ ไ ม่ ลึ ก เกิ น กว่ า ความสามารถของมนุ ษ ย์ ที่ จ ะฉุ ด คร่ า ทรั พ ยากร
อันเป็นแหล่งพลังงาน เช่น น้ามัน หรือ แก๊สธรรมชาติ ที่นามาใช้ในการขับเคลื่อน
ยานยนต์ทั้งบนบก ในทะเล และ ในอากาศ หรือ อวกาศ ด้วยเหตุนี้รัฐชายฝั่งจึงได้
ใช้ความพยายามในการอ้างสิทธิที่จะเป็นเจ้าของหรือครอบครองพื้นที่ก้นทะเลที่
ไม่ลึกจนเกินไป และยังอยู่ในนิยามว่าเป็นไหล่ทวีปว่าเป็นที่ดินภายใต้อธิปไตย
ของรัฐชายฝั่งที่ยื่นออกไปในทะเลโดยใช้ความตื้นหรือความไม่ลึกมากนี้เป็นเกณฑ์
มีการเรียกร้องสิทธิที่จะพัฒนาแสวงประโยชน์ทั้งค้นคว้า (exploration) และ
ใช้ประโยชน์ (exploitation) เพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ หรือพลังงาน
ในการถลุงแร่ธาตุ หรือ การพัฒนาอุตสาหกรรม
๘. “การทาเหมืองแร่ในทะเล” หรือ “Seabed – mining” หรือ “Deep – Sea - Mining”
คาภาษาอังกฤษในหัวข้อนี้ หมายถึงการทาเหมืองแร่ในทะเล คือการฉุดคร่า
ทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่มีชีวิตบนพื้นทะเล หรือ ที่ก้นทะเล หรือที่ยังอยู่ใต้พื้น
ทะเล เป็นอุตสาหกรรมที่ยังไม่มีการประกอบกิจการมานานแล้วไม่ว่าจะเป็น
ผลของการทาสัญญาระหว่างรัฐชายฝั่งกับบริษัทผู้ประกอบการ หรือ สัญญา
สัมปทานจากรัฐชายฝั่งผู้ให้สัมปทานและบริษัทเอกชน คนในชาติ หรือต่างชาติ
ผู้รับสัมปทานในฐานะเป็นคู่สัญญาสัมปทานจากผู้ให้อนุมัติบัตรเพื่อไปค้นหา
ฉุดคร่าทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล ประเทศไทยได้ประกาศว่าอ่าวไทยตอน
ใน รูปตัว ก. นั้นเป็นอ่าวประวัติศาสตร์ มีฐานะเท่ากับน่านน้าภายใน แต่โดยที่
กรุงเทพฯเป็นท่าเรือเปิด จึงให้เรือพาณิชย์นานาชาติเข้ามารับส่งสินค้าและ
ผู้โดยสารได้ตามความเหมาะสม ส่วนอ่าวไทยที่อยู่ติดกับฝั่งทะเลของไทย
นั้นก็มีความลึกไม่เกินนิยามของ “ไหล่ทวีป” จึงได้มีการให้สัมปทานไป
ประกอบกิจการทาเหมืองทั้งแร่และพลังงาน ทั้งน้ามันและแก๊สธรรมชาติเพื่อ
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ใช้ในการหุงต้มและขับเคลื่อนเครื่องยนต์ และได้มีประกาศให้เอกชนเสนอราคา
เพื่อประมูลรับสัมปทานและประทานบัตรไปฉุดคร่าแสวงหาทรัพยากรหลายแห่ง
หลายพื้นที่นับเป็นร้อยหลุมแล้ว ตั้งแต่ได้บังคับใช้กฎหมายทะเล ทั้งในแง่
กฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายอุตสาหกรรมเหมืองแร่ของไทย
๙. “คอคอด” หรือ “Isthmus” ศัพท์ทางวิชาการภูมิศาสตร์ที่เรียกว่า
“คอคอด” นี้ หมายถึงพื้นที่ทางบกส่วนที่ค่อนข้างเล็กเมื่อเปรียบเทีย บกับ
อาณาบริเวณที่ต่อเนื่องอีกสองด้านตรงข้าม เช่น เหนือและใต้หรือตะวันออก
และตะวันตก “คอคอด” หรือ “isthmus” นี้ จึงหมายถึงพื้นแผ่นดินที่สองฟาก
ฝั่งเป็นทะเล คือมีทะเลล้อมรอบอยู่ในด้านตรงข้าม เช่น ประเทศไทยตอนใต้มี
แหลมมาลายู หรือ แหลมอินโดจีน ตามภาษาประเทศอาณานิคม เช่น
อังกฤษ หรือ ฝรั่งเศส แต่ภาษาไทยเรียกว่าแหลมทองหรือสุวรรณภูมิสาหรับ
ดินแดนไทย ส่วนที่เป็นแหลมนั้น ตอนหนึ่งเป็นคอคอดหรือ isthmus มีอาณา
เขตติดต่อกับพม่าหรือเมียนมา ตอนมะริดและตะนาวศรีหรือมะริดและเทนิสา
เร็มทางด้านไทยคือ “คอคอดกระ” คาว่าคอคอดนี้มีปรากฏอยู่ในทวีปอเมริกา
เรียกว่าเขตต่อเนื่องระหว่างอเมริกาเหนือกับอเมริกาใต้ และได้มีการขุด
คลองปานามา เพื่อให้เรื่องเดินสมุทรเดินทางลัด ไม่ต้องอ้อมทวีปอเมริกาใต้
ทั้งทวีป ส่วนในภาคพื้นยุโรปและเอเชียก็มีคลองสุเอซ ซึ่งช่วยย่นระยะทาง
จากยุโรปไปเอเชีย โดยไม่ต้องอ้อมทวีปแอฟริกาทั้งทวีปในทานองคล้ายคลึงกัน
๑๐. บทสรุป
เท่าที่ได้สาธยายมาโดยสังเขปนี้ มิได้มีเจตนาจะเริ่มต้นพจนานุกรม
ศัพท์ทางวิชาการในกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยทะเล แต่เป็นเพียงส่วน
หนึ่งของความพยายามที่จะยกตัวอย่าง ถ้อยคาที่มีความหมายพิเศษพิสดารทาง
วิชาการ นอกเหนือจากภาษาที่ใช้กันธรรมดาโดยปรกติ เพื่อประโยชน์ในการ
เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนคนไทย และคนชาติอาเซียนอื่นๆได้เข้าใจสภาพ
สถานะ และความหมายของนิยาม หรือศัพท์ทางวิชาการที่สาคัญๆ และพึง
ได้ทราบไว้เป็นพื้นฐานในการดารงชีพ และสามารถเข้าถึงเพื่อเจริญสัมพันธไมตรี
และเป็นมิตร ให้ความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งที่ประชิดติดกันหรือ
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ห่ า งไกลออกไป โดยมี ท้ อ งทะเลหรื อ มหาสมุ ท รเป็ น สื่ อ กลางให้ สั ม พั น ธ์
สมานฉันท์กันได้ เสมือนกับบ้านเรือนที่อยู่เคียงกัน ทัง้ นี้ เพื่อรู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
อดออม และแบ่งปันทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต ทั้งบนบก
ในอากาศ และในทะเล เพื่อประโยชน์ร่วมกันในการบริโภค อุปโภค และการ
พัฒนาการเกษตร และการประมง ทั้งในน่านน้าภายในเขตเศรษฐกิจทางทะเล
และแม้ในทะเลหลวง อันเป็นมรดกสาหรับมวลประชาชนชาวโลก รวมทั้งคน
ไทยด้วย จึงต้องทะนุถนอมเก็บออมรักษาและทานุบารุงให้มั่นคงแข็งแรง
เจริญเติบโตขยายพันธุ์ และแผ่กระจายไปเพื่อมวลมนุษยชาติให้ไม่มีวันหมดสิ้น
หากทุกคนจะช่วยกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ โดยรู้จักเก็บรักษาและรู้จัก
ใช้ประโยชน์ไม่สิ้นเปลืองเปล่าประโยชน์โดยใช่เหตุ นี่แหละคือข้อคิดและ
ข้อสังเกตที่ขอฝากไว้ให้เพื่อนบ้านในมิตรประเทศและพี่น้องร่วมชาติเพื่อเป็น
คติธรรมในการยึดถือปฏิบัติตลอดไป เพื่ออนาคตอันถาวรของราชอาณาจักร
ไทยและของประชากรโลก
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๓
ความเห็นบางประการเกีย่ วกับการจัดตั้ง
“สถาบันกิจการทางทะเล”
และ “แผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล
(พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔)”
โดย
ดร.เทพ เมนะเศวต
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ความเห็นบางประการเกี่ยวกับการจัดตั้ง “สถาบันกิจการทางทะเล”
และ “แผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔)”
โดย
ดร.เทพ เมนะเศวต อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะอนุกรรมการจัดการความรู้เพื่อผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล
(อจชล.)
บทความต่ อ ไปนี้ เ รี ย บเรี ย งมาจากเอกสารของท่ า นอาจารย์
ดร. เทพ เมนะเศวต ต้องขออนุญาตเรียกอาจารย์ครับ เนื่องจากได้มีโอกาส
ได้เรียนวิชาการจัดการการประมง (Fishery Management) กับท่านอาจารย์ตั้งแต่
เมื่อครั้งยังเป็นนิสิตภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๑๔-๒๕๑๗ และมีท่านอาจารย์มาเป็นอาจารย์
พิเศษท่านหนึ่งให้กับการเรียนการสอนของภาควิชาฯ ในขณะนั้น ประกอบ
กับการที่ท่านอาจารย์ได้กรุณาแวะมาพบและพูดคุยกับผมที่ที่ทางานชั่วคราว
ของส านัก งานเลขานุการคณะอนุกรรมการจั ดการความรู้เพื่อผลประโยชน์
แห่งชาติทางทะเล(อจชล.) เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ท่านอาจารย์ได้
ให้ทั้งความคิดเห็นและข้อคิดที่น่าสนใจในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้ง
สถาบันกิจการทางทะเล และเรื่องของแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล
(พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๔) ดังที่ผมจะได้รวบรวมและเรียบเรียงนาเสนอ ดังต่อไปนี้ครับ
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๑. การจัดตั้ง “สถาบันกิจการทางทะเล”
ในเรื่องนี้ท่านได้พยายามค้นหารายงานการประชุมซึ่ง รศ.ดร.พิพัฒน์
ตั้งสืบกุล (อดีตประธานคณะอนุกรรมการจัดการความรู้เพื่อผลประโยชน์
แห่งชาติทางทะเล) ได้จัดขึ้นในปี พ.ศ.๒๕๒๔ (ค.ศ.๑๙๘๑) ซึ่งท่านได้รับ
อนุญาตจาก FAO Fisheries Department ให้เข้าร่วมประชุมที่กรุงเทพมหานคร
เกี่ยวกับความคืบหน้าในการร่างอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมาย
ทะเลและปัญหาที่เกี่ยวเนื่องแต่ไม่พบ ในการประชุมครั้งนั้นท่านกล่าวว่า
อาจารย์พิพัฒน์ได้ปรารภกับผม (นอกที่ประชุม) ว่าประเทศของ
เราควรได้พิจารณาจัดให้มีกลไก (mechanism) เพื่อประสานงานระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีกิจกรรมทางทะเล เพราะในสมัยนั้นหน่วยงาน
เหล่ า นี้ ต่ า งก็ ท างานไปตามความรั บ ผิ ด ชอบที่ ไ ด้ ก าหนดไว้ ไม่ มี ก าร
ประสานกั น อย่ า งใกล้ ชิด เห็ น ควรให้ มี นโยบายรวม ซึ่ งจะท าให้เ กิ ด การ
ประสานงานและมีความใกล้ชิดกันมากขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนิน
กิจกรรมต่างๆทางทะเลเหล่านั้นให้บังเกิดผลประโยชน์ต่อประเทศ ผมเห็นด้วย
กับข้อคิดเห็นของอาจารย์พิพัฒน์ เพราะในระยะเวลาระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๐๖
ถึง พ.ศ. ๒๕๑๔ ผมได้มีโอกาสร่วมคณะผู้แทนไทยไปร่วมประชุมสมัยสามัญ
ของคณะกรรมาธิการสมุทรศาสตร์ระหว่างรัฐบาล (Intergovernmental
Oceanographic Commissions) ๒-๓ หน และได้พบผู้แทนชาติต่างๆ
หลายท่านที่ซึ่งทางานในสถาบันที่รับผิดชอบในการดูแลผลประโยชน์แห่งชาติ
ทางทะเลและนโยบายทางทะเลของประเทศของเขาแต่ละประเทศ ผมได้มี
โอกาสเข้าร่วมประชุมในกลุ่ ม IOC/TEMA ซึ่ งสนับสนุนให้ประเทศสมาชิ ก
โดยเฉพาะประเทศกาลังพัฒนามีโครงการฝึกอบรมและวิจัยในศาสตร์แขนงต่างๆ
ทางสมุ ทรศาสตร์แ ละการใช้ท รัพยากรทางทะเลอย่า งมีความรับ ผิดชอบ
ผมได้รายงานเรื่องนี้ให้คณะกรรมการวิทยาศาสตร์ทางทะเล สภาวิจัยแห่งชาติ
ในสมัยนั้นทราบ และขอให้มีการเสนอแนะต่อรัฐบาลให้จัดตั้งภาควิชาการ
ที่รับผิดชอบในการให้ความรู้แก่นิสิต/นักศึกษาในเรื่องวิทยาศาสตร์ทางทะเล
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ในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งแห่งใด ซึ่งต่อมาทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่มี
คณาจารย์ออกไปศึกษาต่อต่างประเทศเรื่องทางทะเล เมื่อสาเร็จการศึกษากลับ
มาแล้วก็กลับมาสอนหลายท่าน และได้จัดตั้งแผนกวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลขึ้น
ในคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นแห่งแรก ในประเทศไทย
ในเอกสารเก่าๆ ที่ผมมีอยู่ ผมได้พบว่าโครงการกฎหมายแห่งเอเชียอาคเนย์
(SEAPOL) ซึ่งต่อมาได้ทุนสนับสนุนจาก IDRC (International Development
Research Center) ของแคนาดา ได้จัดให้มีการประชุมเสวนา โต๊ะกลม เมื่อวันที่
๙ กันยายน ๒๕๓๙ และมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง ในเรื่องการ
จัดตั้งสถาบันทางทะเลแห่งประเทศไทย (Thailand Institute of Maritime affairsTIMA) อาทิเช่น วัตถุประสงค์ ประเด็นความซ้าซ้อนกับหน่วยงานที่ทางานอยู่แล้ว
ทางทะเล งบประมาณ และโครงสร้างของสถาบันทางทะเล ผมจึงเห็นว่าการ
ริ เ ริ่ ม ในการก่ อ ตั้ ง สถาบั น ทางทะเลที่ เ ราก าลั งพิ จารณาอยู่ นี้ ควรจะเป็ น
เมื่อประมาณเกือบ ๒๐ ปีที่แล้ว ตามที่ท่านประธาน อจชล. ได้กล่าวในที่ประชุม
เมื่อ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เพราะ มีเอกสารอ้างอิง แทนคากล่าวของผมที่ว่า
ริเริ่มเมื่อ ๓๐ กว่าปีก่อน เนื่องจากไม่มีเอกสารอ้างอิง
ในส่วนเรื่องชื่อที่เหมาะสมของสถาบันที่จะจัดตั้งขึ้น ผมเห็นด้วย
กับที่ประชุม อจชล.ว่าในขณะนี้ควรใช้ชื่อว่า สถาบันกิจการทางทะเลไป
พลางก่อน แต่คาภาษาอังกฤษคาว่า maritime ทาให้นึกถึงว่าเป็นงานเฉพาะ
เรื่องพาณิชยนาวี เรื่องการปราบปรามโจรสลัด เรื่องการป้องกันอุบัติเหตุทาง
ทะเล ฯลฯ ถึงแม้คาภาษาอังกฤษว่า Maritime จะมีความหมายเหมือนคาว่า
Marine ผมมีความเห็นซึ่งอาจจะไม่ถูกต้องว่า คาว่า Marine อาจคลอบ
คลุมเรื่องทางทะเลมากกว่า ตามที่ท่าน รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณย์ เพ็ชร์พิรุณ
แห่งคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (อดีตรองประธาน อจชล. และ
ได้ถึงแก่กรรมแล้ว) ได้เรียบเรียงหนังสือชื่อ สมุทรกรณี (marine affairs)
เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๙ และได้ให้คาจากัดความสมุทรกรณีไว้ในคานาของหนังสือ
ซึ่งผมเห็นว่าคาจากัดความที่เขียนไว้ครอบคลุมกิจการของสถาบันที่กาลังจะ
จัดตั้ง ผมจึงเรียนเสนอให้คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจศึกษาการจัดตั้งสถาบัน
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กิจการทางทะเลได้โปรดพิจารณาตามที่เห็นควรการใช้ “สมุทรกรณี” เป็น
ชื่อสถาบันกิจการทางทะเล เช่น สถาบันสมุทรกรณีแห่งชาติ (The National
Institute of Marine Affairs - NIMA) หรือ สถาบันสมุทรกรณีแห่งประเทศ
ไทย (Institute of Marine Affairs of Thailand - IMAT)
ประเด็นต่ อไป ส าหรั บหัวข้ อนี้ คื อ เรื่ องวั ตถุ ประสงค์ ของสถาบั น
กิจการทางทะเล ผมขอเรียนเสนอว่า ควรมีเป้าหมายสูงสุด (Ultimate Goal)
เป็นลาดับแรก และมีวัตถุประสงค์ในระยะสั้นและยาว (Medium and Longterm Objectives) ในวัตถุประสงค์นั้นควรมีการกล่าวถึง ความมั่นคงในเรื่อง
ต่างๆ ตามที่ได้บ่งชี้ไว้ในร่างแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล ผมขอเรียน
เรื่องการขจัดความยากจน (Poverty Alleviation or Mitigation) และเรื่อง
ผลประโยชน์จากกการใช้ทรัพยากรทางทะเลเพื่อเสริมสรรถภาพของความ
มั่นคงทางอาหาร ซึ่งเป็นเรื่องที่องค์การระหว่างประเทศและประเทศต่างๆ ได้ให้
ทุนการศึกษาการวิจัยและการพัฒนาการ (Donor Countries and Organization)
ให้ ค วามสนใจและให้ ล าดั บ ความส าคั ญ สู ง ในการให้ ทุ น วิ จั ย และพั ฒ นา
โครงการต่างๆ
ผมขอสนับสนุนให้มีการประเมินผลการทางานของสถาบันกิจการ
ทางทะเลตามที่ปรากฏในรายงานการประชุม ซึ่งการประเมินผลมิควรทา
เฉพาะ ในเรื่องเงินงบประมาณ ซึ่งอาจต้องมีผู้ประเมินจากภายนอก หาก
สถาบันได้รับเงินสนับสนุนจากภายนอกเท่านั้น แต่ควรมีการประเมินผลการ
ดาเนินงานของสถาบัน (Programme Audit) เป็นระยะๆ โดยในระยะก่อตั้ง
นั้นอาจจะเป็นการประเมินภายใน (Auto Programme Audit) ก่อน เมื่อ
การทางานของสถาบันดาเนินได้ระยะหนึ่งแล้ว ควรมีการตรวจผลงานเป็น
ระยะๆอย่างสม่าเสมอ โดยท่านผู้ชานาญการนอกสถาบัน (External Programme
Audit)
ประเด็นสุดท้ายสาหรับหัวข้อนี้ ผมขอเสนอแนะว่า ทางสถาบัน
กิ จ การทางทะเลที่ จ ะจั ด ตั้ ง ควรเป็ น อิ ส ระในการจั ด หาเงิ น อุ ด หนุ น จาก
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ภายนอก ไม่ว่าจากเอกชน องค์กร หรือ ประเทศต่างๆ ที่ให้ความช่วยเหลือ
(Donor Organizations and Countries)
สาหรับในประเด็นของแผนความมั่งคงแห่งชาติทางทะเล ท่านได้
กรุณาให้ความเห็นไว้ดังต่อไปนี้
๒. แผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔)
ประเด็นที่ ๑ ผมได้อ่านเอกสารที่แนบมาที่ให้ที่ประชุม อจชล.
พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ในเรื่องแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔)
ผมสังเกตว่ามีการกล่าวถึงเรื่องความมั่นคงทางอาหารเพียงสองครั้งเท่านั้น
คือ ในหน้า ๒๗ ในหัวข้อเรื่องปัจจัยความสาเร็จ ข้อที่ ๗ เกี่ยวกับการปรับปรุง
และพัฒนากฎหมาย ฯลฯ และในหน้า ๔๔ ย่อหน้าที่ ๓ บรรทัดที่ ๙
ในประเทศไทยของเรา ปลาเป็นอาหารที่ให้โปรตีนและเป็นอาหาร
หลักของคนไทย จนมีประโยคว่า “กินข้าวกับปลาเป็นอาหาร” ดังนั้น การใช้
ทรัพยากรประมงทะเลเพื่ อนาขึ้นมาเป็น อาหารจึงมีความสาคัญต่อ ความ
เป็นอยู่ของประชากรในประเทศ โดยเฉพาะผู้ที่ตั้งถิ่นฐานในจังหวัดชายทะเล
ของไทยทั้งในฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามัน ทั้งนี้ การทาประมงอย่างไม่รับผิดชอบ
ได้บังเกิดขึ้นแล้วในประเทศของเรา ทาให้เสถียรภาพของความมั่นคงทาง
อาหารเสื่อมถอยไป จะเห็นได้ว่าในเหตุการณ์วิกฤต เช่น ปีน้าท่วมเมื่อสองปี
ก่อนนั้น เริ่มมีปัญหาเกี่ยวกับอาหารโปรตีนที่มีคุณภาพมีความขาดแคลนลง
ในระดับภูมิภาค ประชาคมอาเซียน (ASEAN) ได้ให้ความสาคัญ
ของการทาประมง (ทะเล) ที่ยั่งยืนต่อความมั่นคงทางอาหารของประเทศ
ในประชาคมอาเซียน และได้ร่วมมือกับศูนย์พัฒนาการประมงแห่งภูมิภาค
ตะวันออกเฉียงใต้ (SEAFDEC) จัดการประชุมระดับภูมิภาค (Conference
on Sustainable on Fisheries for Food Security for the ASEAN Region
towards 2020 “Fish for the People”) ครั้งแรกในกรุงเทพมหานคร
เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๔ และครั้งที่ ๒ ในหัวข้อเดียวกัน เพื่อวางนโยบายและปรับปรุง
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แผนด าเนิ นการเพื่ อให้ เกิ ดการใช้ ทรั พยากรประมงอย่ างมี ความรั บผิ ดชอบ
และเกิดผลอย่างยั่งยืนต่อความมั่นคงด้านอาหาร เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๔
ในระดับโลก องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food
and Agriculture Organization of the United Nations-FAO) ได้ให้ความ
ร่วมมือกับรัฐบาลญี่ปุ่นในการจัดการประชุมนาชาติว่าด้วยผลของการประมง
ที่ ยั่ งยื นที่ มี ต่ อความมั่ นคงทางอาหาร (International Conference on
Sustainable/Contribution of Fisheries to Food Security) ขึ้น ณ กรุงโตเกียว
เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๘ ที่ประชุมได้ให้ปฏิญญากรุงโตเกียว โดยอ้างถึงการลดลง
ของผลผลิตจากประมงทะเลและประมงน้าจืด เนื่องจากการขยายตัวของ
ประชากรในภูมิภาค และเน้นถึงความสาคัญของการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากร
ประมงโดยการทาประมงอย่างมีความรับผิดชอบ ซึ่ง FAO ได้จัดทาร่างขึ้น ในปี
พ.ศ. ๒๕๓๙ FAO ได้จัดให้มีการประชุมสุดยอดของโลกเรื่องอาหาร ซึ่งปฏิญญา
แห่งกรุงโรมในเรื่องนี้ได้ มีส่วนหนึ่งที่ย้าถึงความสาคัญของการบริหารและ
จัดการการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ (เน้นทรัพยากรประมง) และการ
ขจัดการผลิตและการบริโภคอาหารสัตว์น้าอย่างไม่ยั่งยืน (Unsustainable Pattern
of Production and Consumption) ซึ่งในการประชุมสมัยต่างๆดังที่ได้กล่าว
ข้างต้น ประเทศไทยได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง
ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผมเรียนเสนอแนะให้อนุกรรมการเฉพาะกิจ
ศึกษาการจัดตั้งสถาบันกิจการทางทะเลได้โปรดพิจารณาเพิ่ม “ความมั่นคง
ทางอาหาร (Food Security)” ในบทนาของแผนความมั่นคงแห่งชาติทาง
ทะเล (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔) ในย่อหน้าที่ ๑.๒.๑ โดยเพิ่มเติมระหว่างความ
มั่นคงของมนุษย์ (Human Security) และความมั่นคงของสิ่งแวดล้อม
(Food Security) ในบรรทัดที่ ๑๙
ประเด็นที่ ๒ ที่ผมเรียนขอเสนอแก้สาหรับแผนงานความมั่นคง
แห่งชาติทางทะเล (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔) คือหน้า ๓ หัวข้อที่ ๑.๓ ความสาคัญ
ทางทะเล ในย่อหน้าที่ ๓ ผมขอเรียนเสนอข้อความต่อไปนี้แทน “โดย
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ประเทศไทยสามารถทาการประเมินมูลค่ามหาศาล จนกลายเป็นสินค้าออก
ที่สาคัญอย่างหนึ่งของประเทศ (กองเรือประมงไทยเคยติดอันดับ ๘ ของ
โลก)” เป็น
“โดยผลิตผลจากทรัพยากรประมงมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมีนัยยะ
สาคัญต่อความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหาร (Food Security and
Safety) ของประเทศและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เนื่องจากประชากร
ในภูมิภาคนี้ โดยเฉพาะกลุ่มที่พานักอาศัยอยู่ริมทะเลใช้ปลาและสัตว์น้าทะเล
เป็นอาหารโปรตีนหลักมาแต่โบราณกาล นอกจากนี้การประมงทะเลยังก่อ
รายได้อย่างมหาศาล ซึ่งมีผลเกี่ยวเนื่องกับความมั่นคงทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ (Economic Security)”
ประเด็นที่ ๓ เกี่ยวกับข้อ ๓.๗ ปัญหาสาคัญของการดาเนินการตาม
นโยบายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผมขอเรียนเสนอเพิ่มข้อความเกี่ยวกับปัญหา
บุคลากร ดังนี้
“๓.๗.๓ การขาดบุคลากรที่มีประสบการณ์และความชานาญ
ในสายวิชาการต่างๆ เพื่อดาเนินงานตามแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล
อาจทาให้การดาเนินงานในหน่วยงานบางแห่งต้องหยุดชะงักและไม่มีความ
ต่อเนื่อง (Continuity)”
ประเด็นที่ ๔ หน้า ๒๕ ภายใต้หัวข้อเรื่องประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕
แนวทางในการดาเนินการ ข้อ ๕.๒ ควรพิจารณาต่อจากข้อความ ‘การปกป้อง
และรักษาความมั่นคงทางทะเล’ ดังนี้
“โดยเฉพาะในการปลูกฝังจิตสานึกของเยาวชนของชาติให้เห็นแก่
ส่วนรวม มีความหวงแหนและปกป้องทรัพยากรของชาติ เพื่อนาทรัพยากร
เหล่านี้มาใช้ให้เป็นประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อประเทศ”
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ประเด็นที่ ๕ หน้า ๔๔ บรรทัดที่ ๒๔ ผมขอเรียนเสนอข้อความ
ดังต่อไปนี้ หลังจากคาว่า “ต่อความมั่นคงและผลประโยชน์ทางทะเลของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน”
“ASEAN ยังร่วมมือกับศูนย์พัฒนาการประมงแห่งอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ (SEAFDEC) ซึ่งประเทศสมาชิกของ SEAFDEC ก็เป็นสมาชิกของ
ASEAN ในการเพิ่มขีดความสามารถด้านการจัดการประมง....”
ประเด็นที่ ๖ เป็นเรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์ความมั่นคงในพื้นที่ทาง
ทะเลของประเทศไทย หน้า ๕๔ ในร่างแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเลนี้
มีข้อความ ๕.๔ การแย่งชิงทรัพยากรทางทะเลระหว่างกลุ่มผลประโยชน์ภายในชาติ
ผมขอเรียนเสนอให้มีข้อความต่อจากข้อ ๕.๖ ซึ่งควรพูดถึงเรื่อง “ปัญหาในการ
จัดการการประมงของประชากรการประมงที่ถูกจับร่วมกันระหว่างประเทศ
ไทยและประเทศเพื่อนบ้าน (Shared and Straddling Fish Storks)” เป็นข้อ
๕.๗ เพราะจากการศึกษาของ FAO ร่วมกับ SEAFDEC ในปี ค.ศ. ๑๙๙๗
ปรากฏว่าในทะเลจีนตอนใต้รวมทั้งอ่าวไทย มีกลุ่มปลาทะเล ซึ่งถูกทาการประมง
มากกว่า ๑ ประเทศ และมากกว่า ๒๐ ชนิด นอกจากนี้ ในฝั่งตะวันออกของ
มหาสมุทรอินเดียมีกลุ่มปลามากกว่า ๑๐ ชนิด ที่ถูกจับร่วมกันมากกว่า ๑ ประเทศ
ซึ่งในอ่าวไทยมีฝูงปลาเคลื่อนที่ผ่านเขตเศรษฐกิจจาเพาะสองหรือมากกว่าสอง
ประเทศ เช่น ปลาทู (Rastrelliger spp.) ปลาอินทรีย์ (Scomberomorus spp.)
และซาดีน (Sadinella spp.) ทางฝั่งตะวันออกของอ่าวไทย ในปัจจุบันการ
ประมงในอ่าวไทย และนอกเขตน่านน้าไทยยังไม่มีการบริหารจัดการการ
ประมงอย่างรัดกุมและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้การใช้มาตรการที่ประเทศ
หนึ่งใช้ โดยมิได้รับความร่วมมือจากประเทศที่ทา การประมงร่วมกันย่อมไม่
บังเกิดผลดีต่อความยั่งยืนของประชากรปลาเหล่านั้น ซึ่งนอกจากทรัพยากรของ
กลุ่มปลาพวกนี้จะเสื่อมโทรมแล้ว ยังจะมีปัญหาพิพาททวีคูณขึ้นระหว่าง
ประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน
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ประเด็นสุดท้ายผมขอเรียนเสนอข้อคิดเห็นคือ หัวข้อความร่วมมือ
ระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับทะเลทั้งระดับโลก ภูมิภาค และอนุภูมิภาค หน้า ๕๗
ซึ่ ง ผมเห็ น ว่ า ยั ง มี อ งค์ ก รที่ ส าคั ญ ในระดั บ โลกและในระดั บ ภู มิ ภ าค
ที่สนับสนุนประเทศสมาชิกในการดาเนินการทั้งทางด้านการบริ หารและ
วิชาการเพื่อให้มีความเสถียรในความมั่นคงทางทะเล โดยเฉพาะในเรื่องการ
ใช้ ท รั พ ยากรธรรมชาติ อ ย่ า งยั่ ง ยื น เพื่ อ ประโยชน์ แ ละความผาสุ ก ของ
ประชากรในประเทศนั้นๆ โดยที่ควรจะกล่าวถึง คือ
๔.๒ องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and
Agriculture Organization of the United Nations – FAO) องค์การนี้
เป็นหน่วยงานชานาญพิเศษขององค์การสหประชาชาติ ตั้งขึ้นในปี พ.ศ.๒๔๘๘
(ค.ศ. ๑๙๔๕) ที่เมืองควีเบค ประเทศแคนาดา โดยสภาเศรษฐกิจและสังคม
ขององค์การสหประชาชาติ (UN Economic and Social Council) โดยประเทศไทย
อยู่ในกลุ่มสมาชิกชุดแรก (Chartered members) ซึ่งในขณะนี้ FAO
มีสมาชิกทั้งหมด ๑๙๔ ประเทศ มีองค์กรสมาชิก ๑ องค์กร คือ European Union
และสมาชิกสมทบ ๒ ประเทศ ได้แก่ หมู่เกาะแฟโร (Faroe) และประเทศโทเกเลา
(Tokelau) โดยเมื่อเริ่มจัดตั้ง FAO ให้ความสนใจในเรื่องการผลิตอาหาร
เพื่อขจัดความหิวโหยของมนุษย์ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ ต่อมาในการที่จะสร้าง
ความมั่ น คงทางอาหารและการใช้ ท รั พ ยากรธรรมชาติ ท างทะเลและ
มหาสมุทรให้เป็นประโยชน์อย่างยั่งยืน FAO จึงได้จัดตั้งคณะกรรมาธิการ
หลายคณะรวมทั้งคณะกรรมาธิการว่าด้วยความมั่นคงทางอาหาร (Committee
on Food Security) และกรรมาธิกาว่าด้วยการประมง (Committee on Fisheries)
คณะกรรมาธิการประมงมีสมัยการประชุมสามัญทุก ๒ ปี เพื่อพิจารณา
ปัญหาระดับโลกว่าด้วยการพัฒนาและการใช้ทรัพยากรการประมงอย่างมี
ความรับผิดชอบ และมีบทบาทสาคัญในการวางมาตรการและแผนปฏิบัติ
คร่าวๆ ในการดาเนินการตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล
ค.ศ. ๑๙๘๒ ซึ่งรวมทั้ง (ก) ข้อตกลงสาหรับการดาเนินงานตามเงื่อนไขของการ
ประชุมของสหประชาชาติเรื่องกฎหมายทะเล เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ค.ศ. ๑๙๘๒
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ในส่วนที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์และบริหารจัดการกลุ่มประชากรปลาที่เดินทาง
ข้ามเขตพรมแดนหรืออยู่คร่อมเขตแดนและประชากรปลาที่มีการอพยพย้าย
ถิ่นในระยะทางไกลในเขตทะเลหลวง (The Agreement for the Implementation
of the Provisions of the United Nations Conference on the law of the Sea of
10 December 1982 relating to the Conservation and Management of
Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks) (ข) จรรยาบรรณในการ
ทาการประมงอย่างรับผิดชอบ (Code of Conduct for Responsible Fisheries)
(ค) แผนปฏิบัติงานนานาชาติว่าด้วยการป้องกันยับยั้งและขจัดการทาการ
ประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (International Plan of
Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and
Unregulated Fishing - IPOA - IUU) เป็นต้น
องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติยังได้จัดตั้งองค์การ
ระดั บ ภู มิ ภ าคเพื่ อ ประสานงานระหว่ า งสมาชิ ก ประเทศในภู มิ ภ าคนั้ น ๆ
ในการจัดการผลประโยชน์จากทรัพยากรประมงแบบยั่งยืนเพื่อก่อให้เกิด
เสถี ย รภาพในความมั่ น คงทางอาหารและความผาสุ ก ของประชาชน
ในภูมิภาค ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกในองค์การเหล่านี้ เช่น
คณะกรรมาธิการการประมงปลาทูน่าในมหาสมุทรอินเดีย (Indian Ocean
Tuna Fisheries Commission) และ คณะกรรมาธิการประมงภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิก (The Asia-Pacific Fishery Commission – APFIC) และ
เป็นสมาชิกสมทบในคณะกรรมการการประมงสาหรับมหาสมุทรแปซิฟิก
ฝั่งตะวันตกและฝั่งกลาง (Western and Central Pacific Fisheries Commission –
WCPFC) ซึ่ งดูแ ลเฉพาะทรั พยากรของปลาย้ ายถิ่นระยะไกล (Highly
Migratory Species)
ในอ่าวเบงกอลนี้องค์การอาหารและเกษตรได้ร่วมมือกับโครงการ
สิ่งแวดล้อมและสหประชาชาติ (The United Nations Environment
Programme - UNEP) ในการศึกษาและวิจัยสถานภาพของสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรประมงในระบบนิเวศวิทยาของอ่าวเบงกอล (The Bay of Bengal
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Large Marine Ecosystem Protect - BBLME) โดยตระหนักถึงการประมง
ที่เกินควร (overfishing) และความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อมต่อระบบ
นิเวศวิทยาของอ่าวเบงกอล ซึ่งจะมีผลเสียต่อความเป็นอยู่ของประชากรของ
ประเทศต่างๆที่พานั กอาศัยอยู่ในชายฝั่งของอ่าวเบงกอล โครงการศึกษา
BBLME นี้ ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสภาพแวดล้อมของโลก (Global
Environmental Fund)”
๖.๔ คณะกรรมาธิ ก ารสมุ ท รศาสตร์ ร ะหว่ า งรั ฐ บาล
(The
Intergovernmental Oceanographic Commission - IOC) องค์กรดังกล่าวนี้
เป็ น องค์ ก รชานาญพิ เ ศษอี ก องค์ ก รหนึ่ งของสหประชาชาติ ซึ่ ง มี ห น้ า ที่
ประสานงานเกี่ยวกับสมุทรศาสตร์และการบริการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถูกจัดตั้งเมื่อ
ปี พ.ศ. ๒๕๐๓ (ค.ศ.๑๙๖๐) โดยองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม
แห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ในปัจจุบันมีสมาชิก ๑๔๗ ประเทศ ประเทศไทย
เป็นสมาชิกในกลุ่มสมาชิกชุดแรกสมัยก่อตั้ง (Chartered members) ใน
ระยะ ๒ - ๓ ปีที่ผ่านมา IOC มีบทบาทสาคัญในการดาเนินงานต่างๆในกรอบ
ของความพัฒนาที่ยั่งยืนของสมุทรศาสตร์ของโลก ตามข้อเสนอแนะของที่
ประชุมสหประชาชาติว่าด้วยสภาพแวดล้อมและการพัฒนา (The United
Nations Conference on Environmental Development - UNCED) ในปี
พ.ศ. ๒๕๓๓ (ค.ศ. ๑๙๙๒) โดยมีเป้าหมายสาคัญคือ (ก) มีความคล่องตัวในการ
รับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ความแปรปรวน
(variability) และการเพิ่มประสิทธิภาพและสมรรถภาพของกิจกรรมต่างๆที่
เกี่ยวข้องกับมหาสมุทร (ข) มีประสิทธิภาพในระบบการเตือนภัยล่วงหน้า
สาหรับคลื่นสึนามิ และจากภยันตรายต่างๆที่เกิดในมหาสมุทร (ค) เพิ่มพูน
ความรู้สาหรับประเด็นใหม่ที่เกิดขึ้นทางสมุทรศาสตร์
ประเทศไทยได้ เข้ าร่ วมประชุ มในสมั ยสามั ญของ IOC อย่า ง
สม่าเสมอ และร่วมมืออย่างใกล้ชิดในการดาเนินการของอนุกรรมาธิการ
ระดับภูมิภาคของ IOC สาหรับมหาสมุทรแปซิฟิกฝั่งตะวันตก (IOC/WESTPAC)
ทั้งนี้ โครงการ IOC/WESTPAC ได้มีสานักงานโครงการอยู่ในประเทศไทย”
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๖.๘ ศูนย์การพัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(The Southeast Asian Fisheries Development Center – SEAFDEC)
SEAFDEC เป็นองค์กรระดับอนุภูมิภาค ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามข้อตกลงของการ
ประชุมระดับรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ในปี พ.ศ. ๒๕๑๐
(ค.ศ. ๑๙๖๗) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ
สมาชิ ก และองค์ ก ารที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ทั้ งในระดั บภู มิ ภาคและระดั บนานาชาติ
ในการพัฒนาการประมง (รวมทั้งการเพาะเลี้ยงและการแปรรูปสัตว์น้า) เพื่อ
ประโยชน์ของประชากรในภูมิภาคนี้ ในปัจจุบัน SEAFDEC มีประเทศสมาชิก
คือ บรูไนดารุสลาม กัมพูชา อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์
สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม นอกจากญี่ปุ่นแล้ว ประเทศที่กล่าวข้างต้นล้วน
เป็นสมาชิกของประชาคมอาเซียนทั้งสิ้น ในสมัยริเริ่มการดาเนินงานของ
SEAFDEC ส่วนใหญ่เป็นการฝึกอบรมบุคลากรในการทาการประมงทะเล
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้า และการแปรรูปสัตว์น้า เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง
อย่างมีนัยยะสาคัญในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมาในการใช้ทรัพยากรทางทะเล
สภาพสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ และการค้าของผลิตภัณฑ์การประมงใน
ตลาดโลก รวมทั้งลาดับความสาคัญที่ประชาคมโลกให้กับการพัฒนาที่ยั่งยืน
จากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเป็นอาหาร SEAFDEC จัดทายุทธศาสตร์ใน
การดาเนินงานในอนาคตเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการใช้ทรัพยากรประมง
อย่างมีความรับผิดชอบ เพื่อบังเกิดผลประโยชน์อย่างยั่งยืนในด้านความ
มั่นคงทางด้านอาหารและความมั่นคงด้านเศรษฐกิจ
SEAFDEC ได้ร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับอาเซียนตามข้อตกลง ASEANSEAFDEC Strategic Partnership ที่ทาขึ้นเมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๐ (ค.ศ. ๒๐๐๗)
เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนของการประมง (รวมถึงการเพาะเลี้ยง) ใน
ภูมิภาคให้บังเกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศในภูมิภาคนี้ และเพื่อให้งาน
ดาเนินไปอย่างราบรื่น ทั้งนี้ ASEAN และ SEAFDEC ได้จัดให้มีกลุ่มที่ปรึกษา
ระหว่างสององค์กรที่เรียกว่า The ASEAN/SEAFDEC Fisheries Consultative
๔๑
อนาคต (ทะเลไทย) ทีเ่ ราต้องการ : ลาดับที่ ๑

Group (ASEAN/SEAFDEC FCG) เพื่อตรวจดูความก้าวหน้าของการปฏิบัติงาน
ตามแผนที่ได้วางไว้”
ทั้งหมดนี้เป็น ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ จากประสบการณ์อัน
ยาวนานในเรื่องที่เกี่ยวของกับทะเลและมหาสมุทร ในประเด็น “อนาคต
(ทะเลไทย) ที่เราต้องการ” ของท่านอาจารย์ ดร.เทพ เมนะเศวต ซึ่งหวังว่า
พวกเราผู้อ่านทุกๆท่านในฐานะคนไทยคนหนึ่ง ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับทะเล
ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งสมควรที่จะได้รับทราบ รับรู้ และนาไปคิดต่อ ปฏิบัติต่อ
ตามความเหมาะสม ตามกาลัง และตามภาระหน้าที่ของแต่ละคนต่อไปครับ
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๔
ทะเลไทย : ทาอย่างไรการใช้ทรัพยากรสัตว์น้า
จึงมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
โดย
ดร.วิชาญ ศิริชัยเอกวัฒน์
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ทะเลไทย : ทาอย่างไรการใช้ทรัพยากรสัตว์น้าจึงมั่นคง มั่งคั่ง
และยั่งยืน
โดย
ดร. วิชาญ ศิริชัยเอกวัฒน์ อนุกรรมการ
คณะอนุกรรมการจัดการความรู้เพื่อผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล
(อจชล.)
ทะเลไทยในอดีต โดยเฉพาะอ่าวไทยนั้น นับได้ว่าเป็นแหล่ง
ทรัพยากรสัตว์น้าที่มีความอุดมสมบูรณ์แห่งหนึ่งของโลก หากเรานาแผนที่
โลกออกมากางดูก็จะพบว่า อ่าวไทยของเรานั้นมีสภาพทางภูมิศาสตร์ไม่
แตกต่างไปจากอ่าวที่เป็นแหล่งทรัพยากรสัตว์น้าที่สาคัญและมีความอุดม
สมบูรณ์แห่งอื่น ๆ ของโลกเลย ไม่ว่าจะเป็นอ่าวอลาสกาและอ่าวเม็กซิโก
ของสหรัฐอเมริกาและเม็กซิโก อ่าวบิสเคย์ของฝรั่งเศสและสเปน อ่าวคาร์
เพ็นทาเรียของออสเตรเลีย อ่าวเบงกอลของประเทศอินเดีย ศรีลังกาและ
บังกลาเทศ อ่าวเอเดนของโซมาเลียและเยเมน อ่าวตังเกี๋ย และอ่าวฮาลอง
ของจีนและเวียดนาม อ่าวมะตะบันของพม่า และอ่าวเปอร์เซียของประเทศ
แถบตะวันออกกลาง ฯลฯ

๔๔
อนาคต (ทะเลไทย) ทีเ่ ราต้องการ : ลาดับที่ ๑

และหากเรามองดูอ่าวไทยในภาพกว้างทั้งพื้นที่ ก็จะเห็นว่า
อ่ า วไทยนั้ น มี ลั ก ษณะไม่ ต่ า งไปจากอ่ า งเลี้ ย งปลาธรรมชาติ ที่ มี ช ายฝั่ ง
กางออกโอบล้อมพื้นที่ทะเลขนาดใหญ่ ตั้งแต่ปลายแหลมญวนในประเทศเวียดนาม
ขึ้นมาทางประเทศกัมพูชา ประเทศไทย และวกกลับเลียบชายฝั่งอ่าวไทย
ทางด้านตะวันตกไปจนจรดปลายแหลมมาเลเซีย โดยมี สภาพเป็นเขตน้าตื้น
ใกล้ชายฝั่งและค่อย ๆ ลาดลึกลงเรื่อย ๆ จนจรดกลางอ่าวไทย โดยส่วนที่ลึกที่สุด
มีความลึกเพียง ๘๕ เมตรเท่านั้น และเกือบทุกพื้นที่ล้วนมีแม่น้า ลาคลอง
และธารน้าที่นาพาสารอาหารป้อนลงสู่อ่าวไทยให้แก่สัตว์น้าต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
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นอกจากนี้ แ ล้ ว “อ่ า วตั ว ก.” ที่ อ ยู่ ต อนในของอ่ า วไทย
ยังเป็นบริเวณที่มี ระบบห่วงโซ่อาหารที่สมบูรณ์มากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
เนื่องจากมีระบบนิเวศที่ประกอบไปด้วยหาดโคลนล้อมรอบพื้นที่ เป็นแหล่ง
ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง โดยมีแม่น้าไหลลงสู่อ่าวไทยในบริเวณดัง
ดังกล่าวถึง ๕ สาย ได้แก่ แม่น้าบางปะกง เจ้าพระยา ท่าจีน แม่กลอง และ
เพชรบุรี ซึ่งเป็นเสมือนสายธารแห่งอาหารที่หล่อเลี้ยงสัตว์น้าต่าง ๆ ทั้ง กุ้ง
หอย ปู ปลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์น้าวัยอ่อนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นั้น
นั บ ตั้ ง แต่ ปี ๒๕๐๔ ที่ ป ระเทศไทยน าเครื่ อ งมื อ ประมง
ประเภท “อวนลาก (Trawling)” เข้ามาทดลองใช้จับสัตว์น้าแล้วปรากฏว่า
ประสบผลสาเร็จ เป็นอย่างดี ส่งผลให้การทาประมงด้ วยเครื่อ งมือ ชนิด นี้
มีจานวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และขยายตัวไปยังพื้นที่ต่าง ๆ เกือบทั่วอ่าว
ไทยในเวลาเพี ย งไม่ กี่ ปี โดยหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วก็ ข้ อ งมิ ไ ด้ ใ ส่ ใ จ หรื อ ให้
ความสาคัญต่อการควบคุมด้วยการจากัดปริมาณและดูแลอย่างใกล้ชิดตามที่
ผู้เชี่ยวชาญจากเยอรมันได้ ให้คาแนะนาไว้ ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทาให้ระบบ
นิเวศของอ่าวไทยเสื่อมโทรมลง และทรัพยากรสัตว์น้าทุกชนิดลดลงอย่าง
รวดเร็ว ประกอบกับการปล่อยปละละเลยของเจ้าหน้าที่และหน่วยงานต่าง ๆ
ที่มีหน้าที่ในการกากับดูแลการทาการประมงของไทย รวมทั้งการมุ่งแต่จะ
แสวงหาประโยชน์ จากทรั พยากรของผู้ป ระกอบกิ จการประมงทุ ก ขนาด
ตั้งแต่การทาประมงพื้นบ้านไปจนถึงการทาประมงพาณิชย์ทั้งขนาดเล็กและ
ขนาดใหญ่ ล้วนมีส่วนร่วมกันทาให้การใช้ทรัพยากรสัตว์น้าของไทยในทุก
พื้นที่อยู่ในสภาพเสื่อมโทรมจนถึงจุดอันตรายที่ธรรมชาติไม่สามารถผลิต
ทดแทนได้ ทั น กั บ การใช้ ป ระโยชน์ อ ย่ า งไร้ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ (Unresponsible Fishing) ไร้จิตสานึกในการอนุรักษ์ (Lack of conservation
awareness) และเป็น การท าการประมงที่ ผิด กฎหมาย ขาดการรายงาน
และไร้การควบคุม (IUU=Illegal, Unreported and Unregulated Fishing)
อย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

๔๖
อนาคต (ทะเลไทย) ทีเ่ ราต้องการ : ลาดับที่ ๑

อย่างไรก็ตามที่ผ่านมา สังคมมักกล่าวโทษว่าสาเหตุสาคัญ
ที่ทาให้ทรัพยากรสัตว์น้าของไทยในทุกพื้นที่อยู่ในสภาพเสื่อมโทรมจนถึงจุด
อันตรายที่ไม่สามารถผลิตทดแทนได้ทันนั้น เกิดจากการทาการประมงในเชิง
พาณิชย์ ของเรือประมงขนาดใหญ่ ที่มีกาลังเครื่องยนต์สูง และใช้เครื่องมือ
ประมงที่มีศักยภาพในทางทาลายล้างสูง แต่ถ้าจะพิจารณากันด้วยความเป็น
ธรรมแล้ว ก็จะพบว่าแท้ที่จริงแล้ว การทาประมงของเรือประมงขนาดเล็ก และ
เรือประมงพื้นบ้านที่เรียกตัวเองว่าเป็นผู้อนุรักษ์นั้น ก็เป็นสาเหตุสาคัญในการ
ทาลายล้ า งสั ตว์ น้าในทะเลของไทยนั้น ไม่น้ อยไปกว่า เรื อ ประมงพาณิ ชย์
เพราะทุกวันนี้เรามีเรือประมงขนาดเล็กนับหมื่นลาในพื้นที่ตลอดชายฝัง่ ทะเล
ของประเทศที่ทาการประมงด้วยอวนตาถี่ ทาการประมงในเขตอนุรักษ์ด้วย
ลอบจานวนนับร้อยใบจนเต็มพื้นที่ จนสัตว์น้าแทบจะไม่มีทางหลุดรอดไปได้เลย
นอกจากการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างไม่หยุดยั้งแล้ว
น่านน้าไทยวันนี้ยังเต็มไปด้วยสารพิษ และโลหะหนักที่ถูกปล่อยทิ้ง ให้ไหล
มาตามกระแสน้าลงสู่ทะเล ทั้งสารเคมีทางการเกษตรจากเรือกสวน ไร่นา
น้าเสี ย จากโรงงานอุ ตสาหกรรม โรงแรมที่พั ก และบ้า นเรื อนที่ อยู่ อาศั ย
ตลอดจนจากเรือต่าง ๆ อย่างไร้ความรับผิดชอบ จนเป็นเหตุให้ทะเลไทย
วันนี้แทบจะเป็นทะเลพิษ เสื่อมโทรม และไร้สัตว์น้าที่เคยอุดมสมบูรณ์ไปแล้ว
มีคนเคยถามผู้เขียนว่า “เรำจะทำให้อ่ำวไทยหรือทะเลไทย
ของเรำให้กลับมำอุดมสมบูรณ์ได้อีกหรือไม่”
คาตอบก็คือ “ได้อย่ำงแน่นอน”
แต่... ต้องตอบคาถามให้ได้ก่อนว่า “เราจะเอาจริ งไหม”
“ใครจะทา” และ “ทุกคนที่เกี่ยวข้องจะยอมให้ทาหรือไม่”
หากคาตอบ คือ “ไม่”
ก็เชื่อได้เลยว่า “เรำไม่มีทำงที่จะเห็นน่ำนนำไทยกลับมำมี
ทรัพยำกรสัตว์นำอย่ำงอุดมสมบูรณ์ และสร้ำงควำมมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
ให้กับประเทศไทยได้อย่ำงแน่นอน”
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แต่ถ้าคาตอบ คือ “ใช่”
ก็เชื่อได้เลยว่า “น่ำนนำไทยจะกลับมำมีทรัพยำกรสัตว์นำ
อย่ำงอุดมสมบูรณ์ และสร้ำงควำมมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนให้กับประเทศไทย
ได้อย่ำงแน่นอน”
ตัวอย่างที่เห็นได้อย่างชัดเจน คือ ผลสาเร็จจาก “การปิดอ่าว
ตัว ก.” ระหว่างวันที่ ๑ มิถุนายน – ๓๑ กรกฎาคม ที่ผ่านมาในปีนี้ ด้วยการริเริ่ม
ของสมาคมการประมงแห่ งประเทศไทยและสมาคมการประมงท้ อ งถิ่ น
ร่วมกับ กรมประมง โดยให้ก รมประมงออกประกาศห้ามใช้เครื่อ งทาการ
ประมงบางชนิดในพื้นที่จับสัตว์น้า เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรประมงบริเวณอ่าว
ไทยตอนใน ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากชาวประมงส่วนใหญ่ในเขต
๘ จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร
สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งผลจากการปิด
อ่าวในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ เพียงแค่ ๒ เดือน ปรากฏว่า เมื่อเปิดให้เข้าทา
การประมง ชาวประมงสามารถจับสัตว์น้าทุกประเภทได้มากขึ้นอย่างที่ไม่
เคยมีมาก่อน แต่ก็เป็นที่น่าเสียดายทีก่ ารปิดอ่าวดังกล่าวยังขาดการวางแผน
ในการบริหารจัดการทั้งในระหว่างการปิดอ่าว และหลังจากการเปิดอ่าว เช่น
การตรวจตราและการเฝ้ าระวังผู้ ฝ่าฝืน ทาให้มีชาวประมงบางคนบางกลุ่ ม
ลักลอบเข้ าท าการประมงในช่ว งเวลาดั งกล่า ว การขาดการวางแผนการ
จั ด การการใช้ ท รั พ ยากรหลั ง จากการเปิ ด อ่ า ว ท าให้ เกิ ดการแย่ งชิ งการใช้
ทรัพยากร และมีการจับสัตว์น้าทุกขนาด ส่งผลให้สัตว์น้าที่เพิ่มขึ้นในช่วงของ
การปิดอ่าวต้องหมดลงในระยะเวลาอันสั้น
การปิ ด อ่ า วตั ว ก. แม้ จ ะเป็ น การเริ่ ม ด าเนิ น การในปี แ รก
ในพื้ น ที่ เ ล็ ก ๆ และในระยะเวลาเพี ย งสั้ น ๆ แต่ ผ ลที่ ไ ด้ แ สดงให้ เ ห็ น ว่ า
ทรัพยากรสัตว์น้ามีการเพิ่มปริมาณเพิ่มพูนขึ้นอย่างมหาศาล ซึ่งหากมีมาตรการ
อื่นๆ เสริ ม เช่ น การเพิ่ม ปะการั งเที ย ม การจั ดการสิ่งแวดล้ อ มและการ
ควบคุมการทิ้งของเสียต่าง ๆ ก็อาจช่วยให้ความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้า
มีปริมาณเพิ่มขึ้นอีกนับเท่าทวีคูณได้อย่างไม่ยากนัก และหากมีการดาเนินการ
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ในลักษณะเช่นเดีย วกันนี้ในทุกเขตพื้ นที่ประมง ตามความเหมาะสมของ
ทรั พ ยากรและสภาพพื้ น ที่ แ ล้ ว เชื่ อ ได้ เ ลยว่ า “น่ ำ นน ำไทยจะกลั บ มำมี
ทรัพยำกรสัตว์นำอย่ำงอุดมสมบูรณ์ และสร้ำงควำมมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
ให้กับประเทศไทยได้อย่ำงแน่นอน”
ในฐานะที่ผู้เขี ยนได้คลุกคลีกั บทะเลและการประมงทะเล
ทั้งของไทยและของโลกมานานหลายสิบ ปี ได้ เรีย นรู้ ถึงการจัด การทะเล
และทรัพยากรสัตว์น้าของประเทศต่าง ๆ หลายสิบแห่ง ผู้เขียนพบว่า ...
“กำรฟื้นฟูทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อมทำงทะเลแม้จะต้องใช้
เวลำบ้ำง แต่ก็ไม่เกินควำมสำมำรถของมนุษย์ที่มีอยู่” รวมทั้งคนไทยเราด้วย
แต่ประเด็นปัญหาก็คือ ...
ผู้ดาเนินการต้องเป็นผู้รู้ ผู้มีความเข้าใจในทะเลและคนทะเล
โดยต้ อ งออกแบบแผนงานอย่ า งเป็ น ระบบ ต่ อ เนื่ อ ง ครอบคลุ ม ทุ ก มิ ติ
ที่ ส าคั ญ ต้ อ งได้ รั บ การสนั บ สนุ น จากผู้ เ กี่ ย วข้ อ งอย่ า งจริ งจั ง และจริ งใจ
โดยเฉพาะต้ องจั ดสรรงบประมาณและเงิ นทุ นในการด าเนิ นการให้ ในจ านวน
มากพอควรด้วย
ผู้เขียนจึงได้หาคาตอบว่าจะต้องทาอย่างไรที่จะทาให้คาตอบ
ของคาถาม ๓ ประการข้างต้น “เราจะเอาจริงไหม” “ใครจะทา” “ทุกคน
ที่เกี่ยวข้องจะยอมให้ทาหรือไม่” คือ “ใช่” และพบว่าสิ่งที่เราจะต้องดาเนินการ
ก่อนที่จะได้คาตอบ คือ
๑. ทาความเข้าใจกับผู้ใช้ทะเลถึงความสาคัญของทะเลทั้งในแง่
ของทรัพยากรของชาติและมนุษยชาติ ที่ประเทศไทยต้องฟื้ นฟู ทานุบารุง
รักษาและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน และสถานการณ์ความเป็นจริงของท้อง
ทะเลไทยในวันนี้ ที่เสื่อมโทรมและมีการใช้ประโยชน์ กันจนเกินศักยภาพ
การผลิตทดแทนมานานแล้ว
๒. ประเทศไทยต้องฟื้นฟูทะเลไทยทั้งทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
ให้กลับมาสู่ความอุดมสมบูรณ์อีกครั้งโดยเร็ว รวมทั้งต้องจัดระเบียบการใช้
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ทรัพยากรเสียใหม่ให้สามารถใช้ประโยชน์เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร
และความมั่งคั่งของประเทศได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด (ยั่งยืน) ตลอดไป
๓. ออกแบบแผนการดาเนินการฟื้นฟู ทานุบารุง รักษา และจัดการ
การใช้ประโยชน์จากสัตว์น้าอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง และครอบคลุมทุกมิติ
โดยมี “กองทุนพัฒนาการประมง” ที่มีงบประมาณในการสนับสนุนอย่าง
เพียงพอ เพื่อให้สามารถจัดการการใช้ประโยชน์จากสัตว์น้าได้อย่างยั่งยืน
ตามต้องการ
๔. ปรับแก้ก ฎหมายใหม่ใ ห้การใช้เครื่องมือประมงทุกชนิ ดต้อ ง
ได้รับอนุญาต เว้นแต่เป็นการประมงเพื่อการพักผ่อนและสันทนาการ รวมทั้ง
การห้ามครอบครองสัตว์น้าบางชนิด บางขนาด และการห้ามมีไว้ครอบครอง
เครื่องมือการประมงบางชนิดบนเรือประมง
๕. ก าหนดให้ ผู้ ใ ช้ ป ระโยชน์ จ ากทรั พ ยากรสั ต ว์ น้ าทุ ก คน
(ชาวประมง) ที่ ป ระสงค์ จ ะประกอบอาชี พ ต่ อ ไปต้ อ งถู ก จ ากั ด จ านวน
ประเภท ขนาด และประเภทของเครื่องมือ ต้องเสียค่าธรรมเนียม และทา
การประมงอย่างถูกกฎหมาย ภายใต้การควบคุม และต้องรายงานตามกติกา
ที่ ก าหนด โดยผู้ ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจะได้ รั บ การดู แ ล แก้ ไ ข และเยี ย วยา
จากกองทุนที่ตั้งขึ้น ผู้อยู่นอกกติกาจะต้องถูกลงโทษและต้องออกจากอาชีพ
และห้ า มผู้ ป ระกอบการรายใหม่ เ ข้ าสู่ ธุ ร กิ จ หากไม่ มี ข้ อ มู ล ทางวิ ชาการ
สนับสนุนให้เพิ่มจานวนได้
๖. กาหนดให้ผู้ที่สร้างความเสียหายให้กับทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ ง แวดล้ อ ม จะต้ อ งหยุ ด การกระท าดั ง กล่ า ว หากฝ่ า ฝื น จะถู ก ลงโทษ
อย่างเข้มงวด
หากการด าเนิ น การข้ า งต้ น สามารถกระท าได้ โ ดยที่ ผู้ มี ส่ ว น
เกี่ยวข้องทั้งหมดให้การยอมรับ และคาตอบที่เราจะได้รับ คือ “ใช่” ทะเล
ไทยที่เสื่อมโทรมในวันนี้ ก็ยังสามารถที่จะกลับมาสู่ความอุดมสมบูรณ์ได้ใหม่
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และเป็นแหล่งทรัพยากรที่เราสามารถเก็บเกี่ยวเพื่อสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง
และยั่งยืนทั้งแก่ประเทศชาติและผู้เก็บเกี่ยวตลอดไป
แต่ ... ประเด็นของคาถามในวันนี้ คือ “เราพร้อมหรือยัง” ครับ
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