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บทน้า 
 เศรษฐกิจโลกในปัจจุบันมีความสัมพันธ์เช่ือมโยงกันระหว่างทะเลและชายฝ่ังเป็นอย่างมาก ท้ัง ในมิติ
ทางด้านการค้าทรัพยากรธรรมชาติ อาหาร พลังงาน และการท่องเท่ียว ในทุกเวทีเศรษฐกิจมีการผลักดันเพื่อแก้ไข
ปัญหาจากประชากรท่ีเพิ่มมากขึ้นประกอบด้วยความต้องการเช้ือเพลิงและอาหารท่ีเพิ่มมากขึ้นในอนาคตการสร้าง
ความมั่นคงทางอาหารและการหาพลังงานทางเลือกจากแหล่งอื่นๆได้ถูกหยิบยกเข้ามาอภิปรายในเวทีเหล่านี้    
เพื่อน าประชาคมโลกไปสู่การพัฒนาอย่างมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืนต่อไป 
 ในปัจจุบันอุตสาหกรรมท่ีมีความเกี่ยวเนื่องกับทะเลและชายฝ่ังมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ท้ังท่ีด าเนินกิจกรรม
ในทะเลและโดยรอบมหาสมุทร หรืออาจเรียกได้ว่าเป็นอุตสาหกรรมทางทะเลและชายฝ่ัง เช่น การผลิตพลังงานทดแทน
นอกชายฝ่ัง การเพาะเล้ียงสัตว์น้ า การท าเหมืองในทะเลน้ าลึก และเทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล เป็นต้น อุตสาหกรรม
ต่างๆ เหล่านี้น าไปสู่โอกาสใหม่ๆ ในการเจริญเติบโตและก่อให้เกิดการกระจายตัวทางเศรษฐกิจมหาสมุทร        
(Ocean Economy) รัฐบาลถือเป็นส่วนหนึ่งของผู้ท่ีมีบทบาทส าคัญในการขับเคล่ือนความเจริญเติบโตดังกล่าว โดยมี
บทบาทเป็นผู้ก าหนดนโยบาย เช่น แผนพัฒนาทะเลแห่งชาติ ส่งผลให้ผู้ประกอบการท้ังในและต่างประเทศหันมาสนใจ
ประกอบกิจการในทะเลและชายฝ่ังในฐานะแหล่งทรัพยากรเดิมและแหล่งทรัพยากรใหม่มากยิ่งขึ้น 
 อย่างไรก็ตาม ตัวเลขมูลค่าทางเศรษฐกิจและกิจกรรมทางเศรษฐกิจทางทะเลยังมีความคลาดเคล่ือน เพราะขาด
การส ารวจอย่างเป็นระบบ และมีแบบแผน นอกจากนี้ยังขาดการดูแลให้กิจกรรมเหล่านั้นด าเนินไปโดยค านึงถึง
ผลกระทบต่อสังคม ส่ิงแวดล้อม และความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ 

เศรษฐกิจสีน้ าเงิน มีความส าคัญต่อประเทศก าลังพัฒนาท่ีมีอาณาเขตติดกับชายทะเล เนื่องจากสามารถน า
ทรัพยากรทางทะเลมาใช้ให้เกิดมูลค่าเพิ่มและสร้างผลประโยชน์ต่อประเทศได้ นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นในการจัดการ
และเพิ่ มผลผลิตท่ีสอดคล้องกับภูมิ สังคมของชุมชนนั้นๆ และไม่ก่อให้ เกิดความ เสียหายหรือท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นการสร้างงานและสร้างทุนทางสังคม รวมท้ังเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศก าลัง
พัฒนาอย่างแท้จริง นอกจากนี้  แนวคิดเศรษฐกิจสีน้ าเงินยังสอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่ งยืนของ
สหประชาชาติ (The United Nations Sustainable Development Goals) กับเป้าหมายท่ี 14 ชีวิตใต้ทะเล คือ
Life Below Water อีกด้วย 
เศรษฐกิจสีน ้าเงิน 
 เศรษฐกิจสีน้ าเงิน (Blue Economy) หมายถึง แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจท่ีต้ังอยู่บนพื้นฐานของ
ทรัพยากรทะเลและชายฝ่ังอย่างยั่งยืน โดยให้ความส าคัญกับท้องถิ่นและชุมชน เพื่อให้มีการด ารงชีพและด าเนิน
ธุรกิจได้อย่างยั่งยืน แนวทางดังกล่าวถูกคิดขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาของนักเศรษฐศาสตร์ ท่ีพบว่า นักลงทุนและ
ผู้ประกอบการมักค านึงถึงเฉพาะต้นทุนและผลประโยชน์ส่วนตัวเพียงอย่างเดียว โดยไม่ได้ค านึงถึงมูลค่าความ
เสียหายท่ีเกิดขึ้นกับส่ิงแวดล้อมและประโยชน์ส่วนรวมการกระท าดังกล่าวส่งผลท าให้ต้นทุนในการแก้ไขปัญหา 
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ระบบเศรษฐกิจ 

ความมั่นคง ระบบนิเวศน์ 

เช่น ปัญหามลภาวะ หรือความสูญเสียทางทรัพยากรธรรมชาติ ตกอยู่กับสังคมหรือส่วนรวม และส่วนรวมต้อง
รับภาระดังกล่าวที่มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น เศรษฐกิจสีน้ าเงิน จึงถูกน ามาปรับใช้เพื่อขับเคล่ือนความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการดูแลรักษาระบบนิเวศน์อย่างยั่งยืน กล่าวคือ ส่งเสริมให้มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีไม่
ส่งผลกระทบทางลบต่อทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมริมชายฝ่ังและทะเล 
 ในเชิงวิชาการ เศรษฐกิจสีน้ าเงินสามารถแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ  
 1. Blue Ocean Wealth เป็นการพัฒนาระบบเศรษฐกิจท่ีเน้นในด้านความยั่งยืน โดยจะไม่ท าลายทรัพยากรและ
ส่ิงแวดล้อมทางทะเลและชายฝ่ัง 
 2. Blue Ocean Economy เป็นการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังโดยเน้นท่ีตัวกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจ 
 ส าหรับความสมดุลของแนวคิดเศรษฐกิจสีน้ าเงินของประเทศไทย นั้น มุ่งเน้นท่ี 3 หลักการใหญ่ๆ ได้แก่   
1) ระบบเศรษฐกิจ 2) ระบบนิเวศน์ และ 3) ความมั่นคง (ธนิต โสรัตน์, 2560) ดังภาพที่ 1 
ภาพที่ 1 ความสมดุลของแนวคิดเศรษฐกิจสีน้ าเงินของประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ที่มา: ดร. ธนิต โสรัตน์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับกองทุนสนับสนุนการวิจัย, กรกฎาคม 2560 

 ดังนั้น ก่อนท่ีจะจัดท าแผนงานเศรษฐกิจสีน้ าเงินได้นั้น จะต้องมีการประเมินสถานภาพด้านทรัพยากร
ทะเลและชายฝ่ังของประเทศ และศึกษาผลประโยชน์ท่ีได้จากทะเลและชายฝ่ังของประเทศก่อนว่าประกอบด้วย
อะไรบ้าง 
เศรษฐกิจสีน ้าเงินในบริบทของประเทศไทย 
 ตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 (United Nations Convention on Law 
of the Sea, 1982) ประเทศไทยมีอาณาเขตทางทะเล (Maritime Zone) ประมาณ 320,000 ตารางกิโลเมตร  
คิดเป็นประมาณร้อยละ 60 ของอาณาเขตทางบก (ประมาณ 530,000 ตารางกิโลเมตร) มีจังหวัดติดชายทะเล
ท้ังส้ิน 22 จังหวัด ได้แก่ ตราด จันทบุรี ระยอง ชลบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี 

 

แนวคิดเศรษฐกิจสีน้ าเงิน 
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ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล ตรัง กระบี่ ภูเก็ต พังงา 
และระนอง 
 1. ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจทางทะเลของไทย 
 ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจทางทะเลของไทย คือ ผลประโยชน์ท่ีประเทศไทยพึงได้รับจากทะเลหรือ
เกี่ยวเนื่องกับทะเลท้ังภายในน่านน้ าไทยหรือน่านน้ าอื่น รวมท้ังชายฝ่ังทะเล เกาะ พื้นดินใต้ท้องทะเล และอากาศ
เหนือท้องทะเล เป็นต้น (คณะอนุกรรมการจัดการความรู้เพื่อผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล, 2560) ซึ่งในปี 2559 
พบว่า ประเทศไทยมีมูลค่าผลประโยชน์ทางทะเลประเทศ 21.517 ล้านล้านบาท รายละเอียดตามตารางท่ี 1 
ตารางที่ 1 แสดงมูลค่าผลประโยชน์ทางทะเลของประเทศไทย ปี 2559 

หน่วย: ล้านล้านบาท 

ล้าดับ รายการ ล้านล้านบาท 
1 มูลค่าการน าเข้า-ส่งออกทางทะเล 14.483 
2 อุตสาหกรรมที่เก่ียวข้องกับปิโตรเคมีคอล-พลาสติก 3.000 
3 มูลค่าน าเข้า-ส่งออกน้ ามันดิบ-น้ ามันส าเร็จรูป-แก๊ส-เชื้อเพลิง (ปี 2559) 1.087 
4 รายได้จากอุตสาหกรรมบริการโลจิสติกส์ที่เกี่ยวกับทะเล 0.794 
5 รายได้จากการท่องเที่ยวทางทะเล (ต่างชาติ) 0.669 
6 รายได้จากการขุดเจาะน้ ามันดิบ-แก๊สในอ่าวไทย 0.620 
7 อุตสาหกรรมที่เก่ียวข้องกับอาหารทะเลบรรจุกระป๋องและแปรรูป (ปี 2557) 0.277 
8 รายได้ภาครัฐจากการจัดหาปิโตรเลียม 0.198 
9 มูลค่ากิจการประมง 0.123 
10 รายได้จัดเก็บภาษีของกรมศุลกากร 0.119 
11 อุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงประมงชายฝั่ง 0.091 
12 รายได้อุตสาหกรรมอู่ต่อเรือและซ่อมเรือ 0.045 
13 รายได้จากการท่าเรือแห่งประเทศไทย 0.011 

 
รวม 21.517 

ที่มา: ดร. ธนิต โสรัตน์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, กรกฎาคม 2560 

 อย่างไรก็ตาม ดร. เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์ (2550) กล่าวไว้ตอนหนึ่งว่าสังคมไทยยังไม่ค่อยเห็นคุณค่าของ
ทะเลมากนัก ท้ังในรูปแบบของทรัพยากรธรรมชาติในทะเลและชายฝ่ัง ท าให้มูลค่าผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจทาง
ทะเลของไทยท่ีประเมินได้ต่ ากว่าความเป็นจริง รายงานตัวเลขมูลค่าผลประโยชน์ทางทะเลของประเทศไทย
ดังกล่าวข้างต้นจึงเป็นการแสดงให้สังคมรู้ว่าทรัพยากรเหล่านี้มีคุณค่ามากต่อระบบเศรษฐกิจของไทย 
 2. การคิดมูลค่าผลประโยชน์ทางทะเล 
 การคิดมูลค่าผลประโยชน์ทางทะเลสามารถคิดมูลค่าได้โดยดัดแปลงจากการคิดมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์
ทรัพยากร ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 2 วิธี คือ 
 2.1 การคิดมูลค่าทรัพยากรทางทะเลโดยตรง หมายถึง ทรัพยากรทางทะเลท้ังท่ีมีชีวิตและไม่มีชีวิตซึ่งมี
ผลผลิตและบริการท่ีมีราคาในตลาด สามารถก่อให้เกิดรายได้และสามารถน าไปประเมินเป็นมูลค่าการใช้ประโยชน์
ได้ รายได้จากการด าเนินกิจกรรมท่องเท่ียวสามารถน ามาคิดเป็นมูลค่าของทรัพยากรทางทะเล ได้เนื่องจาก
ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายจ าพวกค่าเช่าท่ีพัก ค่าเย่ียมชม และค่ากิจกรรมอื่นๆ เป็นต้น 
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 2.2 การคิดมูลค่าทรัพยากรทางทะเลโดยอ้อม หมายถึง การประเมินมูลค่าทรัพยากรทางทะเล โดยเน้นไป
ท่ีสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศน์วิทยา ซึ่งไม่สามารถตีราคาออกมาเป็นมูลค่าทางการตลาดได้ เช่น การประเมิน
มูลค่าทรัพยากรท่ีเน้นคุณภาพของสภาพแวดล้อม คือ ความสวยงามของภูมิทัศน์ ความสวยงามของปะการัง      
ซึ่งคุณภาพเหล่านี้ส่งผลต่อความเต็มใจท่ีจะจ่ายของผู้ท่ีต้องการใช้ทรัพยากรดังกล่าว 
นโยบาย บทบาทและการด้าเนินการของกรมประมง 
 กรมประมงและทุกภาคส่วนต่างมีบทบาทส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจสีน้ าเงิน โดยต้องมีการกระจายข้อมูล
ทางวิชาการ วิทยาศาสตร์ นวัตกรรม การเรียนรู้และบูรณาการท างานร่วมกัน เพื่อส่งเสริมให้การขับเคล่ือนกรอบ
แนวความคิดดังกล่าวในบริบทของประเทศไทยให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริงและเป็นไปอย่างยั่งยืนใน
อนาคต นอกจากนี้ ยังมีปัญหาการจัดเก็บข้อมูลของแต่ละหน่วยงานซึ่งไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ท าให้เกิดปัญหา
เรื่องการท าฐานข้อมูลในประเทศไทย เป็นต้น 
 ในส่วนของกรมประมงนั้น ได้ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐของไทยและต่างประเทศ ได้แก่ 

1. ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ  
(BIOTEC) ภายใต้ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) พัฒนากรอบการจัดท าระบบบัญชี
เศรษฐกิจสีน้ าเงินท่ีมีความเหมาะสมส าหรับบริบทประเทศไทย โดยสาขาการประมงเป็นสาขาหนึ่งในการน าร่องใน
การศึกษา เมื่อปี 2560 โดยเน้นไปท่ีข้อมูลสถิติเกี่ยวกับการท าประมง เช่น 1) ปริมาณการจับ และการกระจาย
ผลผลิตสัตว์น้ าไปสู่สาขาเศรษฐกิจต่างๆ 2) งบประมาณด้านการป้องกันและปราบปราม ฟื้นฟูและการจัดการ
ทรัพยากรทางทะเล และ 3) กิจกรรมและงบประมาณด้านการวิจัยและพัฒนาทรัพยากรสัตว์ทะเล  

2. กรมประมงได้เข้าร่วมในการประชุมหารือเพื่อก าหนดแนวทางการพัฒนาระบบบัญชีเศรษฐกิจ
ส่ิงแวดล้อม (System of Environmental-Economic Accounting: SEEA) Ocean Accounts ครั้งท่ี 1/2561
จัดโดยส านักงานสถิติแห่งชาติ ผลจากการประชุม กล่าวได้ว่าระบบบัญชี SEEA มีความสอดคล้องกับการพัฒนา
อย่างยั่งยืน เนื่องจาก เป็นการพัฒนาท่ีมุ่งตอบสนองความต้องการของคนในยุคปัจจุบันโดยไม่ส่งผลกระทบในทาง
ลบต่อคนในรุ่นอนาคต นอกจากนี้ยังเป็นการมองทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมควบคู่ไปกับเศรษฐกิจและ
สังคม เป็นไปตามแผนแม่บทปฏิบัติการระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน (Agenda 21) คือ ต้องการขจัด
ความยากจนให้ประชาชนท่ีไร้โอกาส ให้สามารถเข้าถึงทรัพยากรท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตได้มากขึ้น  
 ระบบบัญชี SEEA มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากรอบการด าเนินงานทางด้านสถิติเพื่อใช้ในการวัดค่าในมิติของ
ส่ิงแวดล้อมและด้านเศรษฐกิจร่วมกัน ซึ่ง United Nations Statistics Commission มีมติยอมรับให้เป็นมาตรฐานสากล 
นอกจากนี้ ระบบบัญชี SEEA ยังสามารถเช่ือมต่อกับบัญชีประชาชาติ (SNA) ได้ 

3. กรมประมงได้เข้าร่วมประชุมกับผู้เช่ียวชาญ นักวิชาการ นักสถิติ และเจ้าหน้าท่ีผู้ก าหนดนโยบาย เพื่อระดม
ความคิดแบบบูรณาการร่วมกันต่อกรอบแนวทางการจัดท า Ocean Accounts ณ United Nations Economic and 
Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)  

 ระบบ Ocean Accounts เป็นบัญชีท่ีเช่ือมโยงและถูกพัฒนาต่อมาจากระบบบัญชี SEEA และมีวัตถุประสงค์
หลักในการ  
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  3.1 จัดต้ังกรอบการท างานแบบบูรณาการระหว่างประเทศอย่างมีมาตรฐาน เพื่อเป็นดัชนี         
ช้ีวัดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ สังคม และการพัฒนาอย่างยั่งยืนของส่ิงแวดล้อมทางทะเลและชายฝ่ัง 
  3.2 บูรณาการระหว่างผู้เช่ียวชาญในสาขาท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังสร้างความเช่ือมโยงระหว่าง
ผู้เช่ียวชาญในสาขาท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังนี้ ประเทศไทยจะเป็น 1 ใน 5 ประเทศ ท่ีจะด าเนินการศึกษาเป็นกรณีตัวอย่าง 
  3.3 Ocean Accounts มีความเช่ือมโยงและจะช่วยสนับสนุนตัวช้ีวัดตามเป้าหมายการพัฒนา
อย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
ศักยภาพและข้อจ้ากัดในการด้าเนินการของประเทศไทย 
 ในการเตรียมความพร้อมส าหรับประเทศไทยเข้าสู่เศรษฐกิจสีน้ าเงินภาครัฐมิอาจด าเนินการได้แต่เพียง
ฝ่ายเดียว แต่มีความจ าเป็นท่ีจะต้องบูรณาการกับทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กร
ระหว่างประเทศ ต้องร่วมกันเป็นส่วนส าคัญในการร่วมขับเคล่ือนแนวคิดดังกล่าว และน าไปสู่การปฏิบัติท่ีเป็น
รูปธรรม เพราะเศรษฐกิจสีน้ าเงินเป็นการมุ่งสร้างความเจริญเติบโตของเศรษฐกิจท้ังประเทศ บนพื้นฐานของ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังอย่างเหมาะสม สมดุล และมีความยั่งยืน  
 ประเทศไทยยังมีระบบการแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแบบเฉพาะจุดและเฉพาะ
หน้า ส่งผลให้การน าแนวคิดเศรษฐกิจสีน้ าเงินมาใช้ยังไม่ประสบความส าเร็จเท่าท่ีควร เนื่องจากแนวคิดดังกล่าว
จ าเป็นต้องมีการวางเป้าหมายและแนวปฏิบัติล่วงหน้า นอกจากนี้ การท างานแบบทับซ้อนกันของหน่วยงาน
รับผิดชอบ และยังไม่มีการบูรณาการร่วมกันอย่างเพียงพอ ท าให้ไม่ได้รับความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาเท่าท่ีควร 
ศักยภาพและข้อจ ากัดดังกล่าว ประกอบด้วย 
 1. การประมงของไทย 

 ประเทศไทยมีผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) ด้านการผลิต ณ ราคา
ปัจจุบัน ปี 2561 (ม.ค.-ก.ย.) มูลค่า 12,120,821 ล้านบาท โดยเป็น GDP จากภาคเกษตรกรรม 933,487 ล้านบาท 
คิดเป็น ร้อยละ 7.70 ของ GDP ท้ังหมด และ จากภาคประมง 81,615 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 0.67 ของ GDP 
ท้ังหมด โดยภาคประมงมีสัดส่วนใน GDP ของประเทศไทยลดลงอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม GDP ภาคประมงซึ่งมี
มูลค่า 81,615 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.74 ของ GDP ภาคเกษตรกรรม และคิดเป็นร้อยละ 0.67 ของ GDP ท้ังหมด 
แสดงให้เห็นความส าคัญของภาคประมงของไทยต่อภาคเกษตรกรรมของประเทศ ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อระบบ
เศรษฐกิจและการจ้างงานของประเทศ รายละเอียดตามตารางท่ี 2 
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2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560*

จับสัตว์น้ าเค็ม 2615.60 2484.80 2049.40 1644.80 1663.80 1601.30 1610.40 1500.20 1614.50 1488.30 1317.20 1343.30 1304.55

จับสัตว์น้ าจืด 198.80 214.00 225.60 228.60 206.80 209.30 224.70 219.40 210.30 181.80 184.10 188.90 190.50

เพาะเลี้ยงชายฝั่ง 764.70 826.90 845.30 808.30 894.80 755.40 817.00 817.70 561.50 482.60 508.70 499.60 508.02

เพาะเลี้ยงน้ าจืด 539.40 527.40 525.10 522.50 521.90 496.60 384.40 454.30 435.80 514.10 411.50 381.60 388.29
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แผนภูมิท่ี   ปรมิา ผลผลิตสัตว์น ้า จ้าแนกตามวิ ีการท้าประมง ป       -         น่วย : พันตัน 

ตารางที่ 2 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ณ ราคาปัจจุบัน 

ป  GDP รวม 
 GDP    ราคาปัจจุบัน (ล้านบาท)  

ภาคประมง 
 อัตราร้อยละ ของ GDP ภาคประมง 

ภาคเกษตร ต่อ GDP รวม ต่อ GDP ภาคเกษตร 
2551 9,706,932 978,016 96,778 1.00 9.90 
2552 9,658,656 945,605 102,323 1.06 10.82 
2553 10,808,151 1,137,576 101,374 0.94 8.91 
2554 11,306,894 1,310,995 109,977 0.97 8.39 
2555 12,357,338 1,421,962 113,060 0.91 7.95 
2556 12,915,162 1,462,625 102,740 0.80 7.02 
2557 13,230,301 1,335,153 109,954 0.83 8.24 
2558 13,747,007 1,236,237 102,838 0.75 8.32 
2559 14,533,475 1,236,038 114,034 0.78 9.23 
2560 15,452,882  1,337,284  122,006  0.79 9.12 

2560 (3 ไตรมาส) 11,434,273  886,097  84,039  0.73 9.48 
2561 (3 ไตรมาส) 12,120,821  933,487  81,615  0.67 8.74 

% การเปลี่ยนแปลง 6.00  5.35  -2.88      

ที่มา :  ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมา กรมประมงส ารวจพบว่าปริมาณการจับสัตว์น้ าจากแหล่งน้ าธรรมชาติมีแนวโน้มลดลง 
เนื่องจากทรัพยากรประมงของไทยถูกใช้อย่างส้ินเปลืองและหมดไป ปริมาณผลผลิตสัตว์น้ าท่ีจับจากธรรมชาติและ
จากการเพาะเล้ียงไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภค รายละเอียดตามแผนภูมิท่ี 1 

ที่มา : * เป็นข้อมูลประมาณการ 
           กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง 

การควบคุมดูแลและพัฒนาการประมงขนาดเล็กเพื่อให้มีศักยภาพและสามารถทดแทนการประมง      
ขนาดใหญ่ได้บางส่วน จะท าให้ผู้บริโภคภายในประเทศมั่นใจได้ว่าผลผลิตท่ีจับได้จากการประมงขนาดเล็กจะถูก
บริโภคโดยมนุษย์ ไม่ได้ถูกน าไปท าเป็นอาหารสัตว์ นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมกิจกรรมด้านอื่นๆ เช่น          
การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์บริเวณชายฝ่ัง และดูปะการัง เป็นต้น ดังนั้น การออกกฎหมายการประมงท่ีเคร่งครัด      
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การบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด การใช้เครื่องมือประมงท่ีไม่ท าลายส่ิงแวดล้อม การจัดต้ังอุทยานแห่งชาติทาง
ทะเล และการสร้างจิตส านึกเพื่อการพัฒนาแบบยั่งยืนในอนาคตจะเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการท าประมงแบบ
ยั่งยืนและบรรลุเป้าหมายเศรษฐกิจสีน้ าเงินต่อไป 

2. การสนับสนุนของประชาชนและชุมชนในการจัดการทรัพยากร 
นอกจากนี้ การผลักดันประเด็นเรื่องส่ิงแวดล้อมให้เป็นปัจจัยส าคัญในการด าเนินกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับ

ทะเลและชายฝ่ัง และส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนในการจัดการทรัพยากร การดูแล
ทรัพยากร และรักษาสภาพแวดล้อมในพื้นท่ีของตนเอง การพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการปัญหามลพิษ 
ตลอดจนการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมทางทะเลและชายฝ่ังอย่างเคร่งครัดยังเป็นอีกแนวทางหนึ่งท่ี
สามารถให้ชุมชนมีส่วนช่วยเหลือเพื่อบรรลุเป้าหมายเศรษฐกิจสีน้ าเงินได้ 

3. การส่งเสริมและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการบริ ารจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่งใ ้แก่ทุกภาคส่วน 
การจัดต้ังองค์กรหรือหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับท้องทะเล มีการส่งเสริมและ

เผยแพร่องค์ความรู้ให้แก่ทุกภาคส่วน รวมไปถึงการพัฒนาบุคคลให้มีความเช่ียวชาญในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทะเลและชายฝ่ังเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการบริหารจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมทางทะเลต่อไป 

4. การบูร าการความร่วมมือระ ว่าง น่วยงานเพื่อดูแลและรักษาผลประโยชน์ทางทะเลและชายฝั่ง 
การบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อด าเนินกิจกรรมการดูแลและรักษาผลประโยชน์ทางทะเล

และชายฝ่ัง รวมท้ังพัฒนากฎเกณฑ์ต่างๆ จะต้องมีการปฏิบัติตามระเบียบแบบแผน มีความทันสมัยและสอดคล้อง
ต่อพันธกรณีระหว่างประเทศ อีกท้ังเสริมสร้างศักยภาพการบูรณาการร่วมกันระหว่าง หน่วยงานต่างๆ             
เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานในการรักษาผลประโยชน์ของประเทศไทย 
แ ล่งข้อมูล 
กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง . ปริมา ผลผลิตสัตว์น ้า 
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