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บทน้า
เศรษฐกิจโลกในปัจจุบันมี ความสัมพันธ์เชื่อมโยงกั นระหว่างทะเลและชายฝั่ ง เป็นอย่างมาก ทั้ง ในมิ ติ
ทางด้านการค้าทรัพยากรธรรมชาติ อาหาร พลังงาน และการท่องเที่ยว ในทุกเวทีเศรษฐกิจมีการผลักดันเพื่อแก้ไข
ปัญหาจากประชากรที่เพิ่มมากขึ้นประกอบด้วยความต้องการเชื้อเพลิงและอาหารที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคตการสร้าง
ความมั่นคงทางอาหารและการหาพลังงานทางเลือกจากแหล่งอื่นๆได้ถูกหยิบยกเข้ามาอภิปรายในเวทีเหล่านี้
เพื่อนาประชาคมโลกไปสู่การพัฒนาอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป
ในปัจจุบันอุตสาหกรรมที่มีความเกี่ยวเนื่องกับทะเลและชายฝั่งมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ทั้งที่ดาเนินกิจกรรม
ในทะเลและโดยรอบมหาสมุทร หรืออาจเรียกได้ว่าเป็นอุตสาหกรรมทางทะเลและชายฝั่ง เช่น การผลิตพลังงานทดแทน
นอกชายฝั่ง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้า การทาเหมืองในทะเลน้าลึก และเทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล เป็นต้น อุตสาหกรรม
ต่ างๆ เหล่ านี้ น าไปสู่ โ อกาสใหม่ ๆ ในการเจริ ญ เติ บโตและก่ อ ให้ เกิ ดการกระจายตั ว ทางเศรษฐกิ จมหาสมุ ท ร
(Ocean Economy) รัฐบาลถือเป็นส่วนหนึ่งของผู้ที่มีบทบาทสาคัญในการขับเคลื่อนความเจริญเติบโตดังกล่าว โดยมี
บทบาทเป็นผู้กาหนดนโยบาย เช่น แผนพัฒนาทะเลแห่งชาติ ส่งผลให้ผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศหันมาสนใจ
ประกอบกิจการในทะเลและชายฝั่งในฐานะแหล่งทรัพยากรเดิมและแหล่งทรัพยากรใหม่มากยิ่งขึ้น
อย่างไรก็ตาม ตัวเลขมูลค่าทางเศรษฐกิจและกิจกรรมทางเศรษฐกิจทางทะเลยังมีความคลาดเคลื่อน เพราะขาด
การสารวจอย่ างเป็ นระบบ และมี แบบแผน นอกจากนี้ ยั งขาดการดูแลให้ กิ จกรรมเหล่ านั้ นดาเนิ นไปโดยค านึ งถึ ง
ผลกระทบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ
เศรษฐกิจสีน้าเงิน มีความสาคัญต่อประเทศกาลังพัฒนาที่มีอาณาเขตติดกับชายทะเล เนื่องจากสามารถนา
ทรัพยากรทางทะเลมาใช้ให้เกิดมูลค่าเพิ่มและสร้างผลประโยชน์ต่อประเทศได้ นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นในการจัดการ
และเพิ่ ม ผลผลิ ต ที่ ส อดคล้ อ งกั บ ภู มิ สั ง คมของชุ ม ชนนั้ น ๆ และไม่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความ เสี ย หายหรื อ ท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นการสร้างงานและสร้างทุนทางสังคม รวมทั้งเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศกาลัง
พั ฒ นาอย่ า งแท้ จ ริ ง นอกจากนี้ แนวคิ ด เศรษฐกิ จ สี น้ าเงิ น ยั ง สอดรั บ กั บ เป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ของ
สหประชาชาติ (The United Nations Sustainable Development Goals) กับเป้าหมายที่ 14 ชีวิตใต้ทะเล คือ
Life Below Water อีกด้วย
เศรษฐกิจสีน้าเงิน
เศรษฐกิจสีน้าเงิน (Blue Economy) หมายถึง แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจที่ ตั้งอยู่บนพื้นฐานของ
ทรัพยากรทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน โดยให้ความสาคัญกับท้องถิ่นและชุมชน เพื่อให้มีการดารงชีพและดาเนิน
ธุร กิ จได้ อย่ า งยั่ ง ยืน แนวทางดั งกล่ าวถู กคิ ด ขึ้น เพื่อ แก้ ไ ขปั ญ หาของนัก เศรษฐศาสตร์ ที่ พบว่ า นั กลงทุน และ
ผู้ประกอบการมักคานึงถึงเฉพาะต้นทุนและผลประโยชน์ส่วนตัวเพียงอย่างเดียว โดยไม่ได้คานึงถึงมูลค่าความ
เสียหายที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมและประโยชน์ส่วนรวมการกระทาดัง กล่าวส่งผลทาให้ต้นทุนในการแก้ไขปัญหา
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เช่น ปัญ หามลภาวะ หรือความสูญเสียทางทรัพยากรธรรมชาติ ตกอยู่กับสัง คมหรือส่วนรวม และส่วนรวมต้อง
รับภาระดังกล่าวที่มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น เศรษฐกิจสีน้าเงิน จึงถูกนามาปรับใช้เพื่อขับเคลื่อนความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการดูแลรักษาระบบนิเวศน์อย่างยั่งยืน กล่าวคือ ส่งเสริมให้มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ไม่
ส่งผลกระทบทางลบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมริมชายฝั่งและทะเล
ในเชิงวิชาการ เศรษฐกิจสีน้าเงินสามารถแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ
1. Blue Ocean Wealth เป็นการพัฒนาระบบเศรษฐกิจที่เน้นในด้านความยั่งยืน โดยจะไม่ทาลายทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง
2. Blue Ocean Economy เป็นการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งโดยเน้นที่ตัวกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจ
สาหรับความสมดุลของแนวคิดเศรษฐกิจสีน้าเงินของประเทศไทย นั้น มุ่งเน้นที่ 3 หลักการใหญ่ๆ ได้แก่
1) ระบบเศรษฐกิจ 2) ระบบนิเวศน์ และ 3) ความมั่นคง (ธนิต โสรัตน์, 2560) ดังภาพที่ 1
ภาพที่ 1 ความสมดุลของแนวคิดเศรษฐกิจสีน้าเงินของประเทศไทย
ระบบเศรษฐกิจ

แนวคิดเศรษฐกิจสีน้าเงิน

ความมั่นคง

ระบบนิเวศน์

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

ดังนั้น ก่อนที่จะจัดทาแผนงานเศรษฐกิจสีน้าเงินได้นั้น จะต้องมีการประเมินสถานภาพด้านทรัพยากร
ทะเลและชายฝั่งของประเทศ และศึกษาผลประโยชน์ที่ได้จากทะเลและชายฝั่งของประเทศก่อนว่าประกอบด้วย
อะไรบ้าง
เศรษฐกิจสีน้าเงินในบริบทของประเทศไทย
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
ทั้ง สิ้น 22 จัง หวัด ได้ แ ก่ ตราด จั น ทบุ รี ระยอง ชลบุรี สมุ ท รปราการ สมุท รสาคร สมุท รสงคราม เพชรบุ รี
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ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล ตรัง กระบี่ ภูเก็ต พังงา
และระนอง
1. ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจทางทะเลของไทย
ผลประโยชน์ ทางเศรษฐกิจทางทะเลของไทย คือ ผลประโยชน์ที่ ประเทศไทยพึง ได้รับจากทะเลหรื อ
เกี่ยวเนื่องกับทะเลทั้งภายในน่านน้าไทยหรือน่านน้าอื่น รวมทั้งชายฝั่งทะเล เกาะ พื้นดินใต้ท้องทะเล และอากาศ
เหนือท้องทะเล เป็นต้น (คณะอนุกรรมการจัดการความรู้เพื่อผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล, 2560) ซึ่งในปี 2559
พบว่า ประเทศไทยมีมูลค่าผลประโยชน์ทางทะเลประเทศ 21.517 ล้านล้านบาท รายละเอียดตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงมูลค่าผลประโยชน์ทางทะเลของประเทศไทย ปี 2559
ล้าดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

รายการ
มูลค่าการนาเข้า-ส่งออกทางทะเล
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับปิโตรเคมีคอล-พลาสติก
มูลค่านาเข้า-ส่งออกน้ามันดิบ-น้ามันสาเร็จรูป-แก๊ส-เชื้อเพลิง (ปี 2559)
รายได้จากอุตสาหกรรมบริการโลจิสติกส์ที่เกี่ยวกับทะเล
รายได้จากการท่องเที่ยวทางทะเล (ต่างชาติ)
รายได้จากการขุดเจาะน้ามันดิบ -แก๊สในอ่าวไทย
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาหารทะเลบรรจุกระป๋องและแปรรูป (ปี 2557)
รายได้ภาครัฐจากการจัดหาปิโตรเลียม
มูลค่ากิจการประมง
รายได้จัดเก็บภาษีของกรมศุลกากร
อุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงประมงชายฝั่ง
รายได้อุตสาหกรรมอู่ต่อเรือและซ่อมเรือ
รายได้จากการท่าเรือแห่งประเทศไทย
รวม

หน่วย: ล้านล้านบาท
ล้านล้านบาท
14.483
3.000
1.087
0.794
0.669
0.620
0.277
0.198
0.123
0.119
0.091
0.045
0.011
21.517

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

อย่างไรก็ตาม ดร. เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์ (2550) กล่าวไว้ตอนหนึ่งว่าสังคมไทยยังไม่ค่อยเห็นคุณค่าของ
ทะเลมากนัก ทั้งในรูปแบบของทรัพยากรธรรมชาติในทะเลและชายฝั่ง ทาให้มูลค่าผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจทาง
ทะเลของไทยที่ประเมินได้ต่ากว่าความเป็นจริง รายงานตัว เลขมูลค่าผลประโยชน์ท างทะเลของประเทศไทย
ดังกล่าวข้างต้นจึงเป็นการแสดงให้สังคมรู้ว่าทรัพยากรเหล่านี้มีคุณค่ามากต่อระบบเศรษฐกิจของไทย
2. การคิดมูลค่าผลประโยชน์ทางทะเล
การคิดมูลค่าผลประโยชน์ทางทะเลสามารถคิดมูลค่าได้ โดยดัดแปลงจากการคิดมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์
ทรัพยากร ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 2 วิธี คือ
2.1 การคิดมูลค่าทรัพยากรทางทะเลโดยตรง หมายถึง ทรัพยากรทางทะเลทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตซึ่ง มี
ผลผลิตและบริการที่มีราคาในตลาด สามารถก่อให้เกิดรายได้และสามารถนาไปประเมินเป็นมูลค่าการใช้ประโยชน์
ได้ รายได้จ ากการด าเนิน กิจกรรมท่ องเที่ ยวสามารถนามาคิ ดเป็น มูล ค่า ของทรัพ ยากรทางทะเล ได้ เนื่ องจาก
ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายจาพวกค่าเช่าที่พัก ค่าเยี่ยมชม และค่ากิจกรรมอื่นๆ เป็นต้น
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2.2 การคิดมูลค่าทรัพยากรทางทะเลโดยอ้อม หมายถึง การประเมินมูลค่าทรัพยากรทางทะเล โดยเน้นไป
ที่สภาพแวดล้อมและระบบนิเวศน์วิทยา ซึ่งไม่สามารถตีราคาออกมาเป็น มูลค่าทางการตลาดได้ เช่น การประเมิน
มูลค่าทรัพยากรที่เน้น คุณภาพของสภาพแวดล้อม คือ ความสวยงามของภูมิทัศน์ ความสวยงา มของปะการั ง
ซึ่งคุณภาพเหล่านี้ส่งผลต่อความเต็มใจที่จะจ่ายของผู้ที่ต้องการใช้ทรัพยากรดังกล่าว
นโยบาย บทบาทและการด้าเนินการของกรมประมง
กรมประมงและทุกภาคส่วนต่างมีบทบาทสาคัญต่อระบบเศรษฐกิจ สีน้าเงิน โดยต้องมีการกระจายข้อมูล
ทางวิชาการ วิทยาศาสตร์ นวัตกรรม การเรียนรู้และบูรณาการทางานร่วมกัน เพื่อส่งเสริมให้การขับเคลื่อนกรอบ
แนวความคิดดังกล่าวในบริบทของประเทศไทยให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง และเป็นไปอย่างยั่ง ยืนใน
อนาคต นอกจากนี้ ยังมีปัญหาการจัดเก็บข้อมูลของแต่ละหน่วยงานซึ่งไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ทาให้เกิดปัญหา
เรื่องการทาฐานข้อมูลในประเทศไทย เป็นต้น
ในส่วนของกรมประมงนั้น ได้ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐของไทยและต่างประเทศ ได้แก่
1. ส านั ก งานกองทุ น สนั บ สนุ น การวิ จั ย และศู น ย์ พั น ธุ วิ ศ วกรรมและเทคโนโลยี ชี ว ภาพแห่ ง ชาติ
(BIOTEC) ภายใต้ สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) พัฒนากรอบการจัดทาระบบบัญ ชี
เศรษฐกิจสีน้าเงินที่มีความเหมาะสมสาหรับบริบทประเทศไทย โดยสาขาการประมงเป็นสาขาหนึ่งในการนาร่องใน
การศึกษา เมื่อปี 2560 โดยเน้นไปที่ข้อมูลสถิติเกี่ยวกับการทาประมง เช่น 1) ปริมาณการจับ และการกระจาย
ผลผลิตสัตว์น้าไปสู่สาขาเศรษฐกิจต่างๆ 2) งบประมาณด้านการป้องกันและปราบปราม ฟื้นฟูและการจัดการ
ทรัพยากรทางทะเล และ 3) กิจกรรมและงบประมาณด้านการวิจัยและพัฒนาทรัพยากรสัตว์ทะเล
2. กรมประมงได้เ ข้ าร่ ว มในการประชุม หารื อ เพื่ อ กาหนดแนวทางการพั ฒนาระบบบั ญ ชีเ ศรษฐกิ จ
สิ่งแวดล้อม (System of Environmental-Economic Accounting: SEEA) Ocean Accounts ครั้งที่ 1/2561
จัดโดยสานักงานสถิติแห่งชาติ ผลจากการประชุม กล่าวได้ว่า ระบบบัญชี SEEA มีความสอดคล้องกับการพัฒนา
อย่างยั่งยืน เนื่องจาก เป็นการพัฒนาที่มุ่งตอบสนองความต้องการของคนในยุคปัจจุบันโดยไม่ส่งผลกระทบในทาง
ลบต่อคนในรุ่นอนาคต นอกจากนี้ยังเป็นการมองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับเศรษฐกิจและ
สังคม เป็นไปตามแผนแม่บทปฏิบัติการระหว่า งประเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Agenda 21) คือ ต้องการขจัด
ความยากจนให้ประชาชนที่ไร้โอกาส ให้สามารถเข้าถึงทรัพยากรที่จาเป็นต่อการดารงชีวิตได้มากขึ้น
ระบบบัญชี SEEA มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากรอบการดาเนินงานทางด้านสถิติเพื่อใช้ในการวัดค่าในมิติของ
สิ่งแวดล้อมและด้านเศรษฐกิจร่วมกัน ซึ่ง United Nations Statistics Commission มีมติยอมรับให้เป็นมาตรฐานสากล
นอกจากนี้ ระบบบัญชี SEEA ยังสามารถเชื่อมต่อกับบัญชีประชาชาติ (SNA) ได้
3. กรมประมงได้เข้าร่วมประชุมกับผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ นักสถิติ และเจ้าหน้าที่ผู้กาหนดนโยบาย เพื่อระดม
ความคิดแบบบูรณาการร่วมกันต่อกรอบแนวทางการจัดทา Ocean Accounts ณ United Nations Economic and
Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)
ระบบ Ocean Accounts เป็นบัญชีที่เชื่อมโยงและถูกพัฒนาต่อมาจากระบบบัญชี SEEA และมีวัตถุประสงค์
หลักในการ
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3.1 จั ดตั้ ง กรอบการท างานแบบบู ร ณาการระหว่ างประเทศอย่ า งมี ม าตรฐาน เพื่ อเป็ นดั ช นี
ชี้วัดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ สังคม และการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง
3.2 บู ร ณาการระหว่ างผู้ เชี่ ย วชาญในสาขาที่ เ กี่ ยวข้ อง รวมทั้ง สร้า งความเชื่ อมโยงระหว่ า ง
ผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ประเทศไทยจะเป็น 1 ใน 5 ประเทศ ที่จะดาเนินการศึกษาเป็นกรณีตัวอย่าง
3.3 Ocean Accounts มีความเชื่อมโยงและจะช่วยสนับสนุนตัวชี้วัดตามเป้าหมายการพัฒนา
อย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
ศักยภาพและข้อจ้ากัดในการด้าเนินการของประเทศไทย
ในการเตรียมความพร้อมสาหรับประเทศไทยเข้าสู่เศรษฐกิจสีน้าเงินภาครัฐมิอาจดาเนินการได้ แต่เพียง
ฝ่ายเดียว แต่มีความจาเป็นที่จะต้องบูรณาการกับทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชน ประชาสั งคม และองค์กร
ระหว่างประเทศ ต้องร่วมกันเป็นส่วนสาคัญในการร่วมขับเคลื่อนแนวคิดดังกล่าว และนาไปสู่การปฏิบัติที่เป็น
รูปธรรม เพราะเศรษฐกิจสีน้าเงินเป็นการมุ่ง สร้างความเจริญ เติบโตของเศรษฐกิจทั้งประเทศ บนพื้นฐานของ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างเหมาะสม สมดุล และมีความยั่งยืน
ประเทศไทยยังมีระบบการแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบเฉพาะจุดและเฉพาะ
หน้า ส่งผลให้การนาแนวคิดเศรษฐกิจสีน้าเงินมาใช้ ยังไม่ประสบความสาเร็จเท่ าที่ควร เนื่องจากแนวคิดดังกล่าว
จาเป็นต้องมีการวางเป้าหมายและแนวปฏิบัติล่วงหน้า นอกจากนี้ การทางานแบบทับซ้อนกันของหน่วยงาน
รับผิดชอบ และยังไม่มีการบูรณาการร่วมกันอย่างเพียงพอ ทาให้ไม่ได้รับความร่วมมือ ในการแก้ไขปัญหาเท่าที่ควร
ศักยภาพและข้อจากัดดังกล่าว 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 ทั้งหมด และ จากภาคประมง 81,615 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 0.67 ของ GDP
ทั้งหมด โดยภาคประมงมีสัดส่วนใน GDP ของประเทศไทยลดลงอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม GDP ภาคประมงซึ่งมี
มูลค่า 81,615 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.74 ของ GDP ภาคเกษตรกรรม และคิดเป็นร้อยละ 0.67 ของ GDP ทั้งหมด
แสดงให้เห็นความสาคัญของภาคประมงของไทยต่อภาคเกษตรกรรมของประเทศ ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อระบบ
เศรษฐกิจและการจ้างงานของประเทศ รายละเอียดตามตารางที่ 2

6

ตารางที่ 2 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ณ ราคาปัจจุบัน
ป

GDP รวม

2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2560 (3 ไตรมาส)
2561 (3 ไตรมาส)
% การเปลี่ยนแปลง

9,706,932
9,658,656
10,808,151
11,306,894
12,357,338
12,915,162
13,230,301
13,747,007
14,533,475
15,452,882
11,434,273
12,120,821
6.00

GDP

ราคาปัจจุบัน (ล้านบาท)
ภาคเกษตร
978,016
945,605
1,137,576
1,310,995
1,421,962
1,462,625
1,335,153
1,236,237
1,236,038
1,337,284
886,097
933,487
5.35

ภาคประมง
96,778
102,323
101,374
109,977
113,060
102,740
109,954
102,838
114,034
122,006
84,039
81,615
-2.88

อัตราร้อยละ ของ GDP ภาคประมง
ต่อ GDP รวม ต่อ GDP ภาคเกษตร
1.00
9.90
1.06
10.82
0.94
8.91
0.97
8.39
0.91
7.95
0.80
7.02
0.83
8.24
0.75
8.32
0.78
9.23
0.79
9.12
0.73
9.48
0.67
8.74

ที่มา : สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา กรมประมงสารวจพบว่าปริมาณการจับสัตว์น้าจากแหล่งน้าธรรมชาติมีแนวโน้มลดลง
เนื่องจากทรัพยากรประมงของไทยถูกใช้อย่างสิ้นเปลืองและหมดไป ปริมาณผลผลิตสัตว์น้าที่จับจากธรรมชาติและ
จากการเพาะเลี้ยงไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภค รายละเอียดตามแผนภูมิที่ 1
แผนภูมิที่

ปริมา ผลผลิตสัตว์น้า จ้าแนกตามวิ ีการท้าประมง ป

-

น่วย : พันตัน

4500
4000
3500

พันตัน

3000
2500
2000
1500
1000
500

0

2548

2549

2550

2551

2552

2553

2554

2555

2556

2557

2558

2559

2560*

จับสัตว์น้าเค็ ม

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

จับสัตว์น้าจืด

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

เพาะเลี้ยงน้าจืด

527.40

525.10

522.50

521.90

496.60

384.40

454.30

435.80

514.10

411.50

381.60

388.29

539.40

ที่มา : * เป็นข้อมูลประมาณการ
กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง

การควบคุ ม ดู แ ลและพั ฒ นาการประมงขนาดเล็ ก เพื่ อ ให้ มี ศั ก ยภาพและสามารถทดแทนการประมง
ขนาดใหญ่ได้บางส่วน จะทาให้ผู้บริโภคภายในประเทศมั่นใจได้ว่าผลผลิตที่จั บได้จากการประมงขนาดเล็กจะถูก
บริ โ ภคโดยมนุ ษ ย์ ไม่ ไ ด้ ถู ก น าไปท าเป็ น อาหารสั ต ว์ นอกจากนี้ ยั ง เป็ น การส่ ง เสริ ม กิ จ กรรมด้ า นอื่ น ๆ เช่ น
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บริเวณชายฝั่ง และดูปะการัง เป็นต้น ดัง นั้น การออกกฎหมายการประมงที่เคร่ง ครัด
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การบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด การใช้เครื่องมือประมงที่ไม่ทาลายสิ่งแวดล้อม การจัดตั้งอุทยานแห่งชาติทาง
ทะเล และการสร้างจิตสานึกเพื่อการพัฒนาแบบยั่งยืนในอนาคตจะเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการทาประมงแบบ
ยั่งยืนและบรรลุเป้าหมายเศรษฐกิจสีน้าเงินต่อไป
2. การสนับสนุนของประชาชนและชุมชนในการจัดการทรัพยากร
นอกจากนี้ การผลักดันประเด็นเรื่องสิ่ง แวดล้อมให้เป็นปัจจัยสาคัญในการดาเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ทะเลและชายฝั่ง และส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนในการจัดการทรัพยากร การดูแล
ทรัพยากร และรักษาสภาพแวดล้อมในพื้นที่ของตนเอง การพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการปัญหามลพิษ
ตลอดจนการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่งอย่างเคร่งครัดยังเป็นอีกแนวทางหนึ่ง ที่
สามารถให้ชุมชนมีส่วนช่วยเหลือเพื่อบรรลุเป้าหมายเศรษฐกิจสีน้าเงินได้
3. การส่งเสริมและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการบริ ารจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่งใ ้แก่ทุกภาคส่วน
การจัดตั้งองค์กรหรือหน่วยงานที่มีหน้าที่ศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับท้องทะเล มีการส่งเสริมและ
เผยแพร่ องค์ ค วามรู้ ใ ห้ แ ก่ ทุก ภาคส่ วน รวมไปถึ ง การพั ฒ นาบุ คคลให้ มี ความเชี่ ยวชาญในการบริ หารจั ด การ
ทรัพยากรทะเลและชายฝั่งเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเลต่อไป
4. การบูร าการความร่วมมือระ ว่าง น่วยงานเพื่อดูแลและรักษาผลประโยชน์ทางทะเลและชายฝั่ง
การบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อดาเนินกิจกรรมการดูแลและรักษาผลประโยชน์ทางทะเล
และชายฝั่ง รวมทั้งพัฒนากฎเกณฑ์ต่างๆ จะต้องมีการปฏิบัติตามระเบียบแบบแผน มีความทันสมัยและสอดคล้อง
ต่ อ พั น ธกรณี ร ะหว่ า งประเทศ อี ก ทั้ ง เสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพการบู ร ณาการร่ ว มกั น ระหว่ า ง หน่ ว ยงานต่ า งๆ
เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานในการรักษาผลประโยชน์ของประเทศไทย
แ ล่งข้อมูล
กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง . ปริมา ผลผลิตสัตว์น้า
จ้าแนกตามวิ ีการท้าประมง. ค้นหาเมื่อ 1 ธันวาคม 2561.
ดวงพร อุไรวรรณ. (2561). แนวคิดเศรษฐกิจสีน้าเงินกับผลประโยชน์แ ่งชาติทางท้องทะเลของประเทศไทย.
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2, หน้า 1 – 13.
คณะอนุกรรมการจัดการความรู้เพื่อผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล. (2560). อา าเขตทางทะเล. ค้นหาเมื่อ 19
กันยายน 2561, จาก http://www.mkh.in.th.index.php/2010-03-22-18-01-39
ธนิต โสรัตน์. (2560). เศรษฐกิจสีคราม: ผลประโยชน์แ ่งชาติทางทะเล. คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์ และคณะ. (2550). โครงการสถานการ ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตของประเทศไทย
กับการใช้ทะเลอย่างยั่งยืน. กรุงเทพฯ: สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
สานักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ . (2561). ข้อมูลบัญชีประชาชาติ. ค้นหาเมื่อ 1 ธันวาคม
2561, จาก http://www.nesdb.go.th/more_news.php?cid=564&filename=index
โสภารัตน์ จารุสมบัติ. (2561). คืบก็ทะเล ศอกก็สินในน้า : ยั่งวัดเศรษฐกิจสีน้าเงิน และความมั่นคงทางทะเล
นิ ย ามใ ม่ . ค้ น หาเมื่ อ 23 พฤศจิ ก ายน 2561, จาก https://www.the101.world/interviewsoparatana/

