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สถานการณสิง่แวดลอมไทย ป 2543 
นำเสนอแนวโนมของปญหาสิง่แวดลอมโดยรวมในประเทศ 
 
สถานการณสิง่แวดลอมไทย ป 2544 
นำเสนอสถานการณการจดัการคณุภาพนำ้ในประเทศ 
 
สถานการณสิง่แวดลอมไทย ป 2545 
นำเสนอการจดัการคณุภาพอากาศในประเทศ 
 
สถานการณสิง่แวดลอมไทย ป 2546 
นำเสนอสถานการณการจดัการขยะมลูฝอยและของเสยีอนัตรายในประเทศ  
 
สถานการณสิง่แวดลอมไทย ป 2547 
นำเสนอสถานการณการจดัการความหลากหลายทางชวีภาพในประเทศ  
 
สามารถดาวนโหลดรายงานสถานการณสิง่แวดลอมไทยทัง้ฉบบัภาษาองักฤษและภาษาไทยไดที:่ http://www.worldbank.or.th  
 

เอกสารเลมนี้จัดเตรียมโดยคณะทำงานของธนาคารโลก ซึ่งประกอบดวย Nina Bhatt, Poonyanuch Chockanapitaksa, Anna van der Heijden, 
Waraporn Hirunwatsiri, Patchamuthu Illangovan, Tanyathon Phetmanee, Nat Pinnoi, Jitendra Shah, Pamornrat Tansanguanwong, 
Sutthana  Vichittrananda และ Manida Unkulvasapaul (หัวหนาคณะทำงาน) และไดรับการตรวจทานแกไขโดย Marea Hatziolos, Ronald 
Zweig ธนาคารโลก นอกจากนี้ยังไดรับคำแนะนำที่เปนประโยชนอยางยิ่งทั้งในเชิงเทคนิควิชาการและการบริหารจัดการในภาพรวมจาก Ian Porter, 
Maria Teresa Serra, Magda Lovei, และ Dan Biller  
 
เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยคณะทำงานของธนาคารระหวางประเทศเพื่อการบูรณะและพัฒนาธนาคารโลก บรรดาขอมูล ขอเสนอแนะ และขอสรุป
ตาง ๆ ที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ ไมจำเปนตองสะทอนความเห็นของคณะผูบริหารของธนาคารโลก หรือสวนราชการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ และทาง
ธนาคารโลกไมขอรับประกันความถูกตองของขอมูลที่ใชประกอบการจัดทำรายงานฉบับนี้ดวย นอกจากนี้การกำหนดขอบเขต การใชสี การตั้งชื่อ 
และขอมูลอื่น ๆ ที่ปรากฏในหนาแผนที่นั้น ไมไดกำหนดขึ้นโดยธนาคารโลก และไมสามารถนำไปใชอางอิงหรือมีผลบังคับใชในทางกฎหมายแต
อยางใด  
 
เอกสารฉบับนี้เปนลิขสิทธิ์ของธนาคารโลก การนำไปตีพิมพและ/หรือนำไปเผยแพรสวนหนึ่งสวนใดหรือทั้งหมด ตองไดรับอนุญาตจากธนาคารโลก
กอนดำเนินการ ทั้งนี้ ธนาคารระหวางประเทศเพื่อการฟนฟู บูรณะและพัฒนา/ธนาคารโลก มีบทบาทในการสนับสนุนและเผยแพรเอกสารดังกลาว 
และไดรับอนุญาตใหนำรายงานไปจัดพิมพซ้ำไดทุกเมื่อ สำหรับการขออนุญาตทำสำเนาหรือตีพิมพขอเขียนสวนหนึ่งสวนใดของเอกสารฉบับนี้ ให
แสดงความจำนง มาที่ the Copyright Clearance Center, Inc., 222 Rosewood Drive, Danvers, MA 01923, USA, โทรศัพท 978-750-8400 
โทรสาร 978-750-4470, www.copyright.com. และหากทานมีขอสงสัยในเรื่องของลิขสิทธิ์และใบอนุญาต ซึ่งรวมถึงสิทธิขางเคียง กรุณาติดตอ
มายัง สำนักโฆษณาและเผยแพร, ธนาคารโลก 1818 H Street NW, Washington, DC 20433, USA, โทรสาร 202-522-2422,  
อีเมล pubrights@worldbank.org. 
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การใชทรัพยากรทางทะเลและชายฝงของประเทศไทยในชวง 4 ทศวรรษ 

ที่ผานมา ไดสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและการดำเนินชีวิตของประชาชน 

ในขณะที่รัฐบาลไทย ชุมชนทองถิ่น และองคกรพัฒนาเอกชน ไดดำเนิน

มาตรการหลายดาน เพื่อคุมครองและฟนฟูถิ่นที่อยูอาศัยตามธรรมชาต ิ

ทั้งนี้การเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และการประสานความรวมมือ

ระหวางผูมีสวนไดสวนเสียหลักเปนสิ่งจำเปนอยางยิ่ง เพื่อใหแนใจวา

ทรัพยากรเหลานี ้ไดรับการบริหารจัดการอยางยั่งยืน เพื่อปกปองและสงวน

ไวเพื่อการใชประโยชนทั้งในปจจุบันและในอนาคต   

 

รายงานชุดสถานการณสิ่งแวดลอมไทย ไดหยิบยกประเด็นสำคัญของแนว

โนมสถานการณสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นในประเทศ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ

ชี้แจงและเสริมสรางการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียใหไดรับทราบถึง

ประเด็นปญหาสิ่งแวดลอมที่สำคัญ พรอมทั้งเสนอแนะแนวทางดำเนินงาน

เพื่อรับมือกับปญหาที่เกิดขึ้น รายงานฉบับนี้เนนที่การบริหารจัดการ

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง โดยรายงานฉบับที่ผานมาไดกลาวถึง

เกณฑที่ใชในการเปรียบเทียบคาดัชนีสิ่งแวดลอมทั่วไป (ป 2543) คุณภาพ

น้ำ (ป 2544) มลภาวะทางอากาศ (ป 2545) ขยะมูลฝอย (ป 2546) และ

ความหลากหลายทางชีวภาพ (ป 2547)  

 

รายงานสถานการณสิ่งแวดลอม ป 2549 นี้ ประกอบดวยเนื้อหา 4 บท 

โดยบทแรกจะกลาวถึงสถานการณปจจุบัน และแนวโนมในภาพรวมที่

เกี่ยวของกับคุณภาพสิ่งแวดลอมของทรัพยากรทางทะเลและชายฝงของ

ประเทศไทย บทที ่ 2 กลาวถึงการใชประโยชนและสภาวะกดดันที่เกิดขึ้น

ตอทรัพยากรเหลานี ้ บทที่ 3 จะชี้ใหเห็นถึงภาพรวมของนโยบายและ

ระเบียบขอบังคับตาง  ๆ  ความพรอมของหนวยงาน    รวมถึงการจัดสรร

งบประมาณ ซึ่งมีความเกี่ยวของกับการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล

และชายฝงของประเทศไทย ซึ่งหนวยงานเหลานี้ประกอบดวย หนวยงาน

ภาครัฐ  ชุมชนทองถิ่น และองคกรพัฒนาเอกชนอื่น ๆ สวนบทที ่4 นั้น จะ

เปนการสรุปเนื้อหาของทั้ง 3 บทที่ผานมา เพื่อนำเสนอประเด็นทาทายที่

สำคัญ อันจะนำไปสูการบริหารจัดการทรัพยากรที่อยูภายใตภาวะภัยคุก

คามอยางยั่งยืน 

 

รายงานฉบับนี้สำเร็จไดดวยความรวมมือของหนวยงานตาง ๆ ไดแก กรม

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง (ทช.) สำนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) และธนาคารโลก ทั้งนี้ขอมูลที่

ใชประกอบในรายงานมาจากหลายแหลงดวยกัน ไมวาจะเปนหนวยงาน

ภาครัฐ มหาวิทยาลัย องคกรพัฒนาเอกชน บุคคลทั่วไป รวมถึงองคกร

ความรวมมือระหวางประเทศ ทั้งที่เปนผลงานที่ไดรับการตีพิมพ และยังไม

ไดรับการตีพิมพ การวิเคราะหสถานการณพรอมกับการจัดประชุมรับฟง

ความคิดเห็น หรือเวทีเสวนาในระดับทองถิ่นรวมกับหนวยงานระดับชาติ

หลายหนวย สถาบันการศึกษา สมาคม สมาพันธ ภาคประชาสังคม และ

ชุมชนทองถิ่น ซึ่งไดนำผลมาบูรณาการและนำเสนอเปนประเด็นสำคัญไว

ในบทที่ 4 

 

เหตุการณคลื่นยักษสึนามิที่เกิดขึ้นในเดือนธันวาคม 2547 ไดสงผลกระทบ

อยางใหญหลวงตอสภาพเศรษฐกิจ-สังคม รวมถึงสิ่งแวดลอม และเปนสิ่ง

ที่บงชี้อยางชัดเจนถึงความจำเปนและความสำคัญของการวางแผนและ

การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ซึ่งรายงานฉบับนี้ไดเนน

ย้ำถึงความจำเปนดังกลาวและยังเชื้อเชิญใหผูมีสวนไดสวนเสียทั้งหมดได

กาวเขามามีบทบาทในการมีสวนรวมบริหารจัดการ และรวมพิทักษ

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝงของประเทศไทยใหมีประสิทธิภาพอยาง

แทจริง 

นายเกษม สนิทวงศ

รัฐมนตรี

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

Ian C. Porter

ผูอำนวยการสำนักงานประเทศไทย

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟก

ธนาคารโลก

ii
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คค. กระทรวงคมนาคม 

กก. กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 

สศช. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม 

 แหงชาติ 

สสช. สำนักงานสถิติแหงชาติ 

สผ. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ 

 และสิ่งแวดลอม 

นร. สำนักนายกรัฐมนตรี 

สปน. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 

อบจ. องคการบริหารสวนจังหวัด 

คพ. กรมควบคุมมลพิษ 

สวพ. สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝงทะเล 

 และปาชายเลน 

ปม. กรมปาไม 

ชป. กรมชลประทาน 

อบต. องคการบริหารสวนตำบล 

ททท. การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 

สสท. สถาบันสิ่งแวดลอมไทย 

ธร. กรมธนารักษ 

อจน. องคการจัดการน้ำเสีย 

WRI สถาบันทรัพยากรโลก 

สอก. องคการสวนสัตวในพระบรมราชูปถัมภ 

 

หนวย: 

1 ไร = 1,600 ตารางเมตร = 0.16 เฮคแท;  

1 เฮคแท = 6.25 ไร; 1 ตารางกิโลเมตร = 625 ไร  

อัตราการแลกเปลี่ยน : 1 เหรียญสหรัฐ = 39.98 บาท  

(ณ วันที่ 11 มกราคม 2549) 
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พื้นที่ชุมน้ำ: พื้นที่ชุมน้ำชายฝงอยูในภาวะที่ถูกคุกคาม ปจจุบันมีพื้นที่ที่ไดรับการคุมครองเปนพิเศษโดยประกาศ

ใหเปนพื้นที่ชุมน้ำชายฝงที่มีความสำคัญระหวางประเทศ (RAMSAR site) จำนวน 10 แหง 

ประเทศไทยไดมีการดำเนินงานดาน
การฟนฟูปาชายเลนและแหลงหญา
ทะเล  ในบางพื้นที่ ซึ่งประสบผล
สำเร็จเปนที่นาพอใจ อยางไรก็ตาม
พบวาทรัพยากรโดยรวมได รับภัย
คุกคามอยางหนัก

การกัดเซาะชายฝงกลายเปนประเด็น
ปญหาหลักที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายฝง
ทะเล  ผลที่ตามมาคือ คาใชจายที่เปน
ตัวเงินที่สูงมาก รวมถึงตนทุนทาง
สังคมของประชาชนและชุมชนที่
เกี่ยวของ

ปาชายเลน: ไดมีการควบคุมไมใหมีการบุกรุกพื้นที่ปาชายเลนเพื่อทำนากุง อันเปนสาเหตุหลักของการลดลงของ

พื้นที่ปาชายเลน นอกจากนี้ยังมีความพยายามในการปลูกปาชายเลนทดแทน แตคุณคาในแงของความหลาก

หลายทางชีวภาพของปาที่ปลูกขึ้นมาทดแทนนั้นยังไมเปนที่ปรากฏแนชัด อยางไรก็ตามสภาวการณโดยรวมของ

ปาชายเลนในประเทศไทยนั้นนับวาอยูในเกณฑที่ดีกวาประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคเดียวกัน

แหลงหญาทะเล : แหลงหญาทะเลในประเทศไทยยังคงมีความอุดมสมบูรณ แตก็ยังพบเห็นการคุกคามในระดับ

ทองถิ่นเกิดขึ้นอยูเสมอ

แนวปะการัง : แนวปะการังที่อยูตามแนวชายฝงทะเลอันดามันและอาวไทย มากกวารอยละ 80 และ 50 ตาม

ลำดับ จัดอยูในสภาพ “ปานกลาง” “เสื่อมโทรม” ถึง “เสื่อมโทรมมาก” และมีแนวโนมที่จะเสื่อมโทรมลงอยางตอ

เนื่อง

ชนิดพันธุที่ใกลสูญพันธุ : พะยูนยังคงถูกฆาอยางตอเนื่องเพื่อนำเนื้อมาเปนอาหาร หรือตายเนื่องจากการทำ

ประมงที่ไมเหมาะสม รวมถึงการทำประมงแบบทำลายลาง จึงจำเปนตองมีการบังคับใชกฎหมายและคุมครอง

ชนิดพันธุตาง ๆ ที่ใกลสูญพันธุ ไดแก พะยูน ฉลามวาฬ และเตาทะเล อยางจริงจัง

การประมงและเพาะเลี้ยงชายฝง: ผลผลิตที่ไดจากชายฝงทะเลของประเทศไทยมีบทบาทสำคัญในภาคการ

ประมงและการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำชายฝง ในป 2546 การประมงทะเลมีการจับ 2.7 ลานตัน ในขณะที่ผลผลิตจาก

การเพาะเลี้ยงสัตวน้ำชายฝงเทากับ 0.7 ตัน เมื่อคิดรวมผลผลิตที่ไดจากทั้ง 2 แหลง พบวามีมูลคาประมาณ 

112,000 ลานบาท ปจจุบันพบวากิจกรรมการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำชายฝงกำลังเติบโตขึ้นอยางตอเนื่อง ขณะเดียวกัน

ก็ไมสามารถขยายพื้นที่เพื่อทำนากุงไดอีกตอไป  นอกจากนี้ปริมาณสัตวน้ำในธรรมชาติยังไดรับภัยคุกคามอีกดวย

คุณภาพน้ำและชายหาด: คุณภาพน้ำในพื้นที่ที่ทำการตรวจวัดจัดวาอยูในสภาพที่เสื่อมโทรมหรือเสื่อมโทรม

อยางหนัก  นอกจากนี้การเกิดน้ำทะเลเปลี่ยนสีหรือขี้ปลาวาฬ ก็กลายเปนปรากฏการณที่พบเห็นไดแทบจะทุกปใน

นานน้ำไทย สวนสภาพโดยรวมของชายหาดนั้นยังคงอยูในเกณฑที่ดี

แหลงนำ้จืด : แหลงน้ำจืดในบริเวณพื้นที่ชายฝงมีอยูอยางจำกัด  ในขณะเดียวกันปริมาณความตองการน้ำเฉลี่ย

ในพื้นที่เกือบทั้งหมดของภูมิภาคสูงเกินกวาปริมาณน้ำกักเก็บเฉลี่ย ทั้งนี้การนำน้ำใตดินมาใชเพื่อเปนแหลงน้ำจืด

นั้น จะตองมีการติดตามเฝาระวังอยางใกลชิดเพื่อไมใหเกิดปญหาการทรุดตัวของแผนดิน

การกัดเซาะชายฝงและภัยธรรมชาติ: แนวชายฝงยาว 600 กิโลเมตร เผชิญกับปญหาการกัดเซาะในอัตราที่มา

กกวา 1 เมตรในแตละปปญหาการกัดเซาะชายฝงนอกจากจะทำใหสูญเสียพื้นที่ดินและระบบสาธารณูปโภคแลว 

ยังสงผลกระทบตอชุมชนทองถิ่น นอกจากนี้ภัยธรรมชาติยังเกิดขึ้นบอยครั้งและสรางความเสียหายอยางรุนแรง

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ: การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและผลจากการเพิ่มสูงขึ้นของระดับน้ำทะเล 

คาดวาจะมีผลกระทบที่รุนแรงตอพื้นที่ชายฝงของประเทศไทย ทั้งนี้กรุงเทพมหานครเปนหนึ่งในพื้นที่วิกฤตเชน

เดียวกัน
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การเติบโตของประชากรและเศรษฐกิจ : ประชากร 13 ลานคน หรือเกือบ 1 ใน 4 ของประชากรของประเทศไทย 
อาศัยอยูในพื้นที่ 22 จังหวัดแถบชายฝงทะเล (ไมรวมกรุงเทพมหานคร) การเติบโตของประชากรและเศรษฐกิจใน
จังหวัดชายฝงทะเลสูงกวาการเติบโตเฉลี่ยของประเทศ ภาคการผลิตจัดวาเปนอุตสาหกรรมหลักและมีการเติบโต
อยางรวดเร็วตลอดระยะเวลา 5 ปที่ผานมา

อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจซึ่งอยูใน
เกณฑที่สูงของประเทศไทย เกิดขึ้น
พรอมกับตนทุนทางสิ่งแวดลอมและ
สังคมที่สูงขึ้นตามไปดวย ทั้ง ๆ ที่
เศรษฐกิจในภาพรวมเติบโตขึ้น แตก็ยัง
คงพบเห็นคนยากจนอยูเปนจำนวน
มาก นอกจากนี้ผลกระทบสิ่งแวดลอม
ที่ เ กิ ด ขึ้ น ยั ง ส ง ผ ล ต อ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
จึงจำเปนตองมีการบริหารจัดการ
ทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น

การพัฒนาเมืองและอุตสาหกรรม: การพัฒนาสงผลใหความตองการน้ำจืดมีเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งปริมาณของเสีย
จากเมืองและอุตสาหกรรมก็เพิ่มมากขึ้นตามไปดวย ทั้งนี้จำเปนตองมีขอมูลที่เชื่อถือไดเกี่ยวกับปริมาณของเสีย รวม
ถึงวิธีการบำบัดของเสียเหลานั้น

การทองเที่ยวและสันทนาการ: การทองเที่ยวในพื้นที่ชายฝงทะเลมีการเติบโตอยางตอเนื่อง  และนำมาซึ่งรายไดอยาง
มหาศาล โดยพบวารอยละ 10 ของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศมาจากการการทองเที่ยวและอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวของ อยางไรก็ตามกิจกรรมดังกลาวไดนำมาซึ่งผลกระทบสิ่งแวดลอมที่ไมอาจมองขามไปได ทั้งนี้อาจนำรายไดที่
ไดจากการทองเที่ยวมาใชเพื่อการคุมครองดานสิ่งแวดลอม

การประมงและการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ: ปจจุบันยังไมมีการบริหารจัดการปริมาณสัตวน้ำในธรรมชาติใหเกิดความ
ยั่งยืน ตัวเลขการเพิ่มขึ้นของปริมาณสัตวน้ำที่จับไดทั้งหมดของประเทศไทยจัดวานอยที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับ
ประเทศอื่น ๆ อัตราการจับสัตวน้ำตอการลงแรงประมงลดลงอยางตอเนื่อง ขณะที่ปริมาณปลาเปดที่ไดจากการ
ทำการประมงแตละครั้งยังคงเพิ่มจำนวนมากขึ้น นอกจากนี้ยังจำเปนตองมีการบริหารจัดการและติดตามตรวจสอบ
การทำนากุงอยางมีประสิทธิภาพ

การขนสงทางทะเล: จำนวนเรือเดินทะเลมีเพิ่มมากขึ้น กิจการทาเรือและการขนสงทางทะเลยังคงเปนแหลงกำเนิด
มลพิษที่สำคัญ รวมถึงมลพิษที่มาจากการทาสีเรือ นอกจากนี้การขนสงทางทะเลยังเปนสาเหตุของการรุกรานของ
ชนิดพันธุตางถิ่น  ตลอดจนการเกิดอุบัติเหตุที่ทำใหน้ำมันรั่วไหลลงสูทะเล

อุตสาหกรรมการกลั่นน้ำมัน และเหมืองทราย: การทำเหมืองแร รวมถึงการผลิตน้ำมันและกาซเปนการนำ
ทรัพยากรธรรมชาติมาใชประโยชนที่สำคัญยิ่งของประเทศไทย การควบคุมภาวะมลพิษที่เกิดจากอุตสาหกรรมการ
กลั่นน้ำมันอยางมีประสิทธิภาพถือเปนสิ่งจำเปนอยางยิง่ ในสวนของการทำเหมืองทรายนั้นจำเปนตองมีการติดตาม
เฝาระวัง เพื่อปองกันไมใหเกิดปญหาการกัดเซาะชายฝงเพิ่มขึ้น

กิจกรรมที่ผิดกฎหมาย: กิจกรรมที่ผิดกฎหมายและฝาฝนระเบียบขอบังคับ ไดสรางความเสียหายอยางมีนัยสำคัญ
และเปนอุปสรรคตอการบริหารจัดการทรัพยากรอยางยั่งยืน

รก
คง องอข
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นโยบายระดับชาติและระดับภาค: นโยบายและระเบียบขอบังคับที่ซ้ำซอนและลาสมัย ยังคงเปนอุปสรรคขัดขวาง

จำเปนตองประสานความรวมมือระหวางกันดวย

การริเริ่มงานที่สำคัญหลายๆดานนั้น
เหมาะสมแลวเพียงแตหนวยงานภาค
รัฐตองมีบทบาทเปนผูนำที่เขมแข็งใน
การดำเนินงาน รวมถึงตองประสาน
งานอยางมีประสิทธิภาพกับผูมีสวนได
สวนเสียหลักในพื้นที่

แหลงเงินทุน : การจัดสรรงบประมาณเปนเรื่องที่ซับซอน การนำเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรมาใชเปนอีกแนวทาง
หนึ่งที่มีศักยภาพ

การบริหารจัดการพื้นที่ทางทะเลและชายฝง: การประกาศพื้นที่คุมครองทางทะเลเปนรูปแบบการบริหารจัดการที่
ประสบผลสำเร็จในระดับที่นาพอใจ อยางไรก็ตามพบวาปะการังที่อยูในบริเวณดังกลาว เพียงรอยละ 6.8 เทานั้นที่มี
การบริหารจัดการแบบพื้นที่คุมครองทางทะเลที่ดี

ชุมชนและผูมีสวนรวมอื่นๆ: ชุมชนไดเขามามีบทบาทในการบริหารจัดการทรัพยากรเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะใน
พื้นที่ภาคใต พบวามี องคกรชุมชน องคกรประชาสังคม และองคกรพัฒนาเอกชนหลายองคกร ที่เขามามีสวนรวมในการ
บริหารจัดการทรัพยากรอยางเขมแข็ง
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ความทาทายที่สำคัญและสิ่งที่ตองดำเนินการตอไป: ความทาทายหลักที่ควรใหความสำคัญ ไดแก การปองกัน
การกัดเซาะชายฝง การทำประมงอยางยั่งยืน การเรงติดตามตรวจสอบและเฝาระวังกิจกรรมการพัฒนาดานตาง ๆ 
การเพิ่มศักยภาพและการมีสวนรวมของทองถิ่น การเสริมสรางเครือขายองคกรใหเขมแข็งเพื่อใหเกิดการบริหาร
จัดการแบบบูรณาการ

สิ่งที่ตองดำเนินการตอไปนั้น ตอง
อาศัยมาตรการเฉพาะดาน ขอผูกมัด
หรือคำมั่นสัญญา ตลอดจนการสราง
ความตระหนักใหกับประชาชนถึงผล
กระทบของความเสื่อมโทรมของสิ่ง
แวดลอมตอประชาชนและเศรษฐกิจ 
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ทรัพยากรทางทะเลและชายฝงของประเทศไทยนั้น นอกจากจะมีความอุดม 

สมบรูณแลว  ยงัมคีวามสวยงามไมเหมอืนใครอกีดวย พืน้ทีช่ายฝงของไทยทัง้

สองบรเิวณ ไดแก บรเิวณอาวไทยทางทศิใต และฝงทะเลอนัดามนัในทศิตะวนั

ตกเฉยีงใตตางมทีรพัยากรธรรมชาตทิีม่ลีกัษณะโดดเดนนาประทบัใจ ไมวาจะ

เปน ปาชายเลน แนวปะการัง ชายหาด และพื้นที่ชุมน้ำ ซึ่งลวนแตมีบทบาท

สำคัญตออุตสาหกรรมดานตาง ๆ ของประเทศไทย ทั้งอุตสาหกรรมการทอง

เทีย่ว การประมง การคา ตลอดจนการดำรงชวีติของคนในทองถิน่ นอกจากนี้

ทรัพยากรเหลานี้ยังมีสวนชวยในเรื่องของการปรับปรุงคุณภาพน้ำ การรักษา

เสถยีรภาพของแนวชายหาด  อกีทัง้ยงัเปนแหลงอาหารและแหลงอนบุาลสตัว

นำ้ ซึง่รวมถงึปลาชนดิตาง ๆ   ทีม่คีวามสำคญัในเชงิพาณชิยดวย 

อยางไรก็ด ี การขยายตัวของเมืองและการเติบโตของอุตสาหกรรมตามชายฝง

ทะเลในหลายทศวรรษที่ผานมา  ก็เปนสาเหตุใหทรัพยากรทางทะเลและ

ชายฝงของไทยไดถูกคุกคาม    เนื่องจากการที่จำนวนประชากรซึ่งอาศัยอยูใน

จังหวัดชายฝงทะเลนั้นเพิ่มสูงขึ้น      รวมถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจดานตาง ๆ 

เชน การทองเที่ยว การขนสงทางทะเล การประมงน้ำเค็มและการเพาะเลี้ยง

สัตวน้ำ ซึ่งเพิ่มมากขึ้นเชนเดียวกัน ผลที่ตามมาคือ ความสูญเสียหรือความ

เสื่อมโทรมของทรัพยากรที่เกิดขึ้นอยางหลีกเลี่ยงไมได 

โดยเฉพาะพื้นที่ชุมน้ำชายฝงทะเลซึ่งถูกคุกคามอยางมาก แมวาพื้นที่ชุมน้ำ 

บางแหงจะไดรับการคุมครอง โดยการประกาศใหเปนพื้นที่ชุมน้ำที่มีความ

สำคัญระหวางประเทศตามอนุสัญญาวาดวยพื้นที่ชุมน้ำ (RAMSAR) แลว

ก็ตาม แตพื้นที่ชุมน้ำเหลานี้ก็ยังคงไดรับผลกระทบจากการพัฒนาพื้นที่

ชายฝง การเกษตรกรรม และการทองเที่ยวอยางตอเนื่อง ในชวงที่มีการเติบโต

ทางเศรษฐกิจในรอบหลายปที่ผานมา กอใหเกิดการสูญเสียพื้นที่ปาชายเลน 

ซึ่งจัดเปนพื้นที่ชุมน้ำประเภทหนึ่งไปเปนจำนวนมาก แมจนทุกวันนี้ภาวะการ

ถูกคุกคามดังกลาว ก็ยังคงมีใหเห็นอยูเสมอ อยางไรก็ตาม พบวาตัวเลขแสดง

พื้นที่ปาชายเลนกำลังเพิ่มมากขึ้น อันเปนผลจากความพยายามในการปลูก

ปาทดแทน แตทวา คุณคาทางนิเวศวิทยาของปาที่ปลูกขึ้นมาทดแทนในดาน

ความหลากหลายทางชีวภาพนั้นยังไมเปนที่ปรากฎแนชัด 

นอกจากนี้ยังพบวาแนวปะการังก็ตกอยูในสภาวะที่เสี่ยงเชนกัน จากผลการ 

ประเมินสถานสภาพของแนวปะการัง เมื่อไมนานมานี้ พบวา ปะการังที่ขึ้น 

อยูตามแนวชายฝงทะเลอันดามันมากกวารอยละ  80 และปะการังที่ขึ้นอยู

ตามแนวชายฝงอาวไทยมากกวารอยละ 50 อยูในสภาพ “ปานกลาง” ถึง 

“เสื่อมโทรมมาก”  และมีแนวโนมที่จะเสื่อมโทรมลงอยางตอเนื่อง สำหรับ

แหลงหญาทะเลในภาพรวมแลวยังคงมีความอุดมสมบูรณอยูมาก  ในสวน

ของสัตวที่ใกลสูญพันธุ เชน ฉลามวาฬ และพะยูนยังคงพบเห็นไดอยู  แตใน

ทางกลับกัน พบวา แมในชวงหลายปที่ผานมาไดมีการดำเนินโครงการอนุรักษ

เตาทะเล  แตจำนวนเตาทะเลที่ขึ้นมาวางไขนั้น กลับลดลงอยางตอเนื่อง 

แหลงปลาสำรองก็ไดรับภัยคุกคามเชนเดียวกันทั้งนี้เปนที่ทราบกันดีวา

ทรัพยากรประมงของไทยมีความหลากหลาย และอุดมสมบูรณสืบเนื่องมา

เปนเวลายาวนาน และยังมีบทบาทสำคัญตอมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมของ

ประเทศเปนอยางมาก   ดังจะเห็นไดจากในป 2546 ผลผลิตทางการประมง

ของประเทศไทยคิดเปนรอยละ 3 ของปริมาณสัตวน้ำที่จับไดทั่วโลก โดย

เฉพาะในบริเวณอาวไทย ซึ่งจัดวาเปนแหลงที่อุดมสมบูรณที่สุดโดยรอยละ 

70 ของผลผลิตที่ไดจากการประมงน้ำเค็มทั้งหมดมาจากอาวไทย ในขณะที่

อีกรอยละ 30 มาจากทะเลอันดามัน 

ปริมาณสัตวน้ำที่จับไดทั้งหมดมีแนวโนมลดลง ขณะที่ชาวประมงตองใชเวลา

นานขึ้นในการจับปลาเพื่อใหไดปริมาณมากเทากับที่ เคยจับไดในอดีต 

นอกจากนี ้  ปริมาณ “ปลาเปด” ซึ่งเปนปลาที่ไมมีความสำคัญในเชิงพาณิชย  

รวมถึงปลาที่ยังไมเจริญเติบโตเต็มที่ที่จับไดในแตละครั้งก็มีปริมาณมากขึ้น

ดวย ทั้งนี้ความรอยหรอของทรัพยากรประมง  ประกอบกับการแขงขันที่เพิ่ม

ขึ้นยิ่งเปนแรงกดดันที่กระตุนใหเกิดขอพิพาทระหวางชาวประมงพื้นบานราย

ยอย และผูประกอบการเชิงพาณิชย แมวาการเติบโตทางเศรษฐกิจไดแผ

ขยายไปสูพื้นที่ตาง ๆ ของประเทศ รวมถึงพื้นที่ตามแนวชายฝง แตกลุมคน

ยากจนที่อาศัยอยูตามชุมชนชายฝงก็ยังคงมีใหเห็นอยูเปนจำนวนมาก 

ในขณะที่ความสำคัญของอุตสาหกรรมประมงไทย เปนไปอยางตอเนื่องนั้น  

การเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ โดยเฉพาะฟารมเลี้ยงกุงก็ไดเติบโตอยางรวดเร็ว ในชวง

หลายปที่ผานมา โดยผลผลิตที่ไดจากฟารมเลี้ยงกุงไดเพิ่มขึ้นจากรอยละ 26 

จากผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำทั้งหมด  ในป 2527 เปนรอยละ 47 ใน

ป 2546 ซึ่งสงผลใหรัฐบาลออกนโยบายจำกัดพื้นที่สำหรับการทำฟารมเลี้ยง

กุงทั่วประเทศไวที่ 500,000 ไร (80,000 เฮกแตร) ผลผลิตที่ไดจากการเพาะ

เลี้ยงสัตวน้ำนั้นมีมูลคาอยางยิ่ง ดังจะเห็นไดจากในป 2546 ปริมาณผลผลิต 

ทีไ่ดจากการเพาะเลีย้งสตัวนำ้คดิเปน 1 ใน 4 เมือ่เทยีบกบัผลผลติทัง้หมดทีไ่ด 

จากการทำประมง แตมูลคาของผลผลิตที่ไดจากทั้ง 2 แหลงนั้นเกือบจะใกล

เคียงกัน 

ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญอีกประเภทหนึ่งที่พบในจังหวัดชายฝงทะเล ไดแก 

น้ำผิวดินและน้ำใตดิน เนื่องจากปริมาณน้ำจืดที่มีอยูอยางจำกัด ประกอบกับ

การนำน้ำใตดินมาใชประโยชนมากเกินไป เปนสาเหตุหลักประการหนึ่งที่

ทำใหเกิดการยุบตัวของแผนดิน นอกจากนี้มลภาวะที่เกิดขึ้นในทะเล รวมถึง

น้ำทา จากแผนดิน ก็มีผลทำใหคุณภาพน้ำทะเลเสื่อมโทรมลงอยางมากใน

หลายพื้นที่  รวมถึงการเกิดน้ำทะเลเปลี่ยนส ี ซึ่งมีสาเหตุจากการที่สาหราย

เจริญเติบโตมากเกินไปจนกอใหเกิดมลภาวะ ไดกลายเปนปรากฏการณที่เกิด

ขึ้นเปนประจำทุกป ในขณะเดียวกัน พบวา การขยายตัวของการขนสงทาง

ทะเลไดกอใหเกิดปญหาหลายประการตามมา ไมวาจะเปนเรื่องของอุบัติเหตุ

การรั่วไหลของน้ำมันลงสูทะเล และการเขามาของชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกราน 

เปนตน 

ปญหาการกัดเซาะชายฝง ไดกลายเปนปญหาสิ่งแวดลอมที่มีความทาทายใน 

ลำดับตน ๆ ของประเทศ แนวชายฝงในหลายพื้นที่กำลังเผชิญกับการกัดเซาะ 

ในอัตราที่มากกวา 1-5 เมตรตอป ซึ่งหากคิดเปนอัตราการสูญเสียพื้นดินโดย

รวมแลว  จะอยูที ่2  ตารางกิโลเมตรตอป   คิดเปนมูลคามากกวา 6,000 ลาน

บาท หรือประมาณ 150 ลานเหรียญสหรัฐ ในขณะที่การแกไขปญหาการกัด

เซาะ มักจะลงทุนดานสิ่งกอสรางเปนหลัก โดยไมไดคำนึงถึงมูลคาของการ

สูญเสียพื้นที่ดิน การเสียโอกาสในเรื่องของการใชประโยชนจากพื้นที่ดินนั้น ๆ 
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ตลอดจน ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชุมชน ซึ่งทั้งหมดที่กลาวมานี้มีมูลคาสูง 

กวาเงินลงทุนหลายเทานัก 

ประการสุดทาย เรื่องของภัยธรรมชาต ิ  และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการ 

เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกก็มีความสำคัญไมยิ่งหยอนไปกวากัน โดยพบวา 

ความถี่ของการเกิดภัยธรรมชาตินั้นมีบอยครั้งขึ้น และกอใหเกิดความเสียหาย

ที่รุนแรงตอทรัพยากรชายฝง  

การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศมีผลทำใหระดับน้ำทะเลทั่วโลกเพิ่มสูงขึ้น ซึ่ง

คาดวาจะไหลบาทวมพื้นที่ชายฝง และสงผลกระทบเชิงลบตอการดำรงชีวิต

ของชุมชนรวมถึงมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ โดยเฉพาะผล

กระทบที่จะเกิดขึ้นในบริเวณพื้นที่ราบ และพื้นที่ที่น้ำทะเลทวมถึงในบริเวณ

อาวไทย ซึ่งรวมถึงกรุงเทพมหานคร เปนบริเวณที่คาดวาจะไดรับผลกระทบใน

ระดับสูง 

นอกจากผลกระทบสิ่งแวดลอมที่เกิดจากการบริหารจัดการทรัพยากรอยางไม

ยั่งยืน เปนประเด็นที่ควรไดรับการพิจารณาแลว ความสูญเสียและความ

เสื่อมโทรมของระบบนิเวศและแหลงที่อยู ก็เปนสิ่งที่ชี้ใหเห็นถึงความสูญเสีย

ทางเศรษฐกิจเชนเดียวกัน ตัวอยางเชน การสูญเสียพื้นที่ปาชายเลนหรือแหลง

หญาทะเล นับเปนการสูญเสียแนวปองกันชายฝงตามธรรมชาต ิ อีกทั้งยัง

เปนการเพิ่มผลกระทบ และมูลคาความเสียหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติอีก

ดวย เฉพาะมูลคาความสูญเสียทางเศรษฐกิจของปาชายเลนเพียงอยางเดียว 

ถูกประเมินตัวเลขไวที่ประมาณ 12,000 ลานบาท หรือ 300 ลานเหรียญสหรัฐ

ตอป นอกจากนี ้พื้นที่ประมาณ 57 ตารางกิโลเมตร (หรือรอยละ 37 ของพื้นที่

แนวปะการัง ทั้งหมด) จัดเปนบริเวณที่มีปะการังอยูในระดับเสื่อมโทรมถึง

เสื่อมโทรมมาก โดยมูลคาความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการเสื่อมโทรมของแนว

ปะการังในแตละปนั้น อยูที่ประมาณ 340 ลานบาท หรือ 8.5 ลานเหรียญ

สหรัฐ  และแมวาจะยังไมรวมมูลคาความเสียหายที่เกิดจากการประมงที่เกิน

ศักยภาพก็ตาม  มูลคาความเสียหายดานสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นทั้งหมด อันเปน

ผลพวงจากการพัฒนาที่ขาดความสมดุลนั้น   ก็มีมูลคาสูงถึง 20,000 ลาน

บาท หรือ 500 ลานเหรียญสหรัฐตอป  ซึ่งหากคิดเปนตัวเลขแลวจะอยูที่

ประมาณรอยละ 6 ของผลประโยชนทางเศรษฐศาสตรทั้งหมดที่จะไดจากการ

ประมงชายฝง และการทองเที่ยว นอกจากนี้ยังมีมูลคาความเสียหายทาง

เศรษฐกิจเพิ่มเติม   อันเปนผลมาจากการประกอบกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย หรือ

กิจกรรมที่ยังไมมีการออกกฎหมายมาควบคุมอีกดวย  สำหรับในประเทศไทย

นั้นยังไมเคยมีการประเมินมูลคาความเสียหายดังกลาวออกมาเปนตัวเงิน แต

จากขอมูลที่มีการบันทึกไว พบวาการกระทำการที่ฝาฝนกฎหมายที่เกิดขึ้นทั่ว

โลก ทั้งในดานปาไม ประมง และสัตวปา มีผลทำใหเศรษฐกิจโลกเสียหายไป

มากกวา 30,000 ลานเหรียญสหรัฐตอปทีเดียว  

การที่สภาพแวดลอมถูกคุกคามเพิ่มขึ้นจากการพัฒนาเมือง และอุตสาหกรรม 

การทองเที่ยว การประมง และการขนสงทางทะเลนั้น มีสาเหตุมาจากการ

เจริญเติบโตอยางรวดเร็วของเศรษฐกิจและประชากรตามชายฝงทะเล ใน

ขณะที่พัฒนาการเหลานี้นำผลตอบแทนในระยะสั้นมาใหแกประชาชนชาว

ไทย ทางภาครัฐก็จำเปนที่จะตองคำนึงถึงการบริหารทรัพยากรธรรมชาติใน

ระยะยาว และในแบบที่ยั่งยืน เพื่อปกปองทรัพยากรตามชายฝงทะเลเหลานี้

ใหเปนมรดกของอนุชนรุนหลังสืบไป 

ถึงแมวารัฐบาลไทยจะไดมีการออกกฎระเบียบและนโยบายตางๆ ทั้งในระดับ

ภาค และระดับประเทศ เพื่อการคุมครองและอนุรักษทรัพยากรมาแลวก็ตาม 

แตการนำไปใชใหเกิดผลในทางปฏิบัตินั้น   ยังไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร 

ทั้งนี้ เนื่องจากกฎหมายที่มีอยูมีความซ้ำซอนกัน และยังไมไดรับการปรับปรุง

ใหทันตอสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป  นอกจากนี้ยังขาดการประสานงาน

ระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมถึงขอจำกัดในเรื่องของงบประมาณและ

บุคลากร  ดังนั้นแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรตามชายฝงทะเลของ

ภาครัฐนั้น จึงจำเปนที่จะตองมีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อตอกรกับ

สถานการณความเสื่อมโทรมของทรัพยากรที่ยังคงเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง และ

นับวันจะมีแตจะขยายวงกวางออกไปเรื่อย ๆ  ทั้งนี้นโยบายระดับภาคและ

ระดับประเทศ ระเบียบ ขอบังคับ แผนงาน และกิจกรรมตาง ๆ ควรตองมี

ความสอดประสานกันภายใตการนำขององคกรที่เปนหนวยงานหลักเพียงหนึ่ง

เดียว ขณะเดียวกัน ชุมชนทองถิ่นควรไดเขามามีสวนรวมในกระบวนการ

วางแผน การบริหารจัดการทรัพยากร รวมถึงการนำแผนไปสูการปฏิบัติดวย  

จากการศึกษาวิจัยของธนาคารโลกนั้นไดพบวา  พื้นที่ชายฝงทะเลใดก็ตามที่

มีการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมอยางเปนระบบ  การรักษาและคุมครองปา

ชายเลนและแนวปะการังในพื้นที่นั้น ๆ ก็มักจะไดเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

เชนกัน  ปจจุบันนี้ ชุมชนในทองถิ่นเองก็ไดเขามามีบทบาทอยางมากในการ

บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงของตัวเอง   สงผลใหจำนวนของ

องคกรชุมชน ตลอดจนโครงการที่เนนการบริหารรวมกันก็มีมากขึ้นตามไป

ดวย  นอกจากนี้แลว  ขอเสนอแนะที่ธนาคารโลกไดรับในระหวางการประชุม 

เพื่อรับทราบแนวคิดของผูมีสวนไดสวนเสียกับปญหานี้ตามภูมิภาคตาง ๆ 

ของประเทศนั้น ทำใหเราตระหนักถึงความจำเปน ความสำคัญ  รวมทั้งคุณ

ประโยชนของการใหโอกาสแกคนในชุมชนไดเขามามีสวนรวมในกระบวนการ

ตัดสินใจ และการดำเนินโครงการในพื้นที่ของตนเอง    

เพื่อใหการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงของประเทศไทยเปน

ไปอยางยั่งยืน    เราขอนำเสนอแนวทางแกไขปญหา 5 แนวทาง  ไดแก 

ประเด็นที่ 1: การลดปญหาการกัดเซาะชายฝง และผลกระทบที่เกิดจาก 

ภัยธรรมชาติ…  การแกไขปญหาในเชิงวิศวกรรมจำเปนตองใชรวมกับ

มาตรการอื่น ๆ เชน การฟนฟูพื้นที่ปาชายเลน การลดการสูบน้ำใตดินขึ้นมา

ใชประโยชน  การกำหนดระยะและเขตพื้นที่สำหรับการพัฒนา เปนตน ทั้งนี้

วิธีการที่กลาวในขางตนจะตองผนวกเอาแผนเชิงกลยุทธระดับภาค ที่เกิดจาก

การมีสวนรวมของผูมีสวนเกี่ยวของในพื้นที่  และควรมีองคประกอบเรื่องการ

เฉลี่ยคาใชจาย รวมถึงการนำแผนไปสูการปฏิบัติเอาไวดวย ทั้งนี้กรม

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง (ทช.) และกรมทรัพยากรธรณ ี (ทธ.) ควรเปน

หนวยงานหลักในการพัฒนาแผนเชิงกลยุทธดังกลาว และควรเตรียมความ

พรอมในเรื่องของงบประมาณใหเพียงพอสำหรับการนำแผนไปสูการปฏิบัติ

ดวย  นอกจากนี้  ยังมีความจำเปนที่จะตองพิจารณาถึงความเหมาะสม 

ของกระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมในดานการควบคุมปญหา 
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ดานการกัดเซาะ และตองนำเอาประเด็นที่วาสาเหตุหลักของการกัดเซาะนั้น

เปนกระบวนการที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาต ิ  เขามาประกอบการพิจารณาดวย  

นอกจากนี้ควรมีการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลทางเทคนิคที่เกี่ยวกับการกัด

เซาะ  รวมทั้งเผยแพรตอสาธารณชนดวย  ประการสุดทาย คือ จำเปนตอง

พัฒนาระบบเตือนภัยธรรมชาติในพื้นที่อาวไทย  ควบคูไปกับมีการกำหนด

กลยุทธในการปองกัน และบรรเทาผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการ 

เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก 

ประเดน็ที ่ 2: การสนบัสนนุใหอตุสาหกรรมการประมงเปนไปในแบบยัง่ยนื   

ในการเพิ่มความอุดมสมบูรณของทรัพยากรประมง เพื่อใหเพียงพอตอภาค

การประมงนั้น  จำเปนตองนำรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรที่มี

ประสิทธิภาพมาใช เชน การใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรและการจัดสรร

สิทธิในการทำประมง (เชน สิทธิการทำประมงในพื้นที่ประมงที่กำหนด) เพื่อ

ใชเปนเครื่องมือในการออกระเบียบขอบังคับดานการประมง และเพื่อเปนการ

สงเสริมใหมีการบริหารจัดการที่ดีขึ้น  สำหรับมาตรการดานอื่น ๆ ไดแก 

การฟนฟูแหลงสำรอง และแหลงที่อยูของสัตวน้ำ โดยการเพิ่มพื้นที่ที่เปน

แหลงเพาะพันธุสัตวน้ำ การแกไขปญหาขอพิพาทระหวางชาวประมงรายยอย 

และผูประกอบการเชิงพาณิชย ประการสุดทาย ไดแก การทบทวนและ

ปรับปรุงแกไขพระราชบัญญัติการประมงใหมีความทันสมัย และสอดคลอง

กับการเปลี่ยนแปลงของนโยบายที่สำคัญตาง ๆ 

ประเด็นที่ 3: การเสริมสรางประสิทธิภาพและความเขมแข็งของการ

ตรวจสอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจตามชายฝงทะเล … การขยายตัวของ

อุตสาหกรรม การทองเที่ยว อุตสาหกรรมการผลิต รวมทั้งกิจการของทาเรือ

ตาง ๆ  ลวนเปนกิจกรรมที่เปนภัยคุกคามตอทรัพยากรทางทะเลและชายฝง

ของประเทศไทยทั้งสิ้น  มาตรการที่ควรดำเนินการเปนลำดับแรก ไดแก การ

เพิ่มการตรวจสอบและควบคุมการขยายตัวทางเศรษฐกิจตามพื้นที่ชายฝง  

เชน  การตรวจสอบภาระรองรับมลพิษ  การควบคุมจำนวนฟารมเลี้ยงกุง โดย

ใหบุคคลที่สามเปนผูดำเนินการตรวจสอบ  การเพิ่มศักยภาพของราชการสวน

ทองถิ่นและหนวยงานอื่นที่รับผิดชอบในการนำไปปฏิบัต ิ และการติดตาม

ตรวจสอบกระบวนการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมและพื้นที่คุมครอง 

สิง่แวดลอม การนำผลทีไ่ดจากการตดิตามสถานการณสิง่แวดลอมขององคการ

บริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (องคการมหาชน) 

รวมไปกับการผสานการจัดการทรัพยากรและการทองเที่ยว  การติดตามตรวจ

สอบคุณภาพน้ำและระบบนิเวศในพื้นที่เปาหมาย  และการเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการประสานงานระหวางหนวยงานทีเ่กีย่วของกบัการบรหิารจดัการแหลงนำ้จดื  

ประเด็นที่ 4: การเพิ่มศักยภาพของทองถิ่นและการมีสวนรวมของ 

ประชาชน… การมีสวนรวมของชุมชนมีความสำคัญเปนอยางยิ่งที่จะทำให

การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงประสบผลสำเร็จ การออก

รางพระราชบัญญัติสงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง   

จะเปน เครื่องมือที่ชวยในการกำหนดกรอบ ใหชุมชนมีสิทธิในการบริหาร

จัดการทรัพยากรของตนเอง และเขาถึงแหลงขอมูลและเงินทุน  นอกจากนี ้

การสงเสริมใหเกิดการมีสวนรวมอยางจริงจังของภาคประชาชน สามารถ

ทำไดโดยการเพิ่มศักยภาพของชุมชนทองถิ่น โดยการเสริมสรางความรูความ

เขาใจดานสิ่งแวดลอม การติดตามตรวจสอบ และเพิ่มบทบาทของหนวยงาน

ราชการสวนทองถิ่นในการบริหารจัดการชายฝง การใหความสำคัญและ

เคารพตอระเบียบขอบังคับและธรรมเนียมที่ยึดถือปฏิบัติมาแตดั้งเดิมของ

ชุมชน และการหาแหลงเงนิทนุเพือ่สนบัสนนุการดำเนนิกจิกรรมทีช่มุชนทองถิน่ 

มีสวนรวมอยางเขมแข็ง 

ประเด็นที่ 5: การเสริมสรางเครือขายองคกรใหเขมแข็งและปรับปรุง       

ขอกฎหมายใหเอื้อตอการบริหารจัดการแบบบูรณาการ...    เพื่อใหบรรลุซึ่ง

ความทาทายที่กลาวถึงในขางตน จำเปนตองดำเนินการเสริมสรางความเขม

แข็งขององคกร การทบทวนและปรับปรุงการบังคับใชกฎหมายที่มีอยู  โดย

เฉพาะอยางยิ่งในสวนของนโยบายระดับภาคและระดับประเทศ กฎหมาย 

ระเบียบขอบังคับ รูปแบบการบริหารจัดการ และผลประโยชนของผูมีสวน

เกี่ยวของจะตองสอดประสานกัน  ซึ่งทางกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง

ไดพยายามทำใหสิ่งเหลานี้บรรลุผลสำเร็จ โดยการออกรางพระราชบัญญัต ิ

สงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง นอกจากนี้ตองมีการ

ถายโอนอำนาจในการบริหารจัดการไปยังหนวยราชการสวนทองถิ่น ซึ่งเปน

หนวยงานที่ปฏิบัติงานอยางใกลชิดกับผูมีสวนเกี่ยวของที่สำคัญในพื้นที ่ โดย

หนวยราชการสวนกลาง เชน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง และกองเรือปองกันฝง เปนผูสนับสนุน

ดานนโยบาย กฎหมาย และระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ  ประการสุดทาย ควร

ตองมีการปรับปรุงกระบวนการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล รวมถึงการ

รวบรวมและแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารที่เชื่อถือใหควบคูกันไปดวย 

สิ่งที่ตองดำเนินการตอไป… อันที่จริงแลวภาครัฐของไทย ก็ไดมีการออก

แผนงานตาง ๆ  มีหนวยงานซึ่งมีศักยภาพ   รวมทั้งงบประมาณสำหรับนำมา

ใชสนับสนุนการแกปญหาที่กลาวมาแลวนั้น  อยางไรก็ด ี การที่จะคุมครอง        

และสงเสริมใหทรัพยากรทางทะเลและชายฝงของประเทศมีความอุดม

สมบูรณนั้น จำเปนตองอาศัยแรงสนับสนุนจากฝายบริหาร เพื่อใหเกิดการ

ปฏิรูปเชิงนโยบาย ในขณะเดียวกันหนวยงานในพื้นที่ และชุมชนทองถิ่นก็มี

บทบาทสำคัญในการแปลงนโยบายเหลานั้นไปสูการปฏิบัติ โดยเฉพาะการ

ดำเนินงานของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ซึ่งเปนหนวยงานที่มี

บทบาทสำคัญในการออกรางพระราชบัญญัติสงเสริมการบริหารจัดการ

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง โดยกำหนดใหหนวยราชการสวนทองถิ่นมี

อำนาจหนาที่ในการปฏิบัติ และสนับสนุนการทำงานของหนวยราชการสวน

กลาง  ซึ่งการดำเนินงานดังกลาวนอกจากจะเปนการเตรียมความพรอมในแง

ของกฎหมายแลว  ยังเปนการกำหนดบทบาทของผูนำในการที่จะผสมผสาน 

และเสริมสรางกระบวนการมีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล

และชายฝงใหเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม  นอกจากนี้กุญแจสำคัญที่จะนำไปสู

ความสำเร็จดังกลาว ยังรวมถึงการติดตามประเมินผลและการรายงานผลการ

ดำเนินงาน ควบคูไปกับการสรางจิตสำนึกและความตระหนักใหเกิดขึ้นกับ

ประชาชนทั่วไปดวย  
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ทรัพยากรทางทะเลและชายฝงของประเทศไทย นับวามีความอุดมสมบูรณ

และมีลักษณะที่โดดเดน ซึ่งในบทนี้จะกลาวถึงภาพรวมโดยยอของ

ทรัพยากรดังกลาว โดยเนนที่สภาพปจจุบันและแนวโนมในภาพรวมของ

พื้นที่ชุมน้ำและปาชายเลน  แนวปะการัง แหลงหญาทะเล และชนิดพันธุที่

ใกลสูญพันธุ  นอกจากนี้ยังจะกลาวถึงสภาวะของการประมงทะเลและการ

เพาะเลี้ยงสัตวน้ำชายฝง ความตองการใชน้ำจืดและปริมาณที่จะมีใหใช 

สภาพของชายหาด คุณภาพของแหลงน้ำ การกัดเซาะชายฝง ภัยธรรมชาต ิ

และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 

จังหวัดที่มีพื้นที่ติดชายฝงทะเล มีทั้งสิ้น 23 จังหวัด หรือประมาณ 1 ใน 3 

ของจำนวน 76 จังหวัดของประเทศไทยโดยมีความยาวชายฝง 2,880 

กิโลเมตร ทั้งนี้แบงเปนฝงอาวไทย 1,920 กิโลเมตร และฝงทะเลอันดามัน 

960 กิโลเมตร  (ดูแผนที่หนา iv และ v) อาวไทยเปนสวนหนึ่งของ

ทะเลจีนใต และเชื่อมตอกับนานน้ำที่เปนอาณาเขตของประเทศมาเลเซีย 

กัมพูชา และเวียดนาม มีลักษณะเปนทะเลตื้น ระดับน้ำประมาณ 45-80 

เมตร บริเวณพื้นทองทะเลเปนแหลงรวมของธาตุอาหารที่พัดพามาจาก

แหล งน้ ำจืดและแมน้ ำสายตางๆ ส วนอีกด านหนึ่ งของประเทศ 

หรอืฝงทะเลอนัดามนันัน้อดุมสมบรูณไปดวยแนวปะการงัและมปีาชายเลน 

อยูหนาแนนนอกจากนี้ยังมีหมูเกาะซึ่งเปนภูเขาหินปูนลักษณะเวาแหวง 

ที่เต็มไปดวยถ้ำและทางน้ำใตดิน  หาดทรายที่ขาวบริสุทธิ ์ มีระดับน้ำลึก

ตามลักษณะของมหาสมุทร 

ความอุดมสมบูรณของทรัพยากรทางทะเลและชายฝงของประเทศไทย 

น้ันทำให ผลผลิตของอุตสาหกรรมการประมงอยูในเกณฑสูง การประมงทะเล 

เปนหนึ่งในแหลงที่มาของรายไดหลักของประเทศ  ในป 2546 ประเทศไทย 

จับปลาไดรอยละ 3 ของปริมาณการจับของโลก    และมีผลผลิตจากการเพาะ 

เลี ้ยงสัตวน้ำประมาณ รอยละ 2 ของการเพาะเลี ้ยงสัตวน้ำของโลก 

ในปดังกลาว การประมงทะเลมีปริมาณการจับ 2.7 ลานตัน   ในขณะท่ีผลผลิต 

จากการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำชายฝงอยูที ่0.7 ลานตัน  คิดเปนมูลคา รวมทั้งสิ้น 

112,000 ลานบาท1  (ดูตารางที่ 1.1 และ 1.2 ประกอบ) 

คุณประโยชนของทรัพยากรชายฝง…  ความสำคัญของทรัพยากรทาง

ทะเลและชายฝงทวีคูณมากขึ้น เนื่องจากคุณคาในเชิงพาณิชยของผลผลิต

จากทองทะเล  ซึง่ทรพัยากรเหลานีไ้ดหลอเลีย้งการดำรงชพีของชมุชน ทอง

ถิ่น อีกทั้งยังมีความสำคัญตอการทองเที่ยวและการพักผอนหยอนใจ 

นอกจากนี ้พืน้ทีช่ายฝงยงัเปนทำเลทองสำหรบัการพฒันาเมอืงและกจิกรรม

ดานอุตสาหกรรม ดังนั้นในหลายประเทศที่มีพื้นที่ติดชายฝงทะเล รวมถึง

ประเทศไทย จึงหันมาใหความสนใจพื้นที่บริเวณชายฝงทะเล นานน้ำทะเล 

และเขตเศรษฐกจิจำเพาะ (Exclusive Economic Zone: EEZ) ของตนเอง
1กรมประมง, 2546

มากขึ้น เพื่อสงเสริมการพัฒนาดานเศรษฐกิจของประเทศ   และประการ

สดุทาย   ทรพัยากรทางทะเลและชายฝงยงัมคีณุคาในเชงิความสมัพนัธของ

ระบบนิเวศที่มิอาจประเมินคาได ดวยเหตุที่ทรัพยากรเหลานี ้ มีสวนชวยใน

การปกปองแนวชายฝงจากการกัดเซาะและยังชวยบรรเทา หรือลดความ

รนุแรงของผลกระทบอนัเนือ่งมาจากภยัธรรมชาตไิดอกีดวย  

ประเทศไทยมีพื ้นที ่ชุ มน้ำชายฝ งทะเล 1,256 แหง ครอบคลุมพื ้นที ่

ประมาณ 20,184 ตารางกิโลเมตร ซึ่งประกอบดวย พื้นที่ปาชายเลน 2,661 

ตารางกิโลเมตร2   ลักษณะของพื้นที่ชุมน้ำอื่นๆ ไดแก พื้นที่สามเหลี่ยม 

ปากแมน้ำหรือชะวากทะเล หาดเลน หนองน้ำ  ปาชายหาด  และหาดทราย 

พื ้นที ่ชุ มน้ำเหลานี ้มีสวนชวยใหระบบนิเวศชายฝงดำรงอยู ไดอยางม ี

เสถียรภาพ และมีบทบาทที่สำคัญยิ่งตอวิถีชีวิตของชุมชนทองถิ่น

พื้นที่ชุมน้ำกำลังถูกคุกคาม… พื้นที่ชุมน้ำชายฝงทะเลของไทยหลายแหง

ไดรับภัยคุกคามจากกิจกรรมการพัฒนาตาง ๆ ไมวาจะเปนการเกษตร 

และการชลประทาน การประมงและการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ การทองเที่ยว 

และกิจกรรมสันทนาการ การพัฒนาเมือง และอุตสาหกรรม รวมถึงผล

กระทบทางออมจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกที่สงผลกระทบ

ตอสถานภาพของพื้นที่ชุมน้ำชายฝงทะเล  ทั้งนี้ในป 2541 ประเทศไทยได

ลงนามรวมเปนภาคีอนุสัญญาวาดวยพื้นที่ชุมน้ำ (RAMSAR)  และได

ประกาศใหพรุน้ำจืดที่ชื่อวา พรุควนขี้เสียน  ในจังหวัดพัทลุง เปนพื้นที่ชุม

น้ำที่มีความสำคัญระหวางประเทศเปนแหงแรกของประเทศ  ปจจุบัน

ประเทศไทยมีพื้นที่ชุมน้ำที่ไดรับการขึ้นทะเบียนแลว 10 แหงทั้งนี้มีจำนวน

ถึง 8 แหงอยูในจังหวัดชายฝงทะเล 

2กรมปาไม, สถิติปาไม, 2547

หาดนพรัตนธาราในจังหวัดกระบี่ เปนสวนหนึ่งของแนวชายฝงทะเลของประเทศไทย  
ที่ทอดยาว เปนระยะทางทั้งสิ้น 2,880 กิโลเมตร 
ที่มา: ธนาคารโลก, 2548 
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ปาชายเลน… ปาชายเลนจัดเปนพื้นที่ชุมน้ำที่เมื่อรวมเอาแหลงหญาทะเล 

และแนวปะการังมาประกอบกันเขาก็จะเปนระบบนิเวศชายฝงที่มีความ

สัมพันธเชื่อมโยงอยางสมบูรณของประเทศไทย ปาชายเลนมีใหเห็นไดใน

ทั้งสองบริเวณของแนวชายฝงทะเลดานอาวไทยและทะเลอันดามัน โดยที่

ปาชายเลนนี้ไดชวยรักษาแนวชายฝงใหมั่นคง  ปองกันคลื่นลมและพาย ุ

และยังเปนแหลงอนุบาลและแหลงอาหารของสิ่งมีชีวิตนานาชนิด รวมถึง

ปลาที่มีความสำคัญในทางเศรษฐกิจอีกดวย นอกจากนี้ปาชายเลนของ

ไทยยังมีความสำคัญทางดานความหลากหลายทางชีวภาพในระดับโลก   

เนือ่งจากเปนแหลงทีอ่ยูอาศยัของชนดิพนัธุพชื พนัธุสตัวตางๆ มากถงึ 35 ชนดิ 

จากจำนวน 50 ชนิดที่พบทั่วโลก  

การสูญเสียปาชายเลน และการปลูกปาทดแทน… ในชวงระหวางป 

2518 จนถึงกลางทศวรรษที่ 90 (พ.ศ. 2533-2542) พื้นที่ปาชายเลนไดลด

ลงอยางรวดเร็ว (รูปที ่ 1.2) โดยในป 2518 มีพื้นที่ปาชายเลน ทั้งหมด 

3,108 ตารางกิโลเมตร แตตัวเลขดังกลาวไดลดลงเกือบครึ่ง คงเหลือ

ประมาณ 1,674 ตารางกิโลเมตร ในป 2536 ทั้งนี้พบวา ปาชายเลนบริเวณ 

แนวชายฝงของอาวไทยสูญเสียไปมากถึงรอยละ 70 ในขณะที่ฝงทะเล

อันดามันสูญเสียไปรอยละ 25   

การลดลงของพื้นที่ปาชายเลนอยางรวดเร็วในชวงระยะเวลาดังกลาวนั้น 

สอดคลองกับชวงเวลาที่เศรษฐกิจเติบโตดวยตัวเลข 2 หลักตอป พื้นท่ี 

ปาชายเลนที่อยูตามแนวชายฝงทะเลอาวไทย โดยเฉพาะอยางยิ่งบริเวณ 

อาวไทยตอนบนและอาวไทยฝงตะวนัออก ไดถกูเปลีย่นเปนพืน้ทีท่ำนาเกลอื 

นากุง การขยายเขตเมือง การทองเที่ยว และอุตสาหกรรม โดยในชวง 

ป 2518-2538 พบวามีพื้นที่ทำนากุงเพิ่มขึ้นมากกวา 620 ตารางกิโลเมตร  

ซึ่งคิดเปนพื้นที่ปาชายเลนที่สูญเสียไปเกือบ 1,500 ตารางกิโลเมตร (รูปที ่

1.1) โดยพบวาในพื้นที ่3 จังหวัด ไดแก สมุทรสาคร จันทบุรี และพังงา ได

สูญเสียพื้นที่ปาชายเลนไปแลวเกินกวาครึ่ง   

เพื่อแกปญหาพื้นที่ปาชายเลนที่ลดลงอยางรวดเร็วในชวงตนทศวรรษที ่90 

(พ.ศ. 2533-2542) รฐับาลไดเริม่ดำเนนิการออกกฎระเบยีบการใหสมัปทาน

ปาชายเลน และการปลกูแทนเปนจำนวนมาก  โดยเฉพาะในแผนการจดัการ

ปาชายเลน ป 2547-2551 ของกรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝง ไดตัง้เปา

ไววาภายในทศวรรษนีจ้ะทำการปลกูปาเพิม่เตมิ ปลกูเสรมิ รวมทัง้ประกาศ

พื้นที่อนุรักษประมาณ 1,152 ตารางกิโลเมตร อยางไรก็ตาม ยังตองมีการ

ศกึษาวจิยัเพิม่เตมิถงึคณุคาในดานความหลากหลายทางชวีภาพของปาชาย

เลนทีป่ลกูทดแทนขึน้มาใหมดวย  

เมื่อเปรียบเทียบกับนานาประเทศ...  แมวาตัวเลขการสูญเสียพื้นที่ปา

ชายเลนของประเทศไทยอยูในระดับสูงก็ตาม แตเมื่อเปรียบเทียบกับของ

ประเทศอื่น ๆ  แลว นับวาประเทศไทยยังมีพื้นที่ปาชายเลนเหลืออยูเปน

จำนวนมาก (รปูที ่1.2)   

รูปท่ี 1.2: การเปล่ียนแปลงของปาชายเลน ในชวงป 2523 - 2543

ที่มา: ขอมูลสถิติขององคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ  

รูปที่ 1.1: พื้นที่เพาะเลี้ยงกุงและปาชายเลน

ที่มา: กรมประมง, 2548  และกรมปาไม, 2547 

แนวปะการังเปนบริเวณที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงและมีความสำคัญตอ 

การประมง  การทองเที่ยว การปกปองแนวชายฝง อุตสาหกรรมผลิตภัณฑจาก

ธรรมชาติ การศึกษาและคนควาวิจัย 

ที่มา: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 
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2006

แนวปะการังนับเปนแหลงทองเท่ียวท่ีสำคัญ ซึง่พบเห็นไดตลอดแนวชายฝง  

ประเทศไทยมีพ้ืนท่ีแนวปะการังประมาณ 153 ตารางกิโลเมตร  โดยรอยละ 51 

อยูทางฝงทะเลอันดามัน   และรอยละ 49 อยูทางฝงอาวไทย3  แนวปะการัง 

เกิดขึ้นมานานกวาลานป จัดเปนบริเวณที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ 

สูงและมีความสำคัญย่ิงตอการประมง การทองเท่ียว การปกปองแนวชายฝง 

อุตสาหกรรมดานผลิตภัณฑจากธรรมชาติ การศึกษาและคนควาวิจัย  

แหลงปะการังที่มีความสำคัญและเปนที่รูจักอยางกวางขวางมีอยู 5 แหลง 

ไดแก เกาะสมุย เกาะเตา และเกาะชาง ซึ่งอยูในพื้นที่ทะเลฝงอาวไทย 

หมูเกาะสุรินทร และหมูเกาะสิมิลัน ในฝงทะเลอันดามัน แนวปะการัง   

ทางฝงทะเลอันดามันครอบคลุมพื้นที่ถึง 25.6 ตารางกิโลเมตร  นับเปน 

แหลงปะการังที่ใหญที่สุดในประเทศไทย 

แนวปะการังจำนวนมากประสบกับความเสี่ยงตอการเสื่อมโทรมลง 

อยางตอเนื่อง... จากการประเมินสภาวะของปะการังเมื่อไมนานมานี ้

พบวาปะการังทางฝงทะเลอันดามันมากกวารอยละ 80 และปะการังฝง 

อาวไทยมากกวารอยละ 50 อยูในสภาพ “ปานกลาง” “เสื่อมโทรม” หรือ 

“เสื่อมโทรมมาก”  (รูปที่ 1.3)  และมีความเสี่ยงที่จะเสื่อมโทรมลงอยาง 

ตอเนื่อง4   ซึ่งสาเหตุหลักของความเสื่อมโทรมดังกลาวนี้ เกิดจากพาย ุ

ปรากฏการณปะการังฟอกขาว การระเบิดปลา การขุดลอกรองน้ำและภาวะ 

มลพิษจากพ้ืนดิน ท้ังน้ี เม่ือเปรียบ เทียบกับนานาประเทศ ยังพบวา ปะการัง 

ในเมืองไทยอยางนอยรอยละ 50 ถูกคุกคามในระดับ “สูง” หรือ “สูงมาก” 

(รูปท่ี 1.4)

ความสูญเส ียของระบบนิเวศและคุณประโยชนด านอื ่นๆ... 

แนวปะการังประมาณ 57 ตารางกิโลเมตร (หรือคิดเปนรอยละ 37 ของพื้นที่ 

แนวปะการังท้ังหมด) จัดอยูในสภาพเส่ือมโทรมหรือเส่ือม โทรมมาก ซ่ึงความ 

เสื่อมโทรมของแนวปะการังนี้ คิดเปนมูลคาการสูญเสีย อยูที ่ประมาณ 

340 ลานบาท หรือ 8.5 ลานเหรียญสหรัฐตอป5  ท้ังน้ี เปนท่ีคาดการณวาความ 

เสื่อมโทรมลงอยางตอเนื่องของปะการัง จะสงผลกระทบตออุตสาหกรรม 

ทองเที่ยว และประมงตลอดจนสงผลใหการกัดเซาะชายฝงทวีความรุนแรง

ยิ่งขึ้นและยังเปนการสูญเสียแนวปองกันชายฝงจากภัยธรรมชาติอีกดวย

แมวาแหลงหญาทะเลจะเปนทีรู่จกักนันอย แตในเชงินเิวศวทิยาแลว นบัวามี

บทบาททีส่ำคญัยิง่ หญาทะเลขึน้อยูในบรเิวณนำ้ตืน้ จงึเปนแหลงอาหาร แหลง

ผสมพนัธุ และแหลงอนบุาลสตัวนำ้วยัออนนานาชนดิ เชน ปลา เตาทะเล กุง

มงักร และพะยนู นอกจากนี ้ยงัมสีวนชวยในการทำใหคณุภาพนำ้ดขีึน้ และมี

ระบบรากทีค่อยยดึจบัเพือ่ปองกนัการกดัเซาะของพืน้ทองทะเลไดเปนอยางด ี 

3กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, 2547
4สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, 2547 
5การประเมินของคณะทำงาน

แหลงหญาทะเลครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 104 ตารางกิโลเมตร ในจำนวนนี ้

ทางฝงทะเลอันดามันมีอยูประมาณ 79 ตารางกิโลเมตร แหลงหญาทะเล 

แพรกระจายอยู ใน 19 จังหวัด จากจำนวน 23 จังหวัดชายฝ งทะเล  

หญาทะเลที่พบในประเทศไทยม ี 12 ชนิด จากจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 58 

ชนิดท่ีพบท่ัวโลก6

6UNEP/GEF, 2005. 

6

รููปท่ี 1.3: คุณภาพของแนวปะการังท่ีพบในฝงอาวไทยและทะเลอันดามัน

Quality of C oral R eefs in Gulf of Thailand
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หมายเหตุ: คุณภาพของแนวปะการัง ประเมินจากอัตราสวนของปะการังที่มีชีวิตอยู  

ตอปะการังที่ตาย (มีชีวิต:ตาย)  

ที่มา: สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, 2547  

คุณภาพของแนวปะการังในฝงอาวไทย

คุณภาพของแนวปะการังในทะเลอันดามัน

ดีมาก (3:1)

ดี (2:1)

ดีปานกลาง (1:1)
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เสื่อมโทรมมาก(1:3)

รูปที่ 1.4: ระดับการคุกคามที่เกิดขึ้นกับปะการังในประเทศตางๆ
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กรอบท่ี 1.1: เตาทะเลกำลังไดรับการคุมครอง…แตตองมีการบังคับใชกฎหมาย 
อยางจริงจัง

ประเทศไทยเปนแหลงอาศัยของเตาทะเล 5 ชนิด จากจำนวนทั้งสิ้น 7 ชนิดที่เหลืออยู

ทั่วโลก เตาตนุ เตากระ และเตาหัวฆอนพบเห็นไดในบริเวณอาวไทย สวนเตามะเฟอง

และเตาหญานั้น ไดมีการบันทึกวาพบในหลายบริเวณทางฝงทะเลอันดามัน  

แมวาเตาทะเลจะดำรงชีวิตอยูในทะเลเปนสวนใหญ แตก็จำเปนตองขึ้นมาบนบก 

ดวย โดยเตาตัวเมียจะขึ้นมาวางไข และลูกเตาที่ฟกออกจากไขก็เริ่มดำเนินชีวิตจาก

บนบกเชนเดียวกัน เตาทะเลที่โตเต็มวัยมักจะกลับมายังหาดเดิมที่มันถือกำเนิดขึ้นมา

เพื่อวางไขสำหรับการใหกำเนิดเตารุนตอ ๆ ไป 

ตลอดชวง 15  ปที่ผานมาจำนวนเตาทะเลที่ขึ้นมาวางไขลดลงมากถึงรอยละ 90 

สาเหตุสวนหนึ่งมาจากการประมงที่มากเกินควร และการจับเตาตัวเมียที่เตรียมจะขุด

หลุมวางไข นอกจากนี้การทำลายแหลงที่อยู รวมถึงการเก็บและการคาไขเตาทะเลก็ถือวาเปนภัยคุกคามที่สำคัญเชนเดียวกัน   ทั้งนี้ จำนวนเตาทะเลที่

ขึ้นมาวางไขยังคงลดลง    ทั้ง ๆ ที่ในความเปนจริงแลว นับตั้งแตป 2524 เปนตนมา ประเทศไทยไดหามไมใหมีการบริโภคและคาขายผลิตภัณฑที่ไดจาก

เตาทะเลทุกชนิด และในหลายพื้นที่ซึ่งเปนที่วางไขของเตาทะเลก็ไดรับการประกาศใหเปนเขตอุทยานแหงชาติและเขตรักษาพืชพันธุตามพระราชบัญญัติ

การประมง พ.ศ. 2490 นอกจากนี้ภาครัฐโดยความรวมมือทั้งจากภาคเอกชนและชุมชนทองถิ่นไดดำเนินโครงการรวมกันเปนประจำทุกป เพื่อปลอย 

ลูกเตาทะเลใหกลับคืนสูทองทะเลในบริเวณชายฝงทะเลตะวันออกและทะเลอันดามัน ในขณะที่มีโครงการอนุรักษและการออกมาตรการและกฎระเบียบ

ตาง ๆ มากมาย  แตในทางปฏิบัติการบังคับใชกฎ-ระเบียบกลับไมเขมงวดเทาที่ควร  ดังนั้น เพื่อประโยชนที่จะเกิดขึ้นตอการอนุรักษเตาทะเล รวมไปถึง

การทองเที่ยว และชุมชนทองถิ่นจึงจำเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการปรับปรุงการคุมครองและบังคับใชกฎหมายอยางจริงจัง  

ที่มา: ศูนยพัฒนาการประมงแหงเอเซียตะวันออกเฉียงใต, 2547. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, 2547 

เตาตนุ ซึ่งพบเห็นไดทั่วไปในอาวไทย  

ที่มา: สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและปาชายเลน 

หญาทะเลเปนแหลงอาหารที่สำคัญ และยังเปนแหลงผสมพันธุวางไขของสัตวน้ำนานาชนิด 

เชน ปลา เตาทะเล กุงมังกร และพะยูน 

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและปาชายเลน, 2547. 

ตอสัตวชนิดนี้แลวก็ตาม แตถาหากแนวโนมยังคงเปนเชนนี้ตอไป คาดวา

พะยูนจะสูญพันธุไปจากนานน้ำไทยในอีกไมชา 

สัตวทะเลอีกชนิดหนึ่งที่ไดรับภัยคุกคาม คือ ฉลามวาฬ ซึ่งเปนปลาขนาด

ใหญที่สุดเทาที่เคยมีการบันทึกไว โดยพวกมันสามารถเจริญเติบโตจนมี

ขนาดความยาวตั้งแต 12-18 เมตร พบเห็นไดทั้งในอาวไทยและทะเล

แหลงหญาทะเลมีความอุดมสมบูรณมาก แตยังคงถูกคุกคาม  

จากกิจกรรมตางๆ...  แหลงหญาทะเลในประเทศไทยยังมีความอุดม 

สมบูรณอยูมาก รอยละ 60 อยูในสภาพ “สมบูรณมาก” หรือ “สมบูรณ”7 

ในขณะที่รอยละ 20 อยูในสภาพ “ปานกลาง” สวนอีกรอยละ 20 ที่เหลืออยู   

ในสภาพ “เสื่อมโทรม” ภัยคุกคามตอแหลงหญาทะเล ประกอบดวยการ 

ประมงอวนรุนและอวนลาก การระบายน้ำเสียจากนากุง มลพิษจากบานเรือน 

และอุตสาหกรรม รวมท้ังการเปล่ียนแปลงคาความเค็มของน้ำทะเลอันเน่ือง

มาจากการชลประทาน และการแผวถางพื้นที่

สัตวทะเลที่ใกลสูญพันธุหลายชนิดอาศัยอยูในเขตนานน้ำชายฝงของไทย 

หนึ่งในจำนวนนั้นคือ พะยูน ซึ่งเปนสัตวเลี้ยงลูกดวยนมที่อาศัยอยูในแหลง

น้ำตื้นแถบประเทศเขตรอนทั่วไป โดยอาศัยหากินอยูในบริเวณแหลงหญา

ทะเล นับตั้งแตป 2522 เปนตนมา พะยูนไดถูกฆาตายไปโดยเฉลี่ย 15 

ตัวตอป ทั้งนี้เนื่องมาจากเนื้อของมันจัดเปนหนึ่งในเมนูอาหารรสเลิศซึ่ง

หาบริโภคไดยาก รวมถึงการประมงที่ไมเหมาะสม และการประมงแบบ

ทำลายลาง แมวาจะจัดพะยูนอยูในบัญชีรายชื่อสัตวที่ใกลสูญพันธุใน

อนุสัญญาวาดวยการคาระหวางประเทศซึ่งชนิดสัตวปาและพืชปา ที่ใกล

สูญพันธุ (CITES) ซึ่งมีขอหามไมใหใชเครื่องมือประมงที่อาจเปนอันตราย

7สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝงและปาชายเลน,,2547
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อันดามัน ฉลามวาฬไดรับการประกาศใหเปนสัตวคุมครองในป 2543 โดย

หามไมใหมีการลาอยางเด็ดขาด 

นอกจากนี้เตาทะเลก็กำลังประสบกับภัยคุกคามเชนเดียวกันทั้งจากวิธีี

ทำการประมงพื้นบานและการประมงพาณิชย (กรอบที ่1.1) 

นานน้ำบริเวณชายฝงทะเลของไทยมีความอุดมสมบูรณมานับแตอดีตกาล ไม

วาจะเปนความอุดมสมบูรณของปลา ความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึง

ประชากรสัตวน้ำนานาชนิด โดยธรรมชาติแลวทรัพยากรเหลานี้มีบทบาทที่

สำคัญตอภาคการประมง ซึ่งเปนภาคธุรกิจหนึ่งที่เอื้อประโยชนตอเศรษฐกิจ

ในระดับประเทศ 

การประมงทะเล และการเพาะเลีย้งสตัวนำ้ชายฝง ใหผลผลติรวมกนัคดิเปนรอย

ละ 70-80 ของผลผลติการประมงทัง้ประเทศ และผลผลติการประมงจากจงัหวดั

ชายฝงทะเลคิดเปนรอยละ 8.5 ของผลผลิตการประมงทั้งประเทศ ในมูลคา

ผลติภณัฑมวลรวมภายในประเทศ ในจำนวนนี ้ประมาณรอยละ 70 ไดจากฝง

อาวไทย สวนอีกรอยละ 30 ไดจากฝงทะเลอันดามัน นอกจากนี ้ จะเห็นไดวา

ผลผลติจากการเพาะเลีย้งสตัวนำ้ชายฝงและจำนวนผูประกอบกจิการประมงใน

บรเิวณอาวไทย มากกวาทางฝงทะเลอนัดามนัเชนเดยีวกนั (ตารางที ่1.2) 

การเพาะเลี้ยงสัตวน้ำชายฝงขยายตัวขึ้นอยางตอเนื่อง... ผลผลิตที่ได

ตารางที่ 1.1: ผลผลิตและมูลคาของการประมงทะเล ป2546

ชนิดของผลผลิต ผลผลิต (ตัน) มูลคา(ลานบาท)

การเพาะเลี้ยงชายฝง 703,300 47,517

ผลจับสัตวน้ำทะเล 2,651,200 64,169

รวมทั้งหมด 3,354,500 111,686

ที่มา: กรมประมง, 2546 

รูปที่ 1.5:  ผลผลิตการประมงทะเลและการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ   
ชายฝงในชวงป 2524-2546

หมายเหตุ : คารอยละของผลผลิตทั้งหมดรวมผลผลิตที่ไดจากการประมงน้ำจืดดวย 

ที่มา: สถิติการประมงของประเทศไทย ป 2546, กรมประมง 

ตารางที่ 1.2: จำนวนครัวเรือนประมง และผลผลิตที่ไดจากการประมง

ครัวเรือนประมง และเรือประมง (ป 2543)
จำนวนครัวเรือนประมง รวม ฝงอาวไทย ฝงทะเลอันดามัน

ประมงทะเล 55,981 35,268 63%         20,713  37% 
เพาะเลี้ยงชายฝง 35,711         31,783 89%           3,928  11% 
ประมงทะเล และเพาะเลี้ยงชายฝง 1,820           1,110 61%              710  39% 
รวมจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 93,512  68,264 73%         25,248  27% 

จำนวนเรือประมง 58,119         37,196 64%         20,923  36% 
จำนวนชาวประมงที่ออกทะเลในฤดูที่ใชคนมากที่สุด  168,140  121,061 72%  47,079  28% 

ผลผลิต และพื้นที่ทำการประมง (ป 2546) 
การจับสัตวน้ำทะเล รวม ฝงอาวไทย ฝงทะเลอันดามัน

ผลผลิต (พันตัน) 2,651 1,860 70% 791 30% 
การเพาะเลี้ยงกุง

ผลผลิต (พันตัน) 331 235 71% 35 11% *  
พื้นที่ (เฮคแท) 82,019 66,435 81% 4,101 5% * 

การเพาะเลี้ยงปลา  
ผลผลิต (พันตัน) 15 12 78% 3 19% 
พื้นที่ (เฮคแท) 1,060 1,010 95% 50 5% 

การเพาะเลี้ยงหอย
ผลผลิต (พันตัน) 357 334 94% 23 6%
พื้นที่ (เฮคแท) 949 765 80% 184 20%

รวมผลผลิตที่ไดจากการเพาะเลี้ยง (พันตัน) 703 581 82% 61 8%*
รวมผลผลิตทั้งหมด (พันตัน) 3,354 2,441 313 852 66

หมายเหตุ: ก. สวนที่เหลือเปนการเพาะเลี้ยงในพื้นที่อื่น ๆ 

ที่มา: ขอมูลจากการสำรวจการเปลี่ยนแปลงทางประมงทะเล ป 2543, กรมประมง และสถิติการประมงของประเทศไทย ป 2546, กรมประมง

% ผลผลิตทั้งหมดที่ไดจากการจับสัตวน้ำเค็ม % ผลผลิตทั้งหมดที่ไดจากการเพาะเลี้ยงชายฝง
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กรอบที่ 1.2: ความขัดแยงในเรื่องของทรัพยากร ระหวางชาวประมงพื้นบานและผูประกอบการประมงพาณิชย

“ใครคือชาวประมงแหงทองทะเลไทย?” ถาเราตั้งคำถามเดียวกันนี้ในสองชวงเวลา จะพบวาคำตอบที่ไดรับในชวงสิบปที่แลว กับคำตอบที่ไดรับ 

ในปจจุบันนี้มีความแตกตางกันโดยสิ้นเชิง นั่นเปนเพราะวาในชวง 5-15 ปที่ผานมา ไดเกิดการเปลี่ยนแปลงดานโครงสราง 2 ประการตอภาคการ

ประมงของไทย ประการแรกคือ การเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วของชุมชนชายฝงที่ประกอบอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ ซึ่งตรงกันขามกับกลุมที่ทำการ

ประมงทะเล ดังจะเห็นไดวานับตั้งแตป 2528 เปนตนมา จำนวนครัวเรือนที่ประกอบอาชีพประมงทะเลเพิ่มขึ้นจาก 52,000 ครัวเรือน เปน 70,000 

ครัวเรือน ในขณะที่จำนวนครัวเรือนเพาะเลี้ยงสัตวน้ำไดขยายตัวขึ้นถึง 5 เทา จาก 6,000 ครัวเรือน เปน 30,000 ครัวเรือน ในชวงเวลาเดียวกัน 

อันเปนผลจากการที่ผลผลิตจากการประมงทะเลลดลงอยางมาก จากรอยละ 90 เหลือไมถึงรอยละ 70 

การเปลี่ยนแปลงดานโครงสรางอีกประการหนึ่ง คือ การลดจำนวนลงของครอบครัวชาวประมงขนาดเล็ก รวมถึงสัดสวนของสัตวน้ำที่จับได โดยพบ

วา จำนวนชาวประมงขนาดเล็กที่ใชเครื่องมือพื้นบานซึ่งมีอยูประมาณรอยละ 80 ของครัวเรือนประมงทั้งหมด แตมีปริมาณการจับเพียงรอยละ 5 

เทานั้น การประมงทะเลในปจจุบัน มีการใชทั้งเรือประมงขนาดเล็กแตติดตั้งเครื่องมือ-อุปกรณอยางดีและเรือขนาดใหญพรอมเครื่องมือ-อุปกรณที่

ใชเทคโนโลยีทันสมัยซึ่งสามารถจับไดมากถึงรอยละ 95 ของปริมาณการจับทั้งหมด แตจากการที่ปริมาณสัตวน้ำลดลงอยางมาก ทำใหเกิดการแกง

แยงทรัพยากรระหวางชาวประมงขนาดเล็กและชาวประมงพาณิชย ซึ่งเทากับเปนการปดโอกาสในการทำมาหาเลี้ยงชีพของชาวประมงพื้นบาน

ขนาดเล็ก และเปนชนวนของการเกิดขอพิพาททางสังคมในพื้นที่บริเวณชายฝง    

ความขัดแยงในเรื่องการทำประมงนั้น ไดสรางปญหาใหกับกลุมผูมีรายไดนอยที่อาศัยอยูตามชุมชนชายฝง ดวยเหตุที่ชาวประมงเหลานี้เกือบ

ทั้งหมด เปนชาวไทยพุทธหรือมุสลิม หรือไมก็เปนหนึ่งในกลุมชุมชนทองถิ่นงดั้งเดิม เชน มอแกน มอเกล็น และ อูรัก-ลาโวย ซึ่งจัดเปนชุมชนที่

ยากจน ดังนั้นการแขงขันกับผูประกอบการรายใหญจึงมีผลกระทบโดยตรงตอรายไดของคนเหลานี ้ เพราะรายไดรอยละ 84 ของครัวเรือน มาจาก

การประมง และกิจกรรมตอเนื่อง และเนื่องจากคนกลุมนี้สวนใหญจัดวาดอยการศึกษา จึงไมเปนที่ตองการของตลาดแรงงาน ดังนั้นการเพาะเลี้ยง

สัตวน้ำ เชน หอยทะเลและสาหรายทะเลก็เปนอีกอาชีพทางเลือกหนึ่งที่รัฐควรจัดหาใหและควรดำเนินการใหเปนไปอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

และเปนที่ยอมรับของสังคม 

 

จากการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำชายฝงขยายตัวขึ้นอยางรวดเร็ว โดยเพิ่มจาก 

62,000 ตัน (มูลคา 1,261 ลานบาท) ในป 2527 เปน 703,000 ตัน (มูลคา 

47,517 ลานบาท) ในป 2546   ซึง่เปนผลจากการเตบิโตของธรุกจิการทำนากุง 

ที่เพิ่มขึ้นจากรอยละ 26 เปนรอยละ 47 (หรือ 331,000 ตัน) ในชวงเวลา

เดียวกัน  ทั้งนี้ผลผลิตที่ไดจากการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำชายฝงนั้นจัดวา 

มีมูลคาสูงมาก ดังจะเห็นไดจากปริมาณผลผลิตเปนตันตอปที่ไดจากการ

เพาะเลี้ยงสัตวน้ำชายฝง คิดเปน 1 ใน 4 เมื่อเทียบกับผลผลิตที่ไดจากการ

ประมง  แตมูลคาของผลผลิตที่ไดจากทั้ง 2 แหลงนั้นเกือบจะใกลเคียงกัน 

(ตารางที่ 1.1) 

การเพาะเลีย้งกุงทะเลดำเนนิมาถงึจดุอิม่ตวั...  รฐับาลมนีโยบายใหจำกดั

พืน้ทีเ่พาะเลีย้งกุงทะเลไมใหเกนิ 500,000 ไร (ประมาณ 80,000 เฮคแท) ซึง่
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กไ็ดดำเนนิมาถงึจดุนีแ้ลว เนือ่งจากพืน้ทีเ่พาะเลีย้งกุงในปจจบุนัอยูที ่512,620 

ไร ในจำนวนนี ้442,620 ไร อยูในพืน้ทีช่ายฝงทะเลสวนใหญจะอยูตามแนว 

ชายฝงของจังหวัดชลบุรีเรื่อยไปจนถึงเพชรบุร ี (รอยละ 45) จังหวัด 

ประจวบครีขีนัธไปจนถงึนราธวิาส (รอยละ 35)  จงัหวดัตราด ไปจนถงึระยอง 

(รอยละ 14) และชายฝงทะเลอนัดามนั (รอยละ 5)  (ดแูผนทีห่นา v ประกอบ)   

ความพยายามของรฐับาลในการทีจ่ะควบคมุภาวะมลพษิจากพืน้ทีเ่พาะเลีย้ง

กุง ไมวาจะเปนการจดทะเบยีนฟารมเลีย้งกุง การกำหนดมาตรฐานควบคมุ 

การระบายนำ้ทิง้ การปฎบิตักิารประมงทีด่สีำหรบัการผลติสตัวนำ้ (GAP) และ

การรบัรองมาตรฐานฟารมเลีย้งกุงระบบโคดออฟคอนดคั (CoC) โดยทีฟ่ารม

นัน้ตองมกีารทำงานและการบำรงุรกัษาระบบบำบดันำ้ทิง้ รวมถงึการจดัการ

เลีย้งทีเ่หมาะสม เหลานีล้วนเปนมาตรการทีน่าจะมปีระสทิธผิล แตทัง้นีต้อง

ดำเนนิการใหมกีารนำไปใชอยางจรงิจงั ควบคูไปกบัการตดิตาม ตรวจสอบ

อยางสมำ่เสมอดวย 

การลดลงของปริมาณสัตวน้ำ...  ปริมาณสัตวน้ำทะเลของประเทศไทย 

กำลังลดลงอยางมาก ดังจะเห็นไดจากแนวโนมการลดลงอยางตอเนื่อง 

ของอัตราการจับสัตวน้ำตอการลงแรงประมง จำนวนตัวที่จับไดตอหนวย 

เวลาและดัชนีช้ีวัดความอุดมสมบูรณของสัตวน้ำโดยวิธีอ่ืนๆ (เชนการประเมิน 

สภาวะทรัพยากรและการประมง) ระบุวาปริมาณสัตวน้ำลดลงถึงรอยละ 87 

นับตั้งแตป 2509 – 2546 เปนตนมา นอกจากนี้ยังมีตัวแปรเสริมอื่นๆ เชน 

ปริมาณการจับทั้งหมดอยูในระดับต่ำและจับปลาเปนและสัตวน้ำราคาต่ำ 

ไดเพิ่มขึ้น ซึ่งทั้งหมดนี้บงชี้วาปริมาณ ทรัพยากรสัตวน้ำของไทยกำลังลดลง 

อยางนาเปนหวงและการบริหารจัดการ ทรัพยากรก็ไมเปนไปตามหนทางแ

หงความยั่งยืน  (ดูบทที่ 2 และกรอบที ่2.1 ประกอบ) ทั้งนี้แนวโนมดังกลาว 

มิใชจะเกิดข้ึนเฉพาะในประเทศไทย เทาน้ัน แตพบวาปริมาณสัตวน้ำ ท่ีจับได 

จากการประมงทะเลทั่วโลกเกือบ 1 ใน 3 ลดลงอยางรวดเร็วจนอยูใน 

ภาวะวิกฤต ิและอัตราการลดลงนี้ยังเปนอัตราเรงอีกดวย จากผลการศึกษา 

เมื ่อไมนานมานี ้แสดงใหเห็นวา การลดลงของทรัพยากรประมงมีสวน 

ตอการสูญเสียอยางมากมายของความ หลากหลายทางชีวภาพทางทะเล 

ซึ่งอาจเปนผลใหปริมาณสัตวน้ำทั่วโลก หมดสิ้นไปภายในป 25938

ความยากจนของชาวประมงพื้นบาน...  การลดลงของทรัพยากรสัตวน้ำ

ในธรรมชาติไดเพิ่มแรงกดดันใหกับชาวประมงพื้นบานขนาดเล็ก ซึ่งเปน 

กลุมที่ออนไหวตอความเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรชายฝง โดยชาวประมง

กลุมนี้ตองดิ้นรนตอสูกับผูประกอบการประมงพาณิชย เพื่อแยงชิง

ทรัพยากรประมงที่นับวันมีแตจะลดนอยถอยลงไปทุกขณะ แมวาจะมี

ความพยายามในการชี้ใหเห็นถึงความขัดแยงระหวางชาวประมงสองกลุม

นี้มายาวนานกวา 20 ป แตปญหาดังกลาวก็ยังคงทาทายอยูจนถึงปจจุบัน 

(กรอบที ่1.2) 

8Worm et al., 2006.

คุณภาพของชายหาดมีความสำคัญตอการทองเที่ยว ดังเชนที่หาดปาตอง จังหวัดภูเก็ต

ที่มา: ธนาคารโลก, 2550.

รูปที่ 1.6: คุณภาพน้ำบริเวณชายฝงทะเล  
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ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ, 2547

กรมควบคุมมลพิษมีสถานีติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำอยู 240 สถาน ี

โดยในชวงป 2546 - 2547   คุณภาพน้ำที่ตรวจวัดไดในหลายสถานีจัดอยู

ในขั้น “เสื่อมโทรม” หรือ “เสื่อมโทรมมาก” (รูปที่ 1.6 และแผนที่ในหนา 

iv และ v) บริเวณที่มีคุณภาพน้ำต่ำ ไดแก อาวไทยตอนในและปากแมน้ำ

ปากพนัง  แมน้ำปตตานี และแมน้ำระนอง นอกจากนี้คุณภาพน้ำใน

บริเวณสถานีตรวจวัดรอยละ 10 ถึง 25 พบวามีการปนเปอนของโคลิฟอรม

แบคทีเรีย ซึ่งเปนดัชนีที่บงชี้ถึงภาวะมลพิษที่เกิดจากสิ่งขับถายของมนุษย

อยูในระดับที่สูงเกินคามาตรฐาน 

ปรากฏการณน้ำเปลี่ยนสีและสารพิษ...  ปรากฏการณน้ำเปลี่ยนส ีหรือ

ขี้ปลาวาฬ ซึ่งมีสาเหตุจากการที่สาหรายบางชนิดเจริญเติบโตมากเกินไป

นั้น ไดกลายเปนปรากฏการณที่เกิดขึ้นบอยครั้งในนานน้ำไทย ทั้งนี้การ

เติบโตของสาหรายเปนผลจากปริมาณความเขมขนของธาตุอาหารที่ถูกพัด

พาลงสูทะเลอยางมากมาย จนสงผลกระทบตอปลา กุง ปู และหอย รวมถึง

มนุษย ในชวงป 2524 - 2536 มักสังเกตเห็นปรากฏการณน้ำเปลี่ยนสี 

เกิดขึ้นตามแนวชายฝงอาวไทยตอนในและฝงตะวันออก ตั้งแตหัวหินไป 

จนถึงระยอง แตในชวงป 2543-2544 ไมพบปรากฏการณนี้เกิดขึ้นที่หัวหิน 

และเพชรบุร ี แตพบวาเกิดขึ้นในจังหวัดสมุทรสงคราม และสมุทรปราการ

เพียงแหงละครั้ง อยางไรก็ตามมักพบเห็นปรากฏการณน้ำเปลี่ยนส ีเกิดขึ้น

 2547  2546

ดีมาก ดี ปานกลาง เสื่อมโทรม   เสื่อมโทรมมาก
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ตามแนวชายฝงจังหวัดชลบุรี และระยองเปนประจำทุกป  

โลหะหนัก...  มีการตรวจวัดปริมาณความเขมขนของโลหะหนักในตะกอน 

ปลา กุง ปู และหอยเปนครั้งคราว โดยพบวามีปริมาณคอนขางสูงใน

บริเวณที่เปนแหลงรองรับของเสียจากอุตสาหกรรม อยางไรก็ตามปริมาณ

ความเขมขนของโลหะหนักที่ตรวจพบในปลา กุง ป ู และหอย ไมวาจะเปน

แคดเมียม โครเมี่ยม ตะกั่ว และปรอทนั้น ยังอยูในมาตรฐานที่ยอมรับได   

คุณภาพสิ่งแวดลอมชายหาด...  ชายหาดที่สะอาดและมีการบริหาร

จดัการทีด่ ีมคีวามสำคญัตอคณุภาพนำ้และการทองเทีย่ว จากตารางที ่ 1.3 

พบวาคณุภาพสิง่แวดลอมโดยทัว่ไปของชายหาดหลายแหงยงัอยูในสภาพด ี

ประเทศไทยมีแหลงน้ำจืดอยูอยางจำกัด เนื่องจากสภาพภูมิประเทศของ

พื้นที่ลุมน้ำแตละแหง โดยที่แมน้ำสวนใหญมีขนาดเล็กและเปนแมน้ำสาย

สั้น ๆ  ซึ่งทั้งหมดลวนอยูภายใตอิทธิพลของกระแสน้ำในมหาสมุทร ทั้งนี้

แมนำ้ 4 สายหลกั ไดแก แมนำ้บางปะกง แมนำ้เจาพระยา แมนำ้ทาจนี และ

แมนำ้แมกลอง ไหลลงสูอาวไทยตอนบน ในขณะทีแ่มนำ้ตาปไหลลง สูอาว

ไทยทีอ่าวบานดอน จงัหวดัสรุาษฎรธาน ีสำหรบัปรมิาณนำ้ฝนเฉลีย่นัน้ พบ

วาแตกตางกันไปในแตละพื้นที ่ โดยมีคาเฉลี่ยตอป ตั้งแต 1,000 - 4,000 

มิลลิเมตรขึ้นไป อยางไรก็ตามปริมาณน้ำเกือบทั้งหมดจะไหลลง สูทะเล

อยางรวดเรว็ ดวยเหตทุีลุ่มนำ้มขีนาดสัน้จงึไมเหมาะตอการกอสรางอางเกบ็

นำ้ขนาดใหญ ดวยเหตนุีจ้งึไมสามารถกกัเกบ็นำ้ไวใชในอนาคตได จงึตองมี

การสูบน้ำใตดินขึ้นมาใชเพื่อใหเพียงพอกับความตองการ ในประเทศไทยมี

แองนำ้บาดาลอยู 12 แหลง มอีตัราการใหนำ้รวมทัง้สิน้ 3,161 ลานลกูบาศก

เมตรตอป ในจำนวนนี ้ รอยละ 51 (หรอืประมาณ 4 ลานลกูบาศกเมตรตอ

วนั) อยูในบรเิวณแนวชายฝง และเกอืบรอยละ 90 ของปรมิาณนำ้ใตดนิทีใ่ช

ในพืน้ทีช่ายฝงทะเลมาจากแหลงทางตอนลาง ของแมนำ้เจาพระยา 

รูปที ่ 1.7 แสดงใหเห็นถึงสถานการณน้ำของประเทศไทย ซึ่งพบวาตัวเลข

แสดงศักยภาพในการกักเก็บน้ำสูงสุด และปริมาณน้ำกักเก็บเฉลี่ยในเกือบ

ทกุภมูภิาคของประเทศ ตำ่กวาปรมิาณนำ้ทาตอปอยูมาก นอกจากนี ้  ความ

ตองการใชน้ำเฉลี่ยของ 3 ใน 6 ภูมิภาค ยังสูงเกินกวาปริมาณน้ำกักเก็บที่

สามารถนำไปใชประโยชนไดอกีดวย ดงันัน้ เพือ่ตอบสนองความตองการใช

น้ำที่เพิ่มขึ้น จึงควรที่จะสรางอางเก็บน้ำขนาดเล็ก พรอมทั้งแสวงหาทาง

เลอืกอืน่ ๆ  ในการกกัเกบ็นำ้ฝนไวใชประโยชน  (ดบูทที ่2 ประกอบ) 

ปญหาการกัดเซาะชายฝงและภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นตามแนวชายฝงของ

ประเทศไทย ไดกลายเปนประเด็นปญหาเรงดวนที่สุดปญหาหนึ่งที่มีการ

กลาวถึงกันมาก การกัดเซาะชายฝงเปนกระบวนการทางธรรมชาติ 

โดยเฉพาะจากอิทธิพลของลม คลื่น และกระแสน้ำ  แตเมื่อใดที่มีอิทธิพล

ของมนุษยเขามาเกี่ยวของดวย เชน การเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดิน

จะสงผลใหปญหาทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น 

รูปที่ 1.7 : สถานการณน้ำในประเทศไทย ป2547

หมายเหตุ : เฉพาะเขื่อนที่มีขนาดใหญเทานั้น 

ที่มา: กรมทรัพยากรน้ำ, 2549 

ตารางที่ 1.3: ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดลอมชายหาด ป 2548

จำนวนดาว ผลการประเมิน ชายหาด

ดีมาก หาดอาดัง, หาดยาว, หาดบิเละ

ดีมาก - ดี หาดกะรน, หาดคลองดาว, หาดไรเลย, หาดทุงวัวแลน

ดี หาดพัทยา, หาดทรายแกว
หาดวงเดือน, หาดแมรำพึง, 
หาดชะอำ, หาดหัวหิน,หาดเฉวง,
หาดปาตอง, หาดนพรัตนธารา, หาดอาวนาง, หาดสุรินทร, 
หาดในยาง,
หาดเจาไหม, หาดหยงหลิน

ดี - ปานกลาง หาดบางแสน, หาดเชิงมน, หาดปากเมง

ปานกลาง หาดวอนนภา, หาดจอมเทียน, หาดบานชื่น, หาดละไม

หมายเหตุ: ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดลอมชายหาด ประเมินจากคุณภาพน้ำ โดยพารามิเตอรที่นำ

มาวิเคราะห คือ ปริมาณโคลิฟอรมแบคทีเรียทั้งหมดและปริมาณ ของแข็งแขวนลอย 

นอกจากนี้ยังประเมินจากการจัดการของเสียในบริเวณดังกลาวดวย 

ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ, 2549

0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000

29,470 10,994 4,103 8,088 5,175 656

18152 6491 1,004 14356 5431 0

26647 11,624 2035 28,319 7,434 72

50,828 55,504 24,030 17,160 43,384 22,397

ป 2547
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เฉียงเหนือ
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แมกลอง
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ภาคกลางตอนบน

(ลานลูกบาศกเมตร)

ปริมาณความตองการใชน้ำเฉลี่ย

ศักยภาพในการกักเก็บน้ำสูงสุด

ปริมาณน้ำทาเฉลี่ยตอป

ปริมาณน้ำกักเก็บที่สามารถ
นำไปใชประโยชนได

ลุมน้ำแมกลอง
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2006

ตารางที่ 1.4: การกัดเซาะและการสะสมตัวของชายฝง บริเวณอาวไทย

และทะเลอันดามัน

ลักษณะชายฝงทะเล ฝงอาวไทย
(รอยละ)

ฝงทะเลอันดามัน 
(รอยละ)

ชายฝงทะเลคงสภาพ 63 84

ชายฝงทะเลสะสมตัว 8 4

ถูกกัดเซาะมากกวา 5 เมตรตอป 11 2

ถูกกัดเซาะ 1-5 เมตรตอป 18 10

ที่มา: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2548

กรอบที่ 1.3: ชายฝงที่ถูกกัดเซาะ:  ฤ าชุมชนจะสูญสิ้น

หมูบานขุนสมุทรจีน จังหวัดสมุทรปราการ   เปนชุมชนที่ตั้งอยูในพื้นที่วิกฤติที่มีปญหาการกัดเซาะชายฝงอยางรุนแรง ตลอดระยะเวลา 28 ปที่ผานมา   

หมูบานนี้ไดสูญเสียพื้นที่ดินตามแนวชายฝงทะเลไปแลวมากกวา 1 กิโลเมตร  เปนเหตุใหโรงเรียนที่ทำการของสวนราชการ รวมถึงประชาชนตองอพยพ
ถอยรนเขาไปในแผนดินครั้งแลวครั้งเลา ในชวงเวลากวา 2 ทศวรรษครึ่งที่ผานมา โรงเรียนของชุมชนตองยายสถานที่ตั้งมาแลวถึง 4 ครั้ง สวนผูใหญบาน
เองก็ยายบานมาแลวถึง 7 ครั้ง ในขณะที่สมาชิกอีกหลายคนในชุมชนเลือกที่จะยายออกไปจากหมูบาน 

การเพิ่มขึ้นของการกัดเซาะที่เกิดขึ้นในบานขุนสมุทรจีนนี้ เปนผลจากการสูญเสียพื้นที่ปาชายเลนที่ขึ้นอยูตลอดแนวชายฝง เมื่อปราศจากระบบรากของ
ปาชายเลนที่จะคอยชวยรักษาเสถียรภาพของแนวชายฝงและชวยเพิ่มตะกอนแลว แนวชายฝงก็ไมอาจตานทานตอกระแสลมแรง คลื่นและกระแสน้ำ 
ที่ถาโถมเขาใสอยูเนืองนิจไดอีกตอไป 

ทุกวันนี้ชาวบานตางรวมแรงรวมใจกันรักษาวัดขุนสมุทราวาสซึ่งเปนศูนยรวมจิตใจของหมูบานเอาไว  ทั้งที่ในอดีตวัดนี้เคยตั้งอยูไกลจากแนวชายฝงมาก 
แตปจจุบันพื้นที่กวาครึ่งหนึ่งของวัดจมอยูใตน้ำทะเล แมวาชาวบานไดรวมกันสละทรัพยสินสวนตัวเพื่อรักษาวัดไว แตพวกเขาไมสามารถเปลี่ยนแปลง
แกไขตนตอที่ทำใหเกิดการกัดเซาะได หากปราศจากการดำเนินงานและความชวยเหลืออยางจริงจังจากหนวยงานภาครัฐบานขุนสมุทรจีน รวมถึง
หมูบานอื่น ๆ ที่ประสบปญหาในลักษณะเดียวกัน ก็จะตองอพยพยายไปเรื่อย ๆ จนกวาจะไมมีแผนดิน...และเมื่อนั้นก็จะไมมีหมูบานเหลืออยูอีกตอไป 

 

การกัดเซาะชายฝงที่เกิดขึ้นบริเวณวัดขุนสมุทรทราวาส  ไดกลืนกินแผนดินไปแลวกวา 1,000 เมตร 
ที่มา: ธนวัฒน  จารุพงษสกุล, 2548 
การกัดเซาะชายฝงที่เกิดขึ้นบริเวณวัดขุนสมุทรทราวาส  ไดกลืนกินแผนดินไปแลวกวา 1,000 เมตร 
ที่มา: ธนวัฒน  จารุพงษสกุล, 2548 

การกัดเซาะที่เกิดขึ้นทางฝงทะเล อันดามันมีสาเหตุจากธรรมชาติเปนสวน

ใหญ ในขณะที่ฝงอาวไทยซึ่งมีอัตราการกัดเซาะรุนแรงที่สุดนั้น เปนผลจาก

การกระทำของมนุษย  

โดยเฉพาะกิจกรรมการทำเหมืองทราย  การกอสรางโครงสรางตางๆตาม

แนวชายฝง เชน สะพานทาเทยีบเรอื เขือ่นหรอืกำแพงกนัคลืน่ การทรดุตวั

ของแผนดนิอนัเนือ่งมาจากการสบูนำ้ใตดนิขึน้มาใช ตลอดจนการเพิม่ขึน้ของ

ระดับนำ้ทะเล ลวนเปนปจจัยทีเ่รงใหเกดิการกดัเซาะมากขึ้น (กรอบที ่ 1.4) 

นอกจากนี ้ การเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดิน เชน การแผวถางปา 

ชายเลนเพื่อทำบอเลี้ยงปลาและนากุง อาจทำใหความสามารถในการ

บรรเทาปญหาการกัดเซาะชายฝงของพื้นที่นั้นลดนอยลง 

อัตราการกัดเซาะ...  ในแตละปแนวชายฝงกวา 600 กิโลเมตร เผชิญกับ

ปญหาการกัดเซาะในอัตราที่มากกวา 1 เมตร จากผลการศึกษาในป 2548 

พบวารอยละ 11 และรอยละ 2 ของแนวชายฝงอาวไทย และทะเล

อันดามันตามลำดับ มีอัตราการกัดเซาะมากกวา 5 เมตรตอป (ตารางที่ 

1.4) ซึ่งเทากับการสูญเสียพื้นที่ดินบริเวณชายฝงถึง 2 ตารางกิโลเมตร คิด

เปนมูลคาประมาณ 156 ลานเหรียญสหรัฐในแตละป ถาแนวโนมของการ

กัดเซาะยังคงเปนเชนนี้ตอไป ในอีก 4 ปขางหนา ประเทศไทยอาจตองสูญ

เสียพื้นที่ดินซึ่งมีขนาดใหญกวาเกาะเสม็ดไปอยางถาวร   
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กรอบที่ 1.4: สาเหตุการกัดเซาะชายฝงทะเล 

ความรุนแรงของการกัดเซาะชายฝงที่เกิดขึ้นตลอดแนวทะเลอันดามันและอาวไทยนำมาซึ่งความเสี่ยงหลายประการตอชุมชนทองถิ่น แมวาการเปลี่ยนแปลง

ตาง ๆ ที่เกิดขึ้นเปนไปตามธรรมชาติและไมสามารถหลีกเลี่ยงไดก็ตามแตกิจกรรมตาง ๆ ของมนุษยไดไปกระตุนใหการกัดเซาะตามธรรมชาต ิและการสะสมตัว

ของตะกอน เกิดการเปลี่ยนแปลงอยางรุนแรง จนสงผลกระทบในเชิงลบตอพื้นที่แนวชายฝง 

ปจจัยที่เกิดจากธรรมชาติ: 

คลื่น  ลม  และกระแสน้ำ:  คลื่น ลม และกระแสน้ำ เปนกลไกธรรมชาติที่ทำใหเกิดการกัดเซาะชายฝง     การเคลื่อนที่ของลมและกระแสน้ำไดพัดพา
ทรายออกไปจากพื้นที่ที่ไมมีการปองกัน การกัดเซาะรูปแบบนี้ไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตามฤดูกาล ไตฝุน และการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศอื่นๆ

การเพ่ิมข้ึนของระดับน้ำทะเล: มีความสัมพันธไมทางใดก็ทางหน่ึงกับการทรุดตัวของแผนดิน การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือท้ัง 2 อยาง รวมกัน 
โดยระดับน้ำทะเลที่เพิ่มนี ้สงผลใหคลื่นและกระแสน้ำขยายวงกวางมากขึ้น 

ปจจัยที่เกิดจากมนุษย: 

การใชนำ้ใตดนิ และแผนดนิทรดุ:  การทรดุตวัของแผนดนิเปนการทีร่ะดบัพืน้ดนิลาดตำ่ลงเรือ่ย ๆ สงผลใหการกดัเซาะทีเ่กดิขึน้ตามธรรมชาตขิยาย 
วงกวางมากขึน้ เนือ่งจากกระแสนำ้สามารถไหลไปยงัพืน้ทีท่ีอ่ยูตำ่กวาได   การใชประโยชนทีด่นิอยางไมเหมาะสม เชน บอเลีย้งปลา หรอืเลีย้งกุง ลวนแต
เรงกระบวนการกดัเซาะใหเกดิเรว็ขึน้ ทัง้นีส้าเหตสุำคญัของการทรดุตวัของแผนดนิทีเ่กดิจากการกระทำของมนษุย คอื การสบูนำ้ใตดนิมาใชมากเกนิไป  

การพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝง:  การพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝงโดยปราศจากการวางแผนท่ีเหมาะสมและการบังคับตามกฎหมาย เปนอีกปจจัยหน่ึงท่ีเรงใหการกัดเซาะ 
ชายฝงเปนไปอยางรวดเร็วย่ิงข้ึน ท้ังน้ีกิจกรรมท่ีนำมาซ่ึงความเสียหาย เชน การดูดทราย การเปล่ียนแปลงสันทราย และการกอสรางส่ิงปลูกสรางในทะเล 
เชน กำแพงกันคล่ืน ทาเรือ รวมถึงการขุดรองน้ำเดินเรือ โดยส่ิงเหลาน้ีเปนอุปสรรคตอกระบวนการทางธรรมชาติของการกัดเซาะและการตกตะกอน 

การเสื่อมโทรมของปะการัง และการสูญเสียปาชายเลน:  ปาชายเลนรวมทั้งแนวปะการัง และแหลงหญาทะเล ชวยปกปองการกัดเซาะไดเปน
อยางดี เพราะลดความสูงของคลื่นที่พัดเขาสูชายฝง และยังชวยยึดหรือดักจับตะกอนอีกดวย  

การลดลงของตะกอนจากแมน้ำ:  เขื่อนและโครงการพัฒนาดานเกษตรกรรมบางโครงการสรางขึ้นกีดขวางทางน้ำ จำกัดการไหลตามธรรมชาติของ
ตะกอน สงผลใหปริมาณตะกอนมายังชวากทะเลนอยลง แมวาปริมาณตะกอนที่มากเกินไปจะจัดเปนมลภาวะรูปแบบหนึ่ง แตการควบคุมปริมาณการ
ไหลตะกอนใหเหมาะสมก็เปนสิ่งจำเปน ทั้งนี้เพื่อเปนการรักษาเสถียรภาพของแนวชายฝง  

ที่มา: School of Ocean and Earth Science and Technology, 2006.

การกอสรางสิ่งปลูกสรางยื่นลงไปในทะเลและการแผวถางปาชายเลน ทำใหการกัดเซาะชายฝงทวีความรุนแรงขึ้น 

ที่มา: ธนวัฒน จารุพงษสกุล, 2548
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2006

พืน้ทีอ่ตุสาหกรรมเกอืบทัง้หมดในประเทศ จดัเปนพืน้ทีท่ีม่อีตัราการกดัเซาะ

ชายฝงสูงที่สุด โดยมีการจัดอันดับพื้นที่ซึ่งประสบปญหาในขั้นวิกฤติไว 30 

บรเิวณ ซึง่อยูในพืน้ทีข่องจงัหวดัตราด-จนัทบรุี ี  สมทุรปราการ-แมนำ้ทาจนี 

(อาวไทยตอนใน)  เพชรบรุ-ีประจวบครีขีนัธ  และนครศรธีรรมราช 

การสญูเสยีพืน้ทีด่นิและระบบสาธารณปูโภค...  ไมเฉพาะแตการสญูเสยี 

พื้นที่ดินเทานั้น การกัดเซาะชายฝงยังนำมาซึ่งความสูญเสีย ในสวนของ

เสนทางคมนาคม ระบบไฟฟา พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ำ พื้นที่เพาะปลูก และ

ระบบสาธารณปูโภคทีเ่กีย่วของ ทัง้นีเ้มือ่ประเมนิมลูคาความสญูเสยีดงักลาว 

ออกมาเปนตัวเงินจะพบวาสูงมาก แตปญหานี้ไมไดมีแตเฉพาะเรื่องของ

มูลคาที่เปนเงินตราเทานั้น ดังจะเห็นไดจากเหตุการณที่เกิดขึ้นกับชุมชน

ขุนสมุทรจีนในกรอบที ่1.3  

ภัยธรรมชาติ…  เนื่องดวยประเทศไทยมีแนวชายฝงที่ทอดยาว และมี

หลายจังหวัดที่อยูติดชายฝงทะเล จึงอาจถูกโจมตีจากภัยธรรมชาติทางน้ำ

หลายอยางดวยกัน ซึ่งนับวันยิ่งจะเกิดขึ้นบอยครั้งและสรางความเสียหาย

อยางรุนแรง โดยฝงอาวไทยเปนบริเวณที่อาจเกิดแผนดินถลม น้ำทวม 

ฉับพลัน และพายไุตฝุน  ในขณะทีฝ่งทะเลอนัดามนัอาจเกดิคลืน่ยกัษสนึาม ิ

หรือผลกระทบอื่น ๆ ซึ่งเกิดจากแผนดินไหวที่รุนแรง เชน การยุบตัวของ

แผนดิน หรือการเปลี่ยนแปลงของแนวชายฝง ตารางที่ 1.5 แสดงขอมูล

เหตุการณแผนดินถลมและอุทกภัยครั้งสำคัญที่เกิดขึ้นเมื่อไมนานมานี้ 

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก และผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้นตามมา

นั้นนาจะสงผลกระทบที่รุนแรงตอพื้นที่ชายฝงทะเลของไทยโดยเฉพาะ

บริเวณใกลอาวไทยที่ภูมิสัณฐานมีลักษณะแบนราบต่ำประกอบกับมี

ประชากรจำนวนมากอาศัยอยูบริเวณดังกลาวจึงเปนปจจัยที่เพิ่มความ

เสี่ยงของผลกระทบจากการเพิ่มสูงขึ้นของระดับน้ำทะเลใหมีมากขึ้นตาม

ไปดวยนอกจากนี้สถานการณที่ เกิดขึ้นในพื้นที่ก็มีสวนเชนเดียวกัน 

ยกตัวอยาง เชน ในพื้นที่ลุมน้ำเจาพระยาซึ่งมีการทรุดตัวของแผนดิน 

อันเปนผลจากการสูบน้ำใตดินมาใชมากเกินไปจะทำใหผลกระทบ 

ของการเพิ่มสูงขึ้นของระดับน้ำทะเลมากขึ้นตามไปดวย 

ในอาวไทย ภายในป 2643  โดยประเมนิใน 2 ชวงเวลา ซึง่อางองิจากแบบ

จำลองทีต่างกนั 4 รปูแบบทีใ่ชเพือ่คาดการณระดบันำ้ทะเลทีเ่พิม่สงูขึน้ทัว่โลก 

อยางไรกต็าม จำเปนอยางยิง่ทีจ่ะตองมกีารรวบรวมขอมลูเพิม่เตมิ  ตลอดจน

รูปที่ 1.8: พื้นที่ที่คาดวาจะถูกน้ำทะเลทวมสูงถึง 5 เมตร

ที่มา: จากการวิเคราะหเปรียบเทียบของธนาคารโลก, 2549

ตารางท่ี 1.5: เหตุการณแผนดินถลมและน้ำทวม

วันที่ เหตุการณ

22 พ.ย. 2531 แผนดินถลมที่ตำบลกะทูน อำเภอพิปูน จังหวัด
นครศรีธรรมราช มีผูไดรับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต 230 คน 
บานเรือนเสียหาย 1,500 หลังคาเรือน พื้นที่เกษตรเสีย
หายไป 984 เฮคแท (6,150 ไร) คิดเปนมูลคาความเสีย
หาย 1,000 ลานบาท นอกจากนี้ยังมีเหตุการณแผนดิน
ถลมทีบ่านครีวีงศ อำเภอลานสกา จงัหวดันครศรธีรรมราช มี
ผูไดรับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต 12 คน บานเรือนไดรับความ
เสยีหายบางสวนหรอืทัง้หลงัจำนวน 362 หลงัคาเรอืน 

29 พ.ย. 2536 พายดุเีพรสชัน่ทำใหเกดินำ้ทวมในจงัหวดันครศรธีรรมราช 

4 พ.ย. 2540 พายไุตฝุนลนิดาทำใหเกดินำ้ทวมในจงัหวดันครศรธีรรมราช 

30 ก.ค. 2542 แผนดินถลมที่เขาคิชกูฏ จังหวัดจันทบุรี ทำความเสียหาย
ใหกับบานเรือน ปศุสัตว และพื้นที่ทำการเกษตร แต
ประชาชนอพยพออกจากพื้นที่ไดทันกอนเกิดเหตุการณ 

20-22 พ.ย. 2543 น้ำทวมในจังหวัดสงขลา 

17 ต.ค. 2547 แผนดินถลมที่บานหวยสม ตำบลเขาคราม อำเภอเมือง
กระบี ่ มีผูเสียชีวิต 3 คน ไดรับบาดเจ็บ 1 คน บานเรือน
เสียหาย 25 หลังคาเรือน 

26 ธ.ค. 2547 เกิดแผนดินไหวครั้งใหญในประเทศอินโดนีเซีย ทำใหเกิด
คลื่นยักษสึนามิตามแนวชายฝงทะเลอันดามัน 

ธ.ค. 2548 เกิดฝนตกหนักเปนสาเหตุใหเกิดน้ำทวมในจังหวัดสงขลา
และหลายพื้นที่ในภาคใต 

ท่ีมา: สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และกระทรวงมหาดไทย

ตารางท่ี 1.6: การคาดการณการเพ่ิมสูงข้ึนของระดับน้ำทะเลในประเทศไทย

แบบจำลอง

ระดับน้ำทะเลที่คาดวาจะเพิ่มสูงขึ้น (เซนติเมตร)

ทั่วโลก
อาวไทย

(ชวงเวลา 1)
อาวไทย

(ชวงเวลา 2)

ระดับอางอิงฐาน 56.2 13.0 3.3

ระดับต่ำ 144.0 101.0 17.3

ระดับกลาง 216.0 189.0 28.0

ระดับสูง 345.0 319.0 48.9

หมายเหตุ : ชวงเวลา 1 และ 2 มาจากผลการศึกษาที่ตางกันใน 2 ชวงเวลา คือ ในป 2533 
และ 2534 ตามลำดับ การออกแบบการทดลอง ทั้ง 4 รูปแบบนั้น อางอิงจากแบบจำลองเพื่อ
ศึกษาการเพิ่มสูงขึ้นของระดับน้ำทะเลทั่วโลก รวมกับขอมูลอัตราการตกตะกอน (2-2.5 
มิลลิเมตรตอป) และการทรุดตัวของแผนดินโดยเฉลี่ย (ประมาณ 0.5 มิลลิเมตรตอป) ใน
บริเวณฝงอาวไทย จากการประมาณคานอกชวงเวลา (Extrapolation) พบวา ระดับการ

เปลี่ยนแปลงของน้ำทะเลอยูที ่12-18 เซนติเมตร  

ที่มา: ธนวัฒน จารุพงษสกุล และอภิชาติ ศุภเวชรักษากุล, 2548 

14



อุนขึ้น มีผลใหความสามารถในการละลายกาซคารบอนไดออกไซดลดลง 

รอยละ 14-30 ซึ่งจะไปลดกระบวนการทางชีววิทยาในการสรางคารบอเนต9 

คารบอนไดออกไซดในช้ันบรรยากาศ อันเปนผลจากการเปล่ียนแปลงสภาพ 

ภูมิอากาศยังกอใหเกิดผลกระทบโดยตรงตอทรัพยากรทางทะเล เนื่องจาก 

มหาสมุทรเปนแหลงดูดซับกาซคารบอนไดออกไซด จึงทำใหน้ำทะเลมีสภาพ 

เปนกรดมากข้ึน ท้ังน้ีคาดวาผลกระทบดังกลาวจะสงผลรายแรงตอมหาสมุทร 

ทางตอนใต และแนวปะการัง10

9Hardy 2003
10The Royal Society 2005.

รูปท่ี 1.10: ผลกระทบจากการเพ่ิมข้ึนของระดับน้ำทะเลท่ีมีตอมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศของประเทศในแถบเอเชียตะวันออก

ที่มา: จากการวิเคราะหเปรียบเทียบของธนาคารโลก, 2549
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พฒันาแบบจำลองตาง ๆ เพือ่ใหการประเมนิมคีวามถกูตอง มากขึน้และเพือ่

เตรยีมความพรอมในการรบัมอืกบัปญหาไดอยาง มปีระสทิธภิาพ 

กรุงเทพมหานครเปนหนึ่งในพื้นที่วิกฤติ… จากผลการศึกษาของ 

ธนาคารโลกในประเทศที่กำลังพัฒนา 84 ประเทศ พบวา ภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกจะไดรับผลกระทบอยางมีนัยสำคัญจากการเพิ่มสูงขึ้นของระดับ

น้ำทะเล (รูปที่ 1.10) รูปที ่ 1.8 และ 1.9 แสดงพื้นที่ที่คาดวาน้ำทะเลจะ

ทวมถึง และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเพิ่มสูงขึ้นของระดับน้ำทะเลใน

ประเทศไทยตามลำดับ 

จากผลการศึกษาซึ่งประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก 6 ตัวชี้วัด ไดแก ที่ดิน 

ประชากร ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ พื้นที่เมือง พื้นที่เกษตร และ 

พื้นที่ชุมน้ำ พบวาเมื่อระดับน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้น 5 เมตร ภูมิภาคเอเชียตะวัน

ออกจะไดรับผลกระทบรุนแรงที่สุด โดยประเทศเวียดนามจะไดรับผล

กระทบมากที่สุดในบรรดา 13 ประเทศที่ทำการศึกษาในครั้งนี ้รองลงมาคือ 

ประเทศไทย และเมยีนมาร สำหรบัประเทศไทยนัน้ การทีร่ะดบันำ้ทะเลเพิม่

สงูขึน้ 5 เมตร จะสงผลกระทบตอประชากรรอยละ 12 นอกจากนีร้อยละ 23 

ของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ รอยละ 17 ของพื้นที่เมือง รอยละ 4 

ของพื้นที่เกษตร และรอยละ 36 ของพื้นที่ชุมน้ำ ก็จะไดรับผลกระทบดวย

เชนเดียวกัน ผลการศึกษายังบงชี้วา พื้นที่ที่ไดรับผลกระทบมากที่สุด ไดแก 

บริเวณสามเหลี่ยมปากแมน้ำเจาพระยาตอนลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

จังหวัดระยอง จังหวัดตราด และจังหวัดจันทบุรี  

ผลกระทบตอปะการังและมหาสมุทร…  มีการคาดการณวาการ 

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อาจสงผลกระทบที่รุนแรงตอแนวปะการัง 

โดยทำใหสภาพชีวเคมีทางทะเลเปลี่ยนแปลงไป การที่น้ำในมหาสมุทร 

รูปท่ี 1.9: ผลกระทบจากการเพ่ิมสูงข้ึนของระดับน้ำทะเลในประเทศไทย

ที่มา: จากการวิเคราะหเปรียบเทียบของธนาคารโลก, 2549
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2006

ประเทศไทยซึ่งครั้งหนึ่งเคยอุดมสมบูรณไปดวยทรัพยากรทางทะเลและ

ชายฝง แตปจจุบันทรัพยากรเหลานี้อยูภายใตภาวะที่กดดันอยางเห็นไดชัด 

ทั้งนี้เนื่องจากการพัฒนาเมืองและอุตสาหกรรม การทองเที่ยวและสันทนา

การ การประมง การเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ การขนสงทางทะเล และ

อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของทำใหความตองการใชทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มสูง

ขึ้น จนกอใหเกิดภาวะมลพิษตอพื้นที่ชายฝง รวมไปถึงระบบนิเวศ หลังจาก

ที่กลาวถึงภาพรวมโดยยอของอัตราการเติบโตของประชากรและการขยาย

ตัวของเศรษฐกิจแลว ในบทนี้ยังจะไดกลาวถึงภาวะกดดันในแตละ

ประเด็น ซึ่งในชวงทายจะชี้ใหเห็นถึงความเชื่อมโยงระหวางการเติบโตทาง

เศรษฐกิจและความเสื่อมโทรมของสภาพแวดลอม พรอมทั้งกลาวถึงความ

จำเปนในการดำเนินงานเพื่อนำไปสู “การเติบโตอยางมีคุณภาพ” 

จากจำนวนประชากรของประเทศไทยรวมทัง้สิน้ 62 ลานคน พบวาเกอืบ 1 

ใน 4 หรอืประมาณ 13 ลานคน อาศยัอยูใน 22 จงัหวดัชายฝงทะเล (ไมรวม

กรุงเทพมหานคร)  ในชวง 5 ปที่ผานมา พบวาอัตราการเติบโตตอปของ

ประชากรในจงัหวดัชายฝงทะเลอยูทีร่อยละ 1 เมือ่เปรยีบเทยีบกบัอตัราการ

เติบโตเฉลี่ยของประเทศซึ่งอยูที่รอยละ 0.8 ทั้งนี้เนื่องจากโอกาสที่จะไดรับ

การวาจางงานในภาคบรกิาร และภาคการผลติ ไดดงึดดูใหแรงงานจากพืน้ที่

อืน่ รวมถงึแรงงานอพยพจากประเทศเพือ่นบาน เดนิทางเขามาในพืน้ทีเ่หลา

นี้เปนจำนวนมาก เมื่อเปรียบเทียบจำนวนประชากรไทยตอพื้นที่เปนตาราง

กิโลเมตรของแหลงปะการังหรือความยาวเปนกิโลเมตรของแนวชายฝง จะ

พบวาตัวเลขคอนขางสูง (รูปที ่ 2.1) ซึ่งการเพิ่มขึ้นของประชากรนี้ทำให

การนำทรพัยากรทางทะเลและชายฝงมาใชประโยชน เพิม่มากขึน้ตามไปดวย 

อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูง...  ตลอดชวง 5 ปที่ผานมา พบวา

อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของ 22 จังหวัดชายฝงทะเลสูงกวาคาเฉลี่ย

ของประเทศประมาณรอยละ 7 (รูปที่ 2.2) การเติบโตที่วานี้เกิดขึ้นบริเวณ

อาวไทยตอนบนและอาวไทยฝงตะวันออกใกลกับกรุงเทพมหานคร สวน

การเติบโตที่เกิดขึ้นบริเวณอาวไทยตอนใต และพื้นที่อื่น ๆ ในฝงทะเล

อันดามัน อยูที่รอยละ 3-4 

ภาคที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงที่สุด ไดแก ภาคการทองเที่ยว และ

อุตสาหกรรมการผลิต คิดเปนรอยละ 3.4 และ 19 ของมูลคาผลิตภัณฑ

มวลรวมภายในประเทศตามลำดับ โดยเฉพาะภาคการผลิตนั้นถือวาเปน

อุตสาหกรรมหลัก ทั้งนี้โรงงานอุตสาหกรรมที่ตั้งอยูบริเวณพื้นที่ชายฝง ได

วาจางแรงงานเกือบครึ่งหนึ่งของแรงงานทั้งหมดเขาทำงาน คิดเปนมูลคา

เกือบครึ่งหนึ่งของผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศ ซึ่งผลผลิตที่ไดจากภาค

การผลิตจำนวนมหาศาลนี้ สวนใหญมาจากพื้นที่พัฒนาชายฝงทะเล 

ตะวันออก (Eastern Seaboard) บริเวณอาวไทยตอนบน และอาวไทย 

ฝงตะวันออก ทั้งนี้  เพือ่ตอบสนองตอความตองการในดานการสงออกและ

การบริโภคภายในประเทศที่เพิ่มสูงขึ้น  จึงสงผลใหภาคอุตสาหกรรมการ

ผลิตที่ตั้งอยูบริเวณชายฝงเติบโตขึ้นอยางรวดเร็วตลอดระยะเวลา 5 ปที่

ผานมา โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยรอยละ 7.5 ตอป  ซึ่งสูงกวาคาเฉลี่ย

ของประเทศที่มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยอยูที่รอยละ 6.6 ตอป 

การพัฒนาดานอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดชายฝงทะเลและโดยเฉพาะอยาง

ยิ่งการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมการผลิต ไดกอใหเกิดการจางงานใน

อัตราที่สูงมากเมื่อเทียบกับรอยละของจำนวนประชากร อยางไรก็ตามการ

พัฒนาของเมืองและอุตสาหกรรมนี ้ สงผลใหความตองการน้ำจืดเพิ่มมากขึ้น 

อีกทั้งปริมาณของเสียที่ตองกำจัดก็มีมากขึ้นตามไปดวย 

รูปที่ 2.1:  ความหนาแนนของประชากรตอทรัพยากรชายฝง
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ที่มา: ฐานขอมูลปะการัง, สถาบันทรัพยากรโลก,  2548

รูปที่ 2.2:  อัตราการเติบโตของประชากรและเศรษฐกิจ

ที่มา:  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
และสำนักงานสถิติแหงชาติ

จำนวนประชากรตอพื้นที่ของแหลงปะการังเปนตารางกิโลเมตร

จำนวนประชากรตอความยาวของแนวชายฝงเปนกิโลเมตร
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การเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ : ประเทศไทย

การเติบโตของผลิตภัณฑ มวลรวมภายในประเทศ : จังหวัดชายฝงทะเล

การเติบโตของประชากร : ประเทศไทย

การเติบโตของประชากร : จังหวัดชายฝงทะเล

การเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ การเติบโตของประชากร
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ความไมสมดุลระหวางอุปสงคและอุปทานของน้ำจืด…  จากที่ได

กลาวแลวในบทที ่1 วาแหลงน้ำจืดของประเทศไทยถูกจำกัดดวยสภาพภูมิ

ประเทศของพื้นที่ลุมน้ำซึ่งเปนแหลงรองรับน้ำ นอกจากนีม้กีารนำนำ้ใตดนิ

ขึน้มาใชเพือ่ตอบสนองความตองการทีเ่พิม่ขึน้อยางไมมทีีส่ิน้สดุ โดยเฉพาะ 

ในพื้นที่ชายฝงที่ขยายตัวอยางรวดเร็ว ทั้งนี้ปริมาณความตองการน้ำจืด

ทั้งหมดในประเทศไทยอยูที่ประมาณ 67,000 ลานลูกบาศกเมตรตอป ซึง่

สวนใหญอยูในพืน้ทีจ่งัหวดัชายฝง (รอยละ 64) ในพืน้ทีอ่าวไทยฝงตะวนัออก 

ซึ่งมีอุตสาหกรรมตั้งอยูหนาแนนนั้น ประสบกับปญหาความไมสมดุล

ระหวางอุปสงคและอุปทานของน้ำจืดเปนอยางมาก (รูปที่ 1.7) 

การนำน้ำใตดินมาใชเพื่อตอบสนองความตองการน้ำจืด  จำเปนตองมีการ

ติดตามตรวจสอบอยางรอบคอบ  เนื่องจากหากมีการสูบน้ำใตดินมาใช

มากเกินไปอาจเปนสาเหตุใหเกิดการแทรกซึมของน้ำเค็มและเกิดปญหา

การทรุดตัวของแผนดินได  ซึ่งจะทำใหเกิดปญหาการกัดเซาะเพิ่มขึ้น  

ดังตัวอยางที่เห็นไดในระหวางป 2503 ถึงป 2542 มีการสูบน้ำใตดินมาใช

รองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมและเมืองในกรุงเทพมหานคร  ทำใหเกิด

ปญหาการทรุดตัวของแผนดินอยางรุนแรง  ซึ่งแกไขปญหาดังกลาวโดย

การใชน้ำผิวดินเติมลงไปแทนที่น้ำใตดิน 

เพื่อเพิ่มอุปสงคดานน้ำจืด อาจจำเปนตองกอสรางอางเก็บน้ำขนาดเล็ก 

หรือแสวงหาทางเลือกอื่นในการกักเก็บน้ำ เชน การกักตุนน้ำฝนเปนตน 

ขณะเดียวกันในการพัฒนาดานตาง ๆ นั้นควรมีการติดตามเฝาระวังอยาง

ใกลชิดเพื่อควบคุมการเพิ่มขึ้นของอุปทานดานน้ำจืด 

ของเสียจากเมืองและอุตสาหกรรม…  ขณะที่บริเวณพื้นที่ชายฝงมี

ประชากรอาศยัอยูเพยีง 1 ใน 4  ของประชากรทัง้ประเทศ แตจากขอมลู ในป 

2542 พบวาปรมิาณออกซเิจนทีแ่บคทเีรยีใชในการยอยอนิทรยีสาร (บโีอด)ี 

ซึง่เปนดชันตีวัหนึง่ทีบ่งชีถ้งึภาวะมลพษิทางนำ้ทีต่รวจวดัไดในบรเิวณนีม้คีา

มากกวาครึง่หนึง่ของปรมิาณทีต่รวจวดัไดในแหลงนำ้ผวิดนิทัว่ประเทศ ทัง้นี้

พบวาคาบโีอดทีีต่รวจวดัไดรอยละ 43, 24 และ 33 มแีหลงกำเนดิจากชมุชน 

อตุสาหกรรม และเกษตรกรรมตามลำดบั และเมือ่พจิารณาจากปรมิาณบโีอ

ดีรวมทั้งหมดของทั้งประเทศพบวารอยละ 87 ของภาวะมลพิษที่เกิดขึ้นใน

พืน้ทีช่ายฝงนัน้มาจากภาคอตุสาหกรรม ในขณะทีอ่กีรอยละ 51 มาจากภาค

เกษตร และรอยละ 43 มาจากแหลงชมุชน (ตารางที ่2.1) 

การบำบดันำ้เสยีในภาคชมุชน…  ไดมกีารสรางระบบบำบดันำ้เสยีชมุชน

หลายแหงหรอือาจอยูในระหวางการกอสราง  แตปญหาทีพ่บในการกอสราง

หรอืการเดนิระบบบำบดั สงผลใหขดีความสามารถของระบบไมเปนไปตามที่

วางแผนไว ทัง้นีไ้ดมกีารกอสรางระบบบำบดันำ้เสยีไปแลว 26 แหง โดยมขีดี

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียรวมทั้งสิ้นประมาณ 1.1 ลานลูกบาศก

เมตรตอวนั สวนอกี 9 แหง (ซึง่สามารถรองรบันำ้เสยีรวมกนัไดทัง้หมด 1.15 

ลานลกูบาศกเมตรตอวนั) อยูในระหวางการกอสราง ซึง่เมือ่กอสรางแลวเสรจ็

จะทำใหขดีความสามารถในการรองรบันำ้เสยีชมุชนเพิม่ขึน้เปน 2.2 ลานลกู

บาศกเมตรตอวัน หรือคิดเปน 400 ตันของคาบีโอด ี อยางไรก็ตามพบวา

ระบบบำบัดน้ำเสียที่มีอยูในปจจุบัน 95 แหง นั้นมีการเปดใชงานจริงเพียง 

65 แหง จงึควรทีจ่ะดำเนนิการใหระบบบำบดัทีเ่หลอืสามารถเปดใชงานได

ฟารมเลี้ยงกุงกอใหเกิดภาวะมลพิษในรูปบีโอดีในพื้นที่ชายฝง 

ที่มา : ธนาคารโลก, 2550 

ตารางที่ 2.1: ปริมาณออกซิเจนที่แบคทีเรียใชในการยอยสลายอินทรียสาร (บีโอดี) ที่เกิดขึ้นในป 2542 จำแนกรายภาค (ตันตอวัน)

ภาค
ประเภทแหลงกำเนิดมลพิษ

รวม
ชุมชน อุตสาหกรรม เกษตรกรรม

กลาง 376 (39%) 232 (24%) 357 (37%) 964

ตะวันออก 85 (50%) 56 (33%) 29 (17%) 170

ใต 68 (63%) 12 (11%) 28 (26%) 108

เหนือ 189 (83%) 25 (11%) 14 (6%) 228

ตะวันออกเฉียงเหนือ 526 (57%) 18 (2%) 377 (41%) 920

รวมทุกพื้นที่ 1,242 343 805 2,390

รวมชายฝงทะเล 530 (43%) 300 (24%) 412 (33%) 1,242

หมายเหตุ: ปริมาณบีโอดีที่เกิดขึ้นในพื้นที่ชายฝงทะเล เปนผลรวมของภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคใต 
ที่มา : รายงานสถานการณสิ่งแวดลอมไทย ป 2544 
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ทั้งหมด และควรดำเนินการควบคูไปกับการขยายขอบเขตของโครงการ

นำรองดานการบำบัดน้ำเสียโดยใชพื้นที่ชุมน้ำใหกวางขวางยิ่งขึ้น ดังเชน

ตวัอยางทีด่ำเนนิการอยูทีเ่กาะพพี ีในภาคใต 

การบำบัดน้ำเสียในภาคอุตสาหกรรม…  กฎหมายไดกำหนดใหน้ำเสีย

จากอุตสาหกรรมตองไดรับการบำบัด พบวาปริมาณสารมลพิษที่วัดไดจาก

คาบโีอดซีึง่ถกูระบายในแตละวนันัน้ รอยละ 65 ระบายลงสูอาวไทยตอนบน 

รอยละ 25 ระบายลงสูบริเวณชายฝงทะเลตะวันออก และรอยละ 10 

ระบายลงสูอาวไทยฝงตะวันตก นอกจากนี้ยังพบวาไนโตรเจน 4.4 ตัน และ

ฟอสฟอรัส 0.8 ตัน โดยประมาณไดถูกระบายทิ้งในแตละวันดวย 

ตองการขอมูลที่เชื่อถือได…  ปจจุบันยังขาดขอมูลที่เชื่อถือไดในเรื่อง

ของปริมาณการเกิดและการบำบัดของเสีย ซึ่งขอมูลเหลานี้จำเปนตองมี

การเก็บรวบรวมและนำมาใชอางอิง ทั้งนี้คุณภาพของทรัพยากรทางทะเล

และชายฝง โดยเฉพาะอยางยิ่งคุณภาพน้ำทะเลและชายหาดขึ้นอยูกับ 

ความสามารถในการลดปริมาณและบำบัดมลพิษที่เกิดจากแหลงกำเนิด

ประเภทตาง ๆ วาทำไดดเีพยีงใด อยางไรกต็ามจำเปนตองมขีอมลูทีเ่ชือ่ถอืได 

สำหรับติดตามตรวจสอบผลการดำเนินงานดวย 

ชายฝงทะเลเปนจุดหมายการทองเที่ยวที่สำคัญของทั้งชาวไทยและชาว

ตางชาติ นอกจากนี้การทองเที่ยวยังเปนแหลงรายไดที่สำคัญของประเทศ 

โดยพบวารอยละ 10 ของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศมาจากการ

ทองเทีย่วและอตุสาหกรรมทีเ่กีย่วของ และเมือ่พจิารณารายไดของประเทศ 

ที่ไดจากการทองเที่ยวในแตละปนั้น พบวา 1 ใน 3 มาจากการทองเที่ยว 

ในพื้นที่ชายฝงทะเล อยางไรก็ตามกิจกรรมการทองเที่ยวไดสรางแรงกดดัน 

ตอทรัพยากรทางทะเลและชายฝงของประเทศเปนอยางมาก 

จำนวนนักทองเที่ยว…  ตั้งแตป 2543 เปนตนมา มีนักทองเที่ยวกวา 100 

ลานคนมาทองเทีย่วตามจงัหวดัชายฝงทะเล ซึง่ในจำนวนนีม้ากกวาครึง่หนึง่ 

เปนชาวตางชาต ิในป 2547 เพยีงปเดยีว มนีกัทองเทีย่วตางชาตกิวา 11 ลานคน 

มาเที่ยวในประเทศไทย  และในจำนวนนี้มีนักทองเที่ยวกวา 9 ลานคน 

หรือประมาณรอยละ 84 มุงตรงไปที่ 5 จังหวัดชายฝงทะเล ไดแก ภูเก็ต 

และกระบี ่ซึ่งตั้งอยูในฝงทะเลอันดามัน สุราษฎรธานีและสงขลา ในฝงอาว

ไทยตอนลาง และชลบุรีในฝงอาวไทยตะวันออก  

ภาวะกดดนัและรายไดจากการทองเทีย่ว…  รปูที ่ 2.3 แสดงใหเหน็ภาวะ

กดดนัของการทองเทีย่วในพืน้ทีช่ายฝงทะเลของประเทศไทย ซึง่พบวา จำนวน

นักทองเที่ยวตอความยาวของแนวชายฝงเปนกิโลเมตรนั้นอยูในเกณฑคอน

ขางสงู ทัง้นีภ้าวะกดดนัจากการทองเทีย่วทีส่งผลตอทรพัยากรชายฝง ไดแก 

ความเสยีหายหรอืความสญูเสยีทีเ่กดิขึน้ตอทรพัยากรในระหวางการกอสราง

สิง่ปลกูสรางตาง ๆ  การเพิม่ขึน้ของมลพษิอนัเนือ่งมาจากการทองเทีย่ว การ

เปลีย่นแปลงของปรมิาณนำ้ทาและอตัราการสะสมตวัของตะกอน รวมถงึการ

กอสรางในบรเิวณใกลชายฝงซึง่ทำใหเกดิการกดัเซาะ (ตารางที ่2.2) และ จาก

รปูที ่ 2.3 จะเหน็วาขณะทีภ่าวะกดดนัตาง ๆ อยูในเกณฑทีส่งู แตรายไดจาก

การทองเทีย่วตอกโิลเมตรของแนวชายฝง กลบัอยูในเกณฑคอนขางตำ่ เมือ่

เทยีบกบัประเทศอืน่ ๆ จงึควรทีจ่ะหาทางเพิม่รายไดจากการทองเทีย่ว และนำ

มาใชเพือ่สงวนและคุมครองทรพัยากร ใหคงอยูตามสภาพของมนัตอไป 

ดวยเหตุนี้จึงมีการกอตั้งองคการมหาชนที่ชื่อวา องคการบริหารการพัฒนา 

พื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (อพท.) ขึ้นในป 2545 เพื่อสงเสริม 

ใหเกิดการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (ดูบทที่ 3 ประกอบ) 

จากที่กลาวแลวในบทที ่ 1 วาทองทะเลไทยมีความอุดมสมบูรณเปนอยาง

มากนับตั้งแตอดีตกาล ดวยเหตุนี้อุตสาหกรรมประมงจึงมีบทบาทสำคัญ

ตอมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศ และยังเอื้อตอการดำรงชีพของ

ชุมชนทองถิ่น อยางไรก็ตามจากการเพิ่มขึ้นของปจจัยบงชี้ตาง ๆ ที่ทำให

เห็นวาทรัพยากรประมงที่มีอยูอยางอุดมสมบูรณนี ้ ไมไดรับการบริหารจัด

การที่ยั่งยืน และกำลังอยูในภาวะที่กดดัน สิ่งที่บงชี้ถึงสภาวะการณดัง

กลาวไดแกการเติบโตของปริมาณการจับสัตวน้ำทั้งหมดอยูในเกณฑต่ำ 

ผลผลิตที่ลดลงตลอดชายฝงทะเลอันดามัน การลดลงของอัตราการจับ

สัตวน้ำตอการลงแรงประมง และการเพิ่มขึ้นของปริมาณ “ปลาเปด” 

จากการจับแตละครั้ง 

การเติบโตในภาพรวมกำลังชะลอตัว…   การสงออกสัตวน้ำจืด

และสัตวน้ำทะเลไดเติบโตขึ ้นอยางรวดเร็วในชวงทศวรรษที ่ผานมา 

มีปริมาณการสงออก 1.66 ลานตันในป 254711 ซึ่งเกือบถึงครึ่งหนึ่งของ

ปริมาณการจับทั้งหมดโดยที่ 2 ใน 3 ของปริมาณสัตวน้ำที่จับไดใชเพื่อ 

บริโภคภายในประเทศ สวนที่เหลือจะสงออกไปจำหนายยังประเทศในแถบ 

ยุโรปและเอเชีย ท้ังน้ีปจจัยสำคัญท่ีชวยเพ่ิมกำลังการผลิตคือ ความทันสมัย 

ดานวิธีการทำการประมง ความเขมแข็งของเครือขายทางการตลาด 

และการปรับปรุงดานการขนสง อยางไรก็ตามตั้งแตป 2540 เปนตนมา 

11กรมประมง 2547

รูปที่ 2.3: ภาวะกดดันของการทองเที่ยวในพื้นที่ชายฝงทะเล ป 2546

ที่มา: องคการการทองเที่ยวโลก, 2548
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ภาคการประมงโดยรวมมีการเติบโตคอนขางคงที่  เฉลี่ยรอยละ 1 ตอป 

โดยในชวงป  2540-2547   พบวามูลคาผลผลิตที่ไดจากฝงทะเลอันดามัน 

ลดลงประมาณรอยละ 10 (รูปที่ 2.4) และจากการเปรียบเทียบปริมาณ 

สัตวน้ำที่จับไดทั้งหมดตั้งแตป 2532-2546 พบวา การเติบโตของปริมาณ 

การจับสัตวน้ำของประเทศไทยอยูในเกณฑต่ำสุดเม่ือเทียบกับประเทศอ่ืน ๆ 

ในภูมิภาคเดียวกัน (รูปที ่2.5)

การลดจำนวนของอัตราการจับสัตวน้ำตอการลงแรงประมง...  อัตรา

การจับสัตวน้ำตอหนวยการลงแรงประมง (CPUE) ซึ่งเปนตัวเลขที่แสดงถึง

ปริมาณสัตวน้ำทั้งหมดที่จับไดตอหนวยเวลา และเปนดัชนีชี้วัดความอุดม

สมบูรณของสัตวน้ำวาไดลดลงอยางตอเนื่องมากกวารอยละ 87 นับตั้งแต

ป 2509 – 2546 เปนตนมา (รูปที่ 2.6) นั่นหมายความวาชาวประมง 

พื้นบานตองใชเวลานานขึ้นในการจับสัตวน้ำเพื่อใหไดผลผลิตเทาเดิม 

ซึง่ประเมนิไววาปจจบุนัชาวประมงตองใชการลงแรงประมงมากกวา 7 ชัว่โมง 

ตอการจับแตละครั้ง เพื่อใหไดปริมาณเทากับที่เคยจับไดในอดีต 

การเพิ่มขึ้นของปริมาณการจับ “ปลาเปด”...   ปจจุบันปริมาณการจับ 

“ปลาเปด” ซ่ึงเปนปลาท่ีมีมูลคาในเชิงพาณิชยนอยมากหรือแทบจะไมมี เลยน้ัน 

มีสัดสวนที่เพิ่มขึ้นอยางเห็นไดชัด โดยพบวารอยละ 36 และ 48 ของปริมาณ 

สัตวน้ำที่จับไดทางฝงทะเลอันดามันและอาวไทยจัดเปนปลาเปด12 ตัวเลข 

ท่ีเพ่ิมข้ึนน้ีนอกจากจะสรางความ ลำบากใหกับชาวประมงพ้ืนบาน เพราะแสดง 

ถึงการสูญเสียรายไดและยังชี้ใหเห็นวามีการจับสัตวน้ำที่มากเกินควรอีกดวย 

(กรอบที ่2.1)

ตวัเลขทีบ่งชีถ้งึภาวะกดดนั…  ตวัเลขแสดงจำนวนชาวประมงตอกโิลเมตร

ของแนวชายฝงอยูในเกณฑคอนขางสูง (รูปที ่ 2.7) เนื่องจากชาวประมง

จำนวนมากมวีถิชีวีติทีผ่กูอยูกบัทรพัยากร ดงันัน้การบรหิารจดัการทรพัยากร

อยางยั่งยืนไมวาจะเปนทรัพยากรปลาหรือสัตวน้ำอื่นๆ จึงเปน สิ่งที่จำเปน 

ทั้งนี้ควรมีการดำเนินการเพื่อบูรณาการระเบียบขอบังคับใหทันกับการ

เปลีย่นแปลง ควบคูไปกบัการสรางแรงจงูใจทางเศรษฐศาสตร การจดัสรรปน

สวนสิทธิในการประมงอยางเหมาะสมและการบังคับใชกฎหมายอยางเขม

งวด ทัง้นีเ้พือ่สนบัสนนุชาวประมงทีต่องการหนัเหไปประกอบอาชพีอืน่ รวม

ถงึชาวประมงทีย่งัคงยดึอาชพีนีใ้นการทำมาหาเลีย้งชพีไดเปนอยางด ี

ผลกระทบจากการทำนากุง...  จากที่กลาวไวในบทที ่ 1 วาจำนวนและ

ขนาดของนากุงไดเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว โดยเกือบทั้งหมดบุกรุกพื้นที่ปาชาย

เลนและทำลายระบบนิเวศดั้งเดิม ทุกวันนี้รัฐบาลไดมีความพยายามใน

การปลูกปาชายเลนขึ้นมาทดแทนซึ่งควรที่จะดำเนินการอยางตอเนื่อง 

กิจการทาเรือและการขนสงทางทะเลถือเปนแหลงกำเนิดมลพิษประเภท

หนึ่ง  เนื่องจากเรือบรรทุกสินคาและเรือบรรทุกน้ำมันขนาดใหญไดกอให

เกิดของเสียทั้งในรูปของแข็งและของเหลวเปนจำนวนมาก อีกทั้งการเกิด

12กรมประมง 2545

ตารางท่ี 2.2 : ผลกระทบส่ิงแวดลอมจากการทองเท่ียวตอถ่ินท่ีอยูอาศัยบริเวณ 

ชายฝงทะเล

กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว ผลกระทบสิ่งแวดลอม 

การเปดหนาดนิเพือ่การกอสราง ความเสยีหายหรอืความสญูเสยีทีเ่กดิขึน้กบัพืน้ทีชุ่ม

นำ้ ปาชายเลน และถิน่ทีอ่ยูอาศยัของสิง่มชีวีติ ตาม

ชายฝง  

การเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้ำทา และการสะสม

ตัวของตะกอน อันเนื่องมาจากกิจกรรมการกอสราง

และการพัฒนา 

การเพิ่มระดับความเค็มของน้ำทะเล ซึ่งสงผล

กระทบตอปาชายเลน นอกจากนี้ยังเพิ่มอัตราการ

สะสมตัวของตะกอน ทำใหปาชายเลน แหลงหญา

ทะเล และแนวปะการังเสื่อมโทรม  

การกอสรางอาคารและสิง่ปลกูสรางบนชายหาด 

หรอืตามแนวชายฝง 

การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการสะสมตัวของตะกอน 

ทำใหเกิดการกัดเซาะมากขึ้น และเพิ่มความเสี่ยง 

ขณะเกิดภัยธรรมชาต ิ

การเพิม่ปรมิาณของของเสยี สิง่ปฏกิลู และการเททิง้นำ้

เสยี 

การเกดิมลพษิของแหลงนำ้บรเิวณใกลชายฝง 

ความตองการนำ้จดืมากขึน้ การขาดแคลนน้ำ และการเพิ่มปริมาณการใชน้ำ

ใตดิน ซึ่งอาจสงผลใหแผนดินเกิดการทรุดตัว และ

เพิ่มการกัดเซาะ 

การประมงมากเกินควรเพื่อตอบสนองความตองการ

ของภตัตาคารตาง ๆ 

การทำประมงแบบไมยัง่ยนื 

การเหยยีบยำ่และเกบ็สะสมปะการงัเปนของทีร่ะลกึ การทำลายโครงสรางทางกายภาพของแนวปะการงั 

และการสญูเสยีทรพัยากรจนเกนิขดีความสามารถใน

การฟนตวัตามธรรมชาต ิ

การซอมบำรงุทาเรอื และการทอดสมอเรอื การทำลายและจำกดัการงอกงามของพชืพรรณทีอ่ยู

ใตนำ้และบรเิวณโดยรอบและความเสยีหายทีเ่กดิขึน้

กบัแนวปะการงัอนัเนือ่งจากการทอดสมอเรอื  

การทำเหมอืงทรายเพือ่ทำชายหาดและการกอสราง เพืม่การกดัเซาะในพืน้ทีอ่ืน่ๆ 

ที่มา: ดัดแปลงจาก Philippines Environment Monitor 2005.

อุบัติเหตุของเรือเหลานี้อาจสงผลกระทบที่รุนแรงตอสิ่งแวดลอมทางทะเล 

รวมถึงสัตวทะเลตางๆ สำหรับขอมูลที่เกี่ยวกับการเททิ้งและระบายของเสีย

ลงทะเลนั้น ยังไมมีการรวบรวมไวแตอยางใด  

จากจำนวนทาเรือหลัก 4 แหงที่ตั้งอยูตามแนวชายฝงของไทย พบวามี 3 

แหงที่ตั้งอยูทางฝงอาวไทย ในป 2547 ทาเรือทั้ง 3 แหงนี้ไดรองรับเรือ

รูปที่ 2.4: มูลคาของผลผลิตที่ไดจากการประมงทะเล
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กรอบท่ี 2.1:  ปลาเปด ไรประโยชนจริงหรือไม?

“ปลาเปด” เปนปลาซึ่งไมเปนที่นิยมในกลุมผูบริโภคหรือไมก็มีขนาดที่เล็กมาก 

จนแทบจะไมมมีลูคาใดใด ปจจบุนัพบวาปลาทัง้หมดทีจ่บัไดโดยประมงอวนลาก

ทั้งจากอาวไทยและทะเลอันดามันมีปลาเปดปะปนอยูถึงรอยละ 48 และ 36 

ตามลำดับ แมวาปลาเปดจะมีมูลคาทางเศรษฐกิจนอยมาก แตพวกมันถูกนำไป

ใชประโยชนในหลายดาน เชน ใชเปนอาหารสตัวนำ้สำหรบัการเพาะเลีย้งสตัวนำ้ 

ใชเพื่อการผลิตน้ำมันปลา รวมถึงใชเปนอาหารสัตว ยิ่งไปกวานั้นปลาเปดไมได

เปนปลาที่ไรซึ่งประโยชน เนื่องจากรอยละ 18-32 ของปลาเหลานี้เปนปลาวัย

ออนของชนดิทีม่คีาทางเศรษฐกจิ หากปลอยใหพวกมนัไดเจรญิเตบิโตจนมขีนาด

ทีใ่หญขึน้ ยอมจะไดประโยชนมากกวาในแงของผลผลติและเปนการเพิม่มลูคาใน

เชงิเศรษฐศาสตร นอกจากนี ้ “ปลาเปด” ยงัเปนสวนหนึง่ของระบบนเิวศทางทะเล

และมบีทบาททีส่ำคญัในระบบหวงโซและสายใยอาหารทางทะเลอกีดวย  

องคประกอบของสัตวน้ำที่จับได ในป 2545

ที่มา: กรมประมง, 2545.

บรรทุกสินคามากกวา 100 ลานตัน เฉพาะทาเรือแหลมฉบังที่อยูในพื้นที่

พัฒนาชายฝงทะเลตะวันออก ซึ่งเปนทาเรือที่มีขนาดใหญที่สุดนั้น ได

รองรับเรือสินคามากถึง 63 ลานตัน รูปที ่2.8 แสดงการเพิม่จำนวนของเรอื

เดนิทะเลทีเ่ดนิทางเขา-ออกจากทาเรอืหลกัทีต่ัง้อยูตามแนวชายฝงอาวไทย 

ทั้งนี้การเติบโตของการคาในชวงป 2540-2545 สงผลใหจำนวนเรือเดิน

ทะเลเพิ่มมากขึ้นถึงรอยละ 30 

การเกิดอุบัติเหตุและการรั่วไหลของน้ำมัน…  จากรายงานของกรม

ควบคมุมลพษิพบวาตัง้แตป 2516-2547 มนีำ้มนัประมาณ 150-2,100 ตนั 

รัว่ไหลลงสูทะเล อนัเปนผลจากอบุตัเิหตทุีเ่กดิขึน้ในชวงเวลาดงักลาวรวมทัง้

สิ้น 162 ครั้ง โดยสวนใหญแลวอุบัติเหตุมักเกิดขึ้นบริเวณอาวไทยตอนใน

และพื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออก ทั้งนี้ขอมูลที่เกี่ยวกับผลกระทบจากการรั่ว

ไหลของน้ำมันและสารเคมีรวมถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นตอสิ่งแวดลอมใน

ระยะยาวนั้นพบวามีการจดบันทึกไวนอยมาก สำหรับผลกระทบที่เกิดขึ้น

โดยฉับพลันไดแก การคราชีวิตของสัตวทะเลและการกอใหเกิดมลภาวะใน

บรเิวณพืน้ทีช่ายฝงและชายหาดทีอ่ยูใกลเคยีง (กรอบที ่2.2) 

เพื่อปองกันหรือบรรเทาผลกระทบจากน้ำมันรั่วไหลที่เกิดขึ้นตอพื้นที่

ชายฝงทะเล กรมควบคุมมลพิษไดพัฒนาฐานขอมูลเพื่อจัดทำแผนที่ดัชนี 

ความออนไหวทางสิ่งแวดลอมของทรัพยากรชายฝง โดยฐานขอมูลที่จัดทำ

ขึ้นนี้ไดรวบรวมขอมูลจากแผนที่สารสนเทศทางภูมิศาสตร  (GIS) ประเภท

ตางๆรวมกับการใชเทคนิคการสำรวจระยะไกล (Remote Sensing 

Technique) ขอแนะนำของผูเชี่ยวชาญและการศึกษา รูปแบบการดำเนิน

งานของประเทศอื่น ๆ มาประกอบกันเพื่อจัดทำเปนแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน

ในการรับมือกับเหตุการณน้ำมันรั่วไหล 

การประกอบกิจการทาเรือ และการขุดลอกรองน้ำ... การประกอบ

กิจการทาเรือจำเปนตองมีการขุดลอกรองน้ำอยูเปนประจำ แตเนื่องจาก

ตะกอนที่อยูบริเวณทาเรืออาจปนเปอนดวยสารพิษหลายชนิด จึงควรมี

การกำจัดตะกอนเหลานี้อยางเหมาะสม ทั้งนี้การขุดลอกรองน้ำเปนการ

รูปที่ 2.5:  ปริมาณสัตวน้ำที่จับไดทั้งหมด ในชวงป 2532-2546

ที่มา: องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ, รายงานสถิติการประมง ป 2546. 
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รูปที่ 2.6:  อัตราการจับสัตวน้ำตอการลงแรงประมง

ที่มา: กรมประมง, 2546.
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กวนใหตะกอนที่ปนเปอนนั้นเกิดการแขวนลอยขึ้นมาอีก ซึ่งจะไปเพิ่ม

ระดับความเปนพิษของน้ำทะเล และยังสงผลตอการเคลื่อนยายของ

ตะกอนในพื้นที่อีกดวย   
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นำ้อบัเฉาเรอื และชนดิพนัธุรกุราน... เรอืบรรทกุนำ้มนัและเรอืขนาดใหญ 

จะใชนำ้อบัเฉาเพือ่รกัษาสมดลุของเรอืในยามทีไ่มมภีาระบรรทกุสนิคา  ซึง่นำ้

อบัเฉานีเ้ปนสาเหตหุลกัทีท่ำใหเกดิการแพรกระจายของสายพนัธุสตัวและพชื

ทะเลชนดิตาง ๆ ในนานนำ้ทัว่โลก โดยทีเ่รอืเหลานีจ้ะสบูนำ้จากทาเรอืหนึง่

และระบายนำ้นัน้ออกในอกีทีห่นึง่ จนไปรกุรานชนดิพนัธุดัง้เดมิในพืน้ทีแ่หง

นัน้ ทัง้นีห้ากปราศจากชนดิทีเ่ปนผูลาตามธรรมชาตแิลว สายพนัธุบางชนดิที่

ตดิมากบันำ้อบัเฉาเรอือาจกลายเปนชนดิพนัธุทีร่กุราน ซึง่อาจสงผลกระทบ

หรอืรนุแรงจนกระทัง่ทำลายลางชนดิพนัธุทองถิน่ไปจากนานนำ้แหงนัน้กเ็ปน

ได ซึง่ในเรือ่งนีอ้งคการทางทะเลระหวางประเทศ (International Maritime 

Organization: IMO) ไดเสนอแนะใหเรอืบรรทกุสนิคาทำการถายเทนำ้อบัเฉา

ในนานนำ้ทีเ่ปนทะเลเปดซึง่อยูในเสนทางเดนิเรอืแทน เพือ่ลดความเสีย่งของ

การแพรกระจายของชนิดพันธุรุกรานที่มากับน้ำอับเฉา อยางไรก็ตาม

มาตรการดงักลาวเปนการขอความรวมมอืโดยสมคัรใจเทานัน้ 

การทาสีเรือ... สีกันเพรียงและตะไครน้ำที่ใชทาเรือนั้น จัดเปนสารเคมีที่

เปนพิษและมีความคงทน ซึ่งทางองคการทางทะเลระหวางประเทศได

ประกาศหามมิใหมีการใชสารไตรบิวทิลทิน (Tributyltin: TBT) ทั่วโลก แลว 

ปจจุบันเรือตาง ๆ ไดเปลี่ยนมาใชสีที่มีสวนผสมของทองแดงเปนหลัก ซึ่ง

แมวาจะเปนอันตรายนอยกวาแตก็ยังมีความเปนพิษอยู 

ขอบังคับระหวางประเทศ... ประเทศไทยเขารวมเปนสมาชิกขององคการ

ทางทะเลระหวางประเทศ (IMO) มาตั้งแตป 2516 และไดใหสัตยาบันใน

อนุสัญญาวาดวยการเดินเรือเชิงพาณิชย และความปลอดภัยทางทะเล 

หลายฉบับดวยกัน สำหรับเรื่องของการควบคุมมลพิษนั้น ประเทศไทยได

รวมลงนามในอนุสัญญาระหวางประเทศ วาดวยการเตรียมการการปฏิบัติ

การและความรวมมือในการปองกันและขจัดมลพิษน้ำมัน (OPRC) และ

อยูระหวางการใหสัตยาบันในอนุสัญญาระหวางประเทศ วาดวยการ

ปองกันมลพิษจากเรือ (MARPOL) อยางไรก็ตามไดมีการนำระเบียบ 

ขอบังคับบางสวนที่อยูภายใตสนธิสัญญาดังกลาวมาปรับใชเพื่อเปน 

แนวทางการดำเนินงานในปจจุบัน 

กรอบท่ี 2.2: สถิติการเกิดน้ำมันร่ัวไหลสูแหลงน้ำธรรมชาติ
ต้ังแตป 2516-2548

ป Number of oil spills

2516-2530 (15 ป) 11

2531-2540 (10 ป) 33

2541 5

2542 19

2543 10 (รายแรง 1 ครั้ง)

2544 8

2545 1 (รายแรง)

2546 ไมมีขอมูล

2547 1 (รายแรง)

2548 1

ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ, 2548

ตั้งแตป 2543-2548 เหตุการณน้ำมันรั่วไหลที่เกิดขึ้นหลายครั้ง ไดสรางภาวะมลพิษ 
ตอพื้นที่ชายฝงทะเลของไทยเปนอยางมาก ในที่นี้จะยกตัวอยางเหตุการณการเกิดน้ำมัน
รั่วไหลครั้งรายแรงซึ่งไดแก

กันยายน 2543: การโดนกันของเรือบรรทุกสินคาชื่อ เฮรอน (Heron) และเรือ
บรรทุกน้ำมันชื่อเพลยบอย (Play boy) บริเวณนอกชายฝงจังหวัดชลบุรี สงผลให
น้ำมันดีเซล 200-2,000 ตัน รั่วไหลลงสูทะเล 
มกราคม 2545: เรือบรรทุกสารเคมีชื่อ อีสทเทิรน ฟอรติทูดด (Eastern 
Fortitude) ชนหินโสโครก บริเวณใกลกับเกาะจวง จังหวัดชลบุรี สงผลใหน้ำมัน
ดีเซล 250 ตัน รั่วไหลลงสูทะเล 
ธนัวาคม 2547: เรอืบรรทกุนำ้มนัชือ่ ดรากอน 1 (Dragon 1) ชนหนิโสโครก บรเิวณ

ใกลกบัเกาะครก จงัหวดัชลบรุ ีสงผลใหนำ้มนัเตา 150 ตนั รัว่ไหลลงสูทะเล 

การเกิดน้ำมันรั่วไหลดังเชนที่เห็นในภาพ ไดทำลายชีวิตสัตวทะเลและกอใหเกิดมลพิษ
ในบริเวณพื้นที่ชายฝงและชายหาด 

รูปที่ 2.8:  จำนวนเรือเดินทะเลในอาวไทย
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2006

การทำเหมืองแรและการผลิตน้ำมันและกาซเปนอุตสาหกรรมสำคัญที่เกิด

จากการนำทรัพยากรธรรมชาติมาใช การทำเหมืองแรดีบุกเฟองฟูเปนอยาง

มากในชวง 50 ปที่แลว ขณะที่การทำเหมืองทรายและเหมืองหินไดเพิ่มขึ้น

ตลอดระยะเวลา 20 ปที่ผานมา ทั้งนี้ผลผลิตน้ำมันและกาซที่ไดจากอาว

ไทยคิดเปนรอยละ 85 ของปริมาณน้ำมันดิบ (น้ำมันปโตรเลียม) ที่ผลิตได

ในประเทศ โดยกาซปโตรเลียมธรรมชาติ (NPG) ที่ผลิตไดจากอาวไทยนั้น 

คิดเปนรอยละ 95 ของผลผลิตในประเทศ นอกจากนี้ยังพบวากาซ 

ปโตรเลียมเหลว (LPG) ที่ผลิตในประเทศทั้งหมดมาจากอาวไทยโดยใน

เดือนกรกฎาคม  2548 ปริมาณผลผลิตกาซปโตรเลียมธรรมชาติอยูที่

ประมาณ 2,260  ลานลูกบาศกฟุตตอวัน สวนกาซปโตรเลียมเหลวอยูที ่

69,257 บารเรลตอวัน และน้ำมันปโตรเลียมอยูที ่108,336 บารเรลตอวัน 

การทำเหมืองทรายบริเวณชายหาดและพื้นที่ชายฝงนั้นจำเปนอยางยิ่ง 

ที่จะตองมีการควบคุมและเฝาระวัง เนื่องจากพื้นที่ดังกลาวเปนบริเวณที ่

ออนไหวตอปญหาการกัดเซาะ นอกจากนี้ยังตองมีการควบคุมภาวะมลพิษ

ที่เกิดจากกิจกรรมการทำเหมืองทุกประเภทอยางมีประสิทธิภาพดวย 

นอกเหนือจากกิจกรรมตามปกติที่เกิดขึ้นในพื้นที่ชายฝงซึ่งไดสรางความ

กดดันตอทรัพยากรทางทะเลและชายฝงแลวยังมีกิจกรรมนอกกฎหมาย

ตางๆ  ที่ไปเพิ่มใหเกิดภาวะคุกคามมากขึ้น ในขณะที่ตัวเลขมูลคาความ

สูญเสียที่แทจริง ของประเทศไทยยังไมมีการสำรวจไวแตจากการประเมิน 

มูลคาความสูญเสียที่เกิดขึ้นทั่วโลกนั้นพบวาตัวเลขดังกลาวมีนัยสำคัญ 

ตัวอยางเชนผลกระทบจากการทำประมงที ่ผิดกฎระเบียบไมรายงาน 

และผิดกฎหมาย(IUU) มีมูลคาความสูญเสียอยูท่ี 9 พันลานเหรียญสหรัฐตอป13 

สำหรับมูลคาความสูญเสียจากการคาผลิตภัณฑสัตวปาอยางผิดกฎหมาย 

ประมาณ 6-10 พันลานเหรียญสหรัฐตอป14

กิจกรรมที่ผิดกฎหมายเหลานี้นอกจากจะเปนตัวบอนทำลายการใช

ประโยชนทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่ชอบดวยกฎหมายแลว ยังเปน

อุปสรรคตอการวางแผนบริหารจัดการทรัพยากรอยางยั่งยืนอีกดวย 

อตัราการเตบิโตทางเศรษฐกจิซึง่อยูในเกณฑสงูของประเทศไทยนี ้ มาพรอมกบั

คาใชจายทางสิง่แวดลอมและสงัคมทีส่งูขึน้ตามไปดวย ความกดดนัทีเ่พิม่ขึน้

จากการพฒันาเมอืงและอตุสาหกรรม การทองเทีย่ว การประมง และการขนสง

ทางทะเลทีก่ลาวถงึในบทนีล้วนเปนผลจากการพฒันาทีไ่รการควบคมุ แตทวา

การเติบโตทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วนี้ กลับไมไดชวยบรรเทาความ

ยากจนของผูมรีายไดนอยทีอ่าศยัอยูตามชมุชนชายฝงเลยแมแตนอย 

13 High Seas Task Force, 2006. 
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คนยากจนจำนวนมากยังคงมีใหเห็นอยูอยางตอเนื่อง... ในขณะที่รายได

จริงตอหัวของประชากรในจังหวัดชายฝงทะเลสูงกวา 1 ใน 3 ของคาเฉลี่ยของ

ประเทศ แตไมไดหมายความวาจะเปนเชนนี้ในทุกพื้นที่ โดยพบวารายไดจริง

ตอหัวของประชากรที่อาศัยอยูในจังหวัดแถบชายฝงทะเลอันดามันและอาว

ไทยตอนใต ต่ำกวาคาเฉลี่ยของประเทศอยูรอยละ 20 และ 30 ตามลำดับ 

ขณะเดียวกันยังพบวาเกือบ 3 ใน 4 ของประชากรกวาลานคนที่อาศัยอยูใน

จังหวัดชายฝงทะเลมีรายไดจริงตอหัวอยูที่ระดับต่ำกวาเสนความยากจน 

(Poverty Line)  ซึ่งครึ่งหนึ่งของประชากรเหลานี้อาศัยอยูในจังหวัดปตตานี

และนราธิวาส โดยเฉพาะชาวประมงพื้นบานขนาดเล็กนั้นจัดเปนกลุมที่ออน

ไหว ตอการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรชายฝง และมีความขัดแยงกับผู

ประกอบการ ประมงพาณิชยอยูเสมอ  

ผลกระทบสิ่งแวดลอมนำมาซึ่งคาใชจาย... ขณะที่ผลกระทบสิ่ง

แวดลอมที่เกิดจากการบริหารจัดการทรัพยากรอยางไมยั่งยืนนั้นเปนเรื่องที่

ตองใหความสำคัญ ในขณะเดียวกันความสูญเสียและความเสื่อมโทรม

ของระบบนิเวศและถิ่นที่อยูของสัตวน้ำ ยังสะทอนถึงความสูญเสียในเชิง

เศรษฐศาสตรอีกดวย ตัวอยางเชน การสูญเสียปาชายเลนและแหลงหญา

ทะเล นอกจากจะทำใหพื้นที่ซึ่งเปนแนวปองกันชายฝงตามธรรมชาติลดลง

แลวยังจะทำใหความรุนแรงของผลกระทบและคาใชจายซึ่งเปนผลจาก

การเกิดภัยธรรมชาติเพิ่มมากขึ้น ความสูญเสียที่เกิดขึ้นนี้ยังสงผลกระทบ

ตอวิถีชีวิต ของชุมชนทองถิ่น เนื่องจากผลผลิตที่ไดจากการประมงลดนอย

ลงอีกดวย โดยกรอบที ่ 2.3 แสดงใหเห็นถึงภาพรวมของความเชื่อมโยง

ระหวาง ผลกระทบสิ่งแวดลอมและคาใชจายที่เกิดขึ้น 

ท ั ้ งน ี ้ ได ม ีการประเม ินม ูลค าความเส ียหายในภาพรวมท ี ่ เก ิดข ึ ้น 

ตอสิ่งแวดลอมอันเปนผลจากการพัฒนาที่ขาดความสมดุล (ซึ่งไมรวมถึง 

การทำประมงมากเกินควร) ไวที่ประมาณ 20,000 ลานบาท หรือ 500 

การทำงานของกลุมชาวประมงพื้นบานที่บริเวณทาเรือในภาคใตของประเทศไทย
ที่มา : ธนาคารโลก, 2548

การประชุมคณะทำงานองคการตำรวจโลกวาดวยอาชญากรรมเกี่ยวกับสัตวปา 

ครั้งที่ 16, ตุลาคม 2546
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ลานเหรียญสหรัฐตอป  ซึ ่งหากคิดในแงของการสูญเสียผลประโยชน 

เชิงบวกน้ัน พบวาอยูท่ีประมาณรอยละ 6 ของผลประโยชนทางเศรษฐศาสตร 

ทั้งหมดที่ไดจากการประมงชายฝง และการทองเที่ยว15

ดวยเหตุนี้ จึงจำเปนตองนำวิธีการบริหารจัดการรูปแบบใหมมาใช ซึ่ง

ประกอบดวย การออกระเบียบขอบังคับ การใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร 

และการบังคับใชกฎหมายอยางจริงจัง สิ่งเหลานี้ เปนสิ่งจำเปนในการที่จะ

บรรเทาภาวะกดดันที่เกิดขึ้นกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝงในปจจุบัน 

15 การประเมินของคณะทำงาน

กรอบที่ 2.3: การเติบโตอยางมีคุณภาพ 

กจิกรรมทางเศรษฐกจินำมาซึง่ผลกระทบตอสิง่แวดลอม แตในทางกลบักนัพบวา ความเสือ่มโทรมของสิง่แวดลอมกก็อใหเกดิผลกระทบตอเศรษฐกจิเชนเดยีวกนั 

ดังจะเห็นไดจากตารางตอไปน้ี 

           กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม: 

การพัฒนาเมืองและอุตสาหกรรม [ การสูญเสียพื้นที่ชุมน้ำและปาชายเลน การเพิ่มปริมาณน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล การ
กอสรางสิ่งปลูกสรางตามแนวชายฝง การเพิ่มปริมาณการใชน้ำจืด 

การทองเที่ยว [
การสูญเสียพื้นที่ชุมน้ำและปาชายเลน การสูญเสียปริมาณน้ำทา การเกิดของเสีย
และการนำน้ำใตดินมาใชประโยชน การเกิดมลพิษทางน้ำ การทำลายถิ่นที่อยูของ
สัตวน้ำตามธรรมชาต ิ

การประมง [ การทำประมงแบบไมยั่งยืน การสูญเสียปริมาณสัตวน้ำในธรรมชาต ิ

การขนสงทางทะเล [ การรั่วไหลของน้ำมัน การนำเขาชนิดพันธุรุกราน 

การเกษตร [ การเกิดมลพิษจากน้ำไหลบา การเพิ่มปริมาณการใชน้ำจืด 

อตุสาหกรรมการกลัน่นำ้มนัและการทำเหมอืงทราย [ การเกิดมลพิษจากอุบัติเหตุ การเพิ่มปญหาการกัดเซาะชายฝง 

การเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ [ การทำลายพื้นที่ชุมน้ำและปาชายเลน  

           ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอมที่สงผลกระทบตอเศรษฐกิจ: 

ความสูญเสียหรือความเสื่อมโทรมของปาชายเลน 

และพื้นที่ชุมน้ำ 
[

การสูญเสียแหลงวางไขและแหลงอนุบาลสัตวน้ำวัยออนของสัตวน้ำที่มีความสำคัญ 

ทางเศรษฐกิจ การลดลงของเสถียรภาพของแนวชายฝง การเสียคาใชจายเพิ่มขึ้นจาก

การเกิดภัยธรรมชาติและการกัดเซาะชายฝง การแทรกซึมเขามาของน้ำเค็ม การสูญ

เสียรายไดจากการทองเที่ยว 

คุณภาพน้ำเสื่อมโทรม [ การเกิดผลกระทบตอการทองเที่ยวและสุขภาพอนามัยของประชาชน  

(เชน การเกิดโรคทองรวงในเด็ก) 

การรั่วไหลของน้ำมัน [ การเกิดผลกระทบตอชายหาดและการทองเที่ยว 

การลดลงของปริมาณสัตวน้ำในธรรมชาต ิ [ การเกิดผลกระทบตอการทำประมงและวิถีชีวิตของชุมชน การสูญเสียศักยภาพดาน

การทองเที่ยว 

ความสญูเสยีหรอืความเสือ่มโทรมของแนวปะการงั [ การสญูเสยีแนวปองกนัชายฝงและการเพิม่ขึน้ของปญหาการกดัเซาะ การเกดิผลกระทบ

ตอการประมงและความหลากหลายทางชวีภาพ การสญูเสยีรายไดจากการทองเทีย่ว 

การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ [ การเกิดผลกระทบตอการประมง การสูญเสียความสมบูรณมั่นคงในเชิงนิเวศวิทยา 

และการใหบริการของระบบนิเวศ (Ecosystem Services) 

การกัดเซาะ [
การเสียคาใชจายจากการอพยพยายถิ่นฐาน การเสียคาใชจายทางวิศวกรรม การเกิด

ความเสียหายตอเสนทางคมนาคมและระบบสาธารณูปโภค การนำมาซึ่งผลกระทบ

ดานตนทุนของมนุษยชาต ิ

นอกจากนี ้ ยังตองมีการบูรณาการความเชื่อมโยงระหวางทรัพยากร

ประเภทตาง ๆ การสนับสนุนกระบวนการมีสวนรวม โดยเนนการบริหาร

จัดการพื้นที่แบบเปนองครวม รวมทั้งเสริมสรางความเขมแข็งและความ

รวมมือกันของ ชุมชนทองถิ่น     หนวยงานภาครัฐ     สถาบันและองคกร

ตาง ๆ    ตลอดจน ผูมีสวนไดสวนเสียในพื้นที่ดวย 
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2006

ประเทศไทย มหีนวยงานภาครฐัหลายหนวยงาน และมนีโยบายหลายดานที่

เกีย่วของกบัการบรหิารจดัการทรพัยากรทางทะเลและชายฝงของประเทศ ซึง่

ในบทนีจ้ะกลาวถงึบทบาทหนาทีข่องหนวยงาน รวมถงึนโยบายและระเบยีบ

ขอบังคับตาง ๆ ที่มีอยูในปจจุบัน พรอมทั้งนำเสนอประเด็นความทาทาย

หลักที่สงผลตอประสิทธิผลของนโยบาย และการดำเนินงานของหนวยงาน

เหลานัน้ นอกจากนีย้งัจะกลาวถงึบทบาทของพืน้ทีคุ่มครอง ตลอดจนการมี

สวนรวมของชมุชน ทองถิน่และหนวยงานอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วของ 

นโยบายระดับชาติหลายดานของประเทศไทย กำหนดขึ้นโดยอาศัย

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยป 2540 เปนบรรทัดฐานโดยจะให 

ความสำคัญกับการบริหารปกครองดวยหลักธรรมาภิบาล การมีสวนรวม

ของประชาชน สิทธิเสรีภาพของปจเจกชน และชุมชนทองถิ่นที่จะเขามามี

สวนรวมในกระบวนการตัดสินใจ ตลอดจนการเขาถึงในการใชทรัพยากร

ธรรมชาติอยางยั่งยืน  

ตั้งแตป 2540 เปนตนมา รูปแบบการบริหารปกครอง รวมถึงสถาบันและ

องคกรตาง ๆ ไดเกิดการเปลี่ยนแปลง อันสงผลกระทบตอการบริหาร

จัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ทั้งนี้ในป 2545 ไดเกิดการปฏิรูป

ระบบราชการครั้งใหญ สงผลใหมีการกอตั้งองคกรอิสระขึ้นมาเปนจำนวน

มาก รวมถึงการกอตั้งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่ง

มีหนาที่รับผิดชอบดานการปองกันและอนุรักษพื้นที่คุมครอง ทรัพยากรน้ำ 

ทรัพยากรแร ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง รวมทั้งคุณภาพสิ่งแวดลอม 

(ดูรูปที่ 3.1 ประกอบ) เมื่อไมกี่ปที่ผานมา ไดมีการประกาศใชพระราช

บัญญัติวาดวยการกระจายอำนาจและพระราชบัญญัติวาดวยการเปดเผย

ขอมูลขาวสาร  แตพบวามีความลาชาในการนำไปปฏิบัติ ซึ่งขณะนี้ 

อยูในระหวางการดำเนินการทบทวนระเบียบขอบังคับตาง ๆ    นอกจากนี ้

เหตุการณรัฐประหารเมื่อเดือนกันยายน 2549 สงผลใหตองมีการทบทวน

เนื้อหาของรัฐธรรมนูญฉบับป พ.ศ. 2540 อีกครั้งหนึ่ง 

นโยบายระดับประเทศ… มีนโยบายระดับประเทศและระดับภาคหลาย

ขอที่เกี่ยวของกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝง สำหรับแนวทางในการ 

บริหารจัดการทรัพยากรชายฝงในภาพรวมนั้น จัดทำขึ้นภายใตนโยบาย

แหงชาติในดานการอนุรักษและจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ พ.ศ. 2540-

2559  ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากรัฐบาลในป 2539 และในป 2545 คณะ

รัฐมนตรีไดเห็นชอบในนโยบายแหงชาติดานทรัพยากรทางทะเลและ

ชายฝง ซึ่งเสนอโดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิง่แวดลอม  โดยขณะนีท้างกรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝงไดนำนโยบาย 

ดังกลาวมาพิจารณาทบทวนอีกครั้งหนึ่ง สำหรับรางนโยบายฉบับใหมนี้ 

จะกำหนดกรอบการดำเนินงานในระยะตอไป ซึ่งจะนำไปสูการจัดทำแผน

แมบทสำหรบัการใชประโยชนทรพัยากรทางทะเลและชายฝง (กรอบที ่3.1) 

กรอบที่ 3.1:  นโยบายแหงชาติดานทรัพยากรทางทะเลและ

ชายฝง (ฉบับราง ป 2549) 

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ไดจัดทำรางนโยบายแหงชาติดาน

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง โดยมีวัตถุประสงคและยุทธศาสตรของ

นโยบายดังกลาว ประกอบดวย 

การกำหนดกรอบการดำเนินงานและมาตรฐานสำหรับการใช
ประโยชนทรัพยากรทางทะเลและชายฝง  โดยการพัฒนาและ
การใชมาตรฐานดานความปลอดภัยและสุขาภิบาล  การควบคุม
แหลงกำเนิดมลพิษบนบกและในทะเล การกำหนดกรอบการบริหาร
จัดการแบบบูรณาการในระดับประเทศ 

การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝง  โดยการ
พฒันาแผนแมบทเพือ่การใชประโยชนอยางยัง่ยนื และการเสรมิสราง 
ความรูที่ถูกตองตามหลักวิชาการ  

การคุมครองและบำรงุรกัษาคณุภาพสิง่แวดลอม  โดยการจดัสราง 
ระบบการติดตามตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพเพื่อควบคุมภาวะ
มลพิษ 

การสรางความมั่นใจตอการประสานงานในกิจกรรมตางๆ 
อยางมีประสิทธิผล โดยจัดตั้งคณะกรรมการระดับชาติเพื่อสงเสริม
การบรูณาการดานการบรหิารจดัการและความรวมมอืระหวางภาครฐั 
และภาคเอกชน 

การพัฒนาและบำรุงรักษาระบบฐานขอมูลใหมีความนาเชื่อถือ 
รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในดานงานวิจัยและพัฒนา 

การปรบัปรงุแกไขกฎระเบยีบขอบงัคบัของประเทศ ใหสอดคลอง 
กับอนุสัญญาระหวางประเทศฉบับตาง ๆ  

การสงเสริมใหเกิดความรวมมือ และจัดตั้งกลไกในการระงับขอ
พิพาท 

การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน ทั้งในระดับชาติและ
ระดับทองถิ่น รวมทั้งจูงใจใหภาคเอกชนเขามามีสวนรวมดวย 

การปรับปรุงขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ โดย
จัดใหมีระบบสาธารณูปโภคและบริการขั้นพื้นฐาน เพื่อยกระดับ
อุตสาหกรรมทางทะเลไทยใหมีความทันสมัย 

ที่มา: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 

นโยบายระดับภาค… นอกจากนโยบายดานทรัพยากรธรรมชาติในภาพ

รวมที่มีอยูแลว ยังมีนโยบายระดับภาคที่เกี่ยวของอยูอีกมาก เชน นโยบาย

ดานการประมง การเกษตรกรรม การอุตสาหกรรม การผังเมือง การขนสง

ทางบก และการพัฒนาดานการทองเที่ยว แตขณะเดียวกัน พบวายังขาด

นโยบายในดานการแบงเขตการใชประโยชนที่ดิน  การปองกันการกัดเซาะ

ชายฝง และการควบคุมแหลงกำเนิดมลพิษทางทะเล ทั้งนี้ความตอเนื่อง 
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และความสอดประสานกันของนโยบายระดับชาติและระดับภาคนั้นถือเปน 

สิ่งจำเปนในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอยางมี

ประสิทธิภาพ 

แผนการบริหารราชการแผนดิน... ในป 2547 คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็น

ชอบในแผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2548-2551 ซึ่งแผนดังกลาว

ไดระบเุปาหมายเฉพาะดานในเรือ่งของทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม 

ที่เกี่ยวของทรัพยากรทางทะเลและชายฝงไวดวย สำหรับเปาหมายหลัก

ของแผนประกอบดวยการสรางสมดุลระหวางการพัฒนาและการอนุรักษ 

การคุมครองความหลากหลายทางชีวภาพ การฟนฟูทรัพยากรดิน การ

บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และการมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่นและภาค

เอกชนในการบริหารจัดการทรัพยากร โดยรายละเอียดที่ปรากฏใน

แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2548-2551 นี้ถูกนำมาใชเปน

บรรทัดฐานในการจัดสรรงบประมาณใหกับหนวยงานตาง ๆ 

จากตารางที่ 3.1 พบวามีกฎหมายและระเบียบขอบังคับหลายฉบับที่

เกี่ยวของกับการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง กฎหมาย

ฉบับหลักที่มีอยูสวนใหญเกี่ยวของกับการใชทรัพยากร (เชน ทรัพยากร

ประมง ปาไม น้ำมันเชื้อเพลิงและกาซ เปนตน) นอกจากนี ้ ยังมีกฎหมาย

เกี่ยวกับการควบคุมการดำเนินกิจกรรมตาง ๆของมนุษย (เชน การ

อุตสาหกรรม การกอสราง การขนสง และการพัฒนาพื้นที่พิเศษ) และ

กฎหมายดานอื่น ๆ เชนการสาธารณสุข พื้นที่ธรรมชาติและสัตวปา 

วัฒนธรรม และการบริหารราชการสวนทองถิ่น ซึ่งลวนมีความเกี่ยวของกับ

หนวยงานตาง ๆ และผูมีสวนไดสวนเสียจำนวนมาก แตเนื่องจาก

กฎหมายเหลานี้ถูกบัญญัติขึ้นในชวงเวลาที่ตางกันดวยวัตถุประสงคที่

ตางกัน ผลที่ตามมาคือความซ้ำซอนกันของอำนาจหนาที่ในการบริหาร

จัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงของหนวยงานราชการ รวมถึงกรม

กองตาง ๆ ทัง้ในระดบัชาตแิละระดบัทองถิน่ ประกอบกบัการประสานงาน 

ที่ดอยประสิทธิภาพ ความซ้ำซอนที่เกิดขึ้นนี้เปนอุปสรรคตอการนำแผน

และระเบียบขอบังคับดานสิ่งแวดลอมที่มีอยูไปปฏิบัติใหเกิดประสิทธิผล 

อีกทั้งขอจำกัดดานงบประมาณและบุคลากรของภาครัฐ ยังเปนอุปสรรค

ตอการติดตามตรวจสอบและการบังคับใชกฎหมายอีกดวย นอกจากนี ้

กฎหมายบางฉบบั เชน พระราชบญัญตักิารประมง กไ็มไดรบัการปรบัปรงุแกไข 

ใหทันสมัยมาเปนเวลานาน (กรอบที ่3.2) 

รปูที ่3.1 แสดงใหเหน็ถงึผงัโครงสรางของสวนราชการตาง ๆ ซึง่หนวยงานหลกั

ทีเ่กีย่วของโดยตรง คอื กระทรวงทรพัยากรธรรมชาต ิและสิง่แวดลอม และ

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่อยูในสังกัดกระทรวงดังกลาว สำหรับ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมนั้น กอตั้งขึ้นในป 2545 ซึ่ง

ประกอบไปดวยสวนราชการและกรมตาง ๆ ทีโ่อนยายมาจากกระทรวงอืน่ ๆ  

กรอบที่ 3.2 : พระราชบัญญัติการประมงและการเขาถึงทรัพยากรประมง 

พระราชบัญญัติการประมงไดถูกประกาศใชเมื่อป 2490 และไดรับการปรับปรุงแกไขอีกครั้งในป 2537 กฎหมายฉบับนี้บัญญัติขึ้นเพื่อควบคุมกิจกรรม

การพัฒนาดานการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ โดยกำหนดใหมีการคุมครองถิ่นที่อยูและแหลงอนุบาลสัตวน้ำ ควบคุมการใชเครื่องมือประมงและ

วิธีการทำประมง   การขึ้นทะเบียนเรือประมง    การคุมครองชนิดพันธุทางทะเล    รวมถึงการศึกษาวิจัยความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ  ที่เกิดขึ้นในภาคการ

ประมง   ไมวาจะเปนการขยายตัวของกิจกรรมการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ   การแขงขันที่เพิ่มขึ้นระหวางกลุมชาวประมงพื้นบานขนาดเล็ก และผูประกอบการ

ประมงพาณิชย และการลดลงของปริมาณสัตวน้ำ ลวนเปนสาเหตุใหตองมีการทบทวนกฎหมายฉบับนี้อีกครั้งหนึ่ง ดวยเหตุที่ปจจุบันกฎหมายดังกลาว 

ไมไดมีการจำกัดการเขาถึงทรัพยากรประมง ดังนั้นแนวทางที่เปนไปได 2 แนวทางที่จะกลาวถึงตอไปนี ้คือ การจัดสรรปนสวนเปนรายบุคคล (Individual 

Transferable Quotas; ITQs) หรือการกำหนดสิทธิการทำประมงในพื้นที่ประมงที่กำหนด (Territorial Use Rights Fishing; TURF) 
การจัดสรรปนสวนเปนรายบุคคล (Individual Transferable Quotas; ITQs) ไดนำมาใชเปนครั้งแรกในประเทศไอซแลนด ในป 2522 ซึ่งบาง
ครั้งเรียกวิธีการนี้วา การจัดสรรสวนแบงทรัพยากรประมง (Fisheries Quotas; IFQs) ซึ่งมักใชรวมกับการกำหนดปริมาณสัตวน้ำที่อนุญาตให
จับไดทั้งหมด (Total Allowable Catch; TAC) เพื่อนำตัวเลขดังกลาวไปกำหนดเปนสัดสวนปริมาณสัตวน้ำที่แตละรายบุคคล (ไดแก ชาว
ประมง ผูประกอบการ หรือผูที่เกี่ยวของอื่น ๆ) สามารถจับได ระบบการจัดสรรปนสวนที่กลาวมานี้มีใชอยูหลายรูปแบบ และเปนที่ยอมรับกัน
โดยทั่วไปวาเปนวิธีที่ประสบความสำเร็จ และสามารถรักษาปริมาณสัตวน้ำในธรรมชาติไวได นอกจากนี ้ ยังเหมาะสมอยางยิ่งตอการบริหาร
จัดการการพาณิชย ปจจุบันระบบดังกลาวไดนำมาใชแทนหรือเพิ่มเขาไปในระเบียบขอบังคับที่มีอยูเดิม โดยพิจารณาจากการจับ การจำกัด 
และคัดออก (การจำกัดประเภทการทำการประมงและคัดตางประเภทออกไป)  รวมถึงเทคโนโลยีที่ใชในการทำประมง 

การกำหนดสิทธิการทำประมงในพื้นที่ที่กำหนด (Territorial Use Rights Fishing; TURF) วิธีนี้เปนรูปแบบการบริหารจัดการแบบดั้งเดิม โดย
ใหชุมชนทองถิ่นมีสิทธิในการบริหารจัดการทรัพยากรประมง ดงัเชน กรณขีองประเทศจาไมกา จากขอมลูทีป่รากฏ ในเอกสารฉบบัหนึง่ พบวา
วธิกีารนีไ้ดถกูนำไปใชในแถบทะเลแครบิเบยีน ซึง่ไดผลกวาการเปดเสรกีารทำประมง โดยเหน็ไดจากผลผลติทางการประมงในบรเิวณดงักลาว 
ไดเพิ่มสูงขึ้นกวาคาเฉลี่ย 

ที่มา: Sterner, 2003. 
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ตารางที่ 3.1:  สรุปภาพรวมของกฎหมายและหนวยงานหลักที่เกี่ยวของ   

กฎหมาย หนวยงานหลัก 

พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535   

เพื่อสงเสริมและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอม  โดยอาศัยนโยบายและการวางแผนดาน 

สิ่งแวดลอม ซึ่งกฎหมายนี้กำหนดใหมีการจัดทำแผนการจัดการสิ่งแวดลอมระดับจังหวัด  

การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม การประกาศพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอมและเขตควบคุมมลพิษ  

การกำหนดคามาตรฐานและการติดตามประเมินผล การมีสวนรวมของประชาชนและการใหความรูในดานสิ่งแวดลอม 

ตลอดจนการกอตั้งกองทุนสิ่งแวดลอมเพื่อการลงทุน  

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาต ิ

และสิ่งแวดลอม (ทส.)  

- กรมควบคุมมลพิษ (ทส.) 

- กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม (ทส.) 

- สวนราชการระดับจังหวัดและทองถิ่น ในสังกัด

กระทรวงมหาดไทย  

- หนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504   

เพื่อคุมครองพันธุพืชและสัตว   โดยหามไมใหมีการคาและขนสงชนิดพันธุตาง ๆ และหามไมใหมนุษยรุกล้ำเขาไปภายใน

เขตอุทยาน ซึ่งกฎหมายฉบับนี้ครอบคลุมถึงอุทยานแหงชาติทางทะเลทั้งหมดดวย 

- กรมอุทยานแหงชาต ิสัตวปา และพันธุพืช  

พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535   

ออกขอกำหนดในการครอบครอง การคา  การลา และการเพาะพันธุสัตวปา รวมถึงซากของสัตวปาและผลิตภัณฑที่ทำ

จากซากของสัตวปาดังกลาว 

- กรมอุทยานแหงชาต ิสัตวปา และพันธุพืช 

- กรมประมง ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

พระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484    

ควบคุมการใหสัมปทานปาไมและการเก็บผลผลิตที่ไมใชเนื้อไม ทั้งนี้ไดระงับการใหสัมปทาน ปาชายเลนตั้งแตป 2533-

2542 โดยสัมปทานทั้งหมดไดสิ้นสุดลงในป 2546 

- กรมปาไม 

พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507   

ควบคุมการใชประโยชนและการปองกันพื้นที่และทรัพยากรปาไม  รวมถึงปาชายเลน 

- กรมปาไม 

พระราชบัญญัติแร พ.ศ. 2510   

ควบคุมสัมปทานเกี่ยวกับทรัพยากรแร 

- กรมทรัพยากรธรณ ี

พระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520, 2535 และ 2546   

ควบคุมการใชน้ำบาดาล 

- กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 

พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 และ 2537   

ควบคมุการทำประมงและการเพาะเลีย้งสตัวนำ้ โดยการปองกนัถิน่ทีอ่ยูอาศยัของสตัวนำ้และแหลงอนบุาลสตัวนำ้วยัออน 

ควบคุมการใชเครื่องมือประมงและวิธีการทำประมง  การขึ้นทะเบียนเรือประมง (การออกอาชญาบัตรทำการประมง) 

การคุมครองชนิดพันธุทางทะเล การวิจัยและพัฒนา 

- กรมประมง ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ำไทย พ.ศ. 2456 และ 2535   

ออกกฎหมายการเดินเรือ และการคมนาคมทางน้ำ รวมถึงการหามถายเทของเสียสูแหลงน้ำ ควบคุมการตอเรือ การขึ้น

ทะเบียนเรือ  และการประกอบกิจการเกี่ยวกับเรือ 

- กรมการขนสงทางน้ำและพาณิชยนาว ี  

ในสังกัดกระทรวงคมนาคม 

พระราชบัญญัติโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2535   

ควบคมุการประกอบกจิการโรงงาน โดยการกำหนดคามาตรฐานตาง ๆ รวมถงึการออกระเบยีบขอบงัคบัดานการกำจดัของเสยี 

- กรมโรงงานอุตสาหกรรม  

ในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

พระราชบัญญัติปโตรเลียม พ.ศ. 2514   

ควบคุมกิจกรรมการสำรวจน้ำมันและกาซ  

- กรมเชื้อเพลิงธรรมชาต ิ 

ในสังกัดกระทรวงพลังงาน 

พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535    

ควบคุมการประกอบกิจกรรมที่อาจสงผลกระทบตอสุขภาพอนามัย 

- กระทรวงสาธารณสุข 

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518   

ควบคุมการกอสรางและการดำเนินงานของอาคาร และควบคุมการใชประโยชนที่ดินในเขตเมืองใหญและเขตเมือง  

- กรมโยธาธิการและผังเมือง 
ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

ทส. : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, สผ. : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดลอม, คพ. : กรมควบคุมมลพิษ, สส. : กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม  ดูไดจากหนา iv 
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ความซ้ำซอนกันของกฎหมาย สงผลใหการบริหารจัดการแบบบูรณา

การ มีความลาชาในทางปฏิบัติ…  ความซ้ำซอนกันของหนวยงาน และ

กฎหมายตาง ๆ มีผลตอการนำรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทาง

ทะเลและชายฝงแบบบูรณาการมาใชใหเกิดประสิทธิผล ทั้งนี้กรม

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ภายใตการสนับสนุนของธนาคารเพื่อการ

พัฒนาแหงเอเชีย (Asian Development Bank, ADB) และสมัชชาการ

อนุรักษสิ่งแวดลอมโลก (The World Conservation Union ; IUCN)        

ไดรวมกันพัฒนากรอบการดำเนินงานทางกฎหมาย เพื่อสงเสริมรูปแบบ

การบริหารจัดการดังกลาว โดยไดจัดทำรางพระราชบัญญัติการบริหาร

จัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง  เพื่อกำหนดพื้นที่ดำเนินงาน หนาที่ 

การมีสวนรวม (Area-Function Participation; AFP) ซึ่งจะระบุถึงสิทธิของ

ชุมชนในการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ภายใตการบริหารงาน

ขององคกรระดับทองถิ่น หรืออาจเปนการทำงานรวมกันกับราชการสวน

ทองถิ่นก็ได กรอบแนวคิดดังกลาวยังกำหนดใหมีแหลงเงินทุนเพื่อการ

บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงดวย (กรอบที ่ 3.3)  อยางไร

ก็ตาม การที่จะนำรูปแบบการบริหารจัดการแบบบูรณาการที่กลาวขางตน

มาสูการปฏิบัติไดนั้น ในสวนของของนโยบาย กฎหมาย ระเบียบขอบังคับ 

รวมถึงการบริหารงานรูปแบบตาง ๆ  สิ่งเหลานี้จำเปนตองสอดประสานกัน

อยางลงตัว และตองเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวม 

รูปที่ 3.1: ผังโครงสรางสวนราชการ

นอกจากนั้นทางกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ก็ตองพัฒนาศักยภาพ

ขององคกรใหกาวขึ้นมาเปนองคกรหลักในการดำเนินงานดังกลาวดวย 

การบริหารเชิงบูรณาการนำไปสูการทองเที่ยวแบบยั่งยืน...  องคการ

บรหิารการพฒันาพืน้ทีพ่เิศษเพือ่การทองเทีย่วอยางยัง่ยนื (อพท.) (ดบูทที ่2 

ประกอบ) ไดทดลองนำรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและ

ชายฝงในเชิงบูรณาการมาใช เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวควบคูไปกับการ

อนุรักษวัฒนธรรมทองถิ่น  การเพิ่มผลประโยชนใหกับทองถิ่น และการลด

ผลกระทบเชงิลบทีเ่กดิจากกจิกรรมการทองเทีย่ว ทัง้นีด้วยงบประมาณกวา 

11,000 ลานบาท (275 ลานเหรยีญสหรฐั)   สำหรบัการดำเนนิงานโครงการ

ทีม่อียูประมาณ  200 โครงการ ในชวงป 2549-2555  จงึเปนทีค่าดหมายกนั

วาประสบการณและบทเรยีนตาง ๆ ทีไ่ดจากการดำเนนิโครงการดงักลาว จะ

เปนประโยชนตอการบรหิารจดัการการทองเทีย่วในอนาคตไดเปนอยางด ี

สนธิสัญญาระหวางประเทศ...  ประเทศไทยไดเขารวมเปนสมาชกิในขอ

ตกลงระหวางประเทศหลายฉบบัดวยกนั ไดแก อนสุญัญาวาดวยความหลาก

หลายทางชีวภาพ (CBD) อนุสัญญาวาดวยพื้นที่ชุมน้ำ (RAMSAR) 

อนสุญัญาวาดวยการคาระหวางประเทศ ซึง่ชนดิสตัวปาและพชืปาทีใ่กลสญู

พันธุ (CITES) อนุสัญญาวาดวยการคุมครองมรดกทางวัฒนธรรมและ

ธรรมชาตขิองโลก (the World Heritage Convention) จากทีก่ลาวไวในบทที ่

รัฐบาลไทย
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2006

2 ประเทศไทยยงัไมไดใหสตัยาบนัในอนสุญัญาระหวางประเทศวาดวยการ

ปองกนัมลพษิจากเรอื (MARPOL) และอนสุญัญาของสหประชาชาตวิาดวย

กฎหมายทะเล (UNCLOS) เนือ่งจากยงัไมมกีารออกระเบยีบขอบงัคบัระดบั

ประเทศไวรองรบัในเรือ่งดงักลาว รวมถงึขอจำกดัในเรือ่งศกัยภาพขององคกร 

การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอยางยั่งยืนนั้น จำเปนที่

จะตองมีแหลงเงินทุนเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจาหนาที่  

การพฒันาดานนโยบาย การนำนโยบายไปสูการปฏบิตั ิการตดิตามประเมนิผล 

และการบังคับใชใหเกิดผลในทางปฏิบัติ อยางไรก็ตาม การจัดสรร 

งบประมาณในระดับประเทศเปนเรื่องที่ซับซอน และเปนอุปสรรคอยาง

กรอบที่ 3.3:  หนทางสูการบริหารจัดการแบบบูรณาการ: พระราชบัญญัติสงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 

กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝง ไดจดัทำรางพระราชบญัญตัสิงเสรมิการบรหิารจดัการทรพัยากรทางทะเลและชายฝง เพือ่การบรหิารจดัการทรพัยากร 

ทางทะเลและชายฝงแบบบรูณาการ ภายใตหลกัการ “พืน้ที-่หนาที-่การมสีวนรวม” กฎหมายฉบบันีไ้ดสรางกลไกในการประสานความรวมมอืเพือ่บรูณาการ 

แผนงานและกิจกรรมตาง ๆ  และยังมีการจัดตั้งกองทุนทรัพยากรทางทะเลและชายฝง (Marine and Coastal Resources Funds; MCRF) ทั้งในระดับ 

ประเทศและระดับจังหวัด นอกจากนี้ยังมีการกำหนดเขตในการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อประโยชนในดานตาง ๆ (สงวน อนุรักษ ฟนฟู และพัฒนา) 

รวมถึงการเสริมสรางจิตสำนึก การใหความรู การควบคุมมลพิษอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสนับสนุนการทองเที่ยวแบบยั่งยืน นอกจากนี้ยังกำหนด 

ใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการทั้งในระดับประเทศ ระดับจังหวัด และระดับทองถิ่น รวมถึงชุมชนชายฝงดวย  

คณะกรรมการระดับประเทศ เรียกวา คณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงแหงชาต ิ  ประกอบดวย นายกรัฐมนตรีหรือรองนายก

รัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเปนประธานกรรมการ  และผูแทนจากหนวยงานหลัก ผูแทนจากภาคประชาชนและสถาบันการศึกษา มี

อำนาจหนาที่ในการจัดทำและเสนอนโยบายและแผนการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงแหงชาต ิ  ตรวจตราการดำเนินงานของกองทุน

ทรพัยากรทางทะเลและชายฝง สงเสรมิการมสีวนรวมของผูมสีวนไดเสยี และประสานขอโตแยงในการใชประโยชนทรพัยากร โดยมกีรมทรพัยากร 

ทางทะเลและชายฝงทำหนาที่เปนเลขานุการ 

คณะกรรมการระดับจังหวัด  เรียกวา คณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัด  ประกอบดวย ผูวาราชการจังหวัดเปนประธาน  

และตัวแทนจากหนวยงาน ภาคประชาชนและผูทรงคุณวุฒิจำนวน 10 คน เปนกรรมการมีอำนาจหนาที่ในการจัดเตรียมแผนการจัดการ

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัด  พิจารณาใหความเห็นชอบนโยบายและแผนการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงทองถิ่น 

และตรวจตราการดำเนินงานของกองทุนทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัด 

คณะกรรมการระดับทองถิ่น  เรียกวา คณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงทองถิ่น  ประกอบดวยสมาชิกที่ไดรับการเลือกตั้งจาก 

คณะกรรมการทองถิ่นและตัวแทนจากหนวยงาน  มีอำนาจหนาที่ในการจัดเตรียมแผนจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงทองถิ่น  ประสาน

งานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ จัดการทรัพยสินสวนกลางของชุมชนชายฝง  ไกลเกลี่ย  ประนีประนอม เมื่อสมาชิกชุมชนชายฝงเกิดความขัดแยง 

หรือขอพิพาทในการใชประโยชนและจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 

ชุมชนชายฝง  กรณีที่พบวามีชุมชนดั้งเดิมตั้งอยูในเขตพื้นที่ชายฝงทะเลมาเปนระยะเวลามากกวา 20 ป  และมีสมาชิกของชุมชนตั้งแต 

30 ครวัเรอืนขึน้ไป ชมุชนนัน้มสีทิธใินการจดัตัง้เปนชมุชนชายฝง โดยทีช่มุชนดงักลาวมสีทิธใินการจดัการ  อนรุกัษ  และใชประโยชนจากทรพัยากร 

รวมทั้งมีสวนรวมในทุกกิจกรรมที่เกี่ยวของภายใตบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้วัตถุประสงคของการจัดตั้งชุมชนชายฝง คือ เพื่อคุมครองพื้นที่

บริเวณชุมชนชายฝงนั้นตั้งอยู เพื่ออนุรักษไวซึ่งคุณภาพสิ่งแวดลอมและความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อสงเสริมใหมีการใชประโยชนจาก

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝงในเขตชุมชนชายฝงอยางยั่งยืน เพื่อสงเสริมวัฒนธรรมประเพณีของทองถิ่น และเพื่อใหเกิดการบริหารจัดการ 

แบบบูรณาการ   

ที่มา: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 

หนึ่งตอกระบวนการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ 

การจัดสรรงบประมาณของประเทศ… ประเทศไทยมีการจัดสรร งบ

ประมาณแบบรายป โดยพิจารณาจากลำดับความสำคัญของแผนงาน 

อยางไรก็ตาม กระบวนการยื่นของบประมาณประจำปของหนวยงานตาง ๆ 

สงผลใหการปฏิบัติตามนโยบายของประเทศขาดเสถียรภาพและไมเอื้อตอ

การบริหารจัดการในเชิงบูรณาการ 

โดยรวมแลว การอนุมัติงบประมาณมีความยุงยากซับซอน ดังนั้น กลไกที่

เหมาะสมในการอนุมัติงบประมาณตามพระราชบัญญัติการกระจาย

อำนาจ, พระราชบัญญัติจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ และพระราช

บัญญัติอื่นๆ จึงมีความจำเปน 
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งบประมาณของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม... 

การจดัสรรงบประมาณในชวง 4 ป (พ.ศ. 2548-2551) รวมถงึงบประมาณ

ประจำปของกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม  (ทส.) จะพจิารณา 

จากลำดับความสำคัญของแผนงานที่กำหนดไวในแผนการบริหารราชการ

แผนดิน พ.ศ. 2548-2551  โดยรูปที่ 3.2 แสดงใหเห็นถึงสัดสวนการจัดสรร 

งบประมาณในชวงระยะเวลา 4 ป ซึง่พบวากวารอยละ 90 ของงบประมาณ

ถูกจัดสรรเพื่อใชในดานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ การอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาต ิ และการพัฒนากระบวนการมีสวนรวม ในขณะที่งบ

ประมาณสวนที่เหลืออยูอีกไมถึงรอยละ 10 ถูกจัดสรรเพื่อดำเนินงานตาม

แผนยทุธศาสตรหลกัสวนทีเ่หลอื ทัง้นีใ้นป 2549 มกีารจดัสรรงบประมาณให

รูปที่ 3.3: การจัดสรรงบประมาณใหกับหนวยงานภายใตสังกัดกระทรวง 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2549
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หมายเหตุ:  งบประมาณท้ังหมดเทากับ 16,300 ลานบาท  ดูช่ือเต็มของหนวยงานไดในหนา iv

ที่มา:  สำนักงบประมาณ, 2549

รูปท่ี 3.2:  การจัดสรรงบประมาณของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 

และส่ิงแวดลอม พ.ศ. 2548-2551 (หนวย: ลานบาท)

 ตารางท่ี 3.2: พ้ืนท่ีคุมครอง

พื้นที่ 

คุมครอง 

กฎหมาย 

ที่เกี่ยวของ 

จำนวน 

(อยูในเขตพื้นที่
ชายฝง) 

ขอมูลเพิ่มเติม 

อุทยานแหงชาติ 
ทางทะเล 

พ.ร.บ. อทุยาน
แหงชาต ิ

26 (26) อยูในฝงทะเลอันดามัน 
17 แหง และในฝงอาว
ไทย 9 แหง เปนแหลง 
ที่อยูของปะการัง 

รอยละ 38 ที่พบใน
พื้นที่คุมครองทางทะเล 

พื้นที่คุมครอง 

สิ่งแวดลอม 

พ.ร.บ. สงเสริม
และรักษา
คุณภาพ 

สิ่งแวดลอม 

5 (5)* มีวัตถุประสงคเพื่อการ
ฟนฟูแหลงที่อยูตาม
ธรรมชาต ิ

เขตควบคุมมลพิษ พ.ร.บ. สงเสริม
และรักษา
คุณภาพ 

สิ่งแวดลอม 

11 (11) มีวัตถุประสงคเพื่อการ
ฟนฟูบริเวณที่ประสบ
ปญหามลพิษ 

พื้นที่ชุมน้ำ อนุสัญญา 

วาดวยพื้นที่ 

ชุมน้ำ 

10 (8) มีวัตถุประสงคเพื่อการ
คุมครองพื้นที่ชุมน้ำที่มี
ความสำคัญระดับ
นานาชาติ 

หมายเหตุ: *ขณะนี้รัฐบาลไทยกำลังอยูในระหวางดำเนินการประกาศพื้นที่ที่ไดรับ 
ผลกระทบจากคลื่นยักษสึนามิใหเปนพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอม ทั้งนี้ในกรณีของ
พื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอมและเขตควบคุมมลพิษนั้น สามารถนำมาตรการอื่นมาใช
ในการบริหารจัดการได เชน การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) หรือการ
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน (IEE)  

กบั ทส. ประมาณ 16,300 ลานบาท (407.7 ลานเหรยีญสหรฐั) ดงัแสดงใน

รปูที ่3.3 โดยกรมอทุยานแหงชาต ิสตัวปา และพนัธุพชื จดัวาเปนหนวยงาน

ทีใ่หญทีส่ดุในกระทรวง เนือ่งจากมบีคุลากรมากถงึ 35,000 คน 

เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร... นโยบายและระเบียบขอบังคับที่ใชอยูใน

ปจจุบันไมไดใหความสำคัญหรือใหความสำคัญนอยมากในเรื่องของ

เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร ซึ่งจัดวาเปนเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการ

ปรับปรุงรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากร ควบคูไปกับการระดมทุนเพื่อ

ดำเนินกิจกรรมการอนุรักษตาง ๆ  ทั้งนี้ จากรูปที่ 2.3 จะเห็นวารายไดจาก

การทองเที่ยวของประเทศไทยอยูในเกณฑคอนขางต่ำ เมื่อพิจารณาจาก 

ตัวเลขจำนวนนักทองเที่ยวที่สูงเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ สำหรับตัวอยาง

ของเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรนั้น  แสดงไวในกรอบที่ 3.4 

ประเทศไทยมีพื้นที่ที่ไดรับการคุมครองอยูหลายประเภท ไดแก อุทยาน

แหงชาติทางทะเล  พื้นที่ชุมน้ำที่ไดรับการประกาศภายใตอนุสัญญา วา

ดวยพื้นที่ชุมน้ำ พื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอม และเขตควบคุมมลพิษ โดย

82290
54%

21959
14%

3565
2%

3543
2% 37700

25%

4347
3%

การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

การใชประโยชนความหลากหลาย
ทางชีวภาพอยางยั่งยืน

การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
อยางบูรณาการ

การพัฒนากระบวนการมีสวนรวม

การปองกันและบำบัดมลพิษ

การนำกฏหมายไปปฏิบัติ

สผ.

ปม. สปน. คพ.

ทช.

ทธ.

ทน.

ทบ.

สส.
อส.

ท่ีมา:  แผนปฏิบัติราชการ 4 ป ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม พ.ศ. 2548-2551
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พื้นที่เหลานี้เปนบริเวณที่จัดวามีความออนไหวดานสิ่งแวดลอม หรือมี

ปญหามลพิษที่รุนแรง ดังสรุปไวในตารางที่ 3.2 โดยเฉพาะพื้นที่ที่เปน

อุทยานแหงชาติทางทะเล และพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอมนั้น จัดวาเปน

พื้นที่ที่มีความสำคัญยิ่งตอการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและ

ชายฝงของประเทศอยางยั่งยืน สำหรับรูปแบบอื่น ๆ ของการบริหารจัดการ

เชิงพื้นที่ที่ถูกนำมาใช ไดแก การบริหารจัดการลุมน้ำแบบบูรณาการ 

และการวางแผนเพื่อพัฒนาเขตพื้นที่เฉพาะ 

อุทยานแหงชาติทางทะเล... ปจจุบันประเทศไทยมีอุทยานแหงชาติทาง

ทะเลทั้งสิ้น 26 แหง โดย 17 แหง อยูทางฝงทะเลอันดามัน และอีก 9 แหง

กรอบที่ 3.4: เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร

เครือ่งมอืทางเศรษฐศาสตร เปนการนำกลไกการตลาดมาประยกุตใชรวมกบัระเบยีบขอบงัคบัตาง ๆ โดยตวัอยางของมาตรการซึง่เปนทีรู่จกักนัอยางกวางขวาง 

ไดแก  การเรยีกเกบ็ภาษ ี คาธรรมเนยีม  และคาบำบดั   ทัง้นีไ้ดมกีารนำเครือ่งมอืทางเศรษฐศาสตรประเภทตาง ๆ มาประยกุตใชในการจดัการทรพัยากรธรรมชาต ิ   

ซึ่งนอกจากจะเปนการบังคับในเชิงกฎหมายแลว   ยังเปนการเพิ่มรายไดที่สามารถนำมาใชเพือ่การอนรุกัษไดอกีทางหนึง่ดวย  ตวัอยางเชน การเกบ็คา

ธรรมเนยีมจอดรถของนกัทองเทีย่วในเขตอทุยานแหงชาต ิการปนสวนหรอืการซือ้ขายสทิธ ิ (ดกูรอบที ่ 3.2 ประกอบ) ภาษสีิง่แวดลอมทีท่างผูประกอบการ

โรงแรมเรยีกเกบ็จากนกัทองเทีย่ว คาธรรมเนยีมอาชญาบตัรหรอืใบอนญุาต  ทำการประมงหรอืลาสตัว  คาธรรมเนยีมทีเ่รยีกเกบ็จากอตุสาหกรรมทีก่อใหเกดิ

มลพษิ การวางเงนิประกนัความเสยีหาย และระบบมดัจำคนืเงนิ เปนตน การจะนำเครือ่งมอืทางเศรษฐศาสตรประเภทใดมาใชนัน้ขึน้อยูกบัสถานการณ เชน 

ในภาคการประมง การเลอืกใชเครือ่งมอืทีเ่หมาะสมจะชวยลดปรมิาณการจบัสตัวนำ้ใหอยูในระดบัทีย่ัง่ยนืได ขณะเดยีวกนักค็วรมกีารผอนปรนในระดบัหนึง่

ดวย ทั้งนี้ขึ้นกับความผันแปรของการประเมินสภาวะทรัพยากรสัตวน้ำซึ่งหากพบวามีศักยภาพการผลิตสูงพอ ก็อาจอนุญาตใหใชวิธีทำประมงที่มี

ประสทิธภิาพ โดยยกผลประโยชนใหกบัชาวประมง และนาจะเลอืกหนทางการจดัตัง้กองทนุเพือ่ชดเชยใหกบัชาวประมงทีถ่กูบบีบงัคบัใหออกไปประกอบ

อาชพีอืน่  อยางไรกต็าม การใชเครือ่งมอืทางเศรษฐศาสตรนีจ้ำเปนตองมกีารตดิตามประเมนิผล อยางจรงิจงัและตอเนือ่ง เพือ่หลกีเลีย่งผลกระทบทางสงัคม

ทีอ่าจเกดิขึน้ตามมา เชน ภาวะการวางงานของคนจำนวนมาก 

ที่มา: Sterner, 2546 

นักทองเที่ยวสามารถสัมผัสกับทัศนียภาพอันสวยงามบริเวณอุทยานแหงชาติหมูเกาะ
อางทอง จังหวัดสุราษฎรธาน ี

ที่มา: กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช, 2547 

อยูทางฝงอาวไทย (ขอมูลป 2549) อุทยานเหลานี้ตั้งอยูในเขตพื้นที่นอก

ชายฝง ซึ่งเปนถิ่นที่อยูอาศัยของปะการังที่อุดมสมบูรณ จึงเปนแหลงที่เอื้อ

ประโยชนแกอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการประมง ดังนั้นการบริหาร

จัดการ ตลอดจนการอนรุกัษแนวปะการงั ทรพัยากรประมง และปาชายเลน 

จึงเปนสิ่งจำเปนอยางยิ่ง สำหรับภัยคุกคามหลักที่เกิดกับอุทยานแหงชาติ

ทางทะเล ประกอบดวย การบุกรุกพื้นที่เพื่อทำรีสอรทและทำนากุง การทำ

ตารางที่ 3.3  แนวปะการังและการบริหารจัดการอุทยานแหงชาติทางทะเล 

ของแตละประเทศ

ประเทศ

จำนวน

อุทยาน

แหงชาติ

ทาง

ทะเล 

รอยละของ

ปะการังใน

พื้นที่อุทยาน

แหงชาต ิ

ทางทะเล 

รอยละของปะการังในบริเวณ

พื้นที่อุทยานทางทะเลที่มีการ

บริหารจัดการที่ดี 

สาธารณรัฐ

โดมินิกัน 

15 43 N/A

ไทย 17 38 6.84

เบลีซ 12 27 N/A

จาไมกา 4 22 N/A

เวียดนาม 25 11 0.88

อินโดนีเซีย 131 9 0.27

ฟลิปปนส 110 7 0.7

มาเลเซีย 136 7 1.26

อินเดีย 97 3 N/A

ที่มา: ขอมูลแนวปะการัง, สถาบันทรัพยากรโลก. 
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ประมงในเขตหวงหาม และการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคที่สวนกระแส

กับการอนุรักษ ทั้งนี้อุทยานแหงชาติทางทะเลไดรับการประกาศโดยอาศัย

อำนาจตาม พระราชบญัญตัอิทุยานแหงชาต ิซึง่อยูในความรบัผดิชอบของ

กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ในสังกัดกระทรวง

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม 

ทัง้นีใ้นกรณขีองพืน้ทีคุ่มครองสิง่แวดลอมและเขตควบคมุมลพษินัน้ สามารถ

นำมาตรการอืน่มาใชในการบรหิารจดัการได เชน การประเมนิผลกระทบสิง่

แวดลอม (EIA) หรอืการวเิคราะหผลกระทบ สิง่แวดลอมเบือ้งตน (IEE) 

เนือ่งจากแนวปะการงัประมาณรอยละ 38 รวมถงึ ปาชายเลนหลายแหงตัง้อยู

ในเขตพืน้ทีอ่ทุยานทางทะเล ดงันัน้การออกกฎเกณฑ และและระเบียบขอบังคับ

ตาง ๆ เพื่อใชบังคับในเขตอุทยานจึงมีสวนชวยในการคุมครองทรัพยากร

เหลานี้ไดเปนอยางดี (ตารางที่ 3.3) 

ในภาพรวมแลว การบรหิารจดัการอทุยานแหงชาตทิางทะเลของไทยจดัอยู

ในเกณฑด ี รูปที ่ 3.4 แสดงใหเห็นถึงการศึกษาดานการประเมินผลเชิง

ดลุยภาพ (Scorecard)  โดยพจิารณาจาก 34 พารามเิตอร ใน 6 หมวด เพือ่

ประเมนิผลดานการบรหิารจดัการอทุยานแหงชาตทิางทะเลของประเทศไทย 

โดยพบวาจาก 3 ใน 6 หมวด ซึ่งไดแก สภาวการณสิ่งที่ปอนเขา และ

ผลลัพธที่ไดของการบริหารจัดการอุทยานแหงชาติทางทะเลนั้นจัดอยู 

ในเกณฑด ี อยางไรก็ตาม ยังตองมีการปรับปรุงในสวนของการวางแผน 

กระบวนการในการบริหารจัดการ ถาหากจะรวมเอาศักยภาพดานวิชาการ

และการบรหิารจดัการของอทุยานแหงชาตทิางทะเลเขาไวกบักรมทรพัยากร

ทางทะเลและชายฝง ก็จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ

ของกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอมไดเปนอยางด ี

การบริหารจัดการพื้นที่ลุมน้ำแบบบูรณาการ… ดวยความชวยเหลือ

จากองคกรพฒันาเอกชนและหนวยงานภาครฐั ทำใหชมุชนทองถิน่หลายแหง 

ไดเขามามีสวนในการริเริ่มกิจกรรมดานการบริหารจัดการลุมน้ำรวมกัน 

ดังเชนกรณีของพื้นที่ลุมน้ำทะเลสาบสงขลาซึ่งพบวาการพัฒนาที่เกิดขึ้น

อยางรวดเร็วในพื้นที่ลุมน้ำไดสงผลใหเกิดการชะลางพังทลายของดิน การ

เปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดิน ปญหาอุทกภัย และปญหาภัยแลง ดวย

เหตุนี้หนวยงานตาง ๆ อาทิ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  กรมทรัพยากรน้ำ  กรมทรัพยากรทางทะเลและ

ชายฝง จึงไดจัดตั้งองคกรเพื่อการบริหารจัดการลุมน้ำขึ้น รวมถึงพัฒนา

แผนงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการลุมน้ำ อยางไรก็ตามการ

คุมครองพื้นที่ชุมน้ำและพื้นที่ลุมน้ำรวมถึงแหลงวัฒนธรรม/ประวัติศาสตร

นี้ถือเปนความทาทายอยางหนึ่ง เนื่องจากยังคงมีขอจำกัดในดานศักยภาพ

ของราชการสวนทองถิ่น ดังนั้นความชวยเหลือสนับสนุนจากหนวยงาน

สวนการจึงยังมีความจำเปน (ดูกรอบที ่4.3 ประกอบ) 

ขณะที่หนวยงานภาครัฐเปนผูกำหนดกรอบในเชิงกฎหมาย แตการบริหาร

จัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอยางยั่งยืนนั้นจำเปนตองอาศัย

ความรูและประสบการณจริงของชุมชนทองถิ่นใหมากขึ้น เนื่องจากคน

เหลานี้มีวิถีชีวิตประจำวันที่ผูกพันอยูกับทรัพยากรดังกลาว ดวยเหตุนี้ 

รางพระราชบัญญัติสงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและ

ชายฝงจึงใหความสำคัญกับการมีสวนรวมของประชาชน นอกจากนี้จาก

ประสบการณที่ผานมาพบวาการมีสวนรวมของชุมชนเปนกุญแจสำคัญที่

ชวยใหกระบวนการตาง ๆ ที่นำมาใชเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

ประสบผลสำเร็จ  

ตลอดบริเวณพื้นที่ชายฝง โดยเฉพาะเกือบทั้งหมดในภาคใต พบวามี

องคกรชุมชน องคกรประชาสังคม และองคกรพัฒนาเอกชนอยูหลาย 

องคกรดวยกัน ซึ่งองคกรเหลานี้ลวนมีสวนเกี่ยวของในกิจกรรมอนุรักษ 

ตาง ๆ เชน การคุมครองปริมาณทรัพยากรสัตวน้ำในธรรมชาต ิ การฟนฟ ู

ปาชายเลน การคุมครองพื้นที่ลุมน้ำ การจัดการของเสีย และการแกไข

ปญหาความขดัแยงในเรือ่งการใชประโยชนทีด่นิ นอกจากนีอ้งคกรประชาสงัคม 

และองคกรพัฒนาเอกชนยังมีบทบาทสำคัญในการสรางจิตสำนึกใหแก

ประชาชน เสริมสรางศักยภาพของชุมชน และพัฒนาเครือขายเชื่อมโยง

ระหวางชุมชน โดยปจจุบันมีองคกรพัฒนาเอกชนที่ขึ้นทะเบียนแลวมาก

กวา 135 องคกร และยังมีอีกจำนวนมากที่ยังไมไดขึ้นทะเบียน ซึ่งองคกร

เหลานี้มีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรชายฝงรวมกับเครือขาย

ชุมชนที่อยูในพื้นที่ 

การกอตัง้สถาบนัพฒันาองคกรชมุชน (องคการมหาชน) ชวยเพิม่การมสีวน

รวมของชุมชนทองถิ่น ทั้งนี้ในป 2547 ใดใชงบประมาณจำนวน 8.6 ลาน

บาท (2 แสนเหรียญสหรัฐ) ในดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

รูปท่ี 3.4  การประเมินผลเชิงดุลยภาพของพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติทางทะเล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ: เสนสีน้ำเงิน คือคะแนนเต็มของแตละหมวด ซึ่งมีคาแตกตางกัน 

ที่มา: ปรับปรุงจาก Staub and Hatziolos, 2547 และ ธนาคารโลก, 2549 
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กรอบที่ 3.5:  การบริหารจัดการการประมงโดยชุมชน 

ชมรมประมงพืน้บานและสมาพนัธชาวประมงพืน้บานภาคใต ซึง่กอตัง้

ขึน้ในป 2536 เปน 2 ตวัอยางทีด่ใีนดานการจดัทรพัยากรประมงโดย

ชมุชนทัง้ 2 กลุมนีไ้ดเนนในเรือ่งของการสรางโอกาสและการพฒันาวถิี

ชวีติของครอบครวัชาวประมงทีย่ากจนในจงัหวดัชายฝงทะเล  เนือ่งจาก 

เปนที่ทราบกันดีวาการพัฒนาวิถีชีวิตของคนในชุมชนในระยะยาวนั้น      

มคีวามเชือ่มโยงกบัการบรหิารจดัการทรพัยากรชายฝงอยางยัง่ยนื ทัง้ยงั

ชวยปองกนัความเสือ่มโทรมของทรพัยากรชายฝงอยางไดผลอกีดวย

การรวมกลุมกันของสมาพันธชาวประมงพื้นบานภาคใต 

ที่มา: ธนาคารโลก, 2548 

ระหวาง 255 องคกรทองถิน่ในภาคใต นอกจากนีย้งัมเีงนิสนบัสนนุเพิม่เตมิ

จากรฐับาล องคกรระหวางประเทศ และภาคเอกชน    เพือ่ใชในการดำเนนิ

กจิกรรมตาง ๆ ของชมุชนดวย 

กรอบที ่3.5 และ 3.6 แสดงใหเห็นถึงตัวอยางการมีสวนรวมของชุมชนกลุม

ตาง ๆ ในดานการจัดการทรัพยากรประมง รวมถึงรูปแบบการบริหาร

จัดการรวมของกรมประมงตามลำดับ 

กรอบที่ 3.6:  โครงการ CHARM หนึ่งในรูปแบบการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม 

โครงการจดัการทรพัยากรชายฝง (The Coastal Habitats and Resources Management: CHARM) เริม่ดำเนนิการในป 2545 โดยกรมประมงมวีตัถปุระสงค 

เพือ่สงเสรมิรปูแบบการบรหิารจดัการรวมในเรือ่งของทรพัยากรทางทะเลและชายฝง โดยทีต่ลอดระยะเวลาโครงการ 5 ปนัน้  ผูมสีวนไดสวนเสยีหลกั ไดแก 

หนวยงานภาครฐั ชมุชนทองถิน่ องคกรพฒันาเอกชน และผูมสีวนรวมอืน่ ๆ ตางกม็คีวามรบัผดิชอบรวมกนัในเรือ่งของการปองกนัและบรหิารจดัการแหลงที่

อยูอาศยัของสตัวนำ้ตามธรรมชาต ิ รวมถงึทรพัยากรประมง โครงการนี ้ ดำเนนิงานในพืน้ทีอ่าวพงังาทางฝงทะเลอนัดามนั  และอาวบานดอนทางฝงอาวไทย 

ครอบคลมุพืน้ที ่5 จงัหวดั หมูบานทีอ่ยูบรเิวณชายฝงและบนเกาะตาง ๆ รวม 356 หมูบาน และชาวบานกวา 300,000 คน โครงการนีไ้ดสงเสรมิใหเกดิการ

ประสานงานและการบรหิารจดัการรวมกนัระหวางราชการสวนกลาง จงัหวดั และทองถิน่ รวมทัง้เปดโอกาสใหผูทีม่สีวนไดสวนเสยีในลำดบัตน ๆ มบีทบาท

เปนผูนำในกระบวนการพฒันาดวย 

ที่มา: โครงการจัดการทรัพยากรชายฝง (CHARM), 2549. 

การมีสวนรวมของสถาบันการศึกษา และองคกรระหวางประเทศ...  

องคกรและหนวยงานระหวางประเทศ ก็มีสวนรวมในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝงของประเทศไทย นอกจากนี้ในป 2547 

สถาบันการศึกษา 16 แหงทั่วประเทศ รวมถึงมหาวิทยาลัยมหิดล 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ไดรวม

กันกอตั้งสมาคมสถาบันการศึกษาดานสิ่งแวดลอมแหงประเทศไทยขึ้น 

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อปรับปรุงมาตรฐานการสอนและการวิจัยดาน 

สิง่แวดลอม ใหการสนบัสนนุดานวชิาการและการฝกอบรม ตลอดจนสงเสรมิ 

กิจกรรมการรณรงคดานสิ่งแวดลอม 

อุปสรรคที่ขัดขวางการมีสวนรวมของประชาชน...  แมวาในทาง

กฎหมายไดมีการกำหนดสิทธิและเสรีภาพในการมีสวนรวมของประชาชน

ไวแลวก็ตาม แตการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงของ

ประเทศ ยังคงรวมศูนยไวที่สวนกลางเปนสวนใหญ ทั้งนี้นโยบายการ

กระจายอำนาจซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อกระจายอำนาจการบริหารไปสูระดบัที่

ต่ำกวา ยังไมบรรลุตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวอยางแทจริง เนื่องจากยังไมมี
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การรับรองสิทธิของชุมชนทองถิ่นในฐานะที่ เปนผูใชประโยชนจาก

ทรัพยากร และเปนที่ทราบกันดีวาการใหความสำคัญกับกฎเกณฑและ

ระเบียบขอบังคับที่มีมาแตดั้งเดิมของชุมชน เปนกาวสำคัญที่ชวยเพิ่ม  การ

มีสวนรวมของชุมชน นอกจากนี ้ การใหอำนาจแกราชการสวนทองถิ่น ซึ่ง

เปนหนวยงานที่สามารถประสานงานอยางใกลชิดกับ ผูมีสวนไดสวนเสีย

ในพื้นที่ใหมีบทบาทใหคำแนะนำดานนโยบายและ ภายใตการสนับสนุน

ดานกฎหมายจากราชการสวนกลาง จะชวยใหชุมชนไดเขามามีสวนรวม 

และมีความสามารถในการคิดและทำดวยตัวเองอยางแทจริง  
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ทีผ่านมาประเทศไทยประสบความสำเรจ็ในดานการปกปองแหลงทีอ่ยูอาศยั

ทางธรรมชาตขิองพชืและสตัว โดยเฉพาะพืน้ทีแ่นวปะการงัและปาชายเลน 

แตยงัประสบปญหาภยัคกุคามในสวนของทรพัยากรทางทะเลและชายฝง ซึง่

ปญหาดงักลาว ไดแก ปญหาการกดัเซาะชายฝง ความเสือ่มโทรมของแนว

ปะการัง ความไมยั่งยืนของการบริหารจัดการปริมาณทรัพยากรสัตวน้ำ 

กรอบที่ 4.1: บทเรียนที่ไดจากการจัดเวทีเสวนาในระดับทองถิ่น 

ในการจดัทำรายงานสถานการณสิง่แวดลอมไทยฉบบันี ้ ทางธนาคารโลกไดลงไปปฏบิตังิานรวมกบัหนวยงานระดบัทองถิน่ เพือ่จดัเวทเีสวนาขึน้ใน 3 พืน้ที ่

ไดแก สมทุรปราการ ระยอง และลุมนำ้ทะเลสาบสงขลา ซึง่บทเรยีนตาง ๆ ทีไ่ดจากการจดัเวทเีสวนาในทกุพืน้ทีไ่ดถกูนำมาประมวลไวในรายงานฉบบันีแ้ลว 

สำหรบัประเดน็ทีจ่ะกลาวถงึตอไปนี ้สามารถนำไปใชเพือ่ใหการมสีวนรวมของชมุชนประสบผลสำเรจ็มากขึน้ 

ขอมลูทีไ่ดจากการประชมุหารอื…การประชมุหารอือยางไมเปนทางการกบัผูมสีวนไดสวนเสยีหลกัในพืน้ที ่นบัเปนสิง่สำคญัตอความสมัฤทธิผ์ล 
 ของการจัดเสวนา โดยที่หัวขอและเนื้อหาของการจัดเวทีเสวนานั้นขึ้นอยูกับประเด็นปญหาที่พบในแตละพื้นที่ 

สรางความเตม็ใจในการทำงานรวมกนั…การสรางกลุมคนทีพ่รอมทีจ่ะกาวไปดวยจดุมุงหมายเดยีวกนันัน้ ตองอาศยัระยะเวลาอยางนอย 3-6 
 เดือน และเพื่อคงไวซึ่งความรวมมืออันดีนั้น จำเปนตองมีการชี้แจงและทำความเขาใจถึงความตองการที่แตกตางกัน ตัวอยางเชน ในจังหวัด 
 สมทุรปราการ ชมุชนชายฝงตองการทีจ่ะใหมกีารดำเนนิมาตรการอะไรกไ็ดในทนัท ีเพือ่ปองกนัปญหาการกดัเซาะชายฝง ในขณะทีผู่เชีย่วชาญ 
 ดานเทคนิค และผูแทนจากหนวยงานภาครัฐ จะเนนที่การทำความเขาใจในกระบวนการกัดเซาะชายฝง รวมถึงความเสี่ยง ในดานการลงทุน  
 เปนอันดับแรก 

ตองมีผูนำที่เขมแข็ง ผนวกกับความรูในเชิงเทคนิค…หากปราศจากซึ่งความเขาใจในเชิงเทคนิคของสถานการณที่เกิดขึ้นจริง รวมถึงทาง  
 เลือกที่เหมาะสมแลว ประโยชนที่ไดรับจากการจัดเวทีเสวนาก็จะมีนอยกวาท่ีควรจะเปน 

การมีสวนรวมของหนวยงานทองถิ่นและการสนับสนุนจากหนวยงานสวนกลางเปนกุญแจสำคัญ… เนื่องจากหนวยงานทองถิ่นเปนผูที ่ 
 ปฏิบัติงานอยางใกลชิดกับผูมีสวนไดสวนเสียในพื้นที่ ดังนั้นหนวยงานสวนกลางจึงควรใหการสนับสนุนและใหคำแนะนำ เพื่อเพิ่มศักยภาพ  
 ในการปฏิบัติงานของหนวยงานเหลานี ้

ขีดความสามารถของผูที่จะเขามามีสวนรวมถือเปนเรื่องสำคัญ…ขอจำกัดในเรื่องเวลาและปญหาดานการเงิน อาจเปนอุปสรรคตอการ  
 เขามามสีวนรวมของประชาชน นอกจากนีช้วงเวลา (เชน ฤดเูกบ็เกีย่ว) และปจจยัอืน่ ๆ กม็คีวามสำคญัเชนเดยีวกนั ทัง้นีค้วรมเีงนิทนุสนบัสนนุ ในการ  
 ดำเนินกิจกรรมอยางตอเนื่องดวย 

ตองมีการติดตอสื่อสารและประสานงานกันอยางตอเนื่อง…เมื่อผูมีสวนไดสวนเสียหลักเห็นชอบในการทำงานรวมกันเพื่อแกไขปญหา 
 ที่เกิดขึ้นแลว คนกลุมนี้จะตองมีการติดตอสื่อสารระหวางกันอยูเปนระยะ เพื่อใหแนใจวาทุกฝายเห็นพองตองกันในมาตรการตาง ๆ และการ  
 ดำเนินการดวยความรับผิดชอบที่ตางฝายตางตองนำไปปฏิบัติดวย 

แนวชายฝงทะเลของประเทศไทยกำลังประสบปญหาการกัดเซาะอยาง

รุนแรง ในขณะที่ตองใชเงินลงทุนอยางมหาศาลในการปองกันปญหาการ

กัดเซาะและบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้น แตทวาคาใชจายที่ตองเสียไปจาก

การที่ไมดำเนินการใดๆ เลยนั้น กลับพบวามีมูลคาสูงกวาหลายเทานัก 

ทั้งนี้ การแกไขปญหาในเชิงวิศวกรรมถือเปนทางเลือกหลัก แตในเชิง 

กลยุทธแลว จำเปนตองผสมผสานมาตรการอื่น ๆ ที่ไมใชเชิงวิศวกรรมเขา

ไวดวย เชน การอนุรักษปาชายเลนและพื้นที่ชุมน้ำ การใชกลไกการเฉลี่ย

คาใชจาย (Cost-sharing) ในกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย  จากประสบการณที่

ผานมาชี้ใหเห็นวาความพยายามในการบรรเทาปญหาการกัดเซาะชายฝง

ยังไมประสบความสำเร็จเทาที่ควร หากปราศจากความรวมมือของหนวย

ความกดดนัจากการทองเทีย่ว รวมถงึความตองการใชนำ้และทรพัยากรอืน่ ๆ   

ซึ่งอยูในเกณฑที่สูง นอกจากนี ้ จำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว ยัง

เปนปจจัยตอภาวะกดดัน รวมถึงความตองการดานระบบสาธารณูปโภคที่

เพิม่สงูขึน้ตามไปดวย ดวยเหตนุี ้ การพฒันาเมอืงและอตุสาหกรรมในพืน้ที่

ชายฝงจงึจะยงัคงเพิม่ขึน้อยางตอเนือ่งโดยเฉพาะบรเิวณฝงอาวไทย 

สำหรับเนื้อหาในบทนี ้ เปนผลจากการประมวลขอมูลบทตางๆ ที่ผานมา

รวมกับประสบการณที่ไดจากการจัดเวทีเสวนาในระดับทองถิ่น (กรอบที ่

4.1) เพื่อชี้ใหเห็นถึงประเด็นทาทายสำคัญ ซึ่งจะนำไปสูการบริหารจัดการ

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝงไดอยางมีประสิทธิผลและยั่งยืน ทั้งนี้

ประเด็นทาทายหลักของประเทศ คือ การบรรลุผลสำเร็จในกระบวนการ

ของการบริหารจัดการในเชิงบูรณาการ ควบคูไปกับความโปรงใสและตรวจ

สอบไดโดยยึดหลักธรรมาภิบาลเปนสำคัญ 

ความทาทายที่ 1: การลดปญหาการกัดเซาะชายฝง และรับมือกับ 

ผลกระทบที่เกิดจากภัยธรรมชาติ 
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งานหลัก อันประกอบดวย หนวยงานสวนกลาง หนวยงานสวนทองถิ่น 

ชุมชน และเจาของที่ดินซึ่งไดรวมกัน ทำใหทราบวาการที่มีหนวยงานจาก

สวนกลางเปนหนวยงานหลัก ในการขับเคลื่อนกระบวนการดังกลาวนั้น 

นับเปนสิ่งจำเปนอยางยิ่ง (กรอบที่ 4.2) 

ประเด็นปญหา  ผูมีสวนเกี่ยวของ  และทางเลือกที่เปนไปไดในการ

ดำเนินงาน ทั้งนี้การประสานความรวมมือระหวางหนวยราชการสวน

ทองถิ่นและชุมชนเปนสิ่งสำคัญที่สุดในการปฏิบัติงาน จากองคความรู 

และประสบการณที่ผานมา  รวมถึงกรณีศึกษานำรองที่ชุมชนบานขุน

สมุทรจีน ซึ่งอธิบายไวในกรอบที ่ 4.2 สามารถใชเปนรูปแบบตัวอยาง

ได  ทั้งนี้ ตองมีการบูรณาการการปฏิบัติงานของหนวยงานตาง ๆ 

รวมถึงชุมชนที่อยูในพื้นที่ดวย เพื่อใหแนใจวามีการลงทุนที่คุมคา 

และเพื่อปองกันผลกระทบอันไมพึงปรารถนาที่อาจเกิดขึ้น 

• การเสริมสรางความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการกัดเซาะที่เกิดขึ้นตาม

แนวชายฝงทะเลของไทย การเสรมิสรางความรูในดานวชิาการสามารถ

ทำไดโดยผานกระบวนการเกบ็รวบรวมและการวเิคราะหขอมลู รวมถงึ

การเรยีนรูในดานวชิาการโดยการประสานงานอยางใกลชดิกบัผูมสีวน

ไดสวนเสยีในพืน้ที ่ นอกจากนี ้ควรใหความสำคญั กบักระบวนการกดั

เซาะทีเ่กดิขึน้ตามธรรมชาต ิ ซึง่ไมไดเพิม่หนกัขึน้โดยกจิกรรมของ

มนษุย และผลทีเ่กดิขึน้จากการเคลือ่นยายของ ตะกอนอาจมบีทบาท

ตอการพฒันาถิน่ทีอ่ยูอาศยัของชมุชนดวย ในการพฒันาขอมลูทาง

วชิาการนัน้ประเทศไทยตองสนบัสนนุและสรางเครอืขายใหม ๆ ตลอด

จนเสรมิสรางศกัยภาพใหกบัมหาวทิยาลยั และสถาบนัตาง ๆ  ทีม่อียู

ในประเทศ ควบคูไปกบัการเสรมิสรางความรวมมอื ทางวชิาการกบั

หนวยงานทีม่คีวามเชีย่วชาญเฉพาะดานในตางประเทศ 

• การทบทวนความพอเพียงของกระบวนการการวิเคราะหผลกระทบ 

สิง่แวดลอม (EIA) ในการควบคมุปญหาการกดัเซาะชายฝง  กระบวนการ 

วเิคราะหผลกระทบสิง่แวดลอมและการนำไปปฏบิตั ิ โดยเฉพาะอยางยิง่ 

ควรมีการทบทวนอยางรอบคอบถึงประเด็นความรับผิดชอบในผล

กระทบสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นจริงตอระบบนิเวศชายฝง นอกจากนี้ผล

การศึกษาที่ไดควรมีการเผยแพรสูสาธารณชน 

• การปรับปรุงระบบเตือนภัยและเตรียมความพรอมในการรับมือกับ 

ภยัธรรมชาตทิีเ่กดิขึน้ในพืน้ทีช่ายฝงทะเล จากเหตกุารณคลืน่ยกัษสนึามิ

ทีเ่กดิขึน้ในป 2547 ไดมกีารนำระบบเตอืนภยัธรรมชาต ิรวมถงึมาตรการ

ทีเ่กีย่วของตาง ๆ มาใชในพืน้ทีต่ามแนวชายฝงทะเลอนัดามนั  อยางไร

กต็าม ควรทีจ่ะขยายผลการดำเนนิงานไปยงัพืน้ทีอ่าวไทยเชนเดยีวกนั  

โดยใหความสำคญักบัพืน้ทีอ่าวไทยฝงตะวนัตกเปนลำดบัแรก  ทัง้นีเ้พือ่

ลดความเสียหายที่เกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติใหครอบคลุมตลอดแนว

ชายฝงทัง้หมด  นอกจากนีย้งัจำเปนตองพฒันาตวัระบบ และฐานขอมลู

สำหรบัเกบ็รวบรวมและแลกเปลีย่นขอมลูทีเ่กีย่วของกบัสาเหตแุละผล

กระทบทีเ่กดิจากภยัธรรมชาตบิรเิวณชายฝงทะเล  รวมถงึการปรบัปรงุ

แผนทีพ่ืน้ทีเ่สีย่งภยัดวย 

• การพัฒนากลยุทธเพื่อการปองกันและบรรเทาผลกระทบจากการเพิ่ม

สูงขึ้นของระดับน้ำทะเลทั่วโลก  พื้นที่อาวไทยตอนบน รวมถึงกรุงเทพ

กรอบท่ี 4.2 : บทเรียนท่ีไดจากการจัดเวทีเสวนาในระดับทองถ่ิน : 
การกัดเซาะชายฝงในพ้ืนท่ีชุมชนบานขุนสมุทรจีน

ดงัทีไ่ดอธบิายไวในบทที ่ 1 ปญหาการกดัเซาะชายฝงเปนสาเหตทุำให

ชมุชนตามแนวชายฝงทะเลเกดิความยากลำบาก ซึง่รวมถงึชมุชนบาน   

ขนุสมทุรจนีในจงัหวดัสมทุรปราการ (ดใูนกรอบที ่1.3) การจดัเวทเีสวนา

รวมกบัชมุชนทองถิน่ในหมูบานนีใ้นชวงตนป 2549 เปนสิง่ทีย่นืยนัถงึ

ความเปนไปไดในการประสานความรวมมือระหวางผูมีสวนไดสวนเสีย

หลกัในพืน้ที ่เมือ่บรรลถุงึความเขาใจในสถานการณรวมกนัและลงมอืทำ

พรอมๆกบัการเจรจาโตเถยีงกนัไป   

สำหรบับทเรยีนอืน่ ๆ  จากการจดัเวทเีสวนาครัง้นี ้ คอื การไดทราบวา

หนวยงานสวนกลาง เชน กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝง (ทช.) หรอื

กรมทรพัยากรธรณ ี(ทธ.) ตางกม็บีทบาททีส่ำคญัในการประสานชองวาง

ระหวางผูมสีวนไดสวนเสยีหลกั นอกจากนี ้ การเฉลีย่คาใชจายกม็คีวาม

สำคญัไมดอยไปกวาประเดน็ดานเทคนคิอืน่ ๆ  ดงัจะเหน็ไดจากกรณี

ศึกษานำรองซึ่งไดรับการสนับสนุนจากจังหวัดและสำนักงานกองทุน

สนบัสนนุการวจิยั (สกว.) เพือ่ศกึษาในดานความคุมทนุของการบรรเทา

ปญหาการกดัเซาะชายฝงทีเ่กดิขึน้ในบรเิวณพืน้ทีอ่าวไทยตอนบน  ซึง่

ดำเนนิการในพืน้ทีช่มุชนบานขนุสมทุรจนี  อยางไรกต็าม จำเปนทีจ่ะ

ตองศกึษาโครงการนำรองตาง ๆ ในพืน้ทีด่งักลาวใหมากขึน้ เพือ่เพิม่

ความเขาใจในกระบวนการกดัเซาะชายฝง และเพือ่ใหสามารถประเมนิ

ความคุมทนุของมาตรการตาง ๆ ทีน่ำมาใชเพือ่บรรเทาปญหาการกดัเซาะ 

ไดอกีดวย 

ประเด็นที่ควรพิจารณาใหมีการดำเนินการตอไป ไดแก 

• การพัฒนาแผนกลยุทธและการจัดสรรเงินงบประมาณที่เหมาะสม 

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง และกรมทรัพยากรธรณี 

ควรวางแผนและนำมาตรการเชิงกลยุทธไปปฏิบัต ิ เพื่อลดปญหาการ 

กัดเซาะชายฝงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ที่กำหนดใหเปนพื้นที่วิกฤต 30 แหง 

นอกจากนี้ควรมีการทบทวนรางกรอบนโยบายดานปญหาการ 

กัดเซาะชายฝงและศึกษาการลงทุนในรูปแบบตาง ๆ และเพื่อให

แนใจวาแผนกลยุทธที่พัฒนาขึ้นสามารถนำไปสูการปฏิบัติไดอยาง

เปนรูปธรรมนั้น ควรที่จะตองมีการจัดสรรงบประมาณไปใหกับหนวย

งานที่เกี่ยวของอยางเพียงพอดวย 

• การประชุมหารือรวมกับหนวยงานทองถิ่นและชุมชนในพื้นที่ที่มีความ

สำคัญลำดับตน การจัดเวทีเสวนาในทองถิ่นควรจะมีการสำรวจ
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และพื้นที่ตอนกลางของชายฝงแถบตะวันตก จัดเปนพื้นที่วิกฤติที่ได

รับผลกระทบจากการเพิ่มสูงขึ้นของระดับน้ำทะเลทั่วโลก  ดังนั้น จึง

จำเปนตองมีการศึกษาถึงทางเลือกและนโยบายที่เปนไปไดเพื่อ

บรรเทาปญหาดังกลาว และนำมาปรับใชเพื่อรับมือกับผลกระทบจาก

การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่เหลานี ้

ความทาทายที่ 2 : การสนับสนุนใหทำการประมงอยางยั่งยืน 

รูปแบบการทำประมงทะเลในปจจุบันนั้นยังขาดซึ่งความยั่งยืน แมวาจะมี 

นโยบายระดับภาครองรับอยู อีกทั้งยังไดมีการนำวิธีการตาง ๆ ที่ยึดหลัก

ผลประโยชนของชุมชนเปนพื้นฐานมาทดลองและประยุกตใชแลวก็ตาม 

แตหากประเทศไทยตองการเพิ่มอุปสงคของผลผลิตประมงใหทวีมากยิ่งขึ้น 

เพื่อตอบสนองตอการสงออกและบริโภคภายในประเทศ ก็จำเปนที่จะตอง

มีการปรับปรุงกระบวนทัศนในการบริหารจัดการใหดีขึ้นกวาที่เปนอยูใน

ปจจุบัน โดยเฉพาะประเด็นปญหาขอพิพาทที่เกิดขึ้นระหวางชาวประมง

ขนาดเล็กและผูประกอบการประมงพาณิชย  อยางไรก็ตาม พบวาการ

บังคับใชกฎหมายยังคงเปนไปไดยากในทางปฏิบัติ เนื่องจากขอจำกัดดาน

บุคลากรของหนวยงาน ภาครัฐ ปญหาความยากจน รวมถึงปญหาสังคม

ดานอื่น ๆ  

ประเด็นที่ควรพิจารณาใหมีการดำเนินงานตอไป ไดแก 

• การใชเครือ่งมอืทางเศรษฐศาสตรในการบรหิารจดัการทรพัยากรประมง 

อยางยั่งยืน  การดำเนินการตามมาตรการนี้ตองอาศัยความรวมมือ

อยางใกลชิดจากผูมีสวนไดสวนเสียหลัก  การออกขอกำหนดเกี่ยวกับ

การเขาถึงทรัพยากรประมงนั้น ชวยในการคุมครองปริมาณสัตวน้ำใน

ธรรมชาติไดอยางมีประสิทธิภาพ  ซึ่งสามารถทำไดหลายวิธี  

เชน จำกัดการทำประมงอยางเสร ีการเขมงวดกบัการออกอาชญาบตัร 

หรือใบอนุญาตทำการประมง การจำกัดปริมาณสัตวน้ำที่อนุญาต 

ใหจับไดทั้งหมด การจำกัดจำนวนชาวประมงรายใหมที่จะเขาสูภาค

ประมง และการพัฒนากลยุทธตาง ๆ    ที่มีอยูเพื่อใชกับผูประกอบ

การในปจจุบัน  นอกจากนี ้ยังมีมาตรการอื่น ๆ  เชน การไมอนุญาต

ใหทำการประมงในฤดูวางไขของสัตวน้ำบางชนิดที่มีความสำคัญทาง

เศรษฐกิจ  การกำหนดเขตพื้นที่คุมครองทางทะเลเพื่อเปนแหลงผสม

พันธุและอนุบาลสัตวน้ำวัยออน รวมถึงการจัดสรางหรือเสาะหาแหลง

ทำการประมงใหม พรอมกับจำกัดประเภทเครื่องมือ และบังคับใช

กฎหมายอยางเครงครัดในแหลงนั้น เครื่องมือทางเศรษฐศาสตรนี้

สามารถนำมาใชเพื่อกำหนดระเบียบขอบังคับตาง ๆ    สนับสนุนให 

ผูประกอบการที่ดอยประสิทธิภาพออกจากภาคการประมง  และเพิ่ม

งบประมาณเพื่อปรับปรุงการบริหารจัดการใหดีขึ้น  บทเรียนจาก

ประสบการณที่ผานมาสามารถนำมาใชเปนแนวทางในการกำหนด

กลยุทธใหม ๆ  ได  

• การฟนฟูปริมาณสัตวน้ำและถิ่นที่อยูของสัตวน้ำ  โดยการเพิ่มพื้นที่

เปนแหลงอนุบาล แหลงเพาะพันธุและขยายพันธุสัตวน้ำ  รวมถึงการ

รักษาพื้นที่ปาชายเลนและแหลงหญาทะเลไวเพื่อเปนแหลงอนุบาล 

แหลงผสมพันธุ และแหลงเลี้ยงตัวตามธรรมชาติ 

• การเรงแกไขปญหาขอพิพาทระหวางชาวประมงขนาดเล็กและ 

ผูประกอบการประมงพาณิชย  กลยุทธที่ใชเพื่อแกไขปญหาขอพิพาท

คือ การบริหารจัดการรวม เพิ่มการประนีประนอม และใหสิทธิชุมชน

ในการบริหารจัดการทรัพยากรหนาบาน 

• การปรับปรุงแกไขพระราชบัญญัติการประมงใหสอดรับกับการ

เปลี่ยนแปลงของนโยบาย เพื่อแกไขวิกฤตกาลใหบรรลุผลสำเร็จ 

ความพยายามกาวตอไปคือ ควรจัดทำระบบการติดตามตรวจสอบ

และระบบควบคุมที่เขมงวดเพื่อใหการบังคับใชกฎหมายเปนไปอยาง

มีประสิทธิภาพ และสามารถลงโทษผูที่ฝาฝนกฎหมายได 

ความทาทายที ่ 3: การเสรมิสรางประสทิธภิาพและความเขมแขง็ของ

การตรวจสอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจตามชายฝงทะเล... 

การพัฒนาดานการทองเที่ยว การเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ การประกอบกิจการ

อุตสาหกรรมและทาเรือตาง ๆ  ลวนแตเปนกิจกรรมที่เปนภัยคุกคามหลัก

ตอทรัพยากรทางทะเลและชายฝงของประเทศไทย  

แมวาในปจจุบันจะมี นโยบาย  กฎหมาย และหนวยงานที่รับผิดชอบอยู

แลว แตการที่จะแนใจไดวาการควบคุมมลพิษและผลกระทบดานลบอื่น ๆ 

ที่มีแหลงกำเนิดทั้งจากแผนดินและทะเลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพนั้น 

ยังคงเปนสิ่งที่ทาทายอยางยิ่ง 

การติดตามตรวจสอบกิจกรรมการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำในจังหวัดพังงา เพื่อปองกันผลกระทบ 
ดานลบที่เกิดจากการประกอบกิจการ 

ที่มา : ธนาคารโลก, 2550 
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มาตรการทีค่วรดำเนนิการเปนลำดบัแรก ประกอบดวย 

• เพิ่มการเฝาระวังและบริหารจัดการการพัฒนาพื้นที ่  โดยเฉพาะ

บรเิวณพืน้ทีช่ายฝงทะเลตะวนัออก  อาวไทยตอนบน  อำเภอปากพนงั

ในจังหวัดนครศรีธรรมราช  ทะเลสาบสงขลา และเขตควบคุมมลพิษ  

ทั้งนี ้ ควรมีการติดตามตรวจสอบภาระรองรับมลพิษที่เกิดจากทาเรือ  

โรงงานอตุสาหกรรม  โรงแรม   การพาณชิยกรรมอืน่ ๆ รวมถงึบานพกั

อาศัย  นอกจากนี้ควรมีการรวบรวมและปรับปรุงของขอมูลเกี่ยวกับ

คุณภาพน้ำ  และปริมาณน้ำเสีย (Wastewater Production)  ใหมี

ความนาเชื่อถือมากขึ้น และควรใหความสำคัญกับการบำบัดน้ำเสีย

และการปองกันน้ำเสียควบคูกันไปดวย ทั้งนี้ควรมีการรายงานผลการ

ตดิตามตรวจสอบใหสาธารณชนไดรบัทราบเปนระยะ ๆ  

• เพิ่มการควบคุมฟารมเลี้ยงกุง   โดยใหบุคคลที่สามเปนผูดำเนินการ

ตรวจสอบ โดยใชระบบเกณฑการปฏิบัติที่ดีสำหรับการเพาะเลี้ยง

สัตวน้ำและการรับรองมาตรฐานฟารมเลี้ยงกุงระบบซีโอซ ี (CoC)  ที่

กำหนดใหฟารมนั้นตองมีการทำงานและการบำรุงรักษาระบบบำบัด

น้ำทิ้ง รวมถึงการจัดการเลี้ยงที่เหมาะสม พรอมกันนี้ควรที่จะเผยแพร

ผลการดำเนินการและการติดตามตรวจสอบตอสาธารณชนดวย 

• การเพิ่มศักยภาพของราชการสวนทองถิ่นและหนวยงานที่มีอำนาจ

บังคับใชกฎหมาย ในการดำเนินการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม

และการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำและระบบนิเวศในพื้นที่ 

เปาหมายและชายหาดนั้น  กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงและ

กรมควบคุมมลพิษตองประสานงานกันในการดำเนินการดังกลาว 

พรอมทั้งจัดทำผลการติดตามตรวจสอบเพื่อเผยแพรใหสาธารณชน 

ไดรับทราบ

•  การติดตามความคืบหนาของการบริหารจัดการเชิงบูรณาการเพื่อ

พัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน  ควรนำผลการศึกษาที่ไดจาก

โครงการพัฒนาการทองเที่ยวในพื้นที่เกาะชาง  จังหวัดตราด  ซึ่ง

ดำเนินการโดยองคการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยว

อยางยั่งยืน (องคการมหาชน) (อพท.)  มาวิเคราะหอยางละเอียด

ถี่ถวน และปรับใชเปนแนวทางสำหรับกิจกรรมการพัฒนาในอนาคต 

• การเพิ่มความรวมมือระหวางกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงและ

หนวยงานดานทรัพยากรน้ำในระดับทองถิ่น เพื่อบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ำจืด  การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเปนอีกปญหาหนึ่งที่

มีความสำคัญ  และจำเปนตองนำรูปแบบการบริหารจัดการลุมน้ำเชิง

บูรณาการมาใช เพื่อใหเกิดการประสานงานอยางมีประสิทธิภาพ

ระหวางหนวยงานและผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของทั้งหมด  ทั้งนี้ 

การสงเสริมใหเกิดกระบวนการดังกลาวนั้น จำเปนตองจัดใหมีการ

ประชุมหารือรวมกันทั้งอยางเปนทางการและไมเปนทางการ ซึ่งเปน

สวนหนึ่งของกระบวนการประชุมปรึกษาหารือ  (กรอบที ่4.3) 

กรอบที่ 4.3 : บทเรียนที่ไดรับจากการจัดเวทีเสวนาในทองถิ่น
     : การบริหารจัดการลุมน้ำแบบบูรณาการ

การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในพื้นที่ลุมน้ำทาเชียด (สวนหนึ่งของลุม 

น้ำทะเลสาบสงขลา)  พบวา การใชทรัพยากรน้ำเปนประเด็นปญหาที่

สำคญัประการหนึง่ในพืน้ทีช่ายฝง  สำหรบัความทาทายนัน้ ผลจากการ

ประชมุเชงิปฏบิตักิารพบวา ปญหาความขดัแยงทีเ่กดิขึน้ในทองถิน่เปน

อปุสรรคตอความพยายามของหนวยงานราชการในการจดัประชมุหารอื 

นอกจากนี้ยังพบวาการนำขอมูลดานเทคนิควิชาการมาใชนั้น จะตอง

ผานการประมวลและทำใหงายตอความเขาใจเสยีกอน เพือ่ใหสามารถ

ถายทอดขอมูลเหลานั้นไปสูผูนำกลุม ใหเห็นชอบในมาตรการเรงดวน

ตาง ๆ ที่สมควรดำเนินการในพื้นที ่ ทั้งนี้การแลกเปลี่ยนขอมูลดาน

เทคนคิวชิาการทีม่อียู รวมถงึการอภปิรายกลุมยอย ไดพสิจูนแลววาเปน

เครือ่งมอืทีเ่ปนประโยชนตอการแกไขปญหาขอพพิาทและการเสรมิสราง

ความรวมมอืใหเกดิขึน้ในพืน้ที ่ นอกจากนี ้ ผลการประชมุยงัชีใ้หเหน็ถงึ

ความจำเปนในดานการติดตามผลการดำเนินงานและการลงทุนตาง ๆ   

รวมถงึการเสรมิสรางศกัยภาพและการแลกเปลีย่นประสบการณระหวาง

กัน  เพื่อใหกระบวนการบริหารจัดการลุมน้ำแบบบูรณาการในครั้งนี้มี

ประสทิธผิลในระยะยาว 

ความทาทายที ่ 4: การเพิม่ศกัยภาพของทองถิน่และการมสีวนรวม

ของประชาชน….   

แมวาการมีสวนรวมของชุมชนเปนสิ่งที่สำคัญยิ่งที่จะทำใหการบริหาร

จัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงประสบผลสำเร็จ แตดวยความดอย

ศักยภาพของทองถิ่น  ความขัดแยงในดานผลประโยชน  การมีชองวางเกิด

ขึ้นในชุมชน และการขาดแคลนงบประมาณ  ลวนแตเปนอุปสรรคตอการมี

สวนรวมอยางมีประสิทธิภาพและจริงจัง ดวยเหตุนี้จึงจำเปนตองมีการ จัด

ตั้งกองทุนสำหรับชุมชน โดยระดมทุนจากแหลงเงินทุนหลาย ๆ แหลง รวม

ทั้งควรมีการพัฒนากรอบความรวมมือระหวางโครงการตาง ๆ ใหมากขึ้น  

การประกาศใชรางพระราชบัญญัติสงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทาง

ทะเลและชายฝง จะชวยในการกำหนดกรอบใหชุมชนชายฝงมีสิทธิในการ

บริหารจัดการทรัพยากรดวยตนเอง ตลอดจนการเขาถึงแหลงขอมูลและ

สรางกลไกในการขับเคลื่อนกองทุนอยางยั่งยืน (ดูความทาทายที ่ 5 

ประกอบ)  สำหรับการดำเนินการอื่น ๆ ที่ควรพิจารณา ไดแก

• การเพิ่มศักยภาพของชุมชนทองถิ่น ผานกระบวนการเรียนรูดาน 

สิ่งแวดลอมที่มีอยูในปจจุบัน เพื่อเสริมสรางความตระหนักและความ

กระตือรือรนในการอนุรักษสิ่งแวดลอม ทั้งนี้การฝกอบรมในเชิง

เทคนิควิชาการและการบริหารจัดการ รวมถึงการแลกเปลี่ยนขอมูล

ขาวสาร  โดยการจัดประชุม  สัมมนา  การประชุมเชิงปฏิบัติการ  และ

37



2006

การศึกษาดูงาน  เปนแนวทางปฏิบัติที่มีประสิทธิผล 

• การตดิตามและสนบัสนนุการดำเนนิงานของราชการสวนทองถิน่ในการ

บริหารจัดการชายฝง  ราชการสวนทองถิ่นเปนหนวยงานที่ปฏิบัติงาน

อยางใกลชิดกับผูมีสวนไดสวนเสียในพื้นที ่ ดวยเหตุนี้ในการกำหนด

นโยบายและการออกกฎระเบยีบตางๆ ของหนวยราชการ สวนกลางจงึ

ควรใชหนวยงานเหลานีเ้พือ่การสรางศกัยภาพของชมุชนทองถิน่ 

• การใหความสำคัญและเคารพตอระเบียบขอบังคับและธรรมเนียมที่

ยึดถือปฏิบัติมาแตดั้งเดิมของชุมชน  กรมทรัพยากรทางทะเลและ

ชายฝงควรเรียนรูกิจกรรมของชุมชนทองถิ่นซึ่งอาจมีประโยชนตอ

พื้นที่อื่น ๆ    ทั้งนี้การใหความสำคัญตอธรรมเนียมที่ยึดถือปฏิบัติมา

แตดั้งเดิมของชุมชนนั้น จะชวยใหกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง

ไดมีการทดลอง และปรับแกแนวคิด รวมถึงความเปนไปไดในการนำ

พระราชบัญญัติสงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและ

ชายฝงไปใชใหเกิดผลในทางปฏิบัต ิ  

• การแสวงหาแหลงเงินทุนเพื่อสนับสนุนใหเกิดการมีสวนรวมอยาง

จริงจังของชุมชนทองถิ่น  แนวคิดในการระดมทุนจากภาคเอกชนโดย

จัดตั้งเปนกองทุนของชุมชนนั้น เปนแนวทางหนึ่งที่ควรมีการศึกษา

เพิ่มเติมถึงความเปนไปได เชนเดียวกับการแสวงหาแหลงเงินทุนที่มี

ความยั่งยืนอื่นๆ   ที่จะสามารถสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของ

ชุมชนทองถิ่นได  

ความทาทายที ่ 5: การเสริมสรางเครือขายองคกรใหเขมแข็งและ

ปรบัปรงุขอกฎหมายใหเอือ้ตอการบรหิารจดัการแบบบรูณาการ 

ในประเทศไทย  การบรหิารจดัการทรพัยากรชายฝงแบบบรูณาการไดมกีาร

ระบุไวในนโยบายระดับชาต ิ  อยางไรก็ตามในแงของการนำไปใชในทาง

ปฏิบัตินั้นยังเปนสิ่งที่ทาทายอยู  เนื่องจากความซ้ำซอนและความลาสมัย

ของกฎระเบยีบตาง ๆ ทีม่อียู  ขอจำกดัของสวนราชการในดานตางๆ  รวม

ทั้งการขาดขอมูลที่เชื่อถือได  นอกจากนี ้ หนาที่รับผิดชอบในการบริหาร

จดัการทรพัยากรทางทะเลและชายฝงยงัคงกระจดักระจายอยูหลายหนวยงาน  

ซึ่งไดแก สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

(สผ.) กรมอุทยานแหงชาต ิสัตวปา และพันธุพืช  (อส.) กรมควบคุมมลพิษ 

(คพ.) กรมทรัพยากรน้ำ (ทน.) กรมปาไม (ปม.) และกรมทรัพยากรทาง

ทะเลและชายฝง (ทช.)  ดังนั้น เพื่อใหทิศทางของนโยบายมีความชัดเจน

และเพื่อเปนการลดจำนวนหนวยงานที่เกี่ยวของ  จึงควรที่จะรวบรวม

บทบาทหนาที่หลักเขาไวดวยกัน  พรอมทั้งเพิ่มอำนาจหนาที่ใหกับราชการ

สวนทองถิ่น โดยใหราชการสวนกลางเปนผูชี้แนะในเรื่องของนโยบายและ

สนบัสนนุในเรือ่งของขอกฎหมายและระเบยีบขอบงัคบัตาง ๆ 

 

กาวตอไปทีม่คีวามเปนไปได 

• การเสริมสรางศักยภาพของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงให

กาวขึ้นมาเปนหนวยงานหลัก ในการดำเนินงานดานการบริหาร

จัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงแบบบูรณาการ  รวมถึงการ

คุมครองถิ่น ที่อยูอาศัยตามธรรมชาติ  ซึ่งในภาพรวมระดับประเทศ

นั้น กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงควรมีบทบาทเปนหนวยงาน

หลัก ที่จะผลักดันใหการบริหารจัดการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  

โดยบูรณาการการวางแผนดานนโยบายและงบประมาณรวมกับ

กระทรวงอืน่ ๆ ไดแก   กระทรวงเกษตรและสหกรณ    กระทรวงคมนาคม 

กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงมหาดไทย พรอมทั้งติดตามผล

การดำเนินงานในภาพรวมทั้งหมด ในสวนของระดับภูมิภาค กรม

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝงควรเปนหนวยงานหลักที่รับผิดชอบใน

ดานการคุมครองและฟนฟูแหลงที่อยูอาศัยสัตวน้ำบริเวณแนวชายฝง

ทะเล  รวมถึงการบริหารจัดการอุทยานแหงชาติทางทะเล โดย

ประสานงานอยางใกลชิดกับชุมชนทองถิ่นและผูมีสวนไดสวนเสีย

ในพื้นที ่ ทั้งนี้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจำเปนที่จะตองไดรับ

การพัฒนาขีดความสามารถขององคกร และควรไดรับการจัดสรรงบ

ประมาณอยางเพียงพอตอการนำแผนงานตาง ๆ ไปสูการปฏิบัติ 

• การประกาศใชพระราชบัญญัติสงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากร

ทางทะเลและชายฝง เพื่อใหไดโครงรางกฎหมายสำหรับนำไปใชใน

การบริหารจัดการแบบบูรณาการที่เกี่ยวของกับความรวมมือของ

ชุมชนและสวนราชการทองถิ่น รวมถึงการหาแหลงเงินทุนที่ยั่งยืน  

สำหรับหนวยงานระดับภูมิภาคของกรมทรัพยากรทางทะเลและ

ชายฝง ควรมีบทบาทที่สำคัญในการเชื่อมโยงชุมชนทองถิ่นและผูมี

สวนไดสวนเสียในพื้นที ่ ควรมีการสรางแหลงเรียนรูและประสบการณ

ของทองถิ่นในดานการบริหารจัดการทรัพยากรชายฝงโดยมีชุมชน

เปนพื้นฐาน และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกันผานเครือขายของ

ชุมชน 

• การสรางกลไกการติดตามตรวจสอบและประเมินผล รวมถึงการ

ปรับปรุงฐานขอมูลและระบบสารสนเทศที่มีอยูใหทันสมัยเพื่อชวยใน

การติดตามตรวจสอบและประเมินผลในพื้นที่ที่เปนอุทยานทางทะเล  

แนวปะการัง ถิ่นที่อยูอาศัยตามธรรมชาต ิ สัตวทะเล การควบคุม

มลพิษจากแผนดิน และการทำประมง ทั้งนี้มีหลายหนวยงานที่ศึกษา

วิจัยในเรื่องดังกลาว แตการที่จะเขาถึงขอมูลเหลานั้นเปนไปไดยาก 

อีกทั้งขอมูลที่ไดยังไมสามารถเชื่อถือไดเสมอไป  ดังนั้นเพื่อเปนการ

ปรับปรุงความคุมทุนของการบริหารจัดการทรัพยากร จึงตองมีการ

เก็บรวบรวมขอมูลที่เชื่อถือได พรอมทั้งเผยแพรขอมูลเหลานั้นไปสู

กลุมเปาหมาย 
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นับวาเปนสิ่งจำเปนอยางยิ่งที่จะตองมีกระบวนการที่จะชวยคุมครอง

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝงของไทย รวมถึงคุณคาในเชิงเศรษฐกิจของ

ตัวทรัพยากร ซึ่งความทาทาย 5 ประการในขางตนนั้นไดกลาวถึงมาตรการ

เฉพาะดานที่จะทำใหบรรลุเปาหมายดังกลาว  ในบรรดามาตรการที่ 

เสนอแนะไปทั้งหมดนั้น  มีอยู 2 มาตรการที่ควรเริ่มดำเนินการกอนเปน

ลำดับแรก เนื่องจากเปนมาตรการหลักที่จะนำไปสูการปรับปรุงในภาพรวม

ทั้งหมด  

 (1) การผลักดันใหกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง กระทรวง 

 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนหนวยงานหลัก 

 (2) การออกรางพระราชบญัญตัสิงเสรมิการบรหิารจดัการทรพัยากร 

 ทางทะเลและชายฝง 

โครงรางกฎหมาย ตลอดจนบทบาทหนาที่ของกรมทรัพยากรทางทะเลและ

ชายฝง หนวยราชการสวนทองถิ่นที่เกี่ยวของ และการมีสวนรวมของ

ประชาชนอยางแทจริง สิ่งเหลานี้เปนโครงสรางพื้นฐานสำหรับการบริหาร

จัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงแบบบูรณาการ รวมถึงสงเสริมให

เกิดกระบวนการมีสวนรวม 

อยางไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงหลายอยางที่ เกิดขึ้น ไดสรางความ

ตระหนักรูถึงสถานการณที่นับวันมีแตจะรุนแรงเพิ่มขึ้น ปจจุบันทรัพยากร

ทางทะเลและชายฝงที่อุดมสมบูรณและทรงคุณคาของประเทศไทยไดตก

อยูภายใตการคุกคามอยางหนัก ซึ่งจากการคาดการณการเติบโตทั้งดาน

เศรษฐกิจและประชากรของจังหวัดในแถบชายฝงทะเล พบวาจำเปนตองมี

การปรับปรุงการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อปองกันความเสียหายรายแรง

ที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดลอม และเพื่ออนุรักษทรัพยากรไวใหคนรุนปจจุบัน

และคนรุนหลังไดใชประโยชนสืบไป 
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เขตเศรษฐกิจจำเพาะ (EEZ):  นานน้ำในทะเลที่รัฐชายฝงมีสิทธิ์ในการสำรวจ และการแสวงผลประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล  

    เขตเศรษฐกิจ จำเพาะนี้กำหนดใหมีความกวางไมเกิน 200 ไมลทะเล หรือประมาณ 370 กิโลเมตร จากแนว 

    ชายฝงทะเล เวนแตจุดที่บรรจบอยูใกลกับนานน้ำของประเทศอื่นมากกวา 

 

พื้นที่ชุมน้ำ (Wetland):   เขตเชื่อมตอระหวางระบบนิเวศบนบกกับระบบนิเวศในน้ำ  พื้นที่ที่ชุมดวยน้ำและน้ำใตดินที่ปริ่มผิวดินอยูเสมอ  

    หรือพื้นที่ที่มนีำ้ตืน้ๆ ทวมขงัอยูเปนนจิ  พืน้ทีชุ่มนำ้จะมพีชืพรรณ และดนิ ชนดิทีม่ลีกัษณะเฉพาะของมนัเองโดย 

    แทจรงิแลวพืน้ทีชุ่มนำ้ เปนพื้นที่ที่รับน้ำไวอยางเต็มที่ในฤดูน้ำหลากหรือน้ำทาอุดมสมบูรณ 

 

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก (Climate change):  การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลกเกี่ยวของกับความผันแปรของสภาพภูมิอากาศของ 

    โลกหรือภูมิภาคเปนระยะเวลานาน  ซึ่งอธิบายไดวาเปนการเปลี่ยนแปลงในดานความผันแปรหรือสถานะทั่วไป 

    ของบรรยากาศ  หรือสภาพอากาศทั่วไป  ตลอดชวงระยะเวลาอันยาวนานจากสิบปถึงลานป  การเปลี่ยนแปลง 

    เหลานี้อาจจะมาจากกระบวนการภายในของโลก โดยการผลักดันจากแรงกระทำภายนอก (เชน ความผันแปร 

    ของความเขมของแสงอาทิตย) หรือที่ผานมาเมื่อเร็ว ๆ นี้ คือ สาเหตุจากกิจกรรมของมนุษย  

 

ปริมาณสัตวน้ำในธรรมชาติ (Fish stock): ปริมาณสัตวน้ำในธรรมชาติที่หมายถึงกลุมประชากรยอยของสัตวน้ำชนิดหนึ่งๆ (เชนกลุมประชากร 

    ปลาทู กลุมประชากรปลาโอ กลุมประชากรปูมา กลุมประชากรกุงแชบวย ฯลฯ) ในการวิเคราะหทางดานพลวัต 

    ประชากรสัตวน้ำ (การเปลี่ยนแปลงของประชากรสัตวน้ำ) จำเปนตองทราบคาปจจัยกำหนดที่สำคัญ (การเจริญ 

    เติบโตการทดแทนที่ของประชากรสัตวน้ำรุนใหม การตายโดยธรรมชาต ิและการตายโดยการประมง) ในขณะที ่

    คาตัวแปรจากภายนอก (การอพยพยายฝูงเขามาสูหรือออกจากขายการประมง) ไมถือวาเปนปจจัยสำคัญ 

 

ปลาเปด (Trash fish):   สวนใหญมักจะเปนปลาทะเล  ซึ่งมีขนาดเล็กหรือไมมีมูลคาทางการตลาดและไมนิยมบริโภค  บางครั้งจะใช 

    ปลาเปดในการผลิตเปนปลาปน 
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โครงการนำรองอันดามัน, www.cusri.chula.ac.th/andaman/th

ขอมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมทองถิ่นของชนเผาในเขตชายฝงและเกาะเล็กๆ 

โครงการจัดการทรัพยากรชายฝง (CHARM), www.charm-th.com.

ขอมูลเกี่ยวกับชุมชนชายฝงและโครงการบริหารจัดการทรัพยากร 

สถาบันทรัพยากรชายฝง (CORIN), www.corin.psu.ac.th/.

สิ่งพิมพเกี่ยวเนื่องกับการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝงอยางยั่งยืน 

Coastal Wetlands Policy and Conservation Awareness Project, www.wildlifefund.or.th/wetlands.html.

ขอมูลเกี่ยวกับโครงการนำรองพื้นที่ชุมน้ำและประเด็นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ 

สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) (CODI), http://www.codi.or.th.

รายงานเกี่ยวกับองคกรทองถิ่นและเครือขายชุมชน, นโยบาย, โครงการและยุทธศาสตร 

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย, กระทรวงมหาดไทย, www.disaster.go.th.

ขอมูลสถิติและขาวสารอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับภัยธรรมชาติ 

ศูนยสารสนเทศ กรมประมง, www.fisheries.go.th.

สถิติการประมง 

EnvironNET, www.environnet.in.th/evdb/law/national.

ภาพรวมของกฎหมายดานสิ่งแวดลอม, นโยบายและยุทธศาสตรของประเทศไทย 

สถิติปาไมไทย, www.forest.go.th.

ขอมูลดานปาไม รวมทั้งสถิติพื้นที่ปาโกงกางและการปลูกปา 

International Center for the Environmental Management of Enclosed Coastal Seas (EMECS), www.emecs.or.jp.

ทรัพยากรเกี่ยวของกับบทบาทของศูนย EMECS ในดานการใหทุนเพื่อความรวมมือ, เจาหนาที่รัฐบาล, ตัวแทนภาคอุตสาหกรรมและองคกรเอกชน เพื่อมุงแกไข

ปญหาของทะเลที่มีชายฝงลอมรอบ เชน อาวไทย 

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง, กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, www.dmcr.go.th.

ขอมูลในดานความพยายามอนุรักษและการฟนฟูของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 

กรมอุทยานแหงชาติ, สัตวปาและพันธุพืช, www.dnp.go.th.

ขอมูลเกี่ยวกับอุทยานแหงชาติทางทะเลในประเทศไทย 

Network of Aquaculture Centre in Asia-Pacific, www.enaca.org.

สิ่งพิมพและกรณีศึกษาเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำอยางยั่งยืนและประสบการณการจัดการทรัพยากรสัตวน้ำในประเทศตางๆ รวมทั้งรายงานการประเมิน

ความเสียหายและการฟนฟูจากคลื่นยักษสึนามิ 

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝงทะเลและปาชายเลน (PMBC), www.pmbc.go.th.

วัตถุประสงคหลักของสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝงทะเลและปาชายเลนคือทำการวิจัยในเรื่องพันธุพืชและพันธุสัตวในเขตชายฝงทะเล

อันดามันและอาวไทย 

ขอมูลพื้นที่ชุมน้ำ Ramsar, www.wetlands.org/RSDB.

ขอมูลเกี่ยวกับพื้นที่ชุมน้ำที่ไดรับการรับรองจาก Ramsar 

เครือขายความรวมมือฟนฟูชุมชนชายฝงอันดามัน (SAN), www.saveandaman.com.

ขอมูลเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำชายฝงและการฟนฟูชุมชนจากคลื่นยักษสึนามิ 

องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO), www.fao.org.

ฐานขอมูลสถิติ, ขอมูลของประเทศ และสิ่งพิมพเกี่ยวกับการประมงและการเกษตรอยางยั่งยืน 

มูลนิธิคุมครองสัตวปา และพรรณพืชในประเทศไทย, www.wildlifefund.or.th.

ลิงคไปยัง Coastal Wetlands Policy and Conservation Awareness Project in Thailand
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รายงานสถานการณสิ่งแวดลอมไทยไดรับความรวมมือจากหลายฝายอันประกอบดวยหนวยงานราชการ ธนาคารโลก องคกรความรวมมือระหวางประเทศ 

องคกรพัฒนาเอกชน และนักวิจัยอิสระ  รายงานสถานการณสิ่งแวดลอม ป 2549 ฉบับนี้ จะไมสามารถสำเร็จลุลวงลงไดถาขาดบุคคลเหลานี้  คณะทำงานจึง

ขอขอบคุณอยางสูงสำหรับผูที่มีสวนเกี่ยวของทั้งในสวนบุคคล  และองคกร 

หนวยงานราชการ :   องคกรระหวางประเทศ  องคกรพัฒนาเอกชน  และสถาบันการศึกษา:   

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง (ทช.)   กลุมผูประสานแผนปฏิบัติการทางทะเลเอเชียตะวันออก (COBSEA) 

นางนิศากร  โฆษิตรัตน            ดร. ศรีสุดา  จรายะพันธุ   

ดร. ไมตรี    ดวงสวัสดิ์            นางสาวธันณี  ศรีสกุลไชยรัก  

ดร. สนใจ    หะวานนท    สำนักงานองคการอนามัยโลกประจำประเทศไทย   

ดร. เจิดจินดา  โชติยะปุตตะ          นางสาวกรรภิรมย  วิบูลยพาณิชย   

ดร. ปนสักก  สุรัสวดี    จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   

นายสุรพล    กฤษณามระ            ดร. ธนวัฒน  จารุพงษสกุล   

นางสาวกาญจนา  อดุลยานุโกศล          นางสุมาลี  สุขดานนท    

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.)            ดร. ณิฏฐารัตน  ปภาวสิทธิ ์  

        ดร. นวรัตน  ไกรพานนท     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

กรมทรัพยากรธรณี (ทธ.)            ดร. เชษฐพงษ  เมฆสัมพันธ   

        นายสมศักดิ์  วัฒนปฤดา    สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) (พอช.) 

        นายนิรันดร  ชัยมณ ี           นางสาวพรรณทิพย  เพชรมาก   

กรมควบคุมมลพิษ (คพ.)    สถาบันชุมชนทองถิ่นพัฒนา  

        ดร. พรสุข  จงประสิทธิ ์            นางสาวเบ็ญจมาศ  ศิริภัทร   

        นางสาววันเพ็ญ  ตวนเวชยันตร     มูลนิธิชุมชนไท 

กรมประมง (กปม.)            นางสาวมณฑา  อัจชริยะกุล 

        ดร. วราภรณ  พรหมพจน    สถาบันสิ่งแวดลอมไทย (สสท.)  

กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช (อส.)          ดร. สนิท  อักษรแกว   

        นายกิติพัฒน  ธาราภิบาล    สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน 

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล (ทบ.)            นายมีชัย  วีระไวทยะ   

        นางสาวสมคิด  บัวเพ็ง  โครงการจัดการทรัพยากรชายฝง (CHARM )   

        นางสาวอรนุช  ลอเพ็ญศร ี           Dr. Yves  Henocque 

องคการบริหารจัดการพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (อพท.)          นางสาวสรอยทิพย  วีระสุนทร 

        ดร. สราวุธ  ชโยวรรณ    ขอขอบคุณเปนพิเศษสำหรับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคม (สศช.)  สำนักงบประมาณ  และสำนักงานปลัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  นอกจากนี้ยังมสีำนักประสานงานทาง

ทะเลภูมิภาคเอเชียตะวันออก (COBSEA) ที่ใหขอมูลที่เปนปจจุบันเกี่ยวกับ

การขนสงทางทะเลและการรั่วไหลของน้ำมัน 

 

        นายอาชวิน  สุขสวาง  

กรมการขนสงทางน้ำและพาณิชยนาวี (ขน.)  

        นายศุภภรณ  ภูเกษมวรางคกูล  

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น (สถ.)  

        นายไชยพัฒน  ไชยสวัสดิ์    

กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม (สส.)    

        นางรัชน ี เอมะรุจ ิ   

43



2006

ภูมิศาสตร เศรษฐกิจ/สังคม

พื้นที่ : 517,770 ตร.กม. (2549) 

พื้นที่โดยรอบ :  
ความยาวเขตแดนรวม : 4,863 กม.  
เขตแดนประชิด : ประเทศเมียนมาร 1,800 กม. 
กัมพูชา  803 กม. ลาว 1,754 กม. มาเลเซีย 506 กม. 

ชายฝงทะเล :  2,880 กม. (2547)

สิทธิทางทะเล : 
ไหลทวีป : 200 เมตร หรือถึงระดับความลึก 
ที่ใชประโยชน
เขตเศรษฐกิจจำเพาะ : 200 ไมลทะเล  
อาณาเขตทางทะเล : 12 ไมลทะเล

อากาศ : ภูมิอากาศแบบเมืองรอน  ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต 
(กลางพฤษภาคม - กันยายน) ทำใหมีฝนตกชุก  อากาศรอน  
ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ (พฤศจิกายน – กลางมีนาคม)  
ภูมิอากาศเย็นและแหง สำหรับคาบสมุทรภาคใต 
มีอากาศรอนชื้นสม่ำเสมอ

ภูมิประเทศ : มีที่ราบในภาคกลาง  มีที่ราบสูงโคราชภาคตะวัน
ออก  และมีภูเขาอยูทั่วไปในภาคอื่น

จุดต่ำสุดและสูงสุด เทียบกับระดับน้ำทะเลปานกลาง : 
จุดต่ำสุด : อาวไทยที่ระดับ: 0 เมตร 
จุดสูงสุด : ดอยอินทนนท  2,576 เมตร 

แรธาตุ : ดีบุก กาซธรรมชาต ิทังเสตน แทนทาลัม ไมสัก ตะกั่ว 
ทรัพยากรประมง ยิบซั่ม ลิกไนต ฟลูออไรต

การใชประโยชนที่ดิน : 
พื้นที่เมือง : 3.6 %
พื้นที่เกษตรกรรม : 56 %
พื้นที่ปาไม : 35.8 %  
พื้นที่น้ำ :  1.6 %
อื่นๆ : 3 % (2545)

พื้นที่ชลประทาน : 49,860 ตร.กม. (2546)

สิ่งแวดลอม-ขอตกลงระหวางประเทศ : 

เปนภาคี : ความหลากหลายทางชีวภาพ การเปลี่ยนแปลงภูมิ
อากาศ การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ-พิธิสารเกียวโต การแปร
สภาพเปนทะเลทราย การอนุรักษพืชและสัตวปาที่ตกอยูใน
อันตรายใกลสูญพันธุ การจัดการของเสียอันตราย การอนุรักษ
สิ่งมีชีวิตทางทะเล การปองกันชั้นโอโซน การอนุรักษปาในเขต
รอน พ.ศ.2526 การอนุรักษปาในเขตรอน พ.ศ.2537 การ
อนุรักษพื้นที่ชุมน้ำ และการหามทดลองนิวเคลียรโดยสมบูรณ  

เขารวมในอนสุญัญา แตยงัไมใหสตัยาบนั : อนสุญัญาสหประชาชาต ิ
วาดวยกฎหมายทะเล (UNCLOS) 

ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) : 7,813 พันลานบาท (2549)

รายไดตอหัว : 120,000 บาท (2549)

อัตราเจริญเติบโตของ GDP : 5.0 % (2549) 

องคประกอบของ GDP 
ภาคเกษตรกรรม : 8.9 %  
ภาคอุตสาหกรรม : 47.4 % 
ภาคการคาสงและคาปลีก : 13.7 %  
ภาคบริการ : 30.1 % (2549)  

อัตราเงินเฟอ : 4.7 % (2549)

อัตราการแลกเปลี่ยน : 1 ดอลลารสหรัฐ = 37.88 บาท (คาเฉลี่ย ป 2549)

อัตราการวางงาน : 1.5 % (2549)

การลงทุนในประเทศรวม/GDP :  22.4 % (2549)

การสงออกสินคาและบริการ/GDP : 68.6 % (2549)

การออมภายในครัวเรือนรวม/GDP : 31.0 % (2548)

การออมภายในประเทศรวม/GDP : 30.3 % (2548) 

อัตราการเจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรม : 5.9 % (2549)

อัตราการเจริญเติบโตของภาคเกษตรกรรม : 4.4 % (2549)

ผลิตผลทางการเกษตร : ขาว มันสำปะหลัง (สาคู) ยางพารา ขาวโพด  

                                       ออย มะพราว และถั่วเหลือง

การสงออก : มูลคารวม 4,849 พันลานบาท (2549) 
การนำเขา : มูลคารวม 4,769 พันลานบาท (2549)

ประชากร (17 ตุลาคม 2548) : 62.3 ลานคน 

อัตราการเติบโตของประชากร : 0.7 % (อัตราการเติบโตเฉลี่ยของประเทศ 2541-2547) 

ประชากรในเขตเมือง (% ของประชากรทั้งหมด) :  32 %

อัตราการเกิด : 13 รายตอประชากร 1,000 คน (2548) 

อัตราการตาย : 6.8 รายตอประชากร 1,000 คน (2548) 

อัตราการตายของทารก : 7.6 รายตอการเกิดมีชีพ 1,000 ราย (2548) 

การเขาถึงน้ำสะอาด (% ของประชากร) : 97.9 % (เขตเมือง) 98.5 % (เขตชนบท) (2543)

การเขาถึงระบบสุขาภิบาล (% ของประชากร) : 98.17 % (2543) 

อายุคาดหมายเฉลี่ย : ชาย 68 ป  หญิง 75 ป 

สัดสวนผูรูหนังสือที่อายุ 15 ป (% ของประชากร) : 96 % (2548)

การเขาเรียนในชั้นประถม (% ของประชากรวัยเรียน) : 98.5 % (2548)

เมืองหลวง : กรุงเทพมหานคร

การแบงเขตการปกครอง :  76  จังหวัด

การเปนเอกราช :  พ.ศ.1781 (ปสถาปนาประเทศตามประวัติศาสตร และไมเคยเปนอาณานิคม)

ที่มา: ธนาคารแหงประเทศไทย, กรมพัฒนาที่ดิน, สำนักงานสถิติแหงชาติ, คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, กระทรวงพาณิชย, กระทรวงสาธารณสุข, 

องคการอนามัยโลก (WHO Thailand), สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, กระทรวงศึกษาธิการ และสถานการณเศรษฐกิจประเทศไทย ( www.worldbank.or.th) 
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