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4 รายงานที ี า

ษ ี า

ทรัพัยากรัทางทะเลและชายฝั่่�งมีีความีสำำาคญัต่อ่ชีวิต่

และความีเป็็นอย่่ของป็รัะชาชนมีาช้านานในฐานะเป็็นแหล่ง

อาหารั แหล่งป็รัะกอบอาชีพการัป็รัะมีงและการัเพาะเลี�ยง

สำัต่ว์นำ�า การัขนส่ำงและการัพาณิิชยนาวี การัท่องเที�ยวและ

นนัทนาการั และเป็็นแหลง่แรัธ่าต่แุละพลงังาน ในอนาคต่การั

แสำวงหาป็รัะโยชนจ์ากฐานทรัพัยากรัทางทะเลและชายฝั่่�งยิ�ง

จะทวคีวามีสำำาคญัมีากยิ�งข้�น ป่็จจบุนันานาป็รัะเทศลว้นเรัง่ให้

ความีสำนใจและเสำนอแนวคิดเพ่�อนำาไป็สำ่ก่ารัพฒันาเศรัษฐกิจ

จากฐานทรััพยากรัทางทะเลและชายฝั่่�งอย่างยั�งย่น ที�เป็็นที�

รั่้จักในช่�อว่า “Blue Economy หรั่อเศรัษฐกิจสำีนำ�าเงิน” 

การัพัฒนาเศรัษฐกิจสำีนำ�าเงินป็รัะกอบด้วยกิจกรัรัมี

ที�มีคีวามีหลากหลายต่ั�งแต่ก่ารัใชป้็รัะโยชนจ์ากทรัพัยากรัที�มีี

ชีวติ่ เช่น การัป็รัะมีง การัเพาะเลี�ยงสัำต่วน์ำ�า การัค้าผลิต่ภัณัิฑ์์

อาหารัทะเล ผลิต่ภััณิฑ์์ยาและสำารัเคมีี และการัใช้ทรััพยากรั

ที�ไมีม่ีชีวิีต่ เช่น การัทำาเหม่ีองแร่ั การัเป็น็แหล่งเช่�อเพลงิและ

พลงังานหมีนุเวยีน อาท ิพลงังานจากคล่�นทะเล พลงังานจาก

ลมี และพลังงานจากนำ�าข้�นนำ�าลง นอกจากนี� ยังมีีกิจกรัรัมี

การัใช้ป็รัะโยชน์ทางทะเลและชายฝั่่�งในด้านการัคมีนาคมี

ขนสำ่ง การัค้า และการัท่องเที�ยว รัวมีถึ้งกิจกรัรัมีทางอ้อมี 

เช่น การักักเก็บคาร์ับอน การัป้็องกันชายฝั่่�ง และการักำาจัด

ของเสำีย ดังต่ารัางที� 1

กิจกรัรัมีการัใช้ป็รัะโยชน์จากทรััพยากรัทางทะเล

และชายฝั่่�งสำร้ัางม่ีลค่าทางเศรัษฐกิจให้กับพ่�นที�และป็รัะเทศ

ชาต่จิำานวนมีหาศาล จากการัป็รัะเมีนิม่ีลคา่ผลป็รัะโยชนแ์หง่

ชาต่ิทางทะเล โดยเผดิมีศักดิ� จารัยะพันธุ์ และคณิะ (2550) 

พบวา่ ม่ีลคา่ผลป็รัะโยชน์แหง่ชาต่ทิางทะเลที�ป็รัะเทศไทยได้

รัับมีีไม่ีนอ้ยกว่า 7.44 ลา้นล้านบาท เป็น็ม่ีลค่าจากทรัพัยากรั

ทางทะเลและชายฝั่่�งทั�งในสำ่วนของทรััพยากรัมีีชีวิต่และ

ทรััพยากรัไม่ีมีีชีวิต่ รัวมีทั�งหมีดป็รัะมีาณิ 0.73 ล้านล้าน

บาท (รั้อยละ 9.86) และมี่ลค่าจากกิจกรัรัมีการัใช้ทะเล เช่น  

พาณิิชยนาวี อุต่สำาหกรัรัมีต่่อเน่�องต่่างๆ และการัท่องเที�ยว

และอ่�นๆ สำามีารัถึสำรัา้งมีล่คา่ไดป้็รัะมีาณิ 6.71 ลา้นล้านบาท  

(ร้ัอยละ 90.14) ซึ่้�งกิจกรัรัมีจากการัขนสำ่งทางทะเลหรั่อ

พาณิชิยนาวเีป็น็กจิกรัรัมีที�ทำาใหเ้กดิม่ีลคา่มีากที�สำดุป็รัะมีาณิ 

6.12 ลา้นล้านบาท หร่ัอรัอ้ยละ 82.24 ของม่ีลคา่ผลป็รัะโยชน์

แหง่ชาต่ทิางทะเลทั�งหมีด สำว่นม่ีลค่าผลกรัะทบจากกิจกรัรัมี

การัใช้ทะเลที�เกิดจากการักัดเซึ่าะชายฝั่่�ง การัรัั�วไหลของ

นำ�ามัีน และจากภััยส้ำนามีิ รัวมีมี่ลค่าทั�งหมีดป็รัะมีาณิ 0.09 

ล้านล้านบาท ดังต่ารัางที� 2
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า า ที่ 1 บ ษ ี า

ป็รัะเภัทกิจกรัรัมี สำาขา/อุต่สำาหกรัรัมีที�เกี�ยวข้อง

การัป็รัะมีง - การัป็รัะมีงพาณิิชย์

- การัป็รัะมีงพ่�นบ้าน

กิจกรัรัมีที�เกี�ยวข้องกับการัป็รัะมีง - การัเพาะเลี�ยงสำัต่ว์นำ�าชายฝั่่�ง

- การัเพาะเลี�ยงสำัต่ว์นำ�าในทะเล

- การัค้าผลิต่ภััณิฑ์์อาหารัทะเล

เทคโนโลยีชีวภัาพทางทะเล - ผลิต่ภัณัิฑ์์ยา และสำารัเคมีี

แรั่ - การัทำาเหมี่องแรั่ในทะเล

พลังงาน - นำ�ามีัน

- ก๊าซึ่

- พลังงาน (ลมี คล่�นทะเล นำ�าข้�นนำ�าลง)

นำ�าจ่ด - การัผลิต่นำ�าจ่ดจากนำ�าทะเล

การัคมีนาคมีขนสำ่งและการัพาณิิชยนาวี - การัขนส่ำงทางทะเล

- การัจัดส่ำงสำินค้า

- ท่าเรั่อ

- อุต่สำาหกรัรัมีต่่อเรั่อและซึ่่อมีเรั่อ

การัท่องเที�ยวและนันทนาการั - การัท่องเที�ยวชายหาด

- กิจกรัรัมีดำานำ�า

- กิจกรัรัมีการัแล่นเรั่อ 

- สำถึานที�พักต่ากอากาศ

- การัท่องเที�ยวเชิงนิเวศ

- การัท่องเที�ยวเชิงวัฒนธรัรัมี

การัเฝั่้ารัะวังและการัต่ิดต่ามี - การัป็กป้็องพ่�นที�ทางทะเล

- เทคโนโลยี การัวิจัยและการัพัฒนา

การักักเก็บคารั์บอน - blue carbon

การัป้็องกันชายฝั่่�ง - การัป็้องกันการักัดเซึ่าะชายฝั่่�ง

- การัป็กป้็องแหล่งที�อย่่อาศัย

- การัอนุรัักษ์ฟื้้�นฟื้่

การักำาจัดของเสำีย - ขยะมี่ลฝั่อย

ท่ี่�มา: Economist Intelligence Unit (2015)
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า า ที่ 2 ม คา า ทา ท

 ประเภทกิิจกิรรม  หน่่วย (ล้้าน่บาท)

1. มี่ลค่าจากทรััพยากรัทางทะเลและชายฝั่่�ง

1.1 ทรััพยากรัมีีชีวิต่

1.2 ทรััพยากรัไมี่มีชีีวิต่

234,608.85

499,069.12

2. มี่ลค่าจากกิจกรัรัมีการัใช้ทะเล

2.1 พาณิิชยนาวี

2.2 อุต่สำาหกรัรัมีต่่อเน่�องต่่างๆ

2.3 การัท่องเที�ยว

2.4 อ่�นๆ

6,120,901.00

341,061.30

197,390.30

49,786.60

รวมมูล้ค่่าผล้ประโยชน่์แห่งชาติิทางทะเล้* 7,442,817.17

3. มี่ลค่าผลกรัะทบจากกิจกรัรัมีการัใช้ทะเล

3.1 การักัดเซึ่าะ

3.2 นำ�ามัีนรัั�วไหล

3.3 สำ้นามีิ

4,657.00

1,919.11

85,084.17

 รวม 91,660.28

ษ ี า

เขต่เศรัษฐกิจสำีนำ�าเงิน หรั่อ Blue Economy Zoning 

เป็็นร่ัป็แบบการัพัฒนาเชิงพ่�นที�ในลักษณิะเดียวกับการั

กำาหนดเขต่เศรัษฐกิจพิเศษต่่างๆ ที�พบเหน็ในหลายป็รัะเทศ

เช่น เขต่อุต่สำาหกรัรัมี หร่ัอเขต่สำถึานบันเทิง เป็็นต่้น เขต่

เศรัษฐกิจสีำนำ�าเงินค่อพ่�นที�เศรัษฐกิจที�มีีฐานการัสำร้ัางรัายได้

มีาจากการัใชป้็รัะโยชนท์รัพัยากรัทางทะเล เชน่ การัสำรัา้งรัาย

ได้จากกิจกรัรัมีการัป็รัะมีง การัท่องเที�ยว การัเดินเรั่อ หรั่อ

ขดุเจาะนำ�ามัีน เป็น็ต่น้ เน่�องจากทรััพยากรัทางทะเลลว้นต่อ้ง

พ้�งพาซึ่้�งกันและกนัเป็็นรัะบบนเิวศเดยีวกนัและในหลายกรัณิี

ทรััพยากรัทางทะเลก็ยังมีีความีเป็รัาะบางด้วย ดังนั�นการัใช้

ป็รัะโยชนจ์ากทรัพัยากรัทางทะเลเพ่�อสำนับสำนนุกิจกรัรัมีทาง

เศรัษฐกจิจง้ควรัดำาเนนิไป็อยา่งรัะมีดัรัะวัง มีฉิะนั�นอาจสำง่ผล

ใหก้ารัใช้ป็รัะโยชน์จากกิจกรัรัมีทางเศรัษฐกิจขาดความียั�งย่น

หร่ัอสำ่งผลกรัะทบทางลบต่่อกิจกรัรัมีข้างเคียง ทำาให้ในที�สำุด

หมายเหตุุ: *เป็็นมูลค่่าท่ี่�รวบรวมได้้เท่ี่าท่ี่�ม่การป็ระเมินโด้ยการศึึกษาวิจััยยังไม่ใช่่มูลค่่าท่ี่�แท้ี่จัริงทัี่�งหมด้

ท่ี่�มา: เผดิ้มศัึกดิ้� จัารยะพัันธุุ์� และค่ณะ (2550)

ป็รัะเทศไมี่สำามีารัถึใช้ป็รัะโยชน์จากทรััพยากรัทางทะเลต่่อ

ไป็ได้อย่างมีปี็รัะสำิทธิภัาพและเป็็นธรัรัมี

ผลจากการัสำำารัวจพ่�นที�ภัาคสำนามีและการัป็รัะชุมี

รัะดมีความีคิดเห็นในพ่�นที�ศ้กษาชายฝั่่�งทะเลอ่าวไทยต่อน

ในหรัอ่อา่วไทยร่ัป็ต่วั ก พบวา่มีบีางพ่�นที�ที�มีกีารัใชป้็รัะโยชน์

จากทรััพยากรัทางทะเลและชายฝั่่�งเพ่�อสำรั้างรัายได้อย่าง

มีากมีายและมีกีจิกรัรัมีทางเศรัษฐกจิที�โดดเดน่และชว่ยเสำรัมิี

ซึ่้�งกันและกัน (Complement) ดังรั่ป็ที� 1 เช่น กิจกรัรัมีการั

เพาะเลี�ยงหอยแครังและหอยนางรัมีบริัเวณิชายฝั่่�งทะเลคลอง

ต่ำาหรัุ เสำมี็ด และอ่างศิลา จ.ชลบุรัี (D) กิจกรัรัมีด้านพลังงาน

ซึ่้�งมีีคลังจัดเก็บก๊าซึ่แอลพีจี บริัเวณิริัมีแม่ีนำ�าบางป็ะกง 

จ.ฉะเชิงเทรัา และโรังกลั�นนำ�ามีันบริัเวณิแหลมีฉบัง จ.ชลบุรัี 

(F) และกิจกรัรัมีท่องเที�ยวต่ามีชายหาด ดำานำ�าด่ป็ะการััง ชมี

โลมีาและวาฬบร่ัด้า (H) เป็็นต้่น กิจกรัรัมีเหล่านี�หากขาด

การับริัหารัจัดการัที�ดีทำาให้ทรััพยากรัทางทะเลและชายฝั่่�งมีี

ความีเสำ่�อมีโทรัมี การัสำร้ัางรัายได้ขาดความียั�งย่น ต่ลอดจน
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มีีความีขัดแย้งรัะหว่างผ่้ป็รัะกอบการัหรั่อมีีการัจัดสำรัรัผล

ป็รัะโยชนอ์ยา่งไม่ีเป็น็ธรัรัมี กจิกรัรัมีที�มีปี็ญ่หาหรัอ่ความีขดั

แยง้ (Conflict) รัะหวา่งกนัภัายในพ่�นที� ดงัรัป่็ที� 2 เชน่ ป่็ญหา

ขยะทะเลและชายฝั่่�ง (E) ป็่ญหาสำิ�งป็ลก่สำรั้างบรัิเวณิชายฝั่่�ง

ที�นำาไป็สำ่่ป็ญ่หาการักัดเซึ่าะชายฝั่่�ง (H) ป็ญ่หาความีขัดแย้ง

จากการัใช้เคร่ั�องป็รัะมีงต่่างชนิดกันรัะหว่างการัป็รัะมีงพ่�น

บ้านและการัป็รัะมีงเชิงพาณิิชย์ (I) ป็่ญหาความีขัดแย้งจาก

การัใช้พ่�นที�เพ่�อเพาะเลี�ยงสัำต่ว์นำ�าชายฝั่่�ง (N) ป่็ญหาครัาบ

นำ�ามัีนและนำ�าเสำียจากกิจกรัรัมีการัป็รัะมีง (L) การัเดินเร่ัอ 

(T) และการัท่องเที�ยว (U) ป็่ญหาฝัุ่�นละอองจากการัขนถึ่าย

สำินค้ากลางทะเลบริัเวณิเกาะสำีชัง จังหวัดชลบุรีั (X) เป็็นต่้น

ดังนั�น เพ่�อให้การัดำาเนินกิจกรัรัมีทางเศรัษฐกิจ

ที�อาศัยฐานทรััพยากรัทางทะเลและชายฝั่่�งเป็็นไป็อย่างมีี

ป็รัะสำิทธิภัาพและเป็็นธรัรัมีจ้งควรัมีีการับรัิหารัจัดการัที�ดี

โดยวธิกีารัหน้�งที�บางป็รัะเทศนยิมีนำามีาใช้คอ่ การักำาหนดให้

พ่�นที�เศรัษฐกจิที�ใชป้็รัะโยชนจ์ากฐานทรััพยากรัทางทะเลและ

ชายฝั่่�งเป็็นเขต่เศรัษฐกิจพิเศษหรัอ่ที�เรัียกว่า “เขต่เศรัษฐกิจ

สำนีำ�าเงนิ” เพ่�อนำามีาสำ่ก่ารักำาหนดแนวทางการับริัหารัจัดการัที�

เหมีาะสำมี มีีกลไกในการัสำรัา้งความีเป็น็ธรัรัมีใหก้บัผ่ป้็รัะกอบ

การัต่่างๆ มีีการักำาหนดกรัอบกต่ิกาที�สำำาคัญ มีีการักำาหนด

แนวนโยบาย มีีการัวางแผน และมีีการัป็รัะเมีินการัดำาเนิน

งาน
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ษ ี า ับ า พั าที่ ั

การักำาหนดเขต่เศรัษฐกิจสำีนำ�าเงินเป็็นการันำาหลัก

การัของการัพฒันาที�ยั�งยน่มีาป็รัะยกุต่ใ์ชกั้บการัใชป้็รัะโยชน์

จากทรัพัยากรัทางทะเลและชายฝั่่�ง จง้กล่าวได้วา่การับริัหารั

จัดการัทรััพยากรัทางทะเลในร่ัป็การักำาหนดเขต่เศรัษฐกิจ

สำีนำ�าเงินก็เพ่�อการัมุ่ีงหวังให้สำามีารัถึใช้ป็รัะโยชน์ทรััพยากรั

ทางทะเลได้อย่างยั�งย่น เช่น มีีอัต่รัาการัจับสำัต่ว์นำ�าที�ไม่ีเกิน

ขีดความีสำามีารัถึในการัรัองรัับของธรัรัมีชาต่ิ มีีการักำาหนด

จำานวนนักท่องเที�ยวที�ธรัรัมีชาต่ิสำามีารัถึรัองรัับได้ มีีการั

บังคับใช้กฎรัะเบียบด้านการัป็ล่อยมีลพิษ การัจัดการัของ

เสีำยต่่างๆ อย่างถึ่กต้่อง มีีการัแบ่งพ่�นที�การัใช้ป็รัะโยชน์

เพ่�อกิจกรัรัมีต่่างๆ อย่างเหมีาะสำมีกับธรัรัมีชาต่ิ เช่น พ่�นที�

การัเพาะเลี�ยงสำัต่ว์นำ�า เสำ้นทางเดินเร่ัอ หรั่อพ่�นที�เพ่�อการั

สำันทนาการั เป็็นต้่น และที�สำำาคัญค่อกิจกรัรัมีทางเศรัษฐกิจ

เหล่านี�ต่้องมีีการักำาหนดค่าธรัรัมีเนียมีการัใช้ป็รัะโยชน์เพ่�อ

นำารัายได้กลับค่นสำ่่ภัาครััฐเพ่�อนำามีาใช้ในการับริัหารัจัดการั

เขต่เศรัษฐกิจสีำนำ�าเงิน และเพ่�อเป็็นการัชดเชยป็รัะชาชนที�

ต่อ้งโยกยา้ยถึิ�นฐานหรัอ่ต่อ้งไดร้ับัผลกรัะทบทางลบจากการั

ดำาเนินการั

า า ที่ มี า า ษ
ี า

สำาเหต่สุำำาคญัที�ต่อ้งกำาหนดเขต่เศรัษฐกิจสำนีำ�าเงนิซึ่้�ง

เป็็นเครั่�องม่ีออยา่งหน้�งในกรัะบวนการัพฒันาที�ยั�งย่น มีอีย่ส่ำี�

ป็รัะการั ได้แก่

ประกิารท่�หน่่�ง กำาหนดเขต่เศรัษฐกิจสำีนำ�าเงินเพ่�อ

สำามีารัถึใช้ทรััพยากรัทางทะเลและชายฝั่่�งที�มีีศักยภัาพแต่ก

ต่า่งกันในแต่ล่ะพ่�นที�ไดอ้ยา่งมีปี็รัะโยชนส์ำง่สำดุ และสำร้ัางม่ีลคา่

ทางเศรัษฐกิจได้เป็น็อย่างดี ดว้ยการับริัหารัจัดการัที�ด ีกล่าว

ค่อ หากมีีการับรัิหารัจัดการัพ่�นที�ที�ดีในลักษณิะการักำาหนด

ใหเ้ป็น็เขต่เศรัษฐกจิพเิศษกจ็ะสำามีารัถึทำาใหพ้่�นที�นั�นๆ สำร้ัาง

ม่ีลค่าทางเศรัษฐกิจได้เป็น็อย่างดี โดยเขต่เศรัษฐกิจพเิศษใน

ร่ัป็เขต่เศรัษฐกิจสีำนำ�าเงนินี�อาจมีกิีจกรัรัมีหลักทางเศรัษฐกิจที�

แต่กต่่างกันไป็ข้�นอย่่กับคุณิสำมีบัต่ิของแต่่ละพ่�นที� เช่น บาง

พ่�นที�อาจมีีความีได้เป็รีัยบด้านการัท่องเที�ยวก็ควรัพัฒนา

พ่�นที�นั�นข้�นมีาเป็็นเขต่เศรัษฐกิจสำีนำ�าเงินที�เน้นด้านการัท่อง

เที�ยว ในขณิะที�เขต่เศรัษฐกิจสำนีำ�าเงนิอ่�นอาจเนน้การัสำร้ัางรัาย

ไดใ้นรัป่็แบบอ่�น เช่น ดา้นอุต่สำาหกรัรัมีปิ็โต่รัเคมี ีด้านการัเดิน

เร่ัอ ดา้นการัป็รัะมีง หร่ัอบางแหง่อาจมีกีจิกรัรัมีทางเศรัษฐกจิ

มีากกวา่หน้�งป็รัะเภัทผสำมีผสำานกนั ดงันั�น พ่�นฐานสำำาคญัของ

การันำามีาส่่ำการัเป็็นเขต่เศรัษฐกิจสำนีำ�าเงนิ ค่อ การัที�พ่�นที�นั�นๆ 

มีีศักยภัาพในการัสำร้ัางกิจกรัรัมีและรัายได้ทางเศรัษฐกิจสำง่

ประกิารท่�สอง กำาหนดเขต่เศรัษฐกิจสำีนำ�าเงินก็

เพ่�อให้กิจกรัรัมีทางเศรัษฐกิจที�เกิดข้�นเป็็นไป็ในรั่ป็แบบที�ไม่ี

สำ่งผลกรัะทบต่่อฐานทรััพยากรัทางทะเลและชายฝั่่�งเพ่�อให้

ทรััพยากรัดังกล่าวสำามีารัถึใช้ป็รัะโยชน์ได้ในรัะยะยาว และ

สำามีารัถึสำร้ัางรัายได้ให้กับสำังคมีโดยรัวมีอย่างต่่อเน่�อง ทั�งนี�

การัใช้ป็รัะโยชน์พ่�นที�ทางทะเลจำาเป็็นต้่องดำาเนินการัโดย

อาศยัความีรั่ค้วามีเขา้ใจในรัะบบนเิวศทางทะเลเป็น็อยา่งมีาก

เช่น ผลกรัะทบของการัท่องเที�ยวต่่อป็ะการััง ป่็ญหานำ�าเสำีย

และขยะทะเลที�สำ่งผลกรัะทบต่่อป็ะการัังและสำัต่ว์นำ�า ป่็ญหา

การัจับป็ลาเกินขีดความีสำามีารัถึในการัรัองรัับของจำานวน

ป็รัะชากรัป็รัะมีง ป็่ญหาการัเดินเรั่อ และที�สำำาคัญค่อ ป็่ญหา

การักอ่สำรัา้งที�ย่�นลงไป็ในทะเลและการัก่อสำรัา้งชายฝั่่�งในพ่�นที�

หน้�งแต่ส่่ำงผลกรัะทบต่อ่กรัะแสำนำ�าและทำาใหเ้กดิป่็ญหาการักดั

เซึ่าะชายฝั่่�งในพ่�นที�ข้างเคียง

ประกิารท่�สาม กำาหนดเขต่เศรัษฐกิจสีำนำ�าเงินเพ่�อ

เพิ�มีป็รัะสิำทธิภัาพการัลงทุนโครังสำร้ัางพ่�นฐานในหลายๆ

ด้านส่ำงเสำริัมีกิจกรัรัมีทางเศรัษฐกิจในเขต่พ่�นที�เศรัษฐกิจ

สำนีำ�าเงนิใหส้ำามีารัถึสำรัา้งม่ีลคา่ไดอ้ยา่งเต่ม็ีที� เชน่ การัสำ่�อสำารั

การัขนสำ่ง ท่าเร่ัอ สำาธารัณิ่ป็โภัค สำนามีบิน ไฟื้ฟื้้า ป็รัะป็า 

การับำาบัดนำ�าเสำีย เป็็นต่้น การัลงทุนในโครังสำรั้างพ่�นฐาน

เหล่านี�เป็็นการัลงทุนที�สำ่ง หากมีีการับรัิหารัจัดการัเชิงพ่�นที�

ก็จะทำาให้การัลงทุนดังกล่าวมีีการัใช้ป็รัะโยชน์รั่วมีกันอย่าง

มีปี็รัะสำิทธิภัาพและความีคุ้มีค่า ผ่้ใช้ป็รัะโยชน์แต่่ละรัายก็จะ

มีคี่าใช้จ่ายต่่อคนในรัะดับที�ต่ำ�าและทำาให้สำามีารัถึแข่งขันได้

ประกิารท่�ส่� กำาหนดเขต่เศรัษฐกิจสำีนำ�าเงินเพ่�อ

ใหก้ารับรัหิารัจดัการัมีีป็รัะสำทิธภิัาพ ทำาใหส้ำามีารัถึกำาหนดให้

กิจกรัรัมีที�เสำริัมีซึ่้�งกันและกันมีีทำาเลที�ต่ั�งใกล้เคียงกันเพ่�อลด

ต่้นทุนในการัเดินทางหรั่อต่้นทุนในการัขนสำ่ง สำ่วนกิจกรัรัมี
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ที�สำง่ผลกรัะทบทางลบต่อ่กนักส็ำามีารัถึกำาหนดใหม้ีทีำาเลแยก

หา่งจากกนั เชน่ การักำาหนดใหที้�อย่อ่าศยั โรังเรัยีน หร่ัอแหลง่

สัำนทนาการัอย่่ห่างจากเขต่อุต่สำาหกรัรัมีการัผลิต่ เป็็นต่้น 

หรั่อการักำาหนดให้แหล่งอุต่สำาหกรัรัมีไมี่อย่่ใกล้แหล่งท่อง

เที�ยวเพ่�อป้็องกันมิีให้มีลพิษที�เกิดจากกิจกรัรัมีอุต่สำาหกรัรัมี

สำ่งผลกรัะทบต่่อแหล่งท่องเที�ยว เป็็นต่้น

สำำาหรัับป็รัะเทศไทยเองก็เคยมีีการักำาหนดเขต่

เศรัษฐกิจในลักษณิะที�เป็็นเขต่พิเศษมีาแล้วทั�งที�เป็็นเขต่

เศรัษฐกิจที�เกิดข้�นโดยธรัรัมีชาติ่และเขต่เศรัษฐกิจที�ภัาค

รััฐกำาหนดข้�น ซึ่้�งในบางกรัณิีเขต่เศรัษฐกิจบางแห่งเข้า

ข่ายหร่ัอจัดได้ว่าเป็็นร่ัป็แบบหน้�งของเขต่เศรัษฐกิจสำีนำ�าเงิน

 ต่ัวอย่างของเศรัษฐกิจที�เกิดข้�นโดยธรัรัมีชาต่ิ เช่น เขต่

เยาวรัาชที�เป็น็ย่านค้าขายของชาวไทยเช่�อสำายจีน เขต่ธุรักิจ

ย่านสำีลมีสำาทรั หร่ัอพ่�นที�ป็ล่กข้าวลุ่มีนำ�าเจ้าพรัะยา ในขณิะ

ที�บางพ่�นที�เป็็นเขต่เศรัษฐกิจที�ภัาครััฐจัดต่ั�งข้�น เช่น เขต่

อุต่สำาหกรัรัมีมีาบต่าพุดในจังหวัดรัะยองที�เป็็นส่ำวนหน้�งของ

แผนงาน Eastern Sea Board เขต่เศรัษฐกิจพิเศษชายแดน

เขต่พ่�นที�อนุรัักษ์บางกะเจ้าที�ภัาครััฐป็รัะกาศให้เป็็นพ่�นที�สำี

เขียวและมีีการัควบคุมีความีสำ่งของอาคารั และที�กำาลังอย่่ใน

การัดำาเนนิการัค่อ เขต่รัะเบียงเศรัษฐกิจพเิศษภัาคต่ะวันออก

ซึ่้�งอย่่ในขั�นต่อนการัดำาเนินการัของรััฐบาล เป็็นต่้น

กรัณิีเขต่ป็กครัองพิเศษเม่ีองพัทยาถึ่อได้ว่าเป็็น

เขต่เศรัษฐกิจที�เกิดข้�นเองโดยธรัรัมีชาติ่ การัสำร้ัางรัายได้

จากการัท่องเที�ยวทางทะเลเรัิ�มีเมี่�อป็รัะมีาณิป็ี 2500 ที�มีนีัก

ท่องเที�ยวชาวต่่างชาติ่นิยมีไป็พักผ่อนและมีีทหารัชาวต่่าง

ชาต่ิซ้ึ่�งสำ่วนมีากเป็็นทหารัชาวอเมีรัิกันที�เดินทางมีากับเร่ัอ

และมีาเทียบท่าที�ฐานทัพเรั่ออ่่ต่ะเภัา อำาเภัอสำัต่หีบ จังหวัด

ชลบุรัี และใช้เวลาพักผ่อนที�เม่ีองพัทยา ต่่อมีาเม่ี�อพัทยา

กลายเป็็นพ่�นที�ท่องเที�ยวอย่างสำมีบ่รัณิ์แบบที�มีีการัสำรั้าง

โรังแรัมีและธุรักิจท่องเที�ยวอย่างมีากมีาย จ้งมีีการัป็รัะกาศ

เขต่พทัยาให้มีีการัป็กครัองพิเศษเรีัยกว่า เม่ีองพัทยา และไม่ี

ข้�นต่รังต่อ่จงัหวดัชลบรุั ีซ้ึ่�งแต่กต่า่งกบัเขต่พ่�นที�อตุ่สำาหกรัรัมี

มีาบต่าพุด ซ้ึ่�งเป็็นเขต่เศรัษฐกิจที�ภัาครััฐกำาหนดข้�น โดยมีี

การันิคมีอุต่สำาหกรัรัมีเป็็นหน่วยงานหลักที�ดำาเนินการัจัด

ต่ั�งนิคมีอุต่สำาหกรัรัมีในพ่�นที�มีาบต่าพุด จ้งทำาให้เกิดสำถึาน

ป็รัะกอบการัข้�นอย่างมีากมีาย และถึ่อเป็็นลักษณิะหน้�งของ

เขต่เศรัษฐกิจสีำนำ�าเงนิเพรัาะสำร้ัางป็รัะโยชน์ทางเศรัษฐกิจจาก

ทรัพัยากรัธรัรัมีชาต่ทิางทะเลและชายฝั่่�ง ทั�งจากการัเดนิเรัอ่ 

การัขนสำ่งสำินค้า และการัปิ็โต่รัเลียมี

การัดำาเนินงานของเขต่เศรัษฐกิจพิเศษที�เกิดข้�น

ในป็รัะเทศไทยต่ามีที�กล่าวข้างต้่น มีีทั�งความีสำำาเรั็จและสิำ�ง

ที�ต่้องดำาเนินการัต่่อ ความีสำำาเร็ัจของเขต่เศรัษฐกิจต่่างๆ

ในป็รัะเทศไทยค่อ ความีสำามีารัถึในการัสำร้ัางรัายได้จาก

ทรััพยากรัในพ่�นที�เป็็นอย่างมีาก เช่น การัสำรั้างม่ีลค่าเพิ�มี

จากพ่�นที�อุต่สำาหกรัรัมีมีาบต่าพุดหร่ัอการัสำรั้างรัายได้จาก

ภัาคการัท่องเที�ยวและกิจกรัรัมีต่่อเน่�องจากเม่ีองพัทยา

ป็รัะสำบการัณ์ิการัดำาเนินงานด้านเขต่เศรัษฐกิจพิเศษใน

ป็รัะเทศไทยพบว่า ยังมีีป่็ญหาอย่่หลายป็รัะการั เช่น การั

ควบคุมีมีลพิษสำะสำมีในพ่�นที� เช่น ป่็ญหามีลพิษในพ่�นที�

มีาบต่าพุด หรัอ่การัดำาเนินกิจกรัรัมีทางเศรัษฐกิจให้สำอดรัับ

กับรัะบบนิเวศ เช่น ป็ญ่หาการักัดเซึ่าะชายฝั่่�งของหาดจอมี

เทียนที�เม่ีองพัทยาหร่ัอป่็ญหาความีขัดแย้งรัะหว่างกิจกรัรัมี

ต่่างๆ เป็็นต่้น ดังนั�น หากมีีการัป็รัะกาศเขต่เศรัษฐกิจพิเศษ

หร่ัอเขต่เศรัษฐกิจสำีนำ�าเงินข้�นใหมี่ในป็รัะเทศไทยจ้งควรัให้

ความีสำำาคัญกับการับรัิหารัจัดการักับป็ญ่หาดังกล่าว

พ า ทา ค ามค า า
ษ ี า

การัจัดต่ั�งเขต่เศรัษฐกิจสำีนำ�าเงินเป็็นเคร่ั�องม่ีอชนิด

หน้�งในการัพัฒนาป็รัะเทศทำานองเดียวกับการัดำาเนินงาน

ด้านการัจัดทำาผังเม่ีองที�มีีการักำาหนดขอบเขต่ของกิจกรัรัมี

ให้สำอดรัับกับศักยภัาพของพ่�นที�และความีต้่องการัของ

ป็รัะชาชน ดังนั�น เพ่�อให้เกิดการัใช้ป็รัะโยชน์ในพ่�นที�อย่าง

เต่็มีศักยภัาพ มีีการัจัดรัะบบสำาธารัณิ่ป็โภัคที�เหมีาะสำมี ลด

ความีขดัแยง้และใหป้็รัะชาชนในพ่�นที�อย่ร่ัว่มีกนัไดอ้ยา่งเป็น็

ธรัรัมี จ้งมีีความีจำาเป็็นที�ต่้องจัดทำาผังเม่ีองข้�นในหลายๆ 

พ่�นที� ซึ่้�งป็รัะเทศไทยได้มีีการัดำาเนินการัในด้านนี�มีาเป็็น

เวลานานแล้ว

แม้ีเขต่เศรัษฐกิจสีำนำ�าเงินจะจัดเป็็นร่ัป็แบบหน้�ง

ของการับรัิหารัจัดการัในลักษณิะของการัดำาเนินงานด้าน

ผงัเม่ีอง แต่ก็่มีคีวามีแต่กต่า่งไป็ในแง่ที�เขต่เศรัษฐกิจสำนีำ�าเงนิ
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นั�นเป็็นการับรัิหารัจัดการัพ่�นที�ที�มีีความีเกี�ยวโยงกับการัใช้

ป็รัะโยชน์จากฐานทรััพยากรัธรัรัมีชาต่ิทางทะเลและชายฝั่่�ง

โดยเฉพาะ และเน่�องจากทรััพยากรัธรัรัมีชาต่ิทางทะเล

และชายฝั่่�งมีีความีพ้�งพากันและกัน ส่ำงผลกรัะทบต่่อกันใน

ร่ัป็แบบที�เป็็นรัะบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่่�ง ดังนั�น การั

บรัิหารัจัดการัเขต่เศรัษฐกิจสำีนำ�าเงินจ้งแต่กต่่างจากการัจัด

ทำาผังเม่ีองทั�วไป็ นั�นค่อ การัดำาเนินการัในร่ัป็เขต่เศรัษฐกิจ

สีำนำ�าเงินมีีพ่�นฐานทางความีคิดสำ่วนหน้�งมีาจากแนวคิดการั

จัดทำาผังเม่ีอง และอีกสำ่วนหน้�งมีาจากการับรัิหารัจัดการั

ทรััพยากรัธรัรัมีชาต่ิทางทะเลและชายฝั่่�ง 

ดังนั�น การัดำาเนินงานของเข ต่เศรัษฐกิจสำีนำ�าเงินจ้ง

มีีพ่�นฐานทางความีคิดสำำาคัญสำี�ป็รัะการัดังต่่อไป็นี�

ฐาน่ค่ิดท่�หน่่�ง เขต่เศรัษฐกิจสำีนำ�าเงินมีีฐานความี

คิดมีาจากการัพัฒนาที�ยั�งย่นที�ให้กิจกรัรัมีกา รัใช้ป็รัะโยชน์

จากทรัพัยากรัธรัรัมีชาติ่ทางทะเลและชายฝั่่�งดำาเนนิไป็อย่าง

ยั�งย่น กล่าวค่อ ให้การัใช้ป็รัะโยชน์ที�เกิดข้�นในป็่จจุบันไม่ีสำ่ง

ผลกรัะทบต่อ่โอกาสำในการัใชป้็รัะโยชนใ์นอนาคต่ ดงันั�น เขต่

เศรัษฐกิจสีำนำ�าเงินจ้งต่้องให้ความีสำำาคัญกับการัเข้าใจกลไก

ทางธรัรัมีชาต่ิของรัะบบนิเวศทางทะเลว่าสำามีารัถึรัองรัับ

กิจกรัรัมีทางเศรัษฐกิจได้มีากน้อยเพียงใด เช่น การัดำาเนิน

กิจกรัรัมีในอุต่สำาหกรัรัมีการัป็รัะมีงต้่องเป็็นไป็โดยป็รัะมีาณิ

การัจบัสำตั่วน์ำ�าต่อ้งไมีส่่ำงไป็กวา่คา่ผลผลติ่ส่ำงสำดุที�ยั�งยน่ (Maxi-

imum Sustainable Yield) หรั่อ MSY ในแง่มีุมีเชิงเศรัษฐกิจ

อาจมีีการักำาหนดรัะดบัการัจบัสำตั่วน์ำ�าเพ่�อใหเ้กิดความีคุม้ีค่า

ทั�งทางดา้นผลต่อบแทนทางการัเงนิและต่น้ทนุความีสำญ่เสำยี

ด้านทรััพยากรัธรัรัมีชาต่ิและสำิ�งแวดล้อมี เช่น ให้มีีการัจับ

สำัต่ว์นำ�าไม่ีเกิน Maxiimum Social Optimum เป็็นต่้น

นอกจากต่วัอยา่งการัจำากัดกจิกรัรัมีการัใช้ป็รัะโยชน์

จากทรัพัยากรัทางป็รัะมีงแล้ว ยงัมีกิีจกรัรัมีอีกมีากมีายที�ต่อ้ง

มีีการักำาหนดขอบเขต่ป็รัะมีาณิการัใช้ป็รัะโยชน์ใหอ้ย �ใ่นรัะดับ

ที�ไมี่เกินขีดความีสำามีารัถึในการัรัองรัับของธรัรัมีชาต่ิ (Car-

rying Capacity) เช่น กำาหนดจำานวนนักท่องเที�ยวในแหล่ง

ท่องเที�ยวต่่างๆ โดยเฉพาะแหล่งท่องเที�ยวที�มีีความีเป็รัาะ

บาง กำาหนดรัะดับการัป็ล่อยมีลพิษของผ่้ป็รัะกอบการัเพ่�อ

ใหป้็รัมิีาณิมีลพษิสำะสำมีไมีเ่กนิขดีความีสำามีารัถึในการัรัองรัับ

 กำาหนดขอบเขต่กจิการัป็รัะมีงพ่�นบา้นใหชั้ดเจนเพ่�อป็อ้งกนั

มีใิหม้ีกีารัรุักลำ�าจากเรัอ่ป็รัะมีงนำ�าลก้ หร่ัอกำาหนดเส้ำนทางเดิน

เรัอ่รัับสำ่งสำินค้า เป็็นต่้น

ฐาน่ค่ิดท่�สอง เขต่เศรัษฐกิจสำีนำ�าเงินมีีฐานคิดมีา

จากกา รัใชข้อ้ม่ีลและสำารัสำนเทศเพ่�อนำาไป็ส่่ำการับรัหิารัจัดการั

ที�ดี ซ้ึ่�งการัใช้ข้อม่ีลและสำารัสำนเทศมีีความีสำำาคัญในสำองนัย

 ได้แก่ 

นยัที�หน้�ง ค่อ การัใชข้้อม่ีลเพ่�อป็รัะกาศใหป้็รัะชาชน

ทรัาบโดยทั�วกันว่าพ่�นที�ใดจะสำามีารัถึป็รัะกอบกิจกรัรัมีอะไรั

ได้บ้าง การัป็รัะกาศล่วงหน้าในลักษณิะเช่นนี�เป็็นการัให้

ข้อม่ีลเพ่�อให้ป็รัะชาชนหร่ัอผ่้ป็รัะกอบการัสำามีารัถึเต่รัียมี

การัได้ล่วงหน้าว่าจะสำามีารัถึดำาเนินกิจกรัรัมีใดได้ในพ่�นที�ใด

ป็รัะชาชนหร่ัอผ่้ป็รัะกอบการัจ้งจะสำามีารัถึกำาหนดทิศทาง

การัพฒันาหรัอ่ทศิทางการัลงทนุไดช้ดัเจนยิ�งข้�น เชน่ กำาหนด

ให้พ่�นที� ก. ข. และ ค. เท่านั�นที�สำามีารัถึพัฒนาเป็็นแหล่ง

ท่องเที�ยวได้ ดังนั�น ผ่้ป็รัะกอบการัก็จะไมี่ต่้องเสำียทรััพยากรั

หรั่อต่้นทุนการัใช้พ่�นที�อ่�นในการัพัฒนาเป็็นแหล่งท่องเที�ยว

และไม่ีต่้องสำ่ญเสีำยต่้นทุนในการัต่้องยกเลิกกิจการัเพรัาะรััฐ

ไม่ีสำามีารัถึอนุญาต่ให้ดำาเนินการัได้ ดังนั�น การัป็รัะกาศว่า

กิจกรัรัมีใดสำามีารัถึดำาเนินการัใด้ในพ่�นที�ใดจ้งเป็็นการัใช้

ข้อมีล่เพ่�อการับริัหารัจัดการัพ่�นที�อย่างมีปี็รัะสำิทธิภัาพ

สำ่วนนัยที�สำอง ค่อ การัป็รัะกาศข้อม่ีลเพ่�อนำาไป็สำ่่

การับรัหิารัจดัการัที�ดเีป็ น็การักำาหนดสำทิธทิี�มีคีวามีชดัเจนให้

กับป็รัะชาชนและผ่้ป็รัะกอบการัในพ่�นที�ว่าผ่้ใดมีีสำิทธิกรัะทำา

การัอะไรัได้บ้าง เพ่�อมีิให้เกิดความีขัดแย้งในพ่�นที� เช่น การั

กำาหนดสิำทธิหรั่อกรัรัมีสิำทธิการัใช้ที�ดิน การักำาหนดสิำทธิใน

การัเพาะเลี�ยงชายฝั่่�ง หร่ัอการักำาหนดสำิทธิในการัเดินเร่ัอ 

นอกจากการักำาหนดสำิทธิจะเป็็นการัลดป่็ญหาความีขัดแย้ง

แล้ว การักำาหนดสำิทธิให้ชัดเจนว่ากิจกรัรัมีใดสำามีารัถึดำาเนิน

การัไดใ้นพ่�นที�ใดยงัจะนำาไป็ส่่ำการัพัฒนาเป็็นกลไกการัซึ่่�อขาย

สำทิธิ (Tradable Permits) ซ้ึ่�งจะนำาไป็ส่่ำการัใชท้รัพัยากรัอย่าง

มีีป็รัะสำิทธิภัาพและเป็็นธรัรัมีในรัะยะยาว

ฐาน่คิ่ดท่�สาม เขต่เศรัษฐกิจสำีนำ�าเงินมีีฐานคิด

มีาจากกา รัมีีสำ่วนร่ัวมีในกรัะบวนการัพัฒนาป็รัะเทศ การัมีี

สำ่วนรั่วมีในการัพัฒนาป็รัะเทศ หมีายถึ้ง การัพัฒนาพ่�นที�

เขต่เศรัษฐกิจสีำนำ�าเงินนั�นควรัมีีการัรัับฟื้่งข้อคิดเห็นหร่ัอข้อ

เสำนอแนะจากป็รัะชาชนและผ่้ป็รัะกอบการัในพ่�นที�เพ่�อนำา
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ไป็ส่่ำกา รักำาหนดแนวทางและทิศทางการัพัฒนาพ่�นที�รั่วมีกัน

เป็็นกลไกหน้�งในการัสำรั้างความีรั่วมีมี่อ การัรัับรั่้ข้อมี่ล การั

แสำดงทศันะ หร่ัอแมีแ้ต่ก่ารัถ่ึวงดลุทางความีคดิซึ่้�งกนัและกนั

รัะหวา่งป็รัะชาชนในพ่�นที� ซ้ึ่�งการัมีีสำว่นรัว่มีของป็รัะชาชนใน

การัพัฒนานี�เองถึ่อได้ว่าเป็็นองค์ป็รัะกอบสำำาคัญของการัมีี 

ธรัรัมีาภัิบาลที�ดีในการับรัิหารัจัดการั

การัมีีสำ่วนรั่วมีของป็รัะชาชนมีีหลายรั่ป็แบบ ต่ั�งแต่่

การัมีีส่ำวนรัว่มีในด้านการัรัับร้่ัข้อม่ีล ด้านการัตั่ดสำนิใจดำาเนนิ

โครังการั ด้านการับรัิหารัจัดการั ด้านการัรัับสำ่วนแบ่งของ

ป็รัะโยชนที์�เกดิข้�น เชน่ เป็น็ผ่รั้ับส่ำวนแบง่จากเงนิป็รัะม่ีลหร่ัอ

ค่าธรัรัมีเนียมีต่่างๆ การัมีีสำ่วนรั่วมียังครัอบคลุมีไป็ถึ้งการั

มีีสำ่วนรัับผิดชอบในการัจ่ายค่าธรัรัมีเนียมีและมีีความีรัับผิด

ชอบค่าเสำียหายอีกด้วย และ

ฐาน่คิ่ดท่�ส่� เขต่เศรัษฐกิจสำีนำ�าเงินมีีฐานคิดมีาจาก

กา รัใช้หลักการับริัหารัจัดการักิจกรัรัมีต่่างๆ ที�สำามีารัถึทับ

ซึ่้อนบนพ่�นที�อ่�นๆ ได้โดยไมี่สำรั้างความีขัดแย้งซึ่้�งกันและกัน

หรั่อที�เรัียกว่า non-exiclusive and multi-layer zone ต่ามีที�

แสำดงในรั่ป็ที� 3

ร่ัป็ที� 3 แสำดงให้เห็นว่า กิจกรัรัมีต่่างๆ สำามีารัถึมีี

พ่�นที�ที�แยกออกจากกันอย่างสำมีบ่รัณิ์ (exiclusive) หร่ัอมีี

พ่�นที�ทับซึ่้อนกันก็ได้ (non-exiclusive) ไมี่ว่าจะเป็็นกิจกรัรัมี

ด้านรัะบบนิเวศ กิจกรัรัมีทางเศรัษฐกิจ หร่ัอกิจกรัรัมีด้าน

สำังคมี ต่ัวอย่างเช่น อาจมีีการัดำาเนินการัทางเศรัษฐกิจเป็็น

เขต่ท่องเที�ยว เขต่เศรัษฐกิจนี�บางสำ่วนอาจทับซ้ึ่อนกับพ่�นที�

อนุรัักษ์ทางทะเล แต่่มีีบางสำ่วนเป็็นพ่�นที�ที�อย่่นอกพ่�นที�

อนุรัักษ์ทางทะเล และนอกเหน่อไป็กว่านั�นอาจมีีการัดำาเนิน

งานด้านสำังคมี เช่น กิจกรัรัมีการัเรีัยนรั่้ ในบริัเวณิหน้�งที�ไป็

ทับซ้ึ่อนอย่่บนพ่�นที�อนุรัักษ์บางส่ำวนและไป็ทับซ้ึ่อนกับพ่�นที�

เศรัษฐกิจบางสำ่วน

สำำาหรับัหลักการัการัดำาเนนิกจิกรัรัมีที�ทบัซึ่อ้นกนัได้

นั�นจะไม่ีใช้แนวคิดหน่วยงานเจ้าของพ่�นที�เพรัาะพ่�นที�เหล่า

นี�เป็็นพ่�นที�ของส่ำวนรัวมี ไมี่มีีผ่้ใดเป็็นเจ้าของโดยสำมีบ่รัณ์ิ 

ดังนั�น กิจกรัรัมีหน้�งจ้งอาจดำาเนินการัโดยไป็ทับซึ่้อนกับ

กิจกรัรัมีอ่�นได้ เพ่�อให้พ่�นที�มีีการัใช้ป็รัะโยชน์สำ่งสำุด และใน

เวลาเดียวกันก็ต่้องไมี่นำาไป็สำ่่ความีขัดแย้งต่่อกัน ในกรัณิี

พ่�นที�ที�ไมีส่ำามีารัถึดำาเนนิการัทับซึ่อ้นกนัไดอ้ยา่งสำมีบ่รัณิ ์เช่น

ที่ 3    

สิ�งแวดล้้อม

ท่ี่�มา: ค่ณะวิจััย (2561)
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พ่�นที�ที�มีีหน่วยงานเจ้าของพ่�นที� ซึ่้�งหมีายความีว่าหากจะมีี

การัดำาเนินการัใดๆ ต่้องมีีการัทำาหนังสำ่อขออนุญาต่หน่วย

งานเจ้าของพ่�นที�อย่างเป็็นทางการัก่อน

ทา า บ า ั า ษ
ี า

 การัดำาเนินงานและแนวทางการับรัิหารัจัดการัเขต่

เศรัษฐกิจสำีนำ�าเงินมีีองค์ป็รัะกอบที�จำาเป็็น 3 ป็รัะการั ได้แก่ 

1) เครั่�องม่ีอการับรัิหารัจัดการัสำ่่เศรัษฐกิจสำีนำ�าเงิน และ 

2) หลักการัการับ่รัณิาการั และ 3) แนวทางการัดำาเนินงาน 

(Guidelines) ด้านเศรัษฐกิจสีำนำ�าเงิน ดังนี�

1) เครื่่�องม่ือการื่บรื่ิหารื่จััดการื่สู่่�เศรื่ษฐกิจัสีู่น้ำำ�าเงิน้ำ

การัขับเคล่�อนไป็สำ่่เขต่เศรัษฐกิจสำีนำ�าเงินต่้องได้รัับ

การับรัิหารัจัดการัอย่างมีีป็รัะสำิทธิภัาพโดยอาศัยวิธีการัหรั่อ

แนวทางการับรัิหารัจัดการั การัศ้กษานี�ได้นำาเสำนอเครั่�องมี่อ

หร่ัอแนวทางการับรัหิารัจัดการัทางทะเลและชายฝั่่�งที�สำำาคญัๆ

ได้แก่ การัจัดการับนฐานรัะบบนิเวศ (Ecosystem-Based 

Management: EBM) การัวางแผนเชิงพ่�นที�ทางทะเล  

(Marine Spatial Planning: MSP) และการัจดัการัชายฝั่่�งแบบ 

บ่รัณิาการั (Integrated Coastal Management: ICM) เคร่ั�อง

ม่ีอเหล่านี�มีีหลักการัและกลไกที�คล้ายคล้งกันที�สำำาคัญสำี�

ป็รัะการัได้แก ่หน้�ง การับร่ัณิาการักิจกรัรัมีต่า่งๆ เข้าดว้ยกนั 

สำอง การัมีีสำ่วนรั่วมีของป็รัะชาชน ภัาครััฐ และภัาคเอกชน

สำามี การัพัฒนากลไกเพ่�อการัจัดการัทรััพยากรัทางทะเล

และสำี� การัพัฒนาองค์ความีร้่ัและภั่มิีป่็ญญาเพ่�อนำาไป็ส่่ำการั

แก้ป็่ญหาและการัใช้ทรััพยากรัอย่างยั�งย่น

นอกจากนี� แนวทางดังกล่าวยังมีีความีคล้ายคล้ง

กันในหลายด้านทั�งด้านการับ่รัณิาการั การัวางแผน การั

จัดการัเชิงยุทธศาสำต่ร์ั การัมีีส่ำวนร่ัวมีของผ่้มีีส่ำวนได้สำ่วน

เสำีย และการัต่ิดต่ามีและป็รัะเมีินผล แต่่ก็มีีความีแต่กต่่าง

กันเล็กน้อยในส่ำวนของขอบเขต่พ่�นที�และกิจกรัรัมีที�ต่้อง

ดำาเนินการั ซ้ึ่�งการัจัดการัชายฝั่่�งแบบบ่รัณิาการั (ICM) มุ่ีง

เน้นไป็ที�พ่�นที�ชายฝั่่�งทะเลและมีกัจะถึ่กนำาไป็ใช้ในรัะดบัท้อง

ถึิ�นหร่ัอรัะดับชุมีชนเพ่�อใช้ป็รัะโยชน์พ่�นที�ควบค่่ไป็กับการั

อนุรัักษ์ทรััพยากรัชายฝั่่�งทะเล ในขณิะที�การัวางแผนเชิง

พ่�นที�ทางทะเล (MSP) ถึก่นำามีาป็รัะยกุต่ใ์ชใ้นพ่�นที�ทางทะเล

เพ่�อให้การัใช้ป็รัะโยชน์พ่�นที�ทางทะเลมีีความีเหมีาะสำมี สำ่วน

แนวคิดการัจัดการับนฐานรัะบบนิเวศ (EBM) ก็ถึ่กนำามีาใช้

ในการับริัหารัจัดการัทางทะเลและชายฝั่่�งโดยนำามีาป็รัะยุกต่์

ใช้ให้เหมีาะสำมีกับแต่่ละภั่มิีภัาคหร่ัอแต่่ละพ่�นที�ซึ่้�งมีีลักษณิะ

เฉพาะเจาะจง ร่ัป็แบบสำถึานการัณิ์ของป่็ญหา บรัิบททาง

สำังคมีและวัฒนธรัรัมี รัะบบนิเวศ รัวมีถึ้งความีสำามีารัถึของ

หน่วยงานในการัดำาเนินการัจัดการัที�แต่กต่่างกัน อย่างไรั

ก็ต่ามี แนวทางดังกล่าวข้างต่้นต่่างก็มีีจุดมุ่ีงหมีายที�จะเพิ�มี

ความีสำอดคล้องรัะหว่างกิจกรัรัมีของมีนุษย์และลดความีขัด

แย้งรัะหว่างมีนุษย์ด้วยกันและรัะหว่างการัใช้ป็รัะโยชน์ของ

มีนุษย์กบัธรัรัมีชาต่ิ เพ่�อให้เกดิความีสำมีดลุทั�งดา้นเศรัษฐกจิ

สำังคมี และสำิ�งแวดล้อมี

จากการัถึอดบทเรัียนโดยการัจัดป็รัะชุมีรัะดมี

ความีคิดเห็นในพ่�นที�ศ้กษาชายทะเลอ่าวไทยต่อนในทั�งฝั่่�ง

ต่ะวันออกและฝั่่�งต่ะวันต่กพบว่า ทั�งป็รัะชาชน ภัาครััฐ และ

ภัาคเอกชน ล้วนมีีข้อเสำนอแนะสำำาหรัับแต่่ละพ่�นที�และแต่่ละ

ทรััพยากรัแต่กต่่างกัน แต่่ข้อเสำนอแนะจากการัป็รัะชุมีใน

พ่�นที�ศก้ษาทั�งสำองฝั่่�งทะเลพบวา่ขอ้เสำนอแนะบางสำว่นเป็น็ขอ้

เสำนอแนะที�มีคีวามีเฉพาะสำำาหรับัป่็ญหาทรัพัยากรันั�นๆ หร่ัอ

เป็็นข้อเสำนอแนะเฉพาะสำำาหรัับพ่�นที�นั�นๆ ในขณิะเดียวกัน 

การัศ้กษาครัั�งนี�พบว่า ข้อเสำนอแนะจำานวนมีากที�ได้จากการั

ป็รัะชุมีสำอดคล้องกับหลักการัของเครั่�องม่ีอการัพัฒนาพ่�นที�

เศรัษฐกิจสำีนำ�าเงินทั�งสำี�หลักการั ดังต่่อไป็นี�

หน่่�ง ในสำ่วนของหลักการัด้านการับ่รัณิาการั

กจิกรัรัมีต่า่งๆ เข้าดว้ยกนัพบวา่ พ่�นที�ชายฝั่่�งของป็รัะเทศไทย

มีีความีจำาเป็็นที�ต่้องบ่รัณิาการัแนวทางการัแก้ไขป่็ญหาการั

กัดเซึ่าะชายฝั่่�งรั่วมีกัน เพ่�อให้วิธีการัแก้ป่็ญหาการักัดเซึ่าะ

ชายฝั่่�งของพ่�นที�หน้�งไมี่สำ่งผลกรัะทบทางลบต่่อพ่�นที�ชายฝั่่�ง

ข้างเคียง ในทำานองเดียวกัน ก็มีีข้อเสำนอให้มีีการับ่รัณิาการั

แนวทางการัแก้ไขป่็ญหาขยะในพ่�นที�ชายฝั่่�งร่ัวมีกันรัะหว่าง

พ่�นที�ต่่างๆ ด้วย

สอง ในส่ำวนของหลักการัการัมีีส่ำวนรั่วมีของภัาค

สำว่นต่า่งๆ การัศก้ษาพบว่า ในหลายกิจกรัรัมีป็รัะชาชน ภัาค

รััฐ และภัาคเอกชนมีีข้อเสำนอต่รังกันว่าควรัพัฒนาความีรั่วมี
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ม่ีอและการัมีีส่ำวนร่ัวมีของภัาคส่ำวนต่า่งๆ ในการัแก้ไขป่็ญหา

ทรัพัยากรัทางทะเล เช่น การัพฒันาความีร่ัวมีม่ีอในการัฟื้้�นฟื้่

พ่�นที�ป็�าชายเลน การัพัฒนาความีร่ัวมีมี่อในการัแก้ป่็ญหา

ดา้นการัป็รัะมีง การัพัฒนาความีร่ัวมีมีอ่ในการัจัดทำาเขต่การั

ใชป้็รัะโยชนข์องพ่�นที�ชายฝั่่�งร่ัวมีกนั การัพฒันาความีรัว่มีมีอ่

ด้านการัจัดรัะเบียบการัค้าขายชายฝั่่�งเพ่�อความีสำะอาดและ

ความีเรีัยบร้ัอย การัพัฒนาความีร่ัวมีมี่อด้านการัเฝ้ั่ารัะวัง

ป่็ญหานำ�าเสีำยและการัจัดการันำ�าเสีำย และการัพัฒนาความีร่ัวมี

มี่อด้านการัท่องเที�ยว ดังนั�น จะเห็นได้ว่ารั่ป็แบบการัดำาเนิน

การัที�จะนำาไป็สำ่ค่วามีสำำาเรัจ็ดา้นการับรัหิารัจดัการัในรัะยะต่อ่

ไป็ควรัเป็็นร่ัป็แบบการัดำาเนินการัที�เน้นการัมีีสำ่วนร่ัวมีของ

ภัาคสำ่วนต่่างๆ อย่างแท้จรัิง

สาม ในส่ำวนของการัพัฒนากลไกในการัแก้ป่็ญหา

และการัพัฒนาการัใช้ป็รัะโยชน์จากทรัพัยากรัทางทะเลอย่าง

ยั�งย่นนั�น จากการัป็รัะชุมีในพ่�นที�ศ้กษาพบข้อเสำนอแนะ

สำำาคัญค่อให้มีีการับังคับใช้กฎหมีายอย่างเคร่ังครััด ไม่ีว่าจะ

เป็็นเร่ั�องการัแก้ไขป่็ญหาขยะ ป่็ญหานำ�าเสีำย ป่็ญหาการัทำา

ป็รัะมีง ป่็ญหาการัเดินเรั่อและการัจอดเรั่อ หร่ัอการัดำาเนิน

กิจกรัรัมีของธุรักิจท่องเที�ยว โดยป็่ญหาสำ่วนหน้�งเกิดมีาจาก

การัที�ป็รัะชาชนและผ่้ป็รัะกอบการับางรัายมีีการัดำาเนินการั

ที�ไมี่เป็็นไป็ต่ามีกฎรัะเบียบจนทำาให้เกิดกรัะบวนการัทำาลาย

ทรััพยากรัทางทะเล

ท้ายสุด ในส่ำวนของการัพัฒนาองค์ความีรั่้และ

ภัม่ีป่ิ็ญญา การัศก้ษาพบว่า เน่�องจากลักษณิะทางภัมิ่ีศาสำต่ร์ั

ของทรััพยากรัทางทะเลและชายฝั่่�งรัวมีทั�งวัฒนธรัรัมีของ

ป็รัะชาชนในแต่่ละพ่�นที�มีีความีแต่กต่่างกัน ดังนั�น แนวทาง

การับรัหิารัพ่�นที�เศรัษฐกจิสำนีำ�าเงนิควรัใหค้วามีสำำาคญักบัการั

พัฒนาองค์ความีร้่ัและภั่มีิป่็ญญา ต่ัวอย่างเช่น การัศ้กษา

เพ่�อกำาหนดฤด่กาลในการัจบัสำตั่วน์ำ�า หร่ัอการักำาหนดฤด่การั

ห้ามีจับสำัต่ว์นำ�าเพ่�อให้มีีการัขยายพันธุ์ต่ามีธรัรัมีชาต่ิ การันำา

หลักการันำ�าดีไล่นำ�าเสำียมีาใช้เพ่�อการัแก้ไขป็่ญหานำ�าเสำีย การั

พัฒนาแผนฉุกเฉินเพ่�อแก้ไขป่็ญหาเฉพาะหน้า หร่ัอการั

พัฒนาแนวทางในการัสำร้ัางความีป็ลอดภััยจากกิจกรัรัมีการั

ท่องเที�ยวทางทะเล เป็็นต่้น

2) หลัักการื่การื่บ่รื่ณาการื่

องค์ป็รัะกอบที�สำองสำำาหรัับการัดำาเนินงานด้าน

เศรัษฐกิจสำีนำ�าเงิน ค่อ การับ่รัณิาการังานสำ่วนต่่างๆ เข้าด้วย

กัน โดยการับ่รัณิาการัที�สำำาคัญมีีอย่่สำามีมีิต่ิ ได้แก่ หน้�ง  มีิต่ิ

การับ่รัณิาการักิจการัด้านต่่างๆ (Function) สำอง มีิต่ิการั 

บ่รัณิาการัรัะหว่างพ่�นที�ต่่างๆ (Area) และ สำามี มีิต่ิการั 

บ่รัณิาการัรัะหว่างรัะดับต่่างๆ (Level) ดังรั่ป็ที� 4
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ที่ 4 ม า บ า า า า ั

มิติทิ่�หน่่�ง การับ่รัณิาการักิจการัด้านต่่างๆ (Func-

tion) คอ่ การัป็รัะสำานงานรัะหว่างภัารักิจต่่างๆ ซึ่้�งสำ่วนใหญ่

เป็็นภัารักิจของแต่่ละกรัมี แต่่ละกรัะทรัวง เช่น ด้านการัดแ่ล

พ่�นที�เพาะเลี�ยงสำัต่ว์นำ�าชายฝั่่�งอาจต้่องมีีการับ่รัณิาการัการั

ดำาเนินงานรัะหว่างกรัมีป็รัะมีง กรัมีเจ้าท่า และกรัมีโยธาธิ

การัและผังเม่ีอง เพ่�อบรัิหารัจัดการัพ่�นที�เลี�ยงหอยอย่างมีี

ป็รัะสำิทธิภัาพ ในขณิะที�การัแก้ป่็ญหาการักัดเซึ่าะชายฝั่่�ง

อาจไมีต่่อ้งมีีการับร่ัณิาการัมีากนกัเพรัาะเป็น็หนา้ที�ของกรัมี

ทรััพยากรัทางทะเลและชายฝั่่�งโดยลำาพังอย่่แล้ว

มติิท่ิ�สอง การับร่ัณิาการัรัะหว่างพ่�นที�ต่า่งๆ (Area) 

ค่อ การัคำาน้งถึ้งผลกรัะทบที�อาจเกิดข้�นรัะหว่างพ่�นที�ใกล้

เคียงกัน เช่น เรั่�องการัไหลของนำ�าช่วงฤด่นำ�าหลากที�ป็ริัมีาณิ

นำ�าฝั่นจากพ่�นที�หน้�ง (เทศบาลหน้�ง) อาจไหลท่วมีบ้านเรัอ่น

ในพ่�นที�ใกล้เคียง ดังนั�น แนวทางการับริัหารัจัดการัจ้งต้่อง

มีีการัป็รัะสำานงานกันรัะหว่างพ่�นที�ต่่างๆ หร่ัอในกรัณิีการั

แก้ไขป็่ญหาการักัดเซึ่าะชายฝั่่�งซึ่้�งเป็็นผลมีาจากการัเป็ลี�ยน

ทิศทางการัไหลของนำ�าทะเลหากมีีการัสำรั้างสำิ�งป็ล่กสำรั้างย่�น

เข้าไป็ในทะเล ดังนั�น การัแก้ไขป็ญ่หาการักัดเซึ่าะชายฝั่่�งจ้ง

ควรัมีีการับร่ัณิาการัรัะหวา่งพ่�นที�ต่า่งๆ ใหเ้ป็็นไป็ในแนวทาง

เดียวกัน และ

มิติิท่�สาม การับ่รัณิาการัรัะหว่างรัะดับต่่างๆ (Lev-

el) เขา้ดว้ยกนั ในการัพฒันาป็รัะเทศต่อ้งคำานง้ถึง้ทศิทางการั

พฒันาของป็รัะเทศโดยรัวมีที�กำาหนดจากสำว่นกลาง เชน่ การั

ดำาเนนิงานต่ามียุทธศาสำต่ร์ัชาต่ ิหร่ัอการัดำาเนนิงานต่ามีแผน

พัฒนาเศรัษฐกิจและสำังคมีแห่งชาต่ิ ซึ่้�งสำ่วนงานต่่างๆ ควรัมีี

การัถึอดยทุธศาสำต่รัห์ร่ัอแผนชาต่อิอกมีาเป็น็แผนของแต่ล่ะ

องคก์รัและแผนของแต่ล่ะพ่�นที�เพ่�อให้ป็รัะเทศมีีการัพัฒนาไป็

ในทศิทางเดยีวกนั ในขณิะเดยีวกนัการัพฒันาป็รัะเทศกต็่อ้ง

คำาน้งถึ้งความีต่้องการัของป็รัะชาชนในพ่�นที�ด้วย หร่ัอต่้อง

คำานง้ถึ้งภั่มิีสำังคมี วัฒนธรัรัมีท้องถึิ�น หรัอ่ความีต่้องการัของ

ชุมีชนทอ้งถึิ�นที�ลว้นแต่กต่า่งกันไป็ ดังนั�น การับร่ัณิาการัจาก

บนลงลา่งและจากลา่งข้�นบนจง้เป็น็มีติ่สิำำาคญัของการัพฒันา

ป็รัะเทศเช่นกัน

 จะเห็นไดว้า่ การับริัหารัจดัการัพ่�นที� โดยเฉพาะเขต่

ท่ี่�มา: ค่ณะผู้วิจััย (2561)
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เศรัษฐกจิสีำนำ�าเงนินั�นมีคีวามีซึ่บัซึ่อ้นมีาก ความีสำำาเรัจ็จะเกดิ

ไดย่้อมีข้�นอย่ก่บัการัพฒันาร่ัป็แบบการับรัหิารัจดัการัที�ต่อ้งมีี

การับ่รัณิาการัภัารักิจทั�งสำามีมีิต่ิของการัดำาเนินการัเข้าด้วย

กัน อย่างมีปี็รัะสำิทธิภัาพ

สำำาหรัับป็รัะเทศไทย การัดำาเนินการัด้านการั

บรัิหารัจัดการัเขต่เศรัษฐกิจสีำนำ�าเงินในการัศ้กษานี�เสำนอ

ให้ใช้ร่ัป็แบบการับ่รัณิาการัภัารักิจด้านต่่างๆ เข้าด้วยกัน

โดยการัต่รัากฎหมีายในรัะดับพรัะรัาชบัญญัต่ิเพ่�อป็รัะกาศ

เขต่การัป็กครัองพิเศษในลักษณิะเดียวกับการัป็รัะกาศเขต่

กรัุงเทพมีหานครั เม่ีองพัทยา หร่ัอรัะเบียงเศรัษฐกิจพิเศษ

ภัาคต่ะวนัออก โดยภัายใต้่พรัะรัาชบัญญตั่ดิงักลา่วจะสำามีารัถึ

กำาหนดบทบาทหน้าที�ของเขต่เศรัษฐกิจสีำนำ�าเงินนั�นๆ รัวมี

ทั�งบทบาทหน้าที�ของหน่วยงานต่่างๆ ที�เกี�ยวข้องว่าให้มีีร่ัป็

แบบการัดำาเนินการัหรั่อการับรัิหารังานแบบใด ไมี่เพียงเพ่�อ

ลดความีซึ่ำ�าซึ่้อน หากเพ่�อให้เกิดการัดำาเนินงานที�เก่�อก่ลซึ่้�ง

กันและกันรัะหว่างหน่วยงานต่่างๆ และสำอดรัับกับลักษณิะ

ของรัะบบนิเวศของพ่�นที�นั�นๆ เพ่�อนำามีาสำ่่การัดำาเนินงานที�

มีีป็รัะสำิทธิภัาพและจัดสำรัรัผลป็รัะโยชน์แก่ป็รัะชาชนและผ่้

ป็รัะกอบการัอย่างเป็็นธรัรัมี

3) แน้ำวทางการื่ดำาเน้ำิน้ำงาน้ำ (Guidelines) ด้าน้ำเขตเศรื่ษฐกิจั

สีู่น้ำำ�าเงิน้ำของปรื่ะเทศไทย

การัดำาเนินงานด้านเศรัษฐกิจสีำนำ�าเงินเพ่�อให้

สำามีารัถึนำาไป็ป็ฏิิบัต่ิได้นั�นต่้องเป็็นไป็ต่ามีเง่�อนไขของ

แต่ล่ะป็รัะเทศ ซ้ึ่�งมีบีริับทแต่กต่า่งกัน ทั�งทางกฎหมีาย กลไก

ทางการัเมีอ่ง โครังสำรั้างการับรัิหารังานรัาชการัของป็รัะเทศ

นั�นๆ หรั่อเง่�อนไขอ่�นๆ ของสำังคมี  ในบรัิบทของป็รัะเทศไทย

ซึ่้�งมีีร่ัป็แบบการับรัิหารัที�ต่้องเป็็นไป็ต่ามีกฎหมีายต่่างๆ 

รัวมีทั�งมีีโครังสำร้ัางของรัาชการัส่ำวนกลางและส่ำวนท้องถึิ�น

ต่ลอดจนมีกีลไกทางการัเม่ีองต่ามีรัะบอบป็รัะชาธปิ็ไต่ยอนัมีี

พรัะมีหากษัต่รัิย์ทรังเป็็นป็รัะมีุข การัขับเคล่�อนงานด้านการั

พฒันาพ่�นที�เศรัษฐกิจสีำนำ�าเงนิจง้ควรัต้่องเป็น็ไป็ต่ามีขั�นต่อน

ที�สำำาคัญดังต่่อไป็นี�

ล้ำาดับท่�หน่่�ง จัดทำารัายงานความีเป็็นไป็ได้ (Feasibility 

Study) ในการัจัดต่ั�งเขต่เศรัษฐกิจสำีนำ�าเงิน

ก. โดยหน่วยงาน เช่น กรัมีโยธาธิการัและ

ผังเมีอ่ง กรัะทรัวงมีหาดไทย โดยควรัรัะบุรัาย

ละเอียดของพ่�นที�เขต่เศรัษฐกิจสำีนำ�าเงินนั�น 

ความีจำาเป็น็ในการัจดัต่ั�งเขต่เศรัษฐกจิสีำนำ�าเงนิ

ในพ่�นที�นั�นๆ ความีเช่�อมีโยงกับยุทธศาสำต่ร์ั

ชาต่ิและแผนพัฒนาป็รัะเทศ ป็รัะโยชน์ในด้าน

ต่่างๆ ที�คาดว่าจะได้รัับจากการัป็รัะกาศเขต่

เศรัษฐกิจสำีนำ�าเงิน กลุ่มีป็รัะชาชนที�จะเป็็นผ่้

ได้รัับป็รัะโยชน์ ผลกรัะทบทางลบที�พ้งรัะวัง

ทั�งทางด้านเศรัษฐกิจ สำังคมี และสิำ�งแวดล้อมี 

การัเต่รีัยมีการัของภัาครััฐ การัลงทุนใน

โครังสำรั้างพ่�นฐาน และการัวิเครัาะห์ป่็จจัย

เสำี�ยง เป็็นต่้น

ล้ำาดับท่�สอง หนว่ยงานเจา้ของโครังการั เชน่ กรัมีโยธาธกิารั

และผงัเม่ีอง นำาเสำนอ เพ่�อขอความีเหน็ชอบจาก

คณิะรััฐมีนต่รัีเพ่�อให้ความีเห็นชอบในรัะดับ

นโยบายในการัป็รัะกาศเขต่เศรัษฐกิจสีำนำ�าเงิน

ล้ำาดับท่�สาม  จัดทำารัายงานการัป็รัะเมีินเชิงยุทธศาสำต่รั์

(Strategic Environmental Assessment: 

SEA) ของการัจัดต่ั�งเขต่เศรัษฐกิจสำีนำ�าเงินใน

พ่�นที�นั�นๆ รัวมีทั�งการัวิเครัาะห์ผลกรัะทบด้าน

ต่่างๆ ต่ามีที�กฎหมีายกำาหนด เช่น การัจัดทำา

รัายงานการัป็รัะเมิีนผลกรัะทบสิำ�งแวดล้อมี 

(Environmental Impact Assessment : EIA) 

รัายงานการัป็รัะเมีนิผลกรัะทบสำิ�งแวดลอ้มีและ

สำุขภัาพ (Environmental and Health Impact 

Assessment : EHIA) หรัอ่รัายงานผลกรัะทบ

สำิ�งแวดล้อมีเบ่�องต่้น (Initial Environmental 

Exiamination : IEE) โดยหน่วยงานเจ้าของ

โครังการั

ล้ำาดับท่�ส่� หัวหน้าสำ่วนรัาชการัของหน่วยงานเสำนอ

แนวทางการัจัดต่ั�งเขต่เศรัษฐกิจสำีนำ�าเงินต่่อ

คณิะรััฐมีนต่รัีเพ่�อขอมีต่ิคณิะรััฐมีนต่รัีออก 

รัะเบียบสำำานักนายกรััฐมีนต่รีัให้มีีการัจัดต่ั�ง

สำำานกังานพฒันาเขต่เศรัษฐกจิสำนีำ�าเงนิ ก. และ

อนุมีัต่ิงบป็รัะมีาณิสำำาหรัับการัดำาเนินงานของ

สำำานักงานดังกล่าว
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ป่็ญหาการัใช้ป็รัะโยชน์จากทรััพยากรัทางทะเลและชายฝั่่�ง

อย่างไมี่ยั�งย่นและไมี่เป็็นธรัรัมีมีีให้พบเห็นในหลายลักษณิะ

ด้วยเหตุ่นี� จ้งมีีความีจำาเป็็นที�ป็รัะเทศไทยจะต่้องมีี

การับรัิหารัจัดการัเชิงพ่�นที�เข้ามีาช่วยนั�นค่อการักำาหนดเขต่

เศรัษฐกิจสำีนำ�าเงิน (Blue Economy Zoning) เพ่�อนำาไป็สำ่่การั

บรัิหารัจัดการัเศรัษฐกิจสำีนำ�าเงินอย่างมีีป็รัะสำิทธิภัาพ โดย

การัให้ความีสำำาคัญกับการักำาหนดอาณิาบรัิเวณิของรัะบบ

นิเวศทางทะเลควบค่่ไป็กับการักำาหนดอาณิาบรัิเวณิของ

กิจกรัรัมีทางเศรัษฐกิจ เพ่�อให้การัใช้ป็รัะโยชน์จากกิจกรัรัมี

ทางเศรัษฐกิจที�อาศัยฐานทรััพยากรัทางทะเลและชายฝั่่�ง

เป็็นไป็อย่างมีีป็รัะสำิทธิภัาพและยั�งย่น รัวมีถ้ึงการักรัะจาย

ผลป็รัะโยชน์อยา่งทั�วถึง้และเป็น็ธรัรัมี ทา้ยที�สำดุ การักำาหนด

เขต่เศรัษฐกจิสำนีำ�าเงนินี�จะช่วยแกไ้ขป่็ญหาและเป็็นทางออกที�

ดเีพ่�อใหเ้ศรัษฐกจิสำนีำ�าเงนิเกดิความียั�งย่นและเป็น็กลไกที�จะ

ช่วยสำรั้างรัายได้ในพ่�นที�ต่่างๆ ได้

า า  
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ล้ำาดับท่�ห้า  จัดต่ั�งสำำานักงานพัฒนาเขต่เศรัษฐกิจสำีนำ�าเงิน

ก. เพ่�อทำาหน้าที�ยกรั่างพรัะรัาชบัญญัต่ิเขต่

เศรัษฐกิจสำีนำ�าเงิน

ล้ำาดับท่�หกิ ยกร่ัางกฎหมีายเขต่เศรัษฐกิจสำีนำ�าเงิน ก. 

โดยสำำานักงานพัฒนาเขต่เศรัษฐกิจสำีนำ�าเงิน

และดำาเนินงานต่ามีขั�นต่อนของการัเสำนอ

กฎหมีาย โดยสำารัะสำำาคัญของพรัะรัาชบัญญัต่ิ

เขต่เศรัษฐกิจสำีนำ�าเงิน ควรัเน้น 1) การัมีีกลไก

การัควบคมุีการัใชป้็รัะโยชนจ์ากฐานทรัพัยากรั

อย่างยั�งยน่ 2) การัมีีกลไกในการัป็รัะสำานความี

รั่วมีมี่อรัะหว่างกิจกรัรัมีต่่างๆ 3) การัมีีกลไก

การัมีีสำ่วนรั่วมีของผ่้มีีสำ่วนได้สำ่วนเสำีย และ

การัป็รัะเมีินต่ิดต่ามีผลการัดำาเนินการั และ 

4) การัมีีกลไกในการับ่รัณิาการัแผนงานต่่างๆ

เข้าด้วยกัน

ล้ำาดับท่�เจ็ด นำาเสำนอ (ร่ัาง) พรัะรัาชบัญญัต่ิเขต่เศรัษฐกิจ

สำีนำ�าเงิน ก. เข้าสำ่่กรัะบวนการัพิจารัณิา

กฎหมีาย

ล้ำาดับท่�แปด เมี่�อพรัะรัาชบัญญัต่ิเขต่เศรัษฐกิจสำีนำ�าเงิน

ป็รัะกาศในรัาชกิจจานุเบกษาและ มีีผลบังคับ

ใช้ จ้งสำามีารัถึดำาเนินการับรัิหารัจัดการัพ่�นที�

เศรัษฐกิจสำีนำ�าเงินนั�นๆ ได้ โดยหน่วยงานดัง

กล่าวจะมีีอำานาจหน้าที�ในการัพัฒนากลไกใน

การับรัิหารัจัดการัพ่�นที�เศรัษฐกิจสำีนำ�าเงิน และ

ทำาการับ่รัณิาการัภัารักิจต่่างๆ รัะหว่างหน่วย

งานในทั�งสำามีรัะดับต่ามีที�กล่าวข้างต่้น 

ป็รัะเทศไทยนับว่ามีีความีโชคดีที�มีีต่้นทุนทาง

ทรัพัยากรัทางทะเลและชายฝั่่�งที�มีคุีณิค่าและสำร้ัางม่ีลคา่ทาง

เศรัษฐกิจให้กับป็รัะเทศในฐานะการัใช้ป็รัะโยชน์ทั�งด้านการั

ป็รัะมีง การัเพาะเลี�ยงสัำต่ว์นำ�า การัทำานาเกล่อ การัค้า การั

คมีนาคมีขนสำ่ง ป็ิโต่รัเลียมี การัท่องเที�ยวและนันทนาการั 

กจิกรัรัมีเหลา่นี�มีลีกัษณิะการัเสำรัมิีรัะหวา่งกนั (Complement) 

และสำร้ัางม่ีลค่าทางเศรัษฐกิจส่ำง แต่่หากขาดการับริัหารั

จัดการัที�ดีแล้วก็จะเกิดป็่ญหาและความีขัดแย้งข้�น (Conflict) 

หากพิจารัณิาในเชิงพ่�นที�แล้วพบว่าสำำาหรัับป็รัะเทศไทยแล้ว


