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ผลของโครงการสถานการณปจจุบันและแนวโนมในอนาคตของประเทศไทยกับการใชทะเลอยาง
ยั่งยืนที่สําคัญประการหนึ่งก็คือ การชี้ใหเห็นวาภาครัฐขาดองคความรูที่จําเปนตอการบริหารจัดการทะเลใน
ภาพรวม ทําใหขาดนโยบายและยุทธศาสตรระดับประเทศในการจัดการผลประโยชนชาติทางทะเลอยางมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคที่จะรวบรวมขอมูล เพื่อประมวลผลและสังเคราะหองค
ความรูที่จะนําไปสูการพัฒนายุทธศาสตรการจัดการผลประโยชนแหงชาติทางทะเล โดยการจัดเวทีเสวนา
ผูเชี่ยวชาญและผูเกี่ยวของในทุกภาคสวน และการสังเคราะหความรูโดยนักวิชาการเพื่อประเมินสถานภาพ
โอกาสและสิ่งทาทายของการใชประโยชนทางทะเลของประเทศไทย เพื่อใหเกิดแนวทางการวิจัยเพื่อการจัดทํา
นโยบายการจัดการและใชประโยชนทะเลอยางยั่งยืน นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาฐานขอมูลความรูทางทะเล
ทางอินเตอรเนท เพื่อ เปนเวทีในการแลกเปลี่ยนขอมูลทางวิชาการและเผยแพรความรูแกหนวยงานและ
ผูเกี่ยวของในทุกภาคสวน
การศึกษาครั้งนี้ชี้ใหเห็นวาในอนาคตการใชทะเลจะมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะดานการขนสง
การใชทรัพยากรเชื้อเพลิง การประมง และ การทองเที่ยว ซึ่งการใชประโยชนที่ผานมาขาดการบรูณาการที่ดี
สง ผลกระทบให ท รัพ ยากรทางทะเลเสื่ อ มโทรมลงอยา งมาก และก อ ให เ กิ ด ความขั ด แยง ระหว า งการใช
ประโยชนดานตางๆ ในขณะเดียวกันประเทศไทยก็มีโอกาสและศักยภาพที่จะพัฒนาทรัพยากรทางทะเลมาใช
ประโยชนไดอีกมาก เชน ความสามารถในการทําการประมงทะเลทั้งภายในและนอกทะเลอาณาเขต การ
เติ บ โตทางการค า ระหว า งประเทศทํ า ให เ กิ ด การขยายตั ว ของการขนส ง ทางทะเล การขยายตั ว ของการ
ทองเที่ยว ซึ่งกิจกรรมเหลานี้สามารถนําเงินตราตางประเทศเขาประเทศไดเปนจํานวนมาก ในขณะเดียวกัน
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กิจกรรมการพัฒนาทางทะเลสวนใหญจําเปนตองพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติ จึงตองมีการอนุรักษทรัพยากร
เหลานี้ควบคูกันไป การประเมินมูลคาผลประโยชนแหงชาติทางทะเลนับวามีความสําคัญตอการบริหาร
จัดการทะเลของประเทศเนื่องจากจะทําใหทราบวาผลประโยชนจากทะเลมีมูลคามากเทาใด รายไดจากทะเล
กิจกรรมไหนมีคามากและควรที่รัฐบาลและหนวยงานที่เกี่ยวของจะใหความสําคัญ และผลักดันใหมีนโยบาย
สนับสนุนในเรื่องดังกลาวในขณะเดียวกันจําเปนที่จะตองคํานึงถึงผลกระทบตอกิจกรรมการใชประโยชนอื่น
ด ว ย นอกจากแนวทางการประเมิ น ที่ เ หมาะสมแล ว ข อ มู ล ทางวิ ช าการที่ ทั น สมั ย ถู ก ต อ ง เชื่ อ ถื อ ได แ ละ
ครอบคลุมทุกสาขานับวามีความสําคัญตอการประเมินมูลคาผลประโยชนแหงชาติทางทะเล ซึ่งทายที่สุดก็จะ
สงผลดีตอการบริหารจัดการผลประโยชนแหงชาติทางทะเลของประเทศ

คําหลัก: การจัดการความรู โอกาส และสิ่งทาทาย การใชทะเลอยางยั่งยืน การประเมินมูลคา
ผลประโยชนแหงชาติทางทะเล
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The outputs of the “Present Status and Future Trend of Thailand’s Sustainable Utilization of
the Sea” Projects is that there is a lack of knowledge on marine resources and its contribution to
Thailand’s economy. Such knowledge is essential for the establishment of marine policy of the
country.
The objective of this study was to collect data and information for the assessment of the
status of marine development sectors in Thailand. The assessment was aimed at identifying
problems, opportunities and challenges for Thailand in sustainable uses of marine resources. The
expected output of this project is research guidelines leading to the development of integrated
national marine policy. The study comprised meetings of experts and stakeholders and a
comprehensive review of secondary data to evaluate the status of important marine development
sectors namely fisheries and living resources, non-living resources and maritime transport. The
major problems identified include degradation of marine living resources, fragmented and
inefficient management of ports and shipping industry; inefficient use of petroleum products from
the seas, particularly in overlapping areas with neighboring countries; lack of updated and
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comprehensive data system and, lastly lack of appropriate method in evaluating economic value
of marine resources.
The main outcome of the study shows that there has been an increasing use of marine
resources, particularly in transport, petroleum exploration and exploitation, fisheries. and tourism.
Unplanned and unsustainable uses of marine resources in the past have resulted in degradation
of marine environment, depletion of marine resources and conflicts between various uses. We are
facing challenges and opportunities in sustainable uses of our marine resources due to a growing
demand for marine resources uses. Thailand has an opportunity to further develop our fisheries
sector as the country has been one of the top fishing nations in the world. Our fishing fleets are
capable of fishing both within and outside our national boundary. Our A continuous increase in
export also provide an opportunity for expanding our port and shipping industries. Our seaside
resorts have attracted tourists from around the world. These activities could provide a large
amount of foreign exchange earnings for the country. But if we were to sustain all development
activities in the marine sector we need to ensure that effective management system, which take
into account conservation of marine resources, are well established. Economic valuation of use
and non used value of marine resources and ecosystem services need to be taken into account in
the policy development and planning processes. Integrated marine policy for the use of marine
resources is needed to ensure long term sustainable development of the sea. The effective
valuation of marine resource will ensure that the government gives high priority to the
management of marine resources. Furthermore, such valuation will be based upon accurate,
reliable and up to date data and information. With good national marine policy in place, our
country could achieve sustainable use of our ocean valuable resources.
Keywords: Knowledge management, Opportunities and Challenges, Sustainable Utilization of the
Sea, Economic valuation of marine resources.
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