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บทคัดย่อ
	 บทความนีม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่ศกึษารา่งพระราชบญัญตัสิง่เสรมิการบรหิารจดัการทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่	พ.ศ.	...	
ในสว่นขององคก์ร	บทบาท	และอำานาจหนา้ทีใ่นการจดัการทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่	ทีพ่บวา่มหีลกัการการจดัการทรพัยากร
อย่างบูรณาการภายใต้การจัดการร่วมโดยรัฐกับชุมชนชายฝั่ง	 โดยจัดตั้งคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	 รับรอง
สถานะและบทบาทของชมุชนชายฝัง่ในการมสีว่นรว่มจดัการทรพัยากร	จดัตัง้กองทนุทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่เพือ่สนบัสนนุ
การจัดการทรัพยากร	 กำาหนดมาตรการในการจัดการทรัพยากรทั้งในกรณีทั่วไปและกรณีพิเศษ	 สร้างกลไกเพื่อการจัดการร่วม
ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียฝ่ายต่างๆ	พร้อมทั้งจัดตั้งคณะทำางานประสานการจัดการระหว่างผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าว	

Abstract
	 The	objective	of	this	article	 is	 to	study	the	draft	 law	of	Promoting	Marine	and	Coastal	Resources	
Management	Act	B.E.	...	in	the	context	of	organization,	role	and	its	authority	in	marine	and	coastal	resource	
management.	From	the	study,	there	are	 integrated	principle	regarding	resource	management	which	 is	a	
cooperation	between	the		public	sector	and	the	coastal	community	as	following:	Establish	national	marine	
and	coastal	resources	committee;	recognize	status	and	role	of	coastal	community	for	participating	in	resource	
management,	found	marine	and	coastal	resource	fund	in	order	to	support	resource	management;	create	
a	mechanism	to	promote	participative	management	among	stakeholders;	specify	a	measure	to	manage	
resources	 both	 for	 general	 and	 special	 cases;	 and	 establish	 a	working	 group	 to	 coordinate	 between	
stakeholders	in	relation	to	resource	management.	
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บทนำา
	 จากการทีท่รพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ของประเทศ	
อยูใ่นสภาพทีเ่สือ่มโทรมและมจีำานวนลดนอ้ยลงอยา่งตอ่เนือ่ง	
(กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,	 2554)	
เนือ่งจากการใชป้ระโยชนท์ีเ่กนิพอด	ีถกูคกุคาม	ถกูทำาลายโดย
ไร้จิตสำานึก	 และขาดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ	
ประกอบกับในปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายเฉพาะในการจัดการ
ทรัพยากรดังกล่าว	 ที่ให้อำานาจหน่วยงานของรัฐ	 คือ	 กรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	 ในการปฏิบัติตามภารกิจ	
อำานาจหน้าที่ตามกฎหมายจัดตั้งองค์กร	 กรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่งเป็นหน่วยงานใหม่ที่ได้รับการก่อตั้งขึ้น
ตามแผนการปรับปรุงกระทรวง	ทบวง	กรมของรัฐบาล	โดยที่
กรมฯ	มีภารกิจในการสงวน	อนุรักษ์	ฟื้นฟู	และบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรวมทั้งความหลากหลาย
ทางชีวภาพ	 เพื่อให้มีความอุดมสมบูรณ์	 มั่งคั่ง	 สมดุล	 และ
สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน	 เพื่อความมั่นคงทางด้าน
สังคมและเศรษฐกิจของประเทศ	 รวมทั้งให้เกิดประโยชน์
สูงสุดตามเจตนารมณ์	 และนโยบายของรัฐบาลในการจัดตั้ง
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งขึ้น
	 ปัจจุบันการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอยู่
ภายใต้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลายหน่วยงาน	 ตามกฎหมาย
และลักษณะการบริหารราชการ	 ที่มีการบังคับการภายใต้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงหรือหน่วยงานระดับกระทรวงและ
กรมเป็นผู้รับผิดชอบหลัก	(line	ministries)	(กรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝัง่,	2551)	ดงันัน้	การบรหิารจดัการจะตอ้ง
ขึ้นอยู่กับการบังคับบัญชาหรือการสั่งการของผู้บังคับบัญชา
ตามสายงานทีก่ฎหมายกำาหนด	การทีม่หีนว่ยงานจำานวนมาก
รับผิดชอบดูแลทรัพยากรธรรมชาติภายใต้กฎหมายที่ให้
อำานาจหนา้ทีฉ่บบัตา่งๆ	จงึเกดิปญัหาตอ่แนวนโยบายและการ
บริหารจัดการในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ที่แตกต่างกัน	 ดังนั้น	 การประสานงานระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในอดีตที่ผ่านมา	 จึง
ถือเป็นปัญหาสำาคัญยิ่งในการบริหารจัดการให้เป็นไปตาม
มาตรการคุม้ครองทรพัยากรและสิง่แวดลอ้มทีม่ปีระสทิธภิาพ		
แม้ในปัจจุบันจะได้จัดตั้งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดลอ้มเพือ่เปน็หนว่ยงานหลกัผูร้บัผดิชอบ	แตข่ณะเดยีวกนั
ก็ยังมีหน่วยงานอื่นที่มีภาระหน้าที่รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับ
การคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกหลาย
หน่วยงาน	รวมทั้งการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่

ในพื้นที่ห่างไกล	โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็มิได้
อยู่ภายใต้การกำากับดูแลของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้ม	แตอ่ยูภ่ายใตก้ารดแูลของกระทรวงมหาดไทย	
ซึ่งจะต้องมีการปฏิรูปให้สอดคล้องกับการกระจายอำานาจสู่
ท้องถิ่นตามหลักการในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปัจจุบันต่อไป	
	 ด้วยเหตุดังกล่าว	 หลังจากมีการก่อตั้งกรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่งขึ้นในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม	และจากวิสัยทัศน์	พันธกิจ	และยุทธศาสตร์
ของกรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่	ประกอบกบัขอ้จำากดั
ของระบบกฎหมาย	รวมทัง้พฒันาการในเรือ่งสทิธขิองประชาชน
และชมุชนทอ้งถิน่ในการเขา้ถงึและใชป้ระโยชนจ์ากทรพัยากร
ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม	จงึไดม้แีนวคดิในการจดัทำากฎหมาย
เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง1	 ซึ่ง
ไดแ้ก	่รา่งพระราชบญัญตัสิง่เสรมิการบรหิารจดัการทรพัยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง	พ.ศ.	...	โดยมีกรอบวัตถุประสงค์	ดังนี้
	 1.	 เพือ่ใหม้กีฎหมายบงัคบัใชใ้นการปฏบิตัติามภารกจิ	
อำานาจหน้าที่	 เพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ตามเจตนารมณ์และ
นโยบายของรฐับาลในการสงวน	อนรุกัษ์	ฟืน้ฟู	บรหิารจดัการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรวมทั้งความหลากหลายทาง
ชีวภาพ	ซึ่งนับวันได้ลดน้อยลงเป็นจำานวนมาก
	 2.	 เพื่อประโยชน์ในการใช้ทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งรวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพ	 อย่างคุ้มค่า	 ทั้ง
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
	 3.	 เพื่อให้เป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญกำาหนด	 ในการ
รับรองสิทธิของชุมชนที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐ	 ในการบำารุง	
รกัษาและการไดป้ระโยชนจ์ากทรพัยากรธรรมชาติ	และความ
หลากหลายทางชีวภาพ	 ตามมาตรา	 66	 และในการส่งเสริม
และสนบัสนนุใหป้ระชาชน	มสีว่นรว่มในการ	สงวน	บำารงุรกัษา
และใชป้ระโยชนจ์ากทรพัยากรธรรมชาต	ิและความหลากหลาย
ทางชีวภาพอย่างสมดุล	ตามมาตรา	67	ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2550

หลักการและเจตนารมณ์ของร่างกฎหมาย
	 รา่งพระราชบญัญตัสิง่เสรมิการบรหิารจดัการทรพัยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง	พ.ศ.	 .....	หรือร่าง	พ.ร.บ.	ส่งเสริมการ
บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	 มีหลักการใน
การบริหารจัดการทรัพยากรภายใต้	3	ประสาน	คือ	“หน้าที่	
พืน้ที	่และการมสีว่นรว่ม”		คำาวา่	หนา้ที	่คอื	การประสานความ

1	 พระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอำานาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง	ทบวง	กรม	พ.ศ.	2545
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ร่วมมือเพื่อบูรณาการแผนงานและกิจกรรมของหน่วยงาน
ตา่งๆ	รวมทัง้การจดัตัง้กองทนุเพือ่อนรุกัษแ์ละฟืน้ฟทูรพัยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง	 ทั้งในระดับชาติและระดับจังหวัดเพื่อ
กระจายลงสู่ท้องถิ่นอย่างทั่วถึง	 ส่วนคำาว่า	 พื้นที่	 นั้น	 ร่าง	
พ.ร.บ.	 ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง	 ได้กำาหนดพื้นที่เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเป็นประเภทต่างๆ	 กล่าวคือ	
พื้นที่สงวน	พื้นที่อนุรักษ์	พื้นที่ฟื้นฟู	และพื้นที่พัฒนา	สำาหรับ
คำาวา่	การมสีว่นรว่มนัน้	ไดเ้สรมิสรา้งใหช้มุชนชายฝัง่มโีอกาส
เขา้ถงึขอ้มลูขา่วสาร	การปลกูฝงัจติสำานกึ	และการเปดิโอกาส
ใหผู้แ้ทนภาคประชาชนเขา้รว่มเปน็คณะกรรมการทัง้ในระดบั
ชาติและระดับจังหวัด	และในขณะเดียวกันก็ให้ผู้แทนภาครัฐ
เข้ามามีส่วนร่วมในคณะกรรมการระดับท้องถิ่น	เพื่อการสอด
ประสานในการบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกันในระดับ
นโยบาย	และระดับการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ	และระดับ
ปฏิบัติ	ดังนี้
	 ในระดบันโยบาย	มกีารจดัตัง้คณะกรรมการทรพัยากร
ทางทะเลและชายฝัง่แหง่ชาต	ิมอีำานาจหนา้ทีใ่นการจดัทำาและ
เสนอนโยบายและแผนการจัดการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งแห่งชาติ	 ตรวจตราการดำาเนินงานของกองทุน
ทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่	สง่เสรมิการมสีว่นรว่มของผูม้ี
ส่วนได้เสีย	พร้อมกับประสานและระงับข้อพิพาท	และความ
ขัดแย้งจากการใช้ประโยชน์ทรัพยากร	ทั้งนี้	ให้ปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 ทำาหน้าที่เป็นกรรมการ
และเลขานุการ	 และให้อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งทำาหน้าที่เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
	 ระดบัการแปลงนโยบายสูก่ารปฏบิตัิ	มกีารจดัตัง้คณะ
กรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัด	 มีอำานาจ
หน้าที่ในการจัดเตรียมแผนงาน	 แผนกลยุทธ์ในการบริหาร
จัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	 ให้สอดคล้องกับแผน
จังหวัดและแผนชาติ	 นอกจากนี้	 ยังจะต้องให้ความเห็นชอบ
ต่อแผนการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งท้องถิ่น
พร้อมทั้งตรวจสอบการดำาเนินงานของกองทุนทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่งจังหวัดอีกด้วย
	 ระดับปฏิบัติ	 ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่งท้องถิ่น	 มีอำานาจหน้าที่บริหารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของท้องถิ่น	ดูแลประสานการ
จัดการชุมชนชายฝั่ง	 ในระดับปฏิบัตินี้	 ยังกำาหนดให้มีการ
จัดตั้งชุมชนชายฝั่งขึ้นจากชุมชนในพื้นที่	 โดยชุมชนดังกล่าว
มีสิทธิ์ในการคุ้มครองพื้นที่บริเวณหรือเขตชุมชนชายฝั่งที่

ชุมชนนั้นตั้งอยู่ 	 เพื่อการจัดการใช้ประโยชน์และฟื้นฟู
ทรัพยากร	 รวมทั้งเพื่ออนุรักษ์ไว้ซึ่งทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง	 อันจะเป็นแนวทางให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน	
ตลอดจนเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น	 เพื่อให้เกิด
การบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกันอย่างยั่งยืน

องค์กรและอำานาจหน้าที่
	 สภาพปัญหา 
	 โดยที่การบริหารจัดการและป้องกันทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝัง่ในปจัจบุนั	นบัวนัแตจ่ะมคีวามรนุแรงมากขึน้
ทั้งจากการกระทำาของมนุษย์	 และภัยธรรมชาติในรูปแบบ
ต่างๆ	 ประกอบกับพื้นที่ทางทะเลและชายฝั่งที่ถูกบุกรุก
เปลี่ยนแปลงสภาพ	 ทำาให้ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
เสื่อมโทรม	และเป็นพื้นทีท่ี่ยังไม่มีส่วนราชการหรือหน่วยงาน
ใดของรฐัเปน็ผูด้แูล	โดยทีก่ารจดัการทรพัยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งเป็นปัญหาที่ซับซ้อนคาบเกี่ยวกับหน่วยงานราชการ
และผู้มีส่วนได้เสียฝ่ายต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้องเป็นจำานวนมาก	
อีกทั้งโดยลักษณะเฉพาะของทรัพยากรที่แตกต่างจาก
ทรัพยากรธรรมชาติอื่น	 จำาเป็นต้องอาศัยองค์ความรู้ที่มี
ลักษณะเฉพาะของการจัดการที่แตกต่างจากการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอื่น	 และต้องมีองค์กรเฉพาะสำาหรับการ
จัดการทรัพยากรดังกล่าว	 รวมทั้งจะต้องใช้การบูรณาการ
สรรพกำาลัง	หน่วยงาน	เจ้าหน้าที่	และงบประมาณ	โดยมีผู้รับ
ผิดชอบหลักเป็นผู้สั่งการ

	 หลักการของร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
	 ร่างพระราชบัญญัติส่ ง เสริมการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	พ.ศ.	...	หรืออาจเรียกว่า	ร่าง
พ.ร.บ.	 ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝัง่	โดยทีร่า่ง	พ.ร.บ.	สง่เสรมิการบรหิารจดัการทรพัยากร
ทางทะเลและชายฝั่งนี้	ได้จัดตั้งองค์กรเพื่อการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งขึ้น	 โดยแบ่งออกเป็นองค์กร
การจัดการทั้งที่เป็นองค์กรภาครัฐ	 ได้แก่	 คณะกรรมการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	 องค์กรภาคประชาชน	 ได้แก่	
ชุมชนชายฝั่ง	 องค์กรสนับสนุนการจัดการ	 ได้แก่	 กองทุน
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	 และองค์กรเพื่อการประสาน
การจัดการ	ได้แก่	คณะทำางานประสานการจัดการ	โดยมีกรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทำาหน้าที่ประสานงานการ
จัดการดังกล่าว	โดยมีรายละเอียด	ดังนี้
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	 1.	 คณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
	 คณะกรรมการทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่แหง่ชาต	ิ
ประกอบไปด้วยปลัดกระทรวงที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการและ	
ผู้เชี่ยวชาญภายนอกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	 โดยมีนายก
รัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ	 มีอำานาจหน้าที่กำาหนด
นโยบายในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ของชาติ	 ประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานราชการที่
เกี่ยวข้อง	ตรวจตราการดำาเนินงานของกองทุนทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง	ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน	ชุมชน
และผู้มีส่วนได้เสีย	 รวมทั้งประสานและระงับข้อพิพาท	 และ
ความขัดแย้งจากการใช้ประโยชน์ทรัพยากร	 (ร่าง	 พ.ร.บ.	
ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	
มาตรา	8	และมาตรา	16)
	 คณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัด	
ประกอบไปด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดที่เกี่ยวข้องเป็น
กรรมการและผูเ้ชีย่วชาญภายนอกเปน็กรรมการผูท้รงคณุวฒุิ	
โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานกรรมการ	 มีอำานาจ
หน้าที่กำาหนดนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่งระดับจังหวัดและเขตชุมชนชายฝั่ง
รวมทัง้ประสานนโยบายและการปฏบิตัริะหวา่งคณะกรรมการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติและคณะกรรมการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งท้องถิ่น	(ร่าง	พ.ร.บ.	ส่งเสริม
การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	มาตรา	18	
และมาตรา	22)
	 คณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งท้องถิ่น	
ประกอบไปด้วยสมาชิกชุมชนชายฝั่งที่มีอาชีพพื้นบ้านและ/
หรืออาชีพท้องถิ่นที่มาจากกลุ่มต่างๆ	 ที่มีภูมิลำาเนาในชุมชน
ชายฝั่งนั้น	ซึ่งเป็นผู้สมัครและได้รับเลือกตั้งจากสมาชิกชุมชน
ชายฝั่ งเป็นกรรมการโดยประธานคณะกรรมการและ
เลขานุการมาจากการเลือกตั้งคณะกรรมการด้วยกันเอง	 มี
อำานาจหน้าที่ในการจัดทำาแผนจัดการทรัพยากรในท้องถิ่น	
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 รวมทั้งการประนอม	
ข้อขัดแย้ง	 ข้อพิพาทของชุมชนชายฝั่ง	 เนื่องจากการใช้
ทรัพยากร	(ร่าง	พ.ร.บ.	ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง	มาตรา	18	และมาตรา	22)

	 ในการดำาเนินงานของคณะกรรมการทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่งท้องถิ่น	 กำาหนดให้มีที่ปรึกษาซึ่งแต่งตั้งจาก
สมาชิกชุมชนชายฝั่งที่มีความรู้	ความสามารถ	เป็นเมธีชุมชน	
หรือปราชญ์ชาวบ้าน	หรือราษฎรท้องถิ่นอาวุโสเป็นที่ยอมรับ
ของชุมชนชายฝั่ง	 ทำาหน้าที่ให้คำาปรึกษาแนะนำาในกิจการที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของ
ท้องถิ่น	(ร่าง	พ.ร.บ.	ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง	มาตรา	24	วรรคสาม)
	 คณะกรรมการฯ	ทัง้ในระดบัชาตแิละระดบัจงัหวดั	จะ
มีสำานักงานเลขานุการที่มีอำานาจหน้าที่ดำาเนินงานตาม
นโยบายและคำาสั่งของคณะกรรมการอย่างต่อเนื่อง	 โดย
กำาหนดให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทำาหน้าที่
สำานักงานเลขานุการของคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเล
และชายฝัง่แหง่ชาติ	ในสว่นของคณะกรรมการทรพัยากรทาง
ทะเลและชายฝั่งจังหวัดให้จัดตั้งสำานักงานเลขานุการ	
คณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดขึ้น	เพื่อ
รองรับงานของคณะกรรมการจังหวัดดังกล่าว	 (ร่าง	 พ.ร.บ.	
ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	
มาตรา	17	และมาตรา	23)
	 การวิเคราะห์หลักการและผลของร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริม
การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง2 	
	 จากโครงสร้างของคณะกรรมการฯ	ทั้งสามระดับซึ่งมี
ลักษณะเป็นการกระจายอำานาจการบริหารจัดการทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่งจากส่วนกลางสู่ท้องถิ่น	 โดยองค์กรทั้ง
สามมอีำานาจหนา้ทีล่ดหลัน่กนัไปและมปีฏสิมัพนัธต์อ่กนัและ
ตรวจสอบซึ่งกันและกัน	 ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมีทั้งที่ผลักดันจากเบื้องบนลง
เบื้องล่าง	 (Top	down	approach)	และที่ผลักดันจากเบื้อง
ล่างสู่เบื้องบน	 (Bottom	 up	 approach)	 ที่บูรณาการและ
ประสานกัน	 เพื่อเสริมและถ่วงดุลกับการกระจายอำานาจใน
แนวราบใหแ้กช่มุชนชายฝัง่ในการบรหิารจดัการ	โดยกลไกใน
แนวตั้งปรากฏในรูปคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝัง่แหง่ชาต	ิคณะกรรมการทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่
จังหวัดในแต่ละจังหวัดชายฝั่งทะเล	 และคณะกรรมการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งท้องถิ่นในแต่ละชุมชนชายฝั่ง	

2	 หลักการการกระจายอำานาจ	 (Decentralization)	 เป็นหลักการที่ส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองตนเอง	
	 ตรวจสอบการใช้อำานาจของรัฐ	เพื่อเน้นอำานาจของประชาชน	ชุมชน	และท้องถิ่น	นำาไปสู่การสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาชน	เพิ่มศักยภาพ
	 การบริหารจัดการให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เพื่อให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองและตัดสินใจในกิจการของท้องถิ่นได้เอง
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โดยคณะกรรมการฯ	 ชาติ	 เป็นผู้กำาหนดนโยบายการบริหาร
จัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในระดับชาติโดยภาพ
รวม	 คณะกรรมการฯ	 จังหวัดเป็นผู้นำานโยบายระดับชาติใน
ภาพรวมดังกล่าวมากำาหนดเป็นนโยบายระดับจังหวัดที่
เหมาะสมกบัจงัหวดัของตนและนำาไปสูก่ารปฏบิตัโิดยองคร์วม
ในระดับจังหวัด	และคณะกรรมการฯ	ท้องถิ่นในแต่ละชุมชน
ชายฝั่ง	 จะนำาเอานโยบายระดับชาติ	 นโยบายระดับจังหวัด	
และการปฏิบัติการในระดับจังหวัดมาปรับขยายและเสริม
สรา้งนโยบายและการปฏบิตัใินระดบัทอ้งถิน่ในชมุชนของตน

	 2.	 ชุมชนชายฝั่งและเขตชุมชนชายฝั่ง
	 สภาพปัญหา	
	 ที่พื้นที่แหล่งทรัพยากรและระบบนิเวศทางทะเลและ
ชายฝั่งที่มีพื้นที่ประมาณ	 8,435	 ตารางกิโลเมตร	 เจ้าหน้าที่
ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมีประมาณ	 400	 คน	
ในขณะที่ชุมชนชายฝั่งในพื้นที่มีไม่ต่ำากว่า	 5,000	 ชุมชน	
ข้อเท็จจริงที่ผ่านมา	 หน่วยงานของรัฐที่มีอยู่ไม่อาจจัดการ
คุม้ครองดแูลแหลง่ทรพัยากร	ระบบนเิวศทางทะเลและชายฝัง่
ได้อย่างทั่วถึง	 และยังขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ	
ปัญหาเนื่องด้วยหน่วยงานรัฐมีอัตรากำาลังเจ้าหน้าที่จำานวน
จำากดัไมเ่พยีงพอทีจ่ะดแูลใหค้รอบคลมุพืน้ทีแ่หลง่ทรพัยากรฯ	
รวมถึงเจ้าหน้าที่มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนอยู่ตลอดเวลา	 มี
ความไม่ต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน	 และเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่
จำาเป็นต้องบังคับใช้กฎหมาย	 จึงไม่สามารถปฏิบัติได้ทันต่อ
เหตุการณ์	 ขาดประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย	 ซึ่งมี	
ผลกระทบต่อการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง	และการดำาเนินการอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษา
ทรัพยากรที่ต้องอาศัยความรวดเร็วและต่อเนื่องในพื้นที่
	 หลักการของร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
	 กำาหนดให้จัดตั้งและรับรองสถานะของชุมชนชายฝั่ง
เป็นนิติบุคคล	 ให้มีอำานาจหน้าที่ในการจัดการทรัพยากรใน	
เขตชุมชนของตน	 รวมทั้งประสานกับหน่วยงานของรัฐและ	
ผูม้สีว่นไดเ้สยีทีเ่กีย่วขอ้ง	เพือ่ใหเ้ปน็ไปตามกฎหมาย	ระเบยีบ	
ขอ้บงัคบัทีอ่อกตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง	รวมทัง้มสีว่นรว่มกบั
รัฐ	 ชุมชนท้องถิ่น	 ชุมชนชายฝั่ง	 และหรือชุมชนท้องถิ่นอื่น	

ในการบำารุง	 รักษา	 และใช้ประโยชน์ในทรัพยากรและระบบ
นเิวศทางทะเลและชายฝัง่	เพือ่การคุม้ครอง	สง่เสรมิ	และรกัษา
คณุภาพทรพัยากรและระบบนเิวศทางทะเลและชายฝัง่รวมทัง้
ความหลากหลายทางชีวภาพ	 เพื่อให้สามารถดำารงชีพอยู่ได้
อยา่งปกตแิละตอ่เนือ่ง	ในเขตพืน้ที	่และสิง่แวดลอ้มทีจ่ะไมก่อ่
ให้เกิดอันตรายต่อสุขอนามัย	 สวัสดิภาพ	 หรือคุณภาพชีวิต	
(ร่าง	 พ.ร.บ.	 ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง	มาตรา	24,	26	และมาตรา	27)
	 เขตชุมชนชายฝั่งประกอบไปด้วยหลายชุมชนชายฝั่ง	
โดยสมาชิกชุมชนชายฝั่ง	 มีหน้าที่ดูแลรักษาเขตชุมชนชายฝั่ง	
ปฏบิตัติามระเบยีบของคณะกรรมการทรพัยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งแห่งชาติ	 และคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝัง่จงัหวดั	ขอ้บงัคบัของคณะกรรมการทรพัยากรทางทะเล
และชายฝั่งท้องถิ่น	 และแผนการจัดการทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งท้องถิ่น	 และร่วมมือกับทางราชการในการดูแล
รกัษาชมุชนชายฝัง่และเขตชมุชนชายฝัง่	สิง่แวดลอ้ม	ทรพัยากร
และระบบนเิวศทางทะเลและชายฝัง่รวมทัง้ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ	(ร่าง	พ.ร.บ.	ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง	มาตรา	36)
		 การจัดการทรัพยากรและระบบนิเวศทางทะเลและ
ชายฝัง่รวมทัง้ความหลากหลายทางชวีภาพในเขตชมุชนชายฝัง่	
มีการกำาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำานาจและ
หน้าที่ช่วยเหลือ	สนับสนุน	 ให้คำาปรึกษาหารือ	ประสานงาน	
และจดัการรว่มกนักบัคณะกรรมการทรพัยากรทางทะเลและ
ชายฝัง่ทอ้งถิน่	เจา้หนา้ทีช่มุชนชายฝัง่	หรอืพนกังานเจา้หนา้ที่
ตามกฎหมาย	 (ร่าง	 พ.ร.บ.	 ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	มาตรา	51)	
	 ชุมชนชายฝั่งมีสิทธิและมีอำานาจอย่างเต็มที่ที่จะ
หวงห้าม	กีดกัน	มิให้บุคคล	หรือนิติบุคคล	ที่อยู่ในหรือนอก
เขตชุมชนชายฝั่งครอบครอง	 แสวงหา	 หรือใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรและระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งรวมทั้งความ
หลากหลายทางชีวภาพ	 ในกรณีที่การครอบครอง	 แสวงหา		
หรือใช้ประโยชน์ดังกล่าวนั้นเป็นไปในเชิงอุตสาหกรรม	 หรือ
พาณิชยกรรมที่ไม่ใช่แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	 (ร่าง	 พ.ร.บ.	
ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	
มาตรา	50)
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	 การวิเคราะห์หลักการและผลของร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริม
การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง3  
	 เป็นที่ประจักษ์ชัดเจนว่า	 บทบาทของภาคประชาชน	
ชุมชนในท้องถิ่น	 มีส่วนช่วยในการดูแล	 รวมถึงมีการจัดการ
กันเอง	โดยมีตัวอย่างความสำาเร็จมากมายในเกือบทุกด้าน	ใน
พื้นที่ชายฝั่งทะเลต่างๆ	การกำาหนดให้บทบาท	อำานาจหน้าที่
ของชุมชนนั้น	 เป็นหลักของการกระจายอำานาจหน้าที่ในด้าน
การจดัการทรพัยากรตามกฎหมายรฐัธรรมนญูทีบ่ญัญตัไิว	้โดย
ขอ้เทจ็จรงิปจัจบุนัการจดัการทรพัยากรฯ	โดยชมุชนทำาใหห้รอื
มีส่วนช่วยให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรฯ	
ที่มีประสิทธิภาพ	ช่วยลดปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในพื้นที่
อยา่งไดผ้ล	จะเหน็ไดจ้ากชมุชนทีเ่ขม้แขง็ในหลายพืน้ที่	ดงันัน้	
การมีกฎหมายรับรองสิทธิให้กับชุมชนชายฝั่ง	 เข้ามีส่วนร่วม
ในการจดัการทรพัยากรดว้ยตนเองทีช่ดัเจน	จงึเปน็แนวทางที่
ถูกต้อง	 การที่ระบุใช้ชุมชนชายฝั่งเป็นผู้สามารถจัดทำากติกา	
ข้อตกลง	 ในการจัดการทรัพยากรฯ	 ในแต่ละพื้นที่ได้	 มิได้
หมายความว่าชุมชนนั้นจะผูกขาดการใช้ทรัพยากร	แต่ทุกคน
มีสิทธิที่จะใช้	แต่จะต้องปฏิบัติตามกติกาของชุมชน
	
	 3.	 คณะทำางานประสานการจัดการทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง
	 สภาพปัญหา 
	 ในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
นั้น	 ประกอบด้วยผู้มีส่วนได้เสียหลายฝ่ายทั้งภาครัฐ	 ภาค
เอกชน	และภาคประชาสงัคม	จงึหลกีเลีย่งไดย้ากในเรือ่งความ
แตกตา่ง	และความขดัแยง้ทัง้ในดา้นผลประโยชน	์แนวคดิ	และ
การปฏิบัติ
	 หลักการของร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
	 ให้มีการจัดตั้ง	 คณะทำางานประสานการจัดการ
ทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่	เปน็องคก์รทีม่กีารทำางานเปน็
อิสระ	 อยู่ในสังกัดคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งแห่งชาติ	 และสถาบันอุดมศึกษาแห่งหนึ่งแห่งใด	หรือ
หลายแหง่ทีอ่ยูใ่นเขตพืน้ทีช่ายฝัง่นัน้	โดยประกอบดว้ยสถาบนั
การศึกษา	องค์กรพัฒนาเอกชน	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	

รวมทั้งคณะทำางานปฏิบัติการประสานการจัดการทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่งทุกคณะทำางานเป็นสมาชิก	 มีอำานาจ
หน้าที่ประสานและติดตามการศึกษา	 ค้นคว้า	 วิจัย	 การให้	
คำาแนะนำา	และการจดัการทรพัยากรและระบบนเิวศทางทะเล
และชายฝั่งรวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพในระดับ
ประเทศ	จงัหวดั	และทอ้งถิน่อยา่งเปน็องคร์วมและบรูณาการ
ในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน	 (ร่าง	
พ.ร.บ.	 ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง	มาตรา	66,	67	และมาตรา	68)
	 การวิเคราะห์หลักการและผลของร่าง	พ.ร.บ.	ส่งเสริม
การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
	 จะเห็นได้ว่า	ในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง	 ที่ประกอบด้วยผู้มีส่วนได้เสียหลายฝ่าย	 จำาเป็น
ต้องบริหารจัดการเรื่องความแตกต่าง	และความขัดแย้งทั้งใน
ด้านผลประโยชน์	 แนวคิด	 และการปฏิบัติ	 การกำาหนดให้มี
คณะทำางานประสานการจัดการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง	 ซึ่งทำางานด้านวิชาการเป็น	 “ฝ่ายที่สาม”	 ที่จะช่วย
ประสานความขัดแย้งระหว่างผู้มีส่วนได้เสียภาครัฐกับภาค
เอกชนและภาคประชาสังคม	 โดยคาดหวังว่ากลไกเหล่านี้จะ
พัฒนาสั่งสมประสบการณ์และความชำานิชำานาญในการแก้ไข
ความแตกต่าง	 และขัดแย้งได้อย่างสมานฉันท	์ และมีผลสรุป	
ที่จะนำาไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	 4.	 กองทุนทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
	 สภาพปัญหา	
	 การจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มรวมถงึ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	จำาเป็นต้องพึ่งพางบประมาณ
แผ่นดินและเงินทุนในการจัดการ	 ประกอบกับท้องถิ่นและ
ชุมชนมีความประสงค์ที่จะร่วมกันจัดการทรัพยากรดังกล่าว
ในพื้นที่	 จึงจำาเป็นที่จะต้องหารายได้จากการใช้ประโยชน์ใน
ทรัพยากรที่ท้องถิ่นและชุมชนดูแลอยู่	 รวมถึงการที่จะต้องมี
การจัดการเงินทุนดังกล่าวโดยมืออาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ	
เพือ่ทีจ่ะไดม้เีงนิทนุไวใ้ชใ้นการจดัการทรพัยากรไดอ้ยา่งยัง่ยนื
หลักการของร่าง	พ.ร.บ.	ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง	

3	 หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน	 (Public	 Participation)	 เป็นหลักการพื้นฐานของการพัฒนาอย่างยั่งยืน	 คือ	 การให้โอกาสแก่ท้องถิ่นและ
	 ประชาชนได้เข้ามีส่วนร่วมในการพัฒนา	ดังปรากฏตามปฏิญญาริโอว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา	ค.ศ.	1992	ได้กล่าวถึงบทบาทของท้องถิ่น
	 และการมสีว่นรว่มของประชาชนในการพฒันาอยา่งยัง่ยนืไวใ้นขอ้บทที่	10	วา่	“ในการพฒันาอยา่งยัง่ยนืจำาเปน็ตอ้งมรีะบบการเมอืงการปกครอง
	 ที่ให้หลักประกันและคำานึงถึงบทบาทของท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมของประชาชน”
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	 ใหจ้ดัตัง้กองทนุเพือ่เปน็เครือ่งมอืในการบรหิารจดัการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	โดยแบ่งออกเป็น	2	ประเภท	
คือ	 กองทุนทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งระดับชาติ	 และ
กองทุนทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งระดับท้องถิ่น
	 กองทุนทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	 ระดับชาติ	 มี
ฐานะเป็นนิติบุคคล	 มีสำานักงานกองทุนอยู่ในกรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง	 โดยไม่ถือเป็นส่วนราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ	ประกอบ
ไปด้วยเงินและทรัพย์สินจากเงินอุดหนุนของรัฐบาลที่ได้	
รับการจัดสรรจากงบประมาณเป็นรายปี	 เงินหรือทรัพย์สินที่
ได้รับจากภาคเอกชนทั้งภายในและภายนอกประเทศ	รัฐบาล
ต่างประเทศ	 หรือองค์กรระหว่างประเทศ	 เงินอุดหนุนจาก
เทศบาล		เงินส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมการส่งออกสินค้าสัตว์น้ำา
ทางทะเล	ค่าภาคหลวงแร่	ก๊าซธรรมชาติ	และสารปิโตรเลียม	
และค่าสินไหมทดแทนหรือค่าเสียหายที่ได้จากการกระทำาผิด
ตามกฎหมายนี้	 (ร่าง	 พ.ร.บ.	 ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	มาตรา	98)
	 วตัถปุระสงคข์องกองทนุเพือ่ใหก้ารสนบัสนนุดา้นการ
เงินแก่กิจกรรมและโครงการต่างๆ	 ทั้งของรัฐและเอกชนรวม
ทั้งชุมชนชายฝั่งในการคุ้มครอง	 สงวน	 อนุรักษ์	 ฟื้นฟู	 และ
พัฒนาทรัพยากรและระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งรวมทั้ง
ความหลากหลายทางชีวภาพให้คงสภาพสมบูรณ์อย่างยั่งยืน	
(ร่าง	 พ.ร.บ.	 ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง	มาตรา	102)
	 กองทุนทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัด	 เป็น	
กองทนุในระดบัทอ้งถิน่มฐีานะเปน็นติบิคุคล	มสีำานกังานของ
แต่ละกองทุนในสำานักงานคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งจังหวัดของทุกจังหวัด	 ประกอบไปด้วยเงินและ
ทรพัยส์นิทีไ่ดจ้ากเงนิอดุหนนุจากกองทนุทรพัยากรทางทะเล
และชายฝั่ง	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตชุมชนชายฝั่ง	
เงินบริจาคจากหน่วยงาน	 องค์กร	 หรือสถาบันการเงินทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศ		เงินเรียกเก็บจากค่าธรรมเนียม	
หรือค่าตอบแทนสำาหรับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรและ
ระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งรวมทั้งความหลากหลายทาง
ชีวภาพ	หรือได้รับอนุญาตให้ดำาเนินการตามกฎหมายนี้	และ
ดอกผลหรือรายได้จากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุนจังหวัด	
(ร่าง	 พ.ร.บ.	 ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง	มาตรา	105)

	 วตัถปุระสงคข์องกองทนุเพือ่ใหก้ารสนบัสนนุดา้นการ
เงินในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้	 การเพิ่มขีดความ
สามารถของประชาชน	ชมุชนชายฝัง่	และผูม้สีว่นไดเ้สยีในการ
เขา้รว่มคุม้ครอง	ฟืน้ฟ	ูอนรุกัษ	์สงวน	จดัการ	และใชป้ระโยชน์
ในทรพัยากรและระบบนเิวศทางทะเลและชายฝัง่รวมทัง้ความ
หลากหลายทางชีวภาพของท้องถิ่น	(ร่าง	พ.ร.บ.	ส่งเสริมการ
บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	 มาตรา	 109)
	 การบริหารจัดการกองทุนทั้งสองประเภท	 จะกระทำา
โดยผู้บริหารมืออาชีพที่มิได้มีส่วนได้เสียพร้อมทั้งการตรวจ
สอบตามหลกัการทางบญัชทีีไ่ดม้าตรฐาน	(รา่ง	พ.ร.บ.	สง่เสรมิ
การบรหิารจดัการทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่	มาตรา	104	
และมาตรา	111)
	 การวิเคราะห์หลักการและผลของร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริม
การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
	 จะเห็นได้ว่า	ในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งในระยะยาว	 จะทำาได้ต้องมีเงินมากพอในการขับ
เคลื่อนโดยรวม	 ร่างพระราชบัญญัติฯ	 นี้มีเจตนารมณ์มุ่งการ
พึ่งพางบประมาณให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้	 โดยมุ่งหวัง
รายไดจ้ากผลตอบแทนการใชป้ระโยชนจ์ากทรพัยากรทีช่มุชน
ชายฝั่งดูแลอยู่	 ซึ่งเชื่อว่าอยู่ในวิสัยที่จะหาเงินมาสนับสนุนที่
ไม่ใช่งบประมาณได้มาก	ร่างพระราชบัญญัติฯ	จึงกำาหนดให้มี
กองทุน	2	ระดับ	ทั้งกองทุนระดับชาติ	(กองทุนกระจุก)	และ
กองทุนระดับจังหวัด	 (กองทุนกระจาย)	 โดยมุ่งให้มีผู้จัดการ
กองทุนที่เป็นนักการเงินมืออาชีพเข้ามาบริหารจัดการโดย	
เห็นว่าน่าจะสร้างภูมิคุ้มกัน	 ซึ่งเป็นการบริหารจัดการความ
เสี่ยงได้อย่างพอเพียง	เพื่อให้งานบริหารกองทุนทั้งระดับชาติ	
และระดับจังหวัดดำาเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพแท้จริง

	 5.	 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
	 สภาพปัญหา	
	 ปญัหาการสบัสนคลมุเครอืและความซบัซอ้นในอำานาจ
หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐต่างๆ	 ทำาให้ใน	
บางเรือ่งงานขาดผูร้บัผดิชอบโดยตรง	ในบางเรือ่งไมช่ดัเจนวา่
ใครผู้รับผิดชอบโดยตรงจึงไม่มีการบริหารจัดการในเรื่อง	
ดังกล่าว	จึงควรกำาหนดให้มีระบบการบูรณาการการใช้บังคับ
กฎหมาย	อำานาจหนา้ที	่และความรบัผดิชอบเพือ่ใหไ้ดเ้จา้ภาพ	
และผู้ปฏิบัติงานที่ชัดเจน	 โดยเชื่อว่าเจตนารมณ์และระบบนี้
สามารถนำาไปปฏิบัติได้	 การได้กระทำาเพื่อประเทศชาติเพื่อ
แผ่นดินแล้ว	 ย่อมประสานงานร่วมมือร่วมใจกันได้อย่าง
แน่นอน	
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	 หลักการของร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
	 โดยที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	 เป็นหน่วย
งานระดับกรมในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ	
สิ่งแวดล้อม	 มีพันธะกิจในการสงวน	 อนุรักษ์	 และฟื้นฟู
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	 รวมทั้งป่าชายเลน	 ด้วยการ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ	 บนพื้นฐานองค์กรที่เข้มแข็ง	
โดยเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน	 และบุคลากรที่มี
คุณภาพ	 เทคโนโลยีที่เหมาะสมทันสมัย	 มีกฎหมายและการ
บังคับใช้ที่เคร่งครัด	 การจัดทำาฐานข้อมูลและเครือข่ายข้อมูล
ที่สมบูรณ์	 และมีระบบการติดตาม	 ตรวจสอบ	 อย่างมี
ประสิทธิภาพ	 (ร่าง	 พ.ร.บ.	 ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	มาตรา	17)	
	 วิเคราะห์หลักการและผลของร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมการ
บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
	 จะเหน็ไดว้า่	การบรหิารจดัการทรพัยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง	 เป็นงานที่ยุ่งยากซับซ้อนมีปัญหามากเกี่ยวกับ
ทรัพยากร	 บุคลากร	 และหน่วยงานมากมาย	 ต้องการการ
ดำาเนนิงานอยา่งตอ่เนือ่ง	จงึเหน็วา่คณะกรรมการทัง้ระดบัชาติ
และระดับจังหวัดควรที่จะมีสำานักงานเลขานุการที่เข้มแข็ง		
มีอำานาจหน้าที่ดำาเนินงานตามนโยบายและคำาสั่งของคณะ
กรรมการได้อย่างต่อเนื่อง	 โดยกำาหนดให้กรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่งทำาหน้าที่สำานักงานเลขานุการของคณะ
กรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ	 อำานาจ
หน้าที่ที่กำาหนดส่วนหนึ่งจะนำามาจากอำานาจหน้าที่ของกรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตามที่กำาหนดในพระราช-
กฤษฎกีาโอนกจิการบรหิารและอำานาจหนา้ทีข่องสว่นราชการ
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง	ทบวง	 กรม	
พ.ศ.	 2545	 และกฎกระทรวง	 ในส่วนของคณะกรรมการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดก็ให้จัดตั้งสำานักงาน
เลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
จังหวัดขึ้นเพื่อรองรับงานของคณะกรรมการจังหวัดดังกล่าว

กลไกเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง
	 สภาพปัญหา 
	 โดยทีใ่นปจัจบุนัการบรหิารจดัการทรพัยากรทางทะเล
และชายฝั่งยังไม่มีความเป็นเอกภาพ	ขาดการบูรณาการ	และ
การมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนในท้องถิ่น	 ประกอบ
กบัไดม้กีารบกุรกุหรอืเปลีย่นแปลงสภาพพืน้ทีเ่พือ่ใชป้ระโยชน์
จากทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่เปน็จำานวนมาก	ทำาใหเ้กดิ

ความเปลีย่นแปลงและเกดิความเสือ่มโทรมตอ่ทรพัยากรทาง
ทะเลและชายฝัง่	และกฎหมายทีใ่ชบ้งัคบัอยูใ่นปจัจบุนัยงัไมม่ี
ความครอบคลุมเพื่อคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ในบางพื้นที่		จึงควรที่จะมีกฎหมายเพื่อกำาหนดหลักเกณฑ์ใน
การบริหารจัดการ	 สงวน	 อนุรักษ์	 และฟื้นฟูทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง	รวมทั้งให้ประชาชนและชุมชนในท้องถิ่นได้
มีส่วนร่วมในการจัดการ	 และบำารุงรักษาทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งอย่างสมดุลและยั่งยืน

 หลักการของร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
	 รา่งกฎหมายนี	้ไดก้ำาหนดกลไกเพือ่การจดัการทรพัยากร
ทางทะเลและชายฝัง่ขององคก์รทีเ่กีย่วขอ้งไว้	2	กรณ	ีคอื	การ
จัดการทั่วไปในกรณีปกติและการจัดการในกรณีพิเศษ	ดังนี้		
	 1.	 การบริหารจัดการทั่วไป
	 กำาหนดให้พื้นที่ในเขตจังหวัดชายฝั่ง	 ทะเล	 และเกาะ
ตา่งๆ	เปน็พืน้ทีจ่ดัการทรพัยากรและระบบนเิวศทางทะเลและ
ชายฝั่ง	 รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลและ
ชายฝัง่ทัว่ไปทีก่รมทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่	กรมอทุยาน
แห่งชาต	ิ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช	 กรมป่าไม	้ กรมควบคุมมลพิษ	
กรมทรพัยากรธรณ	ีกรมสง่เสรมิคณุภาพสิง่แวดลอ้ม	สำานกังาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		
กรมประมง	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ	์ กรมพลังงานและ	
เชื้อเพลิง	 กรมโรงงานอุตสาหกรรม	 กรมขนส่งทางน้ำาและ
พาณิชยนาวี	กรมพัฒนาชุมชน	กรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น	 กรมโยธาธิการและผังเมือง	 กรมที่ดิน	 กองทัพเรือ	
สำานักงานตำารวจแห่งชาติ	 กรมศิลปากร	 การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย	 คณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
แหง่ชาต	ิคณะกรรมการทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่จงัหวดั	
คณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งท้องถิ่น	ชุมชน
ชายฝั่ง	 พนักงานเจ้าหน้าที่	 และเจ้าหน้าที่ชุมชนชายฝั่ง	 มี
อำานาจและหนา้ทีด่ำาเนนิการจดัการรว่มกนัอยา่งเปน็องคร์วม
และบรูณาการในแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีงและการพฒันาที่
ยั่งยืน	 (ร่าง	พ.ร.บ.	ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง	มาตรา	4)
	 ในกรณีที่มีหน่วยงานของรัฐ	 และหรือผู้มีส่วนได้เสีย
ตั้งแต่สองฝ่ายขึ้นไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการทรัพยากร
และระบบนเิวศทางทะเลและชายฝัง่รวมทัง้ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ	 นโยบาย	 แผนการ	 โครงการ	 กิจกรรมเกี่ยวกับ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง ในเรื่ องหนึ่ ง เรื่ อง ใด		
คณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ		
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คณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัด	 คณะ
กรรมการทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ทอ้งถิน่	หรอืกรมนัน้	
พึงจัดให้มีการประชุมปรึกษาหารือร่วมกันในระหว่างหน่วย
งานของรัฐ	 และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้นๆ	 (ร่าง	
พ.ร.บ.	 ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง	มาตรา	55)
	 การวิเคราะห์หลักการและผลของร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริม
การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง4 
	 จะเห็นได้ว่าร่างกฎหมายนี้	กำาหนดเอาทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่งเป็นตัวตั้ง	 โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งเป็นหน่วยงานประสานการจัดการกับหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง	และมีเจตนารมณ์เพื่อเสริมประสานและบูรณาการ
การบริหารจัดการตามร่างพระราชบัญญัติฯ	 นี้	 กับกฎหมาย
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มฉบบัอืน่ๆ	เขา้ดว้ยกนั	โดย
มีจุดมุ่ งหมายให้ เกิดการบูรณาการการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในทุกด้าน	 ทุกมิติเข้าด้วยกัน
อยา่งเปน็องคร์วมในแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีงและการพฒันา
ที่ยั่งยืน	 ทั้งนี้	 เพื่อเป็นการจัดการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝัง่ในภาวะปกติ	รวมทัง้เพือ่แกป้ญัหาการขาดผูร้บัผดิชอบ
กรณมีคีวามเสยีหายเกดิขึน้กบัทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่
	
	 2.	การบริหารจัดการพิเศษ	
	 สภาพปัญหา 
	 โดยที่ความเสียหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติ	เช่น	สึนามิ	
หรือที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์	เช่น	น้ำามันรั่วไหล	ได้สร้าง
ความเสียหายต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างกว้าง
ขวาง	 เกินกว่าอำานาจหน้าที่ของหน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทั่วไปซึ่งมีภารกิจและอำานาจหน้าที่เฉพาะจะสามารถดำาเนิน
การได้เพียงลำาพัง	 จำาเป็นต้องใช้มาตรการเฉพาะเพื่อแก้ไข
ปัญหานั้นได้อย่างฉับพลันและทันท่วงที	 โดยอาศัยอำานาจสั่ง
การของฝ่ายบริหารสูงสุด	ที่สามารถระดมสรรพกำาลัง	ความรู้	
และงบประมาณ	เพื่อแก้ไขปัญหา	และเยียวยาความเสียหาย
นั้นได้อย่างเหมาะสมและทันการณ์	

	 หลักการของร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
	 ในกรณฉีกุเฉินหรอืกรณทีีม่เีหตภุยันตรายตอ่สาธารณ
อันเนื่องมาจากการแพร่กระจายของมลพิษ	จากภัยธรรมชาติ	
เชน่	สนึาม	ิหรอืเหตอุืน่ใดซึง่เปน็อนัตรายหรอืหากปลอ่ยทิง้ไว้
จะก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อชีวิต	ร่างกาย	ทรัพย์สิน	
สขุภาพอนามยัของประชาชน	สิง่แวดลอ้ม	ทรพัยากรธรรมชาต	ิ
หรือทรัพยากรและระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งอย่าง
รุนแรง	 ซึ่งมาตรการจัดการในภาวะปกติไม่สามารถแก้ไข
ปัญหาได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ	นายกรัฐมนตรีมี
อำานาจในการที่จะใช้มาตรการทางปกครองโดยสั่งการตามที่
เห็นสมควร	ให้หน่วยงานของรัฐ	ผู้ที่เกี่ยวข้อง	รวมทั้งผู้ที่อาจ
ไดร้บัอนัตรายหรอืความเสยีหายจากภยัพบิตัดิงักลา่ว	กระทำา
การหรือร่วมกันกระทำาการใดๆ	ตามความจำาเป็นเพื่อควบคุม	
ระงับ	 หรือบรรเทาผลร้ายจากอันตรายและความเสียหายที	่
เกิดขึ้นนั้นได้อย่างทันท่วงที	(ร่าง	พ.ร.บ.	ส่งเสริมการบริหาร
จัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	มาตรา	5)	
	 เพื่อให้มาตรการแก้ไขปัญหาในกรณีฉุกเฉินหรือภัย
พิบัติร้ายแรงมีประสิทธิภาพ	นายกรัฐมนตรีจะมอบอำานาจให้
ผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ในพื้นที่	 เป็นผู้ใช้อำานาจดัง
กล่าวภายในเขตจังหวัดแทนนายกรัฐมนตรีก็ได้	 ทั้งนี้	 โดยให้
ทำาเป็นคำาสั่งและประกาศในราชกิจจานุเบกษา	 (ร่าง	 พ.ร.บ.	
ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	
มาตรา	5	วรรคสาม)
	 เพื่อเป็นการป้องกัน	 แก้ไข	 ระงับ	 หรือบรรเทาเหตุ
ฉกุเฉนิ	หรอืเหตภุยนัตรายจากภาวะมลพษิ	ภยัธรรมชาต	ิหรอื
เหตุอื่นใด	 ให้รัฐมนตรีกำาหนดมาตรการป้องกันและจัดทำา	
แผนฉุกเฉินเพื่อแก้ไขสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไว้ล่วงหน้า		
(ร่าง	 พ.ร.บ.	 ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง	มาตรา	6)

4	 แนวคิดการจัดการแบบบูรณาการ	 (Integrated	Management)	 เป็นแนวคิดของระบบการเรียนรู้แบบ	Multidisciplinary	 โดยมองเหตุและ
	 ปัจจัยแบบองค์รวมและคิดเชิงระบบ	โดยที่ในการทำางาน	คือ	การทำาให้หน่วยย่อยๆ	ทั้งหลายที่สัมพันธ์อิงอาศัยซึ่งกันและกันเข้ามาร่วมทำาหน้าที่	
	 ประสานกลมกลืนเป็นองค์รวมหนึ่งเดียวที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ในตัว
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	 การวิเคราะห์หลักการและผลของร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริม
การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  
	 จะเห็นได้ว่า	 ร่างกฎหมายนี้	 กำาหนดมาตรการพิเศษ
กรณมีคีวามเสยีหายเกดิขึน้กบัทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่
ที่เกิดจากการกระทำาของบุคคล	โดยให้อำานาจนายกรัฐมนตรี
ในการบูรณาการหน่วยงานของรัฐ	 ระดมสรรพกำาลังของ	
เจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกัน
แก้ไขปัญหาในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือภัยพิบัติร้ายแรงโดย
นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้บริหารสูงสุดมีอำานาจสั่งการตาม
ความจำาเป็นและเหมาะสมเพื่อระงับและแก้ไขปัญหาอันเกิด
จากพิบัติภัยนั้น	
	 อนึ่ง	 ร่างกฎหมายนี้ยังได้กำาหนดมาตรการเพื่อการ
ป้องกันการเกิดความเสียหายจากภาวะมลพิษและภัย
ธรรมชาติอื่น	 โดยมิต้องรอให้เกิดความเสียหายขึ้นก่อน	 ได้
กำาหนดใหม้กีารจดัทำาแผนฉกุเฉนิเพือ่แกไ้ขสถานการณท์ีอ่าจ
เกิดขึ้นไว้ล่วงหน้า	

การจัดการร่วมของประชาชน ชุมชนชายฝั่ง และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น5	
	 สภาพปัญหา	
	 เนื่องจากการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งนั้น	 ประกอบไปด้วยผู้มีส่วนได้เสียหลายฝ่ายมากมาย
ทั้งภาครัฐ	ภาคเอกชน	และภาคประชาสังคม	จึงหลีกเลี่ยงไม่
ได้เลยในเรื่องความแตกต่าง	 และความขัดแย้งทั้งในด้าน	
ผลประโยชน์	 แนวคิด	 และการปฏิบัติ	 จึงเห็นว่าจำาเป็นต้อง
ใหก้ารบรหิารจดัการเปน็ไปอยา่งโปรง่ใส	ตรวจสอบได	้มกีลไก
ที่จะประสานความแตกต่างและความขัดแย้งในรูปแบบต่างๆ	
และขัน้ตอนกระบวนการทีผู่ม้สีว่นไดเ้สยีฝา่ยตา่งๆ	จะมารว่ม
พิจารณาหาข้อสรุปที่ผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้นพอจะยอมรับได้
อยา่งสมานฉนัท	์เพือ่ใหก้ารบรหิารจดัการทรพัยากรทางทะเล
และชายฝั่งดำาเนินต่อไป	
	 หลักการของร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
	 การจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งโดยองค์กร
ดงักลา่ว	อยูบ่นหลกัการของการจดัการรว่ม	(Co-management)
ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียฝ่ายต่างๆ	ทั้งภาครัฐ	ภาคเอกชน	และ
ประชาชน	ดังนี้	

	 1.	 การบริหารจัดการโดยชุมชนชายฝั่ง
	 ชุมชนชายฝั่งและเขตชุมชนชายฝั่งที่ได้รับอนุมัติให้	
จัดตั้งขึ้นในจังหวัดใด	 ให้คณะกรรมการทรัพยากรทางทะเล
และชายฝัง่จงัหวดัและคณะกรรมการทรพัยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งท้องถิ่นที่อยู่ในจังหวัดที่ชุมชนชายฝั่งและเขตชุมชน
ชายฝัง่นัน้ตัง้อยู่	มอีำานาจหนา้ทีเ่กีย่วกบัชมุชนชายฝัง่และเขต
ชุมชนชายฝั่งนั้น	 (ร่าง	 พ.ร.บ.	 ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	มาตรา	27)
										เมือ่ไดร้บัคำาขอจดัตัง้ชมุชนชายฝัง่และเขตชมุชนชายฝัง่	
หรือเมื่อได้รับการร้องขอของคณะกรรมการทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่งท้องถิ่น	 คณะกรรมการทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งจังหวัดมีอำานาจแต่งตั้งสมาชิกชุมชนชายฝั่งหรือ
บุคคลผู้มีความรู้ความสามารถ	มีประสบการณ์เป็นเจ้าหน้าที่
ชุมชนชายฝั่ง	ทั้งนี้	 ให้เป็นไปตามความสมัครใจ	(ร่าง	พ.ร.บ.		
ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	
มาตรา	28	และมาตรา	29)
	 เจ้าหน้าที่ชุมชนชายฝั่งโดยความร่วมมือของเจ้า
พนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมีหน้าที่	ดังต่อไปนี้
	 (1)	ตรวจสอบพืน้ที	่และดแูลการดำาเนนิการและกจิการ
อื่นใด	ในเขตชุมชนชายฝั่ง
	 (2)	แนะนำา	 ให้ความรู้	 ส่งเสริม	 และสนับสนุนการ
ดำาเนนิงานของคณะกรรมการทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่
ทอ้งถิน่	คณะกรรมการทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่จงัหวดั	
สมาชิกชุมชนชายฝั่ง	 หน่วยงานของรัฐ	 ผู้มีส่วนได้เสีย	 และ
ประชาชน
	 (3)	ดำาเนินการให้ผู้หนึ่งผู้ใดออกจากเขตชุมชนชายฝั่ง	
หรือให้กระทำาการ	 หรืองดเว้นกระทำาการใดๆ	 ในเขตชุมชน
ชายฝั่ง	 หากพบว่ามีการฝ่าฝืน	 หรือไม่ปฏิบัติตามพระราช
บัญญัตินี้	หรือระเบียบข้อบังคับของคณะกรรมการทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่งจังหวัด	 หรือระเบียบข้อบังคับของคณะ
กรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งท้องถิ่น	 และให้
รายงานต่อคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	
ท้องถิ่น	 และคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
จังหวัด	(ร่าง	พ.ร.บ.	ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง	มาตรา	33	และมาตรา	34)

5	 แนวคิดการจัดการร่วม	(Co-management)	เป็นแนวคิดของการจัดการแบบมีส่วนร่วมประเภทหนึ่ง	เป็นการดำาเนินการร่วมกันระหว่างรัฐและ
	 ผู้ใช้ทรัพยากรที่ไม่มีรูปแบบกำาหนดที่ตายตัว	 แต่เป็นแนวทางในการจัดการร่วมกันโดยแบ่งหน้าที่หรือบทบาทการทำางานแตกต่างกันไปตาม	
	 ความเหมาะสม
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	 ชุมชนชายฝั่งเมื่อได้รับการจัดตั้งแล้ว	จะมีสิทธิในการ
ดูแล	 รักษา	 และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง	 โดยมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนอื่นๆ	 ในการดูแลและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมในเขตพื้นที่ต่างๆ	 มีสิทธิได้
รับรู้ข้อมูลข่าวสาร	 และมีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณา	
ในเรื่องต่างๆ	 ที่อาจจะมีผลกระทบต่อชุมชนชายฝั่ง	 ซึ่ง
สอดคลอ้งกบับทบญัญตัใินรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย	
พุทธศักราช	2550	
	 กรณทีีก่ารแสวงหาหรอืใชป้ระโยชนจ์ากทรพัยากรและ
ระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง	เป็นไปในแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพยีงโดยปฏบิตัถิกูตอ้งครบถว้นตามกฎหมายหรอืระเบยีบ
ข้อบังคับที่ออกตามกฎหมายโดยชอบ	 ชุมชนชายฝั่งไม่มีสิทธิ
และไม่มีอำานาจที่จะห้าม	หวงกัน	กีดกัน	มิให้บุคคลใดที่อยู่ใน
หรือนอกเขตชุมชนชายฝั่ง	 แสวงหา	 หรือใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรและระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งดังกล่าว	 (ร่าง	
พ.ร.บ.	 ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง	มาตรา	50)		
	 ชุมชนชายฝั่งมีสิทธิและมีอำานาจอย่างเต็มที่ที่จะ	
หวงหา้ม	กดีกนั	มใิหบ้คุคลใดทีอ่ยูใ่นหรอืนอกเขตชมุชนชายฝัง่	
ครอบครอง	 แสวงหา	 หรือใช้ประโยชน์จากทรัพยากรและ
ระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง	 ในกรณีที่การครอบครอง		
แสวงหา	 หรือใช้ประโยชน์ดั งกล่าวนั้น เป็นไปในเชิ ง
อุตสาหกรรม	 หรือพาณิชยกรรมที่ไม่ใช่แนวทางเศรษฐกิจ	
พอเพียง	 และได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไขของ
กฎหมายหรอืระเบยีบขอ้บงัคบัทีอ่อกตามกฎหมายวา่ดว้ยการ
ประมง	กฎหมายวา่ดว้ยปา่ไม	้กฎหมายวา่ดว้ยอทุยานแหง่ชาต	ิ
กฎหมายวา่ดว้ยการสง่เสรมิและรกัษาคณุภาพสิง่แวดลอ้มแหง่
ชาติ	 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง	 (ร่าง	 พ.ร.บ.	 ส่งเสริมการ
บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	มาตรา	49)
	 ในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
นั้น	ชุมชนชายฝั่ง	ไม่มีสิทธิที่จะไปห้ามบุคคลหนึ่งบุคคลใด	ที่
จะเข้ามาใช้ประโยชน์ในทรัพยากรในเขตชุมชนชายฝั่ง	 ถ้า
หากว่าการใช้ประโยชน์นั้น	 เป็นไปในแนวทางเศรษฐกิจ	
พอเพียงหรือพอเหมาะสมต่อการดำารงชีพ	 ไม่ได้เป็นการ
แสวงหากำาไรทีเ่กนิสมควร	กส็ามารถทีจ่ะทำาได	้โดยยดึหลกัวา่	
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเป็นของรัฐ	 เป็นสาธารณะ
สมบัติที่ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้	มิได้เป็นของชุมชน
ชายฝั่งแต่อย่างใด

	 แต่หากมีบุคคลหรือหน่วยงานใด	 มาใช้ประโยชน์ใน
ทรัพยากรนั้นในเชิงพาณิชย์	 หรือเชิงอุตสาหกรรม	 ที่ไม่ใช่
เป็นการพอประมาณ	 แต่เป็นการร่วมเพื่อแสวงหาผลกำาไร	
อย่างมาก	ชุมชนชายฝั่งย่อมมีสิทธิที่จะห้ามได้	ถ้าหากว่าการ
ใช้ประโยชน์นั้นมิได้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายฉบับนี้ได้
กำาหนดไว	้ตวัอยา่งเชน่	ทำาประมงในลกัษณะทีม่ผีลเสยีหายตอ่
ทรัพยากร	 หรือเป็นการทำาลายล้าง	 การใช้อวนลากทำาลาย
ปะการัง	 หญ้าทะเล	 หรือตัดไม้	 ขุดเผาป่าไม้ชายเลนต่างๆ	
ทำาลายแหลง่วางไข่	หรอืกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายแกท่รพัยากร
ชายฝั่ง	เหล่านี้ไม่สามารถกระทำาได้	

	 2.	การบรหิารจดัการโดยองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่
	 การจัดการทรัพยากรและระบบนิเวศทางทะเลและ
ชายฝัง่รวมทัง้ความหลากหลายทางชวีภาพในเขตชมุชนชายฝัง่	
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำานาจและหน้าที่ช่วยเหลือ
สนับสนุน	 ให้คำาปรึกษาหารือ	 ประสานงาน	 และจัดการร่วม
กันกับคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งท้องถิ่น	
เจ้าหน้าที่ชุมชนชายฝั่ง	หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย	
(ร่าง	 พ.ร.บ.	 ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง	มาตรา	51)
	 ในบริเวณพื้นที่ชายฝั่ง	 เกาะ	 หรือทะเลที่ยังไม่ได้
ประกาศเป็นเขตชุมชนชายฝั่ง	ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มอีำานาจและหนา้ทีป่ฏบิตังิานตามกฎหมายเชน่เดยีวกบัคณะ
กรรมการทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ทอ้งถิน่ในการจดัการ
ทรพัยากรและระบบนเิวศทางทะเลและชายฝัง่นัน้	(รา่ง	พ.ร.บ.	
ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	
มาตรา	51	วรรคสอง)
	 ในกรณีที่มีหน่วยงานของรัฐ	 และหรือผู้มีส่วนได้เสีย
ตั้งแต่สองฝ่ายขึ้นไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการทรัพยากร
และระบบนเิวศทางทะเลและชายฝัง่รวมทัง้ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ	 นโยบาย	 แผนการ	 โครงการ	 กิจกรรมเกี่ยวกับ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในเรื่องหนึ่งเรื่องใด	 คณะ
กรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ	 คณะ
กรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัด	 คณะ
กรรมการทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ทอ้งถิน่	หรอืกรมนัน้	
พึงจัดให้มีการประชุมปรึกษาหารือร่วมกันในระหว่างหน่วย
งานของรัฐ	 และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้นๆ	 (ร่าง	
พ.ร.บ.	 ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง	มาตรา	55)
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	 การวิเคราะห์หลักการและผลของร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริม
การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
	 บทบัญญัติในส่วนนี้	มุ่งที่จะสร้างโครงสร้าง	หรือกลไก
ที่จะให้เกิด	 หรือสร้างเวทีที่จะให้ผู้มีส่วนได้เสียฝ่ายต่างๆ	 ทั้ง
ภาครัฐ	 ภาคอุตสาหกรรม	 หรือภาคชุมชน	 สามารถที่จะ
ประสาน	 มีเวทีที่จะทำางานร่วมกันได้	 ซึ่งในมาตรา	 55	 ได้
กำาหนดใหม้เีวทสีำาหรบัหนว่ยงานของรฐัทีเ่กีย่วขอ้ง	ผูม้สีว่นได้
เสียฝ่ายต่างๆ	 ที่มีปัญหาในเรื่องการจัดการทรัพยากรและ
ระบบนิเวศที่จะมาประชุมปรึกษาหารือร่วมกัน	 เมื่อมีการ
ประชุม	ถกเถียง	ส่งข้อมูล	ความรู้	ความคิดแล้วมีมติอย่างใด	
ให้เป็นมติในการประชุมนั้น	 ผู้ที่ไม่เห็นด้วยก็สามารถที่จะ
อุทธรณ์ไปยังคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
จงัหวดัเพือ่พจิารณาตอ่ไป	จนถงึคณะกรรมการทรพัยากรทาง
ทะเลและชายฝั่งแห่งชาติได้	ทั้งนี้	เพื่อให้การพิจารณาปัญหา
ในเรื่องการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	ให้แน่ใจว่า
หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง	ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย	ได้มีสิทธิที่
จะแสดงความคดิเหน็ตน	หรอืแสดงแนวทางแกไ้ขของตน	เพือ่
ที่จะได้บูรณาการการปฏิบัติงานของฝ่ายต่างๆ	 หรือป้องกัน	
หรือบรรเทาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการบริหาร	 หรือ
โครงการต่างๆ	 เหล่านั้น	 ให้เหลือน้อยที่สุด	 และเพื่อให้การ
จัดการได้รับผลประโยชน์สูงสุด	เพื่อให้ได้ข้อสรุปเป็นมติที่ผู้มี
ส่วนได้เสียฝ่ายต่างๆ	 พอจะยอมรับกันได้	 และที่จะให้มีผล
ผูกพันเป็นที่รับรองของทุกฝ่าย	

บทสรุป
	 จะเห็นได้ว่า	 ร่าง	 พ.ร.บ.	 ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนี้	 ได้อิงหลักกฎหมายพื้นฐาน
ตามรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย	พทุธศกัราช	2550	โดย
นำาเอาหลักการกระจายอำานาจ	 สิทธิของชุมชนในการบริหาร
จดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม	ตลอดจนหลกัการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในเรื่องการรับรู้ข้อมูล	ข่าวสาร	และ
มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่างๆ	โดยนำาเอาหลักการ
ตามรัฐธรรมนูญดังกล่าวลงมาปรับและบัญญัติไว้ในร่าง	
พระราชบัญญัติฯ	 เพื่อกระจายสิทธิและหน้าที่ดังกล่าวนี้	
แก่ชุมชน	ประชาชน	และผู้มีส่วนได้เสียฝ่ายต่างๆ	อย่างเป็น
องค์รวมและบูรณาการ	 โดยมีกรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝัง่ทำาหนา้ทีเ่ปน็ผูป้ระสานใหเ้กดิการบรูณาการการบรหิาร
จัดการดังกล่าว	

	 แนวคิดของร่าง	 พ.ร.บ.	 ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนี้	 คือ	 การจัดทำากฎหมายใน
เชิงนโยบาย	 (Policy	 Law)	 ที่แตกต่างจากกฎหมายในเชิง
ควบคุมบังคับบัญชา	(Command	and	Control	Law)	โดย
กฎหมายในเชิงนโยบายนี้จะไม่นำาการแบ่งแยกอำานาจหน้าที่
ของส่วนราชการเป็นตัวตั้ง	ไม่มุ่งการควบคุมการบังคับบัญชา	
การหา้มการขออนญุาต	การออกใบอนญุาต	อยา่งเชน่	กฎหมาย
อืน่ๆ	ทีม่อียู่	แตจ่ะนำาทรพัยากรและระบบนเิวศทางทะเลและ
ชายฝั่ง	 รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพโดยองค์รวมทั้ง
ระบบเป็นตัวตั้ง	 โดยมุ่งวางแนวทางการบูรณาการ	 ประสาน
การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของหน่วย
ราชการที่เกี่ยวข้อง	 และผู้มีส่วนได้เสียฝ่ายต่างๆ	 ด้วยการ	
บูรณาการการใช้กฎหมาย	 และนโยบาย	 จัดตั้งประชาชนที่มี
ความพร้อมขึ้นเป็นชุมชนชายฝั่งเพื่อเป็นองค์กรส่วนหน้าใน
การดแูลรกัษาและใชป้ระโยชนอ์ยา่งยัง่ยนืใน	“ทรพัยากรหนา้
บ้าน”	 ของตน	 บูรณาการการบริหารจัดการทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่งอย่างเป็นองค์รวม	โดยกำาหนดตามพื้นที่ของ
ระบบนิเวศที่เป็นองค์รวม	โดยหน่วยราชการที่ดูแลในพื้นที่ใด
ควรมอีำานาจหนา้ทีด่แูลทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ในพืน้ที่
นั้นทั้งระบบ	
	 ร่างกฎหมายนี้ 	 มีความแตกต่างจากกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	
ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันหลายประการ	 กล่าวคือ	 กฎหมายนี้จะมี
ลักษณะเป็นกฎหมายเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากร	
ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มโดยองคร์วมเปน็การจดัการทัง้ระบบ
นิเวศโดยเฉพาะในกรณีของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	
มิใช่การแยกประเภทของทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการจัดการ
ดังเช่นกฎหมายอื่นที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน	 ประการต่อมาร่างพระ
ราชบัญญัติฯ	นี้	สนับสนุนและส่งเสริมการกระจายอำานาจใน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปสู่ท้องถิ่น
สอดรับกับพัฒนาการในเรื่องสิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญฉบับ
ปัจจุบัน	 และประการสุดท้ายกรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งผู้บังคับใช้กฎหมายนี้จะมีฐานะและบทบาทเป็น	
ผู้ประสานการจัดการทั้งในระหว่างหน่วยงานของรัฐที่
เกี่ยวข้องด้วยกัน	และระหว่างหน่วยงานของรัฐกับประชาชน
และชุมชนในท้องถิ่นในการดูแลรักษาและใช้ประโยชน์ใน
ทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ให	้มใิชเ่ปน็ผูบ้งัคบัใชก้ฎหมาย
เพือ่การจบักมุปราบปรามผูก้ระทำาผดิดงัเชน่กฎหมายอืน่	โดย
เชื่อว่า	ด้วยมาตรการและกลไกที่ร่างพระราชบัญญัติฯ	นี้	จัด
ทำาขึน้	จะชว่ยสง่เสรมิและสนบัสนนุการจดัการทรพัยากรทาง
ทะเลและชายฝั่งของชาติได้อย่างสมดุลและยั่งยืน
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