สรุปสาระสําคัญ
แผนความมั่นคงแหงชาติทางทะเล (พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๔)
๑. ความนํา
แผนความมั่นคงแหงชาติทางทะเล (พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๔) ไดกําหนดขึ้นใหเปนแผนหลักสําหรับรองรับ
การดําเนินการของหนวยงานภาครัฐและภาคสวนที่เกี่ยวของ เพื่อรวมพลังพิทักษ ปกปองและรักษาผลประโยชน
ของชาติทางทะเล โดยมุงเนนการสรางเสถียรภาพ ความปลอดภัย เสรีภาพ และสภาวะแวดลอมที่เอื้อตอการดําเนินกิจกรรม
ทางทะเลของทุกภาคสวนอยางยั่งยืน ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการตามแผนความมั่นคงแหงชาติทางทะเล โดยหนวยงาน
ที่เกี่ยวของสามารถขับเคลื่อนไปไดอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกันระหวางมิติความมั่นคงทางทะเลกับมิติ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสัง คมของประเทศ จึง ไดมีก ารเชื่อมโยงประเด็น ยุทธศาสตรตามแผนความมั่นคง
แหงชาติทางทะเล กับประเด็นยุทธศาสตรตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)
และกรอบทิศทางของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) เพื่อสนับสนุนการดําเนินการมุงสูเปาหมาย
“ประเทศมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง” โดยอาศัย “ผลประโยชนของชาติทางทะเล” เปนปจจัยขับเคลื่อนที่สําคัญ
๒. ความสําคัญของทะเล
ประเทศไทยมีแผนดินติดกับทะเล ๒ ดาน คือ ดานตะวันตกเปนทะเลอันดามันและชองแคบมะละกา
สวนดานตะวันออกเปนอาวไทย มีพื้นที่เขตทางทะเล ประมาณ ๓๒๐,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร มีความยาวชายฝงทะเล
รวม ๓,๐๑๐ กิโลเมตร (ดานอาวไทย ๑,๙๗๒.๕ กิโลเมตร และดานอันดามัน ๑,๐๓๗.๕ กิโลเมตร) การแบงทะเลของไทย
ประกอบดวยนานน้ําภายใน (Internal Waters) ทะเลอาณาเขต (Territorial Sea) เขตตอเนื่อง (Contiguous Zone)
เขตไหลทวีป (Continental Shelf Zone) และเขตเศรษฐกิจจําเพาะ (Exclusive Economic Zone - EEZ) และเมื่อพิจารณา
ที่ตั้งทางภูมิศาสตรของประเทศไทยแลวจะเห็นไดวานานน้ําอาวไทยมีลักษณะเปนกึ่งปด (Semi Enclosed Sea)
ที่หอมลอมดวยนานน้ําที่เปนเขตเศรษฐกิจจําเพาะของประเทศตางๆ ถึง ๒ ชั้น ดานอาวไทยชั้นใน คือ ประเทศกัมพูชา
เวียดนาม และมาเลเซีย และชั้นนอก คือ ประเทศจีน อินโดนิเ ซีย และฟลิป ปนส สวนทางดานตะวันตก
ในสวนของพื้นที่ตอนเหนือของชองแคบมะละกาถูกโอบลอมดวยนานน้ําของประเทศมาเลเซีย และอินโดนีเซีย
สวนพื้นที่ตอนบนในสวนของทะเลอันดามันถูกโอบลอมดวยนานน้ําของประเทศอินเดียและเมียนมา
มีการประเมินวาผลประโยชนทางทะเลของประเทศไทยมีไมต่ํากวา ๑๗.๙ ลานลานบาทตอป
(ขอมูลตัวเลข ณ ป ๒๕๕๕ และในป ๒๕๕๗ ประมาณ ๒๔ ลานลานบาทตอป ตามการประเมินยุทธศาสตร
ใน ๑๐ ปขางหนาของกองทัพเรือ) ทั้งนี้ในจํานวนดังกลาว มูลคาที่ตกอยูในมือคนไทยมีไมถึงรอยละ ๓๐ โดยกิจกรรม
ที่ทําใหเกิดมูลคามากที่สุด คือ การขนสงทางทะเล และในหวง ๑๐ ปขางหนา ผลประโยชนทางทะเลของประเทศไทย
มีแนวโนมมูลคาเพิ่มมากขึ้นอยางตอเนื่อง
ทะเลยังเปนแหลงอาหารที่สําคัญของคนไทย โดยประเทศไทยสามารถทําการประมงไดเปนมูลคามหาศาล
จนกลายเปนสินคาออกที่สําคัญอยางหนึ่งของประเทศ (กองเรือประมงไทยเคยติดอันดับ ๘ ของโลก) นานน้ําไทย
ยังมีทรัพยากรทั้งน้ํามัน กาซธรรมชาติ และแรธาตุ อีกทั้งทะเลยังเปนเสนทางลําเลียงขนสงสินคาประมาณรอยละ ๙๐
ของการคาระหวางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งสินคาพลังงานอันไดแก น้ํามัน และกาซธรรมชาติ ที่ตองนําเขา

(๒)
จากตางประเทศเปนหลัก ซึ่งประเทศไทยจะสามารถใชเสนทางคมนาคมทางทะเลไดอยางสะดวกและปลอดภัย
ก็ตอเมื่อพื้นที่เขตทางทะเลของไทยและบริเวณใกลเคียงปราศจากความขัดแยงและภัยคุกคาม ตลอดจนทะเลไทย
และบริเวณชายฝงยังมีภูมิประเทศที่สวยงาม เปนแหลงทองเที่ยวที่มีมูลคาทางเศรษฐกิจอยางมหาศาล นอกจากนี้
ผลประโยชนทางทะเลของประเทศไทยไมจํากัดอยูเฉพาะภายในพื้นที่เขตทางทะเลของประเทศไทยเทานั้น
หากยังรวมถึงทะเลหลวง และเขตทางทะเลของประเทศอื่นทั่วโลกที่สามารถทําความตกลงกันได นับไดวาทะเล
เปนแหลงที่มาของกําลังอํานาจทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา ทหาร วิทยาศาสตร เทคโนโลยี พลังงาน
และสิ่งแวดลอมที่สงเสริมความมั่นคงและความมั่งคั่งของชาติ ซึ่งในอนาคตพลังอํานาจของชาติที่มาจากทะเล
จะยิ่งทวีความสําคัญมากขึ้น
๓. สรุปสถานการณความมั่นคงทางทะเล
จากการวิเคราะหในภาพรวม เพื่อสรุปสถานการณความมั่นคงทางทะเล สามารถแบงไดเปน ๕ หัวขอ
ไดแก ๑) สถานการณความมั่นคงทางทะเลในระดับโลก ๒) สถานการณความมั่นคงทางทะเลในระดับภูมิภาค
๓) สถานการณความมั่นคงทางทะเลของอาเซียน ๔) สถานการณความมั่นคงทางทะเลของไทยกับประเทศเพื่อนบาน
และ ๕) สถานการณความมั่นคงในพื้นที่ทางทะเลของประเทศไทย โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้
๓.๑ สถานการณความมั่นคงทางทะเลในระดับโลก
ปจจุบันนี้สังคมโลกไดเขาสูย ุคโลกาภิวตั นที่เทคโนโลยีอันเจริญกาวหนาไดเชื่อมโยงโลกเขาดวยกัน
ทําใหโลกมีความใกลชิดกันมากขึ้น ความเปนไปทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศตางๆ ไดถูกทํา
ใหเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งการขยายตัวของระบบทุนนิยมที่ทําใหระบบเศรษฐกิจ
ของโลกนอกจากเชื่อมโยงกันแลว ยังทําใหมีการเกิดขึ้นของประเทศหรือกลุมประเทศที่มีอํานาจทางเศรษฐกิจใหมๆ
ไมวาจะเปนจีน อินเดีย รัสเซีย บราซิล เกาหลีใต กลุมประเทศสหภาพยุโรป กลุมประเทศอาเซียน เป นตน
ระบบโลกในปจจุบันจึงเปนระบบหลายขั้วอํานาจ (Multi – Polar System) ที่ประเทศที่มีศักยภาพตางก็แขงขัน
ถวงดุล และรวมมือซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ โลกยุคโลกาภิวัตนยังสงผลใหรูปแบบของภัยคุกคามไดเปลี่ยนแปลงไป
ภัยคุกคามอันเกิดจากรัฐ กําลังทหาร หรือการเกิดสงครามขนาดใหญมีแนวโนมลดลง ขณะที่การพัฒนาอยางรวดเร็ว
ของเทคโนโลยีการเดินทางและการติดตอสื่อสาร นอกจากทําใหรัฐตางๆ มีศักยภาพลดลงในการบริหารจัดการ
ดานความมั่นคงแลว ยังทําใหเกิดภัยคุกคามความมั่นคงรูปแบบใหมขึ้น ซึ่งครอบคลุมทั้งความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
ความมั่นคงทางสังคม ความมั่นคงของมนุษย และความมั่นคงทางสิ่งแวดลอม ที่เปนภัยคุกคามที่มีลักษณะขามชาติ
และมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้นอยางมีนัยยะสําคัญ เชน การกอการราย การหลบหนีเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย การคามนุษย
การลักลอบขนสงอาวุธ โจรสลัด ภัยตอการเดินเรือ ปญหาสิ่งแวดลอมโลก ความมั่นคงทางดานอาหาร ความมั่นคงทางพลังงาน
ซึ่งสงผลกระทบตอความมั่นคงของโลกและของแตละประเทศอยางกวางขวาง ทั้งนี้ ปญหาความมั่นคงรูปแบบใหม
ยังอาจนําไปสูปญหาความขัดแยงระหวางประเทศไดอีกดวย ภัยคุกคามรูปแบบใหมจึงเปนเรื่องที่ทาทายและ
ตองอาศัยการบริหารจัดการของภาครัฐที่สามารถปรับตัว ใหเขากับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วได

(๓)
จากการวิเคราะหสถานการณความมั่นคงในระดับโลกพบวา ภัยคุกคามความมั่นคงที่สําคัญ
ที่สงผลกระทบอยางกวางขวาง มีผลตอแนวทางการบริหารจัดการของรัฐ และจะมีความเขมขนเพิ่มมากขึ้นในอนาคตก็คือ
๑) การกอการรายและอาชญากรรมขามชาติ การกอการรายและอาชญากรรมขามชาติมีแนวโนมขยายตัวขึ้น
ตามสภาพการเปลี่ยนแปลงทั้งการเมือง เศรษฐกิจและสังคม กลุมกอการรายจะยังคงเปนตัวแสดง (Actors)
ที่สําคัญในเวทีการเมืองระดับโลก ทามกลางสถานการณของโลกที่มีการพัฒนาอยางรวดเร็วของอาวุธทําลายลางสูง
และการถายทอดเทคโนโลยีดานอาวุธ จึงทําใหภัยคุกคามอันเกิดจากความขัดแยงทางดานเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม
มีความเขมขน รุนแรง และรวดเร็วมากขึ้น ดวยเหตุนี้ เมื่อผนวกกับลักษณะของการบริหารจัดการความมั่นคงทางทะเล
ที่มีความยากลําบากในการควบคุมแลว ทะเลจึงเปนไดทั้งแหลงซองสุมของบรรดาเหลาผูกอการราย เปนทั้งเสนทางเดินเรือ
เสนทางขนสงอาวุธและเปาหมายในการปฏิบัติการ ทั้งการที่ไมสามารถระบุรูปแบบของภัยคุกคามของการกอการราย
ที่ชัดเจนไดวาจะใชอาวุธประเภทใด เวลา และสถานที่ใดในการปฏิบัติการ นอกจากนี้ กระแสโลกาภิวัตนจะมีสวนสนับสนุน
สําคัญตอปญหาอาชญากรรมขามชาติ ทําใหภัยคุกคามจากการกอการรายและอาชญากรรมขามชาติเปนภัยคุกคามหลัก
ที่กระทบตอความมั่นคงของโลกในปจจุบัน ๒) ปญหาสิ่งแวดลอมโลก กระแสโลกาภิวัตนที่มาพรอมกับการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมในแบบทุนนิยมที่เนนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และการมุงแสวงหากําไรสูงสุดเปนหลัก
ทําใหธรรมชาติในฐานะที่เปนทรัพยากร ถูกนํามาใชอยางมาก ขาดความรับผิดชอบ และไรการควบคุม จนธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมเสื่อมโทรมอยางรวดเร็ว และสงผลใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอมมากขึ้น ประกอบกับการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพภูมิอากาศโลก (Climate Change) ที่สงผลกระทบตอระบบนิเวศในพื้นที่ตางๆ ไปทั่วโลก และที่สําคัญ
ปญหาสิ่งแวดลอมยังสงผลตอชีวิตของมนุษยในทุกดานอีกดวย ไมวาจะเปนภัยพิบัติ การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ
ของพื้นผิวโลก ความมั่นคงทางพลังงาน ความมั่นคงทางอาหาร รวมทั้งยังกระทบตอภาคสังคม เชน ปญหาความยากจน
การอพยพยายถิ่น และการแยงชิงทรัพยากร และ ๓) ความขัดแยงทางเศรษฐกิจ การขยายตัวของประชากรโลก
การแสวงหากําไรสูงสุดของระบบทุนนิยม และปญหาสิ่งแวดลอมโลกเปนปจจัยที่สําคัญที่ทําใหความขัดแยงทางเศรษฐกิจ
มีความเขมขนมากขึ้น เชน ความขัดแยงจากการแยงชิงตลาดและทรัพยากร ปญหาความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจ
ที่สําคัญปญหาจากความขัดแยงทางเศรษฐกิจที่เพิ่มมากขึ้นอาจนําไปสูความขัดแยงระหวางประเทศและการเกิดขึ้น
ของภัยคุกคามรูปแบบใหมๆ ได และยังสงผลใหความขัดแยงระหวางกลุมคนตางๆ ภายในแตละประเทศมีความรุนแรง
ยิ่งขึ้นอีกดวย
๓.๒ สถานการณความมั่นคงทางทะเลในระดับภูมิภาค
ประเทศไทยตั้งอยูในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟก มีอาณาเขตติดตอกับ มหาสมุทรแปซิฟก
มหาสมุทรอินเดียและชองแคบมะละกา จึงนับไดวาประเทศไทยตั้งอยูบนจุดยุทธศาสตรที่สําคัญใน ๒ แงมุม กลาวคือ
๑) เปนแหลงทรัพยากรทั้งที่มีชวี ิตและไมมีชีวิต และ ๒) เปนเสนทางเดินเรือที่สําคัญ ดวยเหตุนี้มหาอํานาจตางๆ
จึงมุงที่จะรักษาและแผขยายอิทธิพลของตนเองในพื้นที่ดังกลาว ดุลยภาพและพลวัตดานความมั่นคงทางทะเลในภูมิภาค
เอเชีย - แปซิฟก จึงขึ้นอยูกับบทบาทและความสัมพันธระหวางประเทศในภูมิภาคกับประเทศมหาอํานาจเปนสําคัญ
ในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟกมีเสนทางยุทธศาสตรดานการขนสง ทางทะเลที่สําคัญอยางยิ่ง
ไดแก ๑) ชองแคบฮอรมซุ เปนเสนทางผานเขาออกชองทางเดียวของรัฐในตะวันออกกลางที่สงน้ํามันเปนสินคาออก
ความตึงเครียดใดๆ ที่เกิดขึ้นบริเวณชองแคบดังกลาวจึงสรางความออนไหวตอความมั่นคงและเศรษฐกิจของโลกอยางมาก

(๔)
๒) ชองแคบมะละกา เปนเสนทางขนสงสินคาและพลังงานของหลายประเทศในทวีปเอเชียรวมทั้งประเทศไทย
มหาอํานาจตางๆ รวมทั้งประเทศชายฝงชองแคบจึงใหความสําคัญตอสถานการณความมั่นคงในพื้นที่ดังกลาว
และ ๓) ทะเลจีนใต มีความสําคัญตอประเทศเอเชียตะวันออกและสหรัฐอเมริกาอยางมาก เพราะเปนแหลงทรัพยากร
และเสนทางขนสงพลังงานจากตะวันออกกลางไปจีน ญี่ปุน และภาคตะวันตกของสหรัฐอเมริกา ทะเลจีนใต
จึงเปนพื้นที่ที่มีการแขงขันและความขัดแยงระหวาง ๒ มหาอํานาจ คือ จีน และสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ การอางสิทธิ
เหนือหมูเกาะสแปรตลีและพาราเซลซึ่งเปนแหลงสํารองน้ํามัน ยังเปนเหตุใหเกิดความขัดแยงระหวางประเทศจีน
เวียดนาม ฟลิปปนส บรูไน มาเลเซีย และไตหวัน อีกดวย
ในสวนบทบาทของมหาอํานาจ สหรัฐอเมริกายังคงใหความสําคัญกับภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟก
ในฐานะที่เปนจุดยุทธศาสตรทั้งในดานความมั่นคงและเศรษฐกิจ ขณะทีจ่ ีนมุงสรางศักยภาพและเพิ่มบทบาท
ดานความมั่นคงทางทะเลในภูมิภาคใหมีเสถียรภาพและเปนประโยชนตอจีนมากยิ่งขึ้น โดยมุงกระชับความสัมพันธ
กับประเทศในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟก กลุมประเทศตะวันออกกลางและแอฟริกา ควบคูไปกับการสงเสริมความรวมมือ
กับนานาประเทศในระดับพหุภาคี ปจจัยสําคัญที่ทําใหจีนสนใจภูมิภาคนี้อยางมาก คือ การที่จีนตองพึ่งพาการนําเขาวัตถุดิบ
ในการผลิตและพลังงานผานนานน้ําเอเชียตะวันออกเฉียงใต และชองแคบมะละกา ทั้งนี้ เศรษฐกิจของจีนตองพึง่ พาน้ํามัน
จากตางประเทศเกือบทั้งหมด โดยรอยละ ๘๐ ของน้ํามันที่ถูกบริโภคในจีนขนสงผานมหาสมุทรอินเดีย สงผลใหจีน
มุงสูมหาสมุทรอินเดียในทุกทางเพื่อสรางความมั่นคงใหแกเสนทางขนสงสินคาและพลังงานของตน
การแขงขันของมหาอํานาจในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟก ยังตองคํานึงถึงบทบาทของอีก ๒
ประเทศที่สําคัญ คือ ญี่ปุน ซึ่งเปนพันธมิตรใกลชิดกับสหรัฐอเมริกาไดเพิ่มบทบาทของตนเองในเวทีการเมือง
และความมั่นคงระหวางประเทศ ทั้ง ในระดับ ภูมิภาคและระดับ โลกมากขึ้น โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตที่มีความสําคัญตอญี่ปุนทั้งดานเศรษฐกิจและการเมือง เปนแหลงทรัพยากร แหลงลงทุน
ฐานการผลิต และตลาดที่สําคัญ แตในปจจุบันอิทธิพลของจีนไดแผขยายลงมาในภูมิภาคนี้อยางรวดเร็วและกวางขวาง
ทําใหญี่ปุนตองแขงขันอิทธิพลทางเศรษฐกิจและความมั่นคงกับจีนในภูมิภาคนี้มากขึ้น เชนเดียวกับประเทศอินเดีย
ยังคงใหความสําคัญกับนโยบายเสริมสรางความสัม พันธกับประเทศเพื่อนบานและประเทศในภูมิภาคอื่นๆ
โดยเฉพาะกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต อินเดียใชนโยบายมุงตะวันออก (Look East) เพื่อโดดเดี่ยวปากีสถาน
และถวงดุลอํานาจกับจีน โดยมองวาการขยายอิทธิพลของจีนในภูมิภาคนี้เปนการคุกคามอินเดียทั้งทางตรงและทางออม
นอกจากนี้ อินเดียยังมีนโยบายเรงเปดความสัมพันธกับมหาอํานาจอื่นๆ โดยไมเลือกฝาย เพื่อเสริมสรางระบบ
หลายขั้วอํานาจขึ้นในโลกและเปนการแสดงอิทธิพลในภูมิภาคเอเชียใตและมหาสมุทรอิ นเดีย และอินเดีย
จะยังคงใชนโยบาย มุงตะวันออกตอไป ซึ่งใหความสําคัญตอการปฏิบัติการทางทะเลเชิงรุกและเสริมสรางขีดความสามารถ
ของกองทัพเรืออีกดวย
๓.๓ สถานการณความมั่นคงทางทะเลของอาเซียน
ความมั่นคงทางทะเลจัดเปนองคประกอบหนึ่งในกรอบความรวมมือของอาเซียนภายใตเสาหลัก
ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน และไดมีการกําหนดแผนงานการจัดตั้งประชาคมการเมืองและ
ความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political - Security Community Blueprint) ปจจุบันมีการสงเสริมความรวมมือ

(๕)
ทางทะเลในอาเซียนดําเนินการผานกรอบและกลไกตางๆ เชน การประชุมหารืออาเซียนวาดวยประเด็นทางทะเล
(ASEAN Maritime Forum - AMF) และการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน (ASEAN Defense Ministers’ Meeting - ADMM)
เปนตน ทั้งนี้ในระยะ สถานการณความมั่นคงทางทะเลของอาเซียนที่ตองเฝาระวัง ไดแก ๑) การอางสิทธิ์และแยงชิง
ผลประโยชนในพื้นที่ทางทะเล ๒) ความไมแนนอนของสถานการณความขัดแยงในทะเลจีนใต และการขาดความ
ไวเนื้อเชื่อใจกันของประเทศในภูมิภาค อาจเปนปจจัยหนึ่งที่ผลักดันใหประเทศในภูมิภาคมีความจําเปนตองเสริมสราง
กําลังทางเรือของแตละประเทศ ๓) ความปลอดภัยทางทะเลของอาเซียน โดยเฉพาะจากการกอเหตุของโจรสลัด
และการปลนเรือโดยใชอาวุธ เนื่องจากการขยายตัวของเศรษฐกิจอาเซียนอาจทําใหกลุมโจรสลัดเขามากอเหตุในพื้นที่
โดยเฉพาะบริเวณอื่นที่มีการเฝาระวังไมเขมงวด ๔) การกอการรายทางทะเล ขีดความสามารถของกลุมกอการราย
ที่พัฒนาขึ้นและมีการเชื่อมโยงกัน อาจทําใหเสถียรภาพความมั่นคงทางทะเลในภูมิภาคเปนอีกเปาหมายหนึ่งที่จะถูกโจมตี
ยุท ธศาสตรความมั่นคงทางทะเลของประเทศสมาชิก อาเซียนสามารถประเมินไดดัง นี้
๑) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย แบงภารกิจเปน ๒ ดานคือ ดานการปองกัน และดานการปราบปราม มีเปาหมายสําคัญ
ในการกําจัดความรุนแรงและการกระทําผิดทางทะเล ใหความปลอดภัยและความชวยเหลือในการเดินเรือ
การดูแลอาณาเขตทางทะเล การปกปองคุมครองและอนุรักษสิ่งแวดลอมทางทะเล การตอตานและปราบปราม
อาชญากรรมขามชาติ และการเสริมสรางความเชื่อมั่นกับประเทศเพื่อนบานที่มีชายฝงและผูมีสวนไดสวนเสีย
รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารเกี่ยวกับความเสี่ยงในภูมิภาค และการฝกและตรวจการณรวมกัน
๒) สาธารณรัฐสิงคโปร แบงภารกิจออกเปน ๓ ดาน คือ การติดตามภัยคุกคาม การปองปราม และการตอบโต
ซึ่งยุทธศาสตรความมั่นคงทางทะเลจะมุงเสริมสรางขีดความสามารถของกองทัพเรือใหทันสมัย และสรางความรวมมือ
กับประเทศในภูมิภาค รวมทั้งสรางความสัมพันธที่ดีตอทั้งสหรัฐอเมริกาและจีน ๓) ประเทศมาเลเซีย มีเปาหมาย
เพื่อเปนศูนยกลางความรวมมือระหวางประเทศในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟก ทั้งดานการผลิตอาวุธ การพัฒนาระบบ
อิเล็กทรอนิกส และการถายทอดเทคโนโลยี เสริมสรางขีดความสามารถของกองทัพใหมีความสมดุลในทุกมิติ
เชน การคุมครองผลประโยชนของชาติทางทะเล การถวงดุลอํานาจทางทหาร ๔) สาธารณรัฐฟลิปปนส ยังคงดําเนิน
ยุทธศาสตร โดยใหความสําคัญในการรักษาอธิปไตยเหนือดินแดนและเขตเศรษฐกิจจําเพาะซึ่งรวมถึงทะเลจีนใต
การคุมครองทรัพยากรทางทะเล การรักษาความปลอดภัยและปองกันภัยคุกคาม การปราบปรามอาชญากรรมทางทะเล
๕) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ดําเนินยุทธศาสตรความมั่นคงทางทะเลโดยมุงเนนการพัฒนากองเรือใหทันสมัย
ทั้งในเชิงปองกันและเชิงรุก การตอเรือไดเองภายในประเทศ การสรางดุลอํานาจทางทะเลกับประเทศมหาอํานาจ
การใชแนวทางกฎหมายระหวางประเทศหรือการเจรจาทวิภาคีเพื่อระงับปญหาพิพาททางทะเล และการรวมมือ
กับประเทศอาเซียนในการแกปญหาทางทะเล ๖) บรูไนดารุสซาลาม บรูไนใหความสําคัญกับ การเสริมสราง
ขีดความสามารถของกองทัพใหทันสมัยเพื่อรับมือกับภัยคุกคามตางๆ เนื่องจากมีทรัพยากรน้ํามันบริเวณชายฝงทะเล
อาณาเขต รวมทั้งทรัพยากรประมง มีการจัดตั้งคณะกรรมาธิการดานความมั่นคงทางทะเล ทําหนาที่ประสานงาน
กับหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวกับภัยคุกคามทางทะเล และจัดตั้งกองกําลังเฉพาะกิจ (Special Force) ซึ่งเปนชุดปฏิบัติการ
ระหวางเจาหนาที่กองทัพเรือและกองทัพอากาศบรูไนไวปกปองนานน้ํา ๗) สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา
ใหความสําคัญกับการพัฒนากองทัพเรือใหทันสมัย ดวยการพัฒนาขีดความสามารถในการตอเรือไวใชภายในประเทศ
ควบคูกับการรับความชวยเหลือจากมิตรประเทศ เพื่อคุมครองผลประโยชนแหงชาติทางทะเล ซึ่งประกอบดวยแหลงน้ํามัน

(๖)
กาซธรรมชาติ และแหลงประมง นอกจากนี้ กองทัพเรือเมียนมายังปรับปรุงโครงสรางการสงกําลังบํารุงทางทะเล
ดวยการปรับปรุงสถานีทหารเรือตามเกาะตางๆ ซึ่งปจจุบันกองทัพเรือเมียนมายังคงพัฒนาขีดความสามารถอยางตอเนื่อง
๘) ราชอาณาจักรกัมพูชา ยุทธศาสตรความมั่นคงทางทะเลของกัมพูชาเปนไปในเชิงปองกัน โดยมุงเนนการจัดการ
ประเด็นขอพิพาททั้งทางบกและทางทะเลกับประเทศเพื่อนบานอยางตอเนื่อง มีการจัดตั้ง คณะกรรมการความมั่นคง
ทางทะเลแหงชาติ (National Committee on Maritime Security - NCMS) มีภารกิจหลักคือ สงเสริมอํานาจอธิปไตย
ทางทะเลและบังคับกฎหมายทางทะเล โดยมีหลักการทํางานคือ การรักษาความมั่นคงทางทะเล การปกปองผลประโยชน
ในนานน้ําของประเทศ การตอตานภัยคุกคามทางทะเล และการตอบสนองอยางรวดเร็วตอเหตุการณที่เกิดขึ้นในนานน้ํา
๓.๔ สถานการณความมั่นคงทางทะเลกับประเทศเพื่อนบาน
แนวโนมในอนาคตอันใกลของประเทศตางๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตจะรวมตัว
กันใกลชิดมากขึ้น และจะเขาสูการเปนประชาคมอาเซียนใน พ.ศ.๒๕๕๘ ทั้งทางการเมืองและความมั่นคง
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม อยางไรก็ตามประเทศตางๆ ยังคงมีความขัดแยงในหลายดาน รวมทั้งประเทศไทย
กับประเทศเพื่อนบาน โดยสถานการณความขัดแยงที่สําคัญที่สงผลตอความมั่นคงทางทะเลของไทยสามารถสรุปไดดังตอไปนี้
๑) ดานเมียนมา ยังมีปญหาเสนเขตแดนทางทะเลที่ยังไมสามารถตกลงกันได รวมไปถึงทะเลยังเปนเสนทางในการลักลอบ
ขนสงยาเสพติดและการหลบหนีเขาเมืองโดยผิดกฎหมายอีกดวย และในปจจุบันเมียนมาไดควบคุมการประมงมากขึ้น
สงผลใหเรือประมงตางชาติไมสามารถลักลอบเขาไปทําการประมงในเขตเมียนมาไดเหมือนในอดีต ๒) ดานมาเลเซีย
ปญหาเขตแดนทางทะเลระหวางไทยและมาเลเซียคลี่คลายมากขึ้นหลังจากมีการตกลงใหพื้นที่อางสิทธิทับซอน
เปนเขตพัฒนารวม ๓) ดานกัมพูชา ความขัดแยงเรื่องพื้นทีอ่ างสิทธิทับซอนทางทะเลจะมีแนวโนมเขมขนขึ้น
โดยเฉพาะอยางยิ่งบริเวณพื้นทีอ่ างสิทธิทับซอนดังกลาวเปนบริเวณทีค่ าดวาจะมีทรัพยากรทางพลังงานที่อุดมสมบูรณ
๔) ดานเวียดนาม เวียดนามอนุญาตใหเรือประมงไทยเขาไปทําประมงในลักษณะการเชาเรือเขาไปทําการประมง
แตยังคงมีการลักลอบเขาไปทําประมงโดยไมถูกตองอยูเสมอ อยางไรก็ตามปจจุบันพบวามีเรือประมงของเวียดนาม
รุก ล้ํ าเขามาในพื้ นที่ท างทะเลของไทยจํา นวนมาก และ ๕) ดา นอินโดนีเซี ย อิน โดนี เ ซี ยประกาศหา ม
เรือประมงตางชาติเขาไปทําการประมงในนานน้ําอินโดนีเซียโดยเด็ดขาด ยกเวนเรือประมงที่จดทะเบีย นกับ
บริษัทของอินโดนีเซียหรือรวมทุนกับอินโดนีเซียเทานั้น
๓.๕ สถานการณความมั่นคงในพื้นที่ทางทะเลของประเทศไทย
สถานการณความมั่นคงและประเด็นปญหาในพื้นที่ทางทะเลของประเทศไทย อาจแบงไดเปน ๓
กลุมที่สําคัญและสัมพันธกันคือ ๑) กลุมปญหาการบริหารจัดการของรัฐ ๒) กลุมปญหาที่เกี่ยวเนื่องกับทรัพยากร
และสิ่งแวดลอม และ ๓) กลุมปญหาภัยคุกคามและอาชญากรรมขามชาติ
๓.๕.๑ กลุมปญหาการบริหารจัดการของรัฐ
การบริหารจัดการทางทะเลของหนวยงานรัฐยังขาดประสิทธิภาพ ซึ่งเกิดมาจากหลายสาเหตุ
ทั้งการขาดการประสานงานและบูรณาการระหวางหนวยงาน การขาดงบประมาณ กฎหมายหลายฉบับยังมีความลาสมัย
และมีความซ้ําซอน รวมไปถึงการขาดการตระหนักถึงความสําคัญของผลประโยชนของชาติทางทะเลของประชาชน
และผูที่เกี่ยวของ การกําหนดนโยบายของชาติที่ผานมาจึงใหความสําคัญกับทะเลนอย ซึ่งปญหาการบริหารจัดการ

(๗)
ของภาครัฐนี้ยังสงผลตอกลุมปญหาอื่นๆ ดวย นอกจากนี้การขาดการใหความสําคัญกับทะเลยังสงผลใหเกิดการขาด
การสงเสริมโครงสรางพื้นฐานทางทะเลและทรัพยากรทางทะเลหลัก (Maritime Critical Infrastructure and Key
Resources) อยางมีประสิทธิภาพ เชน ทาเรือ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับทะเล อาทิ การตอเรือ การซอมเรือ
การขนสงทางทะเล ฯลฯ อีกดวย
๓.๕.๒ กลุมปญหาที่เกี่ยวเนื่องกับทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
จากการขาดประสิทธิภาพในการจัดการทางทะเลของภาครัฐ ประกอบกับการแสวงหา
ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติจากทะเลอยางขาดความรับผิดชอบและการควบคุม สงผลใหสิ่งแวดลอมทางทะเล
ไดรับผลกระทบอยางกวางขวาง ความหลากหลายทางชีวภาพลดลงอยางรวดเร็ว ทะเลกลายเปนพื้นที่รับภาระตนทุน
ทางสิ่งแวดลอม ปญหาที่เกิดขึ้นและสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมทางทะเลอยางรุนแรง อาทิ การกอมลพิษทางทะเล
การสรางสิ่งปลูกสรางที่ไมคํานึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม การทําประมงอยางขาดความรับผิดชอบ การประมง
ที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไรการควบคุม (Illegal Unreported and Unregulated Fishing - IUU)
การขาดการควบคุมกิจการของภาคเอกชน ฯลฯ จึงจําเปนอยางยิ่งที่ตองไดรับการแกไขอยางรวดเร็ว ทั้งนี้
ความเสียหายทางสิ่งแวดลอมที่ทําใหเกิดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรทางทะเลนั้น ยังสงผลใหเกิดความขัดแยง
ทางสังคมดวย เชน ความขัดแยงระหวางธุรกิจเอกชนขนาดใหญ ธุรกิจเอกชนขนาดเล็ก และชุมชนทองถิ่น
ความขัดแยงระหวางผูประกอบการประมง ทั้งยังบีบใหผูประกอบการประมงออกไปแสวงหาผลประโยชนในเขตประมง
ของประเทศอื่น อันนําไปสูปญหาความขัดแยงระหวางประเทศอันเนื่องมาจากการประมงอีกดวย
๓.๕.๓ กลุมปญหาภัยคุกคามและอาชญากรรมขามชาติ
จากการที่ทะเลเปนพื้นที่ที่มีลักษณะเปด ประกอบกับการขาดประสิทธิภาพในการควบคุมทะเล
ทําใหทะเลเปนพื้นที่ที่มีการกระทําผิดกฎหมายมาก และหลายประเด็นปญหามีลักษณะขามชาติ เชน การลักลอบ
ขนสงสิ่งผิดกฎหมาย สินคาหนีภาษี น้ํามันเถื่อน ยาเสพติด การคามนุษย การลักลอบขนสงอาวุธ การหลบหนีเขาเมือง
โดยผิดกฎหมาย การกอการราย โจรสลัด จากสภาพการณของปญหาจึงจําเปนเรงดวนที่ภาครัฐจะตองปรับตัว
เพื่อใหการควบคุมทะเลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
๔. วิสัยทัศน ผลประโยชนของชาติทางทะเล และวัตถุประสงคของชาติทางทะเล
๔.๑ วิสัยทัศน
“ประเทศไทยสามารถปกปอง รักษา และแสวงหาผลประโยชนของชาติทางทะเล ไดอยางสมดุล
และยั่งยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดวยการมีสวนรวมของทุกฝายในการบริหารจัดการ และการบูรณาการ
การใชพลังอํานาจของชาติในทุกดานอยางมีประสิทธิภาพ”
๔.๒ ผลประโยชนของชาติทางทะเล
ผลประโยชนของชาติทางทะเล ตั้งอยูบนพื้นฐานของการยอมรับและการคํานึงถึงผลประโยชน
ของทุกภาคสวนในประเทศ ดังนั้น การกําหนดผลประโยชนของชาติทางทะเลจึงอยูบนพื้นฐานการรับรูของสังคม
โดยทั่วไปวาเปนเปาหมายสูงสุดรวมกันของทุกฝายภายในชาติ เพื่อใหประเทศมีความมั่นคง ประชาชนมีความมั่งคั่ง

(๘)
และสามารถดํารงอยูไดอยางมีเกียรติภูมิ และศักดิ์ศรีในเวทีระหวางประเทศ ทั้งนี้ สามารถกําหนดผลประโยชน
ของชาติทางทะเลได ดังนี้
๔.๒.๑ อํานาจอธิปไตย บูรณภาพแหงดินแดน สิทธิอธิปไตย และเขตอํานาจของชาติทางทะเล
๔.๒.๒ ความมั่นคง ความสงบเรียบรอย ความปลอดภัย และการมีสภาวะแวดลอมที่เอื้อ
ตอการใชประโยชนและการดําเนินกิจกรรมทางทะเล
๔.๒.๓ ความเจริญรุงเรือง ความสมบูรณมั่งคั่งที่ยั่งยืนของชาติ และความอยูดีมีสุขของประชาชน
อันเนื่องมาจากกิจกรรมทางทะเลในทุกมิติ
๔.๒.๔ ผลประโยชนสูงสุดและยั่งยืนจากทะเลและสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับทะเลในทุกมิติ ทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว
๔.๒.๕ การมีเกียรติ ศักดิศ์ รี และเปนที่ยอมรับในประชาคมระหวางประเทศดานกิจกรรมทางทะเล
๔.๓ วัตถุประสงคของชาติทางทะเล
จากผลของการวิเคราะหสภาวะแวดลอมดานความมั่นคงทางทะเล สามารถกําหนดเปนวัตถุประสงค
ของชาติทางทะเลได ดังนี้
๔.๓.๑ เพื่อปกปองและรักษาอํานาจอธิปไตย บูรณภาพแหงดินแดน สิทธิอธิปไตย และเขตอํานาจ
ของชาติทางทะเลจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ
๔.๓.๒ เพื่อคุมครองและรักษาชีวิต สิทธิ และทรัพยสินของประชาชนที่ดําเนินกิจกรรม
หรือมีความเกี่ยวของกับทะเลทั้งในและนอกนานน้ํา
๔.๓.๓ เพื่อจั ดการและควบคุม การใชท ะเลใหมีความสงบเรียบรอย มีป ระสิท ธิภาพ
เอื้อตอการดําเนินกิจกรรมของทุกฝายรวมกันอยางสมดุลและยั่งยืน ตลอดจนสงเสริมศักยภาพในการแสวงหาผลประโยชน
ของชาติทางทะเล
๔.๓.๔ เพื่อปกปอง รักษา และฟนฟูทรัพยากรและสิ่งแวดลอมทางทะเล
๔.๓.๕ เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย เสริมสรางองคความรู ความตระหนักรูความสําคัญของทะเล
และปลูกจิตสํานึกในการรักษาทรัพยากร ตลอดจนสงเสริมการเขามามีสวนรวมของทุกภาคสวน
๔.๓.๖ เพื่อจัดทําและพัฒนากฎหมาย รวมทั้งการบริหารจัดการทางทะโดยองคกรของรัฐ
๕. ยุทธศาสตรความมั่นคงแหงชาติทางทะเล
จากการประเมินสถานการณภัยคุกคามความมั่นคงทางทะเล และการวิเคราะหพลังอํานาจของชาติ
เพื่อผนึกพลังภาคสวนที่เกี่ยวของรวมดําเนินการใหบรรลุวิสัยทัศน และผลประโยชนของชาติทางทะเล รวมทั้ง
กําหนดกรอบแนวทางดําเนินการใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของชาติทางทะเลดังกลาว แผนความมั่นคงแหงชาติ
ทางทะเลฉบับนี้ จึงไดกําหนดประเด็นยุทธศาสตรดําเนินการที่สําคัญ รวม ๖ ยุทธศาสตร ดังนี้

(๙)
๕.๑ ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพความมั่นคงของชาติทางทะเล
มีแนวทางดําเนินการที่สําคัญ ๕ แนวทาง ไดแก
๕.๑.๑ ใชพลังอํานาจของชาติทั้งมวลในการจัดการกับภัยคุกคามที่เปนรัฐ ดวยแนวคิดเชิงปองกัน
และปองปราม โดยมุงเนนการเปนผูนําในการสรางความสัมพันธ ความเขาใจ ความไวเนื้อเชื่อใจระหวางประเทศ
และความรวมมือกับประเทศตางๆ ตลอดจนใชและแสวงหากลไกการแกไขปญหาความขัดแยงที่เกิดขึ้นโดยสันติวิธี
เนนการเจรจาทางการเมืองและการทูตเปนหลัก ทั้งนี้ ในสถานการณที่หลีกเลี่ยงการใชกําลังไมได จะตองมีความพรอม
และศักยภาพในการควบคุมและคลี่คลายสถานการณไมใหบานปลายจนสงผลกระทบตอสิทธิและอธิปไตยของประเทศ
(ผลประโยชนของชาติทางทะเลขอที่ ๑ และ ๒)
๕.๑.๒ เสริมสรางและพัฒ นากําลังทางเรือใหส อดคลองกับ พลัง อํานาจอื่นๆ ของชาติ
โดยใหอยูในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอตอการเปลี่ยนแปลงของดุลกําลังในภูมิภาค ทั้งใหสอดคลองกับความจําเปน
ในการปฏิบัติภารกิจและหนาที่ในการปองกันประเทศ และการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเลใหมีความมั่นคงยัง่ ยืน
รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของชาติ (ผลประโยชนฯ ขอที่ ๑ ๒ ๓ และ ๔)
๕.๑.๓ พัฒนาความรวมมือและความเขาใจอันดีกับหนวยงานทางทะเลของประเทศเพื่อนบาน
และมิตรประเทศในทุกระดับ สนับสนุนใหมีการฝก การลาดตระเวนรวม การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารทางทะเล
และกิจกรรมอื่นๆ ที่เอื้อใหเกิดชองทางการติดตอสื่อสารและการสรางความสัมพันธที่ดีระหวางกัน รวมทั้งสนับสนุน
ภารกิจการรักษาสันติภาพที่เหมาะสมทั้งในระดับภูมิภาคและในระดับโลก โดยเฉพาะภายใตกรอบของอาเซียน
และองคการสหประชาชาติ (ผลประโยชนฯ ขอที่ ๑ ๒ และ ๕)
๕.๑.๔ สงเสริมความสัมพันธ ความเขาใจ ความไวเนื้อเชื่อใจระหวางประเทศ และความรวมมือ
กับประเทศเพื่อนบานทั้งในและนอกภูมิภาค เพื่อลดความขัดแยงและแรงกดดันตอการใชกําลังและขีดความสามารถ
ทางทหารโดยไมจําเปน รวมถึงแสดงบทบาทที่สรางสรรคในการยุติความขัดแยงระหวางประเทศ (ผลประโยชนฯ
ขอที่ ๑ ๒ และ ๕)
๕.๑.๕ ผนึกพลังอํานาจแหงชาติทั้งมวลในการเรงรัดการแกไขปญหาเขตแดนทางทะเล
กับประเทศเพื่อนบานใหบรรลุผลโดยเร็ว โดยเนนการเจรจาทางการเมืองและการทูต เพื่อใหสามารถตกลงแบงเขตแดน
ทางทะเลกันไดทั้งหมดหรือใหเหลือพื้นที่ขัดแยงนอยที่สุด โดยพิจารณาความเหมาะสมและความเปนไปได
ในการจัดทําพื้นที่พัฒนารวมหรืออื่นๆ บนพื้นฐานของการดํารงบูรณภาพแหงดินแดนและความสัมพันธอันดีที่ยงั่ ยืน
ระหวางประเทศ (ผลประโยชนฯ ขอที่ ๑ ๒ ๔ และ ๕)
๕.๒ ยุทธศาสตรที่ ๒ การคุมครองการใชประโยชนจากทะเล
มีแนวทางดําเนินการที่สําคัญ ๖ แนวทาง ไดแก
๕.๒.๑ เจรจา สรางความสัมพันธ และความเขาใจกับประเทศที่ใชความรุนแรงในการบังคับใชกฎหมาย
เพื่อสรางมาตรการและกลไกระหวางประเทศในการระงับการกระทําอันรุนแรงที่จะเกิดกับเรือและประชาชน
ของประเทศไทย ตลอดจนเพื่ อ เป น ช อ งทางในการคุ ม ครองและช ว ยเหลื อ ผู ที่ ไ ด รั บ ความเดื อ ดร อ น
(ผลประโยชนของชาติทางทะเลขอที่ ๒ ๔ และ ๕)

(๑๐)
๕.๒.๒ ดําเนินการทางการทูตและการทหารเพื่อสนับสนุนความรวมมือระหวางประเทศ
ในการจัดการกับประเด็นปญหาโจรสลัด พรอมกับสนับสนุนเรือไทยและเรือที่ขนสงสินคาไทยที่ตองผานพื้นที่เสี่ยงภัย
ใหมีมาตรการในการปองกันตนเองและใชประโยชนจากกองกําลังนานาชาติที่อยูในพื้นที่ (ผลประโยชนฯ ขอที่ ๒ ๓ และ ๕)
๕.๒.๓ เสริมสรางและพัฒนาระบบตรวจการณ เฝาตรวจติดตาม ควบคุมเรือ และพิสูจนทราบ
เปาหมายตางๆ ทางทะเล ใหไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อปกปองและรักษาอํานาจอธิปไตย บูรณภาพแหงดินแดน
และสิทธิอธิปไตยทางทะเลจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมทั้งเพื่อเสริมสรางความมั่นคงในการควบคุมกิจกรรมทางทะเล
การบังคับใชกฎหมาย การใหความคุมครอง และความปลอดภัย (ผลประโยชนฯ ขอที่ ๑ ๒ และ ๔)
๕.๒.๔ ในเรื่องภัยพิบัติ สาธารณภัย และภัยธรรมชาติ ใหมีการปรับปรุงและพัฒนาองคกร กลไก
เครื่องมือ ขีดความสามารถ ความรวมมือระหวางเจาหนาที่รัฐกับประชาชน และความรวมมือระหวางประเทศ
ตลอดจนการเชื่อมระบบฐานขอมูลแบบบูรณาการ และการเตือนภัยลวงหนาในทุกระดับ เพื่อใหมีการติดตาม คนหา
ชวยเหลือ บรรเทา ฟนฟู และเยียวยาผูประสบภัยทางทะเลอยางมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล ตลอดจนสราง
และแสวงหากลไก เพื่อประสานความรวมมือกับนานาประเทศ (ผลประโยชนฯ ขอที่ ๒ ๓ และ ๔)
๕.๒.๕ พัฒนาขีดความสามารถของประเทศในดานการแลกเปลี่ยนขาวสาร การขาวกรอง
การแจงเตือนภัยลวงหนา การตรวจการณ การสกัดกั้น ควบคูกับการแสวงหาและใชประโยชนจากความรวมมือ
ระหวางประเทศ ในการรับมือกับภัยคุกคามความมั่นคงใหไดอยางมีประสิทธิภาพและทันตอสถานการณ (ผลประโยชนฯ
ขอที่ ๒ และ ๕)
๕.๒.๖ นําประเด็นเรื่องความมั่นคงและความปลอดภัยทางทะเลเขาสูเวทีระหวางประเทศตางๆ
โดยเฉพาะความรวมมือในกลุมประเทศอาเซียน เพื่อสนับสนุนการสรางมาตรการ เครื่องมือ และความรวมมือดานอื่นๆ
ในการใหความชวยเหลือทางทะเลรวมกัน ตลอดจนการเตรียมความพรอมของหนวยงานของไทยในการเขาไปมีสวนรวม
ในความรวมมือนี้ (ผลประโยชนฯ ขอที่ ๒ ๓ และ ๕)
๕.๓ ยุทธศาสตรที่ ๓ การสรางความสงบเรียบรอย และสงเสริมการใชประโยชนจากทะเล
มีแนวทางดําเนินการที่สําคัญ ๗ แนวทาง ไดแก
๕.๓.๑ สงเสริมใหมีการพัฒนา การอํานวยความสะดวก และการเชื่อมโยงเสนทางคมนาคม
ทางทะเล ใหส อดคลองกั บ ยุท ธศาสตร ก ารพัฒ นาประเทศและความรวมมือทั้ ง ในและระหวางประเทศ
(ผลประโยชนของชาติทางทะเลขอที่ ๓ ๔ และ ๕)
๕.๓.๒ สงเสริมความรวมมือในการสรางเครือขายคมนาคมขนสง การประมง และการทองเที่ยว
ทางทะเลรวมถึงใหมีการบริหารจัดการ และใชประโยชนจากทะเลอยางมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย
(ผลประโยชนฯ ขอที่ ๓ และ ๔)

(๑๑)
๕.๓.๓ สงเสริมและสนับสนุนกิจการพาณิชยนาวี เพื่อเปนการสรางผลประโยชนทางเศรษฐกิจ
และสนับสนุนภารกิจดานความมั่นคงในภาวะไมปกติ โดยกําหนดใหมีกรอบมาตรฐานและการสรางแรงจูงใจที่ชัดเจน
และเหมาะสม อาทิ การสงเสริมการลงทุน การลดภาษี เปนตน ตลอดจนมีการสงเสริมการแสวงหาผลประโยชน
ทางเศรษฐกิจทั้งในและนอกนานน้ําที่มีทิศทาง ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ (ผลประโยชนฯ ขอที่ ๓ และ ๔)
๕.๓.๔ การดําเนินกิจกรรมเพื่อแสวงหาประโยชนจากทะเล ทั้งกิจกรรมของภาครัฐและ
กิจกรรมของภาคเอกชน จะตองคํานึงถึงสิทธิ ความเปนธรรม และวัฒนธรรมของชุมชนในพื้นที่ รวมทั้งการใหความสําคัญ
ในเรื่องผลกระทบที่มีตอสิ่งแวดลอมทางทะเล (ผลประโยชนฯ ขอที่ ๓ และ ๔)
๕.๓.๕ หนวยงานที่เกี่ยวของกับการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเลตองจัดใหมีมาตรการ
เชิงปองกัน และมาตรการแกไขปญหาความขัดแยงอันเกิดจากการใชทรัพยากรทางทะเลอยางสันติวิธีและ
เปนธรรมแกทุกฝาย (ผลประโยชนฯ ขอที่ ๒ ๓ และ ๔)
๕.๓.๖ จัดระเบียบการบริหารจัดการประโยชนและการดําเนินกิจกรรมทางทะเลอยางโปรงใส
มีประสิทธิภาพ เปนธรรม สมดุล และยั่งยืน เพื่อใหการดําเนินการหรือกิจกรรมของทุกภาคสวนในการแสวงหา
ประโยชนจากทะเล เปนไปดวยความเรียบรอย บนพื้นฐานของการเคารพสิทธิ มีความเปนธรรมตอชุมชนในพื้นที่
และสงผลกระทบเชิงลบนอยที่สุดตอสิ่งแวดลอมทางทะเล (ผลประโยชนฯ ขอที่ ๒ ๓ และ ๔)
๕.๓.๗ ใหมีการกําหนดเขตพื้นที่ปกครองทางทะเล เพื่อใหการบังคับใชกฎหมายเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพ (ผลประโยชนฯ ขอที่ ๒ ๓ และ ๔)
๕.๔ ยุทธศาสตรที่ ๔ การสรางความสมดุลและยั่งยืนของทรัพยากรและสิ่งแวดลอมทางทะเล
มีแนวทางดําเนินการที่สําคัญ ๗ แนวทาง ไดแก
๕.๔.๑ ผลักดันเรื่องการคํานึงถึงสิ่งแวดลอมใหเปนปจจัยสําคัญในกระบวนการทางนโยบาย
ยุทธศาสตร และการดําเนินการที่เกี่ยวของกับทะเล รวมทั้งมีมาตรการเชิงรุกในการสรางความสมดุลและความยัง่ ยืน
(ผลประโยชนของชาติทางทะเลขอที่ ๓ และ ๔)
๕.๔.๒ สนับสนุนและสงเสริมใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวมในกระบวนการทางนโยบาย
และการดําเนินกิจกรรมตางๆ ของภาครัฐตามกฎหมายและรัฐธรรมนูญบัญญัติไว (ผลประโยชนฯ ขอที่ ๓ และ ๔)
๕.๔.๓ สนับสนุนสิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากร และสงเสริมใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวม
ในการเฝาระวัง และดูแลรักษาสิ่งแวดลอมในพื้นที่ของตน ตลอดจนสรางความตระหนักรูถึงผลกระทบจากการทําลาย
ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม (ผลประโยชนฯ ขอที่ ๓ และ ๔)
๕.๔.๔ หนวยงานและภาคสวนตางๆ ของรัฐที่เกี่ยวของและมีอํานาจหนาที่ จะตองดําเนินการ
ในการบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด โปรงใส และมีความเปนธรรม เพื่อหยุดยั้งการสรางผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
ทางทะเล รวมทั้งสรางขีดความสามารถในการจัดการกับมลพิษที่เกิดขึ้นไดอยางทันทวงที (ผลประโยชนฯ ขอที่ ๒ ๓ และ ๔)

(๑๒)
๕.๔.๕ หนวยงานที่เกี่ยวของจะตองมีมาตรการในการควบคุมการแสวงหาประโยชนจากทะเล
อยางเขมงวดทั้งจากหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะธุรกิจที่แสวงหาผลประโยชนจากทะเลตองมี
การจัดระเบียบและสรางจิตสํานึก รวมถึงสงเสริมใหมีการดําเนินการในลักษณะที่สมดุลตอทั้งชุมชนและสิง่ แวดลอม
(ผลประโยชนฯ ขอที่ ๓ และ ๔)
๕.๔.๖ หนวยงานหรือองคกรที่มีห นาที่ดูแลสิ่งแวดลอมทางทะเลตองเรงรัดดําเนินการ
ใหมีกฎหมายที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมทางทะเลที่ชัดเจนและมีลักษณะบูรณาการ ตลอดจนมีมาตรการที่เด็ดขาด
และเปนธรรม (ผลประโยชนฯ ขอที่ ๓ และ ๔)
๕.๔.๗ สรางและใชประโยชนจากความรวมมือระหวางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรอบ
ความรวมมือของกลุมประเทศอาเซียน เอเปค และความรวมมือภายใตอนุสัญญาตางๆ ซึ่งไทยเปนรัฐภาคี เพื่อสงเสริม
ความรวมมือในการปกปอง รักษา และฟนฟูทรัพยากรและสิ่งแวดลอมทางทะเล (ผลประโยชนฯ ขอที่ ๓ ๔ และ ๕)
๕.๕ ยุ ท ธศาสตร ที่ ๕ การพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย องค ค วามรู และความตระหนั ก รู
ความสําคัญของทะเล
มีแนวทางดําเนินการที่สําคัญ ๕ แนวทาง ไดแก
๕.๕.๑ ใหจัดตั้งองคกร หรือสถาบันที่ทําหนาที่ศึกษา คนควา วิจัย และจัดการความรูเกี่ยวกับทะเล
ในรูปแบบที่เหมาะสม เพื่อเปนศูนยกลางขอมูลเชิงวิชาการทางทะเล สมุทรศาสตร ธรณีวิทยา ชีววิทยาทางทะเล
และอุตุนิยมวิทยาทางทะเล รวมทั้งวิศวกรรมชายฝงและสิ่งแวดลอม สําหรับใชประโยชนรวมกันในการปกปอง
และรักษาความมั่นคงของชาติ และการใชประโยชนจากทรัพยากรทางทะเลใหเกิดประโยชนสูงสุดและมีความยั่งยืน
(ผลประโยชนของชาติทางทะเลขอที่ ๒ ๓ ๔ และ ๕)
๕.๕.๒ รณรงค ใหความรู การศึกษา และประชาสัมพันธกับประชาชนและผูที่มีสวนไดสวนเสีย
ใหตระหนักถึงความสําคัญและการใชประโยชนจากทะเลอยางยั่งยืนและเหมาะสม รวมทั้งเปดโอกาสใหเขามามีสวนรวม
ในการปกปองและรักษาความมั่นคงทางทะเล (ผลประโยชนฯ ขอที่ ๒ ๓ และ ๔)
๕.๕.๓ เรง รัดการพัฒนาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญดานการบริห ารจัดการทางทะเล
ดานนโยบายและยุทธศาสตรทางทะเล ดานกฎหมายระหวางประเทศที่เกี่ยวของกับทางทะเล ดานทรัพยากร
และสิ่งแวดลอมทางทะเล และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับทางทะเลใหเพียงพอ รวมทั้งสงเสริมใหบุคลากรที่มีหนาที่
รับผิดชอบเกี่ยวของกับการรักษาผลประโยชนและความมั่นคงทางทะเลใหไดรับการพัฒนาศักยภาพอยางตอเนื่อง
เพื่อใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของสถานการณทางทะเล (ผลประโยชนฯ ขอที่ ๑ ๒ ๓ ๔ และ ๕)
๕.๕.๔ เสริมสรางศักยภาพของคน ชุมชน พื้นที่บริเวณชายฝงทะเลและเกาะแกง รวมทั้งพัฒนา
และจัดตั้งอาสาสมัครในการปกปองผลประโยชนของชาติทางทะเล ตลอดจนสรางเครือขายขอมูลขาวสารภาคประชาชน
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติของหนวยงานราชการในการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล และเปนเครือขายภาคประชาชน
ที่เขมแข็งในการรวมมือกันปกปองดูแลสิทธิของคนและชุมชนในพื้นที่ (ผลประโยชนฯ ขอที่ ๒ ๓ และ ๔)

(๑๓)
๕.๕.๕ ใหมีการศึกษาวิจัยทางวิชาการเพื่อเสริมสรางองคความรูในมิติดานความมั่นคงทางทะเล
เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนความมั่นคงแหงชาติทางทะเลไปสูการปฏิบัติในทุกระดับ ทั้งนโยบายและในระดับปฏิบัติ
โดยเฉพาะการศึกษาวิจัยผลกระทบที่มีตอทรัพยากรและสิ่งแวดลอมทางทะเลจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และภูมิประเทศบริเวณชายฝง รวมถึงผลกระทบจากการพัฒนาบริเวณชายฝงทะเล และเสนอมาตรการแกไข
และปรับตัวใหทันตอสถานการณ (ผลประโยชนฯ ขอที่ ๒ ๓ และ ๔)
๕.๖ ยุทธศาสตรที่ ๖ การบริหารจัดการผลประโยชนของชาติทางทะเลโดยองคกรของรัฐ
มีแนวทางดําเนินการที่สําคัญ ๗ แนวทาง ไดแก
๕.๖.๑ ใหมีการดําเนินการเพื่อรองรับการเขาเปนภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล
ค.ศ.๑๙๘๒ รวมถึงใหมีการพิจารณาเขาเปนภาคีสนธิสัญญาหรือความตกลงระหวางประเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับทะเลโดยเร็ว
โดยคํานึงถึงผลประโยชนของชาติอยางรอบคอบทุกดาน (ผลประโยชนของชาติทางทะเลขอที่ ๑ ๒ ๓ ๔ และ ๕)
๕.๖.๒ ติดตามและเรงรัดการพัฒนากฎ ระเบียบ แผน หรือกฎหมายภายในอื่นๆ เพื่อรองรับ
และสนับสนุนสิทธิประโยชนของรัฐ และการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในพื้นที่ทางทะเล โดยใหสอดคลองกับหลักกฎหมาย
และพันธกรณีระหวางประเทศ รวมทั้งใหมีความสอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนไป (ผลประโยชนฯ ขอที่ ๑ ๒ ๓ ๔ และ ๕)
๕.๖.๓ ใหสวนราชการและหนวยงานที่เกี่ยวของนําแผนความมั่นคงแหงชาติทางทะเล
ไปปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ โดยเรงดําเนินการจัดทําแผนงาน โครงการ และงบประมาณรองรับ รวมทั้งกําหนด
มาตรการที่สําคัญ โดยประสานการดําเนินงาน และบูรณาการรวมกันระหวางสวนราชการและเครือขายที่เกี่ยวของ
อยางเปนเอกภาพ รวมทั้งใหมีการกําหนดการดําเนินการตามแผนความมั่นคงแหงชาติทางทะเล ในแผนพัฒนา
กลุมจังหวัดภายใตการบริหารจัดการของคณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) และแผนพัฒนา
จังหวัดภายใตการบริหารจัดการของคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ตลอดจนใหมีการเชื่อมโยง
แผนความมั่นคงแหงชาติทางทะเลกับแผนการบริหารราชการแผนดิน และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
(ผลประโยชนฯ ขอที่ ๑ ๒ ๓ และ ๔)
๕.๖.๔ ใหจัดตั้งหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบในการดูแลและรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล
ที่มีอํานาจตามกฎหมายในการสั่งการ และการบูรณาการความรวมมือระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของกับการรักษา
ผลประโยชนของชาติทางทะเล ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ (ผลประโยชนฯ ขอที่ ๒ ๓ ๔ และ ๕)
๕.๖.๕ ใหหนวยงานหรือองคกรในระดับทองถิ่น สนับสนุนดวยการจัดทําแผนงาน โครงการ
และงบประมาณ เพื่อดําเนินการตามแผนความมั่นคงแหงชาติทางทะเล (ผลประโยชนฯ ขอที่ ๑ ๒ ๓ ๔ และ ๕)
๕.๖.๖ ใหมีภาคีเครือขายสนับสนุนการนําแผนความมั่นคงแหงชาติทางทะเลไปปฏิบัติ
โดยใหภาควิชาการ ภาคเอกชน และภาคประชาชนเขามามีสวนรวมในการดําเนินการ (ผลประโยชนฯ ขอที่ ๒ ๓ และ ๔)
๕.๖.๗ ใหมีกลไกและระบบการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ โดยการสรางดัชนีชี้วัดความสําเร็จ
เพื่อติดตาม ประสานงาน ประเมินผล และปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติตามแผนความมั่นคงแหงชาติทางทะเลอยางตอเนื่อง
เปนรูปธรรม (ผลประโยชนฯ ขอที่ ๒ ๓ และ ๔)

(๑๔)
๖. แนวทางการขับเคลื่อนแผนความมั่นคงแหงชาติทางทะเล (พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๔)
๖.๑ ระดับนโยบาย
ใหมีการแตงตั้ง คณะกรรมการนโยบายและอํานวยการรักษาผลประโยชนแหงชาติทางทะเล
(นอปท.) โดยมี รองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เปนประธาน มีหนาที่จัดทํานโยบาย/ยุทธศาสตร
แผนความมั่นคงแหงชาติทางทะเล และอํานวยการ ประสานงาน และกํากับดูแลการปฏิบัติงาน ตลอดจนติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานของสวนราชการและหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ และมีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวของ
ตามความจําเปน
๖.๒ ระดับปฏิบัติทั้งในสวนกลางและในพื้นที่เปาหมาย
๖.๒.๑ คณะอนุกรรมการประสานแผนงาน โครงการและงบประมาณ รวมทั้งติดตาม
และประเมินผลการดําเนินงาน เปนกลไกหลักรับผิดชอบการประสานแผน งบประมาณ และการติดตามประเมินผล
ในสวนกลางระดับกระทรวง กรม และหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยมี รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ
ที่เลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติมอบหมาย เปนประธาน มีหนาที่ประสานสวนราชการที่เกี่ยวของ ในการ
จัดทําแผนปฏิบัติการ และแผนการใชจายงบประมาณรองรับแผนความมั่นคงแหงชาติทางทะเล ตลอดจนการติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติของสวนราชการและหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ
๖.๒.๒ ศูนยประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล (ศรชล.)
ขึ้นในกองทัพเรือ โดยมีขอบเขตรับผิดชอบการดําเนินงานทั้งในสวนกลาง และในพื้นที่เปาหมาย ประกอบดวย ๖ หนวย
ปฏิบัติหลัก ไดแก กองทัพเรือ กองบังคับการตํารวจน้ํา กรมศุลกากร กรมเจาทา กรมประมง และกรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝ ง โดยมี ก องทั พ เรื อ เป น เจ า ภาพในการบริ ห ารจั ด การ มี เ สนาธิ ก ารทหารเรื อ
เปนผูอํานวยการ ศรชล. ทําหนาที่ประสานงาน และอํานวยการชวยเหลือ สนับสนุนการปฏิบัติของหนวยงานตางๆ
ที่ปฏิบัติงานในทะเล รวมทั้งการจัดตั้งหนวยยอยของ ศรชล.ไดแก ศรชล.เขต ๑ – ๓ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การประสานการปฏิบัติในระดับพื้นที่เปาหมาย

