แผนความมั่นคงแหงชาติทางทะเล
(พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๔)

โดย สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ

สารบัญ
หนา
สรุปสาระสําคัญแผนความมั่นคงแหงชาติทางทะเล (พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๔)

(๑) – (๑๓)

บทที่ ๑ บทนํา
๑. ความนํา
๒. ความสําคัญของทะเล
๓. การดําเนินการเพื่อรักษาผลประโยชนและความมั่นคงของชาติทางทะเลในหวงที่ผานมา
๔. อภิธานศัพท

๑
๑
๒
๓

บทที่ ๒ สรุปสถานการณความมั่นคงทางทะเล

๙

บทที่ ๓ วิสัยทัศนความมั่นคงแหงชาติทางทะเล

๑๕

บทที่ ๔ ยุทธศาสตรการพัฒนาศักยภาพความมั่นคงของชาติทางทะเล

๑๘

บทที่ ๕ ยุทธศาสตรการคุมครองการใชประโยชนจากทะเล

๒๐

บทที่ ๖ ยุทธศาสตรการสรางความสงบเรียบรอยและการสงเสริมการใชประโยชนจากทะเล

๒๒

บทที่ ๗ ยุทธศาสตรการสรางความสมดุลและยั่งยืนของทรัพยากรและสิ่งแวดลอมทางทะเล

๒๔

บทที่ ๘ ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย องคความรู และความตระหนักรูความสําคัญของทะเล
บทที่ ๙ ยุทธศาสตรการบริหารจัดการผลประโยชนของชาติทางทะเลโดยองคกรของรัฐ
บทที่ ๑๐ แนวทางการขับเคลื่อนแผนความมั่นคงแหงชาติทางทะเล

๒๖
๒๘
๓๐

ภาคผนวก
ผนวก ก.

การแบงมอบหนวยงานรับผิดชอบตามแผนความมั่นคงแหงชาติทางทะเล

๓๒

ผนวก ข.

ความเชื่อมโยงของแผนความมั่นคงแหงชาติทางทะเลกับนโยบาย

๕๘

และยุทธศาสตรอื่นที่สําคัญ
ผนวก ค.

สถานการณความมั่นคงทางทะเล

๖๓

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

๖๓
๖๖
๗๓
๗๙
๘๒
๘๗

สถานการณความมั่นคงทางทะเลในระดับโลก
สถานการณความมั่นคงทางทะเลในระดับภูมิภาค
สถานการณความมั่นคงทางทะเลของอาเซียน
สถานการณความมั่นคงทางทะเลของไทยกับประเทศเพื่อนบาน
สถานการณความมั่นคงในพื้นที่ทางทะเลของประเทศไทย
ความรวมมือระหวางประเทศที่เกี่ยวของกับทะเลทั้งในระดับโลก ภูมิภาค
และอนุภูมิภาค

บทที่ ๑
บทนํา
แผนความมั่นคงแหงชาติทางทะเล (พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๔)
๑. ความนํา
ความมั่นคงแหงชาติทางทะเล หมายถึง การที่ประเทศชาติมีสภาวะแวดลอมทางทะเลที่เอื้อตอการดําเนิน
กิจกรรมตางๆ ทางทะเลไดอยางเสรี ปลอดภัย และเหมาะสม จนนําไปสูการบรรลุผ ลประโยชนของชาติ
แผนความมั่นคงแหงชาติทางทะเลฉบับนี้จึงเปนเจตจํานงแหงรัฐ ในการใชและพัฒนาพลังอํานาจแหงชาติทั้งมวล
(National Power) และเปนกรอบแนวทางการดําเนินการของหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อปองกัน รักษา และเพิ่มพูน
ผลประโยชนของชาติทางทะเล ทั้งนี้ แผนความมั่นคงแหงชาติทางทะเล (พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๔) ไดกําหนดขึ้น
ใหเปนแผนหลักสําหรับรองรับการดําเนินการของหนวยงานภาครัฐ และภาคสวนที่เกี่ยวของ เพื่อรวมพลังพิทักษ
ปกปองและรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล โดยมุงเนนการสรางเสถียรภาพ ความปลอดภัย เสรีภาพ
และสภาวะแวดลอมที่เอื้อตอการดําเนินกิจกรรมทางทะเลของทุกภาคสวนอยางยั่งยืน ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการ
ตามแผนความมั่นคงแหงชาติทางทะเล โดยหนวยงานที่เกี่ยวของสามารถขับเคลื่อนไปไดอยางมีประสิทธิภาพ
และสอดคลองกันระหวางมิติความมั่นคงทางทะเลกับมิติการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จึงไดมีการเชื่อมโยง
ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนความมั่นคงแหงชาติทางทะเล กับประเด็นยุทธศาสตรตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติฉบับที่ 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 มีพื้นที่เขตทางทะเลประมาณ ๓๒๐,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร มีความยาวชายฝงทะเล
รวม ๓,๐๑๐ กิโลเมตร (ดานอาวไทย ๑,๙๗๒.๕ กิโลเมตร และดานอันดามัน ๑,๐๓๗.๕ กิโลเมตร) การแบงทะเล
ของไทยประกอบดวย นานน้ําภายใน (Internal Waters) ทะเลอาณาเขต (Territorial Sea) เขตตอเนื่อง
(Contiguous Zone) เขตไหลทวีป (Continental Shelf Zone) และเขตเศรษฐกิจจําเพาะ (Exclusive Economic
Zone - EEZ) และเมื่อพิจารณาที่ตั้งทางภูมิศาสตรของประเทศไทยแลวจะเห็นไดวา นานน้ําอาวไทยมีลักษณะเปนกึ่งปด
(Semi Enclosed Sea) ที่หอมลอมดวยนานน้ําที่เปนเขตเศรษฐกิจจําเพาะของประเทศตางๆ ถึง ๒ ชั้น ดานอาวไทยชั้นใน
คือ ประเทศกัมพูชา เวียดนาม และมาเลเซีย และชัน้ นอก คือ ประเทศจีน อินโดนิเซีย และฟลิปปนส 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

-๒ที่ทําใหเกิดมูลคามากที่สุด คือ การขนสงทางทะเล และในหวง ๑๐ ปขางหนา ผลประโยชนทางทะเลของประเทศไทย
มีแนวโนมมูลคาเพิ่มมากขึ้นอยางตอเนื่อง
ทะเลยังเปนแหลงอาหารที่สําคัญของคนไทย โดยประเทศไทยสามารถทําการประมงไดเปนมูลคามหาศาล
จนกลายเปนสินคาออกที่สําคัญอยางหนึ่งของประเทศ (กองเรือประมงไทยเคยติดอันดับ ๘ ของโลก) นานน้ําไทย
ยังมีทรัพยากรทั้งน้ํามัน กาซธรรมชาติ และแรธาตุ อีกทั้งทะเลยังเปนเสนทางลําเลียงขนสงสินคา ประมาณรอยละ
๙๐ ของการคาระหวางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งสินคาพลังงานอันไดแก น้ํามัน และกาซธรรมชาติ ที่ตองนําเขา
จากตางประเทศเปนหลัก ซึ่งประเทศไทยจะสามารถใชเสนทางคมนาคมทางทะเลไดอยางสะดวกและปลอดภัย
ก็ตอเมื่อพื้นที่เขตทางทะเลของไทยและบริเวณใกลเคียงปราศจากความขัดแยงและภัยคุกคาม ตลอดจนทะเลไทย
และบริเวณชายฝงยังมีภูมิประเทศที่สวยงาม เปนแหลงทองเที่ยวที่มีมูลคาทางเศรษฐกิจอยางมหาศาล นอกจากนี้
ผลประโยชนทางทะเลของประเทศไทยไมจํากัดอยูเฉพาะภายในพื้นที่เขตทางทะเลของประเทศไทยเทานั้น
หากยังรวมถึงทะเลหลวง และเขตทางทะเลของประเทศอื่นทั่วโลกที่สามารถทําความตกลงกันได นับไดวาทะเล
เปนแหลงที่มาของกําลังอํานาจทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา ทหาร วิทยาศาสตร เทคโนโลยี พลังงาน
และสิ่งแวดลอม ที่สงเสริมความมั่นคงและความมั่งคั่งของชาติ ซึ่งในอนาคตพลังอํานาจของชาติที่มาจากทะเล
จะยิ่งทวีความสําคัญมากขึ้น
๓. การดําเนินการเพื่อรักษาผลประโยชนและความมั่นคงของชาติทางทะเลในหวงที่ผานมา
สรุปภาพรวมการดําเนินการเพื่อรักษาผลประโยชนและความมั่นคงของชาติทางทะเลในหวงนโยบาย
ความมั่นคงแหงชาติทางทะเล (พ.ศ.๒๕๔๘ – ๒๕๕๒) มาถึงปจจุบัน (ป ๒๕๕๗) สรุปเรื่องที่สําคัญได ๖ เรื่อง
และปญหาการดําเนินงานที่สําคัญ ๒ ประการ ดังนี้
๓.๑ การเสริมสรางขีดความสามารถและพัฒนากําลังทางเรือ แมมีขอจํากัดในดานงบประมาณ
แตกองทัพเรือไดพัฒนากําลังและขีดความสามารถใหสามารถรองรับภารกิจสําคัญไดเปนอยางดีและมีประสิทธิภาพ
โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาเห็นวา กองทัพเรือมีภารกิจที่สําคัญในการธํารงไวซึ่งอํานาจอธิปไตย และสิทธิอธิปไตย
ของชาติทางทะเล รวมทั้งภารกิจที่เกี่ยวกับการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล
๓.๒ การแก ไ ขปญหาความขัดแย งและสงเสริ มความรวมมื ออันดีกั บประเทศเพื่ อนบา น
ประสบผลสําเร็จ เปนอยางดีและมีความรวมมือที่เ กี่ยวกับ ทะเลมากขึ้น โดยเฉพาะในกรอบของอาเซียน
อยางไรก็ตามยังมีความขัดแยงในเรื่องเขตแดนอยูในหลายพื้นที่ แตอยูในขอบเขตที่สามารถเจรจาและหาขอยุติรวมกัน
ในทางสันติวิธีได สําหรับดานเวียดนาม มีการตกลงแบงเขตทางทะเลรวมกันเปนที่เรียบรอยแลว สําหรับดานเมียนมา
ยังคงมีปญหาการกําหนดเสนเขตแดนบริเวณเหนือเกาะสุรินทรถึงปากแมน้ําปากจั่น และสําหรับดานกัมพูชา
ปญหาอางสิทธิทับซอนในทะเลยังไมสามารถตกลงกันได จึงจําเปนตองใหความสําคัญกับปญหานี้อยางจริงจังมากขึ้น
๓.๓ การคมนาคมขนส งทางทะเลและกิจการพาณิช ยนาวี การคมนาคมขนสง ทางทะเล
นับวาเปนผลประโยชนของชาติทางทะเลที่สําคัญ แมเสนทางคมนาคมในประเทศจะมีความปลอดภัยในระดับหนึ่ง
แตเพื่อเปนการสงเสริมประสิทธิภาพใหมากขึ้น จึงจําเปนตองมียุทธศาสตรการเชื่อมโยงเสนทางคมนาคมทางทะเล

-๓กับเสนทางคมนาคมทางบก และกรอบความรวมมือระหวางประเทศใหชัดเจนมากขึ้น นอกจากนี้ กิจการพาณิชยนาวี
ยังคงขาดการสงเสริมจากภาครัฐ
๓.๔ การดําเนินการเพื่อเขาเปนภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ.๑๙๘๒
สวนราชการและภาคสวนที่เกี่ยวของไดรวมกันผลักดันจนประเทศไทยไดใหสัตยาบันอนุสัญญาสหประชาชาติ
วาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ.๑๙๘๒ เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๔ ซึ่งนําไปสูความจําเปนในการพัฒนากฎหมาย
เพื่อรองรับพันธกรณีตามอนุสัญญาฯ รวมถึงการรับมือกับผลกระทบที่ตามมาหลังการเขาเปนภาคีดวย
๓.๕ การพัฒนาขีดความสามารถของศูนยประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล
(ศรชล.) เนื่องดวยมีขอจํากัดทั้ง ดานภารกิจ งบประมาณ และทรัพยากรของหนวยงานตางๆ ที่เ กี่ยวของ
กับการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล ทําใหประเทศไทยมีความจําเปนตองมีหนวยงานเจาภาพเพื่อทําหนาที่
บูรณาการภารกิจและทรัพยากรเพื่อใหการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
โดยการพัฒนาเสริมสรางขีดความสามารถของ ศรชล.อยางเปนรูปธรรม
๓.๖ การเขามามีสวนรวมของภาคประชาชน และการศึกษา คนควา วิจัย และพัฒนาระบบ
ขอมูลทางสมุทรศาสตร ธรณีวิทยา นโยบายและยุทธศาสตรเกี่ยวกับความมั่นคงทางทะเล สําหรับใชประโยชน
รวมกันและปกปองผลประโยชนของชาติทางทะเลยังมีไมมากพอและไมครอบคลุม ทั้งการสรางจิตสํานึกของประชาชน
ใหตระหนักถึงความสําคัญของทะเลยังมีนอย ไมกวางขวาง และการเขามามีสวนรวมในการปกปองและรักษาความมั่นคง
ทางทะเลยังคงมีขอจํากัดภาคประชาชนขาดการสนับสนุนดูแลจากภาครัฐ มีความขัดแยงระหวางกลุมผูใชประโยชน
จากทะเลอยูในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะปญหาจากการแยงชิงทรัพยากรและการทําลายสิ่งแวดลอม ตลอดจน
การสรางระบบหมูบานเพื่อความมั่นคงทางทะเลยังไมครอบคลุมทั่วถึงในทุกพื้นที่ รวมทั้งยังไมมีการสงเสริม
การสรางเครือขายภาคประชาชนเพื่อเสริมความมั่นคงที่เขมแข็งและเพียงพอ
๓.๗ ปญหาสําคัญของการดําเนินการตามนโยบายของหนวยงานที่เกี่ยวของ
๓.๗.๑ งบประมาณและกําลังของหนวยงานตางๆ มีอยูอยางจํากัดไมเพียงพอตอปริมาณงาน
ที่ตองดําเนินการ ขาดการสงเสริมและพัฒนา อันกระทบตอประสิทธิภาพในการรักษาผลประโยชนของชาติ
และความมั่นคงทางทะเลอยางมาก และเปนขอจํากัดที่สําคัญในการพัฒนาศักยภาพของหนวยงานตางๆ
๓.๗.๒ ภารกิจของหนวยงานตางๆ มีความซ้ําซอน และขาดการบูรณาการ ทําใหขาดประสิทธิภาพ
ในการรับมือกับสถานการณตางๆ ที่เกิดขึ้น รวมไปถึงความไมชัดเจนของขอบเขตอํานาจตามกฎหมายของหนวยงานตางๆ
ยังคงเปนอุปสรรคที่สําคัญในการปฏิบัติงานและดําเนินการตามนโยบายความมั่นคงแหงชาติทางทะเลอีกดวย
๔. อภิธานศัพท
๔.๑ กิจการพาณิชยนาวี (Maritime Transport) หมายถึง การขนสงทางทะเล การประกันภัยทางทะเล
การเดินเรือ กิจการอูเรือ และกิจการทาเรือ และหมายความรวมถึง กิจกรรมอยางอื่นที่เกี่ยวเนื่องโดยตรง
หรือเปนสวนประกอบกับกิจกรรมดังกลาวตามที่กําหนดในกฎกระทรวง

-๔๔.๒ กิจกรรมทางทะเล (Maritime Activities) หมายถึง การดําเนินการเพื่อใชประโยชนจากทะเล
รูปแบบตางๆ อาทิ การขนสงและพาณิชยนาวี การประมง การทองเที่ยวและสันทนาการ การผลิตน้ําจืดจากทะเล
อุตสาหกรรมชายฝง การแสวงหาทรัพยากรที่ไมมีชีวิต การสํารวจและวิจัยทางวิทยาศาสตร การใชประโยชนจากกระแสน้ํา
และกระแสลม การวางสายเคเบิล ฯลฯ
๔.๓ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง (Marine and Coastal Resources) หมายถึง สิ่งตางๆ
ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติในทะเลและที่เกี่ยวของกับทะเล ทั้งที่อยูในและใตพื้นทองทะเล ทั้งที่มีชีวติ และไมมีชีวิต
และมนุษยสามารถนํามาใชประโยชนได เพื่อการดํารงชีวิตของตนและเพื่อความเจริญของประเทศชาติ เชน น้ําทะเล
หาดทราย ชายฝงทะเล ปะการัง สิ่งมีชีวิตตางๆ ที่อาศัยอยูในทะเลและชายฝง แรธาตุ และพลังงาน
๔.๔ โครงสรางพื้นฐานทางทะเลและทรัพยากรทางทะเลหลัก (Maritime Critical Infrastructure
and Key Resources ) หมายถึง โครงสรางพื้นฐานทางทะเลอันประกอบดวยสิ่งปลูกสรางสําคัญอันใชในการอํานวย
ความสะดวก ความปลอดภัย ตอกิจกรรมทางทะเลทั้งปวงทั้งทางตรงและทางออม เชน ทาเรือ เรือ แหลงผลิตพลังงาน
ในทะเล ระบบเทคโนโลยี/สารสนเทศ ระบบสื่อสาร ระบบขนสง ระบบรักษาความปลอดภัย และระบบการใหบริการ
ประเภทตางๆ ในทาเรือ แกเรือ คนประจําเรือ และผูใชบริการประเภทตางๆ หากเมื่อสิ่งเหลานี้ไดรับผลกระทบ
หรือความเสียหายกระทบตอระบบเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข พลังงานและความมั่นคง ของชาติทางทะเลในภาพรวม
โดยมีทรัพยากรทางทะเลหลัก ประกอบดวย บุคลากร อากาศยาน เรือ ระบบสื่อสาร เครื่องมือเครื่องใชในการอํานวย
ความสะดวก ในการบริหาร การใหบริการ การใหความชวยเหลือตอกิจกรรมทางทะเลทุกประเภทที่สงผลตอการรักษา
ผลประโยชนและความมั่นคงของชาติทางทะเล
๔.๕ สภาพแวดลอมทางทะเล (Marine Environment) หมายถึง สิ่งตางๆที่มีความเกี่ยวของสัมพันธกับทะเล
ทั้งที่มีชีวิตและไมมีชีวิต ทั้งที่มองเห็นดวยตาเปลาและไมสามารถมองเห็นดวยตาเปลา ทั้งที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ
และมนุษยสรางขึ้นมา เพื่อตอบสนองความตองการของตน รวมทั้งผลกระทบอันเกิดจากการใชงานนั้น
๔.๖ ผลประโยชนข องชาติ (National Interests) หมายถึง สิ่ง ที่เ ปนความปรารถนา หรือ
แนวคิดสูงสุดของชาติอันเกี่ยวของกับความอยูรอด (Survival) เอกราช (Independence) เกียรติและศักดิ์ศรี
(National Integrity) ความเจริญรุงเรืองของชาติและประชาชน (Prosperity of State and People)
๔.๗ ผลประโยชนของชาติทางทะเล (Maritime National Interests) หมายถึง ผลประโยชนของประเทศ
อันพึงไดรับโดยการแสวงหาและการใชทรัพยากรตางๆ จากทะเล หรือใตดินทองทะเล หรืออากาศเหนือทองทะเลโดยตรง
และโดยทางออมในการดําเนินการใดๆ เพื่อใหเกิดประโยชนแหงชาติขึ้นมา เพื่อการดํารงคงอยูของประเทศที่จะใชทะเลได
อยางอิสระ ปลอดภัย และสามารถสรางความเจริญรุงเรืองทางเศรษฐกิจไดอยางยั่งยืน
๔.๘ แผนความมั่นคงแหงชาติทางทะเล (National Maritime Security Plan) หมายถึง
แนวทางในการพัฒนาและใชพลังอํานาจของชาติทั้งมวล ทั้งทางดานการเมือง เศรษฐกิจ การทหาร สังคมจิตวิทยา
และวิทยาศาสตรเทคโนโลยี เพื่อดํารงไวซึ่งผลประโยชนของชาติทางทะเลอยางยั่งยืน

-๕๔.๙ พลังอํานาจของชาติ (National Power) หมายถึง ขีดความสามารถของชาติในดานการเมือง
เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การพลังงาน สิ่งแวดลอม ฯลฯ ในการดําเนินการ
ตามนโยบายของรัฐเพื่อบรรลุวัตถุประสงคของชาติที่กําหนดไว
๔.๑๐ เขตอํานาจ (Jurisdiction) หมายถึง อํานาจของรัฐชายฝงในการออกกฎหมายและบังคับใชกฎหมาย
ในพื้นที่ทางทะเล ในเขตทางทะเลที่กําหนดไวในอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ.๑๙๘๒
อันไดแก นานน้ําภายใน ทะเลอาณาเขต เขตตอเนื่อง เขตเศรษฐกิจจําเพาะและไหลทวีป
๔.๑๑ อํานาจอธิปไตย (Sovereignty) หมายถึง อํานาจสูงสุด ของรัฐในการปกครองประเทศ
ที่จะดําเนินกิจกรรมใดๆ ในทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ภายในอาณาเขตแหงรัฐ ซึ่งเปนไปตามหลักของกฎหมาย
ระหวางประเทศ
๔.๑๒ สิทธิอธิปไตย (Sovereign Rights) หมายถึง สิทธิในการสํารวจและแสวงประโยชน การอนุรักษ
และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งที่มีชีวิตหรือไมมีชีวิตในน้ําเหนือพื้นดินทองทะเล และในพื้นดินทองทะเล
กับใตดินทองทะเลนั้น และมีสิทธิในสวนที่เกี่ยวกับกิจกรรมอื่นๆ เพื่อการแสวงประโยชนและการสํารวจทางเศรษฐกิจ
เชน การผลิตพลังงานจากน้ํา กระแสน้ําและลมในเขตเศรษฐกิจจําเพาะและไหลทวีป

๔.๑๓ นานน้ําภายใน (Internal Waters) หมายถึง นานน้ําทางดานแผนดินของเสนฐานแหงทะเลอาณาเขต
โดยรัฐชายฝงมีอํานาจอธิปไตยเหนือนานน้ําภายในของตนอยางเต็มที่ (Full Sovereignty) เชนเดียวกับที่รัฐชายฝง
มีอํานาจอธิปไตยเหนือดินแดน (Territory) เวนแตการใชสิทธิผานโดยสุจริตของเรือตางชาติ สําหรับนานน้ําภายใน
ของประเทศไทย นอกจากนานน้ําดานแผนดินของเสนฐานปกติแลว ประเทศไทยไดประกาศใหอาวไทยตอนใน
เปนอาวประวัติศาสตร ทําใหนานน้ําในอาวประวัติศาสตรมีสถานะเปนนานน้ําภายใน และไดประกาศเสนฐานตรง
และนานน้ําภายในของประเทศไทยรวม ๔ บริเวณ ไดแก บริเวณแหลมลิงถึงหลัก เขตแดนไทย - กัม พูชา

-๖บริเวณตั้งแตแหลมใหญถึงแหลมหนาถ้ํา บริเวณตั้งแตเกาะภูเก็ตถึงพรมแดนไทย - มาเลเซีย และบริเวณเกาะกง
ออกถึงพรมแดนไทย - มาเลเซีย (พื้นที่สีเขียวตามภาพ)
๔.๑๔ อาวประวัติศาสตร (Historic Bay) หมายถึง อาวซึ่งตั้งอยูในเขตรัฐเดียว อีกทั้งรัฐนั้นไดยึดถือ
วาเปนสวนหนึ่งของรัฐมาอยางชานานและไดรับการยอมรับจากนานาประเทศ สําหรับประเทศไทยไดประกาศ
ใหอาวไทยตอนในเหนือเสนฐานจากจุดที่หนึ่ง ณ แหลมบานชองแสมสาน ละติจูด ๑๒° ๓๕ ' ๔๕ " เหนือ
ลองจิจูด ๑๐๐° ๕๗ ' ๔๕ " ตะวันออก ตามเสนขนานละติจูดไปทางทิศตะวันตกถึงจุดที่สอง ณ ฝงทะเลตรงขาม
ละติจูด ๑๒° ๓๕ ' ๔๕ " เหนือ ลองจิจูด ๙๙° ๕๗ ' ๓๐ " ตะวันออกเปนอาวประวัติศาสตร และนานน้ําเหนือเสนฐาน
ดังกลาวนี้เปนนานน้ําภายในของประเทศไทย
๔.๑๕ ทะเลอาณาเขต (Territorial Sea) หมายถึง แนวทะเลที่อยูถัดจากอาณาเขตทางบกและ
นานน้ําภายในออกไปไมเกิน ๑๒ ไมลทะเล โดยวัดจากเสนฐานที่กําหนดขึ้นเพื่อใชวัดความกวางของทะเลอาณาเขต
ซึ่งอํานาจอธิปไตยของรัฐชายฝงขยายไปถึงหวงอากาศ (Air Space) เหนือทะเลอาณาเขต ตลอดจนพื้นดินทองทะเล
(Sea - bed) กับดินใตผิวดิน (Subsoil) แหงทะเลอาณาเขตดวย (พื้นที่สีเหลืองตามภาพ)
๔.๑๖ เขตตอเนื่อง (Contiguous Zone) หมายถึง ทะเลที่อยูถัดจากทะเลอาณาเขตออกไปไมเกิน ๒๔
ไมลทะเลจากเสนฐานซึ่งใชวัดความกวางของทะเลอาณาเขต โดยรัฐชายฝงอาจดําเนินการควบคุมที่จําเปน
เพื่อปองกันการฝาฝนกฎหมายและขอบังคับเกี่ยวกับศุลกากร (Customs) การคลัง (Fiscal) การเขาเมือง (Immigration)
หรือการสุขาภิบาล (Sanitation) ภายในอาณาเขตหรือทะเลอาณาเขตของตน และลงโทษการฝาฝนกฎหมาย
และขอบังคับดังกลาว ซึ่งไดกระทําภายในอาณาเขตหรือทะเลอาณาเขตของตน (พื้นที่สีน้ําเงินตามภาพ)
๔.๑๗ เขตเศรษฐกิจจําเพาะ (Exclusive Economic Zone) หมายถึง บริเวณที่ประชิดและ
อยูเลยไปจากทะเลอาณาเขต โดยเขตเศรษฐกิจจําเพาะจะตองไมขยายออกไปเลย ๒๐๐ ไมลทะเลจากเสนฐาน
ซึ่งใชวัดความกวางของทะเลอาณาเขต ในเขตเศรษฐกิจจําเพาะรัฐชายฝงมีสิทธิอธิปไตยเพื่อความมุงประสงค
ในการสํารวจ (Exploration) และการแสวงประโยชน (Exploitation) การอนุรักษ (Conservation) และการจัดการ
(Management) ทรัพยากรธรรมชาติทั้งที่มีชีวิตหรือไมมีชีวิตในน้ําเหนือพื้นดิน ทองทะเล (Water Superjacent
to the Sea - bed) และในพื้นดินทองทะเล (Sea - bed) กับดินใตผิวดิน (Subsoil) ของพื้นดินทองทะเลนั้น
และมีสิทธิอธิปไตยในสวนที่เกี่ยวกับกิจกรรมอื่นๆ เพื่อการแสวงประโยชนและการสํารวจทางเศรษฐกิจในเขต
เชน การผลิตพลังงานจากน้ํา (Water) กระแสน้ํา (Currents) และลม (Winds) และรัฐชายฝงมีสิทธิแตผูเดียว
(Exclusive Rights) ที่จะกอสรางตลอดจนอนุญาตและวางระเบียบการกอสราง การปฏิบัติงานและการใชเกาะเทียม
(Artificial Islands) สิ่งติดตั้ง (Installations) และสิ่งกอสราง (Structures) เพื่อความมุงประสงคในการสํารวจและ
แสวงประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติที่ไมมีชีวิตในเขตเศรษฐกิจจําเพาะ หรือควบคุมการใชสิ่งติดตั้งหรือสิ่งกอสราง
อันอาจรบกวนการใชสิท ธิของรัฐชายฝงในเขตเศรษฐกิจจําเพาะ รวมทั้งเขตอํานาจเกี่ยวกับกฎหมายและ
ขอบังคับตางๆ ที่วาดวยศุลกากร การคลัง สาธารณสุข ความปลอดภัย และการเขาเมือง สวนรัฐอื่นๆ ยังคงมีเสรีภาพ
ในการเดินเรือ (Freedom of Navigation) การบินผาน (Freedom of Overflight) การวางสายเคเบิลและทอใตทะเล
(Freedom of the Laying of Submarine Cables and Pipelines) (พื้นที่สีฟาและสีมวงตามภาพ)

-๗๔.๑๘ เขตไหลทวีป (Continental Shelf Zone) หมายถึง พื้นดินทองทะเล (Sea - bed) และดินใตผิวดิน
(Subsoil) ของบริเวณใตทะเล ซึ่งขยายเลยทะเลอาณาเขตของรัฐตลอดสวนตอออกไปตามธรรมชาติ (Natural Prolongation)
ของดินแดนทางบกของตนจนถึงริมนอกของขอบทวีป (Continental Margin) หรือจนถึงระยะ ๒๐๐ ไมล
ทะเลจากเสนฐานซึ่งใชวัดความกวางของทะเลอาณาเขตในกรณีที่ริมนอกของขอบทวีปขยายไปไมถึงระยะนั้น
๔.๑๙ ทะเลหลวง (High Sea) หมายถึง ทุกสวนของทะเลซึ่งไมไดรวมอยูในเขตเศรษฐกิจจําเพาะ
(Exclusive Economic Zone) ในทะเลอาณาเขต (Territorial Sea) หรือในนานน้ําภายใน (Internal Waters)
ของรัฐ หรือในนานน้ําหมูเกาะ (Archipelagic Waters) ของรัฐหมูเกาะ โดยทะเลหลวงเปดใหแกรัฐทั้งปวง ไมวารัฐชายฝง
(Coastal States) หรือ รัฐไรฝงทะเล (Landlocked States) เสรีภาพแหงทะเลหลวงใชไดภายใตเงื่อนไขที่กําหนดไว
โดยอนุสัญญาฯ และหลักเกณฑอื่นๆ ของกฎหมายระหวางประเทศ เชน เสรีภาพในการเดินเรือ (Freedom of Navigation)
เสรีภาพในการบิน (Freedom of Overflight) เสรีภาพในการทําประมง (Freedom of Fishing) โดยหนาที่สําคัญ
ของรัฐตางๆ ที่ทําการประมงในทะเลหลวง คือ ตองรวมมือกันกําหนดมาตรการในการอนุรักษและจัดการทรัพยากร
ที่มีชีวิตในทองทะเล
๔.๒๐ บริเวณพื้นที่ (The Area) หมายถึง พื้นดินทองทะเลและพื้นมหาสมุทรและดินใตผิวดินที่อยูพน
ขอบเขตของเขตอํานาจแหงชาติ
๔.๒๑ เสนทางคมนาคมทางทะเล (Sea Line of Communication - SLOC) หมายถึง เสนทางระหวางทาเรือ
ทาที่ใชในการขนสงทางทะเล การโลจิสติกส และการทหาร
๔.๒๒ อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ.๑๙๘๒ (United Nations Convention on
the Law of the Sea - UNCLOS) เปนอนุสัญญาที่รวมหัวขอของกฎหมายทะเลไวทั้งหมด ประกอบดวยบทบัญญัติ
ทั้งสิ้น ๓๒๐ ขอ กับอีก ๙ ผนวก บทบัญญัติเหลานี้จะครอบคลุมเรื่องทะเลอาณาเขต เขตตอเนื่องการเดินเรือ และชองแคบ
รัฐหมูเกาะ เขตเศรษฐกิจจําเพาะ ไหลทวีป ทะเลหลวง การบริหารและอนุรักษสิ่งที่มีชีวิตในทะเลหลวง รัฐไรฝงทะเล
การแสวงประโยชนในพื้นที่กนทะเลระหวางประเทศ การสํารวจทางวิทยาศาสตรในทะเล และการระงับกรณีพิพาท
ระหวางประเทศเกี่ยวกับทะเล เปนตน และการเขาเปนภาคีของรัฐจะตองอยูภายใตบทบัญญัติทั้งหมด โดยไมมีขอสงวน
๔.๒๓ ความมั่นคงของมนุษย (Human Security) หมายถึง การที่ประชาชนไดรับหลักประกัน
ดานสิ ท ธิค วามปลอดภัย โดยมีเ ป าหมาย ๒ ประการ คื อ ๑) มนุษย ทุก คนจะต องปลอดจากความกลั ว
(Freedom from fear) ๒) ปลอดจากความขาดแคลนหรือความตองการ (Freedom from want) และ
สามารถสนองตอความจําเปนพื้นฐาน สามารถดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีศักดิ์ศรี ตลอดจนไดรับโอกาสอยางเทาเทียมกัน
ในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง
๔.๒๔ การประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไรการควบคุม (Illegal Unreported and
Unregulated Fishing - IUU)

-๘การทําประมงที่ผิดกฎหมาย คือ การกระทําที่มีลักษณะดังตอไปนี้
- การทําการประมงโดยเรือประมงไทยหรือเรือประมงตางชาติในเขตอํานาจของรัฐใดๆ
โดยไมไดรับอนุญาต หรือขัดตอกฎหมายหรือระเบียบของรัฐนั้น
- การทําการประมงโดยเรือประมงของรัฐที่เปนภาคีสมาชิกขององคกรจัดการประมงระดับภูมิภาค
(Regional Fisheries Management Organization - RFMO) ที่ขัดกับมาตรการอนุรักษและจัดการขององคกร
จัดการประมงระดับภูมิภาคซึ่งรัฐนั้นมีขอผูกพัน หรือขัดกับกฎหมายระหวางประเทศที่เกี่ยวของ
- การกระทําที่ฝาฝนกฎหมายภายในของรัฐใดหรือพันธกรณีระหวางประเทศที่รวมถึงการฝาฝน
กฎระเบียบขององคกรจัดการประมงระดับภูมิภาคที่เกี่ยวของซึ่งกระทําโดยรัฐที่ใหความรวมมือ
การทําประมงที่ขาดการรายงาน คือ การกระทําที่มีลักษณะดังตอไปนี้
- ไมไดแจงหรือรายงาน หรือการรายงานเท็จตอหนวยงานของรัฐซึ่งเปนการกระทําที่ผิดกฎหมาย
และระเบียบของรัฐนั้น
- ไมไดแจงหรือรายงาน หรือรายงานเท็จตอองคกรจัดการประมงระดับภูมิภาคในพื้นที่
ความรับผิดชอบขององคกรนั้น ซึ่งขัดตอวิธีปฏิบัติในการรายงานขององคกรนั้น
การทําการประมงที่ไรการควบคุม คือ การกระทําที่มีลักษณะดังตอไปนี้
- การทําการประมงในพื้นที่ความรับ ผิดชอบขององคก รจัดการประมงระดับ ภูมิภาค
โดยเรือที่ไมมีสัญชาติหรือเรือสัญชาติของรัฐที่ไมไดเปนภาคีสมาชิก หรือเรือของกลุมประเทศที่ไมมีสถานะเปนรัฐ
ซึ่งขัดกับมาตรการอนุรักษและจัดการ และขัดตอความรับผิดชอบของรัฐภายใตการอนุรักษทรัพยากรสัตวน้ํา
ตามหลักกฎหมายระหวางประเทศ

บทที่ ๒
สรุปสถานการณความมั่นคงทางทะเล
จากการประเมินสถานการณความมั่นคงทางทะเลของประเทศไทยในภาพรวม สามารถวิเ คราะห
จุดแข็ง จุดออน โอกาส และสิ่งทาทายของประเทศไทยไดดังตอไปนี้ จุดแข็ง คือ การที่ประเทศไทยตั้งอยู
ในบริเวณเสนทางคมนาคมทางทะเลที่มีความสําคัญของโลก และเปนจุดเชื่อมตอระหวางมหาสมุทรอินเดีย
และมหาสมุทรแปซิฟก อีกทั้งประเทศไทยมีความเปนกลางและไมมีผลประโยชนขัดกับประเทศมหาอํานาจ
ดังเชนในกรณีทะเลจีนใต ตลอดจนการมีกองทัพเรือที่มีศักยภาพในการปฏิบัติการนอกนานน้ําทั้งในภูมิภาค
และนอกภูมิภาค เชน กรณีที่ไทยเขารวมการรักษาความปลอดภัยของเสนทางเดินเรือที่บริเวณอาวเอเดน
ประเทศโซมาเลีย นอกจากนี้ ประเทศไทยไดใหความสําคัญกับความมั่นคงของมนุษย และภัยคุกคามความมั่นคง
รูปแบบใหม (Non - Traditional Threats) ที่เปนมิติความมั่นคงที่สําคัญในโลกยุคปจจุบันอีกดวย สวนในเรื่องโอกาส
การพัฒนาความรวมมือในภูมิภาคเพื่อเสริมสรางความไวเนื้อเชื่อใจและจัดการกับภัยคุกคามตางๆ อยางมีประสิทธิภาพ
อาทิ การตั้งศูนยวิจัยรวมในกรอบอาเซียน การใชกรอบอาเซียน - จีนเปนเวทีหารือในเรื่องทะเลจีนใต และนอกจากนี้
ยังมีโอกาสในการเสริมสรางองคความรู และบุคลากรดานกฎหมายทะเล เพื่อชวยในการผลักดันผลประโยชน
ของชาติทางทะเลในเวทีระหวางประเทศ ในขณะที่จุดออน คือ การที่ประเทศไทยมีอาณาเขตติดตอทางทะเล
เปนบริเวณกวางและอยูใกลเสนทางคมนาคมขนสงทางทะเลของโลก สงผลใหประเทศไทยเปนพื้นที่ออนไหว
ที่จะประสบภัยคุกคามทางทะเล สําหรับในเรื่องความทาทาย สิ่งที่จําเปนตองไดรับการใหความสําคัญ คือ การแกไขปญหา
พื้นที่ทับซอนทางทะเลกับประเทศเพื่อนบาน รวมถึงปญหาการทําประมงผิดกฎหมายและความขัดแยงในเรื่องทรัพยากร
ที่มีความรุนแรงมากขึ้น จากความเสื่อมถอยของทรัพยากรและสิ่งแวดลอมทางทะเล ทั้งในประเด็นสิ่งแวดลอมทางทะเล
จะเปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหภาคประชาสังคม และ NGOs ออกมาเคลื่อนไหวมากขึ้น ทําใหรัฐบาล และภาคประชาสังคม
ตองหันมาดูแลอยางจริงจังและใหความสําคัญ ทั้งในเรื่องของการปองกันความรุนแรงและการแกไขปญหาสิ่งแวดลอม
ความทาทายที่สําคัญประการสุดทาย คือ การกําหนดเปาหมายแหงชาติ หรือแผนชาติทางทะเลที่ตองเรงสราง
ใหเ กิดความชัดเจนมากขึ้น รวมทั้งตองสง เสริม การบูรณาการระหวางหนวยงานและภาคสวนที่เกี่ยวของ
เพื่อใหการขับเคลื่อนการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเลเปนไปอยางมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพ
จากการวิเคราะหในภาพรวม เพื่อสรุปสถานการณความมั่นคงทางทะเล สามารถแบงไดเปน ๕ หัวขอ
ไดแก ๑) สถานการณความมั่นคงทางทะเลในระดับโลก ๒) สถานการณความมั่นคงทางทะเลในระดับภูมิภาค
๓) สถานการณความมั่นคงทางทะเลของอาเซียน ๔) สถานการณความมั่นคงทางทะเลของไทยกับประเทศเพื่อนบาน
และ ๕) สถานการณความมั่นคงในพื้นที่ทางทะเลของประเทศไทย ทั้งนี้ การวิเคราะหสถานการณความมั่นคง
ทางทะเลโดยละเอียด และความรวมมือตางๆ ทั้งในระดับโลก ภูมิภาค และอนุภูมิภาค ไดบรรจุไวใน ภาคผนวก ค
๑. สถานการณความมั่นคงทางทะเลในระดับโลก
ปจจุบันนี้สังคมโลกไดเขาสูยุคโลกาภิวัตนที่เทคโนโลยีอันเจริญกาวหนาไดเชื่อมโยงโลกเขาดวยกัน
ทําใหโลกมีความใกลชิดกันมากขึ้น ความเปนไปทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศตางๆ ไดถูกทําใหเปลี่ยนแปลง
ไปในทิศทางเดียวกันมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งการขยายตัวของระบบทุนนิยมที่ทําใหระบบเศรษฐกิจของโลก
นอกจากเชื่อมโยงกันแลว ยังทําใหมีการเกิดขึ้นของประเทศหรือกลุมประเทศที่มีอํานาจทางเศรษฐกิจใหมๆ
ไมวาจะเปนจีน อินเดีย รัสเซีย บราซิล เกาหลีใต กลุมประเทศสหภาพยุโรป กลุมประเทศอาเซียน เปนตน

- ๑๐ 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
จากการวิเคราะหสถานการณความมั่นคงในระดับโลกพบวา ภัยคุกคามความมั่นคงที่สําคัญที่สงผลกระทบ
อยางกวางขวาง 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 กระแสโลกาภิวัตนที่มาพรอมกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมในแบบทุนนิยมที่เนนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และการมุงแสวงหากําไรสูงสุดเปนหลักทําใหธรรมชาติ
ในฐานะที่เปนทรัพยากร ถูกนํามาใชอยางมาก ขาดความรับผิดชอบ และไรการควบคุม จนธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เสื่อมโทรมอยางรวดเร็ว และสงผลใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอมมากขึ้น ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก
(Climate Change) ที่สงผลกระทบตอระบบนิเวศในพื้นที่ตางๆ ไปทั่วโลก และที่สําคัญปญหาสิ่งแวดลอมยังสงผลตอชีวิต
ของมนุษยในทุกดานอีกดวย ไมวาจะเปนภัยพิบัติ การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของพื้นผิวโลก ความมั่นคงทางพลังงาน
ความมั่นคงทางอาหาร รวมทั้งยังกระทบตอภาคสังคม เชน ปญหาความยากจน การอพยพยายถิ่น และการแยงชิงทรัพยากร
และ ๓) ความขัดแยงทางเศรษฐกิจ การขยายตัวของประชากรโลก การแสวงหากําไรสูงสุดของระบบทุนนิยม
และปญหาสิ่งแวดลอมโลกเปนปจจัยที่สําคัญที่ทําใหความขัดแยงทางเศรษฐกิจมีความเขมขนมากขึ้น เชน ความขัดแยง
จากการแยงชิงตลาดและทรัพยากร ปญหาความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจ ที่สําคัญปญหาจากความขัดแยงทางเศรษฐกิจที่
เพิ่มมากขึ้นอาจนําไปสูความขัดแยงระหวางประเทศและการเกิดขึ้นของภัยคุกคามรูปแบบใหมๆ ได และยังสงผล
ใหความขัดแยงระหวางกลุมคนตางๆ ภายในแตละประเทศมีความรุนแรงยิ่งขึ้นอีกดวย

- ๑๑ ๒. สถานการณความมั่นคงทางทะเลในระดับภูมิภาค
ประเทศไทยตั้งอยูในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟก มีอาณาเขตติดตอกับมหาสมุทรแปซิฟก มหาสมุทรอินเดีย
และชองแคบมะละกา จึงนับไดวาประเทศไทยตั้งอยูบนจุดยุทธศาสตรที่สําคัญใน ๒ แงมุม กลาวคือ ๑) เปนแหลงทรัพยากร
ทั้งที่มีชีวิตและไมมีชีวิต และ ๒) เปนเสนทางเดินเรือที่สําคัญ ดวยเหตุนี้มหาอํานาจตางๆ จึงมุงที่จะรักษาและ
แผขยายอิทธิพลของตนเองในพื้นที่ดังกลาว ดุลยภาพและพลวัตดานความมั่นคงทางทะเลในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟก
จึงขึ้นอยูกับบทบาทและความสัมพันธระหวางประเทศในภูมิภาคกับประเทศมหาอํานาจเปนสําคัญ
ในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟกมีเสนทางยุทธศาสตรดานการขนสงทางทะเลที่สําคัญอยางยิ่ง ไดแก
๑) ชองแคบฮอรมซุ เปนเสนทางผานเขาออกชองทางเดียวของรัฐในตะวันออกกลางที่สงน้ํามันเปนสินคาออก
ความตึงเครียดใดๆ ที่เกิดขึ้นบริเวณชองแคบดังกลาวจึงสรางความออนไหวตอความมั่นคงและเศรษฐกิจของโลก
อยางมาก ๒) ชองแคบมะละกา เปนเสนทางขนสงสินคาและพลังงานของหลายประเทศในทวีปเอเชียรวมทั้งประเทศไทย
มหาอํานาจตางๆ รวมทั้งประเทศชายฝงชองแคบจึงใหความสําคัญตอสถานการณความมัน่ คงในพื้นที่ดังกลาว
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 สหรัฐอเมริกายังคงใหความสําคัญกับ ภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟก
ในฐานะที่เปนจุดยุทธศาสตรทั้งในดานความมั่นคงและเศรษฐกิจ ขณะทีจ่ ีนมุงสรางศักยภาพและเพิ่มบทบาท
ดานความมั่นคงทางทะเลในภูมิภาคใหมีเสถียรภาพและเปนประโยชนตอจีนมากยิ่งขึ้น โดยมุงกระชับความสัมพันธ
กับประเทศในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟก กลุมประเทศตะวันออกกลางและแอฟริกา ควบคูไปกับการสงเสริมความรวมมือ
กับนานาประเทศในระดับพหุภาคี ปจจัยสําคัญที่ทําใหจีนสนใจภูมิภาคนี้อยางมาก คือ การที่จนี ตองพึ่งพาการนําเขาวัตถุดิบ
ในการผลิตและพลังงานผานนานน้ําเอเชียตะวันออกเฉียงใต และชองแคบมะละกา ทั้งนี้ เศรษฐกิจของจีนตองพึง่ พาน้ํามัน
จากตางประเทศเกือบทั้งหมด โดยรอยละ ๘๐ ของน้ํามันที่ถูกบริโภคในจีนขนสงผานมหาสมุทรอินเดีย สงผลใหจีน
มุงสูมหาสมุทรอินเดียในทุกทางเพื่อสรางความมั่นคงใหแกเสนทางขนสงสินคาและพลังงานของตน
การแขงขันของมหาอํานาจในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟก ยังตองคํานึงถึงบทบาทของอีก ๒ ประเทศที่สําคัญ
คือ ญี่ปุน ซึ่งเปนพันธมิตรใกลชิดกับสหรัฐอเมริกาไดเพิ่มบทบาทของตนเองในเวทีการเมืองและความมั่นคงระหวางประเทศ
ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลกมากขึ้น โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่มีความสําคัญตอญี่ปนุ
ทั้งดานเศรษฐกิจและการเมือง เปนแหลงทรัพยากร แหลงลงทุน ฐานการผลิต และตลาดที่สําคัญ แตในปจจุบัน
อิทธิพลของจีนไดแผขยายลงมาในภูมิภาคนี้อยางรวดเร็วและกวางขวาง ทําใหญี่ปุนตองแขงขันอิทธิพลทางเศรษฐกิจ
และความมั่นคงกับ จีนในภูมิภาคนี้มากขึ้น เชนเดียวกับประเทศอินเดีย ยัง คงใหความสําคัญ กับ นโยบาย
เสริมสรางความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบานและประเทศในภูมิภาคอื่นๆ โดยเฉพาะกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
อินเดียใชนโยบายมุงตะวันออก (Look East) เพื่อโดดเดี่ยวปากีสถานและถวงดุลอํานาจกับจีน โดยมองวาการขยายอิทธิพล
ของจีนในภูมิภาคนี้เปนการคุกคามอินเดียทั้งทางตรงและทางออม นอกจากนี้ อินเดียยังมีนโยบายเรงเปดความสัมพันธ

- ๑๒ กับมหาอํานาจอื่นๆ โดยไมเลือกฝาย เพื่อเสริมสรางระบบหลายขั้วอํานาจขึ้นในโลกและเปนการแสดงอิทธิพล
ในภูมิภาคเอเชียใตและมหาสมุทรอินเดีย และอินเดียจะยังคงใชนโยบาย มุงตะวันออกตอไป ซึ่งใหความสําคัญ
ตอการปฏิบัติการทางทะเลเชิงรุกและเสริมสรางขีดความสามารถของกองทัพเรืออีกดวย
๓. สถานการณความมั่นคงทางทะเลของอาเซียน
ความมั่นคงทางทะเลจัดเปนองคประกอบหนึ่งในกรอบความรวมมือของอาเซียนภายใตเสาหลัก
ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน และไดมีการกําหนดแผนงานการจัดตั้งประชาคมการเมืองและ
ความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political - Security Community Blueprint) ปจจุบันมีการสงเสริมความรวมมือ
ทางทะเลในอาเซียนดําเนินการผานกรอบและกลไกตางๆ เชน การประชุมหารืออาเซียนวาดวยประเด็นทางทะเล
(ASEAN Maritime Forum - AMF) และการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน (ASEAN Defense Ministers’
Meeting - ADMM) เปนตน ทั้งนี้ในระยะตอไป สถานการณความมั่นคงทางทะเลของอาเซียนที่ตองเฝาระวัง
ไดแก ๑) การอางสิทธิ์และแยงชิงผลประโยชน ในพื้นที่ทางทะเล ๒) ความไมแนนอนของสถานการณความขัดแยง
ในทะเลจีนใต และการขาดความไวเนื้อเชื่อใจกันของประเทศในภูมิภาค อาจเปนปจจัยหนึ่งที่ผลักดันใหประเทศ
ในภูมิภาคมีความจําเปนตองเสริมสรางกําลังทางเรือของแตละประเทศ ๓) ความปลอดภัยทางทะเลของอาเซียน
โดยเฉพาะจากการกอเหตุของโจรสลัดและการปลนเรือโดยใชอาวุธ เนื่องจากการขยายตัวของเศรษฐกิจอาเซียน
อาจทําใหกลุมโจรสลัดเขามากอเหตุในพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณอื่นที่มีการเฝาระวังไมเขมงวด ๔) การกอการรายทางทะเล
ขีดความสามารถของกลุมกอการรายที่พัฒนาขึ้นและมีการเชื่อมโยงกัน อาจทําใหเสถียรภาพความมั่นคงทางทะเล
ในภูมิภาคเปนอีกเปาหมายหนึ่งที่จะถูกโจมตี
ยุทธศาสตรความมั่นคงทางทะเลของประเทศสมาชิกอาเซียนสามารถประเมินไดดังนี้ ๑) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
แบงภารกิจเปน ๒ ดานคือ ดานการปองกัน และดานการปราบปราม มีเปาหมายสําคัญในการกําจัดความรุนแรง
และการกระทําผิดทางทะเล ใหความปลอดภัยและความชวยเหลือในการเดินเรือ การดูแลอาณาเขตทางทะเล
การปกปองคุมครองและอนุรักษสิ่งแวดลอมทางทะเล การตอตานและปราบปรามอาชญากรรมขามชาติ และ
การเสริมสรางความเชื่อมั่นกับประเทศเพื่อนบานที่มีชายฝงและผูมีสวนไดสวนเสีย รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับความเสี่ยงในภูมิภาค และการฝกและตรวจการณรวมกัน ๒) สาธารณรัฐสิงคโปร แบงภารกิจออกเปน ๓ ดาน
คือ การติดตามภัยคุกคาม การปองปราม และการตอบโต ซึ่งยุทธศาสตรความมั่นคงทางทะเลจะมุงเสริมสราง
ขีดความสามารถของกองทัพเรือใหทันสมัย และสรางความรวมมือกับประเทศในภูมิภาค รวมทั้งสรางความสัมพันธ
ที่ดีตอทั้งสหรัฐอเมริกาและจีน ๓) ประเทศมาเลเซีย มีเปาหมายเพื่อเปนศูนยกลางความรวมมือระหวางประเทศ
ในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟก ทั้งดานการผลิตอาวุธ การพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส และการถายทอดเทคโนโลยี
เสริมสรางขีดความสามารถของกองทัพใหมีความสมดุลในทุกมิติ เชน การคุมครองผลประโยชนของชาติทางทะเล
การถวงดุลอํานาจทางทหาร ๔) สาธารณรัฐฟลิปปนส ยังคงดําเนินยุทธศาสตร โดยใหความสําคัญในการรักษา
อธิป ไตยเหนือดินแดนและเขตเศรษฐกิจ จําเพาะซึ่ง รวมถึง ทะเลจีนใต การคุม ครองทรัพยากรทางทะเล
การรักษาความปลอดภัยและปองกันภัยคุกคาม การปราบปรามอาชญากรรมทางทะเล ๕) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ดําเนินยุทธศาสตรความมั่นคงทางทะเลโดยมุงเนนการพัฒนากองเรือใหทันสมัยทั้งในเชิงปองกันและเชิงรุก
การตอเรือไดเองภายในประเทศ การสรางดุลอํานาจทางทะเลกับประเทศมหาอํานาจ การใชแนวทางกฎหมาย

- ๑๓ ระหวางประเทศหรือการเจรจาทวิภาคีเพื่อระงับปญหาพิพาททางทะเล และการรวมมือกับประเทศอาเซียนในการแกปญหา
ทางทะเล ๖) บรูไนดารุสซาลาม บรูไนใหความสําคัญกับการเสริมสรางขีดความสามารถของกองทัพใหทันสมัย
เพื่อรับมือกับภัยคุกคามตางๆ เนื่องจากมีทรัพยากรน้ํามันบริเวณชายฝงทะเลอาณาเขต รวมทั้งทรัพยากรประมง มี
การจัดตั้งคณะกรรมาธิการดานความมั่นคงทางทะเล ทําหนาที่ประสานงานกับหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวกับภัยคุกคาม
ทางทะเล และจัดตั้งกองกําลังเฉพาะกิจ (Special Force) ซึ่งเปนชุดปฏิบัติการระหวางเจาหนาที่กองทัพเรือ
และกองทัพอากาศบรูไนไวปกปองนานน้ํา ๗) สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา ใหความสําคัญกับการพัฒนากองทัพเรือ
ใหทันสมัยดวยการพัฒนาขีดความสามารถในการตอเรือไวใชภายในประเทศ ควบคูกับการรับความชวยเหลือ
จากมิตรประเทศ เพื่อคุมครองผลประโยชนแหงชาติทางทะเล ซึ่งประกอบดวยแหลงน้ํามัน กาซธรรมชาติ และ
แหลงประมง นอกจากนี้ กองทัพเรือเมียนมา ยังปรับปรุงโครงสรางการสงกําลังบํารุงทางทะเลดวยการปรับปรุงสถานี
ทหารเรือตามเกาะตางๆ ซึ่งปจจุบันกองทัพเรือเมียนมายังคงพัฒนาขีดความสามารถอยางตอเนื่อง ๘) ราชอาณาจักรกัมพูชา
ยุทธศาสตรความมั่นคงทางทะเลของกัมพูชาเปนไปในเชิงปองกัน โดยมุงเนนการจัดการประเด็นขอพิพาททั้งทางบก
และทางทะเลกับประเทศเพื่อนบานอยางตอเนื่อง มีการจัดตั้ง คณะกรรมการความมั่นคงทางทะเลแหงชาติ
(National Committee on Maritime Security - NCMS) มีภารกิจหลักคือ สงเสริมอํานาจอธิปไตยทางทะเล
และบังคับกฎหมายทางทะเล โดยมีหลักการทํางาน คือ การรักษาความมั่นคงทางทะเล การปกปองผลประโยชน ในนานน้ํา
ของประเทศ การตอตานภัยคุกคามทางทะเล และการตอบสนองอยางรวดเร็วตอเหตุการณที่เกิดขึ้นในนานน้ํา
๔. สถานการณความมั่นคงทางทะเลกับประเทศเพื่อนบาน
แนวโนมในอนาคตอันใกลของประเทศตางๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตจะรวมตัวกันใกลชิดมากขึ้น
และจะเขาสูการเปนประชาคมอาเซียนใน พ.ศ.๒๕๕๘ ทั้งทางการเมืองและความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
อยางไรก็ตามประเทศตางๆ ยังคงมีความขัดแยงในหลายดาน รวมทั้งประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบาน โดยสถานการณ
ความขัดแยงที่สําคัญที่สงผลตอความมั่นคงทางทะเลของไทยสามารถสรุปไดดังตอไปนี้ ๑) ดานเมียนมา ยังมีปญหา
เสนเขตแดนทางทะเลที่ยังไมสามารถตกลงกันได รวมไปถึงทะเลยังเปนเสนทางในการลักลอบขนสงยาเสพติด
และการหลบหนีเขาเมืองโดยผิดกฎหมายอีกดวย และในปจจุบันเมียนมาไดควบคุมการประมงมากขึ้น สงผลให
เรือประมงตางชาติไมสามารถลักลอบเขาไปทําการประมงในเขตเมียนมาไดเหมือนในอดีต ๒) ดานมาเลเซีย
ปญหาเขตแดนทางทะเลระหวางไทยและมาเลเซียคลี่คลายมากขึ้นหลังจากมีการตกลงใหพื้นที่อางสิทธิทับซอน
เปนเขตพัฒนารวม ๓) ดานกัมพูชา ความขัดแยงเรื่องพื้นที่อางสิทธิทับซอนทางทะเลจะมีแนวโนมเขมขนขึ้น
โดยเฉพาะอยางยิ่งบริเวณพื้นที่อางสิทธิทับซอนดังกลาวเปนบริเวณที่คาดวาจะมีทรัพยากรทางพลังงานที่อดุ มสมบูรณ
๔) ดานเวียดนาม เวียดนามอนุญาตใหเรือประมงไทยเขาไปทําประมงในลักษณะการเชาเรือเขาไปทําการประมง
แตยังคงมีการลักลอบเขาไปทําประมงโดยไมถูกตองอยูเสมอ อยางไรก็ตามปจจุบันพบวามีเรือประมงของเวียดนาม
รุก ล้ํ าเขามาในพื้ นที่ท างทะเลของไทยจํา นวนมาก และ ๕) ดา นอินโดนีเซี ย อิน โดนี เ ซี ยประกาศหา ม
เรือประมงตางชาติเขาไปทําการประมงในนานน้ําอินโดนีเซียโดยเด็ดขาด ยกเวนเรือประมงที่จดทะเบียนกับ
บริษัทของอินโดนีเซียหรือรวมทุนกับอินโดนีเซียเทานั้น

- ๑๔ ๕. สถานการณความมั่นคงในพื้นที่ทางทะเลของประเทศไทย
สถานการณความมั่นคงและประเด็นปญหาในพื้นที่ทางทะเลของประเทศไทย อาจแบงไดเปน ๓ กลุมที่สําคัญ
และสัมพันธกันคือ ๑) กลุมปญหาการบริหารจัดการของรัฐ ๒) กลุมปญหาที่เกี่ยวเนื่องกับทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
และ ๓) กลุมปญหาภัยคุกคามและอาชญากรรมขามชาติ
๕.๑ กลุม ปญหาการบริหารจัดการของรัฐ
การบริหารจัดการทางทะเลของหนวยงานรัฐยังขาดประสิทธิภาพ ซึ่งเกิดมาจากหลายสาเหตุ
ทั้งการขาดการประสานงานและบูรณาการระหวางหนวยงาน การขาดงบประมาณ กฎหมายหลายฉบับยังมีความลาสมัย
และมีความซ้ําซอน รวมไปถึงการขาดการตระหนักถึงความสําคัญของผลประโยชนของชาติทางทะเลของประชาชน
และผูที่เกี่ยวของ การกําหนดนโยบายของชาติที่ผานมาจึงใหความสําคัญกับทะเลนอย ซึ่งปญหาการบริหารจัดการ
ของภาครัฐนี้ยังสงผลตอกลุมปญหาอื่นๆ ดวย นอกจากนี้การขาดการใหความสําคัญกับทะเลยังสงผลใหเกิดการขาด
การสงเสริมโครงสรางพื้นฐานทางทะเลและทรัพยากรทางทะเลหลัก (Maritime Critical Infrastructure and Key
Resources) อยางมีประสิทธิภาพ เชน ทาเรือ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับทะเล อาทิ การตอเรือ การซอมเรือ
การขนสงทางทะเล ฯลฯ อีกดวย
๕.๒ กลุมปญหาที่เกี่ยวเนื่องกับทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
จากการขาดประสิทธิภาพในการจัดการทางทะเลของภาครัฐ ประกอบกับการแสวงหาประโยชน
จากทรัพยากรธรรมชาติจากทะเลอยางขาดความรับผิดชอบและการควบคุม 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 ความขัดแยง
ระหวางผูประกอบการประมง ทั้งยังบีบใหผูประกอบการประมงออกไปแสวงหาผลประโยชนในเขตประมงของประเทศอื่น
อันนําไปสูปญหาความขัดแยงระหวางประเทศอันเนื่องมาจากการประมงอีกดวย
๕.๓ กลุมปญหาภัยคุกคามและอาชญากรรมขามชาติ
จากการที่ทะเลเปนพื้นที่ที่มีลักษณะเปด ประกอบกับการขาดประสิทธิภาพในการควบคุมทะเล
ทําใหทะเลเปนพื้นที่ที่มีการกระทําผิดกฎหมายมาก และหลายประเด็นปญหามีลักษณะขามชาติ เชน การลักลอบ
ขนสงสิ่งผิดกฎหมาย สินคาหนีภาษี น้ํามันเถื่อน ยาเสพติด การคามนุษย การลักลอบขนสงอาวุธ การหลบหนีเขาเมือง
โดยผิดกฎหมาย การกอการราย โจรสลัด จากสภาพการณของปญหาจึงจําเปนเรงดวนที่ภาครัฐจะตองปรับตัว
เพื่อใหการควบคุมทะเลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น

บทที่ ๓
วิสัยทัศนความมั่นคงแหงชาติทางทะเล
๑. กรอบแนวความคิดในการจัดทําแผนความมั่นคงแหงชาติทางทะเล
ในการยกรางแผนความมั่นคงแหงชาติทางทะเล (พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๔) ไดมีการปรับเปลี่ยนและ
เสริมกรอบแนวคิด สรุปได ๕ ประการ ดังนี้
๑.๑ การขยายกระบวนทัศนเรื่องผลประโยชนและความมั่นคงของชาติทางทะเล ใหครอบคลุม
ทั้งในเรื่อง ความมั่นคงแหงรัฐ (State Security) ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ (Economic Security) ความมั่นคงของสังคม
(Social Security) ความมั่นคงของมนุษย (Human Security) และความมั่นคงของสิ่งแวดลอม (Environmental
Security) และจากการมุงเนนในเรื่องผลประโยชนและความมั่นคงของทางทะเล (Maritime Interests and Security)
ไปสูเรื่องการบริหารกิจการทางทะเลที่ดี (Ocean Governance)
๑.๒ การใชกระบวนการมีสวนรวม (Participation) จากทุกภาคสวน ในการจัดทําแผนความมั่นคงฯ
ไดเนนการเขามามีสวนรวมของภาคสวนตางๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน นักวิชาการ สื่อมวลชน
และโดยเฉพาะผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) เพื่อใชกระบวนการการมีสวนรวมสะทอนสถานการณและ
ประเด็นทางยุทธศาสตรตางๆ อยางรอบดานและครอบคลุม และเพื่อสรางความตื่นตัวหรือสงสัญญาณความชัดเจน
ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรใหเกิดผลเปนรูปธรรมในอนาคต
๑.๓ การปรับเปลี่ยนรูปแบบและโครงสรางของแผนความมั่นคงแหงชาติทางทะเล โดยใหมีโครงสราง
ครอบคลุมทั้งในเรื่องการประเมินภัยคุกคาม สถานการณทางทะเลในทุกระดับ บทบาทของมหาอํานาจ วิสัยทัศน
ยุทธศาสตร ปจจัย แหงความสําเร็จ อภิธานศัพท และมีก ารจัดลําดับ ความสําคัญของประเด็น ยุทธศาสตร
เพื่อใหการดําเนินการตามแผนความมั่นคงฯ เปนไปอยางชัดเจน มีทิศทาง และมีประสิทธิภาพ
๑.๔ การขยายฐานขอ มูล ในการจัดทํา แผนความมั่นคงฯ ใหครอบคลุม ๔ กลุมหลัก คื อ
๑) รายงานผลการปฏิบัติและการประเมินผลนโยบายความมั่นคงแหงชาติทางทะเล (พ.ศ.๒๕๔๘ – ๒๕๕๒)
ของหนวยงานที่เกี่ยวของตางๆ ๒) ขอมูลจากประชาคมขาวกรอง ๓) ขอมูลเชิงลึกและขอคิดเห็นของภาคประชาชน
และภาคสวนที่เกี่ยวของ และ ๔) จากความรูและกระบวนทัศนทางวิชาการ ทั้งนี้ เพื่อใหไดขอมูลและผลการวิเคราะหที่รอบดาน
เปนไปไดในทางปฏิบัติ และสามารถรับมือกับสถานการณในอนาคตได
๑.๕ การใชแนวคิดในการมองไปขางหนาในลักษณะของอนาคตศึกษา (Future Studies) และอนาคตวิทยา
(Futurology) มาใชเพื่อเนนการยกรางแผนความมั่นคงฯ ใหมที่เปดตอทิศทางของอนาคตที่หลากหลาย การรับฟง
อยางมีพลวัตและการมองหลายมิติอยางองครวมทั้งเชิงปริมาณ และคุณภาพ เพื่อสรางเครือขายพัฒนาความสัมพันธ
ทั่วทั้งพื้นที่ การสรางวิสัยทัศนและการผูกมัดในการดําเนินการตามแผนความมั่นคงฯ
๒. วิสัยทัศน
“ประเทศไทยสามารถปกปอง รักษา และแสวงหาผลประโยชนของชาติทางทะเลไดอยางสมดุล
และยั่งยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดวยการมีสวนรวมของทุกฝายในการบริหารจัดการ และการบูรณาการ
การใชพลังอํานาจของชาติในทุกดานอยางมีประสิทธิภาพ”

- ๑๖ ๓. ผลประโยชนของชาติทางทะเล
ผลประโยชนของชาติทางทะเล ตั้งอยูบนพื้นฐานของการยอมรับและการคํานึงถึงผลประโยชน
ของทุกภาคสวนในประเทศ ดังนั้น การกําหนดผลประโยชนของชาติทางทะเลจึงอยูบนพื้นฐานการรับรูของสังคม
โดยทั่วไปวาเปนเปาหมายสูงสุดรวมกันของทุกฝายภายในชาติ เพื่อใหประเทศมีความมั่นคง ประชาชนมีความมั่งคั่ง
และสามารถดํารงอยูไดอยางมีเกียรติภูมิ และศักดิ์ศรีในเวทีระหวางประเทศ ทั้งนี้ สามารถกําหนดผลประโยชน
ของชาติทางทะเลได ดังนี้
๓.๑ อํานาจอธิปไตย บูรณภาพแหงดินแดน สิทธิอธิปไตย และเขตอํานาจของชาติทางทะเล
๓.๒ ความมั่นคง ความสงบเรียบรอย ความปลอดภัย และการมีสภาวะแวดลอมที่เอื้อตอการใชประโยชน
และการดําเนินกิจกรรมทางทะเล
๓.๓ ความเจริญรุงเรือง ความสมบูรณมั่งคั่งที่ยั่งยืนของชาติ และความอยูดีมีสุขของประชาชน
อันเนื่องมาจากกิจกรรมทางทะเลในทุกมิติ
๓.๔ ผลประโยชนสูงสุดและยั่งยืนจากทะเลและสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับทะเลในทุกมิติ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
๓.๕ การมีเกียรติ ศักดิ์ศรี และเปนที่ยอมรับในประชาคมระหวางประเทศดานกิจกรรมทางทะเล
๔. วัตถุประสงคของชาติทางทะเล
จากผลของการวิเคราะหสภาวะแวดลอมดานความมั่นคงทางทะเล สามารถกําหนดเปนวัตถุประสงค
ของชาติทางทะเลได ดังนี้
๔.๑ เพื่อปกปองและรักษาอํานาจอธิปไตย บูรณภาพแหงดินแดน สิทธิอธิปไตย และเขตอํานาจ
ของชาติทางทะเลจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ
๔.๒ เพื่อคุมครองและรักษาชีวิต สิทธิ และทรัพยสินของประชาชนที่ดําเนินกิจกรรมหรือมีความเกี่ยวของ
กับทะเลทั้งในและนอกนานน้ํา
๔.๓ เพื่อจัดการและควบคุมการใชทะเลใหมีความสงบเรียบรอย มีประสิทธิภาพ เอื้อตอการดําเนินกิจกรรม
ของทุกฝายรวมกันอยางสมดุลและยั่งยืน ตลอดจนสงเสริมศักยภาพในการแสวงหาผลประโยชนของชาติทางทะเล
๔.๔ เพื่อปกปอง รักษา และฟนฟูทรัพยากรและสิ่งแวดลอมทางทะเล
๔.๕ เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย เสริมสรางองคความรู ความตระหนักรูความสําคัญของทะเล
และปลูกจิตสํานึกในการรักษาทรัพยากร ตลอดจนสงเสริมการเขามามีสวนรวมของทุกภาคสวน
๔.๖ เพื่อจัดทําและพัฒนากฎหมาย รวมทั้งการบริหารจัดการทางทะเลโดยองคกรของรัฐ

- ๑๗ -

๕. กรอบแนวคิดพื้นฐานสําหรับการดําเนินการภายใตแผนความมั่นคงแหงชาติทางทะเล
แผนความมั่นคงแหงชาติทางทะเล เปนแนวทางการใชและการพัฒนาเครื่องมือตลอดจนพลังอํานาจ
ของชาติทั้งมวล เพื่อนําไปสูการบรรลุวัตถุประสงคของชาติทางทะเลที่ไดกําหนดไว ภายใตสภาวะแวดลอมที่เต็มไปดวยปญหา
อุปสรรค และภัยคุกคามที่เกิดขึ้นทั้งในปจจุบันและมีแนวโนม ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการ
ภายใตแผนความมั่นคงแหงชาติทางทะเลมีความสอดคลองกับคุณคาที่ประชาชนคนไทยยึดมั่น อีกทั้งยังมีความเปนไปได
บนพื้นฐานของจุดแข็ง และจุดออนของชาติ การกําหนดแนวทางการดําเนิน การภายใตแผนความมั่นคง
แหงชาติทางทะเล จึงอยูในกรอบแนวคิดดังตอไปนี้
๕.๑ การดํา เนินการทั้งในเชิงรุก เชิงปองกันและปองปรามอยา งเหมาะสม ในสภาวการณ
ที่ผลกระทบอันเกิดจากภัยคุกคามที่มีความหลากหลายและซับซอน จําเปนตองอาศัยการเตรียมพรอม ทั้งในเชิงรุก
และเชิงรับอยางยืดหยุน รอบคอบ และรอบดาน ซึ่งเปนพื้นฐานในการดําเนิน การภายใตแผนความมั่นคง
แหงชาติทางทะเลที่มีเปาหมายหลักในการปองกันการเกิดขึ้นของปญหาตางๆ ที่สงผลกระทบตอชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชน
๕.๒ การดําเนินการบนพื้นฐานของความรวมมือ ประเทศไทยหรือองคกรใดองคกรหนึ่งของรัฐ
ไมอาจจัดการกับภัยคุกคามตอความมั่นคงทางทะเลแตเพียงลําพังได การรวมมือระหวางหนวยงานภายในประเทศ
และการรวมมือระหวางประเทศโดยเฉพาะในระดับภูมิภาค จึงเปนหลักการสําคัญในการดําเนิน การภายใต
แผนความมั่นคงแหงชาติทางทะเล
๕.๓ การดําเนินการบนพื้นฐานของการดํารงเกียรติยศและศักดิ์ศรีของประเทศ ในฐานะของสมาชิก
ในสังคมโลก ประเทศไทยเปนสวนหนึ่งที่สามารถดํารงและสรางความมั่นคงของโลกใหเกิดขึ้น การดําเนินการภายใต
แผนความมั่นคงแหงชาติทางทะเลจึงอยูบนพื้นฐานของการตระหนักถึงสิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบในฐานะ
ของสมาชิกที่ดีของประชาคมโลก ซึ่งหมายถึงเกียรติยศและศักดิ์ศรีของประเทศ
๕.๔ การดําเนินการบนพื้นฐานของการใชพลังอํานาจของชาติอยางสมดุล และเหมาะสม
หมายถึง การใชพลังอํานาจของชาติอยางสมดุล และสอดคลองกับสถานการณบนพื้นฐานของการมีสวนรวมของทุกฝาย
เพื่อใหการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๕.๕ การดํา เนินการบนพื้นฐานของความสอดคลองกับหลักการและพันธกรณีตางๆ ไดแก
กฎหมายภายในประเทศ กรอบรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย กฎหมายระหวางประเทศ และความรวมมือ
ระหวางประเทศ ตลอดจนหลักการอันเปนสากล อาทิ หลักสิทธิมนุษยชน เปนตน

บทที่ ๔
ยุทธศาสตรการพัฒนาศักยภาพความมั่นคงของชาติทางทะเล
ประเด็นปญหาสําคัญ
ความขัดแยงกับประเทศเพื่อนบาน การรุกราน และการแขงขันในดานการสะสมอาวุธ
วัตถุประสงค
เพื่อปกปองและรักษาอํานาจอธิปไตย บูรณภาพแหงดินแดน สิทธิอธิปไตย และเขตอํานาจของชาติทางทะเล
จากภัยคุกคามทุกรูปแบบ
เปาหมายการดําเนินงาน
๑. หนวยงานที่เกี่ยวของใหความสําคัญกับการปกปองภัยคุกคามทางทะเล
๒. การพัฒนาระบบกําลังทางเรือในการคลี่คลายสถานการณและรองรับการเปลี่ยนแปลงของดุลกําลังในภูมิภาค
๓. ประเทศไทยกับประเทศตางๆ มีความรวมมือที่ใกลชิดในการสนับสนุนการฝกรวมทางทะเล การแลกเปลี่ยน
ขอมูลขาวสารทางทะเลตลอดจนกิจกรรมตางๆ เพื่อสรางความสัมพันธที่ดีและเกิดความไวเนื้อเชื่อใจระหวางกัน
แนวทางดําเนินการ
๑. ใชพลังอํานาจของชาติทั้งมวลในการจัดการกับภัยคุกคามที่เปนรัฐ ดวยแนวคิดเชิงปองกันและปองปราม
โดยมุงเนนการเปนผูนําในการสรางความสัมพันธ ความเขาใจ ความไวเนื้อเชื่อใจระหวางประเทศ และความรวมมือ
กับประเทศตางๆ ตลอดจนใชและแสวงหากลไกการแกไขปญหาความขัดแยงที่เกิดขึ้นโดยสันติวิธี เนนการเจรจา
ทางการเมืองและการทูตเปนหลัก ทั้งนี้ ในสถานการณที่หลีกเลี่ยงการใชกําลังไมได จะตองมีความพรอมและศักยภาพ
ในการควบคุมและคลี่คลายสถานการณไมใหบ านปลายจนสงผลกระทบตอสิทธิและอธิปไตยของประเทศ
(ผลประโยชนของชาติทางทะเลขอที่ ๑ และ ๒)
๒. เสริมสรางและพัฒนากําลังทางเรือใหสอดคลองกับพลังอํานาจอื่นๆ ของชาติ โดยใหอยูในระดับที่เหมาะสม
และเพียงพอตอการเปลี่ยนแปลงของดุลกําลังในภูมิภาค ทั้งใหสอดคลองกับความจําเปนในการปฏิบัติภารกิจ
และหนาที่ในการปองกันประเทศ และการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเลใหมีความมั่นคงยั่งยืน รวมทั้งสนับสนุน
การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของชาติ (ผลประโยชนฯ ขอที่ ๑ ๒ ๓ และ ๔)
๓. พัฒนาความรวมมือและความเขาใจอันดีกับหนวยงานทางทะเลของประเทศเพื่อนบานและมิตรประเทศ
ในทุกระดับ สนับสนุนใหมีการฝกการลาดตระเวนรวม การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารทางทะเล และกิจกรรมอื่นๆ
ที่เอื้อใหเกิดชองทางการติดตอสื่อสารและการสรางความสัมพันธที่ดีระหวางกัน รวมทั้งสนับสนุนภารกิจการรักษาสันติภาพ
ที่เหมาะสมทั้งในระดับภูมิภาคและในระดับโลก โดยเฉพาะภายใตกรอบของอาเซียนและองคการสหประชาชาติ
(ผลประโยชนฯ ขอที่ ๑ ๒ และ ๕)

- ๑๙ ๔. สงเสริมความสัมพันธ ความเขาใจ ความไวเนื้อเชื่อใจระหวางประเทศ และความรวมมือกับประเทศเพื่อนบาน
ทั้งในและนอกภูมิภาค เพื่อลดความขัดแยงและแรงกดดันตอการใชกําลังและขีดความสามารถทางทหารโดยไมจําเปน
รวมถึงแสดงบทบาทที่สรางสรรคในการยุติความขัดแยงระหวางประเทศ (ผลประโยชนฯ ขอที่ ๑ ๒ และ ๕)
๕. ผนึกพลังอํานาจแหงชาติทั้งมวลในการเรงรัดการแกไขปญหาเขตแดนทางทะเลกับประเทศเพื่อนบาน
ใหบรรลุผลโดยเร็ว โดยเนนการเจรจาทางการเมืองและการทูต เพื่อใหสามารถตกลงแบงเขตแดนทางทะเล
กันไดทั้งหมดหรือใหเหลือพื้นที่ขัดแยงนอยที่สุด โดยพิจารณาความเหมาะสมและความเปนไปไดในการจัดทํา
พื้นที่พัฒ นารวมหรืออื่นๆ บนพื้นฐานของการดํารงบูร ณภาพแหง ดินแดนและความสัม พันธอันดีที่ยั่ง ยืน
ระหวางประเทศ (ผลประโยชนฯ ขอที่ ๑ ๒ ๔ และ ๕)

บทที่ ๕
ยุทธศาสตรการคุมครองการใชประโยชนจากทะเล
ประเด็นปญหาสําคัญ
ภัยคุกคามรูปแบบใหมที่มีลักษณะขามพรมแดน ทั้งอาชญากรรมขามชาติ การกอการราย การคามนุษย
ภัยธรรมชาติและภัยที่เกิดจากรัฐที่มีแนวคิดในการใชความรุนแรงในการบังคับใชกฎหมาย
วัตถุประสงค
เพื่อคุมครองและรักษาชีวิต สิทธิ และทรัพยสินของประชาชนที่ดําเนินกิจกรรมหรือมีความ เกี่ยวของกับทะเล
ทั้งในและนอกนานน้ํา
เปาหมายการดําเนินงาน
๑. มีมาตรการและกลไกระหวางประเทศในการระงับปญหาโจรสลัดและการกระทําที่รุนแรงตอเรือ
และประชาชนของประเทศไทย
๒. การพัฒนาระบบตรวจการณและพิสูจนทราบและเปาหมายทางทะเล
๓. การพัฒนาระบบและความเชื่อมโยงของระบบฐานขอมูลขาวสาร
๔. การบูรณาการเกี่ยวกับการเตือนภัยทางทะเลและภัยคุกคามตอความมั่นคง
๕. ประเทศไทย มิตรประเทศ โดยเฉพาะประเทศในกลุมอาเซียนมีความรวมมือที่ใกลชิดกัน โดยใชเวที
ระหวางประเทศในการแกปญหาความมั่นคงทางทะเล
แนวทางดําเนินการ
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)
๒. ดําเนินการทางการทูตและการทหารเพื่อสนับสนุนความรวมมือระหวางประเทศในการจัดการ
กับประเด็นปญหาโจรสลัด พรอมกับสนับสนุนเรือไทยและเรือที่ขนสงสินคาไทยที่ตองผานพื้นที่เสี่ยงภัยใหมีมาตรการ
ในการปองกันตนเองและใชประโยชนจากกองกําลังนานาชาติที่อยูในพื้นที่ (ผลประโยชนฯ ขอที่ ๒ ๓ และ ๕)
๓. เสริมสรางและพัฒนาระบบตรวจการณ เฝาตรวจติดตาม ควบคุมเรือ และพิสูจนทราบเปาหมายตางๆ
ทางทะเล ใหไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อปกปองและรักษาอํานาจอธิปไตย บูรณภาพแหงดินแดน
และสิทธิอธิปไตยทางทะเลจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมทั้งเพื่อเสริมสรางความมั่นคงในการควบคุมกิจกรรมทางทะเล
การบังคับใชกฎหมาย การใหความคุมครอง และความปลอดภัย (ผลประโยชนฯ ขอที่ ๑ ๒ และ ๔)

- ๒๑ ๔. ในเรื่องภัยพิบัติ สาธารณภัย และภัยธรรมชาติ ใหมีการปรับปรุงและพัฒนาองคกร กลไก เครื่องมือ
ขีดความสามารถ ความรวมมือระหวางเจาหนาที่รัฐกับประชาชน และความรวมมือระหวางประเทศ ตลอดจน
การเชื่อมระบบฐานขอมูลแบบบูรณาการ และการเตือนภัยลวงหนาในทุกระดับ เพื่อใหมีการติดตาม คนหา ชวยเหลือ
บรรเทา ฟนฟู และเยียวยาผูประสบภัยทางทะเลอยางมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล ตลอดจนสรางและ
แสวงหากลไกเพื่อประสานความรวมมือกับนานาประเทศ (ผลประโยชนฯ ขอที่ ๒ ๓ และ ๔)
๕. พัฒนาขีดความสามารถของประเทศในดานการแลกเปลี่ยนขาวสาร การขาวกรอง การแจงเตือนภัยลวงหนา
การตรวจการณ การสกัดกั้น ควบคูกับการแสวงหาและใชประโยชนจากความรวมมือระหวางประเทศ ในการรับมือ
กับภัยคุกคามความมั่นคงใหไดอยางมีประสิทธิภาพและทันตอสถานการณ (ผลประโยชนฯ ขอที่ ๒ และ ๕)
๖. นํา ประเด็ น เรื่อ งความมั่ น คงและความปลอดภั ย ทางทะเลเข าสู เ วที ร ะหว า งประเทศต า งๆ
โดยเฉพาะความรวมมือในกลุมประเทศอาเซียน เพื่อสนับสนุนการสรางมาตรการ เครื่องมือ และความรวมมือดานอื่นๆ
ในการใหความชวยเหลือทางทะเลรวมกัน ตลอดจนการเตรียมความพรอมของหนวยงานของไทยในการเขาไปมีสวนรวม
ในความรวมมือนี้ (ผลประโยชนฯ ขอที่ ๒ ๓ และ ๕)

บทที่ ๖
ยุทธศาสตรการสรางความสงบเรียบรอยและสงเสริมการใชประโยชนจากทะเล
ประเด็นปญหาสําคัญ
๑. ความขัดแยงทางเศรษฐกิจจากทั้งภายในและภายนอกประเทศ
๒. การกระทําที่ผิดกฎหมาย
๓. การบังคับใชกฎหมายและการบริหารจัดการทะเลที่ขาดประสิทธิภาพ
๔. การขาดการสนับสนุนและการบูรณาการในการใชประโยชนจากทะเล
วัตถุประสงค
เพื่อจัดการและควบคุมการใชทะเลใหมีความสงบเรียบรอย มีประสิทธิภาพเอื้อตอการดําเนินกิจกรรมรวมกัน
อยางสมดุลและยั่งยืน ตลอดจนสงเสริมศักยภาพในการแสวงหาผลประโยชนของชาติทางทะเล
เปาหมายการดําเนินงาน
๑. การพัฒนาและเชื่อมโยงเสนทางคมนาคมทางทะเลที่สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ
๒. พัฒนาความรวมมือและสรางเครือขายการขนสง การประมง การทองเที่ยวทางทะเลรวมไปถึงกิจการพาณิชยนาวี
๓. มีการดําเนินกิจกรรมทางทะเลอยางเปนธรรม เคารพสิทธิและวัฒนธรรมของชุมชนที่แสวงหา
ผลประโยชนจากทะเล
๔. มีมาตรการในการแกไขปญหาความขัดแยงในการใชทรัพยากรทางทะเล
๕. มีแนวทางการกําหนดพื้นที่ปกครองทางทะเล
แนวทางดําเนินการ
๑. สงเสริมใหมีการพัฒนา การอํานวยความสะดวก และการเชื่อมโยงเสนทางคมนาคมทางทะเล ใหสอดคลอง
กับยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศและความรวมมือทั้งในและระหวางประเทศ (ผลประโยชนของชาติทางทะเล
ขอที่ ๓ ๔ และ ๕)
๒. สงเสริมความรวมมือในการสรางเครือขายคมนาคมขนสง การประมง และการทองเที่ยวทางทะเล
รวมถึงใหมีการบริหารจัดการ และใชประโยชนจากทะเลอยางมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย (ผลประโยชนฯ
ขอที่ ๓ และ ๔)
๓. สงเสริมและสนับสนุนกิจการพาณิชยนาวี เพื่อเปนการสรางผลประโยชนทางเศรษฐกิจ และสนับสนุนภารกิจ
ดานความมั่นคงในภาวะไมปกติ โดยกําหนดใหมีกรอบมาตรฐานและการสรางแรงจูงใจที่ชัดเจนและเหมาะสม อาทิ
การสงเสริมการลงทุน การลดภาษี เปนตน ตลอดจนมีการสงเสริมการแสวงหาผลประโยชนทางเศรษฐกิจ
ทั้งในและนอกนานน้ําที่มีทิศทาง ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ (ผลประโยชนฯ ขอที่ ๓ และ ๔)

- ๒๓ ๔. การดําเนินกิจกรรมเพื่อแสวงหาประโยชนจากทะเล ทั้งกิจกรรมของภาครัฐและกิจกรรมของภาคเอกชน
จะตองคํานึงถึงสิทธิ ความเปนธรรม และวัฒนธรรมของชุมชนในพื้นที่ รวมทั้งการใหความสําคัญในเรื่องผลกระทบ
ที่มีตอสิ่งแวดลอมทางทะเล (ผลประโยชนฯ ขอที่ ๓ และ ๔)
๕. หนวยงานที่เกี่ยวของกับการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเลตองจัดใหมีมาตรการเชิงปองกัน
และมาตรการแกไขปญหาความขัดแยงอันเกิดจากการใชทรัพยากรทางทะเลอยางสันติวิธีและเปนธรรมแกทุกฝาย
(ผลประโยชนฯ ขอที่ ๒ ๓ และ ๔)
๖. จั ด ระเบี ย บการบริ ห ารจั ด การประโยชน แ ละการดํ า เนิ น กิ จ กรรมทางทะเลอย า งโปร ง ใส
มีประสิทธิภาพ เปนธรรม สมดุล และยั่งยืน เพื่อใหการดําเนินการหรือกิจกรรมของทุกภาคสวนในการแสวงหา
ประโยชนจากทะเล เปนไปดวยความเรียบรอย บนพื้นฐานของการเคารพสิทธิ มีความเปนธรรมตอชุมชนในพื้นที่
และสงผลกระทบเชิงลบนอยที่สุดตอสิ่งแวดลอมทางทะเล (ผลประโยชนฯ ขอที่ ๒ ๓ และ ๔)
๗. ใหมีการกําหนดเขตพื้นที่ปกครองทางทะเล เพื่อใหการบังคับใชกฎหมายเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
(ผลประโยชนฯ ขอที่ ๒ ๓ และ ๔)

บทที่ ๗
ยุทธศาสตรการสรางความสมดุลและยั่งยืนของทรัพยากรและสิ่งแวดลอมทางทะเล
ประเด็นปญหาสําคัญ
๑. สิ่งแวดลอมถูกทําลายอยางหนัก รุนแรง และมีผลกระทบในวงกวาง
๒. การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งจะสงผลกระทบอยางรายแรงในอนาคต
๓. การแสวงหาผลประโยชนจากทะเลอยางขาดความรับผิดชอบ
๔. ขาดนโยบาย/ยุทธศาสตรที่เหมาะสมในการกํากับดูแลการใชประโยชนจากทรัพยากรทางทะเล
๕. การบังคับใชกฎหมายและการบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพ ขาดความรวมมือจากภาคสวนตางๆ
จนทําใหสิ่งแวดลอมถูกทําลายอยางรวดเร็ว
วัตถุประสงค
เพื่อปกปอง รักษา และฟนฟูทรัพยากรและสิ่งแวดลอมทางทะเล
เปาหมายการดําเนินงาน
๑. มีมาตรการในการสรางความสมดุลและความยั่งยืนในการใชประโยชนจากทะเล โดยคํานึงถึงประเด็นสิ่งแวดลอม
๒. มีการสงเสริมใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและการดําเนินกิจกรรม
ที่เกี่ยวกับทรัพยากรและสิ่งแวดลอมทางทะเล
๓. หนวยงานภาครัฐมีธรรมาภิบาลในการจัดการดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอมทางทะเล
๔. มีมาตรการและกฎหมายในการควบคุมการใชประโยชนจากทรัพยากรและสิ่งแวดลอมทางทะเล
๕. มีการใชประโยชนจากกรอบความรวมมือระหวางประเทศ
แนวทางดําเนินการ
๑. ผลักดันเรื่องการคํานึงถึงสิ่งแวดลอมใหเปนปจจัยสําคัญในกระบวนการทางนโยบาย ยุทธศาสตร
และการดําเนินการที่เกี่ยวของกับทะเล รวมทั้งมีม าตรการเชิงรุก ในการสรางความสมดุล และความยั่งยืน
(ผลประโยชนของชาติทางทะเลขอที่ ๓ และ ๔)
๒. สนับสนุนและสงเสริมใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวมในกระบวนการทางนโยบายและการดําเนิน
กิจกรรมตางๆ ของภาครัฐตามกฎหมายและรัฐธรรมนูญบัญญัติไว (ผลประโยชนฯ ขอที่ ๓ และ ๔)
๓. สนับสนุนสิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากร และสงเสริมใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวมในการเฝาระวัง
และดูแลรักษาสิ่งแวดลอมในพื้นที่ของตน ตลอดจนสรางความตระหนักรูถึงผลกระทบจากการทําลายทรัพยากร
และสิ่งแวดลอม (ผลประโยชนฯ ขอที่ ๓ และ ๔)

- ๒๕ ๔. หนวยงานและภาคสวนตางๆ ของรัฐที่เกี่ยวของและมีอํานาจหนาที่ จะตองดําเนินการในการบังคับใชกฎหมาย
อยางเครงครัด โปรงใส และมีความเปนธรรม เพื่อหยุดยั้งการสรางผลกระทบตอสิ่งแวดลอมทางทะเล รวมทั้ง
สรางขีดความสามารถในการจัดการกับมลพิษที่เกิดขึ้นไดอยางทันทวงที (ผลประโยชนฯ ขอที่ ๒ ๓ และ ๔)
๕. หนวยงานที่เกี่ยวของจะตองมีมาตรการในการควบคุมการแสวงหาประโยชนจากทะเลอยางเขมงวด
ทั้งจากหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะธุรกิจที่แสวงหาผลประโยชนจากทะเลตองมีการจัดระเบียบและ
สรางจิตสํานึก รวมถึงสงเสริมใหมีการดําเนินการในลักษณะที่สมดุลตอทั้งชุมชนและสิ่งแวดลอม (ผลประโยชนฯ
ขอที่ ๓ และ ๔)
๖. หนวยงานหรือองคกรที่มีหนาที่ดูแลสิ่งแวดลอมทางทะเลตองเรงรัดดําเนินการใหมีกฎหมายที่เกี่ยวของ
กับสิ่งแวดลอมทางทะเลที่ชัดเจนและมีลักษณะบูรณาการ ตลอดจนมีมาตรการที่เด็ดขาดและเปนธรรม (ผลประโยชนฯ
ขอที่ ๓ และ ๔)
๗. สรางและใชประโยชนจากความรวมมือระหวางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรอบความรวมมือ
ของกลุมประเทศอาเซียน เอเปค และความรวมมือภายใตอนุสัญญาตางๆ ซึ่งไทยเปนรัฐภาคี เพื่อสงเสริมความรวมมือ
ในการปกปอง รักษา และฟนฟูทรัพยากรและสิ่งแวดลอมทางทะเล (ผลประโยชนฯ ขอที่ ๓ ๔ และ ๕)

บทที่ ๘
ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย องคความรู และความตระหนักรูความสําคัญของทะเล
ประเด็นปญหาสําคัญ
๑. ขาดองคกรและระบบฐานขอมูลที่เกี่ยวของกับทะเลทั้งดานความมั่นคงและดานอื่นๆ
๒. ภาคประชาชนขาดความรู ความเขาใจ และขาดมิติทางความคิดที่เกี่ยวของกับทะเล
๓. ภาครัฐขาดบุคลากรที่มีความรูความเขาใจ และความชํานาญในเรื่องที่เกี่ยวของกับทะเล
๔. ขาดการสงเสริมการเขามามีบทบาทของภาคประชาชนอยางเพียงพอ
วัตถุประสงค
เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย เสริมสรางองคความรู ความตระหนักรูความสําคัญของทะเลและปลูกจิตสํานึก
ในการรักษาทรัพยากร ตลอดจนสงเสริมการเขามามีสวนรวมของทุกภาคสวน
เปาหมายการดําเนินงาน
๑. การจัดตั้งสถาบันหรือองคกรทางวิชาการ เพื่อเสริมสรางองคความรูในการบริหารจัดการทางทะเล
๒. ประชาชนมีความรูและความเขาใจการใชประโยชนจากทะเล
๓. บุคลากรที่มีความรูความเชี่ยวชาญทางทะเลในทุกมิติ
๔. มีการสรางเครือขายและศักยภาพของชุมชนในการปกปองผลประโยชนของชาติทางทะเลเพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติของหนวยงานภาครัฐ
๕. เพิ่มองคความรู การศึกษางานวิจัยทางวิชาการดานความมั่นคงแหงชาติทางทะเล
แนวทางดําเนินการ
๑. ใหจัดตั้งองคกรหรือสถาบันที่ทําหนาที่ศึกษา คนควา วิจัย และจัดการความรูเกี่ยวกับทะเลในรูปแบบ
ที่เหมาะสม เพื่อเปนศูนยกลางขอมูลเชิงวิชาการทางทะเล สมุทรศาสตร ธรณีวิทยา ชีววิทยาทางทะเล และ
อุตุนิยมวิทยาทางทะเล รวมทั้งวิศวกรรมชายฝงและสิ่งแวดลอม สําหรับใชประโยชนรวมกันในการปกปองและรักษา
ความมั่นคงของชาติ และการใชประโยชนจากทรัพยากรทางทะเลใหเกิดประโยชนสูงสุดและมีความยั่งยืน
(ผลประโยชนของชาติทางทะเลขอที่ ๒ ๓ ๔ และ ๕)
๒. รณรงค ใหความรู การศึกษา และประชาสัมพันธกับประชาชนและผูที่มีสวนไดสว นเสีย ใหตระหนัก
ถึงความสําคัญและการใชประโยชนจากทะเลอยางยั่งยืนและเหมาะสม รวมทั้งเปดโอกาสใหเขามามีสวนรวม
ในการปกปองและรักษาความมั่นคงทางทะเล (ผลประโยชนฯ ขอที่ ๒ ๓ และ ๔)

- ๒๗ ๓. เรงรัดการพัฒนาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญดานการบริหารจัดการทางทะเล ดานนโยบายและ
ยุทธศาสตรทางทะเล ดานกฎหมายระหวางประเทศที่เกี่ยวของกับทางทะเล ดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอมทางทะเล
และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับทางทะเลใหเพียงพอ รวมทั้งสงเสริมใหบุคลากรที่มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวของ
กับการรักษาผลประโยชนและความมั่นคงทางทะเลใหไดรับการพัฒนาศักยภาพอยางตอเนื่อง เพื่อใหทันตอการเปลี่ยนแปลง
ของสถานการณทางทะเล (ผลประโยชนฯ ขอที่ ๑ ๒ ๓ ๔ และ ๕)
๔. เสริมสรางศักยภาพของคน ชุมชน พื้นที่บริเวณชายฝงทะเลและเกาะแกง รวมทั้งพัฒนาและจัดตั้งอาสาสมัคร
ในการปกปองผลประโยชนของชาติทางทะเล ตลอดจนสรางเครือขายขอมูลขาวสารภาคประชาชน เพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติของหนวยงานราชการในการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล และเปนเครือขายภาคประชาชนที่เขมแข็ง
ในการรวมมือกันปกปองดูแลสิทธิของคนและชุมชนในพื้นที่ (ผลประโยชนฯ ขอที่ ๒ ๓ และ ๔)
๕. ให มี ก ารศึ ก ษาวิ จั ย ทางวิ ช าการเพื่อ เสริ ม สร า งองค ค วามรู ใ นมิ ติ ด า นความมั่น คงทางทะเล
เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนความมั่นคงแหงชาติทางทะเลไปสูการปฏิบัติในทุกระดับ ทั้งนโยบายและในระดับปฏิบัติ
โดยเฉพาะการศึกษาวิจัยผลกระทบที่มีตอทรัพยากรและสิ่งแวดลอมทางทะเลจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และภูมิประเทศบริเวณชายฝง รวมถึงผลกระทบจากการพัฒนาบริเวณชายฝงทะเล และเสนอมาตรการแกไข
และปรับตัวใหทันตอสถานการณ (ผลประโยชนฯ ขอที่ ๒ ๓ และ ๔)

บทที่ ๙
ยุทธศาสตรการบริหารจัดการผลประโยชนของชาติทางทะเลโดยองคกรของรัฐ
ประเด็นปญหาสําคัญ
๑. องคกรของรัฐขาดประสิทธิภาพในการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล
๒. กฎหมายไมทันสมัยและไมมีมาตรการที่เขากับสถานการณ
๓. ผลกระทบจากการเขาเปนภาคีในอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ.๑๙๘๒
วัตถุประสงค
เพื่อจัดทําและพัฒนากฎหมาย รวมทั้งการบริหารจัดการทางทะเลโดยองคกรของรัฐ
เปาหมายการดําเนินงาน
๑. มีกฎหมาย ระเบียบ แผน เพื่อรองรับการเขาเปนภาคีสนธิสัญญาหรือความตกลงระหวางประเทศที่เกี่ยวของ
กับทะเลโดยคํานึงถึงผลประโยชนของชาติ
๒. มีการเรงรัดการพัฒนากฎหมายใหสอดคลองกับการปฏิบัติงานในพื้นที่ทางทะเลและพันธกรณีระหวางประเทศ
๓. การนําแผนความมั่นคงแหงชาติทางทะเลไปปฏิบัติและการบูรณาการการดําเนินงานระหวางหนวยงาน
และเครือขายที่เกี่ยวของ
๔. มีหนวยงานในการบูรณาการปฏิบัติและการสนธิกําลังเพื่อบังคับใชกฎหมาย
๕. หนวยงานที่เกี่ยวของทั้งระดับสวนกลางและระดับพื้นที่มีการบูรณาการแผนงานโครงการรองรับแผนความมั่นคง
ใหเปนไปในทิศทางเดียวกันรวมทั้งมีการติดตามประเมินผลอยางเปนระบบ
แนวทางดําเนินการ
๑. ใหมีการดําเนินการเพื่อรองรับการเขาเปนภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ.๑๙๘๒
รวมถึงใหมีการพิจารณาเขาเปนภาคีสนธิสัญญาหรือความตกลงระหวางประเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับทะเลโดยเร็ว
โดยคํานึงถึงผลประโยชนของชาติอยางรอบคอบทุกดาน (ผลประโยชนของชาติทางทะเลขอที่ ๑ ๒ ๓ ๔ และ ๕)
๒. ติดตามและเรง รัด การพัฒ นากฎ ระเบียบ แผน หรือ กฎหมายภายในอื่น ๆ เพื่อ รองรับ และ
สนับสนุนสิทธิประโยชนของรัฐ และการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในพื้นที่ทางทะเล โดยใหสอดคลองกับหลักกฎหมาย
และพันธกรณีระหวางประเทศ รวมทั้งใหมีความสอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนไป (ผลประโยชนฯ ขอที่ ๑
๒ ๓ ๔ และ ๕)
๓. ใหสวนราชการและหนวยงานที่เกี่ยวของนําแผนความมั่นคงแหงชาติทางทะเลไปปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ
โดยเรงดําเนินการจัดทําแผนงาน โครงการ และงบประมาณรองรับ รวมทั้งกําหนดมาตรการที่สําคัญ โดยประสาน
การดําเนินงาน และบูรณาการรวมกันระหวางสวนราชการและเครือขายที่เกี่ยวของอยางเปนเอกภาพ รวมทั้ง
ใหมีการกําหนดการดําเนินการตามยุทธศาสตรฯ ในแผนพัฒนากลุมจังหวัดภายใตการบริหารจัดการของคณะกรรมการ

- ๒๙ บริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) และแผนพัฒนาจังหวัดภายใตการบริหารจัดการของคณะกรรมการ
บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ตลอดจนใหมีการเชื่อมโยงแผนความมั่นคงแหงชาติทางทะเลกับแผนการบริหาร
ราชการแผนดิน และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (ผลประโยชนฯ ขอที่ ๑ ๒ ๓ และ ๔)
๔. ใหจัดตั้งหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบในการดูแลและรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเลที่มีอํานาจ
ตามกฎหมายในการสั่งการและการบูรณาการความรวมมือระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของกับการรักษาผลประโยชน
ของชาติทางทะเลใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ (ผลประโยชนฯ ขอที่ ๒ ๓ ๔ และ ๕)
๕. ใหหนวยงานหรือองคกรในระดับทองถิ่น สนับสนุนดวยการจัดทําแผนงาน โครงการ และงบประมาณ
เพื่อดําเนินการตามแผนความมั่นคงแหงชาติทางทะเล (ผลประโยชนฯ ขอที่ ๑ ๒ ๓ ๔ และ ๕)
๖. ใหมีภาคีเครือขายสนับสนุนการนําแผนความมั่นคงแหงชาติทางทะเลไปปฏิบัติ โดยใหภาควิชาการ ภาคเอกชน
และภาคประชาชนเขามามีสวนรวมเปนเครือขายในการขยายผลแผนความมั่นคงฯ (ผลประโยชนฯ ขอที่ ๒ ๓ และ ๔)
๗. ใหมีกลไกและระบบการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ โดยการสรางดัชนีชี้วัดความสําเร็จ เพื่อติดตาม
ประสานงาน ประเมินผล และปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติตามแผนความมั่นคงแหงชาติทางทะเลอยางตอเนื่องเปนรูปธรรม
(ผลประโยชนฯ ขอที่ ๒ ๓ และ ๔)

บทที่ ๑๐
แนวทางการขับเคลื่อนแผนความมั่นคงแหงชาติทางทะเล
๑. การขับเคลื่อนแผนความมั่นคงแหงชาติทางทะเลไปสูการปฏิบัติ ภายใตกลไกระดับตางๆ
๑.๑ ระดับนโยบาย
คณะกรรมการนโยบายและอํานวยการรักษาผลประโยชนแหงชาติทางทะเล (นอปท.)
โดยมี รองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เปนประธาน มีหนาที่จัดทํานโยบาย/ยุทธศาสตร แผนความมั่นคง
แหงชาติทางทะเล และอํานวยการ ประสานงาน และกํากับดูแลการปฏิบัติงาน ตลอดจนติดตาม ประเมินผล
การดําเนินงานของสวนราชการและหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ และมีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวของ
ตามความจําเปน
๑.๒ ระดับปฏิบัติทั้งในสวนกลางและในพื้นที่เปาหมาย
๑.๒.๑ คณะอนุกรรมการประสานแผนงาน โครงการและงบประมาณ รวมทั้งติดตาม
และประเมินผลการดําเนินงาน เปนกลไกหลักรับผิดชอบการประสานแผน งบประมาณ และการติดตามประเมินผล
ในสวนกลางระดับกระทรวง กรม และหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยมี รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ
ที่เลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติมอบหมาย เปนประธาน มีหนาที่ประสานสวนราชการที่เกี่ยวของในการจัดทํา
แผนปฏิบัติการ และแผนการใชจายงบประมาณรองรับแผนความมั่นคงแหงชาติทางทะเล ตลอดจนการติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติของสวนราชการและหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ
๑.๒.๒ ศูนยประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล (ศรชล.)
ขึ้นในกองทัพเรือ โดยมีขอบเขตรับผิดชอบการดําเนินงานทั้งในสวนกลาง และในพื้นที่เปาหมาย ประกอบดวย ๖
หนวยปฏิบัติหลัก ไดแก กองทัพเรือ กองบังคับการตํารวจน้ํา กรมศุลกากร กรมเจาทา กรมประมง และกรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝง โดยมีกองทัพเรือเปนเจาภาพในการบริหารจัดการ มีเสนาธิการทหารเรือ เปนผูอํานวยการ
ศรชล.ทําหนาที่ประสานงาน และอํานวยการชวยเหลือ สนับสนุนการปฏิบัติของหนวยงานตางๆ ที่ปฏิบัติงานในทะเล
รวมทั้งการจัดตั้งหนวยยอยของ ศรชล.ไดแก ศรชล.เขต ๑ – ๓ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประสานการปฏิบัติ
ในระดับพื้นที่เปาหมาย
๒. ปจจัยแหงความสําเร็จ
การขั บ เคลื่ อ นแผนความมั่ น คงแห ง ชาติ ท างทะเลให ส ามารถปฏิ บั ติ ไ ด อ ย า งเป น รู ป ธรรม
จําเปนตองใหความสําคัญกับปจจัยที่เปนองคประกอบสําคัญ อันจะนําไปสูก ารความสําเร็จตามเปาหมายของแผน ดังนี้
๒.๑ มีระบบการบริหารจัดการแผนความมั่นคงฯ ที่มีประสิทธิภาพ โดยมีการจัดลําดับความสําคัญ
ประเด็นยุทธศาสตร มีการแบงมอบความรับผิดชอบภารกิจของสวนราชการที่เปนหนวยเจาภาพและหนวยที่มีสวนรวม
ในการปฏิบัติตามแผนความมั่นคงแหงชาติทางทะเลที่ชัดเจน และมีการบูรณาการระหวางหนวยงานในการจัดทํา
แผนงานโครงการ รวมทั้งมีงบประมาณรองรับอยางพอเพียง

- ๓๑ ๒.๒ มีกลไกในการนําแผนความมั่นคงฯ ไปปฏิบัติและระบบการประเมินผล ทั้งในระดับนโยบาย
และอํานวยการปฏิบัติ เพื่อติดตาม ประสานงาน ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนความมั่นคงแหงชาติทางทะเลที่ตอเนื่อง
และสรางตัวชี้วัดความสําเร็จ
๒.๓ มีการสรางความสมดุลและความสอดคลองทั้งดานความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
โดยการสรางหลักของการใชทะเลที่มองทะเลเปนภาพเดียวกันทั้งหมด และมีตัวชี้วัดที่จะเปนตัวประเมินผล
หรือตัดสินรวมกัน ดวยการตระหนักถึงความซับซอนของกิจกรรมทางทะเลที่มีความหลากหลาย เชน ความเจริญกาวหนา
ทางเศรษฐกิจ การอยูดีมีสุขของคนในสังคม และความยั่งยืนของสิ่งแวดลอมทางทะเล
๒.๔ มีการศึกษาวิจัยทางวิชาการเพื่อเสริมสรางองคความรูในมิติทางดานความมั่นคงทางทะเล
โดยการจัดตั้ง องคก รที่มีส ถานะ อํานาจหนาที่ และกฎหมายรองรับ ชัดเจนในการรักษาความมั่นคงและ
ผลประโยชนของชาติทางทะเล เพื่อศึกษาวิจัย สรางองคความรู และกระบวนการเรียนรู เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน
แผนความมัน่ คงแหงชาติทางทะเลไปสูการปฏิบัตใิ นทุกระดับ ทั้งนโยบายและในระดับปฏิบัติ รวมทั้งเพื่อใหมีงบประมาณ
ดําเนินงานเปนของตัวเองและสามารถบริหารจัดการไดอยางคลองตัว
๒.๕ มีภาคีเครือขายสนับสนุนการดําเนินการตามยุทธศาสตรแผนความมั่นคงฯ โดยการใหภาคการเมือง
ภาควิชาการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน โดยเฉพาะบทบาทขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เขามามีสวนรวมเปนเครือขายการขยายผลไปสูการปฏิบัติที่สามารถนําไปเชื่อมโยงกันได
๒.๖ มีการรณรงคใหทุกภาคสวนตื่นตัวและตระหนักถึงความรับผิดชอบรวมกันในการปองกัน
และแกไขปญหาความมั่นคงทางทะเล โดยผลักดันใหเปนวาระแหงชาติ เพื่อใหเกิดการผนึกกําลังของคนในชาติ
เปนภูมิคุมกันและพลังในการเผชิญกับภัยคุกคามไดอยางมั่นคง
๒.๗ มีการปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานดานความมั่นคงทางทะเล
โดยเฉพาะในสวนที่เอื้ออํานวยใหการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล การแกไขปญหาภัยคุกคามความมั่นคง
รูปแบบใหม ความมั่นคงทางพลังงาน ทางสิ่งแวดลอมและทางอาหาร ฯลฯ ดําเนินไปดวยความมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
๒.๘ มีการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร /นโยบายที่เกี่ย วของ โดยเฉพาะแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ และแผนการบริหารราชการแผนดินอยางชัดเจน เพื่อจะไดมีการผลักดันงบประมาณ
ในการดําเนินการตามแผนความมั่นคงแหงชาติทางทะเล

ภาคผนวก ก

ตารางการแบงมอบหนวยงานรับผิดชอบ
ตามแผนความมั่นคงแหงชาติทางทะเล
(พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๔)

- ๓๓ –

ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพความมั่นคงของชาติทางทะเล
วัตถุประสงค

แนวทางในการดําเนินการ

หนวยงานรับผิดชอบหลัก

หนวยงานรับผิดชอบรวม

๑. เพื่อปกปองและรักษา
อํานาจอธิปไตย บูรณภาพ
แหงดินแดน สิทธิอธิปไตย
และเขตอํานาจของชาติทางทะเล
จากภัยคุกคามทุกรูปแบบ

๑.๑ ใชพลังอํานาจของชาติทั้งมวลในการจัดการกับภัยคุกคามที่เปนรัฐ
ดวยแนวคิดเชิงปองกันและปองปราม โดยมุงเนนการเปนผูนําในการสราง
ความสั ม พั น ธ ความเข า ใจ ความไว เ นื้อ เชื่ อ ใจระหว า งประเทศ
และความรวมมือกับ ประเทศตางๆ ตลอดจนใชและแสวงหากลไก
การแกไขปญ หาความขัดแยงที่เ กิดขึ้นโดยสันติวิธี เนนการเจรจา
ทางการเมืองและการทูตเปนหลัก ทั้งนี้ ในสถานการณที่หลีกเลี่ยง
การใช กํ า ลัง ไม ได จะต อ งมีค วามพร อ มและศัก ยภาพในควบคุ ม
และคลี่คลายสถานการณไมใหบ านปลายจนสงผลกระทบตอสิท ธิ
และอธิปไตยของประเทศ

กระทรวงกลาโหม
(กองทัพเรือ)

๑. กระทรวงการตางประเทศ
๒. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
๓. สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ
๔. สํานักงานตํารวจแหงชาติ (กองบังคับการตํารวจน้ํา)
๕. หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ

๑.๒ เสริมสรางและพัฒนากําลังทางเรือใหสอดคลองกับกําลังอํานาจอื่นๆ
ของชาติ โดยใหอยูในระดับที่เหมาะสมเพียงพอและตอการเปลี่ยนแปลง
ของดุลกําลังในภูมิภาค ทั้งใหสอดคลองกับความจําเปนในการปฏิบัติ
ภารกิจและหนาที่ในการปองกันประเทศ และการรักษาผลประโยชน
ของชาติทางทะเลใหมีความมั่นคงยั่งยืน รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจและสังคมของชาติ

กระทรวงกลาโหม
(กองทัพเรือ)

๑. กระทรวงการตางประเทศ
๒. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
๓. หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ

- ๓๔ –
วัตถุประสงค

แนวทางในการดําเนินการ

หนวยงานรับผิดชอบหลัก

๑.๓ พัฒนาความรวมมือและความเขาใจอันดีกับหนวยงานทางทะเล
ของประเทศเพื่อนบานและมิตรประเทศในทุกระดับ สนับสนุนใหมีการฝก
การลาดตระเวนรวม การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารทางทะเล และ
กิจกรรมอื่นๆ ที่เอื้อใหเ กิดชอ งทางการติดตอสื่อ สารและการสราง
ความสั ม พันธ ที่ดีร ะหวางกั น รวมทั้ง สนับ สนุ นภารกิจ การรัก ษา
สันติภาพที่เหมาะสมทั้งในระดับภูมิภาคและในระดับโลก โดยเฉพาะ
ภายใตกรอบของอาเซียนและองคการสหประชาชาติ

กระทรวงกลาโหม
(กองทัพเรือ)

หนวยงานรับผิดชอบรวม
๑. กระทรวงการตางประเทศ
๒. กระทรวงคมนาคม
๓. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๔. กระทรวงพลังงาน
๕ สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ
๖. ศรชล.
๗. สํานักงานตํารวจแหงชาติ (กองบังคับการตํารวจน้ํา)
๘. หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ

- ๓๕ –
วัตถุประสงค

แนวทางในการดําเนินการ

หนวยงานรับผิดชอบหลัก

๑.๔ สงเสริมความสัมพันธ ความเขาใจ ความไวเนื้อเชื่อใจระหวางประเทศ
และความร ว มมื อ กั บ ประเทศเพื่ อ นบ า นทั้ ง ในและนอกภู มิ ภ าค
เพื่อลดความขัดแยงและแรงกดดันตอการใชกําลังและขีดความสามารถ
ทางทหารโดยไมจําเปน รวมถึงแสดงบทบาทที่สรางสรรคในการยุติความ
ขัดแยงระหวางประเทศ

กระทรวงการตางประเทศ

หนวยงานรับผิดชอบรวม
๑. กระทรวงมหาดไทย
๒. กระทรวงกลาโหม
๓. สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ
๔. ศรชล.
๕. หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ

- ๓๖ –
วัตถุประสงค

แนวทางในการดําเนินการ

หนวยงานรับผิดชอบหลัก

๑.๕ ผนึก กําลั ง อํ านาจแห ง ชาติทั้ ง มวลในการเรง รั ดการแกไ ข
ปญหาเขตแดนทางทะเลกับ ประเทศเพื่อนบานใหบรรลุผลโดยเร็ว
โดยเนนการเจรจาทางการเมืองและการทูต เพื่อ ใหสามารถตกลง
แบงเขตแดนทางทะเลกันไดทั้งหมด หรือใหเหลือพื้นที่ขัดแยงนอยที่สุด
โดยพิจารณาความเหมาะสมและความเปนไปไดในการจัดทําพื้นที่
พัฒนารวมหรืออื่นๆ บนพื้นฐานของการดํารงบูรณภาพแหงดินแดน
และความสัมพันธอันดีที่ยั่งยืนระหวางประเทศ

กระทรวงการตางประเทศ

หนวยงานรับผิดชอบรวม
๑. กระทรวงมหาดไทย
๒. กระทรวงกลาโหม
๓. กระทรวงพลังงาน
๔. กระทรวงเกษตรและสหกรณ
๕. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๕.๑ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
๕.๒ กรมทรัพยากรธรณี
๕.๓ กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
๖. สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ
๗. หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ

- ๓๗ –

ยุทธศาสตรที่ ๒ การคุมครองการใชประโยชนจากทะเล
วัตถุประสงค

แนวทางในการดําเนินการ

หนวยงานรับผิดชอบหลัก

๒. เพื่อคุมครองและรักษาชีวิต
สิทธิ และทรัพยสินของประชาชน
ที่ดําเนินกิจกรรมหรือมี
ความเกี่ยวของกับทะเลทั้ง
ในและนอกนานน้ํา

๒.๑ เจรจา สรางความสัมพันธ และความเขาใจกับประเทศที่ใชความรุนแรง
ในการบังคับใชกฎหมาย เพื่อสรางมาตรการและกลไกระหวางประเทศ
ในการระงับการกระทําอันรุนแรงที่จะเกิดกับเรือและประชาชนของ
ประเทศไทย ตลอดจนเพื่อเปนชองทางในการคุมครองและชวยเหลือ
ผูที่ไดรับความเดือดรอน

กระทรวงการตางประเทศ

๒.๒ ดําเนินการทางการทูตและการทหารเพื่อสนับสนุนความรวมมือ ๑. กระทรวงการตางประเทศ
ระหวางประเทศในการจัดการกับประเด็นปญหาโจรสลัด พรอมกับ ๒. กระทรวงกลาโหม
สนับสนุนเรือไทยและเรือที่ขนสงสินคาไทยที่ตองผานพื้นที่เสี่ยงภัย
(กองทัพเรือ)
ใหมีม าตรการในการปองกันตนเองและใชประโยชนจากกองกําลัง
นานาชาติที่อยูในพื้นที่
หมายเหตุ แบงหนวยงานรับผิดชอบหลักเปน ๒ หนวย
๑. ดานการทูต - กระทรวงการตางประเทศ
๒. ดานการทหาร - กระทรวงกลาโหม (กองทัพเรือ)

หนวยงานรับผิดชอบรวม
๑. กระทรวงมหาดไทย
๒. กระทรวงกลาโหม
๓. กระทรวงเกษตรและสหกรณ
๔ กระทรวงคมนาคม
๕. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๕.๑ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
๕.๒ กรมทรัพยากรธรณี
๕.๓ กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
๖. กระทรวงยุติธรรม
๗. ศรชล.
๘. หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
๑. ดานการทูต
๑.๑ กระทรวงกลาโหม (กองทัพเรือ)
๑.๒ กระทรวงคมนาคม (กรมเจาทา)
๑.๓ สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ
๑.๔ ศรชล.
๑.๕ หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
๒. ดานการทหาร
๒.๑ กระทรวงการตางประเทศ
๒.๒ กระทรวงคมนาคม (กรมเจาทา)
๒.๓ สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ
๒.๔ ศรชล.
๒.๕ หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ

- ๓๘ –
วัตถุประสงค

แนวทางในการดําเนินการ

หนวยงานรับผิดชอบหลัก

๒.๓ เสริม สรางและพัฒ นาระบบตรวจการณ เฝาตรวจติดตาม
ควบคุมเรือ และพิสูจนทราบเปาหมายตางๆ ทางทะเลใหไดอยางรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ เพื่อปกปองและรักษาอํานาจอธิปไตย บูรณภาพ
แหงดินแดน และสิท ธิอธิป ไตยทางทะเลจากภัยคุกคามทุก รูปแบบ
รวมทั้ง เพื่อเสริมสรางความมั่นคงในการควบคุมกิจกรรมทางทะเล
การบังคับใชกฎหมาย การใหความคุมครอง และความปลอดภัย

ศรชล.

หนวยงานรับผิดชอบรวม
๑. กระทรวงมหาดไทย
๒. กระทรวงกลาโหม (กองทัพเรือ)
๓. กระทรวงเกษตรและสหกรณ (กรมประมง)
๔. กระทรวงพลังงาน (กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ)
๕. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๕.๑ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
๕.๒ กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
๖. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๗. กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
๘. กระทรวงคมนาคม (กรมเจาทา)
๙. สํานักงานตํารวจแหงชาติ
๙.๑ สํานักงานตรวจคนเขาเมือง
๙.๒ กองบังคับการตํารวจน้ํา
๑๐. สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ
๑๑. สํานักขาวกรองแหงชาติ
๑๒. หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ

- ๓๙ –
วัตถุประสงค

แนวทางในการดําเนินการ

หนวยงานรับผิดชอบหลัก

หนวยงานรับผิดชอบรวม

๒.๔ ในเรื่องภัยพิบัติ สาธารณภัย และภัยธรรมชาติ ใหมีการปรับปรุง
และพัฒนาองคกร กลไก เครื่องมือ ขีดความสามารถ ความรวมมือ
ระหวางเจาหนาที่รัฐกับประชาชน และความรวมมือระหวางประเทศ
ตลอดจนการเชื่อมระบบฐานขอมูลแบบบูรณาการ และการเตือนภัย
ลวงหนาในทุกระดับ เพื่อใหมีการติดตาม คนหา ชวยเหลือ บรรเทา
ฟ น ฟู และเยี ย วยาผู ป ระสบภั ย ทางทะเลอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ตามมาตรฐานสากล ตลอดจนสร างและแสวงหากลไกเพื่ อประสาน
ความรวมมือกับนานาประเทศ

กระทรวงมหาดไทย

๑. กระทรวงการตางประเทศ
๒. กระทรวงคมนาคม (กรมเจาทา)
๓. กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
(สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ)
๔. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(ศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาติ)
๕. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๕.๑ กรมควบคุมมลพิษ
๕.๒ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
๕.๓ กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
๕.๔ กรมทรัพยากรธรณี
๖. กระทรวงเกษตรและสหกรณ (กรมประมง)
๗. กระทรวงกลาโหม
๘. กระทรวงพลังงาน
๙. สํานักงานตํารวจแหงชาติ (กองบังคับการตํารวจน้ํา)
๑๐. หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ

(กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย)

- ๔๐ –
วัตถุประสงค

แนวทางในการดําเนินการ

หนวยงานรับผิดชอบหลัก

หนวยงานรับผิดชอบรวม

๒.๕ พัฒนาขีดความสามารถของประเทศในดานการแลกเปลี่ยนขาวสาร
การขาวกรอง การแจงเตือนภัยลวงหนา การตรวจการณ การสกัดกั้น ควบคู
กับการแสวงหาและใชประโยชนจากความรวมมือระหวางประเทศ
ในการรับมือกับภัยคุกคามความมั่นคงใหไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ทันตอสถานการณ

ศรชล.

๑. กระทรวงการตางประเทศ
๒. กระทรวงกลาโหม (กองทัพเรือ)
๓. กระทรวงคมนาคม (กรมเจาทา)
๔. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๕. กระทรวงพลังงาน
๖. สํานักขาวกรองแหงชาติ
๗. หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ

๒.๖ นําประเด็นเรื่องความมั่นคงและความปลอดภัยทางทะเลเขาสู
เวทีระหวางประเทศตางๆ โดยเฉพาะความรวมมือในกลุมประเทศอาเซียน
เพื่อสนับสนุนการสรางมาตรการ เครื่องมือ และความรวมมือดานอื่นๆ
ในการใหความชวยเหลือทางทะเลรวมกัน ตลอดจนการเตรียมความพรอม
ของหนวยงานของไทยในการเขาไปมีสวนรวมในความรวมมือนี้

กระทรวงการตางประเทศ

๑. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๑.๑ กรมควบคุมมลพิษ
๑.๒ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
๑.๓ กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
๑.๔ กรมทรัพยากรธรณี
๒. กระทรวงกลาโหม
๓. กระทรวงคมนาคม (กรมเจาทา)
๔. กระทรวงเกษตรและสหกรณ (กรมประมง)
๕. กระทรวงพลังงาน
๖. สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ
๗. ศรชล.
๘. หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ

- ๔๑ –

ยุทธศาสตรที่ ๓ การสรางความสงบเรียบรอย และสงเสริมการใชประโยชนจากทะเล
วัตถุประสงค

แนวทางในการดําเนินการ

๓. เพื่อจัดการและควบคุม ๓.๑ สงเสริมใหมีการพัฒนา การอํานวยความสะดวก และการเชื่อมโยง
การใชทะเลใหมีความสงบ เสนทางคมนาคมทางทะเล ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ
เรียบรอย มีประสิทธิภาพ และความรวมมือทั้งในและระหวางประเทศ
เอื้อตอการดําเนินกิจกรรม
รวมกันอยางสมดุลและยั่งยืน
ตลอดจนสงเสริมศักยภาพ
ในการแสวงหาผลประโยชน
ของชาติทางทะเล
๓.๒ สงเสริมความรวมมือในการสรางเครือขายคมนาคมขนสง การประมง
และการทองเที่ยวทางทะเล รวมถึง ใหมีก ารบริห ารจัดการ และใช
ประโยชนจากทะเลอยางมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย

หนวยงานรับผิดชอบหลัก

หนวยงานรับผิดชอบรวม

กระทรวงคมนาคม

๑. กระทรวงการตางประเทศ
๒. กระทรวงกลาโหม
๓. กระทรวงการคลัง
๔. กระทรวงพลังงาน
๕. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๖. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
๗. หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ

ศรชล.

ทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ

- ๔๒ –
วัตถุประสงค

แนวทางในการดําเนินการ

หนวยงานรับผิดชอบหลัก

หนวยงานรับผิดชอบรวม

๓.๓ สงเสริมและสนับสนุนกิจการพาณิชยนาวี เพื่อเปนการสราง
ผลประโยชนทางเศรษฐกิจ และสนับ สนุนภารกิจ ดานความมั่นคง
ในภาวะไม ป กติ โดยกํ า หนดให มี ก รอบมาตรฐานและการสร า ง
แรงจูงใจที่ชัดเจนและเหมาะสม อาทิ การสงเสริมการลงทุน การลดภาษี
เป น ต น ตลอดจนมี ก ารส ง เสริ ม การแสวงหาผลประโยชน
ทางเ ศรษฐ กิ จ ทั้ งในแ ละน อกน า นน้ํ า ที่ มี ทิ ศ ท าง ชั ดเจ น
และมีประสิทธิภาพ

กระทรวงคมนาคม

๑. กระทรวงอุตสาหกรรม
๒. กระทรวงการคลัง
๓. กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
๔. กระทรวงพาณิชย
๕. กระทรวงการตางประเทศ
๖. กระทรวงกลาโหม
๗. กระทรวงเกษตรและสหกรณ (กรมประมง)
๘. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
๙. สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
๑๐. หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ

๓.๔ การดําเนินกิจกรรมเพื่อแสวงหาประโยชนจากทะเล ทั้งกิจกรรมของภาครัฐ
และกิจกรรมของภาคเอกชน จะตองคํานึงถึงสิทธิ ความเปนธรรม และ
วัฒ นธรรมของชุ ม ชนในพื้ น ที่ รวมทั้ ง การใหค วามสํ า คัญ ในเรื่ อ ง
ผลกระทบที่มีตอสิ่งแวดลอมทางทะเล

ศรชล.

๑. กระทรวงพลังงาน
๒. กระทรวงกลาโหม (กองทัพเรือ)
๓. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
๔. หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ

- ๔๓ –
วัตถุประสงค

แนวทางในการดําเนินการ

หนวยงานรับผิดชอบหลัก

๓.๕ หนวยงานที่เกี่ยวของกับการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
ตองจัดใหมีมาตรการเชิงปองกัน และมาตรการแกไขปญหาความขัดแยง และสิ่งแวดลอม
อันเกิดจากการใชทรัพยากรทางทะเลอยางสันติวิธีและเปนธรรมแกทุกฝาย ๑. กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝง
๒. กรมทรัพยากรธรณี
๓. กรมสงเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดลอม

๓.๖ จั ด ระเบี ยบการบริ ห ารจัด การประโยชน และการดํ าเนิ น
กิจ กรรมทางทะเลอยางโปรง ใส มีป ระสิทธิภาพ เปนธรรม สมดุล
และยั่งยืน เพื่อใหการดําเนินการหรือกิจกรรมของทุกภาคสวนในการ
แสวงหาประโยชนจากทะเล เปนไปดวยความเรียบรอย บนพื้นฐาน
ของการเคารพสิท ธิ มีความเปนธรรมตอ ชุ ม ชนในพื้นที่ และสงผล
กระทบเชิงลบนอยที่สุดตอสิ่งแวดลอมทางทะเล

หนวยงานรับผิดชอบรวม
๑. กระทรวงมหาดไทย
๒. กระทรวงกลาโหม
๓. กระทรวงเกษตรและสหกรณ (กรมประมง)
๔. กระทรวงพลังงาน
๕. สํานักงานตํารวจแหงชาติ(กองบังคับการตํารวจน้ํา)
๖. ศรชล.
๗. หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ ทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ
และสิ่งแวดลอม
๑. กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝง
๒. สํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
๓. กรมทรัพยากรธรณี

- ๔๔ –
วัตถุประสงค

แนวทางในการดําเนินการ

หนวยงานรับผิดชอบหลัก

หนวยงานรับผิดชอบรวม

๓.๗ ใหมีการกําหนดเขตพื้นที่ปกครองทางทะเล เพื่อใหการบังคับใช
กฎหมายเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

กระทรวงมหาดไทย

๑. กระทรวงกลาโหม (กองทัพเรือ)
๒. กระทรวงยุติธรรม
๓. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
๔. สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ
๕. สํานักงานตํารวจแหงชาติ
๖. ศรชล.
๗. หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ

- ๔๕ –

ยุทธศาสตรที่ ๔ การสรางความสมดุลและยั่งยืนของทรัพยากรและสิ่งแวดลอมทางทะเล
วัตถุประสงค

แนวทางในการดําเนินการ

หนวยงานรับผิดชอบหลัก

หนวยงานรับผิดชอบรวม
๔. เพื่อปกปอง รักษา และฟนฟู ๔.๑ ผลัก ดันเรื่อ งการคํ านึง ถึ ง สิ่ง แวดล อ มให เ ปน ปจ จัย สําคั ญ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ ๑. กระทรวงเกษตรและสหกรณ (กรมประมง)
๒. กระทรวงการตางประเทศ
ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม ในกระบวนการทางนโยบาย ยุทธศาสตร และการดําเนินการที่เกี่ยวของ และสิ่งแวดลอม
๓. กระทรวงมหาดไทย
ทางทะเล
กับทะเล รวมทั้งมีมาตรการเชิงรุกในการสรางความสมดุลและความยั่งยืน
(ทุกหนวยงาน)
๔. กระทรวงกลาโหม
๕. กระทรวงพลังงาน
๖. ศรชล.
๗. หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
๔.๒ สนับ สนุนและสง เสริม ให ภาคประชาชนเขา มามีส วนรว ม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ ๑. กระทรวงกลาโหม
๒. กระทรวงมหาดไทย
ในกระบวนการทางนโยบายและการดํ า เนิ น กิ จ กรรมต า งๆ และสิ่งแวดลอม
๓. กระทรวงเกษตรและสหกรณ (กรมประมง)
ของภาครัฐตามกฎหมายและรัฐธรรมนูญบัญญัติไว
(ทุกหนวยงาน)
๔. กระทรวงพลังงาน
๕. ศรชล.
๖. หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
๔.๓ สนับสนุนสิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากร และสงเสริมให กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ ๑. กระทรวงเกษตรและสหกรณ (กรมประมง)
๒. กระทรวงกลาโหม
ภาคประชาชนเขา มามี ส วนร วมในการเฝ าระวัง และดูแ ลรัก ษา และสิ่งแวดลอม
๓. กระทรวงมหาดไทย
สิ่ ง แวดล อ มในพื้ น ที่ ข องตน ตลอดจนสร า งความตระหนั ก รู ถึ ง
(ทุกหนวยงาน)
๔. กระทรวงพลังงาน
ผลกระทบจากการทําลายทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
๕. ศรชล.
๖. หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ

- ๔๖ –
วัตถุประสงค

แนวทางในการดําเนินการ
๔.๔ หนวยงานและภาคสวนตางๆ ของรัฐที่เกี่ยวของและมีอํานาจหนาที่
จะตองดําเนินการในการบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด โปรงใส
และมีความเปนธรรม เพื่อหยุดยั้งการสรางผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
ทางทะเล รวมทั้งสรางขีดความสามารถในการจัดการกับมลพิษ
ที่เกิดขึ้นไดอยางทันทวงที

๔.๕ หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งจะต อ งมี ม าตรการในการควบคุ ม
การแสวงหาประโยชนจากทะเลอยางเขมงวด ทั้งจากหนวยงานของ
ภาครัฐ และภาคเอกชน โดยเฉพาะธุร กิจ ที่แสวงหาผลประโยชน
จากทะเลตองมีก ารจัดระเบียบและสรางจิตสํานึก รวมถึงสงเสริม
ใหมีการดําเนินการในลักษณะที่สมดุลตอทั้งชุมชนและสิ่งแวดลอม

หนวยงานรับผิดชอบหลัก
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
๑. กรมอุทยานแหงชาติสัตวปา
และพันธุพืช
๒. กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝง
๓. กรมทรัพยากรธรณี
๔. กรมควบคุมมลพิษ
๕. สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
๑. กรมอุทยานแหงชาติสัตวปา
และพันธุพืช
๒. กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝง
๓. กรมทรัพยากรธรณี

หนวยงานรับผิดชอบรวม
๑. กระทรวงมหาดไทย
๒. กระทรวงเกษตรและสหกรณ (กรมประมง)
๓. กระทรวงคมนาคม (กรมเจาทา)
๔. กระทรวงอุตสาหกรรม (กรมโรงงานอุตสาหกรรม)
๕. กระทรวงพลังงาน
๖. สํานักงานตํารวจแหงชาติ (กองบังคับการตํารวจน้ํา)
๗. ศรชล.
๘. หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ

๑. กระทรวงเกษตรและสหกรณ (กรมประมง)
๒. กระทรวงคมนาคม (กรมเจาทา)
๓. กระทรวงมหาดไทย
๔. กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
๕. กระทรวงกลาโหม
๖. กระทรวงพลังงาน (กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ)
๗. สํานักงานตํารวจแหงชาติ (กองบังคับการตํารวจน้ํา)
๘. ศรชล.
๙. หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ

- ๔๗ –
วัตถุประสงค

แนวทางในการดําเนินการ
๔.๖ หนวยงานหรือองคกรที่มีหนาที่ดูแลสิ่งแวดลอมทางทะเล
ตองเรงรัดดําเนินการใหมีกฎหมายที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม
ทางทะเลที่ชัดเจนและมีลักษณะบูรณาการ ตลอดจนมีมาตรการ
ที่เด็ดขาด และเปนธรรม

หนวยงานรับผิดชอบหลัก
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
๑. กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝง
๒. กรมอุทยานแหงชาติสัตวปา
และพันธุพืช
๓. กรมทรัพยากรธรณี
๔. กรมควบคุมมลพิษ

๔.๗ สรางและใชประโยชนจากความรวมมือระหวางประเทศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรอบความรวมมือของกลุมประเทศอาเซียน และสิ่งแวดลอม
เอเปค และความรวมมือภายใตอนุสัญญาตางๆ ซึ่งไทยเปนภาคี
(ทุกหนวยงาน)
เพื่อสงเสริมความรวมมือในการปกปอง รักษา และฟนฟูทรัพยากร
และสิ่งแวดลอมทางทะเล

หนวยงานรับผิดชอบรวม
๑. กระทรวงมหาดไทย
๒. กระทรวงพลังงาน
๓. ศรชล.
๔. หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ

๑. กระทรวงการตางประเทศ
๒. กระทรวงกลาโหม
๓. กระทรวงเกษตรและสหกรณ (กรมประมง)
๔. กระทรวงคมนาคม
๕. กระทรวงพลังงาน
๖. ศรชล.
๗. หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ

- ๔๘ –

ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย องคความรู และความตระหนักรูความสําคัญของทะเล
วัตถุประสงค

แนวทางในการดําเนินการ

หนวยงานรับผิดชอบหลัก

๕. เพื่อพัฒนาทรัพยากร
มนุษย เสริมสรางองคความรู
ความตระหนักรูความสําคัญ
ของทะเล และปลูกจิตสํานึก
ในการรักษาทรัพยากร
ตลอดจนสงเสริมการเขามา
มีสวนรวมของทุกภาคสวน

๕.๑ ใหจัดตั้งองคกรหรือสถาบันที่ทําหนาที่ศึกษา คนควา วิจัย
และจัดการความรูเกี่ยวกับทะเลในรูปแบบที่เหมาะสม เพื่อเปน
ศูนยกลางขอมูลเชิงวิชาการทางทะเล สมุทรศาสตร ธรณีวิทยา
ชีววิทยาทางทะเล และอุตุนิยมวิทยาทางทะเล รวมทั้งวิศวกรรมชายฝง
และสิ่งแวดลอม สําหรับใชประโยชนรวมกันในการปกปองและรักษา
ความมั่นคงของชาติ และการใชประโยชนจากทรัพยากรทางทะเล
ใหเกิดประโยชนสูงสุดและมีความยั่งยืน

สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ

หนวยงานรับผิดชอบรวม
๑. กระทรวงศึกษาธิการ
๑.๑ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
- สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
- สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย
- สํานักนโยบายและยุทธศาสตร
๑.๒ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑.๓ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
๑.๔ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๒. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๒.๑ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
๒.๒ กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
๒.๓ กรมทรัพยากรธรณี
๒.๔ กรมควบคุมมลพิษ
๒.๕ องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก
๒.๖ กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
๓. กระทรวงเกษตรและสหกรณ (กรมประมง)
๔. กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
๕. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
๖. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
๗. กระทรวงกลาโหม ๘. กระทรวงมหาดไทย
๙. กระทรวงคมนาคม ๑๐. กระทรวงพลังงาน
๑๑. หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ

- ๔๙ –
วัตถุประสงค

แนวทางในการดําเนินการ

หนวยงานรับผิดชอบหลัก

หนวยงานรับผิดชอบรวม

๕.๒ รณรงค ใหความรู การศึกษา และประชาสัมพันธกับประชาชน
สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ ๑. กระทรวงศึกษาธิการ
๑.๑ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
และผูที่มีสวนไดสวนเสีย ใหตระหนักถึงความสําคัญและการใช
- สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
ประโยชนจากทะเลอยางยั่งยืนและเหมาะสม รวมทั้งเปดโอกาสใหเขามา
- สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ
มีสวนรวมในการปกปองและรักษาความมั่นคงทางทะเล
การศึกษาตามอัธยาศัย
- สํานักนโยบายและยุทธศาสตร
๑.๒ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑.๓ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
๑.๔ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๒. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๒.๑ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
๒.๒ กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
๒.๓ กรมทรัพยากรธรณี
๒.๔ กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
๓. กระทรวงกลาโหม
๔. กระทรวงเกษตรและสหกรณ (กรมประมง)
๕. กระทรวงการคลัง (กรมศุลกากร)
๖. กระทรวงคมนาคม (กรมเจาทา)
๗. สํานักงานตํารวจแหงชาติ (กองบังคับการตํารวจน้ํา)
๘. กรมประชาสัมพันธ
๙. ศรชล.
๑๐. หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ

- ๕๐ –
วัตถุประสงค

แนวทางในการดําเนินการ
หนวยงานรับผิดชอบหลัก
๕.๓ เรงรัดการพัฒนาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญดานการบริหารจัดการ สํานักงานคณะกรรมการ
ทางทะเล ดานนโยบายและยุทธศาสตรทางทะเล ดานกฎหมายระหวางประเทศ ขาราชการพลเรือน
ที่เกี่ยวของกับทางทะเล ดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอมทางทะเล
และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวของกับทางทะเลใหเพียงพอ รวมทั้งสงเสริม
ใหบุคลากรที่มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวของ กับการรักษาผลประโยชน
และความมั่นคงทางทะเลใหไดรับการพัฒนาศักยภาพอยางตอเนื่อง
เพื่อใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของสถานการณทางทะเล

หนวยงานรับผิดชอบรวม
๑. กระทรวงกลาโหม
๒. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๒.๑ สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๒.๒ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
๒.๓ กรมควบคุมมลพิษ
๒.๔ กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
๒.๕ กรมทรัพยากรธรณี
๒.๖ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๓. กระทรวงเกษตรและสหกรณ (กรมประมง)
๔. กระทรวงคมนาคม (กรมเจาทา)
๕. กระทรวงการคลัง (กรมศุลกากร)
๖. กระทรวงอุตสาหกรรม (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร)
๗. กระทรวงมหาดไทย
๘. กระทรวงศึกษาธิการ
๘.๑ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
- สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
- สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย
- สํานักนโยบายและยุทธศาสตร
๘.๒ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๘.๓ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
๘.๔ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๙. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
๑๐. สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ
๑๑. สํานักงานตํารวจแหงชาติ (กองบังคับการตํารวจน้ํา)
๑๒. ศรชล.
๑๓. หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ

- ๕๑ –
วัตถุประสงค

แนวทางในการดําเนินการ

หนวยงานรับผิดชอบหลัก

หนวยงานรับผิดชอบรวม

๕.๔ เสริมสรางศักยภาพของคน ชุมชน พื้นที่บริเวณชายฝงทะเล
และเกาะแกง รวมทั้งพัฒนาและจัดตั้งอาสาสมัครในการปกปอง
ผลประโยชนของชาติทางทะเล ตลอดจนสรางเครือขายขอมูล
ขาวสารภาคประชาชน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติของหนวยงาน
ราชการในการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล และเปน
เครือขายภาคประชาชนที่เขมแข็งในการรวมมือกันปกปองดูแล
สิทธิของคนและชุมชนในพื้นที่

กระทรวงมหาดไทย

๑. กระทรวงกลาโหม
๒. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๒.๑ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
๒.๒ กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
๓. กระทรวงเกษตรและสหกรณ (กรมประมง)
๔. กระทรวงคมนาคม (กรมเจาทา)
๕. กระทรวงการคลัง (กรมศุลกากร)
๖. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
๗. สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ
๘. สํานักงานตํารวจแหงชาติ (กองบังคับการตํารวจน้ํา)
๙. กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
๑๐. ศรชล.
๑๑. หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ

- ๕๒ –
วัตถุประสงค

แนวทางในการดําเนินการ
หนวยงานรับผิดชอบหลัก
๕.๕ ใหมีการศึกษาวิจัยทางวิชาการเพื่อเสริมสรางองคความรูในมิติ สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ
ดานความมั่นคงทางทะเล เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนความมั่นคง
แหงชาติทางทะเลไปสูการปฏิบัติในทุกระดับ ทั้งนโยบายและในระดับปฏิบัติ
โดยเฉพาะการศึกษาวิจัยผลกระทบที่มีตอทรัพยากรและสิ่งแวดลอมทางทะเล
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศบริเวณชายฝง
รวมถึงผลกระทบจากการพัฒนาบริเวณชายฝงทะเล และเสนอมาตรการ
แกไขและปรับตัวใหทันตอสถานการณ

หนวยงานรับผิดชอบรวม
๑. กระทรวงศึกษาธิการ
๑.๑ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
- สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
- สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
- สํานักนโยบายและยุทธศาสตร
๑.๒ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑.๓ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
๑.๔ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๒. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๒.๑ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
๒.๒ กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
๒.๓ กรมทรัพยากรธรณี
๒.๔ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๒.๕ กรมควบคุมมลพิษ
๒.๖ กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
๓. กระทรวงเกษตรและสหกรณ (กรมประมง)
๔. กระทรวงกลาโหม
๕. กระทรวงมหาดไทย
๖. กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
๗. กระทรวงคมนาคม (กรมเจาทา)
๘. กระทรวงพลังงาน
๙. กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
๑๐. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
๑๑. สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
๑๒. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
๑๓. หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ

- ๕๓ –

ยุทธศาสตรที่ ๖ การบริหารจัดการผลประโยชนของชาติทางทะเลโดยองคกรของรัฐ
วัตถุประสงค

แนวทางในการดําเนินการ

๖. เพื่อจัดทําและพัฒนา
๖.๑ ใหมีการดําเนินการเพื่อรองรับการเขาเปนภาคีอนุสัญญา
กฎหมาย และการบริหาร สหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ รวมถึงใหมีการ
จัดการทางทะเลโดยองคกร พิจารณาเขาเปนภาคีสนธิสัญญาหรือความตกลงระหวางประเทศอื่นๆ
ของรัฐ
ที่เกี่ยวของกับทะเลโดยเร็ว โดยคํานึงถึงผลประโยชนของชาติอยาง
รอบคอบทุกดาน

หนวยงานรับผิดชอบหลัก
กระทรวงการตางประเทศ

หนวยงานรับผิดชอบรวม
๑. กระทรวงพลังงาน
๒. กระทรวงคมนาคม (กรมเจาทา)
๓. กระทรวงยุติธรรม
๔. กระทรวงกลาโหม
๕. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

๕.๑ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
๕.๒ กรมควบคุมมลพิษ

๕.๓ กรมทรัพยากรธรณี
๕.๔ องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก
๖. กระทรวงเกษตรและสหกรณ (กรมประมง)
๗. กระทรวงการคลัง (กรมศุลกากร)
๘. สํานักงานอัยการสูงสุด
๙. สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๑๐. สํานักงานตํารวจแหงชาติ (กองบังคับการตํารวจน้ํา)

๑๑. หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ

- ๕๔ –
วัตถุประสงค

แนวทางในการดําเนินการ

หนวยงานรับผิดชอบหลัก

๖.๒ ติดตามและเรงรัดการพัฒนากฎ ระเบียบ แผน หรือกฎหมาย
ภายในอื่นๆ เพื่อรองรับและสนับสนุนสิทธิประโยชนของรัฐ และการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในพื้นที่ทางทะเล โดยใหสอดคลองกับหลัก
กฎหมายและพันธกรณีระหวางประเทศ รวมทั้งใหมีความทันสมัย
สอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนไป

กระทรวงการตางประเทศ

หนวยงานรับผิดชอบรวม
๑. กระทรวงพลังงาน
๒. กระทรวงคมนาคม (กรมเจาทา)
๓. กระทรวงยุติธรรม
๔. กระทรวงกลาโหม
๕. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

๕.๑ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
๕.๒ กรมควบคุมมลพิษ

๕.๓ กรมทรัพยากรธรณี
๕.๔ กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
๖. กระทรวงเกษตรและสหกรณ (กรมประมง)
๗. กระทรวงการคลัง (กรมศุลกากร)
๘. สํานักงานอัยการสูงสุด
๙. สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๑๐. สํานักงานตํารวจแหงชาติ (กองบังคับการตํารวจน้ํา)
๑๑. ศรชล.
๑๒. สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
๑๓. หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ

- ๕๕ –
วัตถุประสงค

แนวทางในการดําเนินการ

หนวยงานรับผิดชอบหลัก

๖.๓ ใหสวนราชการและหนวยงานที่เกี่ยวของนําแผนความมั่นคงแหงชาติ สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ
ทางทะเลไปปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ โดยเรงดําเนินการจัดทําแผนงาน
โครงการ และงบประมาณรองรับ รวมทั้งกําหนดมาตรการที่สําคัญ
โดยประสานการดําเนินงาน และบูรณาการรวมกันระหวางสวนราชการ
และเครือขายที่เกี่ยวของอยางเปนเอกภาพ รวมทั้งใหมีการกําหนดการ
ดําเนินการตามยุทธศาสตรฯ ในแผนพัฒนากลุมจังหวัดภายใตการบริหาร
จัดการของคณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ
(ก.บ.ก.) และแผนพัฒนาจังหวัดภายใตการบริหารจัดการของ
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ตลอดจน
ใหมีการเชื่อมโยงแผนความมั่นคงแหงชาติทางทะเลกับแผนการบริหาร
ราชการแผนดิน และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

หนวยงานรับผิดชอบรวม
๑. กระทรวงกลาโหม
๒. กระทรวงมหาดไทย
๓. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
๔. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
๕. สํานักงบประมาณ
๖. ศรชล.
๗. กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
๘. หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ

- ๕๖ –
วัตถุประสงค

แนวทางในการดําเนินการ

หนวยงานรับผิดชอบหลัก

หนวยงานรับผิดชอบรวม

๖.๔ ใหจัดตั้งหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบในการดูแลและรักษา
ผลประโยชนของชาติทางทะเล ที่มีอํานาจตามกฎหมายในการสั่งการและ
การบูรณาการความรวมมือระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของกับการ
รักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ

๑. กระทรวงกลาโหม
๒. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๒.๑ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
๒.๒ กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
๓. กระทรวงเกษตรและสหกรณ (กรมประมง)
๔. กระทรวงคมนาคม (กรมเจาทา)
๕. กระทรวงการคลัง (กรมศุลกากร)
๖. กระทรวงพลังงาน
๗. สํานักงานตํารวจแหงชาติ (กองบังคับการตํารวจน้ํา)
๘. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
๙. สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
๑๐. สํานักงบประมาณ
๑๑. ศรชล.
๑๒. กองทัพเรือ
๑๓. หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ

๖.๕ ใหหนวยงานหรือองคกรในระดับทองถิ่น สนับสนุนดวยการจัดทํา
แผนงาน โครงการ และงบประมาณ เพื่อดําเนินการตามแผนความมั่นคง
แหงชาติทางทะเล

กระทรวงมหาดไทย

๑. กระทรวงกลาโหม
๒. กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
๒.๑ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
๒.๒ กรมควบคุมมลพิษ
๓. กระทรวงเกษตรและสหกรณ
๔. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
๕. สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ
๖. สํานักงบประมาณ
๗. ศรชล.
๘. หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ

- ๕๗ –
วัตถุประสงค

แนวทางในการดําเนินการ

หนวยงานรับผิดชอบหลัก

หนวยงานรับผิดชอบรวม

๖.๖ ใหมีภาคีเครือขายสนับสนุนการนําแผนความมั่นคงแหงชาติ
ทางทะเลไปปฏิบัติ โดยใหภาควิชาการ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
เขามามีสวนรวมเปนเครือขายในการขยายผลแผนความมั่นคงฯ

สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ ทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ

๖.๗ ใหมีกลไกและระบบการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ โดยการสราง
ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ เพื่อติดตาม ประสานงาน ประเมินผล และ
ปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติตามแผนความมั่นคงแหงชาติทางทะเล
อยางตอเนื่องเปนรูปธรรม

สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ ๑. กระทรวงกลาโหม
๒. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๒.๑ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
๒.๒ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
๓. กระทรวงเกษตรและสหกรณ (กรมประมง)
๔. กระทรวงคมนาคม (กรมเจาทา)
๕. กระทรวงการคลัง (กรมศุลกากร)
๖. กระทรวงการตางประเทศ
๗. กระทรวงมหาดไทย
๘. สํานักงานตํารวจแหงชาติ (กองบังคับการตํารวจน้ํา)
๙. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
๑๐. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
๑๑. ศรชล.
๑๒. หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ

ภาคผนวก ข
ความเชื่อมโยงของแผนความมั่นคงแหงชาติทางทะเลกับนโยบายและ
ยุทธศาสตรอื่นที่สําคัญ
๑. สาระการเชื่อมโยงกับนโยบายความมั่นคงแหงชาติ (พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๔)
นโยบายความมั่นคงแหงชาติ (พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๔) ไดใหความสําคัญกับความมั่นคงและการรักษา
ผลประโยชนของชาติทางทะเล โดยไดกําหนดไวในสวนที่ ๒ นโยบายความมั่นคงแหงชาติทั่วไป ในประเด็นนโยบายที่ ๖
ปกปอง รักษาผลประโยชนแหงชาติทางทะเล
๑.๑ พัฒนาศักยภาพความมั่นคงแหงชาติทางทะเล ในการเสริมสรางและพัฒนากําลังทางเรือ
ใหอยูในระดับที่เหมาะสมเพียงพอในการจัดการกับภัยคุกคามดวยแนวคิดเชิงปองกันและปองปราม รวมทั้ง
สง เสริม ความสัมพันธ ความไวเ นื้อเชื่อใจระหวางประเทศ และพัฒ นาความรวมมือและความเขาใจอันดี
กับหนวยงานทางทะเลในทุกระดับ
๑.๒ คุมครองการใชประโยชนจากทะเล ในการพัฒนาขีดความสามารถเชิงปองกันการรับมือ
กับภัยคุกคามความมั่นคงและเสริมสรางระบบตรวจการณ และพิสูจนทราบเปาหมายทางทะเล การแลกเปลี่ยน
ดานการขาว รวมทั้งพัฒนาศักยภาพในการเตือนภัย ปองกัน และจัดการกับปญหาภัยพิบัติ สาธารณภัย และภัยธรรมชาติ
ตลอดจนเสริมสรางและพัฒนาความรวมมือระหวางประเทศ สนับสนุนประเด็นดานความมั่นคงและความปลอดภัย
ทางทะเลในเวทีระหวางประเทศ
๑.๓ สรางความสงบเรียบรอยและสงเสริมการใชประโยชนจากทะเล ในการสงเสริมการพัฒนา
และเชื่อมโยงเสนทางคมนาคมทางทะเล และสนับสนุนกิจการพาณิชยนาวี รวมทั้งจัดใหมีมาตรการเชิงปองกัน
และแกไขความขัดแยงจากการแสวงหาประโยชนทางทะเลอยางสันติวิธี ตลอดจนจัดระเบียบการบริหารจัดการ
และการดําเนินกิจกรรมทางทะเลใหมีประสิทธิภาพ เปนธรรม สมดุล และยั่งยืน รวมทั้งใหมีการกําหนดพื้นที่ปกครองทางทะเล
เพื่อใหการบังคับใชกฎหมายเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
๑.๔ สรางความสมดุลและยั่งยืนของทรัพยากรและสิ่งแวดลอมทางทะเล โดยผลักดันประเด็น
ดานสิ่งแวดลอมใหเปนปจจัยสําคัญในการดําเนินกิจกรรมที่เกี่ยวของกับทะเล สนับสนุนการมีสวนรวมของภาคประชาชน
และสนับสนุนสิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรและดูแลรักษาสิ่งแวดลอมในพื้นที่ของตน และพัฒนาขีดความสามารถ
ในการจัดการกับมลพิษที่เกิดขึ้นอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งใหมีและบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม
ทางทะเลอยางเครงครัด
๑.๕ พัฒนาทรัพยากรมนุษย องคความรู และความตระหนักรูความสําคัญของทะเล โดยใหมีองคกร
ที่มีหนาที่ศึกษาและพัฒนาองคความรูเกี่ยวกับทะเล และเผยแพร ใหความรูและการศึกษากับภาคสวนตางๆ
และเรงรัดการพัฒนาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญดานการบริหารจัดการทางทะเล

- ๕๙ –
๑.๖ พัฒนาการบริหารจัดการผลประโยชนของชาติทางทะเลโดยองคกรของรัฐ โดยจัดตั้งหนวยงาน
ที่มีอํานาจตามกฎหมายในการสั่งการและบูรณาการความรวมมือระหวางหนวยงานในการดูแล และรักษาผลประโยชน
ของชาติทางทะเล รวมทั้งมีการพัฒนากฎ ระเบียบ แผน หรือกฎหมายภายในอื่นๆ เพื่อใหมีความทันสมัยตอสถานการณ
ทางทะเลและสอดคลองกับพันธกรณีระหวางประเทศ ตลอดจนเสริมสรางศักยภาพของเครือขายภาคประชาสังคม
ในการสนับสนุนการดําเนินการของหนวยงานรัฐในการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล
๒. สาระการเชื่อมโยงกับนโยบายความมั่นคงแหงชาติของไทยตอประเทศเพื่อนบาน
๒.๑ นโยบายในภาพรวม
๑) สงเสริมการพัฒนารวมกันในทุกดานและทุกระดับ
๒) รวมกันปองกันแกไขปญหาความมั่นคงและการกระทําผิดกฎหมายตางๆ อาทิ การหลบหนีเขาเมือง
โดยผิดกฎหมาย การคาอาวุธ ยาเสพติด เปนตน
๓) สงเสริมความรวมมือดานพลังงาน โดยมุงเนนการแบงปนผลประโยชนอยางเปนธรรม
การปองกันผลกระทบดานสิ่งแวดลอม และความมั่นคงทางพลังงานในระดับภูมิภาครวมกัน
๔) สงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูและเสริมสรางความเขาใจกับประเทศเพื่อนบาน ในทุกมิติ
ใหมากขึ้น เพื่อการอยูรวมกันอยางสันติสุข
๓. สาระการเชื่อมโยงกับนโยบายการปองกันและแกไขปญหาการกอการราย พ.ศ.๒๕๔๕
๓.๑ วัตถุประสงค
๑) เพื่อใหการปองกันและแกไขปญหาการกอการรายเปนไปอยางมีระบบ มีเอกภาพ มีประสิทธิภาพ
และทันตอเหตุการณ
๒) เพื่อใหเ กิดความรวมมือระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน รวมทั้ ง
ประชาคมระหวางประเทศในการปองกันและแกไขปญหาการกอการราย
๓) เพื่อใหประชาชนมีจิตสํานึกในการเขามามีสวนรวมในการปองกันและแกไขปญหาการกอการราย
๓.๒ นโยบายการปองกันและแกไขปญหาการกอการราย พ.ศ.๒๕๔๕ ที่เกี่ยวของกับความมั่นคงทางทะเล
๑) ใหความสําคัญเปนลําดับแรกในการปองกันปญหาการกอการราย รวมทั้งจัดระบบ
และกลไกในการแกไขปญหาการกอการรายใหพรอมเผชิญเหตุการณ
๒) พัฒนาประสิทธิภาพการขาวกรองและจัดระบบการประสานงานการขาว ใหสามารถวิเคราะห
ขาวเชิงลึก และติดตามความเคลื่อนไหวการกอการรายไดอยางทันเหตุการณ
๓) ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบขอบังคับใหสอดคลองกับสภาพปญหาและสถานการณ
เพื่อใหสามารถจัดการกับปญหาการกอการรายไดอยางมีประสิทธิภาพและทันตอเหตุการณ
๔) พัฒนาบุคลากร ระบบขอมูลขาวสาร และองคความรู เพื่อใหส ามารถปองกันและ
แกไขปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ
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๕) ใหความรู ความเขาใจ และปลูกจิตสํานึกของภาคประชาชนใหตระหนักถึงภัยจากการกอการราย
และใหมีสวนรวมกับภาครัฐในดานการขาว รวมทั้งเปนเครือขายในระดับชุมชนเพื่อปองกันปญหาการกอการราย
๖) ลดปจจัยและเงื่อนไขที่เกื้อกูลตอการกอการราย โดยดําเนินการปราบปรามขบวนการขามชาติ
ที่เปนที่มาของการลักลอบคาอาวุธ การหลบหนีเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย การปลอมแปลงเอกสาร และการสนับสนุน
ทางการเงิน รวมทั้งลดเงื่อนไขที่เปนปจจัยเอื้อตอบุคคลบางกลุมที่ถูกชักจูงใหเขารวมกับกลุมกอการราย
๗) กระชับและขยายความรวมมือในระดับภูมิภาค เพื่อสรางเครือขายการปองกันและ
แกไขปญหาการกอการราย และจัดตั้งกลไกประสานงานและชองทางการติดตอสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและทันเวลา
รวมทั้งแลกเปลี่ยนการเรียนรูและประสบการณรวมกัน
๘) รวมมือกับประชาคมระหวางประเทศ ทั้งในรูปทวิภาคีและพหุภาคีเพื่อสรางเครือขาย
ในการปองกันและแกไขปญหาการกอการรายในรูปแบบตางๆ รวมทั้งปฏิบัติตามพันธกรณีระหวางประเทศ
ภายใตกรอบสหประชาชาติ ทั้งนี้โดยคํานึงถึงผลประโยชนและความมั่นคงของชาติเปนสําคัญ
๙) ประสานแผนเตรียมความพรอมของหนวยงานที่เกี่ยวของ และสนธิทรัพยากรอยางใกลชิด
ระหวางภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และประชาชน รวมทั้งจัดใหมีระบบการประสานงานที่ชัดเจนระหวางหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ และฝกซอมการปฏิบัติอยางตอเนื่อง เพื่อใหมีความพรอมในการแกไขปญหาเมื่อเกิดเหตุการณ
และฟนฟูบูรณะภายหลังเกิดเหตุการณ
๑๐) ในกรณีก ารกอการรายในลัก ษณะการกอวินาศกรรมที่สง ผลกระทบอยางรุนแรง
ใหสภาความมั่นคงแหงชาติเปนองคกรรับผิดชอบและอํานวยการแกไขใหเปนไปตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนดไว
ตามแผนปองกันภัยฝายพลเรือนแหงชาติ ในสวนของการปองกันและระงับการกอวินาศกรรมที่กําหนดขึ้น
โดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐
๑๑) ในกรณีการกอการรายสากล ใหคณะกรรมการนโยบายและอํานวยการแกไขปญหา
การกอการรายสากล (นอก.) เปนองคกรระดับนโยบายและอํานวยการประสานการปฏิบัติใหเปนไปตามแนวทาง
ปฏิบัติที่กําหนดไว และใหคณะอนุกรรมการอํานวยการแกไขปญหาการกอการรายสากล (อกรส.) รวมทั้ง
คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวของทําหนาที่ชวยเหลือการปฏิบัติงาน โดยใหศูนยปฏิบัติการตอตานการกอการรายสากล
(ศตก.) เปนองคกรประสานการปฏิบัติและกํากับดูแลหนวยปฏิบัติการพิเศษ และหนวยงานที่เกี่ยวของในการปองกัน
และแกไขปญหาการกอการรายสากล ในกรณีที่จําเปนเพื่อประโยชนในการควบคุมสถานการณ รัฐบาลอาจประกาศ
สถานการณฉุกเฉินเฉพาะพื้นที่ โดยอาศัยอํานาจตามพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘
๔. สาระการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรการพัฒนาเพื่อเสริมสรางความมั่นคงของชาติ (พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๖๐)
๔.๑ ยุทธศาสตรการพัฒนาเพื่อเสริมสรางความมั่นคงของชาติ เปนกรอบแนวทางการดําเนินงาน
ของหนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่จังหวัดชายแดน ฝงชายทะเล และเกาะแกงตางๆ เพื่อใหการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ
สอดคลอง มีเอกภาพ และมีประสิทธิภาพ โดยใหความสําคัญในดานการเสริมสรางพัฒนาศักยภาพของคนและชุมชน
ดวยการเสริมสรางใหคนและชุม ชนมีจิตสํานึก ดานความมั่นคงและมีศัก ยภาพตลอดจนภูมิคุมกันที่ยั่ง ยืน
และสนับสนุนใหประชาชนในพื้นที่ไดเขามามีสวนรวมในการพัฒนา ปองกัน และแกไขปญหาตางๆที่กระทบตอความมั่นคง

- ๖๑ –
ตลอดจนนํามิติดานวัฒนธรรมและภูมิปญญาชุมชน/ทองถิน่ มาประยุกตใชในการปองกันและแกไขปญหาดานความมั่นคง
และสนับสนุนการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ รวมทั้งไดเนนการจัดระบบปองกัน เพื่อจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน
ใหครอบคลุมทั้งทางบกและทางทะเล การพัฒนาฐานขอมูลและองคความรูดานความมั่นคงตลอดจน ใหความสําคัญ
กับการเสริมสรางความรวมมือที่ใกลชิดระหวางชุมชนชายแดนไทยกับชุมชนชายแดนประเทศเพื่อนบาน และการมีระบบ
การบริหารจัดการอยางมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาเพื่อเสริมสรางความมั่นคงของชาติ
๔.๒ วิสัยทัศน “คน ชุมชน มีภูมิคุมกัน และพื้นที่มีความพรอมเผชิญปญหาและภัยคุกคามความมั่นคง
รวมทั้งสามารถพัฒนารวมกับประเทศรอบบานอยางยั่งยืน”
๔.๓ วัตถุประสงค
๑) เพื่อใหคนและชุมชนมีจิตสํานึกดานความมั่นคงและมีภูมิคุมกันอยางยั่งยืน
๒) เพื่อผนึกกําลังจัดระบบปองกันชายแดนใหสนับสนุนการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคง
๓) เพื่อนําวัฒนธรรม ภูมิปญญาชุมชน การจัดการโดยสันติวิธี สนับสนุนงานความมั่นคง
๔) เพื่อพัฒนาระบบฐานขอมูลและองคความรูดานความมั่นคง
๕) เพื่อเสริมสรางและพัฒนาความรวมมือดานความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบาน
๖) เพื่อใหการบริหารจัดการมีเอกภาพและประสิทธิภาพ
๔.๔ ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชายทะเล ดังนี้
๑) ชายฝงทะเลอาวไทย ๑๖ จังหวัด คือ จังหวัดตราด จันทบุรี ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา
สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ ชุมพร สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช
สงขลา ปตตานี และนราธิวาส (ไมรวมกรุงเทพมหานคร)
๒) ชายฝงทะเลอันดามัน ๖ จังหวัด คือ จังหวัดระนอง พังงา กระบี่ ตรัง ภูเก็ต และสตูล
๔.๕ ยุทธศาสตรรองรับยุทธศาสตรการพัฒนาเพื่อเสริมสรางความมั่นคงของชาติ
๑) ยุทธศาสตรผนึกกําลังเพื่อเสริมสรางศักยภาพและภูมิคุมกันของคน ชุมชน และ พื้นที่เปาหมาย
อยางยั่งยืน
๒) ยุทธศาสตรการจัดระบบปองกันเพื่อจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน
๓) ยุทธศาสตรเสริมสรางความมั่นคงในมิติวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น และการจัดการโดยสันติวิธี
๔) ยุทธศาสตรพัฒนาฐานขอมูลและองคความรูดานความมั่นคง
๕) ยุทธศาสตรเสริมสรางความรวมมือดานความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบาน
๖) ยุทธศาสตรบริหารจัดการอยางมีเอกภาพและประสิทธิภาพ

- ๖๒ –
๕. สาระความเชื่อมโยงระหวางแผนความมั่นคงแหงชาติทางทะเลกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ไดสนับสนุนการรักษา
ผลประโยชนของชาติทางทะเลไวในยุทธศาสตรที่เกี่ยวของในบทตางๆ ดังนี้
๕.๑ บทที่ ๗ ยุทธศาสตรการสรา งความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจและสังคม
แนวทางการพัฒนาที่ ๕ ขอ ๕.๑ การมีสวนรวมอยางสําคัญในการปองกันภัยจากการกอการราย
และอาชญากรรม ยาเสพติด ภัยพิบัติ และการแพรระบาดของโรคภัย ที่สงผลตอภาวะทางเศรษฐกิจในระยะยาว
จากผลกระทบในดานความมั่นคงแหงชีวิต เศรษฐกิจ ความเปนอยู เพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืนในภูมิภาคโดย
๕.๖.๑ พัฒนาศักยภาพและความพรอมในการปองกันและแกปญหาขามชาติ ดานการกอการราย
ปญหายาเสพติด และการหลบหนีเขาเมืองทั้งระบบ เพื่อลดผลกระทบจากการเปดเสรีและสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
ควบคูไปกับการปรับปรุงระบบการเขาเมือง การจัดระเบียบชายแดน การจัดระบบแรงงานตางดาว และการแกไขปญหา
สถานะและสิทธิของบุคคลที่ชัดเจน ตลอดจนการรักษาผลประโยชนแหงชาติทั้งทางบกและทางทะเล
๕.๒ บทที่ ๘ ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
แนวทางการพัฒนาที่ ๕ ขอ ๕.๑ การอนุรักษ ฟนฟู และสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีแนวทางหลัก ดังนี้
๕.๑.๕ วางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงโดยพัฒนาระบบการจัดการรวม
ในการจัดการทรัพยากรชายฝง ทั้งดานการอนุรักษ การทองเที่ยว และการประมง ผลักดันยุทธศาสตรความมั่นคง
แหงชาติทางทะเล บรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติที่รุนแรงและการกัดเซาะชายฝง โดยสงเสริมการปลูกปาชายเลน
ฟนฟูแนวปะการัง อนุรักษแหลงหญาทะเล และสาหรายทะเล สงเสริมการจัดการพื้นที่ชายฝงโดยการมีสวนรวม
ของชุมชน เพื่อการใชประโยชนทรัพยากรและการทําประมงชายฝงอยางยั่งยืน ปรับปรุงการออกแบบและ
มาตรฐานการกอสรางเขตชุมชน อุตสาหกรรม และโครงสรางพื้นฐานบริเวณชายฝง โดยคํานึงถึงผลกระทบ
ของการเปลี่ยนแปลงทางสมุทรศาสตรและปญหาการกัดเซาะชายฝงในภาพรวม รวมทั้งใหมีการวางแผนระยะยาว
เพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของระดับน้ําทะเลที่จะสงผลกระทบตอเมืองและพื้นที่ชายฝง

ผนวก ค
สถานการณความมั่นคงทางทะเล
จากการประเมินสถานการณความมั่นคงทางทะเลของประเทศไทยในภาพรวม สามารถวิเคราะหจุดแข็ง
จุดออน โอกาส และสิ่งทาทายของประเทศไทยไดดังตอไปนี้ จุดแข็ง คือ การที่ประเทศไทยตั้งอยูในบริเวณเสนทาง
คมนาคมทางทะเลที่มีความสําคัญของโลก และเปนจุดเชื่อมตอระหวางมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟก
อีกทั้งประเทศไทยมีความเปนกลางและไมมีผลประโยชนขัดกับประเทศมหาอํานาจ ดังเชนในกรณีทะเลจีนใต
ตลอดจนการมีกองทัพเรือทีม่ ีศักยภาพในการปฏิบัติการนอกนานน้ําทั้งในภูมิภาคและนอกภูมิภาค เชน กรณีที่ไทย
เขารวมการรักษาความปลอดภัยของเสนทางเดินเรือที่บริเวณอาวเอเดน ประเทศโซมาเลีย นอกจากนี้ประเทศไทย
ยังเปนที่ยอมรับในเวทีระหวางประเทศดวยวา ไทยใหความสําคัญกับความมั่นคงของมนุษย และภัยคุกคามความมั่นคง
รูปแบบใหม (Non - Traditional Threats) ที่เปนมิติความมั่นคงที่สําคัญในโลกยุคปจจุบันอีกดวย สวนในเรื่องโอกาส
การพัฒนาความรวมมือในภูมิภาคเพื่อเสริมสรางความไวเนื้อเชื่อใจและจัดการกับภัยคุกคามตางๆ อยางมีประสิทธิภาพ
อาทิ การตั้งศูนยวิจัยรวมในกรอบอาเซียน การใชกรอบอาเซียน - จีนเปนเวทีหารือในเรื่องทะเลจีนใต และนอกจากนี้
ยังมีโอกาสในการเสริมสรางองคความรู และบุคลากรดานกฎหมายทะเล เพื่อชวยในการผลักดันผลประโยชน
ของชาติทางทะเลในเวทีระหวางประเทศ ในขณะที่จุดออน คือ การที่ประเทศไทย มีอาณาเขตติดตอทางทะเล
เปนบริเวณกวางและอยูใกลเสนทางคมนาคมขนสงทางทะเลของโลก สงผลใหประเทศไทยเปนพื้นที่ออนไหว
ที่จะประสบภัยคุกคามทางทะเล สําหรับในเรื่องความทาทาย สิ่งที่จําเปนตองไดรับการใหความสําคัญ คือ การแกไข
ปญหาพื้นที่ทับซอนทางทะเลกับประเทศเพื่อนบาน รวมถึงปญหาการทําประมงผิดกฎหมายและความขัดแยง
ในเรื่องทรัพยากรที่มีความรุนแรงมากขึ้น จากความเสื่อมถอยของทรัพยากรและสิ่งแวดลอมทางทะเล ทั้งในประเด็น
สิ่งแวดลอมทางทะเลจะเปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหภาคประชาสังคม และ NGOs ออกมาเคลื่อนไหวมากขึ้น ทําใหรัฐบาล
และภาคประชาสังคมตองหันมาดูแลอยางจริงจังและใหความสําคัญ ทั้งในเรื่องของการปองกันความรุนแรง
และการแกไขปญ หาสิ่ง แวดลอม ความทาทายที่สําคัญประการสุดทาย คือ การกําหนดเปาหมายแหงชาติ
หรือแผนความมั่นคงของชาติทางทะเลที่ตองเรงสรางใหเกิดความชัดเจนมากขึ้น รวมทั้งตองสงเสริมการบูรณาการ
ระหวางหนวยงาน และภาคสวนที่เกี่ยวของ เพื่อใหการขับเคลื่อนผลประโยชนของชาติทางทะเลเปนไปอยางมีเอกภาพ
และมีประสิทธิภาพ
จากการวิเคราะหในภาพรวม เพื่อสรุปสถานการณความมั่นคงทางทะเล สามารถแบงไดเปน ๕ หัวขอ
ไดแก ๑) สถานการณความมั่นคงทางทะเลในระดับโลก ๒) สถานการณความมั่นคงทางทะเลในระดับภูมิภาค
๓) สถานการณความมั่นคงทางทะเลของอาเซียน ๔) สถานการณความมั่นคงทางทะเลของไทยกับประเทศเพื่อนบาน
และ ๕) สถานการณความมั่นคงในพื้นที่ท างทะเลของประเทศไทย และ ๖) ความรวมมือระหวางประเทศ
ที่เกี่ยวของกับทะเลทั้งในระดับโลก ภูมิภาค และอนุภูมิภาคโดยมีสาระสําคัญ ดังนี้
๑. สถานการณความมั่นคงทางทะเลในระดับโลก
๑.๑ กระแสโลกาภิวัตน ทําใหโลกมีการเชื่อมโยงกันทั้งในเรื่องการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมมากขึ้น
เหตุการณอันเกิดขึ้นในสถานที่ไกลออกไปสามารถสงผลกระทบตอคน ชุมชน สังคมทั่วโลกไดอยางรวดเร็ว
จนโลกเปรียบเสมือนเปน “หมูบาน” ที่มีลักษณะไรพรมแดนและโยงใยกัน ซึ่งพัฒนามาตั้งแตหลังการสิ้นสุด
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ของสงครามเย็นใน พ.ศ.๒๕๓๔ ระบบโลกในปจจุบันจึงเปนระบบหลายขั้วอํานาจ (Multi - Polar System)
ที่มีประเทศมหาอํานาจหลายประเทศทั้ง สหรัฐอเมริกา จีน ญี่ปุน รัสเซีย กลุมประเทศสหภาพยุโรป อินเดีย เปนตน
ที่ตางแขง ขัน ถวงดุล และรว มมือซึ่ง กันและกัน นอกจากนี้ส ภาวะโลกไร พรมแดนดัง กลาว ยัง ไดสง ผล
ใหเกิดการครอบงําของกระแสทุนนิยมกระจายไปทั่วโลก เอื้อประโยชนใหประเทศที่มีศักยภาพเหนือกวาตักตวง
และดูดซับทรัพยากรธรรมชาติจากประเทศที่ออนแอกวา และยังเกิดการรุกรานทางวัฒนธรรมที่สงผลกระทบตอวิถีชีวิต
ของผูคนและความมั่นคงของมนุษยอีกดวย ทําใหการบริหารจัดการความมั่นคงทางทะเล เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว
ดวยเชนกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งลักษณะภัยคุกคามความมั่นคงทางทะเล กระทบตอมิติความมั่นคงของมนุษยที่เปลี่ยนแปลงไป
ทําใหประเทศไทยตองมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการรับมืออยางหลีกเลี่ยงไมได
๑.๒ ภัยคุกคามความมั่นคงทางทะเล ในโลกยุคปจจุบันภัยคุกคามรูปแบบเดิม โดยเฉพาะการคุกคาม
จากกําลังทหารและการเกิดสงครามขนาดใหญมีแนวโนมลดลง อยางไรก็ตามปญหาความขัดแยงดานเศรษฐกิจ
ที่ทุกประเทศตางตองการทรัพยากรที่มีอยูจํากัดมาหลอเลี้ยงการเติบโตทางเศรษฐกิจของตนเพื่อแขงขันกับประเทศอื่น
ทําใหเกิดการแยงชิงทรัพยากรในทะเลจนอาจนําไปสูการกระทบกระทั่ง กันระหวางรัฐและเกิดสถานการณ
ที่กระทบตอความมั่นคงในบางพื้นที่ได เชน ขอพิพาทเกี่ยวกับเขตแดนทางทะเล การอางสิทธิเหนือเกาะและ
พื้นที่ทางทะเล ขณะที่ภัยคุกคามรูปแบบใหมมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้นซึ่งมีความสัมพันธโดยตรงกับกระแสโลกาภิวัตน
การพัฒนาอยางรวดเร็วของเทคโนโลยีการเดินทางและการติดตอสื่อสาร ทําใหรัฐตางๆ มีศักยภาพลดลง
ในการบริหารจัดการความมั่นคงของประเทศ รวมไปถึงการเกิดขึ้นของปญหาความมั่นคงรูปแบบใหมหรือที่เรียกวา
ปญหาความมั่นคงของสังคม ความมั่นคงของมนุษย ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และความมั่นคงทางสิ่งแวดลอม
ที่เปนภัยคุกคามใหมที่มีลักษณะขามชาติ เชน การกอการราย การหลบหนีเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย การคามนุษย
การลักลอบขนสงอาวุธ สินคาเถื่อน ยาเสพติด โจรสลัด ภัยตอการเดินเรือ ภัยคุกคามทางไซเบอร (Cyber Threat)
โดยเฉพาะการโจมตีทางไซเบอรตอระบบการสื่อสารและการเดินเรือทั้งที่ดําเนินการโดยรัฐและตัวแสดงที่ไมใชรัฐ
(Non State Actors) ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ภัยพิบัติ ปญหาสิ่งแวดลอม การแยงชิงทรัพยากร ความมั่นคงทางดานอาหาร
ซึ่งสงผลกระทบตอความมั่นคงของโลกโดยรวมมากยิ่งขึ้นในยุคปจจุบัน รวมทั้งจะสงผลตอเสถียรภาพทางการเมืองภายใน
ของหลายประเทศ และอาจนําไปสูปญหาความขัดแยงระหวางประเทศไดในอนาคตอีกดวย ภัยคุกคามรูปแบบใหม
จึง เปนเรื่องที่ทาทายและตองอาศัยการบริหารจัดการของภาครัฐที่ส ามารถปรับ ตัวใหเขากับสถานการณ
ที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วได
๑.๓ สถานการณความขัดแยงดานอารยธรรม การกอการราย และการแพรกระจายของเทคโนโลยี
ดานอาวุธ สถานการณความมั่นคงของโลกเปลี่ยนไปอยางชัดเจนภายหลังเกิดเหตุการณวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๔
โลกไดเขาสูยุคสงครามตอตานการกอการรายที่มีสหรัฐอเมริกาเปนผูนํา กลุมกอการรายไดขึ้นมาเปนตัวแสดง (Actors)
ที่สําคัญในเวทีการเมืองระดับโลก และไดกลายเปนภัยคุกคามความมั่นคงของรัฐตางๆ สถานการณดังกลาว
สะทอนใหเห็นถึงความขัดแยงที่เกิดขึ้นจากการปะทะกันทางอารยธรรม (Clash of Civilizations) โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ระหวางอารยธรรมอิสลามกับอารยธรรมตะวันตก ทามกลางสถานการณของโลกที่มีการพัฒนาอาวุธทําลายลางสูง
(Weapons of Mass Destruction - WMD) และการถายทอดเทคโนโลยีดานอาวุธอยางรวดเร็ว อาวุธและการผลิตอาวุธ
จึงไมไดถูกผูกขาดดวยองคกรที่เกี่ยวเนื่องกับภาครัฐอีกตอไป หากแตไดแพรกระจายไปยังกลุมคนตางๆ ทั่วโลก

- ๖๕ –
จึงทําใหภัยคุกคามอันเกิดจากความขัดแยงทางดานเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒ นธรรมมีความเขมขน รุนแรง
และรวดเร็วมากขึ้น ดวยเหตุนี้ เมื่อผนวกกับลักษณะของการบริหารจัดการความมั่นคงทางทะเลที่มีความยากลําบาก
ในการควบคุม แลว ทะเลจึง เปนไดทั้ง แหลงซองสุมของบรรดาเหล าผูกอการราย เปนทั้ง เสนทางเดินเรือ
เสนทางขนสงอาวุธ และเปาหมายในการปฏิบัติการ ในขณะที่กลุมกอการรายไดพยายามปฏิบัติการในรูปแบบใหมๆ
ทั้งยังไดขยายพื้นที่ปฏิบัติการไปยังภูมิภาคตางๆ รวมทั้งมีการวางแผนที่สลับซับซอนมากขึ้น ซึ่งการที่ไมสามารถระบุ
รูปแบบของภัยคุกคามของการกอการรายที่ชัดเจนไดวาจะใชอาวุธประเภทใด เวลา และสถานที่ใด ในการปฏิบัติการ
ทําใหภัยคุกคามจากการกอการรายกลายเปนภัยคุกคามตอความมั่นคงที่สําคัญของโลกในปจจุบัน
๑.๔ สถานการณดานสิ่งแวดลอม กระแสโลกาภิวตั นมาพรอมกับกระแสการพัฒนาเศรษฐกิจในแบบทุนนิยม
ซึ่งไดกลายเปนแนวทางสําคัญในการพัฒนาประเทศที่เนนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเปนหลัก โดยขาด
การคํานึงถึงผลกระทบตอธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทําใหสิ่งแวดลอมตองเผชิญกับการเสื่อมโทรมอยางรวดเร็ว
นอกจากนี้ สภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของโลก (Climate Change) มีแนวโนมเปนภัยคุกคาม ตอ
ความมั่นคงมากยิ่ง ขึ้น ดัง ปรากฏการณรายแรงทางธรรมชาติที่เ กิดขึ้นทั่วโลกในระยะ ๔ - ๕ ปที่ผานมา
สะทอนวาโลกกําลังเผชิญความทาทายที่จะสงผลกระทบตอความมั่นคงทางอาหารและความมั่นคงทางพลังงาน
ในอนาคตอีกดวย ทําใหหลายประเทศพิจารณาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ สภาวะโลกรอน (Global Warming)
ในฐานะภัยคุกคามหลักตอความมั่นคง ประเทศไทยจึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีแผนรับมือตอสถานการณดังกลาว
อยางเปนรูปธรรมโดยเร็ว
๑.๕ ปญหาความขัดแยงดานเศรษฐกิจ กระแสการพัฒนาเศรษฐกิจแบบทุนนิยม นอกจากจะสงผล
ใหเกิดการทําลายทรัพยากรธรรมชาติอยางกวางขวางแลว ยังทําใหรัฐตางๆ เกิดการแขงขันกันจนเกิดเปนความขัดแยง
ทางเศรษฐกิจ และอาจนําไปสูปญหาดานความมั่นคง อาทิ การอางสิทธิเหนือทรัพยากรธรรมชาติในเขตพื้นที่ทับซอน
การลักลอบแสวงหาประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติโดยผิดกฎหมาย การละเมิดนานน้ํา ฯลฯ ทั้งนี้ ผลจาก
ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติยังเปนอีกปจจัยหนึ่งที่เสริมใหปญหาหรือความขัดแยง
มีความเขมขนขึ้นอีกดวย
๑.๖ การกลับมาเปนจุดยุทธศาสตรสําคัญของโลกของมหาสมุทรอินเดีย มหาสมุทรอินเดีย
เปนเสนทางการคาทางทะเลของโลกในสัดสวนถึงครึ่งหนึ่งของการคาทางทะเลทั้งหมด ทําใหมหาสมุทรอินเดีย
มีความสําคัญตอเศรษฐกิจโลกอยางมาก โดยเฉพาะเมื่อคํานึงถึงขอมูลที่วา รอยละ ๙๐ ของมูลคาการคาของโลก
เปนการคาทางทะเล ในจํานวนนี้รอยละ ๔๐ ของการคาโลกทั้งหมดเปนการคาผานชองแคบมะละกา ในขณะที่รอยละ
๗๐ ของการขนสงน้ํามันทั้งโลกเปนการขนสงผานมหาสมุทรอินเดีย ในดานยุทธศาสตรความมั่นคง ประชากร
ที่นับถือศาสนาอิสลามแทบทั้งหมดอาศัยอยูในพื้นที่โดยรอบมหาสมุทรอินเดีย และภายหลังยุคสงครามเย็น
มหาสมุทรแหงนี้เปนแหลงรวมของปญหากอการราย ปญหาโจรสลัด และที่สําคัญการกาวขึ้นมาเปนมหาอํานาจ
ของจีนและอินเดีย ทําใหมหาสุมทรอินเดียยิ่งทวีความสําคัญในเชิงยุทธศาสตรความมั่นคงของโลกยิ่งขึ้น และ
อาจกลาวไดวาประเทศไทยเปนจุดยุทธศาสตรที่สําคัญ เปนทั้งจุดเชื่อมตอระหวางคาบสมุทรอินโดจีนกับคาบสมุทรมลายู
และเปนจุดเชื่อมระหวางมหาสมุทรอินเดียกับมหาสมุทรแปซิฟก ทําใหไทยกลายเปนสะพานทางเศรษฐกิจที่สําคัญของโลก
ซึ่งจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอไปในอนาคตหากไดรับการบริหารจัดการอยางมีวิสัยทัศน
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๒ สถานการณความมั่นคงทางทะเลในระดับภูมิภาค
๒.๑ สถานการณความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟก
ประเทศไทยตั้งอยูในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟก โดยเปนประเทศหนึ่งที่มีอาณาเขตติดตอ
กับมหาสมุทรแปซิฟก มหาสมุทรอินเดีย ทะเลจีนใต และชองแคบมะละกา จึงนับไดวาประเทศไทยตั้งอยูบนจุด
ยุทธศาสตรที่สําคัญใน ๒ แงมุม กลาวคือ ๑) เปนแหลงทรัพยากรทั้งที่มีชีวิตและไมมีชีวิต และ ๒) เปนเสนทางเดินเรือ
ที่สําคัญ มหาอํานาจตางๆ ยังคงมุงที่รักษาและแผขยายอิทธิพลของตนเองในพื้นที่ภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟก
ดวยเหตุนี้ดุลยภาพและพลวัต ดานความมั่นคงทางทะเลในภูมิภาคนี้ จึงขึ้นอยูกับบทบาทและความสัมพันธ
ระหวางประเทศในภูมิภาคกับประเทศมหาอํานาจเปนสําคัญ
ภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟก มี ๓ เสนทางยุท ธศาสตรดานการขนสง ทางทะเลที่สําคั ญมาก
ไดแก ๑) ชองแคบฮอรมซุ อยูระหวางประเทศอิหรานกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส เปนเสนทางผานเขาออกชองทางเดียว
ของรัฐอาหรับตางๆ ในตะวันออกกลางที่สงน้ํามันเปนสินคาออก ความตึงเครียดใดๆ ที่เกิดขึ้นบริเวณชองแคบ
จึงสรางความออนไหวตอเศรษฐกิจของโลกอยางมาก ๒) ชองแคบมะละกา อยูบริเวณปลายแหลมมลายูและ
เปนชองแคบที่เชื่อมตอระหวางมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟก เปนชองแคบที่มีความคับคั่งมากที่สุดแหงหนึ่ง
รวมถึงเปนเสนทางขนสงสินคาและน้ํามันของหลายประเทศในทวีปเอเชียรวมทั้งประเทศไทย มหาอํานาจตางๆ
และประเทศชายฝง จึงใหความสําคัญตอสถานการณความมั่นคงในพื้นที่ดังกลาวมาก นอกจากนี้ ความหนาแนนของเรือ
การลักลอบขนสงอาวุธและยาเสพติด การหลบหนีเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย โจรสลัด และการแขงขันกันขยายอิทธิพล
ของมหาอํานาจ ยังเปนความเสี่ยงตอความมั่นคงในชองแคบมะละกาดวย ปจจุบันมีความเปนไปไดที่จะมี
การดําเนินการของขบวนการกอการรายตอเปาหมายในพื้นที่บริเวณนี้ และ ๓) ทะเลจีนใต เชื่อมตอระหวางเอเชียตะวันออก
และเอเชียตะวันออกเฉียงใต มีความสําคัญตอประเทศเอเชียตะวันออกและสหรัฐอเมริกาอยางมาก เพราะเปนแหลงทรัพยากร
และเสนทางขนสงพลังงานจากตะวันออกกลางไปจีน ญี่ปุน และภาคตะวันตกของสหรัฐอเมริกา ทะเลจีนใต
จึงเปนพื้นที่ที่มีการแขงขันระหวาง ๒ มหาอํานาจ คือ จีนและสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้การอางสิทธิเ์ หนือหมูเกาะสแปรตลี
และพาราเซลซึ่งเปนแหลงสํารองน้ํามัน ยังเปนสาเหตุใหเกิดความขัดแยงระหวางประเทศจีน เวียดนาม ฟลิปปนส
บรูไน มาเลเซียและไตหวันอีกดวย
สําหรับสถานการณความมั่นคงทางทะเลในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟก ในระยะตอไปจะยังอยูในภาวะ
ไมแนนอน มีความซับซอนของประเด็นปญหาทางทะเลมากขึ้น ตลอดจนมีโอกาสในการเผชิญหนาระหวางคูขัดแยง
และอาจเกิดความตึงเครียดจนสงผลกระทบตอเสถียรภาพความมั่นคงของภูมิภาคโดยรวม โดยประเด็นภัยคุกคาม
ที่สําคัญตอความมั่นคงทางทะเลในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟก ในอนาคตอันใกล ไดแก
๑) การแขงขันอิทธิพลอยางเขมขนของประเทศมหาอํานาจสหรัฐฯ - จีน - ญี่ปุน ในระยะตอไป
ภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟก จะเปนพื้นที่ที่มีผลประโยชนดานเศรษฐกิจ การเมือง พลังงาน การทหารและความมั่นคง
ของประเทศมหาอํานาจเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะทําใหประเทศมหาอํานาจตางดําเนินยุทธศาสตรและนโยบาย เพื่อปกปอง
ผลประโยชนและรักษาความมั่นคงของตนมากยิ่งขึ้นดวย โดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกา จีน และญี่ปุน
แตเนื่องจากประเทศมหาอํานาจทั้งสามยังมีแนวโนม ที่จะไมเปลี่ยนแปลงนโยบายในการรักษาผลประโยชน
ในภูมิภาคของตนดวยการแขงขันบทบาทและอิทธิพลเพิ่มขึ้น รวมถึงการสรางกลุมพันธมิตรดานความมั่นคง
การมุงถวงดุลอํานาจและการขยายศักยภาพของกองทัพ เชน การดําเนินนโยบาย Rebalancing ของสหรัฐอเมริกา
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ความพยายามในการขยายบทบาททางทหารของญี่ปุน และ การประกาศจะเปนมหาอํานาจทางทะเล จึงทําใหความไมไววางใจ
ซึ่งกันและกันโดยเฉพาะดานการทหารมีแนวโนมมากขึ้น
๒) สถานการณตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลีอันเนื่องมาจากปญหานิวเคลียรเกาหลีเหนือ
ประเด็นการพัฒนานิวเคลียรของเกาหลีเหนือจะยังเปนประเด็นออนไหว มีโอกาสที่จะกอความตึงเครียดใหแกภูมิภาค
และประชาคมโลกภายหลังจากการรื้อฟนการเจรจา ๖ ฝาย เพื่อแกไขปญหายังไมประสบผล จีนมีบทบาท
ในการกดดันเกาหลีเหนือนอยลง สวนเกาหลีเหนือก็อาจยั่วยุสหรัฐฯ ญี่ปุน และเกาหลีใต โดยการทดลองยิงขีปนาวุธตอไป
๓) ปญหาความขัดแยงทางทะเลในทะเลจีนตะวันออก และทะเลจีนใต ปญหาขัดแยงทางทะเล
ในทะเลจีนตะวันออกไมมีแนวโนมจะยุติโดยงาย และจะยังคงเปนปญหาที่ทาทายตอเสถียรภาพและความมั่นคง
ทางทะเลโดยรวมมากขึ้น จากความขัดแยงระหวาง จีน - ญี่ปุน ที่อาจรุนแรงยิ่งขึ้นโดยเฉพาะจากปญหากรรมสิทธิ์
เหนือหมูเกาะเซนกากุ/เตียวหยู ขณะที่ปญหาขัดแยงในทะเลจีนใต ระหวางจีนกับประเทศสมาชิกอาเซียนบางประเทศ
มีความซับซอนมากขึ้นจากการแทรกแซงของประเทศนอกภูมิภาค และสงผลตอการเสริมสรางศักยภาพทางทหาร
และกําลัง อาวุธของบางประเทศโดยเฉพาะประเทศที่เปนคูขัดแยงกับจีน ซึ่งอาจกระทบตอความสัม พันธ
ระหวางจีนและอาเซียน
๔) แนวโนมการขยายตัวของการกอการรายและปญหาอาชญากรรมขามชาติ นานน้ํา
ในภูมิภาคอาเซียน มีโอกาสจะตกเปนเปาหมายของการกอการราย โดยเฉพาะการโจมตีเรือขนาดใหญ ไดแก
เรือบรรทุกน้ํามัน การจี้จับเรือขนวัตถุอันตราย และการโจมตีทาเรือ เปนตน ดานภัยคุกคามจากอาชญากรรม
ขามชาติทางทะเลที่มีแนวโนมเพิ่มขึ้น เชน ปญหาโจรสลัด การลักลอบคายาเสพติด ปญหาการลักลอบคาอาวุธ
และวัสดุอุปกรณที่ใชพัฒนาอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง รวมทั้งแนวโนมที่สถานการณการลักลอบนําคน
เขาเมืองและคามนุษยจะเพิ่มขึ้นโดยใชเสนทางขนสงทางทะเล
อย างไรก็ต าม ในระยะตอ ไปมี ป ระเด็น ทางการเมือ งที่ อ าจมีผ ลต อการเปลี่ ยนแปลง
สถานการณความมั่นคงทางทะเล และตองติดตามเพื่อประเมินสถานการณภัยคุกคามที่อาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง
อาทิ การเปลี่ยนผูนําของสหรัฐอเมริกา ใน พ.ศ.๒๕๖๐ รวมทั้งหากมีการปรับเปลี่ยนนโยบายดานความมั่นคงที่สําคัญ
ตอเอเชียของประเทศมหาอํานาจทั้งญี่ปุน อินเดีย และรัสเซีย ตลอดจนบทบาทของอาเซียน ในการสงเสริมความรวมมือ
ทางทะเล และการแกไขปญหาตางๆ รวมทั้งปญหาความขัดแยงในทะเลจีนใต
๒.๒ บทบาทของมหาอํานาจในภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟก
๒.๒.๑ บทบาทของประเทศสหรัฐอเมริกา
สภาวะแวดลอมดานความมั่นคงของโลกที่เ ปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว อาทิ
ความกาวหนาทางเทคโนโลยี และระบบของโลกที่เปลี่ยนแปลงเปนหลายขั้วอํานาจ ทําใหสหรัฐอเมริกาตองปรับการรวมมือ
เพื่อตอตานภัยคุกคามควบคูไ ปกับการแสวงหาโอกาสอยางตอเนื่อง ซึ่งยุคปจจุบันสหรัฐอเมริกายังคงเปนผูนํา
และเปนศูนยกลางของประชาคมระหวางประเทศ ดังนั้นการดําเนินนโยบายตางๆ ของสหรัฐอเมริกา ยอมมีผลกระทบ
ไปทุกภูมิภาคทั่วโลก นอกจากนี้ ภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟก ยังเปนพื้นที่ทางยุทธศาสตรที่สหรัฐอเมริกาใหความสําคัญ
อยางตอเนื่องทั้งในดานความมั่นคงและเศรษฐกิจโดยเฉพาะปญหาการกอการราย ทําใหสหรัฐอเมริกายังคงรักษา
ความสัมพันธอันดีกับประเทศตางๆ และคงอิทธิพลอยูในภูมิภาคนี้ใหมากที่สุด อีกทั้งสหรัฐอเมริกายังค้ําประกัน

- ๖๘ –
เสรีภาพในการเดินเรือ ในภูมิภาคนี้ดวย โดยเฉพาะบริเวณชองแคบมะละกา เนื่องจากสหรัฐอเมริกากังวลวา
กลุมผูกอการรายอาจโจมตีบริเวณดังกลาวดวยอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง หรืออาจบุกยึดเรือบรรทุกน้ํามัน
และบังคับใหพุงชนเปาหมายบริเวณนี้ ซึ่งจะทําใหการคมนาคมหยุดชะงัก และสงผลกระทบเปนลูกโซตอระบบเศรษฐกิจ
สหรัฐอเมริกา และเศรษฐกิจโลก ดังนั้นสหรัฐอเมริกาจึงสนับสนุนในทุกๆ ดาน เพื่อใหประเทศในกลุมอาเซียนรวมมือกัน
ในการตอตานกลุม กอการราย โดยเฉพาะสนับ สนุนใหมีก ารติดตั้งระบบการเฝาระวังในการเดินเรือและ
กิจกรรมตางๆ ในทะเล ซึ่งปจจุบันมีสิงคโปรเปนพันธมิตรหลักในการดําเนินการเรื่องนี้ ทั้งยังสนับสนุนใหประเทศ
ในภูมิภาครวมมือกันลาดตระเวนที่ชองแคบมะละกาอีกดวย นอกจากนี้ สหรัฐอเมริกายังพยายามผลักดันใหประเทศ
ในภูมิภาคเขารวมโครงการปองกันและสกัดกั้นการแพรขยายของอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง ระบบเครื่องสง
และวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของ (Proliferation Security Initiative - PSI) ซึ่งในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟกมีประเทศที่เปนสมาชิก
เชน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด มองโกเลีย ฟลิปปนส สิงคโปร ศรีลังกา กัมพูชาและประเทศไทย เปนตน โดยสําหรับ
ประเทศไทยจําเปนตองมีแนวทางการดําเนินงานที่เหมาะสมเพื่อใหสามารถรวมปฏิบัติการกับกลุมประเทศสมาชิก
ไดอยางเต็มประสิทธิภาพ อนึ่ง ภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟกนอกจากจะเปนพื้นที่ทางยุทธศาสตรของสหรัฐอเมริกาแลวยังเปนที่ตั้ง
ของประเทศพันธมิตรที่ใกลชิดสหรัฐอเมริกาอยางญี่ปุนและเกาหลีใต สหรัฐอเมริกาจึงใหความสําคัญอยางมากตอความมั่นคง
ในพื้นที่ดังกลาว ทั้งนีส้ หรัฐอเมริกายังมีเปาหมายอื่นที่สําคัญก็คือการสกัดกั้นการขยายตัวของอิทธิพลของประเทศจีน
ในเอเชียแปซิฟก
ในการปองกันการกอการรายสหรัฐอเมริกาไดผลักดันมาตรการตางๆ ในดานความปลอดภัย
ที่เกี่ยวของกับทะเล เชน มาตรการรักษาความปลอดภัยเรือและทาเรือ (International Ship and Port Facility
Security - ISPS Code) มาตรการความปลอดภัยของตูขนสงสินคา (Container Security Initiative - CSI)
โครงการตรวจสอบกัมมันตรังสี (Megaports Initiative - MI) การตรวจสอบตูสินคาทุกตู (100% Scanning ใน ค.ศ.๒๐๑๒)
มาตรการความรวมมือกับศุลกากรของสหรัฐอเมริกาเพื่อปองกันการกอการราย (Customs Trade Partnerships
Against Terrorism - C - TPAT) มาตรการปองกันการแพรขยายของอาวุธทําลายลางสูง (Proliferation Security
Initiative - PSI) รวมถึงการจัดทําแผนสนับสนุน (Support Plans) ไดแก Maritime Domain Awareness (MDA)
และ Global Maritime Intelligence Integration และเสนอแนวคิดดานการรักษาความมั่นคงทางทะเลในภูมิภาค
(Regional Maritime Security Initiative - RMSI) นอกจากนั้น สหรัฐอเมริกายังใหความสําคัญในดานความรวมมือ
ทางทหารกับประชาคมระหวางประเทศ โดยมียุทธศาสตรดานความมั่นคงของสหรัฐฯในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟก
(Rebalancing Asia) ที่ใหความสําคัญ ตอความมั่นคงทางทะเลมากขึ้น โดยเฉพาะการฝกซอมทางทะเล
(Southeast Asian Cooperation Afloat Training - SEACAT) รวมกับกองทัพเรือ เพื่อเสริมสรางศักยภาพ
ในการปองกันของกองทัพเรือไทยดวย ปจจุบันสหรัฐอเมริกาดําเนินนโยบายในการแสวงหาความรวมมือกับประเทศตางๆ
ตามแนวทาง “Smart Power” ที่พยายามใชวิถีทางการทูตควบคูกับการใหความชวยเหลือในดานการพัฒนาประเทศ
ทั้งนี้สหรัฐอเมริกา ไดใหความสนใจเรื่องทะเลจีนใตมากขึ้น สาเหตุสวนหนึ่งสืบเนื่องมาจาก
ความหวงกังวลตอการขยายอิทธิพลของจีนในภูมิภาคเอเชีย โดยประกาศจุดยืนไมเขามาของเกี่ยวในประเด็นอธิปไตย
ทางทะเลของประเทศใดแตตองการปกปองเสรีภาพในการเดินเรือตามหลักกฎหมายระหวางประเทศและคงไวซึ่งเสถียรภาพ
ในภูมิภาค อันถือเปนผลประโยชนแหงชาติของสหรัฐอเมริกา โดยสหรัฐอเมริกาจะสนับสนุนกระบวนการทางการทูต
เพื่อแกไขปญหาการอางสิทธิในพื้นที่ดังกลาว และพรอมจะชวยอํานวยความสะดวกในเรื่องมาตรการเสริมสราง

- ๖๙ –
ความเชื่อมั่นที่จะนําไปสูการชวยลดความขัดแยงในทะเลจีนใต ทั้งนีส้ หรัฐอเมริกาจะยังคงใหความสําคัญกับนโยบาย
การกลับเขามารักษาอิทธิพลของสหรัฐอเมริกาในภูมิภาคเอเชีย (Rebalancing to Asia) และการปกปองเสนทางเดินเรือ
ซึ่งเปนเสนทางขนสงพลังงานและยุทโธปกรณทําใหความรวมมือทางทะเลระหวางสหรัฐอเมริกากับอาเซียน
และประเทศในภูมิภาคมีความสําคัญมากขึ้นในการถวงดุลอํานาจระหวางประเทศกับมหาอํานาจอื่นในภูมิภาค
๒.๒.๒ บทบาทของสาธารณรัฐประชาชนจีน
จีนมุงเสริมสรางศักยภาพและบทบาทดานความมั่นคงทางทะเลในภูมิภาค ใหมีเสถียรภาพ
โดยมุงพัฒนาใหสอดรับกับยุทธศาสตรการเปนมหาอํานาจทางทะเล (Maritime Power) มีแผนพัฒนาการฝกซอม
และยุทโธปกรณใหมีขีดความสามารถทันสมัยและหลากหลายมากขึ้น ในการปกปองสิทธิทางทะเลและการขยาย
ขอบเขตอํานาจทางทะเล เพื่อใหสมดุลกับผลประโยชนทางเศรษฐกิจและการเติบโตอยางรวดเร็วของจีน โดยจีน
วางบทบาทของตนในฐานะที่เปนมหาอํานาจที่มีความรับผิดชอบ (Responsible Power) มุงกระชับความสัมพันธ
อันดีกับประเทศ ในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟก และกลุมประเทศตะวันออกกลางและแอฟริกา โดยใชเครื่องมือทางการทูต
หรือความชวยเหลือในลักษณะตางๆ ทั้งในระดับทวิภาคี ควบคูไปกับการสงเสริมความรวมมือกับนานาประเทศ
ในระดับพหุภาคี ซึ่งนอกจากมีการกระชับความสัมพันธทางเศรษฐกิจแลว จีนยังเนนความรวมมือดานความมั่นคง
มากขึ้นดวย โดยชูแนวคิดความมั่นคงใหม ที่เนนการสรางความเขาใจและความไววางใจของประเทศต างๆ
รวมทั้งมุงใหนานาชาติคํานึงถึงความมั่นคงรวมกัน (Collective Security) เพื่อไมใหเกิดความหวาดระแวงจีน
ในการเพิ่มพูนอํานาจทั้งทางเศรษฐกิจและทางทหาร
ยุทธศาสตรทางทะเลของจีนใหความสําคัญกับการแสวงหาประโยชนจากเศรษฐกิจทะเล
(Marine Economy) และบรรจุใหเปนภารกิจสําคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ นอกจากนี้
ทางการจีนไดนําดัชนีเศรษฐกิจที่เรียกวา Gross Ocean Product - GOP เพื่อนํามาใชวัดมูลคา ผลิตภัณฑมวลรวม
ในทะเลมหาสมุทร โดยจีนหันมาแสวงหาและใชประโยชนทางเศรษฐกิจจากทรัพยากรทางทะเลและหวงมหาสมุทร
และตั้งเปาเรงพัฒนาอุตสาหกรรมทางทะเลของจีนใหเติบโตเฉลี่ยรอยละ ๒๐ ตอปในชวงป ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘
ตลอดจนการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจทะเล (Marine Economic Development Zone) ขึ้นมาเปนการเฉพาะ
เพื่อสงเสริมการผลิตและการใชประโยชนทางเศรษฐกิจจากทะเล รวมถึงลาสุดยังมีแนวนโยบายสราง “New Maritime
Silk Road” ซึ่งจะตั้งตนที่มณฑลฝูเจี้ยน - กวางตง - ไหหนาน - ชองแคบมะละกา – มาเลเซีย – อินเดีย – เคนยา –
ทะเลแดง – ทะเลเมดิเตอรเรเนียน - กรีซ นอกจากนี้ จีนไดปรับโครงสรางองคกรบริหารจัดการทางทะเลใหมีเอกภาพ
โดยบูรณาการภารกิจทางทะเลในทุกมิติใหอยูภายใตการกํากับดูแลของทบวงกิจการมหาสมุทร (State Oceanic
Administration - SOA) ซึ่งเปนการสะทอนถึงความมุงมั่นที่จะปกปองและคุมครองสิทธิและการใชทรัพยากรทางทะเล
ของจีนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ เศรษฐกิจของจีนตองพึ่งพาน้ํามันจากตางประเทศเกือบทั้งหมด โดยรอยละ ๘๐
ของน้ํามันที่ใชในจีนขนสงผานมหาสมุทรอินเดีย สงผลใหจีนมุงสูมหาสมุทรอินเดียในทุกทางเพื่อสรางความมั่นคง
ใหแกเสนทางขนสงน้ํามันและสินคาของตน โดยมีทิศทางที่สําคัญ ไดแก ๑) การมุงเปดความสัมพันธกับประเทศมุสลิม
ในเอเชียกลาง โดยมีโครงการสรางทั้งเสนทางรถไฟและทอน้ํามัน ๒) การสรางทาเรือและพยายามควบคุม
การเดินเรือในจุดยุทธศาสตรบริเวณเอเชียใต เชน สรางทาเรือกวาดารบริเวณชองแคบฮอรมุซ สรางทาเรือ

- ๗๐ –
ในศรีลังกาและบังคลาเทศ โครงการวางทอน้ํามันจากปากีสถานสูจีน ตลอดจนเสนทางรถไฟเชื่อมทาเรือในเมียนมา
และ ๓) การสรางมณฑลยูนนานใหเปนจุดเชื่อมตอกับประเทศอาเซียนและกลุมประเทศลุมแมน้ําโขง
สําหรับสถานการณความขัดแยงในภูมิภาค จีนยังคงสนับสนุนแนวทางสันติ ในการแกไขปญหา
ขัดแยงตอไป โดยคัดคานการแทรกแซง (Intervention) และเนนย้ําถึงความสําคัญในการปกปองสิทธิอธิปไตยของตน
ขณะเดียวกันก็ไมตองการใหมหาอํานาจใดมีอิทธิพลครอบงําเสนทางเดินเรือ ที่สําคัญพรอมใหความรวมมือ
ในการตอตานภัยคุกคามทางทะเล และในระยะ ๓ – ๔ ปที่ผานมา จีนเนนการฝกรวมทางทะเลกับประเทศตางๆ
มากขึ้น จีนยังมีนโยบายมุงพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพเรือใหสูงขึ้นเพื่อคุมครองการรักษากรรมสิทธิ์เหนือเกาะ
ในทะเลจีนใตและทะเลจีนตะวันออก การคุมครองเสนทางขนสงทางทะเล การคุมครองและอพยพชาวจีนที่อาศัย
และทํางานในตางประเทศ การมีอิท ธิพลในแปซิฟกแทนที่ส หรัฐ อเมริกา และการยกระดับ สถานะของจีน
ใหเปนมหาอํานาจระดับโลก รวมทั้งปฏิบัติการปองกันประเทศทางทะเลในระยะไกล (far - sea defense)
ทั้งนี้ การพัฒนากองทัพเรือของจีนสงผลใหหลายประเทศในภูมิภาคเกิดความกังวลและพยายามพัฒนาศักยภาพ
กองทัพเรือของตนดวย
๒.๒.๓ บทบาทของประเทศญี่ปุน
ญี่ปุนในฐานะประเทศที่พึ่งพาความมั่นคงทางทะเลทั้งดานการทหารและเศรษฐกิจ
เปนหลัก ตระหนัก ถึง สภาพแวดลอมดานความมั่นคงโดยรวม ไดเ พิ่ม บทบาทของตนเองในเวทีก ารเมือง
และความมั่นคงระหวางประเทศ ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลกมากขึ้นหลังจากในอดีตที่หลีกเลี่ยงการมีบทบาท
ในเรื่องดังกลาว เนื่องจากเกรงวาจะทําใหประเทศเพื่อนบานในเอเชียมีความหวาดระแวงการครอบงําของญี่ปุน
ปจจุบันญี่ปุนยังคงดําเนินนโยบายตางประเทศที่เปนพันธมิตรใกลชิดและสอดคลองกับสหรัฐอเมริกา โดยคงความสัมพันธ
และรักษาผลประโยชนรวมกันอยางแนนแฟนตอไป ประกอบกับญี่ปุนตองการแสดงบทบาทใหสมกับเปนประเทศ
มหาอํานาจเพื่อรักษาและสงเสริมผลประโยชนของตนเอง การเขารวมในองคการหรือสถาบันระหวางประเทศ
เชน องคการสหประชาชาติ (UN) ธนาคารโลก (World Bank) กองทุนการเงินระหวางประเทศ (IMF) และความรวมมือ
ทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟก (APEC) จึงเปนชองทางที่ญี่ปุนใชในการแสดงบทบาทไดอยางเต็มที่
โดยไมตองเกรงวาจะถูกหวาดระแวงจากประเทศเพื่อนบานในเอเชียเหมือนในอดีต โดยเฉพาะอยางยิ่งบทบาท
ในดานการรักษาสันติภาพรวมกับสหประชาชาติ ยิ่งกวานั้นสถานการณความไมมั่นคงที่เกิดขึ้นในปจจุบัน อาทิ
การเปลี่ยนแปลงดุลอํานาจในภูมิภาคของจีนและสหรัฐอเมริกา ปญหาการกอการราย ผลกระทบจากเศรษฐกิจโลก
ความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการขัดแยงดานผลประโยชน ความเคลื่อนไหวทางทหารของเกาหลีเหนือ การดําเนินกิจกรรม
ทางทหารของจีนซึ่งแสดงถึงโอกาสความเปนไปไดในการเกิดสถานการณที่ไมสงบในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟก (Gray - zone)
จากการที่เอเชียตะวันออกเปนแหลงที่ตั้งของประเทศที่มีศักยภาพทางทหารสูงจึงเปนขออางใหญี่ปุนเรงพัฒนากองทัพ
และขยายความรวมมือดานการทหารกับตางประเทศ และเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ญี่ปุนปรับการตีความ
ตามมาตรา ๙ ของรัฐธรรมนูญ ทําใหญี่ปุนสามารถใชสิทธิปองกันตนเองรวม (Collective Self - Defense)
ทั้งนี้ความเคลื่อนไหวดานการทหาร และการตางประเทศของญี่ปุนสงผลกระตุนความตึงเครียดในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
ใหเพิ่มมากยิ่งขึ้น จากปญหาการอางสิทธิ์เหนือหมูเกาะเซนกากุซึ่งเปนพื้นที่ขัดแยงกับจีนจึงเปนสาเหตุที่สําคัญประการหนึ่ง
ในการจัดทําแผนยุทธศาสตรความมั่นคงของญี่ปุนฉบับแรก เมื่อธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๖ โดยใชพื้นฐานของการดําเนิน
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นโยบายความมั่นคง โดยญี่ปุนระบุถึงเปาหมายของการสงเสริมใหเกิดบรรยากาศแวดลอมในลักษณะ “ทะเลเปด
และมีเสถียรภาพ” (open and stable sea)
สําหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต จัดไดวามีความสําคัญตอญี่ปุนทั้งดานเศรษฐกิจ
และการเมือง ในดานเศรษฐกิจ ภูมิภาคนี้เปนแหลงทรัพยากร แหลงลงทุน ฐานการผลิต และตลาดที่สําคัญ
โดยญี่ปุนตองพึ่งพาวัตถุดิบหลายชนิดจากภูมิภาคนี้ แตในปจจุบันอิทธิพลของจีนไดแผขยายลงมาในภูมิภาคนี้อยางรวดเร็ว
ทําใหญี่ปุนตองแขงขันอิทธิพลทางเศรษฐกิจกับจีนมากขึ้น นอกจากนี้ พื้นที่นี้ยังเปนยุทธศาสตรสําคัญของญี่ปุนที่
จะตองรักษาไวใหได ญี่ปุนตองพึ่งพาทะเลในภูมิภาคนี้อยางมากในฐานะที่เปนเสนทางเดินเรือที่สําคัญ ทั้งในการลําเลียง
วัตถุดิบและสินคาสงออก ญี่ปุนตองอาศัยพลังงานดานน้ํามันที่มาจากตะวันออกกลาง และสินคาประมาณรอยละ ๔๐
ของปริมาณการคาขายกับตางประเทศทั้งหมดของญี่ปุนตองลําเลียงผานพื้นที่นี้ หากเกิดความไมปลอดภัยหรือมีอุปสรรค
ในการขนสงแลว ยอมสงผลกระทบอยางรุนแรงตอญี่ปุน ดังนั้นญี่ปุนจึงพยายามสรางความสัมพันธกับประเทศตางๆ
ในกลุมอาเซียนทั้งในแบบทวิภาคีและพหุภาคี ในฐานะหุนสวนดานความมั่นคง (Security Partner) เพื่อใหเกิดสันติภาพ
และความมั่นคงดวยการชวยเหลือสนับสนุนทั้งทางดานการเงิน การศึกษา และเครื่องมือที่ใชในการรักษาความปลอดภัย
ในทะเลแกหลายประเทศ โดยเฉพาะในปจจุบันที่ระบบโลกเปนระบบหลายขั้วอํานาจ ดังนั้นการแขงขันกัน
แสวงหาพันธมิตร เพื่อถวงดุลอํานาจระหวางประเทศมหาอํานาจจึงเปนเรื่องสําคัญ เชน การที่ญี่ปุนพยายามผลักดัน
แนวคิดเรื่องประชาคมเอเชียตะวันออกที่มีญี่ปุนเปนแกนนํารวมกับประเทศกลุมอาเซียนใหเกิดผลเปนรูปธรรมโดยเร็ว
การผลักดันใหอาเซียนรวมกันจัดการปญหาทะเลจีนใตอยางเปนเอกภาพ รวมไปถึงกระชับความสัมพันธทางการทหาร
กับประเทศอินเดียและกลุมประเทศอาเซียน เพื่อสกัดกัน้ อิทธิพลของจีนที่กําลังแผขยายในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
อาเซียนจึงกลายเปนจุดยุทธศาสตรสําคัญที่เต็มไปดวยการแขงขันกันของชาติมหาอํานาจตางๆ
๒.๒.๔ บทบาทของสาธารณรัฐอินเดีย
อินเดียใหความสําคัญกับความมั่นคงทางทะเลอยางมาก เนื่องจากการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของอินเดียตองพึ่งพาการคมนาคมขนสงทางทะเล ซึ่งมีการเชื่อมโยงกันระหวางประเทศตางๆ มากขึ้นเรื่อยๆ
รวมไปถึงทรัพยากรทางเศรษฐกิจที่มีคายังคงอยูในทะเล สงผลใหอินเดียใหความสําคัญอยางมากตอมหาสมุทรอินเดีย
เพราะถือเปนเขตอิทธิพลของอินเดีย ทั้งนี้อินเดียไดใหความสําคัญกับนโยบายเสริมสรางความสัมพันธกับประเทศ
เพื่อนบานและ ประเทศในภูมิภาคอื่นๆ โดยเฉพาะกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต อินเดียใชนโยบายมุงตะวันออก
(Look East) เพื่อโดดเดี่ยวปากีสถานและถวงดุลอํานาจกับจีน โดยมองวา การขยายอิทธิพลของจีนในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟก
โดยเฉพาะมหาสมุทรอินเดีย เปนการคุกคามอินเดียทั้งทางตรงและทางออม ในสวนของทะเลจีนใตและทะเลจีนตะวันออก
อินเดียยืนยันนโยบายเสรีภาพในการเดินเรือและการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล โดยผลประโยชน
ของอินเดียในทะเลจีนใต คือ การเขารวมพัฒนาพลังงานนอกชายฝงเวียดนาม โดยเริ่มสํารวจน้ํามันและกาซธรรมชาติ
รวมกับเวียดนามตั้งแต พ.ศ.๒๕๓๕ ดังนั้น อินเดียจึงกังวลวา ความขัดแยงในทะเลจีนใตจะกระทบตอการเติบโต
ทางเศรษฐกิจ ของอินเดีย ที่เ ชื่อมโยงกับ ความมั่นคงทางทะเล อินเดี ยจึง ตองรัก ษาความสัม พัน ธใกลชิ ด
กับเวียดนามตอไป เพื่อรักษาผลประโยชนทางเศรษฐกิจและความมั่นคงในทะเลจีนใต ซึ่งสอดคลองกับความตองการ
ของเวียดนามที่มุงดึงประเทศตาง ๆ เขารวมแกปญหาในทะเลจีนใต เพื่อถวงดุลจีนและลดความเสี่ยงที่จะเกิด
ความไมมั่นคงกับเวียดนาม
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นอกจากนี้อินเดียยังมีนโยบายสงเสริมความรวมมือที่ใกลชิดกับประเทศมหาอํานาจ
โดยไมเลือกฝาย เพื่อเสริมสรางระบบหลายขั้วอํานาจขึ้นในโลกและเปนการแสดงอิทธิพลในภูมิภาคเอเชียใต
และมหาสมุทรอินเดีย โดยอาศัยกลไกความรวมมือระหวางประเทศที่สําคัญ เชน การประชุมอาเซียนวาดวยความรวมมือ
ดานการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟก (ASEAN Regional Forum - ARF) การประชุมสุดยอดเอเชีย
ตะวันออก (East Asia Summit - EAS) และการประชุมสุดยอดผูนําประเทศอาเซียน + ๓ และอาเซียน + ๖
รวมทั้งในระยะ ๕ ปขางหนา อินเดียจะยังใชนโยบายมุงตะวันออกซึ่งใหความสําคัญตอการปฏิบัติการทางทะเลเชิงรุก
และเสริมสรางขีดความสามารถของกองทัพเรือ ทั้งนี้ อินเดียไดกลายเปนชาติที่ ๖ ตอจากสหรัฐอเมริกา รัสเซีย
สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส และจีน ที่สามารถพัฒนาเรือดําน้ําพลังงานนิวเคลียร ซึ่งสามารถบรรทุกขีปนาวุธวิถีโคง
ติดหัวรบนิวเคลียรได ทําใหความตึงเครียดในมหาสมุทรอินเดียมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะเมื่อจีนพยายาม
ขยายอิทธิพลเขามาในมหาสมุทรดังกลาวมากขึ้น
๒.๒.๕ บทบาทของสหพันธรัฐรัสเซีย
รัสเซียกําลังฟนฟูบทบาทการเปนมหาอํานาจอยางคอยเปนคอยไป ทําใหรัสเซีย
ตองดําเนินนโยบายตางประเทศที่มุงสูหลายทิศ (Multi - Vectored Policy) โดยการสรางระบบหลายขั้วอํานาจ
ในเวทีการเมืองโลกเพื่อถวงดุลกับสหรัฐอเมริกาที่กําลังมีบทบาทถดถอยลง โดยรัสเซียแสวงหาความรวมมือกับมหาอํานาจ
นอกคายตะวันตก รวมไปถึงความพยายามเขาไปมีอิทธิพลในตะวันออกกลาง มีการสรางความสัมพันธกับประเทศตางๆ
โดยเฉพาะกับ จีนและอินเดียในลักษณะหุนสวนทางยุทธศาสตร (Strategic Partner) ถึงแมความสัมพันธ
ระหวางรัสเซียกับสหรัฐอเมริกาจะพัฒนาไปดวยดี แตยังมีหลายประเด็นที่เปนความขัดแยง อาทิ การซอมรบของนาโต
กับจอรเจีย การติดตั้งระบบปองกันขีปนาวุธ (Missile Defense) ของสหรัฐอเมริกาในยุโรปตะวันออก สําหรับการสราง
ความสัมพันธกับประเทศเอเชียตะวันออกของรัสเซียมุง เนนในเรื่องของเศรษฐกิจ โดยมองวาในอนาคตเศรษฐกิจ
ในภูมิภาคนีม้ ีแนวโนม ที่จะเติบโตเพิ่มมากขึ้นอยางรวดเร็ว จึงพยายามรวมเศรษฐกิจของรัสเซียมาผูกไวเปนหนึ่งเดียวกับ
เศรษฐกิจในภูมิภาคนี้มากขึ้น โดยเฉพาะศักยภาพในการเปนตลาดรองรับสินคาอาวุธยุทโธปกรณ เทคโนโลยีดานการทหาร
และพลังงานของรัสเซีย มากกวาที่จะเขามาขยายอิทธิพลโดยตรง
ปจจุบันรัสเซียกําลังขยายอํานาจทางการทหารและทางทะเลมากขึ้นเปนลําดับ
แตยังใหความสําคัญกับความมั่นคงทางทะเลฝงภูมิภาคยุโรป ไดแก ทะเลดํา ทะเลเมดิเตอรเ รเนียน และ
มหาสมุทรอารกติก ตอตานภัยคุกคามจากกลุมนาโตเปนสําคัญ มากกวาฝงเอเชีย – แปซิฟกซึ่งสหรัฐฯ และจีนมีอิทธิพล
มากกวาในภูมิภาคยุโรป รัสเซียใหความสําคัญภูมิภาคอารกติกเปนอยางยิ่ง โดยเฉพาะดานพลังงานซึ่งเชื่อวามีสํารองอยูมาก
และอารกติกยังเปนเสนทางเดินเรือสําคัญที่เชื่อมระหวางยุโรปกับภูมิภาคแปซิฟก โดยในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟก
รัสเซียเนนเสริมสรางความรวมมือทางทหารและพลังงานกับมิตรประเทศ เชน มีการซอมรบทางทะเลรวมกับจีน
ในชื่อปฏิบัติการ “Joint sea” ซึ่งเริ่มจัดครั้งแรกตั้งแต พ.ศ.๒๕๕๖ รวมทัง้ รัสเซียไดพัฒนาความสัมพันธดานพลังงาน
รวมทั้งการรวมสํารวจพลังงานกับจีนและเวียดนามอยางกวางขวาง อีกทั้งมีการกลับมาใชฐานทัพเรืออาวคัมรานห
ของเวียดนามเพื่อใชเปนฐานในการซอมและสงกําลังบํารุง ใหแกก องเรือรัสเซียที่ปฏิบัติการในทะเลจีนใต
ตลอดจนชวยเหลือเวียดนามในการซอมบํารุงเรือดําน้ํา โดยรัสเซียพรอมจะกลับมาขยายอิทธิพลทางทะเลในภูมิภาคนี้อีก
ซึ่งปจจุบันหากรัสเซียมีปญหาขัดแยงอยูในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟก อาทิ กรณีพิพาทการอางกรรมสิทธิ์เหนือหมูเกาะคูริล
กับญี่ปุน

- ๗๓ –
ในขณะที่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต รัสเซียแผอิทธิพลในแงของการขายอาวุธยุทโธปกรณ
มากกวาจะเขามามีอิทธิพลโดยตรง สงผลใหการแขงขันเพื่อสะสมอาวุธของประเทศตางๆ ในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตทวีความรุนแรงมากขึ้นได แมไทยจะไมไดมีประเด็นขัดแยงกับรัสเซียแตหากเกิดขอพิ พาท
กับประเทศเพื่อนบานขึ้นอาจทําใหรัสเซียเอนเอียงชวยประเทศที่เปนลูกคาของรัสเซียได อยางไรก็ดี รัสเซียยังคงมี
ความสําคัญตอไทยในดานตัวเลือกทางอาวุธและพลังงานเพื่อลดการพึ่งพาดานอาวุธและพลังงานจากบางประเทศลงได
๒.๒.๖ บทบาทของเครือรัฐออสเตรเลีย
ออสเตรเลียมีลักษณะเปนเกาะที่มีทะเลลอมรอบ โดยมีพื้นที่เขตเศรษฐกิจจําเพาะ
รวมกันกวา ๖.๗ ลานตารางกิโลเมตร ทําใหออสเตรเลียใหความสําคัญกับภัยคุกคามและปญหาทางทะเลเปนอยางมาก
เพราะสามารถเขาถึงออสเตรเลียไดรอบดานและยากตอการตรวจพบ รวมทั้งการที่ออสเตรเลียเปนพันธมิตรที่เหนียวแนน
ของสหรัฐอเมริกาจึงลอแหลมตอการตกเปนเปาหมายโจมตีของกลุมกอการราย ออสเตรเลียจึงใหความสําคัญ
ตอความมั่นคงทางทะเลโดยเฉพาะภัยจากการกอการรายทางทะเล ในระดับ นโยบาย รัฐบาลออสเตรเลีย
ไดยึดถือยุทธศาสตรการเปนพันธมิตรที่ใกลชิดกับสหรัฐอเมริกาในดานความมั่นคงในทุกประเด็นมาโดยตลอด
และใหกระทรวงการตางประเทศและกระทรวงกลาโหม มีบทบาทอยางสําคัญในการดําเนินนโยบายดานความมั่นคง
ทางทะเลและการผลักดันมาตรการหรือความรวมมือระหวางประเทศ โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟก
ตามแนวทางและความคิดริเริ่มของสหรัฐอเมริกาเปนหลัก รวมทั้งลักษณะที่ตั้งของประเทศออสเตรเลียที่มีความใกลชิด
กับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ทําใหเหตุการณที่เกิดขึ้นในภูมิภาคนีส้ งผลกระทบตอออสเตรเลียอยางหลีกเลี่ยงไมได
ออสเตรเลียจึงใหความสนใจเกี่ยวกับความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตเปนอยางมาก โดยเฉพาะ
ในเรื่องภัยคุกคามและอาชญากรรมขามชาติ อาทิ การกอการราย การคามนุษย การหลบหนีเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย
การโยกยายถิ่นฐานทีไ่ มปกติ (Irregular Movement) และยาเสพติด ฯลฯ ออสเตรเลียจึงพยายามเขามามีบทบาท
ในภูมิภาคนี้ โดยการสรางความสัมพันธและใหการสนับสนุนชวยเหลือประเทศตางๆ เพื่อแกไขปญหากอนที่จะลุกลาม
ไปถึงประเทศตน ทั้งนีใ้ นประเด็นเรื่องการหลบหนีเขาเมืองทางทะเล โดยเฉพาะการหลบหนีเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย
ของชาวศรีลังกาและอัฟกันที่เพิ่มสูงขึ้นอยางชัดเจน ไดกลายเปนกระแสกดดันรัฐบาลใหดําเนินการอยางเขมงวด
ตอประเด็นปญหาดังกลาว
๓. สถานการณความมั่นคงทางทะเลของอาเซียน
๓.๑ ความมั่นคงทางทะเลในกรอบความรวมมือของอาเซียน
ความมั่นคงทางทะเลจัดเปนองคประกอบหนึ่งในกรอบความรวมมือของอาเซียนภายใตเสาหลัก
ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน โดยแผนงานการจัดตั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
(ASEAN Political – Security Community Blueprint) ไดกําหนดใหมีการสงเสริมความรวมมือทางทะเลอาเซียน
โดยกําหนดกิจกรรม ดังนี้ ๑) จัดการประชุมเวทีหารืออาเซียนเรื่องความรวมมือทางทะเล ๒) ประยุกตใชแนวทาง
รอบดานที่ใหความสําคัญตอความปลอดภัยในการเดินเรือและประเด็นความมั่นคงในระดับภูมิภาค ซึ่งเปนขอหวงกังวล
รวมกันของประชาคมอาเซียน ๓) รวบรวมประเด็นความมั่นคงทางทะเลและระบุความรวมมือทางทะเลรวมกัน
ระหวางประเทศสมาชิกอาเซียน และ ๔) สงเสริมความรวมมือดานความปลอดภัยทางทะเล การคนหาและ
การชวยชีวิตผานกิจกรรมตางๆ เชน การแลกเปลี่ยนขอมูล ความรวมมือดานเทคโนโลยีและการเยือนระหวางกัน
ของเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ

- ๗๔ –
ประเด็นภัยความมั่นคงทางทะเลของอาเซียนที่ประเทศสมาชิกเห็นวาเปนภัยคุกคามรวม
(Common Concerns/Common Threats) ไดแก ๑) ความปลอดภัยของเสนทางคมนาคมทางทะเล โดยเฉพาะ
เสนทางเดินเรือสินคาที่ผานชองแคบมะละกา ชองแคบซุนดา (ระหวางเกาะสุมาตราและเกาะชวา) ชองแคบลอมบอก
(ปลายเกาะชวาทางตะวันออกของอินโดนีเซีย) รวมทั้งนานน้ําในทะเลจีนใต ๒) อาชญากรรมขามชาติทางทะเล
ไดแก การกระทําอันเปนโจรสลัด การปลนสะดมดวยอาวุธ การลักลอบขนอาวุธ การลักลอบขนยาเสพติด
การลักลอบคามนุษย และการกอการรายทางทะเล ๓) ความมั่นคงของทรัพยากรทางทะเล และ ๔) ความมั่นคง
ของสิ่งแวดลอมทางทะเล
การสงเสริมความรวมมือทางทะเลในอาเซียนดําเนินการผานกรอบและกลไกตางๆ เชน การประชุม
หารืออาเซียนวาดวยประเด็นทางทะเล (ASEAN Maritime Forum – AMF) การประชุมอาเซียนวาดวยความรวมมือ
ดานการเมืองและความมั่นคงในเอเชีย - แปซิฟก ดานความมั่นคงทางทะเล (ARF Inter - Session Meeting on Maritime
Security – ARF ISM) และการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน (ASEAN Defense Ministers’ Meeting – ADMM)
เปนตน ซึ่งอาเซียนใหความสําคัญกับการแบงปนแลกเปลี่ยนขอมูลและประสบการณเพื่อเสริมสรางขีดความสามารถ
และความไวเนื้อเชื่อใจระหวางกัน รวมทั้งสงเสริมความรวมมือในการแกไขและปองปรามปญหาภัยคุกคามที่มีผลกระทบ
ตอความมั่นคงและผลประโยชนทางทะเลของประเทศสมาชิกอาเซียน สงเสริมความรวมมือดานทรัพยากรทางทะเล
การเพิ่มขีดความสามารถดานการจัดการประมง เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ความหลากหลายทางชีวภาพและ
ความมั่นคงทางอาหาร การสงเสริมการใชประโยชนจากเครือขายศูนยขอมูลที่เกี่ยวของ ตลอดจนสนับสนุน
แนวทางการแกไขปญหาขอพิพาททางทะเลโดยการเคารพกฎหมายระหวางประเทศและกลไกในกรอบอาเซียน
ทั้งนี้ สถานการณความมั่นคงทางทะเลของอาเซียนที่ตองเฝาระวัง ไดแก
๑) การแยงชิงผลประโยชนและอางสิทธิ์ในพื้นที่ทางทะเล โดยเฉพาะบริเวณทะเลจีนใต
อาจทําใหสถานการณดานความมั่นคงในทะเลจีนใตมีความไมแนนอน โดยเฉพาะอยางยิ่งหากอาเซียนและจีน
หรือประเทศคูกรณีและจีน ไมสามารถยอมรับและตกลงกันไดในผลประโยชนหรือความรวมมือ อยางไรก็ดี
แมวาการกระทบกระทั่งและการแสดงออกในเชิงยั่วยุกันไปมามีโอกาสที่จะเกิดขึ้นก็ตาม แตดวยความสัมพันธอันดี
ระหวางภูมิภาคอาเซียนในฐานะองคกรระดับภูมิภาคกับจีนยังคงจะสามารถประคับประคองสถานการณมิใหลุกลาม
เปนการปะทะกันดวยกําลังทหาร
๒) ความไมแนนอนของสถานการณความขัดแยงในทะเลจีนใต และการขาดความไวเนื้อเชื่อใจ
กันของประเทศในภูมิภาค อาจเปนปจจัยหนึ่งที่ผลักดันใหประเทศในภูมิภาคมีความจําเปนตองเสริมสรางกําลังอาวุธ
ของแตละประเทศ รวมทั้งมีการพัฒนาอุตสาหกรรมดานยุทธภัณฑทางทหารเพิ่มมากขึ้น โดยอางความจําเปนเพื่อปกปอง
ผลประโยชนและอธิปไตย โดยเฉพาะเปนการปองกันภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นขณะที่อาเซียนจะเปดประชาคมตั้งแต
๓๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เปนตนไป อาจเปนการสรางความหวาดระแวงซึ่งกันและกันระหวางประเทศสมาชิกอาเซียน
เพิ่มมากขึ้น
๓) ความปลอดภัยทางทะเลของอาเซียน โดยเฉพาะจากการกอเหตุของโจรสลัดและการปลนเรือ
โดยใชอาวุธ มีความเปนไปไดวาอาจมีการกอเหตุขึ้นในบริเวณอื่นที่มิใชเสนทางคมนาคมทางทะเลหลัก เชน
ชองแคบมะละกาเนื่องจากเปนพื้นที่ที่มีความรวมมือและการเฝาระวังสูง การขยายตัวของเศรษฐกิจอาเซียน
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ในชวงระยะเวลาดังกลาวอาจดึงดูดกลุม โจรสลัดและผูกอเหตุทางทะเลในพื้นที่อื่นๆ ที่มีการเฝาระวังไมเขมงวดมากนัก
นอกจากนี้ รูปแบบของผูกระทําผิดไดมีการพัฒนาขึ้น รวมทั้งมีการใชเทคโนโลยีตางๆ เชน การสื่อสาร หรือการจัดหาอาวุธ
ที่ทันสมัยมากขึ้นจะทําใหการเฝาระวังและปราบปรามมีความยุงยากมากขึ้น
๔) การกอการรายทางทะเล การที่ประเทศตะวันตกยังเปนเปาหมายสําคัญของการโจมตี
จากการกอการราย ขณะที่ภูมิภาคมีความสัมพันธมากขึน้ กับประเทศตะวันตกโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา ในหลากหลายมิติ
รวมทั้งความสามารถของกลุมกอการรายที่พัฒนาขึ้นและมีการเชื่อมโยงกัน อาจทําใหเสถียรภาพความมั่นคงทางทะเล
ในภูมิภาคเปนอีกเปาหมายหนึ่งที่จะถูกโจมตี
๓.๒ การประเมินยุทธศาสตรความมั่นคงทางทะเลของประเทศสมาชิกอาเซียน
๓.๒.๑ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
อินโดนีเซียเปนประเทศหมูเกาะที่ใหญที่สุดในโลกและเปนเสนทางเดินเรือที่สําคัญของโลก
ทําใหอินโดนีเซียใหความสําคัญ กับ ยุทธศาสตรความมั่นคงทางทะเล โดยการเสริมสรางกองกําลัง ทางเรือ
ใหมีขีดความสามารถเพียงพอตอการปฏิบัติการไดอยางมีประสิท ธิภาพ ครอบคลุม และทั่วถึงมากยิ่ง ขึ้น
ซึ่งเทากับเปนการเพิ่มอํานาจการตอรองของอินโดนีเซียในประชาคมระหวางประเทศ แตทั้งนี้มิไดมีเปาหมาย
ในการคุกคามหรือเพื่อใหเกิดความรูสึกวาเปนการคุกคามแตอยางใด เพราะอินโดนีเซียจะยังคงใหความสําคัญ
กับการเพิ่มความสามารถในการสรางความสัมพันธที่เขมแข็งและความรวมมือกับประเทศในภูมิภาค เพื่อใหเกิดความมั่นคง
และความปลอดภัยทางทะเล ดังนั้น อินโดนี เซียจึงนาจะยังคงใช Maritime Diplomacy ในฐานะที่เปนวิธี
ในการสรางความสัมพันธในภูมิภาคที่จะนําไปสูความรวมมือ เพื่อเปนการค้ําประกันความมั่นคงของอินโดนีเซียเอง
และเพื่อลดปญหาความไมมั่นคงตางๆ เชน ปญหาขัดแยงเรื่องเขตแดนทางทะเล โดยอินโดนีเซียจะแสวงประโยชน
จากการใชนโยบายดังกลาวเพื่อใหตนมีสถานะและบทบาทสําคัญที่จะเขาไปแกไขปญหาที่เกิดขึ้น
เปาหมายสําคัญในการดําเนินยุทธศาสตรความมั่นคงทางทะเลของอินโดนีเซีย คือ
๑) กําจัดความรุนแรงและการกระทําผิดทางทะเล ๒) รับรองความปลอดภัยในการเดินเรือและความชวยเหลือในการเดินเรือ
รวมทั้งทําใหการเดินเรือปลอดจากการรบกวนตางๆ ๓) ดูแลเขตแดน/อาณาเขตทางทะเล ปกปองคุมครอง
และอนุรักษสิ่งแวดลอมและทรัพยากรทางทะเล ๔) ตอตานและปราบปรามอาชญากรรมขามชาติ และ ๕) สงเสริม
ใหมีความเชื่อมั่นไววางใจ ความรวมมือและความเขาใจกับประเทศเพื่อนบานที่มีชายฝง ผูเกี่ยวของและ
ผูมีสวนไดสวนเสียอื่นๆ ดวยรวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารเกี่ยวกับความเสี่ยงในภูมิภาค การฝกรวม
และการตรวจการณรวมกัน ในขณะทีย่ ุทธศาสตรของกองทัพเรืออินโดนีเซีย แบงเปน ๒ ดาน คือ ๑) ดานการปองกัน
เนนการประจําการ/ปรากฏตัวในพื้นที่เสี่ยง (มีภัย) ปรับปรุงขีดความสามารถของฐานทัพเรือ ปรับปรุงการตรวจจับ
และตรวจหาทางทะเล เพิ่มขีดความสามารถการปฏิบัติการขาวกรองทางทะเล และทํางานรวมกันอยางใกลชิด
กับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ และ ๒) ดานการปราบปราม จะจัดการกับการกระทําผิดในทะเลตามกฎหมายภายใน
ของอินโดนีเซียและกฎหมายระหวางประเทศ นอกจากนี้ ยังมียุทธศาสตรดานตางประเทศ คือ การประสาน
การตรวจการณกับประเทศตางๆ ในภูมิภาค

- ๗๖ –
ทั้งนี้ อินโดนีเซียจะยังคงสานตอพิมพเขียวที่เรียกวา “Green-Water Navy” ซึ่งถือเปน
Naval Modernization Plan ที่ประกาศไวตั้งแต พ.ศ.๒๕๔๘ นับเปนการเสริมสรางกองกําลังทางเรือของอินโดนีเซีย
ใหมีศักยภาพและขีดความสามารถในการปฏิบัติการครอบคลุมทั้งในนานน้ําอาณาเขตและในทะเลเปดที่อยูรอบอินโดนีเซีย
ของกองทัพเรือ นอกจากนี้ อินโดนีเซียจะยังคงเนนการใชระบบ Network Centric – Integrated Maritime Surveillance
System โดยอินโดนีเซียเปนหนึ่งในโลกที่มีการใชระบบดังกลาวยาวที่สุด ซึ่งครอบคลุมแนวชายฝงชองแคบมะละกา
เปนระยะทางกวา ๑,๒๐๕ กิโลเมตร และครอบคลุมแนวชายฝงทะเลสุลาเวสีเปนระยะทางประมาณ ๑,๒๘๕ กิโลเมตร
๓.๒.๒ สาธารณรัฐสิงคโปร
สิงคโปรเปนรัฐชายฝงที่ใหความสําคัญกับการรักษาความมั่นคงทางทะเล เนื่องจากมีที่ตั้ง
บริเวณทางเขาของชองแคบมะละกา ซึ่งเปนเสนทางเดินเรือเพื่อขนสงสินคาและบรรทุกน้ํามันจากภูมิภาคตะวันออกกลาง
ไปยังจีน ญี่ปุน และเกาหลีใต ปจจุบันมีเรือบรรทุกสินคาและเรือบรรทุกน้ํามันที่แลนผานชองแคบมะละกา
มากกวา ๖,๐๐๐ ลําตอป ทําใหสิงคโปรมีสถานะเปนศูนยกลางดานการเดินเรือ และศูนยกลางการขนสงสินคา
จากการมีทาเรือสิงคโปร
ยุทธศาสตรตางประเทศของสิงคโปร คือ มุงขยายความรวมมือกับประเทศเพื่อนบาน
เพื่อรับมือกับภัยคุกคามความมั่นคงทางทะเล เชน การจัดตั้งกองเรือลาดตระเวนชองแคบมะละการวมกับมาเลเซีย
อินโดนีเซีย และไทยเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๗ การลาดตระเวนทางอากาศ “Eyes in the Sky” เมื่อ พ.ศ.๒๕๔๘ การซอมรบ
กับมาเลเซียเพื่อตอตานการกอการราย ตลอดจนขอตกลงในระดับพหุภาคี ไดแก การจัดทําขอตกลงดานการปองกัน
ประเทศกับสมาชิกอื่นๆ รวม ๕ ประเทศ (Five Power Defence Arrangement - FDPA) ประกอบดวย สิงคโปร
มาเลเซีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนดและอังกฤษ เพื่อเนนความรวมมือในการลาดตระเวน การแลกเปลี่ยนขอมูล
และการสื่อสารระหวางหนวยปฏิบัติการของสมาชิก FDPA
สิงคโปรยังคงใหความสําคัญกับยุทธศาสตรความมั่นคงทางทะเลภายใน ๕ ปขางหนา
โดยมุงเสริมสรางขีดความสามารถของกองทัพเรือใหทันสมัย และสรางความรวมมือกับประเทศในภูมิภาค
เพื่อใหเกิดความปลอดภัยทางทะเล รวมทั้งสรางความสัมพันธที่ดีตอทั้งสหรัฐฯและจีน ที่ตองการเขามาขยายอิทธิพล
ในภูมิภาคตอไป นอกจากนีย้ ุทธศาสตรของกองทัพเรือสิงคโปรไดแบงภารกิจออกเปน ๓ ดาน คือ ๑) การติดตาม
ภัยคุกคามกองทัพเรือสิงคโปรมียุทโธปกรณที่ทันสมัยในการตรวจจับกลุมกอการราย โจรสลัด และการกระทําผิดกฎหมาย
ในทะเล สิงคโปรยังมีหนวยงาน Maritime Port Authority (MPA) ของรัฐบาลในการติดตามความเคลื่อนไหวของเรือ
ที่ลวงละเมิดนานน้ําสิง คโปร ๒) การปองปราม กองทัพเรือสิงคโปรจัดตั้งชุดปฏิบัติการที่ไดรับ การฝกฝน
ทํางานรวมกับหนวยตํารวจชายฝงเพื่อปกปองนานน้ํา และดําเนินมาตรการปองปรามการกระทําผิดกฎหมายทางทะเล
และ ๓) การตอบโต กองทัพเรือสิงคโปรมีเรือลาดตระเวนที่ไดรับการออกแบบใหโจมตีหรือสกัดกั้นเรือที่ลวงละเมิด
นานน้ําสิงคโปรไดอยางรวดเร็ว
๓.๒.๓ ประเทศมาเลเซีย
นโยบายดานการปองกันประเทศและความมั่นคงแหงชาติของมาเลเซียมีเปาหมายหลัก
คือ มุงปกปองและปองกันผลประโยชนของชาติซึ่งมีพื้นฐานหลักจากอธิปไตย บูร ณภาพแหงดินแดน และ
ความมัง่ คั่งทางเศรษฐกิจ การดําเนินนโยบายสอดคลองกับสถานการณปจจุบันดวยการเนนความรวมมือกับนานาชาติ
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ทําใหมาเลเซียจัดหายุทโธปกรณที่ทันสมัยเขาประจําการอยางตอเนื่อง เสริมสรางขีดความสามารถของกองทัพ
ใหมีความสมดุล สามารถทําการรบไดครบทุกมิติ คุมครองผลประโยชนของชาติทางทะเล และถวงดุลอํานาจทางทหาร
ในภูมิภาค รวมไปถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมปองกันประเทศ โดยหวังจะผลิตยุทโธปกรณ เพื่อใชภายในประเทศและ
ถายทอดเทคโนโลยีจากตางประเทศ ตลอดจนเรงพัฒนาการสงครามอิเล็กทรอนิกส เทคโนโลยีไรคนขับ เพื่อใหกองทัพ
สามารถพึ่งพาตนเองได ภายใตหลักการสําคัญของยุทธศาสตรความมั่นคงแหงชาติมาเลเซีย คือ การพึ่งพาตนเอง
(Self Reliance) ทั้งนี้ มาเลเซียยังมีเปาหมายใน ๕ ปขางหนาเพื่อเปนศูนยกลางความรวมมือระหวางประเทศ
ในภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟก ดานการผลิตอาวุธ การพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส และการถายทอดเทคโนโลยี
ดานการพัฒนาขีดความสามารถและกลยุทธการปองกันประเทศ สําหรับกองทัพเรือมาเลเซีย
ไดใหความสําคัญและคงศักยภาพอันเปนเลิศในการปกปองอํานาจอธิปไตยในนานน้ํามาเลเซีย โดยใชศักยภาพ
ของกองทัพอากาศและกองทัพเรือมาเลเซียขับ ไลก ารบุก รุก ในรูป แบบตางๆที่เ ขามาในนานน้ํามาเลเซีย
โดยเฉพาะพื้นที่มาเลเซียฝงตะวันออก ซึ่งเปนแหลงทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลที่สําคัญของประเทศ รวมไปถึง
การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพเรืออยางตอเนื่อง เพื่อรักษาความมั่นคงและผลประโยชนทางทะเล
การควบคุมดูแลบริเวณทาเรือบริเวณที่เปนพื้นที่ยุทธศาสตร อาทิ ชองแคบมะละกา ชองแคบสิงคโปร เสนทางการเดินเรือ
ระหวางมาเลเซียและสิงคโปร รวมทั้งทะเลตะวันออก (เกาะบอรเนียว) เปนตน
ดานบทบาทของกองทัพเรือมาเลเซีย ประกอบดวย การปกปองผลประโยชนทางทะเล
ของมาเลเซีย การปกปองอํานาจอธิปไตยในนานน้ํามาเลเซีย บทบาทการทําสงครามตอตานศัตรูที่รุกรานทางทะเล
การปกปองการเดินเรือและแทนขุดเจาะน้ํามันในทะเล การทําลายภัยคุกคามกองทัพเรือของมาเลเซีย รวมไปถึง
การฝกฝนซอมรบ การปกปองทรัพยากรทางทะเล การสํารวจทะเล การชวยเหลือหนวยงานดานพลเรือนในการตอตาน
โจรสลัดและปกปองเขตเศรษฐกิจพิเศษจําเพาะ พรอมทั้งยังชวยสนับสนุนกองทัพบกและกองทัพอากาศ ในการคนหา
และกูภัย ใหการชวยเหลือบรรเทาภัยพิบัติ รวมทั้งสนับสนุนนโยบายตางประเทศอื่นๆ ของมาเลเซีย
๓.๒.๔ สาธารณรัฐฟลิปปนส
การดําเนินยุทธศาสตรความมั่นคงทางทะเลของฟลิปปนสไดใหความสําคัญ ดังนี้
๑) การรักษาอธิปไตยเหนือดินแดนและเขตเศรษฐกิจจําเพาะซึ่งรวมถึงทะเลจีนใต ๒) การคุมครองทรัพยากรทางทะเล
ทั้งสัตวน้ําและแหลงน้ํามัน ๓) การรักษาความปลอดภัยและปองกันภัยคุกคาม ๔) ตอตานและปราบปรามอาชญากรรม
ทางทะเล ไดแก ปญหาโจรสลัด การคามนุษย ทั้ง นี้ ฟลิปปนสใหความสําคัญกับ พื้นที่เขตติดตอทางทะเล
ระหวางฟลิปปนส มาเลเซียและอินโดนีเซีย ๕) ตอตานและปราบปรามขบวนการตอตานรัฐ โดยเฉพาะที่เกาะมินดาเนา
๖) กระชับความรวมมือกับมิตรประเทศในดานการฝกอบรมทางทหารและซอมรบรวม
การดําเนินยุทธศาสตรของฟลิปปนส ภายใตประธานาธิบดีและคณะรัฐมนตรีชุดใหม
นาจะยังคงดําเนินยุทธศาสตรความมั่นคงทางทะเลเชนเดิม เนื่องจากฟลิปปนสประกอบดวยเกาะใหญนอยประมาณ
๗,๑๐๗ เกาะ ชายฝงทะเลยาว ๓๖,๒๘๙ กิโลเมตร ซึ่งยาวเปนอันดับ ๕ ของโลก การมีพื้นที่ติดกับทะเลจีนใต
และมีปญหากับจีน ทําใหฟลิปปนสเกี่ยวของโดยตรงกับความขัดแยงในทะเลจีนใตแตไมถึงขั้นเผชิญหนา ทั้งนี้
จากความสัมพันธที่ใกลชิดกับสหรัฐอเมริกา อาจสงผลใหฟลิปปนสมีความเขมแข็งและเพิ่มศักยภาพทางทะเลได
หลังจากสหรัฐอเมริกากลับเขามาใชสิ่งอํานวยความสะดวกทางทหารในฟลิปปนส ซึ่งจะเริ่มในป ๒๕๕๘ – ๒๕๖๓
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๓.๒.๕ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
เวียดนามจะยัง คงดําเนินนโยบายดา นความมั่ นคงตามกรอบของสมุ ดปกขาว
(White Paper on National Defense) ที่จัดทําโดยกระทรวงกลาโหม เมื่อ พ.ศ.๒๕๕๒ และยุทธศาสตรทางทะเล พ.ศ.๒๕๖๓
(Vietnam’s Maritime Strategy for 2020) ที่จัดทําขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๕๕๐ ที่ไดระบุวาทะเลตะวันออกมี
ความสําคัญ ในดานภูมิรัฐศาสตรและเศรษฐกิจของเวียดนาม จึงประเมินไดวายุทธศาสตรความมั่นคงทางทะเลของ
เวียดนาม ในหวง ๕ ปขางหนา เวียดนามจะมุงเนน ๑) การพัฒนากองเรือใหทันสมัยทั้งในเชิงปองกันและเชิงรุก ๒)
การตอเรือ ไดเองภายในประเทศ ๓) การสรางดุลอํานาจทางทะเลกับประเทศมหาอํานาจ โดยเฉพาะหลังเกิดขอพิพาทในทะเล
จีนใตกับจีน เวียดนามจะคงนโยบายดึงประเทศมหาอํานาจทั้งสหรัฐฯ อินเดีย และญี่ปุน เขามาถวงดุลทางทะเล
กับจีน ตลอดจนการไดรับการสนับสนุนดานอาวุธยุทโธปกรณจากประเทศมหาอํานาจในการปรับปรุงศักยภาพทาง
ทะเล ๔) การใชแนวทางกฎหมายระหวางประเทศหรือการเจรจาทวิภาคีเพื่อระงับปญหาพิพาททางทะเลมากกวาการใช
กําลัง และ ๕) การรวมมือกับประเทศอาเซียนในการแกปญหาทางทะเล
ทั้งนี้ ภัยคุกคามทางทะเลที่เวียดนามใหความสําคัญ ไดแก อธิปไตยเหนือหมูเกาะพาราเซล
และสแปรตลี อธิปไตยเหนือทรัพยากรธรรมชาติบริเวณเขตเศรษฐกิจจําเพาะของเวียดนาม ปญหาการลวงล้ําเขามาทําประมง
ในนานน้ําเวียดนาม และภัยพิบัติทางธรรมชาติ สําหรับศักยภาพทางทะเลของเวียดนามในระยะตอไปจะเพิ่มสูงขึ้น
โดยเฉพาะจากกรณีความขัดแยงในทะเลจีนใต เปนปจจัยสําคัญที่ทําใหเวียดนามเรงพัฒนาศักยภาพทางกองทัพเรือ
โดยเวียดนามจะเปนประเทศที่มีเรือดําน้ํามากที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต และการจัดหาเรือเพิ่มเติม
เพื่อใชในภารกิจลาดตระเวนและกูภัยทางทะเล รวมทั้งการตอเรือประมงตรวจการณเพิ่ม พรอมทั้งปรับปรุงระบบ
ควบคุมบังคับบัญชาและการขาวกรองใหสามารถรองรับรูปแบบสงครามสมัยใหมมากขึ้น
๓.๒.๖ บรูไนดารุสซาลาม
บรูไนใหความสําคัญกับความมั่นคงทางทะเลเนื่องจากมีทรัพยากรน้ํามันบริเวณชายฝงทะเล
อาณาเขต รวมทั้งทรัพยากรประมง ทั้งนี้ บรูไนยังกําหนดคํานิยามของภัยคุกคามความมั่นคงทางทะเลของบรูไน
ประกอบดวยการกอการราย หรือการกระทําใดๆ เพื่อลักลอบขุดเจาะน้ํามัน ภัยพิบัติจากการกระทําของมนุษย
เชน การรั่วไหลของน้ํามันซึ่งกอใหเกิดมลพิษทางทะเล และปญหาอาชญากรรมขามชาติ เชน การลักลอบขนสงสินคา
ผิดกฎหมาย และการลักลอบการทําประมง
บรูไนยังมุงเสริมสรางขีดความสามารถของกองทัพใหทันสมัยเพื่อรับมือกับภัยคุกคามตางๆ
ภายใน ๕ ปขางหนา โดยกองทัพเรือบรูไนมียุทธศาสตรความมั่นคงทางทะเล คือ การเฝาระวังภัยคุกคาม
โดยกองทัพเรือมีภารกิจในการลาดตระเวนนานน้ําบรูไนเพื่อตรวจจับการลักลอบทําประมง ขุดเจาะน้ํามัน
และการกระทําผิดกฎหมายอื่นๆ รัฐบาลบรูไนยังจัดตั้งคณะกรรมาธิการดานความมั่นคงทางทะเล ทําหนาที่ประสานงาน
กับหนวยงานตางๆ เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลที่เกี่ยวกับภัยคุกคามทางทะเล และการตอบโต โดยจัดตั้งกองกําลังเฉพาะกิจ
(Special Force) ซึ่งเปนชุดปฏิบัติการระหวางเจาหนาที่กองทัพเรือและกองทัพอากาศบรูไนไวปกปองนานน้ํา
และมีเรือลาดตระเวนที่มีศักยภาพโจมตีหรือสกัดกั้นเรือที่ละเมิดนานน้ําบรูไนไดอยางรวดเร็ว
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๓.๒.๗ สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา
เมี ย นมาให ค วามสํ า คั ญ กั บ การคุ ม ครองผลประโยชน แ ห ง ชาติ ท างทะเล
ซึ่งประกอบดวยแหลงน้ํามัน กาซธรรมชาติ และแหลง ประมง กองทัพเรือเมียนมามียุทธศาสตรมุง พัฒนา
กองทัพเรือใหทันสมัย ดวยการพัฒนาขีดความสามารถในการตอเรือไวใชภายในประเทศ ควบคูกับการรับความชวยเหลือ
จากมิตรประเทศ ไดแก จีน อินเดีย ปากีสถาน อิสราเอล และสิงคโปร นอกจากนี้ กองทัพเรือเมียนมายังมีโครงการ
จัดหาเรือดําน้ํา ซึ่งไดเตรียมการมาระยะหนึ่งแลว โดยสงกําลังพลไปฝกและศึกษาการปฏิบัติงานในเรือดําน้ํา
กับกองทัพเรืออินเดียและปากีสถานอยางตอเนื่อง
นอกจากนี้ กองทัพเรือเมียนมายังปรับปรุงโครงสรางการสงกําลังบํารุงทางทะเล
ดวยการปรับปรุงสถานีทหารเรือตามเกาะตางๆ เพื่อรองรับจํานวนเรือที่จะออกปฏิบัติการเพิ่มขึ้นในอนาคต
และปฏิรปู การฝกดวยการสงนายทหารไปศึกษาอบรมหลักสูตรตางๆ ในตางประเทศ ทั้งยังจัดหาเครื่องฝกจําลองยุทธ
ที่ทันสมัยมาใชเพื่อการฝกกําลังพล รวมทั้งเริ่มโครงการตอเรือใชเองตั้งแต พ.ศ.๒๕๓๔ จนถึงปจจุบันกองทัพเรือเมียนมา
ยังคงพัฒนาขีดความสามารถอยางตอเนื่อง
๓.๒.๘ ราชอาณาจักรกัมพูชา
ยุทธศาสตรความมั่นคงทางทะเลของกัมพูชาเปนไปในเชิงปองกัน ซึ่งตามแผนนโยบาย
พัฒนาประเทศ “จัตุโกณ” (ยุทธศาสตรสี่เหลี่ยม) ระยะที่ ๓ รัฐบาลกัมพูชามุงเนนการจัดการประเด็นขอพิพาท
ทั้งทางบกและทางทะเลกับประเทศเพื่อนบานอยางตอเนื่อง โดยกองทัพเรือกัมพูชาเนนการรักษาดานความมั่นคง
ทางทะเลในการเฝา ตรวจ และรักษาแหลงทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล ทั้งนี้ เมื่อ พ.ศ.๒๕๕๒ รัฐบาลกัมพูชาจัดตั้ง
คณะกรรมการความมั่นคงทางทะเลแหงชาติ (National Committee on Maritime Security - NCMS) ขึ้น
มีภารกิจหลักคือ สงเสริมอํานาจอธิปไตยทางทะเลและบังคับใชกฎหมายทางทะเล ซึ่งมีหลักการทํางาน ๔ ประการ
คือ ๑) ตระหนักรูถึงขอบเขตทางทะเลและการรักษาความมั่นคงทางทะเล ๒) การปกปองผลประโยชนในนานน้ํา
ของประเทศอยางยั่งยืน ๓) ตอตานภัยคุกคามทางทะเลทุกดาน และ ๔) การตอบสนองอยางรวดเร็วตอเหตุการณ
ที่เกิดขึ้นในนานน้ํา
๔. สถานการณความมั่นคงทางทะเลไทยกับประเทศเพื่อนบาน
ในอนาคตประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใตอาจมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง แตไมนาจะสงผลกระทบ
ตอภูมิภาคมากนัก รวมไปถึงหลายประเทศมีแนวโนมในการเพิ่มศักยภาพของกองทัพอยางตอเนื่อง เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการรักษาผลประโยชนของชาติตน และอาจนําไปสูภาวะตึงเครียดไดในบางพื้นที่ โดยสถานการณ
ของประเทศเพื่อนบานที่มีผลกระทบตอการจัดการทางทะเลของไทย สามารถสรุปสาระที่สําคัญเปนรายประเทศได ดังนี้
๔.๑ สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา
๔.๑.๑ ปญหาเขตแดนทางทะเลที่ยังไมสามารถตกลงได ยังคงมีปญหาการกําหนดเสนเขตแดน
บริเวณเหนือเกาะสุรินทรถึงปากแมน้ําปากจั่นซึ่งจะตองมีการเจรจาในโอกาสตอไป
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๔.๑.๒ ปญหายาเสพติด แมเมียนมาและไทยจะมีความรวมมือในการปราบปรามยาเสพติด
อยางใกลชิด และยังประสบความสําเร็จในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารที่นําไปสูการจับกุมขบวนการคายาเสพติด
ของทั้งสองฝาย แตสถานการณยาเสพติดในหวงตอไปมีแนวโนมทวีความรุนแรง เนื่องจากการที่รัฐบาลเมียนมา
ดําเนินนโยบายกดดันกองกําลังชนกลุมนอยที่ยังไมยอมหยุดตอตาน และการแปรสภาพเปนกองกําลังพิทักษชายแดน
(Border Guard Force BGF) อยางตอเนื่อง ทําใหกลุมผูคายาเสพติดรายใหญเรงลําเลียงยาเสพติดมาพักคอยไว
ตามแนวชายแดนเปนจํานวนมาก และอาจใชกําลังคุมกันขบวนการลําเลียงยาเสพติด ทั้งนี้ไทยอาจประสบปญหา
การคายาเสพติดโดยใชไทยเปนทั้งทางผานและแหลงจําหนายยาเสพติดมากขึ้น โดยเฉพาะเสนทางทะเล
๔.๑.๓ ปญหาผูหลบหนีเขาเมืองโดยผิดกฎหมายสัญชาติเมียนมา ไทยยังคงตองประสบกับปญหา
ผูหลบหนีเขาเมืองโดยผิดกฎหมายชาวเมียนมาโดยเฉพาะอยางยิ่งแรงงานเถื่อน โดยในหวงที่ผานมาไทยและเมียนมา
ไดพยายามจัดระเบียบแรงงานดวยการเปดใหมีการพิสูจนสัญชาติและลงทะเบียนแรงงานอยางถูกกฎหมาย ทั้งนี้
จากสถิติการจดทะเบียนแรงงานชาวเมียนมาของกระทรวงแรงงานในป ๒๕๕๗ (ขอมูล ณ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗)
ระบุวามีแรงงานชาวเมียนมาที่ถูกกฎหมายในไทยสูงถึง ๑,๐๑๓,๓๐๐ คน ในขณะที่ปจจุบันคาดวา มีแรงงานชาวเมียนมา
จดทะเบียนอยางถูกกฎหมายและผูห ลบหนีเขาเมืองโดยผิดกฎหมายที่ยังไมมาจดทะเบียน รวมประมาณ ๑ – ๑.๕ ลานคน
สําหรับเรื่องปญหาแรงงานตางดาวชาวเมียนมานั้น ปจจุบันมีการจดทะเบียนแรงงานตางดาวและใหสวัสดิการขั้นพื้นฐาน
แกแรงงานชาวเมียนมาในไทย ซึ่งเปนการสะทอนถึงความรวมมือในการแกปญหาแรงงานอยางจริงจังระหวางไทย
และเมียนมา
๔.๑.๔ ปญหาประมง การทําประมงสัตวน้ําในเขตทะเลเมียนมาใหผลตอบแทนสูงกวาการทํา
ในเขตทะเลประมงไทย ทําใหเรือประมงไทยเขาไปทําสัมปทานการประมงในเมียนมาเปนจํานวนมาก แตหลังจากเมียนมา
ไดยกเลิกสัมปทาน ทําประมงในนานน้ําเมียนมาเดิมทั้งหมด และไดเปดสัมปทานทําประมงใหมหลังป ๒๕๔๔
โดยเนนการเปดสัมปทานใหแกเรือประมงเมียนมาและบริษัทประมงที่ขอสัมปทาน แตปจจุบันเมียนมาไดยกเลิก
สัมปทานการประมงทั้งหมด
๔.๑.๕ การเติบโตดานเศรษฐกิจและสังคมของเมียนมา เมียนมามีการเติบโตในดานธุรกิจ สง
กาซธรรมชาติจากนอกชายฝงทะเลเปนสินคาออกอยางตอเนื่อง ซึ่งเปนรายไดหลักในการนําไปพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม ประเทศตะวันตก ประเทศเพื่อนบาน รวมถึงประเทศไทย ตางก็สนใจที่จะเขาไปลงทุนในการสํารวจ
ขุดเจาะน้ํา มันและกาซธรรมชาติน อกชายฝง ทะเลของเมี ยนมา รวมไปถึง การที่ เ มียนมาเร ง สรางระบบ
โครงสรางพื้นฐานซึ่งจะเปนการดึงดูดนักลงทุนตางชาติเขาไปมากขึ้น อยางไรก็ตาม การที่เมียนมามีทรัพยากรจํานวนมาก
ขณะที่นานาชาติมีความตองการมากขึ้น ทําใหทาทีของชาติมหาอํานาจตางๆ ตอรัฐบาลเมียนมาแข็งกราวมากขึ้น
๔.๒ ประเทศมาเลเซีย
๔.๒.๑ ปญหาเขตแดนทางทะเล ทั้งไทยและมาเลเซียไดลงนามในบันทึกความเขาใจ (MOU)
เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๒๒ กําหนดใหพื้นที่ทับซอนทางทะเล ๗,๒๕๐ ตารางกิโลเมตร เปนพื้นที่พัฒนารวม
(Joint Development Area - JDA) และไดมีการจัดตั้งบันทึกความเขาใจระหวางราชอาณาจักรไทยและมาเลเซีย
เกี่ยวกับการจัดตั้งองคกรรวมเพื่อแสวงประโยชนจากทรัพยากรในพื้นดินใตทะเล ในบริเวณที่กําหนดของไหลทวีป
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ของประเทศทั้งสองในอาวไทย โดยรวมกันแสวงหาประโยชนในพื้นดินใตทะเลและแบงปนบนพื้นฐานของความเทาเทียมกัน
ทั้งนี้ขอตกลงดังกลาวจะสิ้นสุดลงในป ๒๕๗๒
๔.๒.๒ ปญหากลุมผูกอเหตุรุนแรง มาเลเซียใหความรวมมือกับไทยมากขึ้นในการแกไขปญหา
กลุมผูกอเหตุรุนแรงที่เคลื่อนไหวอยูในบริเวณชายแดนไทย – มาเลเซียเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะการลาดตระเวนรวม
บริเวณชายแดน (Joint Border Patrol) อยางไรก็ตาม ควรขยายความรวมมือใหมากยิ่งขึ้น
๔.๒.๓ ปญหาประมง มาเลเซียไดออกกฎหมายเกี่ยวกับการประมงครอบคลุมเขตเศรษฐกิจจําเพาะ
(Maritime Fishery Zone) กําหนดใหเรือประมงที่เดินทางผานนานน้ํามาเลเซียตองแจงใหมาเลเซียทราบลวงหนา
และเก็บอุปกรณทําการประมงใหเรียบรอย ซึ่งปจจุบันเรือประมงไทยมีความเขาใจและปฏิบัติตามที่ทางการมาเลเซียกําหนด
จึงทําใหปญหาการถูกจับกุมนอยลง นอกจากนี้ มาเลเซียยังไดอนุญาตใหเรือประมงไทยทําประมงในเขตเศรษฐกิจ
จําเพาะได แตตองเปนไปในลักษณะของการรวมทุนกับบริษัทประมงของมาเลเซียเทานั้น โดยการใหเอกชนมาเลเซีย
เชาเรือไทยและชักธงมาเลเซีย
๔.๓ ราชอาณาจักรกัมพูชา
๔.๓.๑ ป ญ หาพื้ น ที่ อ า งสิ ท ธิ ทั บ ซ อ นทางทะเล ยั ง คงมี ป ญ หาเขตแดนทางทะเล
ที่ไมส ามารถตกลงกันได ทั้ง นี้ ความขัด แยง เรื่องพื้ นที่ อางสิท ธิ ทั บ ซอนทางทะเลจะมีแนวโนม เขม ขนขึ้ น
โดยเฉพาะอยางยิ่งบริเวณพื้นทีอ่ างสิทธิทับซอนดังกลาวเปนบริเวณทีค่ าดวาจะมีทรัพยากรทางพลังงานที่อุดมสมบูรณ
๔.๓.๒ ปญหายาเสพติด จากนโยบายปราบปรามยาเสพติดของไทย ทําใหผูคาดานเมียนมาและลาว
เปลี่ยนฐานการผลิตและเสนทางลําเลียงผานมาทางแมน้ําโขงเขาสูลาวและกัมพูชาเพื่อสงผานไทยและนําไปประเทศที่ ๓
โดยใชไทยเปนทางผาน รวมทั้งมีการลําเลียงยาเสพติดผานทางทะเลดวย
๔.๓.๓ ปญหาประมง ปจจุบันกัมพูชาไดอนุญาตใหไทยทําประมงในรูปแบบของตั๋วทองถิ่น
โดยเฉพาะในเขตเกาะกง ซึ่งไมไดอยูในความดูแลของรัฐบาลกลางกัมพูชา ในขณะนี้รัฐบาลทองถิ่นดูแลไมทั่วถึง ทํา
ใหเกิดการทุจริต จึงมีปญหาการลักลอบทําการประมง ปญหาเรือประมงมีพฤติกรรมเปนโจรสลัดและปญหา
การทําประมงล้ําแดนซึ่งสวนหนึ่งมาจากเขตแดนทางทะเลที่ยังตกลงกันไมได
๔.๔ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
๔.๔.๑ ปญหาประมง ในหวงที่ผานมาแนวโนมการจับกุมเรือประมงไทยที่ลักลอบเขาทําประมง
ในเวียดนามมีแนวโนมลดลง หลังจากมีกลไกในการประสานงานและการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกัน พรอมทั้ง
ไดมีการประชาสัมพันธใหชาวประมงทั้ง สองฝายทราบถึง พื้นที่ เ ขตทางทะเลแทนการออกมาตรการหรือ
บทลงโทษในการกระทําความผิด อยางไรก็ตามแนวโนมการกระทําความผิดของเรือประมงเวียดนามกลับมีแนวโนม
ที่สูงขึ้นโดยเฉพาะอยางยิ่ง ในหวงป ๒๕๕๕ – ๒๕๕๖ ที่ผานมาไดปรากฏการรุกล้ํานานน้ําของเรือประมงเวียดนาม
ซึ่งมีจํานวนเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยเวียดนามไดขอความรวมมือกับไทยในการลดหยอนโทษหรือปลอยตัวลูกเรือ
โดยไมดําเนินคดี รวมทั้งบางกรณีไดมีการประทวงกลาวหาวา ไทยใชมาตรการที่รุนแรงตอเรือประมงเวียดนาม
ซึ่งเปนประเด็นที่อาจกระทบตอความสัมพันธที่ควรติดตามอยางใกลชิด
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๔.๔.๒ ปญหาเขตแดนทางทะเล ไทยและเวียดนาม มีพื้นที่ทับซอนทางทะเลประมาณ ๓,๙๐๓
ตารางกิโลเมตร ซึ่งผูแทนทั้งสองฝายบรรลุขอตกลง รวมทัง้ ไดลงนามระหวางกันเมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๐
ในสวนของปญหาการประมงและการจัดระเบียบทางทะเล ไดจัดตั้งคณะกรรมการระดับสูงวาดวยการแกไขปญหา
ประมงและการจัดระเบียบทางทะเลรวมกัน (Standard Operating Procedures - SOP) โดยไดติดตั้ง
โทรศัพทสายตรงเพื่อแกปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นในทะเล นอกจากนี้การจัดเรือเขารวมปฏิบัติการลาดตระเวนทางทะเล
ระหวางกองทัพเรือไทยกับกองทัพเรือเวียดนาม เปนประจําปละ ๒ ครั้ง ไดชวยสงเสริมความเขาใจอันดีระหวางกัน
และลดปญหาความขัดแยงทางทะเลระหวางกัน และในอนาคตควรมีความรวมมือดานอื่นๆ อาทิ โครงการสํารวจ
และจัดการทรัพยากรทางทะเลรวมไทยกับเวียดนามในบริเวณอาวไทย โครงการรวมมือทําธุรกิจดานประมง
การคุมครองเรือประมง การชวยเหลือผูประสบภัยทางทะเล การปราบปรามโจรสลัด และจับกุมผูกระทําผิดทางทะเล
ซึ่งนับวาเปนประโยชนในการเสริมสรางความสัมพันธและความรวมมืออันดีระหวางกองทัพเรือของทั้งสองประเทศ
รวมทั้งจะเปนการนําไปสูความรวมมือในดานอื่นๆ ที่จะเปนประโยชนตอประเทศไทยอีกทางหนึ่งดวย
๔.๕ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
๔.๕.๑ ปญหาเขตแดน ไทยกับอินโดนีเซียไดทําขอตกลงแบงเขตไหลทวีปในตอนเหนือ
ของชองแคบมะละกา และในทะเลอันดามัน เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๑๔
๔.๕.๒ ปญหาประมง อินโดนีเ ซียประกาศหามเรือประมงตางชาติเขาไปทําการประมง
ในนานน้ําอินโดนีเ ซียโดยเด็ดขาด ยกเวนเรือประมงที่จ ดทะเบีย นกับบริษัท ของอินโดนีเซีย หรือรวมทุน
กับอินโดนีเซียเทานั้น ทั้งนี้ กฎหมายประมงอินโดนีเซียฉบับใหม ที่ ๔๕/๒๐๐๙ ซึ่งแกไขปรับปรุงกฎหมายประมง
ฉบับที่ ๓๑/๒๐๐๔ ไดมีผลบังคับใชแลว นอกจากนี้ ไทยและอินโดนีเซียไดกําหนดกรอบความรวมมือดานการประมง
โดยมีคณะอนุกรรมการความรวมมือดานการประมง ภายใตคณะกรรมาธิการรวมไทย – อินโดนีเซีย เปนกลไกหลัก
เพื่อพัฒนาความรวมมือ และแกไขปญหาดานการประมง
๕. สถานการณความมั่นคงในพื้นที่ทางทะเลของประเทศไทย
๕.๑ ปญหาการทําลายสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลโดยมนุษย ความหลากหลาย
ทางชีวภาพเปนองคประกอบที่สําคัญตอความเปนอยูของมนุษย แตการพัฒนาโดยไมคํานึงถึงขีดจํากัดและศักยภาพ
ในการฟนตัวของทรัพยากร เปนเหตุใหมีการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพอยางตอเนื่อง ซึ่งเปนปญหาระดับโลก
ทะเลไทยนับไดวาเปนแหลงที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงมาก เชน มีปลาน้ําเค็มกวา ๒,๑๐๐ ชนิด
ซึ่งคิดเปนรอยละ ๑๐ ของชนิดพันธุปลาของโลก แตในปจจุบันนี้ความหลากหลายทางชีวภาพเหลานี้กําลังประสบปญหา
มีการลดลงทั้งจํานวนชนิด คุณภาพ และปริมาณ โดยเปนผลมาจากการใชประโยชนทรัพยากรเกินศักยภาพของระบบนิเวศ
เพราะรัฐ สังคม เอกชน และประชาชนขาดความตระหนักในเรื่ องคุณคา ความรับผิดชอบ และการอนุรักษ
รวมทั้งขาดการประชาสัมพันธ การใหการสนับสนุนอยางตอเนื่องและเพียงพอจากภาครัฐ
การกอมลพิษทางทะเลและการทําลายสภาวะแวดลอม ก็เปนปญหาที่หนักหนวงยิ่งเชนกัน
โดยเฉพาะการปลอยน้ําเสียหรือการนําขยะไปทิ้งในทะเล การทําลายสภาวะแวดลอมจากเรือและสิ่งปลูกสราง
การลักลอบปลอยน้ํามันและของเสียลงทะเล ซึ่งจะสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และระบบนิเวศในบริเวณนั้นเปนวงกวาง
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โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาการรั่วไหลของน้ํามันในทะเล (Oil Spill) จากสถิติปญหาการเกิดคราบน้ํามันรั่วไหล
ในทะเลจากกรมเจาทาระบุวา ตั้งแตป ๒๕๔๗ - ๒๕๕๖ เกิดเหตุการณน้ํามันรั่วไหลจํานวนทั้งสิ้น ๗๘ ครั้ง อีกทั้ง
การทําลายทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลจากการทําประมงและการทองเที่ยวทั้งที่ตั้งใจและไมตั้งใจ เชน เรืออวนลาก
ในเขตอนุรัก ษป ะการัง การทําประมงโดยเครื่องมือผิดกฎหมาย เชน ระเบิด ไฟฟา แสงไฟลอ อวนตาถี่
อุตสาหกรรมดําน้ํา มีผลกระทบตอวงจรชีวิตของสัตวน้ําและสภาพสิ่งแวดลอมอยางมาก และเปนประเด็น
ที่ตองใหความสําคัญอยางเรงดวนที่สุด
๕.๒ กฎหมายและการบั ง คับ ใชก ฎหมายทางทะเลของไทย หลั ง จากที่ไ ทยเข าเป นภาคี
อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ.๑๙๘๒ หนวยราชการที่เกี่ยวของกําลังดําเนินการปรับปรุงแกไข
กฎหมายภายในใหสอดคลองกับอนุสัญญาฯ เพื่อใหไทยสามารถใชสิทธิตามที่อนุสัญญาฯใหไว อีกทั้งเพื่อใหอํานาจ
แกเจาหนาที่ในการบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุมกิจกรรมทางทะเลไดอยางสมบูรณ ซึ่งจากการตรวจสอบ
กฎหมายภายใน พบวามีกฎหมายที่ตองแกไขอีกหลายฉบับ ดังนั้น ปจจุบันไทยยังขาดกฎหมายที่ใหอํานาจ
ในการควบคุมกิจกรรมทางทะเลไดอยางเต็มที่ตามที่อนุสัญญาฯ ใหสทิ ธิ อีกทั้งยังขาดองคความรูค วามเชี่ยวชาญและ
ขาดยุทธศาสตรเชิงรุก ในการดําเนินกิจกรรมทางทะเลในทะเลหลวง (High Sea) และบริเวณพื้นที่ (The Area)
ซึ่งเปนบริเวณที่อยูนอกเขตอํานาจของรัฐ (Area beyond national jurisdiction) นอกจากนีย้ ังขาดกฎเกณฑเกี่ยวกับ
การใหอํานาจ การกําหนดและการควบคุมกิจกรรมตางๆ ซึ่งอนุสัญญาฯ ใหสิทธิรัฐอื่นเขามากระทําไดในเขตทางทะเล
ของไทย อาทิ การวางทอและสายเคเบิลใตทะเล การทําวิจัยวิทยาศาสตรทางทะเล (Marine Scientific Research)
เหตุดังกลาว สงผลใหประเทศไทยไมสามารถรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเลไดอยางเต็มที่ และการดําเนินกิจกรรม
ทางทะเลของประเทศไทยไมเกิดความยั่งยืน
๕.๓ การบริหารจัดการผลประโยชนของชาติทางทะเลของหนวยงานรัฐ ยังคงขาดประสิทธิภาพ
เนื่องจากขาดการประสานงานและบูรณาการระหวางหนวยงาน รวมทั้งไมมีหนวยงานเจาภาพในการจัดการผลประโยชน
ของชาติทางทะเลที่มีอํานาจในการสั่งการตามกฎหมาย การไมมีศูนยกลางขอมูลเชิงวิชาการทางทะเล อีกทั้ง
แตละหนวยงานยังคงขาดงบประมาณ ทําใหเกิดปญหาในการบังคับใชกฎหมาย นอกจากนี้กฎหมายหลายฉบับลาสมัย
และมีความซ้ําซอน ในอํานาจหนาที่ของเจาหนาที่ ซึ่งเปนอุปสรรคตอการดําเนินการ รวมทั้งบางครั้งมีขอจํากัด
เชิงพื้นที่ในการปฏิบัติหนาที่ ตลอดจนบทบัญญัติทางกฎหมายของประเทศไทยยังไมครอบคลุมทุกกรณีในทุกเขตทางทะเล
ไมวาจะเปนในเขตเศรษฐกิจจําเพาะ เขตไหลทวีปหรือในทะเลหลวง ทําใหหนวยงานและเจาหนาที่ไมมีอํานาจ
ในการบังคับใชกฎหมายในพื้นที่ดังกลาว
๕.๔ ปญหาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับทะเล
ดานทาเรือและสิ่งอํานวยความสะดวก ไทยมีทาเรือชายฝงทะเลทั้งของรัฐและเอกชนหลายแหง
แตเกือบทั้งหมดอยูในอาวไทย ทาเรือสินคาสําคั ญ ของไทยทางฝง อาวไทยประกอบดวย ทาเรือแหลมฉบัง
ทาเรือคลองเตย และทาเรือสงขลา โดยปจจุบันทาเรือแหลมฉบังเปนทาเรือหลักของประเทศมีขีดความสามารถ
รับตูสินคา ๗.๕ ลานตูคอนเทนเนอรตอป และมีศักยภาพที่จะขยายใหรับตูสินคา ไดสูงสุด ๒๐ ลานตูคอนเทนเนอรตอป
ทาเรือคลองเตยมีขีดความสามารถรับตูสินคาสูงสุด ๑.๕ ลานตูคอนเทนเนอรตอป สวนทาเรือสงขลามีขอจํากัด
ในดานการพัฒนา สําหรับทาเรือฝงอันดามันเปนทาเรือที่มีขีดความสามารถรองรับเรือสินคาไดอยางจํากัด
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ไดแก ทาเรือระนอง ทาเรือภูเก็ต และทาเรือกันตัง การที่ไทยขาดทาเรือสินคาขนาดใหญทางฝงตะวันตก
ทําใหการขนสงสินคาและพลังงานผานมหาสมุทรอินเดียตองพึ่งพาชองแคบมะละกาเปนหลัก ซึ่งมีความเสี่ยง
ดานความมั่นคงจากการที่ประเทศไทยไมสามารถเขาไปดูแลชองแคบไดอยางเต็มที่
ดานอุตสาหกรรมตอเรือและซอมเรือ อุตสาหกรรมตอเรือของไทยยังไมพัฒนาและไมไดรับ
การสนับสนุนจากภาครัฐเทาที่ควร สวนหนึ่งอาจเปนเพราะอุปสงคภายในประเทศมีจํากัด อยางไรก็ตาม ไทยมีศักยภาพ
ที่จะพัฒนาอูตอเรือในประเทศใหตอเรือขนาดใหญได
ดานผูประกอบการอุตสาหกรรมและการคาที่เกี่ยวเนื่องกับทะเล นับวามีศักยภาพสูงในดานการคา
ระหวางประเทศ ในการที่จะสรางความมั่งคั่งใหประเทศ ซึ่งจะเปนสิ่งชวยเสริมสรางพลังอํานาจแหงชาติทางทะเล
ดานอุตสาหกรรมการทองเที่ยวทางทะเล การพัฒนาการทองเที่ยวอยางรวดเร็วกําลังเปนปญหา
เนื่องจากความเสื่อมโทรมของแหลงทองเที่ยวทางทะเล อันเนื่องมาจากประชาชนยังขาดความตระหนักในการอนุรักษ
และการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืนประกอบกับกฎระเบียบที่เกี่ยวของยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ
ตอการบริหารจัดการพื้นที่ทางทะเลและชายฝง
๕.๕ ปญหาทรัพยากรและการทํา การประมง ปญ หาการทําประมงเกินกํา ลัง ผลิต เปนผล
ใหเกิดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรชายฝงทะเล ปญหาการแยงชิงพื้นที่ทําการประมง การประมงที่ผิดกฎหมาย
ขาดการรายงานและไรการควบคุม (Illegal Unreported and Unregulated Fishing - IUU) และปญหาความขัดแยง
ในการใชเครื่องมือประมงตางชนิดกัน โดยมีความพยายามที่จะใชเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงแตผิดกฎหมายมากขึ้น
เพื่อชวงชิงทรัพยากรที่ลดลงและมีอยูอยางจํากัด จนกอใหเกิดความรุนแรงระหวางชาวประมงดวยกัน และเปนปจจัยหนึ่ง
ที่ผลักดันใหมีการกระทําผิดกฎหมายมากขึ้น สําหรับปญหาการทําประมงตางประเทศ เรือประมงไทยบางสวนไดลักลอบ
เขาไปทําประมงและถูกเรือของทางการประเทศเพื่อนบานจับกุมอยูบอยครั้ง ในขณะที่สถานการณการทําประมง
ในเขตเศรษฐกิจจําเพาะและประมงนอกนานน้ํายัง มีความไมเปนเอกภาพของผูป ระกอบการประมงไทย
รวมทั้ง ยังไมไดรับการสง เสริม อยางเต็ม ที่จ ากภาครัฐ ตลอดจนยัง ประสบปญ หาจากภัยคุก คามขามชาติ
อยางปญหาโจรสลัดอีกดวย
๕.๖ การแยงชิงทรัพยากรในทะเลระหวางกลุมผลประโยชนภายในชาติ ความตองการใชทรัพยากร
จากทะเลที่มีมากขึ้น ทั้งเพื่อการบริโภคในประเทศ และการผลิตเพื่อสงออก สงผลใหเกิดการแยงชิงทรัพยากร
ในทะเลระหวางคนในชาติ จนนําไปสูความขัดแยงในสังคม ซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น อาทิ ความขัดแยง
ระหวางชาวประมงพื้นบานกับ ผูป ระกอบการประมงพาณิชย ความขัดแยง ระหวางเรือประมงกับ กิจการ
เพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง ความขัดแยงระหวางชาวประมงกับผูประกอบการทองเที่ยว ความขัดแยงระหวางชาวบาน
ชาวประมง ผูประกอบการทองเที่ยวกับบริษัทขุดเจาะปโตรเลียมในทะเล เปนตน
๕.๗ ปญหาการคาและขนสงสิ่งผิดกฎหมายที่ใชเสนทางขนสงทางทะเล มีการลักลอบคาและ
ขนสงสิ่งผิดกฎหมายที่ทําเปนเครือขายทั้งคนไทยและชาวตางชาติโดยใชเรือสินคา เรือทองเที่ยว และเรือประมง
เปนพาหนะในการกระทําผิด โดยการลักลอบลําเลียงสินคาผิดกฎหมาย อาทิ น้ํามันเถื่อน ยาเสพติด อาวุธสงคราม
ไม บุหรี่ สุรา เปนตน โดยเฉพาะปญหาการลักลอบคาน้ํามันเชื้อเพลิงที่มีการประมาณการวามีการลักลอบ
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ขนถายในทะเลเมื่อ พ.ศ.๒๕๕๐ กวา ๑,๐๐๐ ลานลิตร หรือเทียบเปนมูลคาที่รัฐสูญเสียประโยชนกวา ๘,๐๐๐
ลานบาทตอป โดยเฉพาะในจัง หวัดที่มีนานน้ําติดกับ ประเทศเพื่อนบาน มีก ารลัก ลอบนําสินค าเขาและ
ออกอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะการลักลอบสินคาอุปโภค รวมทั้งการลักลอบนําน้ํามันเชื้อเพลิงเขาและออกไปจําหนาย
โดยเลี่ยงภาษีศุลกากรในพื้นที่จังหวัดชายฝงทะเลที่มีเขตติดตอกับประเทศเพื่อนบาน เชน เมียนมา และกัมพูชา
เปนตน เนื่องจากในประเทศไทยราคาน้ํามันถูกกวา จึงมีกระบวนการลักลอบนําน้ํามันเชื้อเพลิงเลี่ยงภาษีศุลกากร
จากประเทศมาเลเซียและสิงคโปร เขามาจําหนายทางทะเลมากขึ้น ซึ่งปญหานี้เ ปนปญหาที่เ รื้อรังมานาน
จึงจําเปนตองมีการบังคับใชกฎหมายอยางจริงจัง
๕.๘ ปญหายาเสพติด กลุมผูคาบางสวนใชการลักลอบขนสงยาเสพติดโดยทางเรือทั้งภายในภูมิภาค
และนอกภูมิภาค เนื่องจากสามารถหลีกเลี่ยงการตรวจจับไดงาย โดยซุกซอนปะปนไปในตูสินคารวมทั้งขนสง
ไดครั้งละจํานวนมาก
๕.๙ การลักลอบคาอาวุธและอาวุธที่มีอํานาจทําลายลางสูงทางทะเล ยังมีการลักลอบนําอาวุธสงคราม
เขาประเทศอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะในพื้นที่ฝงทะเลอันดามัน รวมทั้งซุกซอนมากับเรือประมง อาวุธบางสวน
อาจถูกนํามาใชในประเทศไทย โดยกลุมผูกอเหตุรุนแรงใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต กลุมตอตานรัฐบาลและ
เครือขายอาชญากรรมในประเทศ สวนปญหาเรื่องการขนสงอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูงและวัสดุอุปกรณ
ที่ใชสรางอาวุธดังกลาวผานทางทะเลกําลังจะเปนปญหาสําคัญของไทย โดยเฉพาะอยางยิ่ง อาวุธทําลายลางสูง
หรือเทคโนโลยี/วัสดุ/อุปกรณในการผลิตอาวุธนิวเคลียร ประเด็นนี้นับวาออนไหวอยางมากในเรื่องความสัมพันธ
ระหวางประเทศ
๕.๑๐ ปญ หาการหลบหนีเ ข า เมื อ งโดยผิ ด กฎหมาย แรงงานต า งด า ว และการค า มนุ ษ ย
เนื่องจากภาคเอกชนของไทยมีความตองการใชแรงงานปริมาณมากและราคาถูก ประกอบกับปญหาเศรษฐกิจภายใน
ของประเทศเพื่อนบาน สงผลใหมีการดําเนินการในรูปแบบของขบวนการลักลอบขนคนขามชาติและการคามนุษยขามชาติ
ทั้งไทยยังประสบปญหาการที่แรงงานจากประเทศอื่นใชเปนเสนทางลักลอบผานเพื่อไปทํางานยังประเทศที่สาม
ทําใหการหลบหนีเขาเมืองโดยผิดกฎหมายปรากฏอยูตลอดแนวทางทะเลอยางตอเนื่อง และมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น
โดยหลายกรณีเปนประเด็นที่ละเอียดออน โดยเฉพาะเรื่องสิทธิมนุษยชนที่สื่อมวลชน NGOs องคการระหวางประเทศ
และรัฐบาลตางประเทศใหความสําคัญ ดังนั้นการแกไขปญหาดังกลาวอยางยั่งยืนจะตองอาศัยความรวมมือ
จากประเทศตางๆ และองคการระหวางประเทศที่เกี่ยวของ โดยดําเนินการทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี
เนนการแกไขปญหาที่ตนเหตุ นอกจากนีผ้ ลจากกรณีที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ไดแถลงรายงานสถานการณการคามนุษย
หรือ TIP Report ประจําป ๒๕๕๗ ตามกฎหมายวาด วยการปกปองเหยื่ อการคา มนุษย ค.ศ.๒๐๐๐
(Trafficking Victims Protection Act of 2000) โดยประกาศลดอันดับการคามนุษยของไทยมาอยูที่ระดับ ๓
(Tier 3 Watch List) ซึ่งถือวาเปนระดับต่ําสุด โดยรายงานดังกลาวระบุถึงปญหาการปราบปรามการคามนุษย
ในอุตสาหกรรมประมง การนําแรงงานตางดาวมาบังคับใชแรงงานและคาประเวณีของไทย ทําใหเกิดภาพลักษณ
ในเชิงลบตอสินคาประมงไทยในสายตาชาวตางประเทศ และอาจนําไปสูความเสียหายตอการสงออกสินคาของไทย
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมประมง ซึ่งมีมูลคาสงออกถึง ๒๗๐,๐๐๐ ลานบาท และแรงงานที่ทํางานในอุตสาหกรรมนี้
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มีจํานวนประมาณ ๑ ลานคน ตั้ง แตภ าคการทํา ประมง ฟารม เพาะเลี้ยงสั ตวน้ํา สถานแปรรู ป เบื้องต น
อุตสาหกรรมประมงตอเนื่อง และอุตสาหกรรมสนับสนุนอื่นๆ
๕.๑๑ ปญหาภัยพิบัตแิ ละอุบัติภัยทางทะเล
ภัยพิบัติทางทะเล สถานการณที่มีความเสี่ยงตอประเทศไทย ไดแก พายุ สึนามิ (Tsunami)
คลื่นพายุซัดฝง (Strom Surge) อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิประเทศตามแนวชายฝงเนื่องจากการกัดเซาะ
และการเพิ่มขึ้นของระดับ น้ําทะเล มีแนวโนม เพิ่มขึ้นและจะสง ผลกระทบอยางมากในระยะเวลาอันใกล
รวมทั้งปญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่กําลังเปนประเด็นปญหาสําคัญทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ
และการเมืองตลอดจนความเปนอยูของประชาชนบริเวณชายฝงทะเลและพื้นที่ใกลเคียง
อุบัติภัยทางทะเล สวนใหญมสี าเหตุจากกรณีเรือลม เรือจม และอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นภายในเรือ
ทําใหเกิดคราบน้ํามันรั่วไหล ซึ่งจะสงผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและระบบนิเวศในบริเวณนั้น
จึงจําเปนอยางยิ่งที่ตองสนับสนุนและผลักดันใหเกิดการสรางยุทธศาสตรและแผนรองรับในการเตรียมความพรอม
และการเผชิญภาวะฉุกเฉินอยางเปนระบบและทันทวงที
๕.๑๒ ปญหาผูกอการราย ในหวงป ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗ ไทยไดรับผลกระทบจากปญหาการกอการรายสากล
โดยตรงจากการที่กลุมกอการรายเขามาโจมตีผลประโยชนของอิสราเอลและของชาติตะวันตกในไทย รวมทั้งพบกรณี
ความเกี่ยวของของสมาชิกกลุมกอการรายเขามาจัดหาเอกสารเดินทางปลอมและ สารและชิ้นสวนประกอบระเบิด
ในไทยเพื่อนําไปใชกอเหตุในประเทศที่สามดวย ขณะที่ในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตก็มีความเปนไปได
ที่เครือขายกอการรายอาจจะแสวงประโยชนใชเสนทางคมนาคมทางทะเลในลักษณะของการหลบหนีเขาเมือง
โดยผิ ดกฎหมายและลัก ลอบขนอาวุธ สํ าหรั บ การคุก คามทางทะเลจากกลุม ก อการรายนั้นเคยปรากฏ
ขอมูลทางการขาววากลุมกอการรายมีแผนการจะโจมตีเรือเดินสมุทรของชาติตะวันตกในบริเวณลอแหลม
ที่ ง า ยต อ การโจมตี เช น บริ เ วณช อ งแคบมะละกา หมู เ กาะในอิ น โดนี เ ซี ย ในขณะที่ ค วามห ว งกั ง วล
ที่เครือขายขบวนการกอการรายสากลในอินโดนีเซียจะใชเสนทางผานทางชองแคบมะละกา ลักลอบเขามาเคลื่อนไหว
สนับสนุนกลุมผูกอเหตุรุนแรงใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใตของไทยนั้น แมที่ผานมายังไมปรากฏวาเปนความจริง
แตเพื่อความไมประมาท หนวยงานที่เกี่ยวของก็ควรจะติดตามสอดสองเรื่องนี้ไวดวย
๕.๑๓ ปญหาการกระทําอันเปนโจรสลัดและการปลนเรือโดยใชอาวุธ (Piracy and Armed Robbery
at Sea) ปญหาภัยคุกคามจากโจรสลัดที่สําคัญที่สงผลกระทบตอไทย ไดแก พื้นที่ยานอันตรายในเขตนานน้ําโซมาเลีย
อาวกินี ในเขตนา นน้ํ าแอฟริ ก าตะวันออก บริเ วณช องแคบมะละกาและทะเลจีนใต โดยปจ จุบั น พบว า
ปฏิบัติการของโจรสลัดในเขตนานน้ําโซมาเลียมีอัตราลดลง เนื่องจากความรวมมือของนานาประเทศในการจัดการปญหา
แตยังเปนเพียงการแกไขปญหาเฉพาะหนาเทานั้น สําหรับปฏิบัติการของโจรสลัดไนจีเรีย ในนานน้ําแอฟริกาตะวันออก
ที่มีอัตราสูงขึ้น สวนชองแคบมะละกาเปนเสนทางขนสงสินคาสําคัญที่ไทยตองพึ่งพา เนื่องจากทาเรือขนถายสินคาหลัก
อยูทางดานอาวไทย การลําเลียงสินคาสําคัญโดยเฉพาะการนําเขาน้ํามันของไทยลวนตองอาศัยชองแคบมะละกาทั้งสิ้น
ดังนั้น การคุกคามของโจรสลัดในชองแคบมะละกาที่ยังคงมีอยูเปนระยะ จําเปนตองไดรับความรวมมือการลาดตระเวนรวม
ในชองแคบมะละกาและมาตรการของรัฐชายฝง ระหวางมาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร และไทย รวมถึงการใชกลไก
ความตกลงวาดวยความรวมมือระดับภูมิภาค เพื่อการตอตานโจรสลัดในการแกไขปญหา ไดแก ความตกลงวาดวยความรวมมือ
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ระดับภูมิภาคเพื่อการตอตานการกระทําอันเปนโจรสลัดและการปลนเรือโดยใชอาวุธในเอเชีย (Regional Cooperation
Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery against Ships in Asia - ReCAAP) และมาตรการ
ปองกันภัยจากโจรสลัดที่กําหนดโดยองคกรทางทะเลระหวางประเทศ (International Maritime Organization - IMO)
๕.๑๔ ปญหาการกระทําผิดกฎหมายการเดินเรือ มีเรือประเภทตางๆ ที่ทั้งทําเปนเรือประมงและ
เรือทองเที่ยวจํานวนมากที่กระทําผิดกฎหมาย เชน การไมจดทะเบียนเรือ ผูปฏิบัติงานในเรือไมมีใบอนุญาตที่ถูกตอง
ทั้งนี้การควบคุมและตรวจสอบยังเปนไปอยางจํากัด เนื่องจากยังขาดประสิทธิภาพในการดําเนินการบังคับใชกฎหมาย
๕.๑๕ คุณลักษณะของประชากร ลักษณะของประชากรไทยนิยมประกอบอาชีพทางบกมากกวาทางทะเล
ทําใหคนไทยขาดโลกทัศนทางทะเล ขาดบุคลากรที่มีความรูเกี่ยวกับทะเล ขาดทรัพยากรมนุษยในดานทะเล
ขาดแคลนแรงงานบนเรือพาณิชยและเรือประมง ซึ่งสงผลตอการพัฒนากิจกรรมทางทะเลของคนไทย รวมทั้ง
การที่คนไทยสนใจหรือเขาใจในเรื่องทางทะเลคอนขางนอย สามารถสะทอนใหเห็นไดจากการกําหนดนโยบายในอดีตของรัฐ
ที่ขาดการใหความสําคัญกับการใชและรักษาผลประโยชนจากทะเล
๖. ความรวมมือระหวางประเทศที่เกี่ยวของกับทะเลทั้งในระดับโลก ภูมิภาค และอนุภูมิภาค
๖.๑ องคการสหประชาชาติ (United Nations - UN) เปนองคการระหวางประเทศระดับโลกกอตั้งขึ้น
เมื่อ ค.ศ.๑๙๔๕ มีสํานักงานใหญตั้งอยู ณ กรุงนิวยอรก ประเทศสหรัฐอเมริกา มีสมาชิกประกอบดวยประเทศเอกราชตางๆ
จากทุกภูมิภาคทั่วโลก สําหรับประเทศไทยไดเขาเปนสมาชิกลําดับที่ ๕๕ เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๘๙
ปจจุบันองคการสหประชาชาติใหความสําคัญกับภัยคุกคามไวหลายรูปแบบซึง่ สวนใหญเปนภัยคุกคามรูปแบบใหม
โดยเฉพาะความมั่นคงทางสังคม และความมั่นคงของมนุษย อันประกอบดวย ภัยจากการลักลอบคายาเสพติด
การหลบหนีเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย การคาอาวุธ การคาผูหญิงและเด็ก อาชญากรรมขามชาติและการกอการราย
การลักลอบคาอุปกรณนิวเคลียร การโจรกรรมและลักลอบคายานพาหนะ การฟอกเงิน อาชญากรรมคอมพิวเตอร
อาชญากรรมดานสิ่งแวดลอม อาชญากรรมดานทรัพยสินทางปญญา การติดสินบนเจาหนาที่ การแทรกซึม
และการครอบงําทางธุรกิจ การโจรกรรมศิลปวัตถุ ฯลฯ
ในสวนที่เกี่ยวของกับทะเลนั้น กรอบการประชุม UN มีการหารือกันใน ๒ หัวขอใหญ ไดแก
๑) การจัดตั้งกรอบกฎหมายระหวางประเทศ การสงเสริมใหประเทศตางๆ เขาเปนภาคีและนํากฎหมายไปบังคับใช
รวมทั้งการจัดระเบียบ/วางกฎเกณฑ/พัฒนามาตรฐานและมาตรการระหวางประเทศในการรักษาความมั่นคง
และความปลอดภัยทางทะเล ๒) การสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศในการจัดการภัยคุกคามตางๆ ในทะเล
อาทิ โจรสลัด อาชญากรรมขามชาติ สิ่งแวดลอม ภัยพิบัติทางธรรมชาติ เปนตน นอกจากนี้ ยังมีการประชุมหารือ
ในกรอบองคการ/องคการทางทะเลระหวางประเทศที่เกี่ยวของในระดับสากลและภูมิภาคดวย อาทิ International
Maritime Organization (IMO), ASEAN Regional Forum (ARF), ASEAN Maritime Forum (AMF), Asia - Europe
Meeting (ASEM) เปนตน
๖.๒ องคการทางทะเลระหวางประเทศ (International Maritime Organization - IMO)
เปนทบวงการชํานาญการพิเศษขององคการสหประชาชาติ กอตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๔๙๑ โดยเริ่มดําเนินการอยางเปนทางการ
เมื่อ พ.ศ.๒๕๐๒ สํานักงานใหญตั้งอยู ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ทําหนาที่เปนศูนยกลางความรวมมือระหวางสมาชิก
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ในการกําหนดมาตรฐาน ขอบังคับ และแนวทางปฏิบัติ เพื่อใหเกิดความปลอดภัยในการเดินเรือ การคุมครองรักษาสิ่งแวดลอม
ทางทะเล และการอํานวยความสะดวกตางๆ ที่เกี่ยวของกับการขนสงทางทะเล มีสมาชิกจํานวน ๑๖๗ ประเทศ
สําหรับประเทศไทยไดเขาเปนสมาชิกตั้งแตวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๑๖ และจากเหตุการณการกอการรายเมื่อวันที่
๑๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๔ IMO ไดตระหนักถึงความปลอดภัยทางทะเลและทาเรือสําคัญของโลกมากขึ้น จึงไดออกนโยบาย
และมาตรการความปลอดภัยทางทะเลเพิ่มขึ้น เพื่อปองกันเหตุรายตางๆ อาทิ มาตรการการรักษาความปลอดภัย
ของเรือและทาเรือ (International Ship and Port Facility Security - ISPS Code), อนุสัญญาระหวาง
ประเทศวาดวยความปลอดภัยแหงชีวิตในทะเล ค.ศ.๑๙๗๔ (International Convention for the Safety of Life at
Sea 1974 - SOLAS 1974), อนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยการอํานวยความสะดวกในการเดินเรือระหวางประเทศ
ค.ศ.๑๙๖๕ (Convention on the Facilitation of International Maritime Traffic - FAL 1965) อนุสัญญา
ระหวางประเทศวาดวยการคนหาและชวยเหลือผูประสบภัยทางทะเล ค.ศ.๑๙๗๙ (International Convention on
Maritime Search and Rescue 1979 - SAR 79), อนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยการปราบปรามการ
กระทําที่ผิดกฎหมายตอความปลอดภัยของการเดินเรือ ค.ศ.๑๙๘๘ (Convention for the Suppression of Unlawful
Acts against the Safety of Maritime Navigation 1988 - SUA88) เปนตน
ปจจุบัน IMO เปนหนวยงานที่มีบทบาทในการแกปญหาโจรสลัดในนานน้ําโซมาเลีย โดยผลักดัน
ใหอํานาจประเทศตางๆ เขาไปจัดการกับปญหาโจรสลัดในนานน้ําโซมาเลียได และพยายามกระตุนใหประเทศตางๆ
สงกองเรือรบและเครื่องบินรบเขาลาดตระเวนในบริเวณนานน้ําที่คาดวามีกําลังของโจรสลัดโซมาเลียปฏิบัติการอยู
โดยเฉพาะเสนทางเดินเรือบริเวณอาวเอเดน ซึ่งเปนเสนทางหลักในการขนสงน้ํามันทางทะเลระหวางตะวันออกกลาง
ไปยังภูมิภาคอื่นทั่วโลก เพื่อรักษาความปลอดภัยใหกับเรือที่ผานไปยังบริเวณนั้น รวมทั้งแนะนําการปฏิบัต ิ
เพื่อใหปลอดภัยจากการถูกยึดหรือปลนเรือ ตลอดจนการปฏิบัติเมื่อตองเผชิญกับกลุมโจรสลัดดวย
๖.๓ สหภาพยุโรป (European Union - EU) เปนการรวมกลุมทางเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศ
ในยุโรป ประกอบดวยประเทศสมาชิก ๒๘ ประเทศ โดยในปจจุบันสหภาพยุโรปไดใหความสําคัญกับการรักษาความมั่นคง
และความปลอดภัยของเสนทางเดินเรือเปนอยางมาก โดยเฉพาะเสนทางในมหาสมุทรอินเดียและทะเลเมดิเตอรเรเนียน
ซึ่งเปนเสนทางเดินเรือสูยุโรปที่มีความสําคัญตออียูทั้งดานความมั่นคงและเศรษฐกิจ และเมื่อเกิดปญหาความไรเสถียรภาพ
ทางการเมืองในโซมาเลียและปญหาโจรสลัด สหภาพยุโรปจึงสนับ สนุนขอมติของคณะมนตรีความมั่นคง
แหงสหประชาชาติ ที่ ๑๘๓๘ (ค.ศ.๒๐๐๙) และ ๑๘๔๖ (ค.ศ.๒๐๐๙) อยางเต็มที่ โดยไดจัดตั้งกองกําลังทางทะเล
European Union Naval Force Somalia (EU NAVFOR) ขึ้น ภายใตกรอบนโยบายรวมดานความมั่นคง
และการปองกันยุโรป (European Security and Defence Policy – ESDP) โดย EU NAVFOR มีภารกิจสําคัญ
ไดแก ๑) คุมกันกองเรือของโครงการอาหารโลกที่ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับความชวยเหลือดานมนุษยธรรมไปยังโซมาเลีย
๒) คุมกันและรักษาความปลอดภัยเสนทางเดินเรือบริเวณอาวเอเดนและชายฝงโซมาเลีย และ ๓) ปราบปราม
ขบวนการโจรสลัด โดยอาณัติของ EU NAVFOR ครอบคลุมถึงการจับกุมโจรสลัด/ผูตองสงสัย การยึดเรือโจรสลัด/
เรือที่ถูกโจรสลัดยึดครองรวมทั้งสินคาบนเรือ โดยจะสงตัวบุคคลที่ถูกจับกุมไปดําเนินคดีในประเทศสมาชิกหรือ
ที่ประเทศเคนยา ซึ่งสหภาพยุโรปมีขอตกลงอยู มีพื้นที่ปฏิบัติการครอบคลุมบริเวณอาวเอเดน แนวชายฝงโซมาเลีย
ตอนใตของทะเลแดง พื้นที่บางสวนของทะเลแดง และหมูเกาะเซเชลสนอกจากนั้น ยังปฏิบัติภารกิจลาดตระเวน

- ๘๙ –
รวมกับประเทศ/กลุมอื่น ไดแก กองเรือเฉพาะกิจผสม ๑๕๑ (กองกําลังเฉพาะกิจของ UN) NATO รัสเซีย
อินเดีย ญี่ปุน และจีน
๖.๔ อาเซม (Asia-Europe Meeting - ASEM) มีประเทศสมาชิก ๔๖ ประเทศ ไดแก ฝายยุโรป ๒๗
ประเทศ (ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป) ฝายเอเชีย ๑๖ ประเทศ (ประเทศสมาชิกอาเซียน ๑๐ ประเทศ และ
ประเทศเอเชียตะวันออก และเอเชียใต ๖ ประเทศ ไดแก จีน ญี่ปุน เกาหลีใต มองโกเลีย อินเดีย และปากีสถาน)
ประเทศสมาชิกฝาย Temporary Third Category ๓ ประเทศ (ออสเตรเลีย นิวซีแลนด และรัสเซีย) และ
องคการระดับภูมิภาค ๒ องคกร (สหภาพยุโรป และอาเซียน) โดยในปจจุบัน ASEM ใหความสําคัญกับประเด็น
ปญหาโจรสลัดโซมาเลียเปนอยางมาก และไดจัดการประชุมเกี่ยวกับประเด็นดังกลาวถึง ๒ ครั้ง เมื่อ พ.ศ.๒๕๕๓
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางความรวมมือกับประเทศสมาชิกฝายเอเชียในการปองกันและแกไขปญหาโจรสลัดรวมกัน
๖.๕ อาเซียน (ASEAN) เปนกรอบความรวมมือที่สําคัญที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
อาเซียนกําหนดวิสัยทัศนวาจะรวมมือกันแกปญหาระดับภูมิภาค เชน กอการราย สิ่งแวดลอม การคามนุษย ยาเสพติด
และอาชญากรรมขามชาติอื่นๆ ซึ่งประกอบดวยการแลกเปลี่ยนขอมูล การพัฒนากฎหมายสําหรับสืบสวน
ไตสวน ตัดสิน จับกุม และสงผูรายขามแดนระหวางประเทศสมาชิก การบังคับใชกฎหมายและการแบงปนขาวกรอง
ชาติสมาชิกในอาเซียนยังไดเห็นพองที่จะกอตั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคง (ASEAN Political - Security
Community - APSC) ภายใน พ.ศ.๒๕๕๘ โดยแผนปฏิบัติการสําหรับประชาคมความมั่นคงอาเซียนไดระบุใหประเทศสมาชิก
ตองรวมมือปองกันการกอการราย การกอความไมสงบ และขบวนการแบงแยกดินแดนในประเทศเพื่อนบาน
นอกจากนั้น ยังระบุถึงความรวมมือในการปราบปรามอาชญากรรมขามชาติ การกูภัย ชวยเหลือและรักษาความมั่นคง
ทางทะเล การจัดตั้งประชาคมความมั่นคงอาเซียนนับเปนความพยายามปรับตัวครั้งสําคัญเพื่อรับมือกับการทาทาย
จากปญหาความมั่นคงทั้งรูปเเบบเกาเเละใหมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
๖.๖ ยุทธศาสตรความรวมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี – เจาพระยา – แมโขง (Ayeyawady – Chao
Phraya – Mekong Economic Cooperation Strategy - ACMECS) ระหวางไทย กัมพูชา ลาว เมียนมา
และเวียดนามเปนกรอบความรวมมือทางเศรษฐกิจระดับอนุภูมิภาค โดยจัดตั้งขึ้นเพื่อใชประโยชนจากความแข็งแกรง
และความหลากหลายประเทศสมาชิกทั้ง ๕ ประเทศ เพื่อสงเสริมการพัฒนาอยางสมดุล โดยมีการลงนามในปฏิญญาพุกาม
(Bagan Declaration) รวมกันเปนครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่เมืองพุกาม สหภาพเมียนมา
พรอมทั้งใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติการซึ่งครอบคลุมความรวมมือ ๖ สาขา ไดแก การอํานวยความสะดวก
การคาการลงทุน เกษตรและอุตสาหกรรม การเชื่อมโยงคมนาคม การทองเที่ยว การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
และสิ่งแวดลอม (ตามมติที่ประชุมผูนํา ACMECS ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๕ - ๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๑ ณ กรุงฮานอย)
กิจกรรมภายใตกรอบ ACMECS เนนการลดความยากจน เพื่อชวยใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืนตามเปาหมาย
เพื่อการพัฒนาแหงสหัสวรรษของสหประชาชาติ โดยตั้งอยูบนพื้นฐานของการชวยเหลือตนเองและการเปนหุนสวน
ที่เทาเทียมกัน โดยเนนการทํางานที่สงเสริมและตอยอดโครงการความรวมมือที่มีอยูแลวในภูมิภาคเพื่อสงเสริม
ใหพื้นที่ชายแดนของประเทศสมาชิกเปนพื้นทีแ่ หงการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และความเจริญกาวหนาทางสังคมวัฒนธรรม
พรอมทั้งเปนการผสานผลประโยชนทั้งในระดับทองถิ่น ระดับชาติ และสรางความเปนเพื่อนบานที่ดีระหวางประเทศสมาชิก
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๖.๗ การพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝาย อินโดนีเซีย – มาเลเซีย – ไทย (Indonesia – Malaysia - Thailand
Growth Triangle - IMT-GT) ไดเริ่มตนขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๖ โดยผูนําทั้ง ๓ ประเทศไดเห็นชอบที่จะใหผลักดัน
การพัฒนาความรวมมือทางเศรษฐกิจในลักษณะไตรภาคี ระหวางภาคใตของไทย ภาคเหนือของมาเลเซีย และ
พื้นที่บนเกาะสุมาตรา ของอินโดนีเซีย พื้นที่ความรวมมือประกอบดวย พื้นที่เกือบทั้งหมดของเกาะสุมาตรา
ของอินโดนีเซีย ไดแก แควนอาเจะห จัง หวัดสุม าตราเหนือ จัง หวัดสุมาตราตะวันตก จัง หวัดสุมาตราใต
จังหวัดบังกูลู จังหวัดเรียว และจังหวัดจัมบี พื้นที่ทางตอนเหนือและตะวันตกของมาเลเซีย ไดแก เกดะห เประ
ปนัง ปะลิส สลังงอร และกลันตัน และพื้นที่ ๘ จังหวัดชายแดนภาคใตของไทย ไดแก สงขลา ปตตานี นราธิวาส
ยะลา สตูล ตรัง พัทลุง และนครศรีธรรมราช โดยธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank - ADB)
ไดศึกษาความเปนไปไดและกําหนดแนวทางการดําเนินงานโดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมความสัมพันธทางเศรษฐกิจ
ระหวาง ๓ ประเทศ ใหมีการใชทรัพยากรทางเศรษฐกิจรวมกันอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด
เนนความรวมมือดานการผลิต การสงเสริมการลงทุนและการถายทอดเทคโนโลยี เพื่อเสริมสรางขีดความสามารถ
ในการแขงขันทางเศรษฐกิจของพื้นที่ นอกจากนั้น ยังมุงใหมีการพัฒนาการเชื่อมโยงดา นโครงสรางพื้นฐาน
โดยเฉพาะโครงขายคมนาคมขนสงและระบบสาธารณูปโภคระหวางประเทศ
ที่ผานมา IMT-GT ไดมีการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตรการดําเนินงานของกรอบความรวมมือใหกระชับ
และเนนไปสูการปฏิบัติไดจริง โดยเนนการพัฒนาพื้นที่ในรูปแบบของสะพานเศรษฐกิจ สงขลา – ปนัง - เมดาน
(Songkhla – Penang - Medan Economic Development Corridor) ภายใตการกําหนดประเด็นความรวมมือ
บนพื้นฐานของการเชื่อมโยงศักยภาพการพัฒนาของพื้นที่สะพานเศรษฐกิจในแตละประเทศ เพื่อใหเปนฐาน
เศรษฐกิจหลักที่สนับสนุนและกระจายการพัฒนาไปสูพื้นที่ตอเนื่องใน IMT - GT ตอไป โดยในปจจุบันแนวทางดําเนินการ
แผนงาน ไดเนนความรวมมือตามแผนงานและโครงการที่ภาคเอกชนสนใจและเปนโครงการที่ปฏิบัติไดโดยไมขัด
ผลประโยชนแหงชาติสมาชิก ซึ่งมีกรอบการพิจารณาแผนงาน/โครงการรวมกันระหวางภาครัฐและภาคเอกชน
เพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนการอํานวยความสะดวกและปรับกฎระเบียบโดยภาครัฐ ซึ่งสาระสําคัญของการพัฒนา
ความรวมมือ ไดแบงเปน ๙ ดาน ดังนี้ ๑) การคมนาคมขนสงทางบกและทางน้ํา ๒) พลังงาน ๓) การคา ๔) การคมนาคม
ขนสงทางอากาศ ๕) การเงินและการลงทุน ๖) อุตสาหกรรม ๗) ทรัพยากรมนุษยและการเคลื่อนยายแรงงาน
๘) การทองเที่ยว และ ๙) การสื่อสารโทรคมนาคม
๖.๘ ความริเริ่มแหงอาวเบงกอลสําหรับความรวมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ
(Bay of Bengal Initiative for Multi - Sectoral Technical and Economic Cooperation หรือ BIMSTEC)
เปนกรอบความรวมมือระหวาง ๗ ประเทศในภูมิภาคอาวเบงกอล ไดแก บังกลาเทศ ภูฏาน อินเดีย เมียนมา เนปาล
ศรีลังกา และไทย มีกรอบความรวมมือ ๑๔ สาขา ไดแก ๑) การคาและการลงทุน ๒) เทคโนโลยี ๓) คมนาคม
๔) พลังงาน ๕) ทองเที่ยว ๖) ประมง ๗) เกษตร ๘) สาธารณสุข ๙) การจัดการสิ่งแวดลอมและภัยพิบัติ ๑๐) การตอตาน
การกอการรายและอาชญากรรมขามชาติ ๑๑) การลดความยากจน ๑๒) วัฒนธรรม ๑๓) ปฏิสัมพันธในระดับประชาชน
และ ๑๔) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งนี้กลุมประเทศ BIMSTEC ถือไดวาเปนตลาดที่มีศักยภาพ โดยมีประชากร
รวมถึง ๑,๓๐๐ ลานคน แตปจจุบันยังมีการคา การลงทุน และการเดินทางติดตอระหวางกันคอนขางนอย
ทําใหยังมีโอกาสในการทีจ่ ะสงเสริมความรวมมือระหวางกันไดอีกมาก โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในดานการคาการลงทุน
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โดยประเทศสมาชิกไดใหสัตยาบันในกรอบความตกลงเขตการคาเสรี BIMSTEC แลว ทั้งนี้ สําหรับประเทศไทยแลวBIMSTEC
จะชวยประสานนโยบาย Look West ของไทย เขากับนโยบาย Look East ของอินเดีย
๖.๙ ความรวมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟก (Asia Pacific Economic Cooperation
- APEC) เปนกรอบความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางเขตเศรษฐกิจในภูมิภาค จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๒
ปจจุบันมีทั้งหมด ๒๑ เขตเศรษฐกิจ ไดแก ออสเตรเลีย บรู ไน แคนาดา ชิลี จีน ฮองกง อินโดนีเซีย ญี่ปุน
เกาหลี ใ ต มาเลเซี ย เม็ ก ซิ โ ก นิ ว ซี แ ลนด ปาป ว นิ ว กิ นี เปรู ฟ ลิ บ ป น ส รั ส เซี ย สิ ง คโปร ไต ห วั น ไทย
สหรัฐอเมริกา และเวียดนามมีสัดสวนการคาของกลุมรวมกันมากกวารอยละ ๔๗ ของมูลคาการคาโลก APEC
ไดมีการพัฒนาองคกรของตนเองใหมาเปนกลจักรสําคัญ ในการสงเสริมระบบการคาเสรี และใหมีความรวมมือทางเศรษฐกิจ
และวิชาการอยางเปนรูปธรรม
๖.๑๐ ความรวมมือในการลาดตระเวนในชองแคบมะละกา (Malacca Straits Patrol - MSP)
เปนความรวมมือของรัฐชายฝงชองแคบมะละกาอันประกอบดวยประเทศไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย และสิงคโปร
ในการรวมกันสงเรือและอากาศยานไปลาดตระเวนในชองแคบมะละกา เพื่อรักษาความปลอดภัยและความมั่นคง
รวมทั้งเพื่อแสดงถึงความเปนเจาของและความรับผิดชอบของรัฐชายฝงชองแคบมะละกาในการดูแลรักษา
ความปลอดภัยของชองแคบ
๖.๑๑ ยุทธศาสตรการพัฒนารวมไทย – มาเลเซีย (Joint Development Strategy - JDS)
เปนความตกลงระหวางไทยและมาเลเซีย โดยมีเปาหมายเพื่อพัฒนาสภาพเศรษฐกิจและสังคมของพื้นที่ ๕
จังหวัดชายแดนภาคใต (สตูล สงขลา ยะลา นราธิวาส และปตตานี) และ ๔ รัฐทางเหนือของมาเลเซีย(ปะลิส เกดะห กลันตัน
และเฉพาะอําเภอเปงกาลันฮูลูของรัฐเประ) ครอบคลุมใน ๙ สาขา ไดแก ๑) การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและ
การเชื่อมโยงคมนาคม ๒) การพัฒนาทรัพยากรมนุษยรวมทั้งการศึกษา ๓) การทองเที่ยว ๔) วัฒนธรรมและ
การสงเสริมความสัมพันธอันดีระดับประชาชนตอประชาชน ๕) การคาและการลงทุน ๖) การเกษตร ประมง ปศุสัตว
และชลประทาน ๗) การเงินและการคลังโดยเฉพาะการพัฒนาธนาคารอิสลามในประเทศไทย ๘) พลังงาน
และ ๙) การบรรเทาสาธารณภัย
๖.๑๒ การประชุมอาเซียนวาดวยความรวมมือดานการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟก
(ASEAN Regional Forum - ARF) เปนผลสืบเนื่องจากมติของที่ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ ๔ โดยผูนํารัฐบาล
ของประเทศสมาชิกอาเซียนไดประกาศเจตนารมณที่จะแสวงหาเวทีในการนํารัฐสมาชิกเขามารวมมือ ในกรอบความรวมมือ
ทางดานความมั่นคง และสงเสริมการหารือดานความมั่นคงกับประเทศคูเจรจา ปจจุบัน ARF มีประเทศที่เขารวม ๒๒
ประเทศกับ ๑ กลุม ประกอบดวย สมาชิกอาเซียน ไดแก บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมา ฟลิปปนส
สิงคโปร ไทย และเวียดนาม ประเทศคูเจรจาของอาเซียน (Dialogue Partners) ไดแก ญี่ปุน เกาหลีใต สหรัฐอเมริกา
แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด อินเดีย จีน รัสเซีย และสหภาพยุโรป โดยการขยายกรอบการหารือที่มีอยูแลว
ระหวางอาเซียนกับคูเจรจา ARF เปนเวทีปรึกษาหารือเกี่ยวกับประเด็นทางการเมืองและความมั่นคง โดยมุงที่จะสงเสริม
ความไวเนื้อเชื่อใจ ความรวมมือและความสัม พันธอันดีระหวางประเทศผูเ ขารวม รวมทั้ง พัฒ นาแนวทาง
การดําเนินการทางการทูตเชิงปองกัน ซึ่งมุงปองกันการเกิดและขยายตัวของความขัดแยง
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๖.๑๓ โครงการพัฒนาความรวมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง (Greater Mekong
Sub region - GMS) เปนความรวมมือของ ๖ ประเทศ คือ ไทย เมียนมา ลาว กัมพูชา เวียดนาม และจีน (ยูนนาน)
โดยมีธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank - ADB) เปนผูใหการสนับสนุนหลักการดําเนินงานของ GMS
ที่สําคัญคือ การพัฒนาแนวพื้นที่เศรษฐกิจเหนือ - ใต (North-South Economic Corridor) การพัฒนาแนวพื้นที่
เศรษฐกิจตะวันออก - ตะวันตก (East - West Economic Corridor) เชื่อมโยงเมียนมา - ไทย - ลาว - เวียดนาม
และการพัฒนาแนวพื้นที่เศรษฐกิจตอนใต (Southern Economic Corridor) เชื่อมโยงไทย - กัมพูชา – เวียดนาม
๖.๑๔ สมาคมความรวมมือแหงภูมิภาคมหาสมุทรอินเดีย (Indian Ocean Rim Association for
Regional Cooperation - IOR - ARC) มีประเทศสมาชิกทั้งหมด ๒๐ ประเทศ คือ ออสเตรเลีย อินเดีย คอโมโรส
เซเชลส แอฟริกาใต เคนยา สิงคโปร โอมาน มอริเชียส อินโดนีเซีย มาดากัสการ มาเลเซีย โมซัมบิก ศรีลังกา
แทนซาเนีย เยเมน ไทย บังกลาเทศ อิหราน และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส นอกจากนี้ ยังมีป ระเทศคูเ จรจา
(dialogue partners) ไดแก อียิปต ญี่ปุน สหราชอาณาจักร จีน สหรัฐอเมริกา และฝรั่งเศส รวมทั้งมีองคการ
การทองเที่ยวแหงมหาสมุทรอินเดีย (Indian Ocean Tourism Organization - IOTO) เปนผูสังเกตการณ
โดยกิจกรรมสวนใหญของ IOR - ARC มุงเนนโครงการศึกษาดานการอํานวยความสะดวกทางการคา (Trade Facilitation)
เพื่อสงเสริมการขยายปริมาณการคาและการลงทุนระหวางกัน โดยมีรูปแบบกิจกรรมกําหนดเปนโครงการศึกษา
ระหวางสมาชิกที่มีความสนใจรวมกัน
๖.๑๕ ความรวมมือพหุภาคีทางทะเลอื่นๆ
สหรัฐอเมริกาไดเสนอมาตรการความรวมมือหลายมาตรการเพื่อจัดการกับปญหาที่สหรัฐอเมริกา
เห็นวากระทบกับผลประโยชนของตนและของชาติอื่นๆ รวมกัน เชน มาตรการการคาที่ปลอดภัยในภูมิภาค
ความรวมมือทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟก (Secure Trade in the Asia Pacific Economic Cooperation
Region - STAR) ภายใตมาตรการดังกลาว สหรัฐอเมริกาไดใหความชวยเหลือและความรูความชํานาญที่จะยกระดับ
ความปลอดภัย ทาเรือและสนามบินของแตละประเทศ เพื่อที่จะปองกันการกอการราย นอกจากนั้นมีขอตกลง
เพื่อความมั่นคงในการหยุดยั้งการแพรกระจายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง (Proliferation Security Initiative - PSI)
เปนแผนการระดับโลกของสหรัฐอเมริกา ที่ตองการความรวมมือจากนานาประเทศในการชวยกันสกัดกั้น
การแพรกระจายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูงทุกรูปแบบ ในทุกหนทาง นอกจากนี้ สหรัฐอเมริกา ยังไดเสนอมาตรการ
เพื่อรักษาความปลอดภัยทางทะเลเพิ่มขึ้น และผลักดันใหประเทศในภูมิภาคนํามาตรการเหลานั้นไปปฏิบัติ
เชน มาตรการรักษาความปลอดภัยของตูคอนเทนเนอร (Container Security Initiative - CSI)
ความรวมมือพหุภาคีที่สําคัญอีกประการหนึ่ง คือ ความตกลงวาดวยความรวมมือระดับภูมิภาค
เพื่อตอตานการกระทําอันเปนโจรสลัดและการปลนเรือโดยใชอาวุธในเอเชีย (Regional Cooperation Agreement
on Combating Piracy and Armed Robbery against Ships in Asia - ReCAAP) เปนขอตกลงที่ริเริ่มโดยประเทศญี่ปุน
ซึ่งมีเปาหมายที่จะเพิ่มพูนความรวมมือระหวางประเทศสมาชิก ซึ่งปจจุบันมี ๒๐ ประเทศ ทั้งประเทศสมาชิก
ในภูมิภาคเอเชียและนอกภูมิภาค เพื่อสงเสริมการแบงปนขอมูลเกี่ยวกับโจรสลัดและกอตั้งศูนยแลกเปลี่ยนขอมูล
(Information Sharing Center - ISC)

