
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนความมั่นคงแหงชาติทางทะเล 

(พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๔) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดย สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาต ิ
 



สารบัญ 
                     หนา 
 

สรุปสาระสําคัญแผนความมั่นคงแหงชาติทางทะเล (พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๔) (๑) – (๑๓) 
 

บทท่ี ๑ บทนํา           

 ๑. ความนํา            ๑ 

๒. ความสําคัญของทะเล          ๑ 

 ๓.  การดําเนินการเพื่อรักษาผลประโยชนและความมั่นคงของชาติทางทะเลในหวงที่ผานมา   ๒ 

๔. อภิธานศัพท           ๓ 

บทท่ี ๒ สรุปสถานการณความมั่นคงทางทะเล         ๙ 

บทท่ี ๓ วิสัยทัศนความมั่นคงแหงชาติทางทะเล       ๑๕ 

บทท่ี ๔ ยุทธศาสตรการพัฒนาศักยภาพความมั่นคงของชาติทางทะเล    ๑๘ 

บทท่ี ๕ ยุทธศาสตรการคุมครองการใชประโยชนจากทะเล     ๒๐ 

บทท่ี ๖ ยุทธศาสตรการสรางความสงบเรียบรอยและการสงเสริมการใชประโยชนจากทะเล   ๒๒ 

บทท่ี ๗ ยุทธศาสตรการสรางความสมดุลและยั่งยืนของทรัพยากรและสิ่งแวดลอมทางทะเล   ๒๔ 

บทท่ี ๘ ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย องคความรู และความตระหนักรูความสําคัญของทะเล ๒๖ 

บทท่ี ๙ ยุทธศาสตรการบริหารจัดการผลประโยชนของชาติทางทะเลโดยองคกรของรัฐ  ๒๘ 

บทท่ี ๑๐ แนวทางการขับเคลื่อนแผนความมั่นคงแหงชาติทางทะเล    ๓๐ 

ภาคผนวก  

ผนวก ก. การแบงมอบหนวยงานรับผิดชอบตามแผนความมั่นคงแหงชาติทางทะเล   ๓๒ 

ผนวก ข. ความเช่ือมโยงของแผนความมั่นคงแหงชาติทางทะเลกับนโยบาย   ๕๘ 

 และยุทธศาสตรอื่นที่สําคัญ 

ผนวก ค.  สถานการณความมั่นคงทางทะเล       ๖๓ 

  ๑. สถานการณความมั่นคงทางทะเลในระดับโลก     ๖๓ 

  ๒. สถานการณความมั่นคงทางทะเลในระดับภูมิภาค     ๖๖ 

 ๓. สถานการณความมั่นคงทางทะเลของอาเซียน     ๗๓ 

 ๔. สถานการณความมั่นคงทางทะเลของไทยกับประเทศเพื่อนบาน   ๗๙ 

 ๕. สถานการณความมั่นคงในพื้นที่ทางทะเลของประเทศไทย    ๘๒ 

 ๖. ความรวมมอืระหวางประเทศที่เกี่ยวของกับทะเลทั้งในระดับโลก ภูมิภาค  ๘๗ 

  และอนุภูมิภาค   

 



บทท่ี ๑ 

บทนํา 

แผนความมั่นคงแหงชาติทางทะเล (พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๔) 
 

๑. ความนํา 
 

 ความมั่นคงแหงชาติทางทะเล หมายถึง การที่ประเทศชาติมีสภาวะแวดลอมทางทะเลที่เอื้อตอการดําเนิน

กิจกรรมตางๆ ทางทะเลไดอยางเสรี ปลอดภัย และเหมาะสม จนนําไปสูการบรรลุผลประโยชนของชาติ    

แผนความมั่นคงแหงชาติทางทะเลฉบับน้ีจึงเปนเจตจํานงแหงรัฐ ในการใชและพัฒนาพลังอํานาจแหงชาติทั้งมวล 

(National Power) และเปนกรอบแนวทางการดําเนินการของหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อปองกัน รักษา และเพิ่มพูน

ผลประโยชนของชาติทางทะเล ทั้งน้ี แผนความมั่นคงแหงชาติทางทะเล (พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๔) ไดกําหนดข้ึน

ใหเปนแผนหลักสําหรับรองรับการดําเนินการของหนวยงานภาครัฐ และภาคสวนที่เกี่ยวของ เพื่อรวมพลังพิทักษ 

ปกปองและรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล โดยมุงเนนการสรางเสถียรภาพ ความปลอดภัย เสรีภาพ 

และสภาวะแวดลอมที่เอื้อตอการดําเนินกิจกรรมทางทะเลของทุกภาคสวนอยางย่ังยืน ดังน้ัน เพื่อใหการดําเนินการ

ตามแผนความมั่นคงแหงชาติทางทะเล โดยหนวยงานที่เกี่ยวของสามารถขับเคลื่อนไปไดอยางมีประสิทธิภาพ

และสอดคลองกันระหวางมิติความมั่นคงทางทะเลกับมิติการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จึงไดมีการเช่ือมโยง

ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนความมั่นคงแหงชาติทางทะเล กับประเด็นยุทธศาสตรตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) และกรอบทิศทางของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

เพื่อสนับสนุนการดําเนินการมุงสูเปาหมาย “ประเทศมั่นคง ประชาชนมั่งค่ัง” 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 นานนํ้าภายใน (Internal Waters) ทะเลอาณาเขต (Territorial Sea) เขตตอเน่ือง 

(Contiguous Zone) เขตไหลทวีป (Continental Shelf Zone) และเขตเศรษฐกิจจําเพาะ (Exclusive Economic 

Zone - EEZ) และเมื่อพิจารณาที่ต้ังทางภูมิศาสตรของประเทศไทยแลวจะเห็นไดวา นานนํ้าอาวไทยมีลักษณะเปนกึ่งปด 

(Semi Enclosed Sea) ที่หอมลอมดวยนานนํ้าที่เปนเขตเศรษฐกิจจําเพาะของประเทศตาง  ๆถึง ๒ ช้ัน ดานอาวไทยช้ันใน 

คือ ประเทศกัมพูชา เวียดนาม และมาเลเซีย และช้ันนอก คือ ประเทศจีน อินโดนิเซีย และฟลิปปนส สวนทางดานตะวันตก   

ในสวนของพื้นที่ตอนเหนือของชองแคบมะละกาถูกโอบลอมดวยนานนํ้าของประเทศมาเลเซีย และอินโดนีเซีย 

สวนพื้นที่ตอนบนในสวนของทะเลอันดามันถูกโอบลอมดวยนานนํ้าของประเทศอินเดียและเมียนมา 
 

 มีการประเมินวาผลประโยชนทางทะเลของประเทศไทยมีไมตํ่ากวา ๑๗.๙ ลานลานบาทตอป 

(ขอมูลตัวเลข ณ ป ๒๕๕๕ และในป ๒๕๕๗ ประมาณ ๒๔ ลานลานบาทตอป ตามการประเมินยุทธศาสตร   

ใน ๑๐ ปขางหนาของกองทัพเรือ) ทั้งน้ีในจํานวนดังกลาว มูลคาที่ตกอยูในมือคนไทยมีไมถึงรอยละ ๓๐ โดยกิจกรรม  
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ที่ทําใหเกิดมูลคามากที่สุด คือ การขนสงทางทะเล และในหวง ๑๐ ปขางหนา ผลประโยชนทางทะเลของประเทศไทย 

มีแนวโนมมูลคาเพิ่มมากข้ึนอยางตอเน่ือง 
 

 ทะเลยังเปนแหลงอาหารที่สําคัญของคนไทย โดยประเทศไทยสามารถทําการประมงไดเปนมูลคามหาศาล 

จนกลายเปนสินคาออกที่สําคัญอยางหน่ึงของประเทศ (กองเรือประมงไทยเคยติดอันดับ ๘ ของโลก) นานนํ้าไทย

ยังมีทรัพยากรทั้งนํ้ามัน กาซธรรมชาติ และแรธาตุ อีกทั้งทะเลยังเปนเสนทางลําเลียงขนสงสินคา ประมาณรอยละ 

๙๐ ของการคาระหวางประเทศ โดยเฉพาะอยางย่ิงสินคาพลังงานอันไดแก นํ้ามัน และกาซธรรมชาติ ที่ตองนําเขา

จากตางประเทศเปนหลัก ซึ่งประเทศไทยจะสามารถใชเสนทางคมนาคมทางทะเลไดอยางสะดวกและปลอดภัย        

ก็ตอเมื่อพื้นที่เขตทางทะเลของไทยและบริเวณใกลเคียงปราศจากความขัดแยงและภัยคุกคาม ตลอดจนทะเลไทย

และบริเวณชายฝงยังมีภูมิประเทศที่สวยงาม เปนแหลงทองเที่ยวที่มีมูลคาทางเศรษฐกิจอยางมหาศาล นอกจากน้ี 

ผลประโยชนทางทะเลของประเทศไทยไมจํากัดอยูเฉพาะภายในพื้นที่เขตทางทะเลของประเทศไทยเทาน้ัน 

หากยังรวมถึงทะเลหลวง และเขตทางทะเลของประเทศอื่นทั่วโลกที่สามารถทําความตกลงกันได นับไดวาทะเล 

เปนแหลงที่มาของกําลังอํานาจทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา ทหาร วิทยาศาสตร เทคโนโลยี พลังงาน 

และสิ่งแวดลอม ที่สงเสริมความมั่นคงและความมั่งค่ังของชาติ ซึ่งในอนาคตพลังอํานาจของชาติที่มาจากทะเล

จะย่ิงทวีความสําคัญมากข้ึน 
 

๓. การดําเนินการเพ่ือรักษาผลประโยชนและความมั่นคงของชาติทางทะเลในหวงท่ีผานมา 
 

 สรุปภาพรวมการดําเนินการเพื่อรักษาผลประโยชนและความมั่นคงของชาติทางทะเลในหวงนโยบาย

ความมั่นคงแหงชาติทางทะเล (พ.ศ.๒๕๔๘ – ๒๕๕๒) มาถึงปจจุบัน (ป ๒๕๕๗) สรุปเรื่องที่สําคัญได ๖ เรื่อง 

และปญหาการดําเนินงานที่สําคัญ ๒ ประการ ดังน้ี 
 

 ๓.๑ การเสริมสรางขีดความสามารถและพัฒนากําลังทางเรือ แมมีขอจํากัดในดานงบประมาณ    

แตกองทัพเรือไดพัฒนากําลังและขีดความสามารถใหสามารถรองรับภารกิจสําคัญไดเปนอยางดีและมีประสิทธิภาพ 

โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาเห็นวา กองทัพเรือมีภารกิจที่สําคัญในการธํารงไวซึ่งอํานาจอธิปไตย และสิทธิอธิปไตย

ของชาติทางทะเล รวมทั้งภารกิจที่เกี่ยวกับการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล 
 

 ๓.๒ การแกไขปญหาความขัดแยงและสงเสริมความรวมมืออันดีกับประเทศเพ่ือนบาน 

ประสบผลสําเร็จเปนอยางดีและมีความรวมมือที่เกี่ยวกับทะเลมากข้ึน โดยเฉพาะในกรอบของอาเซียน  

อยางไรก็ตามยังมีความขัดแยงในเรื่องเขตแดนอยูในหลายพื้นที่ แตอยูในขอบเขตที่สามารถเจรจาและหาขอยุติรวมกัน

ในทางสันติวิธีได สําหรับดานเวียดนาม มีการตกลงแบงเขตทางทะเลรวมกันเปนที่เรียบรอยแลว สําหรับดานเมียนมา 

ยังคงมีปญหาการกําหนดเสนเขตแดนบริเวณเหนือเกาะสุรินทรถึงปากแมนํ้าปากจั่น และสําหรับดานกัมพูชา 

ปญหาอางสิทธิทับซอนในทะเลยังไมสามารถตกลงกันได จึงจําเปนตองใหความสําคัญกับปญหาน้ีอยางจริงจังมากข้ึน 
 

 ๓.๓ การคมนาคมขนสงทางทะเลและกิจการพาณิชยนาวี การคมนาคมขนสงทางทะเล   

นับวาเปนผลประโยชนของชาติทางทะเลที่สําคัญ แมเสนทางคมนาคมในประเทศจะมีความปลอดภัยในระดับหน่ึง 

แตเพื่อเปนการสงเสริมประสิทธิภาพใหมากข้ึน จึงจําเปนตองมียุทธศาสตรการเช่ือมโยงเสนทางคมนาคมทางทะเล
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กับเสนทางคมนาคมทางบก และกรอบความรวมมือระหวางประเทศใหชัดเจนมากข้ึน นอกจากน้ี กิจการพาณิชยนาวี

ยังคงขาดการสงเสริมจากภาครัฐ 
 

 ๓.๔ การดําเนินการเพ่ือเขาเปนภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ.๑๙๘๒ 

สวนราชการและภาคสวนที่เกี่ยวของไดรวมกันผลักดันจนประเทศไทยไดใหสัตยาบันอนุสัญญาสหประชาชาติ

วาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ.๑๙๘๒ เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๔ ซึ่งนําไปสูความจําเปนในการพัฒนากฎหมาย

เพื่อรองรับพันธกรณีตามอนุสัญญาฯ รวมถึงการรับมือกับผลกระทบที่ตามมาหลังการเขาเปนภาคีดวย 
 

 ๓.๕ การพัฒนาขีดความสามารถของศูนยประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล 

(ศรชล.) เน่ืองดวยมีขอจํากัดทั้งดานภารกิจ งบประมาณ และทรัพยากรของหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ     

กับการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล ทําใหประเทศไทยมีความจําเปนตองมีหนวยงานเจาภาพ เพื่อทําหนาที่

บูรณาการภารกิจและทรัพยากรเพื่อใหการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

โดยการพัฒนาเสริมสรางขีดความสามารถของ ศรชล.อยางเปนรูปธรรม 
 

 ๓.๖ การเขามามีสวนรวมของภาคประชาชน และการศึกษา คนควา วิจัย และพัฒนาระบบ

ขอมูลทางสมุทรศาสตร ธรณีวิทยา นโยบายและยุทธศาสตรเก่ียวกับความมั่นคงทางทะเล สําหรับใชประโยชน

รวมกันและปกปองผลประโยชนของชาติทางทะเลยังมีไมมากพอและไมครอบคลุม ทั้งการสรางจิตสํานึกของประชาชน

ใหตระหนักถึงความสําคัญของทะเลยังมีนอย ไมกวางขวาง และการเขามามีสวนรวมในการปกปองและรักษาความมั่นคง

ทางทะเลยังคงมีขอจํากัดภาคประชาชนขาดการสนับสนุนดูแลจากภาครัฐ มีความขัดแยงระหวางกลุมผูใชประโยชน 

จากทะเลอยูในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะปญหาจากการแยงชิงทรัพยากรและการทําลายสิ่งแวดลอม ตลอดจน

การสรางระบบหมูบานเพื่อความมั่นคงทางทะเลยังไมครอบคลุมทั่วถึงในทุกพื้นที่ รวมทั้งยังไมมีการสงเสริม

การสรางเครือขายภาคประชาชนเพื่อเสริมความมั่นคงที่เขมแข็งและเพียงพอ 
 

 ๓.๗ ปญหาสําคัญของการดําเนินการตามนโยบายของหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

  ๓.๗.๑ งบประมาณและกําลังของหนวยงานตางๆ มีอยูอยางจํากัดไมเพียงพอตอปริมาณงาน 

ที่ตองดําเนินการ ขาดการสงเสริมและพัฒนา อันกระทบตอประสิทธิภาพในการรักษาผลประโยชนของชาติ

และความมั่นคงทางทะเลอยางมาก และเปนขอจํากัดที่สําคัญในการพัฒนาศักยภาพของหนวยงานตางๆ 
 

  ๓.๗.๒ ภารกิจของหนวยงานตาง  ๆมีความซ้ําซอน และขาดการบรูณาการ ทําใหขาดประสิทธิภาพ 

ในการรับมือกับสถานการณตาง  ๆที่เกิดข้ึน รวมไปถึงความไมชัดเจนของขอบเขตอํานาจตามกฎหมายของหนวยงานตาง  ๆ

ยังคงเปนอุปสรรคที่สําคัญในการปฏิบัติงานและดําเนินการตามนโยบายความมั่นคงแหงชาติทางทะเลอีกดวย 
 

๔. อภิธานศัพท 
 

 ๔.๑ กิจการพาณิชยนาวี (Maritime Transport) หมายถึง การขนสงทางทะเล การประกันภัยทางทะเล 

การเดินเรือ กิจการอูเรือ และกิจการทาเรือ และหมายความรวมถึงกิจกรรมอยางอื่นที่เกี่ยวเน่ืองโดยตรง   

หรือเปนสวนประกอบกับกิจกรรมดังกลาวตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  
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 ๔.๒ กิจกรรมทางทะเล (Maritime Activities) หมายถึง การดําเนินการเพื่อใชประโยชนจากทะเล

รูปแบบตางๆ อาทิ การขนสงและพาณิชยนาวี การประมง การทองเที่ยวและสันทนาการ การผลิตนํ้าจืดจากทะเล 

อุตสาหกรรมชายฝง การแสวงหาทรัพยากรที่ไมมีชีวิต การสํารวจและวิจัยทางวิทยาศาสตร การใชประโยชนจากกระแสนํ้า

และกระแสลม การวางสายเคเบิล ฯลฯ  
 

 ๔.๓ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง (Marine and Coastal Resources) หมายถึง สิ่งตางๆ  

ที่เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติในทะเลและที่เกี่ยวของกับทะเล ทั้งที่อยูในและใตพื้นทองทะเล ทั้งที่มีชีวิตและไมมีชีวิต 

และมนุษยสามารถนํามาใชประโยชนได เพื่อการดํารงชีวิตของตนและเพื่อความเจริญของประเทศชาติ เชน นํ้าทะเล 

หาดทราย ชายฝงทะเล ปะการัง สิ่งมีชีวิตตางๆ ที่อาศัยอยูในทะเลและชายฝง แรธาตุ และพลังงาน  
 

 ๔.๔ โครงสรางพ้ืนฐานทางทะเลและทรัพยากรทางทะเลหลัก (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 หากเมื่อสิ่งเหลาน้ีไดรับผลกระทบ    

หรือความเสียหายกระทบตอระบบเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข พลังงานและความมั่นคง ของชาติทางทะเลในภาพรวม 

โดยมีทรัพยากรทางทะเลหลัก ประกอบดวย บุคลากร อากาศยาน เรือ ระบบสื่อสาร เครื่องมือเครื่องใชในการอํานวย

ความสะดวก ในการบริหาร การใหบริการ การใหความชวยเหลือตอกิจกรรมทางทะเลทุกประเภทที่สงผลตอการรักษา

ผลประโยชนและความมั่นคงของชาติทางทะเล 
 

 ๔.๕ สภาพแวดลอมทางทะเล (Marine Environment) หมายถึง สิ่งตางๆ ที่มีความเกี่ยวของสัมพันธกับทะเล 

ทั้งที่มีชีวิตและไมมีชีวิต ทั้งที่มองเห็นดวยตาเปลาและไมสามารถมองเห็นดวยตาเปลา ทั้งที่เกิดข้ึนเองโดยธรรมชาติ

และมนุษยสรางข้ึนมา เพื่อตอบสนองความตองการของตน รวมทั้งผลกระทบอันเกิดจากการใชงานน้ัน 
 

 ๔.๖ ผลประโยชนของชาติ (National Interests) หมายถึง สิ่งที่เปนความปรารถนา หรือ

แนวคิดสูงสุดของชาติอันเกี่ยวของกับความอยูรอด (Survival) เอกราช (Independence) เกียรติและศักด์ิศรี 

(National Integrity) ความเจริญรุงเรืองของชาติและประชาชน (Prosperity of State and People) 
 

 ๔.๗ ผลประโยชนของชาติทางทะเล (Maritime National Interests) หมายถึง ผลประโยชนของประเทศ

อันพึงไดรับโดยการแสวงหาและการใชทรัพยากรตาง  ๆจากทะเล หรือใตดินทองทะเล หรืออากาศเหนือทองทะเลโดยตรง 

และโดยทางออมในการดําเนินการใด  ๆเพื่อใหเกิดประโยชนแหงชาติข้ึนมา เพื่อการดํารงคงอยูของประเทศที่จะใชทะเลได

อยางอิสระ ปลอดภัย และสามารถสรางความเจริญรุงเรืองทางเศรษฐกิจไดอยางย่ังยืน 
 

 ๔.๘ แผนความมั่นคงแหงชาติทางทะเล (National Maritime Security Plan) หมายถึง 

แนวทางในการพัฒนาและใชพลังอํานาจของชาติทั้งมวล ทั้งทางดานการเมือง เศรษฐกิจ การทหาร สังคมจิตวิทยา

และวิทยาศาสตรเทคโนโลยี เพื่อดํารงไวซึ่งผลประโยชนของชาติทางทะเลอยางย่ังยืน  
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 ๔.๙ 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 นานนํ้าภายใน ทะเลอาณาเขต เขตตอเน่ือง เขตเศรษฐกิจจําเพาะและไหลทวีป 
 

๔.๑๑ อํานาจอธิปไตย (Sovereignty) หมายถึง อํานาจสูงสุดของรัฐในการปกครองประเทศ     

ที่จะดําเนินกิจกรรมใด  ๆในทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ภายในอาณาเขตแหงรัฐ ซึ่งเปนไปตามหลักของกฎหมาย

ระหวางประเทศ 
 

๔.๑๒ สิทธิอธิปไตย (Sovereign Rights) หมายถึง สิทธิในการสํารวจและแสวงประโยชน การอนุรักษ

และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งที่มีชีวิตหรือไมมีชีวิตในนํ้าเหนือพื้นดินทองทะเล และในพื้นดินทองทะเล 

กับใตดินทองทะเลน้ัน และมีสิทธิในสวนที่เกี่ยวกับกิจกรรมอื่นๆ เพื่อการแสวงประโยชนและการสํารวจทางเศรษฐกิจ 

เชน การผลิตพลังงานจากนํ้า กระแสนํ้าและลมในเขตเศรษฐกิจจําเพาะและไหลทวีป 

๔.๑๓ นานนํ้าภายใน (Internal Waters) หมายถึง นานนํ้าทางดานแผนดินของเสนฐานแหงทะเลอาณาเขต 

โดยรัฐชายฝงมีอํานาจอธิปไตยเหนือนานนํ้าภายในของตนอยางเต็มที่ (Full Sovereignty) เชนเดียวกับที่รัฐชายฝง

มีอํานาจอธิปไตยเหนือดินแดน (Territory) เวนแตการใชสิทธิผานโดยสุจริตของเรือตางชาติ สําหรับนานนํ้าภายใน

ของประเทศไทย นอกจากนานนํ้าดานแผนดินของเสนฐานปกติแลว ประเทศไทยไดประกาศใหอาวไทยตอนใน

เปนอาวประวัติศาสตร ทําใหนานนํ้าในอาวประวัติศาสตรมีสถานะเปนนานนํ้าภายใน และไดประกาศเสนฐานตรง

และนานนํ้าภายในของประเทศไทยรวม ๔ บริเวณ ไดแก บริเวณแหลมลิงถึงหลักเขตแดนไทย - กัมพูชา 
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บริเวณต้ังแตแหลมใหญถึงแหลมหนาถํ้า บริเวณต้ังแตเกาะภูเก็ตถึงพรมแดนไทย - มาเลเซีย และบริเวณเกาะกง

ออกถึงพรมแดนไทย - มาเลเซีย (พื้นที่สีเขียวตามภาพ) 
 

๔.๑๔ อาวประวัติศาสตร (Historic Bay) หมายถึง อาวซึ่งต้ังอยูในเขตรัฐเดียว อีกทั้งรัฐน้ันไดยึดถือ

วาเปนสวนหน่ึงของรัฐมาอยางชานานและไดรับการยอมรับจากนานาประเทศ สําหรับประเทศไทยไดประกาศ

ใหอาวไทยตอนในเหนือเสนฐานจากจุดที่หน่ึง 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 และนานนํ้าเหนือเสนฐาน

ดังกลาวน้ีเปนนานนํ้าภายในของประเทศไทย 
 

๔.๑๕ ทะเลอาณาเขต (Territorial Sea) หมายถึง แนวทะเลที่อยูถัดจากอาณาเขตทางบกและ

นานนํ้าภายในออกไปไมเกิน ๑๒ ไมลทะเล โดยวัดจากเสนฐานที่กําหนดข้ึนเพื่อใชวัดความกวางของทะเลอาณาเขต

ซึ่งอํานาจอธิปไตยของรัฐชายฝงขยายไปถึงหวงอากาศ (Air Space) เหนือทะเลอาณาเขต ตลอดจนพื้นดินทองทะเล 

(Sea - bed) กับดินใตผิวดิน (Subsoil) แหงทะเลอาณาเขตดวย (พื้นที่สีเหลืองตามภาพ) 
 

๔.๑๖ เขตตอเน่ือง (Contiguous Zone) หมายถึง ทะเลที่อยูถัดจากทะเลอาณาเขตออกไปไมเกิน ๒๔ 

ไมลทะเลจากเสนฐานซึ่งใชวัดความกวางของทะเลอาณาเขต โดยรัฐชายฝงอาจดําเนินการควบคุมที่จําเปน  

เพื่อปองกันการฝาฝนกฎหมายและขอบังคับเกี่ยวกับศุลกากร (Customs) การคลัง (Fiscal) การเขาเมือง (Immigration) 

หรือการสุขาภิบาล (Sanitation) ภายในอาณาเขตหรือทะเลอาณาเขตของตน และลงโทษการฝาฝนกฎหมาย

และขอบังคับดังกลาว ซึ่งไดกระทําภายในอาณาเขตหรือทะเลอาณาเขตของตน (พื้นที่สีนํ้าเงินตามภาพ) 
 

๔.๑๗ เขตเศรษฐกิจจําเพาะ (Exclusive Economic Zone) หมายถึง บริเวณที่ประชิดและ   

อยูเลยไปจากทะเลอาณาเขต โดยเขตเศรษฐกิจจําเพาะจะตองไมขยายออกไปเลย ๒๐๐ ไมลทะเลจากเสนฐาน

ซึ่งใชวัดความกวางของทะเลอาณาเขต ในเขตเศรษฐกิจจําเพาะรัฐชายฝงมีสิทธิอธิปไตยเพื่อความมุงประสงค

ในการสํารวจ (Exploration) และการแสวงประโยชน (Exploitation) การอนุรักษ (Conservation) และการจัดการ 

(Management) ทรัพยากรธรรมชาติทั้งที่มีชีวิตหรือไมมีชีวิตในนํ้าเหนือพื้นดิน ทองทะเล (Water Superjacent 

to the Sea - bed) และในพื้นดินทองทะเล (Sea - bed) กับดินใตผิวดิน (Subsoil) ของพื้นดินทองทะเลน้ัน 

และมีสิทธิอธิปไตยในสวนที่เกี่ยวกับกิจกรรมอื่นๆ เพื่อการแสวงประโยชนและการสํารวจทางเศรษฐกิจในเขต 

เชน การผลิตพลังงานจากนํ้า (Water) กระแสนํ้า (Currents) และลม (Winds) และรัฐชายฝงมีสิทธิแตผูเดียว 

(Exclusive Rights) ที่จะกอสรางตลอดจนอนุญาตและวางระเบียบการกอสราง การปฏิบัติงานและการใชเกาะเทียม 

(Artificial Islands) สิ่งติดต้ัง (Installations) และสิ่งกอสราง (Structures) เพื่อความมุงประสงคในการสํารวจและ

แสวงประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติที่ไมมีชีวิตในเขตเศรษฐกิจจําเพาะ หรือควบคุมการใชสิ่งติดต้ังหรือสิ่งกอสราง 

อันอาจรบกวนการใชสิทธิของรัฐชายฝงในเขตเศรษฐกิจจําเพาะ 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) 



- ๗ - 

 
๔.๑๘ เขตไหลทวีป (Continental Shelf Zone) หมายถึง พื้นดินทองทะเล (Sea - bed) และดินใตผิวดิน 

(Subsoil) ของบริเวณใตทะเล ซึ่งขยายเลยทะเลอาณาเขตของรัฐตลอดสวนตอออกไปตามธรรมชาติ (Natural Prolongation) 

ของดินแดนทางบกของตนจนถึงริมนอกของขอบทวีป (Continental Margin) หรือจนถึงระยะ ๒๐๐ ไมล

ทะเลจากเสนฐานซึ่งใชวัดความกวางของทะเลอาณาเขตในกรณีที่ริมนอกของขอบทวีปขยายไปไมถึงระยะน้ัน  
 

๔.๑๙ ทะเลหลวง (High Sea) หมายถึง ทุกสวนของทะเลซึ่งไมไดรวมอยูในเขตเศรษฐกิจจําเพาะ 

(Exclusive Economic Zone) ในทะเลอาณาเขต (Territorial Sea) หรือในนานนํ้าภายใน (Internal Waters) 

ของรัฐ หรือในนานนํ้าหมูเกาะ (Archipelagic Waters) ของรัฐหมูเกาะ โดยทะเลหลวงเปดใหแกรัฐทั้งปวง ไมวารัฐชายฝง 

(Coastal States) หรือ รัฐไรฝงทะเล (Landlocked States) เสรีภาพแหงทะเลหลวงใชไดภายใตเงื่อนไขที่กําหนดไว

โดยอนุสัญญาฯ และหลักเกณฑอื่น  ๆของกฎหมายระหวางประเทศ เชน เสรีภาพในการเดินเรือ (Freedom of Navigation) 

เสรีภาพในการบิน (Freedom of Overflight) เสรีภาพในการทําประมง (Freedom of Fishing) โดยหนาที่สําคัญ

ของรัฐตางๆ ที่ทําการประมงในทะเลหลวง คือ ตองรวมมือกนักําหนดมาตรการในการอนุรักษและจัดการทรัพยากร 

ที่มีชีวิตในทองทะเล 
 

๔.๒๐ บริเวณพ้ืนท่ี (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 บทบัญญัติเหลาน้ีจะครอบคลุมเรื่องทะเลอาณาเขต เขตตอเน่ืองการเดินเรือ และชองแคบ 

รัฐหมูเกาะ เขตเศรษฐกิจจําเพาะ ไหลทวีป ทะเลหลวง การบริหารและอนุรักษสิ่งที่มีชีวิตในทะเลหลวง รัฐไรฝงทะเล 

การแสวงประโยชนในพื้นที่กนทะเลระหวางประเทศ การสํารวจทางวิทยาศาสตรในทะเล และการระงับกรณีพิพาท

ระหวางประเทศเกี่ยวกับทะเล เปนตน และการเขาเปนภาคีของรัฐจะตองอยูภายใตบทบัญญัติทั้งหมด โดยไมมีขอสงวน 
 

๔.๒๓ ความมั่นคงของมนุษย (Human Security) หมายถึง การที่ประชาชนไดรับหลักประกัน

ดานสิทธิความปลอดภัย โดยมีเปาหมาย ๒ ประการ คือ ๑) มนุษยทุกคนจะตองปลอดจากความกลัว 

(Freedom from fear) ๒) ปลอดจากความขาดแคลนหรือความตองการ (Freedom from want) และ

สามารถสนองตอความจําเปนพื้นฐาน สามารถดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมศัีกด์ิศรี ตลอดจนไดรับโอกาสอยางเทาเทียมกัน 

ในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง 
 

๔.๒๔ การประมงท่ีผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไรการควบคุม (Illegal Unreported and 

Unregulated Fishing - IUU)  
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  การทําประมงท่ีผิดกฎหมาย คือ การกระทําที่มีลักษณะดังตอไปน้ี 

  - การทําการประมงโดยเรือประมงไทยหรือเรือประมงตางชาติในเขตอํานาจของรัฐใดๆ 

โดยไมไดรับอนุญาต หรือขัดตอกฎหมายหรือระเบียบของรัฐน้ัน 

  - การทําการประมงโดยเรือประมงของรัฐที่เปนภาคีสมาชิกขององคกรจัดการประมงระดับภูมิภาค 

(Regional Fisheries Management Organization - RFMO) ที่ขัดกับมาตรการอนุรักษและจัดการขององคกร

จัดการประมงระดับภูมิภาคซึ่งรัฐน้ันมีขอผูกพัน หรือขัดกับกฎหมายระหวางประเทศที่เกี่ยวของ 

  - การกระทําที่ฝาฝนกฎหมายภายในของรัฐใดหรือพันธกรณีระหวางประเทศที่รวมถึงการฝาฝน

กฎระเบียบขององคกรจัดการประมงระดับภูมิภาคที่เกี่ยวของซึ่งกระทําโดยรัฐที่ใหความรวมมือ 
 

  การทําประมงท่ีขาดการรายงาน คือ การกระทําที่มีลักษณะดังตอไปน้ี 

  - ไมไดแจงหรือรายงาน หรือการรายงานเท็จตอหนวยงานของรัฐซึ่งเปนการกระทําที่ผิดกฎหมาย

และระเบียบของรัฐน้ัน 

  - ไมไดแจงหรือรายงาน หรือรายงานเท็จตอองคกรจัดการประมงระดับภูมิภาคในพื้นที่

ความรับผิดชอบขององคกรน้ัน ซึ่งขัดตอวิธีปฏิบัติในการรายงานขององคกรน้ัน 
 

  การทําการประมงท่ีไรการควบคุม คือ การกระทําที่มีลักษณะดังตอไปน้ี 

  - การทําการประมงในพื้นที่ความรับผิดชอบขององคกรจัดการประมงระดับภูมิภาค    

โดยเรือที่ไมมีสัญชาติหรือเรือสัญชาติของรัฐที่ไมไดเปนภาคีสมาชิก หรือเรือของกลุมประเทศที่ไมมีสถานะเปนรัฐ

ซึ่งขัดกับมาตรการอนุรักษและจัดการ และขัดตอความรับผิดชอบของรัฐภายใตการอนุรักษทรัพยากรสัตวนํ้า

ตามหลักกฎหมายระหวางประเทศ 

 

  



บทท่ี ๒ 

สรุปสถานการณความมั่นคงทางทะเล 
 

จากการประเมินสถานการณความมั่นคงทางทะเลของประเทศไทยในภาพรวม สามารถวิเคราะห     

จุดแข็ง จุดออน โอกาส และสิ่งทาทายของประเทศไทยไดดังตอไปน้ี จุดแข็ง คือ การที่ประเทศไทยต้ังอยู    

ในบริเวณเสนทางคมนาคมทางทะเลที่มีความสําคัญของโลก และเปนจุดเช่ือมตอระหวางมหาสมุทรอินเดีย

และมหาสมุทรแปซิฟก อีกทั้งประเทศไทยมีความเปนกลางและไมมีผลประโยชนขัดกับประเทศมหาอํานาจ 

ดังเชนในกรณีทะเลจีนใต ตลอดจนการมีกองทัพเรือที่มีศักยภาพในการปฏิบัติการนอกนานนํ้าทั้งในภูมิภาค

และนอกภูมิภาค เชน กรณีที่ไทยเขารวมการรักษาความปลอดภัยของเสนทางเดินเรือที่บริเวณอาวเอเดน 

ประเทศโซมาเลีย นอกจากน้ี ประเทศไทยไดใหความสําคัญกับความมั่นคงของมนุษย และภัยคุกคามความมั่นคง

รูปแบบใหม (Non - Traditional Threats) ที่เปนมิติความมั่นคงที่สําคัญในโลกยุคปจจุบันอีกดวย สวนในเรื่องโอกาส 

การพัฒนาความรวมมือในภูมิภาคเพื่อเสริมสรางความไวเน้ือเช่ือใจและจัดการกับภัยคุกคามตาง  ๆอยางมีประสิทธิภาพ 

อาทิ การต้ังศูนยวิจัยรวมในกรอบอาเซียน การใชกรอบอาเซียน - จีนเปนเวทีหารือในเรื่องทะเลจีนใต และนอกจากน้ี  

ยังมีโอกาสในการเสริมสรางองคความรู และบุคลากรดานกฎหมายทะเล เพื่อชวยในการผลักดันผลประโยชน

ของชาติทางทะเลในเวทีระหวางประเทศ ในขณะที่จุดออน คือ การที่ประเทศไทยมีอาณาเขตติดตอทางทะเล

เปนบริเวณกวางและอยูใกลเสนทางคมนาคมขนสงทางทะเลของโลก สงผลใหประเทศไทยเปนพื้นที่ออนไหว 

ที่จะประสบภัยคุกคามทางทะเล สําหรับในเรื่องความทาทาย สิ่งที่จําเปนตองไดรับการใหความสําคัญ คือ การแกไขปญหา

พื้นที่ทับซอนทางทะเลกับประเทศเพื่อนบาน รวมถึงปญหาการทําประมงผิดกฎหมายและความขัดแยงในเรื่องทรัพยากร  

ที่มีความรุนแรงมากข้ึน จากความเสื่อมถอยของทรัพยากรและสิ่งแวดลอมทางทะเล ทั้งในประเด็นสิ่งแวดลอมทางทะเล

จะเปนปจจัยหน่ึงที่ทําใหภาคประชาสังคม และ NGOs ออกมาเคลื่อนไหวมากข้ึน ทําใหรัฐบาล และภาคประชาสังคม

ตองหันมาดูแลอยางจริงจังและใหความสําคัญ ทั้งในเรื่องของการปองกันความรุนแรงและการแกไขปญหาสิ่งแวดลอม 

ความทาทายที่สําคัญประการสุดทาย คือ การกําหนดเปาหมายแหงชาติ หรือแผนชาติทางทะเลที่ตองเรงสราง

ใหเกิดความชัดเจนมากข้ึน รวมทั้งตองสงเสริมการบูรณาการระหวางหนวยงานและภาคสวนที่เกี่ยวของ 

เพื่อใหการขับเคลื่อนการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเลเปนไปอยางมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพ 
 

จากการวิเคราะหในภาพรวม เพื่อสรุปสถานการณความมั่นคงทางทะเล สามารถแบงไดเปน ๕ หัวขอ 

ไดแก ๑) สถานการณความมั่นคงทางทะเลในระดับโลก ๒) สถานการณความมั่นคงทางทะเลในระดับภูมิภาค 

๓) สถานการณความมั่นคงทางทะเลของอาเซียน ๔) สถานการณความมั่นคงทางทะเลของไทยกับประเทศเพื่อนบาน 

และ ๕) สถานการณความมั่นคงในพื้นที่ทางทะเลของประเทศไทย ท้ังน้ี การวิเคราะหสถานการณความมั่นคง 

ทางทะเลโดยละเอียด และความรวมมือตางๆ  ท้ังในระดับโลก ภูมิภาค และอนุภูมิภาค ไดบรรจุไวใน ภาคผนวก ค 
 

๑. สถานการณความมั่นคงทางทะเลในระดับโลก  

 ปจจุบันน้ีสังคมโลกไดเขาสูยุคโลกาภิวัตนที่เทคโนโลยีอันเจริญกาวหนาไดเช่ือมโยงโลกเขาดวยกัน     

ทําใหโลกมีความใกลชิดกันมากข้ึน ความเปนไปทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศตาง  ๆไดถูกทําใหเปลี่ยนแปลง

ไปในทิศทางเดียวกันมากข้ึน โดยเฉพาะอยางย่ิงการขยายตัวของระบบทุนนิยมที่ทําใหระบบเศรษฐกิจของโลก

นอกจากเช่ือมโยงกันแลว ยังทําใหมีการเกิดข้ึนของประเทศหรือกลุมประเทศที่มีอํานาจทางเศรษฐกิจใหมๆ   

ไมวาจะเปนจีน อินเดีย รัสเซีย บราซิล เกาหลีใต กลุมประเทศสหภาพยุโรป กลุมประเทศอาเซียน เปนตน 
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ระบบโลกในปจจุบันจึงเปนระบบหลายขั้วอํานาจ (Multi – Polar System) ที่ประเทศที่มีศักยภาพตางก็แขงขัน 

ถวงดุล และรวมมือซึ่งกันและกัน นอกจากน้ี โลกยุคโลกาภิวัตนยังสงผลใหรูปแบบของภัยคุกคามไดเปลี่ยนแปลงไป    

ภัยคุกคามอันเกิดจากรัฐ กําลังทหาร หรือการเกิดสงครามขนาดใหญมีแนวโนมลดลง ขณะที่การพัฒนาอยางรวดเร็ว

ของเทคโนโลยีการเดินทางและการติดตอสื่อสาร นอกจากทําใหรัฐตางๆ มีศักยภาพลดลงในการบริหารจัดการ

ดานความมั่นคงแลว ยังทําใหเกิดภัยคุกคามความมั่นคงรูปแบบใหมขึ้น ซึ่งครอบคลุมทั้งความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 

ความมั่นคงทางสังคม ความมั่นคงของมนุษย และความมั่นคงทางสิ่งแวดลอม ที่เปนภัยคุกคามที่มีลักษณะขามชาติ

และมีแนวโนมเพิ่มมากข้ึนอยางมีนัยยะสําคัญ เชน การกอการราย การหลบหนีเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย การคามนุษย 

การลักลอบขนสงอาวุธ โจรสลัด ภัยตอการเดินเรือ ปญหาสิ่งแวดลอมโลก ความมั่นคงทางดานอาหาร ความมั่นคงทางพลังงาน 

ซึ่งสงผลกระทบตอความมั่นคงของโลกและของแตละประเทศอยางกวางขวาง ทั้งน้ี ปญหาความมั่นคงรูปแบบใหม 

ยังอาจนําไปสูปญหาความขัดแยงระหวางประเทศไดอีกดวย ภัยคุกคามรูปแบบใหมจึงเปนเรื่องที่ทาทายและ

ตองอาศัยการบริหารจัดการของภาครัฐที่สามารถปรับตัว ใหเขากับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วได 
 

 จากการวิเคราะหสถานการณความมั่นคงในระดับโลกพบวา ภัยคุกคามความมั่นคงที่สําคัญที่สงผลกระทบ

อยางกวางขวาง มีผลตอแนวทางการบริหารจัดการของรัฐ และจะมีความเขมขนเพิ่มมากข้ึนในอนาคตก็คือ   

๑) การกอการรายและอาชญากรรมขามชาติ การกอการรายและอาชญากรรมขามชาติมีแนวโนมขยายตัวข้ึน

ตามสภาพการเปลี่ยนแปลงทั้งการเมือง เศรษฐกิจและสังคม กลุมกอการรายจะยังคงเปนตัวแสดง (Actors)   

ที่สําคัญในเวทีการเมืองระดับโลก ทามกลางสถานการณของโลกที่มีการพัฒนาอยางรวดเร็วของอาวุธทําลายลางสงู 

และการถายทอดเทคโนโลยีดานอาวุธ จึงทําใหภัยคุกคามอันเกิดจากความขัดแยงทางดานเช้ือชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม  

มีความเขมขน รุนแรง และรวดเร็วมากข้ึน ดวยเหตุน้ี เมื่อผนวกกับลักษณะของการบริหารจัดการความมั่นคงทางทะเล

ที่มีความยากลําบากในการควบคุมแลว ทะเลจึงเปนไดทั้งแหลงซองสุมของบรรดาเหลาผูกอการราย เปนทั้งเสนทางเดินเรือ 

เสนทางขนสงอาวุธและเปาหมายในการปฏิบัติการ ทั้งการที่ไมสามารถระบุรูปแบบของภัยคุกคามของการกอการราย 

ที่ชัดเจนไดวาจะใชอาวุธประเภทใด เวลา และสถานที่ใดในการปฏิบัติการ นอกจากน้ี กระแสโลกาภิวัตนจะมีสวนสนับสนุน

สําคัญตอปญหาอาชญากรรมขามชาติ ทําใหภัยคุกคามจากการกอการรายและอาชญากรรมขามชาติเปนภัยคุกคามหลัก

ที่กระทบตอความมั่นคงของโลกในปจจุบัน ๒) ปญหาสิ่งแวดลอมโลก กระแสโลกาภิวัตนที่มาพรอมกับการพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมในแบบทุนนิยมที่เนนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และการมุงแสวงหากําไรสูงสุดเปนหลักทําใหธรรมชาติ

ในฐานะที่เปนทรัพยากร ถูกนํามาใชอยางมาก ขาดความรับผิดชอบ และไรการควบคุม จนธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

เสื่อมโทรมอยางรวดเร็ว และสงผลใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอมมากข้ึน ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก 

(Climate Change) ที่สงผลกระทบตอระบบนิเวศในพื้นที่ตาง  ๆไปทั่วโลก และที่สําคัญปญหาสิ่งแวดลอมยังสงผลตอชีวิต

ของมนุษยในทุกดานอีกดวย ไมวาจะเปนภัยพิบัติ การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของพื้นผิวโลก ความมั่นคงทางพลังงาน 

ความมั่นคงทางอาหาร รวมทั้งยังกระทบตอภาคสังคม เชน ปญหาความยากจน การอพยพยายถ่ิน และการแยงชิงทรัพยากร 

และ ๓) ความขัดแยงทางเศรษฐกิจ การขยายตัวของประชากรโลก การแสวงหากําไรสูงสุดของระบบทุนนิยม 

และปญหาสิ่งแวดลอมโลกเปนปจจัยที่สําคัญที่ทําใหความขัดแยงทางเศรษฐกิจมีความเขมขนมากข้ึน เชน ความขัดแยง

จากการแยงชิงตลาดและทรัพยากร ปญหาความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจ ที่สําคัญปญหาจากความขัดแยงทางเศรษฐกิจที่

เพิ่มมากข้ึนอาจนําไปสูความขัดแยงระหวางประเทศและการเกิดข้ึนของภัยคุกคามรูปแบบใหมๆ ได และยังสงผล

ใหความขัดแยงระหวางกลุมคนตางๆ ภายในแตละประเทศมีความรุนแรงย่ิงข้ึนอีกดวย 
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๒. สถานการณความมั่นคงทางทะเลในระดับภูมิภาค  
 

 ประเทศไทยต้ังอยูในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟก มีอาณาเขตติดตอกับมหาสมุทรแปซิฟก มหาสมุทรอินเดีย

และชองแคบมะละกา จึงนับไดวาประเทศไทยต้ังอยูบนจุดยุทธศาสตรที่สําคัญใน ๒ แงมุม กลาวคือ ๑) เปนแหลงทรัพยากร

ทั้งที่มีชีวิตและไมมีชีวิต และ ๒) เปนเสนทางเดินเรือที่สําคัญ ดวยเหตุน้ีมหาอํานาจตางๆ จึงมุงที่จะรักษาและ

แผขยายอิทธิพลของตนเองในพื้นที่ดังกลาว ดุลยภาพและพลวัตดานความมั่นคงทางทะเลในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟก 

จึงข้ึนอยูกับบทบาทและความสัมพันธระหวางประเทศในภูมิภาคกับประเทศมหาอํานาจเปนสําคัญ 
 

 ในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟกมีเสนทางยุทธศาสตรดานการขนสงทางทะเลที่สําคัญอยางย่ิง ไดแก  

๑) ชองแคบฮอรมซุ เปนเสนทางผานเขาออกชองทางเดียวของรัฐในตะวันออกกลางที่สงนํ้ามันเปนสินคาออก 

ความตึงเครียดใดๆ ที่เกิดข้ึนบริเวณชองแคบดังกลาวจึงสรางความออนไหวตอความมั่นคงและเศรษฐกิจของโลก

อยางมาก ๒) ชองแคบมะละกา เปนเสนทางขนสงสินคาและพลังงานของหลายประเทศในทวีปเอเชียรวมทั้งประเทศไทย 

มหาอํานาจตางๆ รวมทั้งประเทศชายฝงชองแคบจึงใหความสําคัญตอสถานการณความมัน่คงในพื้นที่ดังกลาว 

และ ๓) ทะเลจีนใต มีความสําคัญตอประเทศเอเชียตะวันออกและสหรัฐอเมริกาอยางมาก เพราะเปนแหลงทรัพยากร

และเสนทางขนสงพลังงานจากตะวันออกกลางไปจีน ญี่ปุน และภาคตะวันตกของสหรัฐอเมริกา ทะเลจีนใต  

จึงเปนพื้นที่ที่มีการแขงขันและความขัดแยงระหวาง ๒ มหาอํานาจ คือ จีน และสหรัฐอเมริกา นอกจากน้ี การอางสิทธิ

เหนือหมูเกาะสแปรตลีและพาราเซลซึ่งเปนแหลงสํารองนํ้ามัน ยังเปนเหตุใหเกิดความขัดแยงระหวางประเทศจีน 

เวียดนาม ฟลิปปนส บรูไน มาเลเซีย และไตหวัน อีกดวย 
 

 ในสวนบทบาทของมหาอํานาจ สหรัฐอเมริกายังคงใหความสําคัญกับภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟก   

ในฐานะที่เปนจุดยุทธศาสตรทั้งในดานความมั่นคงและเศรษฐกิจ ขณะทีจี่นมุงสรางศักยภาพและเพิ่มบทบาท

ดานความมั่นคงทางทะเลในภูมิภาคใหมีเสถียรภาพและเปนประโยชนตอจีนมากย่ิงข้ึน โดยมุงกระชับความสัมพันธ 

กับประเทศในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟก กลุมประเทศตะวันออกกลางและแอฟริกา ควบคูไปกับการสงเสริมความรวมมือ

กับนานาประเทศในระดับพหุภาคี ปจจัยสําคัญที่ทําใหจีนสนใจภูมิภาคน้ีอยางมาก คือ การที่จนีตองพึ่งพาการนําเขาวัตถุดิบ 

ในการผลิตและพลังงานผานนานนํ้าเอเชียตะวันออกเฉียงใต และชองแคบมะละกา ทั้งน้ี เศรษฐกิจของจีนตองพึง่พานํ้ามัน

จากตางประเทศเกือบทั้งหมด โดยรอยละ ๘๐ ของนํ้ามันที่ถูกบริโภคในจีนขนสงผานมหาสมุทรอินเดีย สงผลใหจีน

มุงสูมหาสมุทรอินเดียในทุกทางเพื่อสรางความมั่นคงใหแกเสนทางขนสงสินคาและพลังงานของตน 
 

 การแขงขันของมหาอํานาจในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟก ยังตองคํานึงถึงบทบาทของอีก ๒ ประเทศที่สําคัญ 

คือ ญ่ีปุน ซึ่งเปนพันธมิตรใกลชิดกับสหรัฐอเมริกาไดเพิ่มบทบาทของตนเองในเวทีการเมืองและความมั่นคงระหวางประเทศ 

ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลกมากข้ึน โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่มีความสําคัญตอญี่ปุน

ทั้งดานเศรษฐกิจและการเมือง เปนแหลงทรัพยากร แหลงลงทุน ฐานการผลิต และตลาดที่สําคัญ แตในปจจุบัน

อิทธิพลของจีนไดแผขยายลงมาในภูมิภาคน้ีอยางรวดเร็วและกวางขวาง ทําใหญี่ปุนตองแขงขันอิทธิพลทางเศรษฐกิจ

และความมั่นคงกับจีนในภูมิภาคน้ีมากข้ึน เชนเดียวกับประเทศอินเดีย ยังคงใหความสําคัญกับนโยบาย

เสริมสรางความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบานและประเทศในภูมิภาคอื่น  ๆโดยเฉพาะกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

อินเดียใชนโยบายมุงตะวันออก (Look East) เพื่อโดดเด่ียวปากีสถานและถวงดุลอํานาจกับจีน โดยมองวาการขยายอิทธิพล

ของจีนในภูมิภาคน้ีเปนการคุกคามอินเดียทั้งทางตรงและทางออม นอกจากน้ี อินเดียยังมีนโยบายเรงเปดความสัมพันธ
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กับมหาอํานาจอื่นๆ โดยไมเลือกฝาย เพื่อเสริมสรางระบบหลายข้ัวอํานาจข้ึนในโลกและเปนการแสดงอิทธิพล

ในภูมิภาคเอเชียใตและมหาสมุทรอินเดีย และอินเดียจะยังคงใชนโยบาย มุงตะวันออกตอไป ซึ่งใหความสําคัญ

ตอการปฏิบัติการทางทะเลเชิงรุกและเสริมสรางขีดความสามารถของกองทัพเรืออีกดวย 
 

๓. สถานการณความมั่นคงทางทะเลของอาเซียน 
 

 ความมั่นคงทางทะเลจัดเปนองคประกอบหน่ึงในกรอบความรวมมือของอาเซียนภายใตเสาหลัก

ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน และไดมีการกําหนดแผนงานการจัดต้ังประชาคมการเมืองและ

ความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political - Security Community Blueprint) ปจจุบันมีการสงเสริมความรวมมือ

ทางทะเลในอาเซียนดําเนินการผานกรอบและกลไกตางๆ เชน การประชุมหารืออาเซียนวาดวยประเด็นทางทะเล 

(ASEAN Maritime Forum - AMF) และการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน (ASEAN Defense Ministers’ 

Meeting - ADMM) เปนตน ทั้งน้ีในระยะตอไป สถานการณความมั่นคงทางทะเลของอาเซียนที่ตองเฝาระวัง 

ไดแก ๑) การอางสิทธ์ิและแยงชิงผลประโยชน ในพื้นที่ทางทะเล ๒) ความไมแนนอนของสถานการณความขัดแยง

ในทะเลจีนใต และการขาดความไวเน้ือเช่ือใจกันของประเทศในภูมิภาค อาจเปนปจจัยหน่ึงที่ผลักดันใหประเทศ  

ในภูมิภาคมีความจําเปนตองเสริมสรางกําลังทางเรือของแตละประเทศ ๓) ความปลอดภัยทางทะเลของอาเซียน 

โดยเฉพาะจากการกอเหตุของโจรสลัดและการปลนเรือโดยใชอาวุธ เน่ืองจากการขยายตัวของเศรษฐกิจอาเซียน   

อาจทําใหกลุมโจรสลัดเขามากอเหตุในพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณอื่นที่มีการเฝาระวังไมเขมงวด ๔) การกอการรายทางทะเล 

ขีดความสามารถของกลุมกอการรายที่พัฒนาข้ึนและมีการเช่ือมโยงกัน อาจทําใหเสถียรภาพความมั่นคงทางทะเล

ในภูมิภาคเปนอีกเปาหมายหน่ึงที่จะถูกโจมตี 
 

 ยุทธศาสตรความมั่นคงทางทะเลของประเทศสมาชิกอาเซียนสามารถประเมินไดดังน้ี ๑) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

แบงภารกิจเปน ๒ ดานคือ ดานการปองกัน และดานการปราบปราม มีเปาหมายสําคัญในการกําจัดความรุนแรง

และการกระทําผิดทางทะเล ใหความปลอดภัยและความชวยเหลือในการเดินเรือ การดูแลอาณาเขตทางทะเล 

การปกปองคุมครองและอนุรักษสิ่งแวดลอมทางทะเล การตอตานและปราบปรามอาชญากรรมขามชาติ และ

การเสริมสรางความเช่ือมั่นกับประเทศเพื่อนบานที่มีชายฝงและผูมีสวนไดสวนเสีย 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

อธิปไตยเหนือดินแดนและเขตเศรษฐกิจจําเพาะซึ่งรวมถึงทะเลจีนใต การคุมครองทรัพยากรทางทะเล       

การรักษาความปลอดภัยและปองกันภัยคุกคาม การปราบปรามอาชญากรรมทางทะเล ๕) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

ดําเนินยุทธศาสตรความมั่นคงทางทะเลโดยมุงเนนการพัฒนากองเรือใหทันสมัยทั้งในเชิงปองกันและเชิงรุก 

การตอเรือไดเองภายในประเทศ การสรางดุลอํานาจทางทะเลกับประเทศมหาอํานาจ การใชแนวทางกฎหมาย



- ๑๓ - 

 
ระหวางประเทศหรือการเจรจาทวิภาคีเพื่อระงับปญหาพิพาททางทะเล และการรวมมอืกับประเทศอาเซียนในการแกปญหา

ทางทะเล ๖) บรูไนดารุสซาลาม บรูไนใหความสําคัญกับการเสริมสรางขีดความสามารถของกองทัพใหทันสมัย 

เพื่อรับมือกับภัยคุกคามตางๆ เน่ืองจากมีทรัพยากรนํ้ามันบริเวณชายฝงทะเลอาณาเขต รวมทั้งทรัพยากรประมง มี

การจัดต้ังคณะกรรมาธิการดานความมั่นคงทางทะเล ทําหนาที่ประสานงานกับหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวกับภัยคุกคาม

ทางทะเล และจัดต้ังกองกําลังเฉพาะกิจ (Special Force) ซึ่งเปนชุดปฏิบัติการระหวางเจาหนาที่กองทัพเรือ

และกองทัพอากาศบรูไนไวปกปองนานนํ้า ๗) สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา ใหความสําคัญกับการพัฒนากองทัพเรือ

ใหทันสมัยดวยการพัฒนาขีดความสามารถในการตอเรือไวใชภายในประเทศ ควบคูกับการรับความชวยเหลือ

จากมิตรประเทศ เพื่อคุมครองผลประโยชนแหงชาติทางทะเล ซึ่งประกอบดวยแหลงนํ้ามัน กาซธรรมชาติ และ

แหลงประมง นอกจากน้ี กองทัพเรือเมยีนมา ยังปรับปรุงโครงสรางการสงกําลังบํารุงทางทะเลดวยการปรับปรุงสถานี

ทหารเรือตามเกาะตางๆ  ซึ่งปจจุบันกองทัพเรือเมียนมายังคงพัฒนาขีดความสามารถอยางตอเน่ือง ๘) ราชอาณาจักรกัมพูชา 

ยุทธศาสตรความมั่นคงทางทะเลของกัมพูชาเปนไปในเชิงปองกัน โดยมุงเนนการจัดการประเด็นขอพิพาททั้งทางบก

และทางทะเลกับประเทศเพื่อนบานอยางตอเน่ือง มีการจัดต้ัง คณะกรรมการความมั่นคงทางทะเลแหงชาติ 

(National Committee on Maritime Security - NCMS) มีภารกิจหลักคือ สงเสริมอํานาจอธิปไตยทางทะเล

และบังคับกฎหมายทางทะเล โดยมีหลักการทํางาน คือ การรักษาความมั่นคงทางทะเล การปกปองผลประโยชน ในนานนํ้า   

ของประเทศ การตอตานภัยคุกคามทางทะเล และการตอบสนองอยางรวดเร็วตอเหตุการณที่เกิดข้ึนในนานนํ้า 
 

๔. สถานการณความมั่นคงทางทะเลกับประเทศเพ่ือนบาน 
 

 แนวโนมในอนาคตอันใกลของประเทศตาง  ๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตจะรวมตัวกันใกลชิดมากข้ึน  

และจะเขาสูการเปนประชาคมอาเซียนใน พ.ศ.๒๕๕๘ ทั้งทางการเมืองและความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 

อยางไรก็ตามประเทศตาง  ๆยังคงมีความขัดแยงในหลายดาน รวมทั้งประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบาน โดยสถานการณ

ความขัดแยงที่สําคัญที่สงผลตอความมั่นคงทางทะเลของไทยสามารถสรุปไดดังตอไปน้ี ๑) ดานเมียนมา ยังมีปญหา

เสนเขตแดนทางทะเลที่ยังไมสามารถตกลงกันได รวมไปถึงทะเลยังเปนเสนทางในการลักลอบขนสงยาเสพติด

และการหลบหนีเขาเมืองโดยผิดกฎหมายอีกดวย และในปจจุบันเมียนมาไดควบคุมการประมงมากข้ึน สงผลให

เรือประมงตางชาติไมสามารถลักลอบเขาไปทําการประมงในเขตเมียนมาไดเหมือนในอดีต ๒) ดานมาเลเซีย 

ปญหาเขตแดนทางทะเลระหวางไทยและมาเลเซียคลี่คลายมากข้ึนหลังจากมีการตกลงใหพื้นที่อางสิทธิทับซอน 

เปนเขตพัฒนารวม ๓) ดานกัมพูชา ความขัดแยงเรื่องพื้นที่อางสิทธิทับซอนทางทะเลจะมีแนวโนมเขมขนข้ึน 

โดยเฉพาะอยางย่ิงบริเวณพื้นที่อางสิทธิทับซอนดังกลาวเปนบริเวณที่คาดวาจะมีทรัพยากรทางพลังงานที่อดุมสมบูรณ 

๔) ดานเวียดนาม เวียดนามอนุญาตใหเรือประมงไทยเขาไปทําประมงในลักษณะการเชาเรือเขาไปทําการประมง 

แตยังคงมีการลักลอบเขาไปทําประมงโดยไมถูกตองอยูเสมอ อยางไรก็ตามปจจุบันพบวามีเรือประมงของเวียดนาม   

รุกล้ําเขามาในพื้นที่ทางทะเลของไทยจํานวนมาก และ ๕) ดานอินโดนีเซีย อินโดนีเซียประกาศหาม

เรือประมงตางชาติเขาไปทําการประมงในนานนํ้าอินโดนีเซียโดยเด็ดขาด ยกเวนเรือประมงที่จดทะเบียนกับ

บริษัทของอินโดนีเซียหรือรวมทุนกับอินโดนีเซียเทาน้ัน 
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๕. สถานการณความมั่นคงในพ้ืนท่ีทางทะเลของประเทศไทย 
 

 สถานการณความมั่นคงและประเด็นปญหาในพื้นที่ทางทะเลของประเทศไทย อาจแบงไดเปน ๓ กลุมที่สําคัญ

และสัมพันธกันคือ ๑) กลุมปญหาการบริหารจัดการของรัฐ ๒) กลุมปญหาที่เกี่ยวเน่ืองกับทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 

และ ๓) กลุมปญหาภัยคุกคามและอาชญากรรมขามชาติ 
 

 ๕.๑ กลุมปญหาการบริหารจัดการของรัฐ 

  การบริหารจัดการทางทะเลของหนวยงานรัฐยังขาดประสิทธิภาพ ซึ่งเกิดมาจากหลายสาเหตุ   

ทั้งการขาดการประสานงานและบูรณาการระหวางหนวยงาน การขาดงบประมาณ กฎหมายหลายฉบับยังมีความลาสมัย

และมีความซ้ําซอน รวมไปถึงการขาดการตระหนักถึงความสําคัญของผลประโยชนของชาติทางทะเลของประชาชน 

และผูที่เกี่ยวของ การกําหนดนโยบายของชาติที่ผานมาจึงใหความสําคัญกับทะเลนอย ซึ่งปญหาการบริหารจัดการ

ของภาครัฐน้ียังสงผลตอกลุมปญหาอื่นๆ ดวย นอกจากน้ีการขาดการใหความสําคัญกับทะเลยังสงผลใหเกิดการขาด

การสงเสริมโครงสรางพื้นฐานทางทะเลและทรัพยากรทางทะเลหลัก (Maritime Critical Infrastructure and Key 

Resources) อยางมีประสิทธิภาพ เชน ทาเรือ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเน่ืองกับทะเล อาทิ การตอเรือ การซอมเรือ 

การขนสงทางทะเล ฯลฯ อีกดวย 
 

 ๕.๒ กลุมปญหาท่ีเก่ียวเน่ืองกับทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 

  จากการขาดประสิทธิภาพในการจัดการทางทะเลของภาครัฐ ประกอบกับการแสวงหาประโยชน

จากทรัพยากรธรรมชาติจากทะเลอยางขาดความรับผิดชอบและการควบคุม สงผลใหสิ่งแวดลอมทางทะเล

ไดรับผลกระทบอยางกวางขวาง ความหลากหลายทางชีวภาพลดลงอยางรวดเร็ว ทะเลกลายเปนพื้นที่รับภาระตนทุน

ทางสิ่งแวดลอม ปญหาที่เกิดข้ึนและสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมทางทะเลอยางรุนแรง อาทิ การกอมลพิษทางทะเล 

การสรางสิ่งปลูกสรางที่ไมคํานึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม การทําประมงอยางขาดความรับผิดชอบ การประมง  

ที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไรการควบคุม (Illegal Unreported and Unregulated Fishing - IUU) 

การขาดการควบคุมกิจการของภาคเอกชน ฯลฯ จึงจําเปนอยางย่ิงที่ตองไดรับการแกไขอยางรวดเร็ว ทั้งน้ี 

ความเสียหายทางสิ่งแวดลอมที่ทําใหเกิดความเสื่อมโทรมของทรพัยากรทางทะเลน้ัน ยังสงผลใหเกิดความขัดแยง

ทางสังคมดวย เชน ความขัดแยงระหวางธุรกิจเอกชนขนาดใหญ ธุรกิจเอกชนขนาดเล็ก และชุมชนทองถ่ิน ความขัดแยง

ระหวางผูประกอบการประมง ทั้งยังบีบใหผูประกอบการประมงออกไปแสวงหาผลประโยชนในเขตประมงของประเทศอื่น 

อันนําไปสูปญหาความขัดแยงระหวางประเทศอันเน่ืองมาจากการประมงอีกดวย 
 

 ๕.๓ กลุมปญหาภัยคุกคามและอาชญากรรมขามชาติ 

  จากการที่ทะเลเปนพื้นที่ที่มีลักษณะเปด ประกอบกับการขาดประสิทธิภาพในการควบคุมทะเล 

ทําใหทะเลเปนพื้นที่ที่มีการกระทําผิดกฎหมายมาก และหลายประเด็นปญหามีลักษณะขามชาติ เชน การลักลอบ

ขนสงสิ่งผิดกฎหมาย สินคาหนีภาษี นํ้ามันเถ่ือน ยาเสพติด การคามนุษย การลักลอบขนสงอาวุธ การหลบหนีเขาเมือง

โดยผิดกฎหมาย การกอการราย โจรสลัด จากสภาพการณของปญหาจึงจําเปนเรงดวนที่ภาครัฐจะตองปรับตัว

เพื่อใหการควบคุมทะเลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

  



บทท่ี ๓ 

วิสัยทัศนความมั่นคงแหงชาติทางทะเล 
 

๑. กรอบแนวความคิดในการจัดทําแผนความมั่นคงแหงชาติทางทะเล 
 

 ในการยกรางแผนความมั่นคงแหงชาติทางทะเล (พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๔) ไดมีการปรับเปลี่ยนและ

เสริมกรอบแนวคิด สรุปได ๕ ประการ ดังน้ี 
 

 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 และเพื่อสรางความต่ืนตัวหรือสงสัญญาณความชัดเจน

ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรใหเกิดผลเปนรูปธรรมในอนาคต 
 

 ๑.๓ การปรับเปลี่ยนรูปแบบและโครงสรางของแผนความมั่นคงแหงชาติทางทะเล โดยใหมีโครงสราง

ครอบคลุมทั้งในเรื่องการประเมินภัยคุกคาม สถานการณทางทะเลในทุกระดับ บทบาทของมหาอํานาจ วิสัยทัศน 

ยุทธศาสตร ปจจัยแหงความสําเร็จ อภิธานศัพท และมีการจัดลําดับความสําคัญของประเด็นยุทธศาสตร 

เพื่อใหการดําเนินการตามแผนความมั่นคงฯ เปนไปอยางชัดเจน มีทิศทาง และมีประสิทธิภาพ 
 

 ๑.๔ การขยายฐานขอมูลในการจัดทําแผนความมั่นคงฯ ใหครอบคลุม ๔ กลุมหลัก คือ           

๑) รายงานผลการปฏิบัติและการประเมินผลนโยบายความมั่นคงแหงชาติทางทะเล (พ.ศ.๒๕๔๘ – ๒๕๕๒) 

ของหนวยงานที่เกี่ยวของตางๆ ๒) ขอมูลจากประชาคมขาวกรอง ๓) ขอมูลเชิงลึกและขอคิดเห็นของภาคประชาชน

และภาคสวนที่เกี่ยวของ และ ๔) จากความรูและกระบวนทัศนทางวิชาการ ทั้งน้ี เพื่อใหไดขอมูลและผลการวิเคราะหที่รอบดาน 

เปนไปไดในทางปฏิบัติ และสามารถรับมือกับสถานการณในอนาคตได 
 

 ๑.๕ การใชแนวคิดในการมองไปขางหนาในลักษณะของอนาคตศึกษา (Future Studies) และอนาคตวิทยา 

(Futurology) มาใชเพื่อเนนการยกรางแผนความมั่นคงฯ ใหมที่เปดตอทิศทางของอนาคตที่หลากหลาย การรับฟง

อยางมีพลวัตและการมองหลายมิติอยางองครวมทั้งเชิงปริมาณ และคุณภาพ เพื่อสรางเครือขายพัฒนาความสัมพันธ     

ทั่วทั้งพื้นที่ การสรางวิสัยทัศนและการผูกมัดในการดําเนินการตามแผนความมั่นคงฯ 
 

๒. วิสัยทัศน 
 

 “ประเทศไทยสามารถปกปอง รักษา และแสวงหาผลประโยชนของชาติทางทะเลไดอยางสมดุล

และย่ังยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดวยการมีสวนรวมของทุกฝายในการบริหารจัดการ และการบูรณาการ

การใชพลังอํานาจของชาติในทุกดานอยางมีประสิทธิภาพ” 
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๓. ผลประโยชนของชาติทางทะเล 
 

 ผลประโยชนของชาติทางทะเล ต้ังอยูบนพื้นฐานของการยอมรับและการคํานึงถึงผลประโยชน 

ของทุกภาคสวนในประเทศ ดังน้ัน การกําหนดผลประโยชนของชาติทางทะเลจึงอยูบนพื้นฐานการรับรูของสังคม

โดยทั่วไปวาเปนเปาหมายสูงสุดรวมกันของทุกฝายภายในชาติ เพื่อใหประเทศมีความมั่นคง ประชาชนมีความมั่งค่ัง 

และสามารถดํารงอยูไดอยางมเีกียรติภูมิ และศักด์ิศรีในเวทีระหวางประเทศ ทั้งน้ี สามารถกําหนดผลประโยชน

ของชาติทางทะเลได ดังน้ี 
 

 ๓.๑ อํานาจอธิปไตย บูรณภาพแหงดินแดน สิทธิอธิปไตย และเขตอํานาจของชาติทางทะเล 
 

 ๓.๒ ความมั่นคง ความสงบเรียบรอย ความปลอดภัย และการมีสภาวะแวดลอมที่เอื้อตอการใชประโยชน

และการดําเนินกิจกรรมทางทะเล 
 

 ๓.๓ ความเจริญรุงเรือง ความสมบูรณมั่งค่ังที่ย่ังยืนของชาติ และความอยูดีมีสุขของประชาชน      

อันเน่ืองมาจากกิจกรรมทางทะเลในทุกมิติ 
 

 ๓.๔ ผลประโยชนสูงสุดและย่ังยืนจากทะเลและสิ่งที่เกี่ยวเน่ืองกับทะเลในทุกมิติ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
 

 ๓.๕ การมีเกียรติ ศักด์ิศร ีและเปนที่ยอมรับในประชาคมระหวางประเทศดานกิจกรรมทางทะเล 
 

๔. วัตถุประสงคของชาติทางทะเล 
 

 จากผลของการวิเคราะหสภาวะแวดลอมดานความมั่นคงทางทะเล สามารถกําหนดเปนวัตถุประสงค

ของชาติทางทะเลได ดังน้ี 
 

 ๔.๑ เพื่อปกปองและรักษาอํานาจอธิปไตย บูรณภาพแหงดินแดน สิทธิอธิปไตย และเขตอํานาจ

ของชาติทางทะเลจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
 

 ๔.๒ เพื่อคุมครองและรักษาชีวิต สิทธิ และทรัพยสินของประชาชนที่ดําเนินกิจกรรมหรือมีความเกี่ยวของ

กับทะเลทั้งในและนอกนานนํ้า 
 

 ๔.๓ เพื่อจัดการและควบคุมการใชทะเลใหมีความสงบเรียบรอย มีประสิทธิภาพ เอื้อตอการดําเนินกิจกรรม

ของทุกฝายรวมกันอยางสมดุลและย่ังยืน ตลอดจนสงเสริมศักยภาพในการแสวงหาผลประโยชนของชาติทางทะเล 
 

 ๔.๔ เพื่อปกปอง รักษา และฟนฟูทรัพยากรและสิ่งแวดลอมทางทะเล 
 

 ๔.๕ เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย เสริมสรางองคความรู ความตระหนักรูความสําคัญของทะเล 

และปลูกจิตสํานึกในการรักษาทรัพยากร ตลอดจนสงเสริมการเขามามีสวนรวมของทุกภาคสวน 
 

 ๔.๖ เพื่อจัดทําและพัฒนากฎหมาย รวมทั้งการบริหารจัดการทางทะเลโดยองคกรของรัฐ 
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๕. กรอบแนวคิดพื้นฐานสําหรับการดําเนินการภายใตแผนความม่ันคงแหงชาติทางทะเล 
 

 แผนความมั่นคงแหงชาติทางทะเล เปนแนวทางการใชและการพฒันาเครื่องมือตลอดจนพลังอํานาจ

ของชาติทั้งมวล เพื่อนําไปสูการบรรลุวัตถุประสงคของชาติทางทะเลที่ไดกําหนดไว ภายใตสภาวะแวดลอมที่เต็มไปดวยปญหา 

อุปสรรค และภัยคุกคามที่เกิดข้ึนทั้งในปจจุบันและมีแนวโนม ที่จะเกิดข้ึนในอนาคต ดังน้ัน เพื่อใหการดําเนินการ

ภายใตแผนความมั่นคงแหงชาติทางทะเลมีความสอดคลองกับคุณคาที่ประชาชนคนไทยยึดมั่น อีกทั้งยังมีความเปนไปได

บนพื้นฐานของจุดแข็งและจุดออนของชาติ การกําหนดแนวทางการดําเนินการภายใตแผนความมั่นคง

แหงชาติทางทะเล จึงอยูในกรอบแนวคิดดังตอไปน้ี 
 

 ๕.๑ การดําเนินการท้ังในเชิงรุก เชิงปองกันและปองปรามอยางเหมาะสม ในสภาวการณ     

ที่ผลกระทบอันเกิดจากภัยคุกคามที่มีความหลากหลายและซับซอน จําเปนตองอาศัยการเตรียมพรอม ทั้งในเชิงรุก

และเชิงรับอยางยืดหยุน รอบคอบ และรอบดาน ซึ่งเปนพื้นฐานในการดําเนินการภายใตแผนความมั่นคง

แหงชาติทางทะเลที่มีเปาหมายหลักในการปองกันการเกิดข้ึนของปญหาตางๆ ที่สงผลกระทบตอชีวิตและ

ทรัพยสินของประชาชน 
 

 ๕.๒ การดําเนินการบนพ้ืนฐานของความรวมมือ ประเทศไทยหรือองคกรใดองคกรหน่ึงของรัฐ

ไมอาจจัดการกับภัยคุกคามตอความมั่นคงทางทะเลแตเพียงลําพังได การรวมมือระหวางหนวยงานภายในประเทศ      

และการรวมมือระหวางประเทศโดยเฉพาะในระดับภูมิภาค จึงเปนหลักการสําคัญในการดําเนินการภายใต

แผนความมั่นคงแหงชาติทางทะเล 
 

 ๕.๓ การดําเนินการบนพ้ืนฐานของการดํารงเกียรติยศและศักด์ิศรีของประเทศ ในฐานะของสมาชิก

ในสังคมโลก ประเทศไทยเปนสวนหน่ึงที่สามารถดํารงและสรางความมั่นคงของโลกใหเกิดข้ึน การดําเนินการภายใต

แผนความมั่นคงแหงชาติทางทะเลจึงอยูบนพื้นฐานของการตระหนักถึงสิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบในฐานะ 

ของสมาชิกที่ดีของประชาคมโลก ซึ่งหมายถึงเกียรติยศและศักด์ิศรีของประเทศ 
 

 ๕.๔ การดําเนินการบนพ้ืนฐานของการใชพลังอํานาจของชาติอยางสมดุลและเหมาะสม 

หมายถึง การใชพลังอํานาจของชาติอยางสมดุล และสอดคลองกับสถานการณบนพื้นฐานของการมีสวนรวมของทุกฝาย 

เพื่อใหการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 

 ๕.๕ การดําเนินการบนพ้ืนฐานของความสอดคลองกับหลักการและพันธกรณีตางๆ ไดแก 

กฎหมายภายในประเทศ กรอบรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย กฎหมายระหวางประเทศ และความรวมมือ

ระหวางประเทศ ตลอดจนหลักการอันเปนสากล อาทิ หลักสิทธิมนุษยชน เปนตน 

  



บทท่ี ๔ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาศักยภาพความมั่นคงของชาติทางทะเล 
 

ประเด็นปญหาสําคัญ 
 

ความขัดแยงกับประเทศเพื่อนบาน การรุกราน และการแขงขันในดานการสะสมอาวุธ 
 

วัตถุประสงค 
 

เพื่อปกปองและรักษาอํานาจอธิปไตย บูรณภาพแหงดินแดน สิทธิอธิปไตย และเขตอํานาจของชาติทางทะเล

จากภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
 

เปาหมายการดําเนินงาน 
 

๑. หนวยงานที่เกี่ยวของใหความสําคัญกับการปกปองภัยคุกคามทางทะเล 
 

๒. การพัฒนาระบบกําลังทางเรือในการคลี่คลายสถานการณและรองรับการเปลี่ยนแปลงของดุลกําลังในภูมิภาค 
 

๓. ประเทศไทยกับประเทศตาง  ๆมีความรวมมือที่ใกลชิดในการสนับสนุนการฝกรวมทางทะเล การแลกเปลี่ยน

ขอมูลขาวสารทางทะเลตลอดจนกิจกรรมตางๆ เพื่อสรางความสัมพันธที่ดีและเกิดความไวเน้ือเช่ือใจระหวางกัน 
 

แนวทางดําเนินการ 
 

๑. ใชพลังอํานาจของชาติทั้งมวลในการจัดการกับภัยคุกคามที่เปนรัฐ ดวยแนวคิดเชิงปองกันและปองปราม 

โดยมุงเนนการเปนผูนําในการสรางความสัมพันธ ความเขาใจ ความไวเน้ือเช่ือใจระหวางประเทศ และความรวมมือ

กับประเทศตางๆ ตลอดจนใชและแสวงหากลไกการแกไขปญหาความขัดแยงที่เกิดข้ึนโดยสันติวิธี เนนการเจรจา  

ทางการเมืองและการทูตเปนหลัก ทั้งน้ี ในสถานการณที่หลกีเลี่ยงการใชกําลังไมได จะตองมีความพรอมและศักยภาพ

ในการควบคุมและคลี่คลายสถานการณไมใหบานปลายจนสงผลกระทบตอสิทธิและอธิปไตยของประเทศ 

(ผลประโยชนของชาติทางทะเลขอท่ี ๑ และ ๒) 
 

๒. เสริมสรางและพัฒนากําลังทางเรือใหสอดคลองกับพลังอํานาจอื่น  ๆของชาติ โดยใหอยูในระดับที่เหมาะสม

และเพียงพอตอการเปลี่ยนแปลงของดุลกําลังในภูมิภาค ทั้งใหสอดคลองกับความจําเปนในการปฏิบัติภารกิจ

และหนาที่ในการปองกันประเทศ และการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเลใหมีความมั่นคงย่ังยืน รวมทั้งสนับสนุน

การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของชาติ (ผลประโยชนฯ ขอท่ี ๑ ๒ ๓ และ ๔) 
 

๓. พัฒนาความรวมมือและความเขาใจอันดีกับหนวยงานทางทะเลของประเทศเพื่อนบานและมิตรประเทศ

ในทุกระดับ สนับสนุนใหมีการฝกการลาดตระเวนรวม การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารทางทะเล และกิจกรรมอื่น  ๆ 

ที่เอื้อใหเกิดชองทางการติดตอสื่อสารและการสรางความสัมพันธที่ดีระหวางกัน รวมทั้งสนับสนุนภารกิจการรักษาสันติภาพ

ที่เหมาะสมทั้งในระดับภูมิภาคและในระดับโลก โดยเฉพาะภายใตกรอบของอาเซียนและองคการสหประชาชาติ 

(ผลประโยชนฯ ขอท่ี ๑ ๒ และ ๕) 
 



- ๑๙ - 

 
๔. สงเสริมความสัมพันธ ความเขาใจ ความไวเน้ือเช่ือใจระหวางประเทศ และความรวมมือกับประเทศเพื่อนบาน

ทั้งในและนอกภูมิภาค เพื่อลดความขัดแยงและแรงกดดันตอการใชกําลังและขีดความสามารถทางทหารโดยไมจําเปน 

รวมถึงแสดงบทบาทที่สรางสรรคในการยุติความขัดแยงระหวางประเทศ (ผลประโยชนฯ ขอท่ี ๑ ๒ และ ๕) 
 

๕. ผนึกพลังอํานาจแหงชาติทั้งมวลในการเรงรัดการแกไขปญหาเขตแดนทางทะเลกับประเทศเพื่อนบาน 

ใหบรรลุผลโดยเร็ว โดยเนนการเจรจาทางการเมืองและการทูต เพื่อใหสามารถตกลงแบงเขตแดนทางทะเล  

กันไดทั้งหมดหรือใหเหลือพื้นที่ขัดแยงนอยที่สุด โดยพิจารณาความเหมาะสมและความเปนไปไดในการจัดทํา

พื้นที่พัฒนารวมหรืออื่นๆ บนพื้นฐานของการดํารงบูรณภาพแหงดินแดนและความสัมพันธอันดีที่ย่ังยืน

ระหวางประเทศ (ผลประโยชนฯ ขอท่ี ๑ ๒ ๔ และ ๕) 

  



บทท่ี ๕ 

ยุทธศาสตรการคุมครองการใชประโยชนจากทะเล 
 

ประเด็นปญหาสําคัญ 
 

ภัยคุกคามรูปแบบใหมที่มีลักษณะขามพรมแดน ทั้งอาชญากรรมขามชาติ การกอการราย การคามนุษย 

ภัยธรรมชาติและภัยที่เกิดจากรัฐที่มีแนวคิดในการใชความรุนแรงในการบังคับใชกฎหมาย 
 

วัตถุประสงค 

เพื่อคุมครองและรักษาชีวิต สิทธิ และทรัพยสินของประชาชนที่ดําเนินกิจกรรมหรือมีความ เกี่ยวของกับทะเล

ทั้งในและนอกนานนํ้า 
 

เปาหมายการดําเนินงาน 
 

๑. มีมาตรการและกลไกระหวางประเทศในการระงับปญหาโจรสลัดและการกระทําที่รุนแรงตอเรือ

และประชาชนของประเทศไทย 
 

๒. การพัฒนาระบบตรวจการณและพิสูจนทราบและเปาหมายทางทะเล 
 

๓. การพัฒนาระบบและความเช่ือมโยงของระบบฐานขอมูลขาวสาร 
 

๔. การบูรณาการเกี่ยวกับการเตือนภัยทางทะเลและภัยคุกคามตอความมั่นคง 
 

๕. ประเทศไทย มิตรประเทศ โดยเฉพาะประเทศในกลุมอาเซียนมีความรวมมือที่ใกลชิดกัน โดยใชเวที

ระหวางประเทศในการแกปญหาความมั่นคงทางทะเล 
 

แนวทางดําเนินการ  
 

๑. เจรจา สรางความสัมพันธ และความเขาใจกับประเทศที่ใชความรุนแรงในการบังคับใชกฎหมาย 

เพื่อสรางมาตรการและกลไกระหวางประเทศในการระงับการกระทําอันรุนแรงที่จะเกิดกับเรือและประชาชน

ของประเทศไทย ตลอดจนเพื่อเปนชองทางในการคุมครองและชวยเหลือผูที่ไดรับความเดือดรอน 

(ผลประโยชนของชาติทางทะเลขอท่ี ๒ ๔ และ ๕) 
 

๒. ดําเนินการทางการทูตและการทหารเพื่อสนับสนุนความรวมมือระหวางประเทศในการจัดการ    

กับประเด็นปญหาโจรสลัด พรอมกับสนับสนุนเรือไทยและเรือที่ขนสงสินคาไทยที่ตองผานพื้นที่เสี่ยงภัยใหมีมาตรการ

ในการปองกันตนเองและใชประโยชนจากกองกําลังนานาชาติที่อยูในพื้นที่ (ผลประโยชนฯ ขอท่ี ๒ ๓ และ ๕) 
 

๓. เสริมสรางและพัฒนาระบบตรวจการณ เฝาตรวจติดตาม ควบคุมเรือ และพิสูจนทราบเปาหมายตาง  ๆ

ทางทะเล ใหไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อปกปองและรักษาอํานาจอธิปไตย บูรณภาพแหงดินแดน 

และสิทธิอธิปไตยทางทะเลจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมทั้งเพื่อเสริมสรางความมั่นคงในการควบคุมกิจกรรมทางทะเล 

การบังคับใชกฎหมาย การใหความคุมครอง และความปลอดภัย (ผลประโยชนฯ ขอท่ี ๑ ๒ และ ๔) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ๒๑ - 

 
๔. ในเรื่องภัยพิบัติ สาธารณภัย และภัยธรรมชาติ ใหมีการปรับปรุงและพัฒนาองคกร กลไก เครื่องมือ   

ขีดความสามารถ ความรวมมือระหวางเจาหนาที่รัฐกับประชาชน และความรวมมือระหวางประเทศ ตลอดจน

การเช่ือมระบบฐานขอมูลแบบบูรณาการ และการเตือนภัยลวงหนาในทุกระดับ เพื่อใหมีการติดตาม คนหา ชวยเหลือ 

บรรเทา ฟนฟู และเยียวยาผูประสบภัยทางทะเลอยางมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล ตลอดจนสรางและ

แสวงหากลไกเพื่อประสานความรวมมือกับนานาประเทศ (ผลประโยชนฯ ขอท่ี ๒ ๓ และ ๔) 
 

๕. พัฒนาขีดความสามารถของประเทศในดานการแลกเปลี่ยนขาวสาร การขาวกรอง การแจงเตือนภัยลวงหนา 

การตรวจการณ การสกัดกั้น ควบคูกับการแสวงหาและใชประโยชนจากความรวมมือระหวางประเทศ ในการรับมือ

กับภัยคุกคามความมั่นคงใหไดอยางมีประสิทธิภาพและทันตอสถานการณ (ผลประโยชนฯ ขอท่ี ๒ และ ๕) 
 

๖. นําประเด็นเรื่องความมั่นคงและความปลอดภัยทางทะเลเขาสู เวทีระหวางประเทศตางๆ  

โดยเฉพาะความรวมมือในกลุมประเทศอาเซียน เพื่อสนับสนุนการสรางมาตรการ เครื่องมือ และความรวมมือดานอื่น  ๆ

ในการใหความชวยเหลือทางทะเลรวมกัน ตลอดจนการเตรียมความพรอมของหนวยงานของไทยในการเขาไปมีสวนรวม   

ในความรวมมือน้ี (ผลประโยชนฯ ขอท่ี ๒ ๓ และ ๕) 

  



บทท่ี ๖ 

ยุทธศาสตรการสรางความสงบเรียบรอยและสงเสริมการใชประโยชนจากทะเล 
 

ประเด็นปญหาสําคัญ 
 

๑. ความขัดแยงทางเศรษฐกิจจากทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
 

๒. การกระทําที่ผิดกฎหมาย 
 

๓. การบังคับใชกฎหมายและการบริหารจัดการทะเลที่ขาดประสิทธิภาพ 
 

๔. การขาดการสนับสนุนและการบูรณาการในการใชประโยชนจากทะเล 
 

วัตถุประสงค 
 

เพื่อจัดการและควบคุมการใชทะเลใหมีความสงบเรียบรอย มีประสิทธิภาพเอื้อตอการดําเนินกิจกรรมรวมกัน

อยางสมดุลและย่ังยืน ตลอดจนสงเสริมศักยภาพในการแสวงหาผลประโยชนของชาติทางทะเล 
 

เปาหมายการดําเนินงาน 
 

๑. การพัฒนาและเช่ือมโยงเสนทางคมนาคมทางทะเลที่สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ 
 

๒. พัฒนาความรวมมือและสรางเครือขายการขนสง การประมง การทองเที่ยวทางทะเลรวมไปถึงกิจการพาณิชยนาวี 
 

๓. มีการดําเนินกิจกรรมทางทะเลอยางเปนธรรม เคารพสิทธิและวัฒนธรรมของชุมชนที่แสวงหา

ผลประโยชนจากทะเล 
 

๔. มีมาตรการในการแกไขปญหาความขัดแยงในการใชทรัพยากรทางทะเล 
 

๕. มีแนวทางการกําหนดพื้นที่ปกครองทางทะเล 
 

แนวทางดําเนินการ 
 

๑. สงเสริมใหมีการพัฒนา การอํานวยความสะดวก และการเช่ือมโยงเสนทางคมนาคมทางทะเล ใหสอดคลอง

กับยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศและความรวมมือทั้งในและระหวางประเทศ (ผลประโยชนของชาติทางทะเล   

ขอท่ี ๓ ๔ และ ๕) 
 

๒. สงเสริมความรวมมือในการสรางเครือขายคมนาคมขนสง การประมง และการทองเที่ยวทางทะเล 

รวมถึงใหมีการบริหารจัดการ และใชประโยชนจากทะเลอยางมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย (ผลประโยชนฯ 

ขอท่ี ๓ และ ๔) 
 

๓. สงเสริมและสนับสนุนกิจการพาณิชยนาวี เพื่อเปนการสรางผลประโยชนทางเศรษฐกิจ และสนับสนุนภารกิจ

ดานความมั่นคงในภาวะไมปกติ โดยกําหนดใหมีกรอบมาตรฐานและการสรางแรงจูงใจที่ชัดเจนและเหมาะสม อาท ิ

การสงเสริมการลงทุน การลดภาษี เปนตน ตลอดจนมีการสงเสริมการแสวงหาผลประโยชนทางเศรษฐกิจ    

ทั้งในและนอกนานนํ้าที่มีทิศทาง ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ (ผลประโยชนฯ ขอท่ี ๓ และ ๔) 



- ๒๓ - 

 
๔. การดําเนินกจิกรรมเพื่อแสวงหาประโยชนจากทะเล ทั้งกิจกรรมของภาครัฐและกิจกรรมของภาคเอกชน 

จะตองคํานึงถึงสิทธิ ความเปนธรรม และวัฒนธรรมของชุมชนในพื้นที่ รวมทั้งการใหความสําคัญในเรื่องผลกระทบ  

ที่มีตอสิ่งแวดลอมทางทะเล (ผลประโยชนฯ ขอท่ี ๓ และ ๔) 
 

๕. หนวยงานที่เกี่ยวของกับการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเลตองจัดใหมีมาตรการเชิงปองกัน 

และมาตรการแกไขปญหาความขัดแยงอันเกิดจากการใชทรัพยากรทางทะเลอยางสันติวิธีและเปนธรรมแกทุกฝาย 

(ผลประโยชนฯ ขอท่ี ๒ ๓ และ ๔) 
 

๖. จัดระเบียบการบริหารจัดการประโยชนและการดําเนินกิจกรรมทางทะเลอยางโปรงใส              

มีประสิทธิภาพ เปนธรรม สมดุล และย่ังยืน เพื่อใหการดําเนินการหรือกิจกรรมของทุกภาคสวนในการแสวงหา

ประโยชนจากทะเล เปนไปดวยความเรียบรอย บนพื้นฐานของการเคารพสิทธิ มีความเปนธรรมตอชุมชนในพื้นที ่

และสงผลกระทบเชิงลบนอยที่สุดตอสิ่งแวดลอมทางทะเล (ผลประโยชนฯ ขอท่ี ๒ ๓ และ ๔) 
 

๗. ใหมีการกําหนดเขตพื้นที่ปกครองทางทะเล เพื่อใหการบังคับใชกฎหมายเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

(ผลประโยชนฯ ขอท่ี ๒ ๓ และ ๔) 

  



บทท่ี ๗ 

ยุทธศาสตรการสรางความสมดุลและยั่งยืนของทรัพยากรและส่ิงแวดลอมทางทะเล 
 

ประเด็นปญหาสําคัญ 
 

๑. สิ่งแวดลอมถูกทําลายอยางหนัก รุนแรง และมีผลกระทบในวงกวาง 
 

๒. การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งจะสงผลกระทบอยางรายแรงในอนาคต 
 

๓. การแสวงหาผลประโยชนจากทะเลอยางขาดความรับผิดชอบ 
 

๔. ขาดนโยบาย/ยุทธศาสตรที่เหมาะสมในการกํากับดูแลการใชประโยชนจากทรัพยากรทางทะเล 
 

๕. การบังคับใชกฎหมายและการบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพ ขาดความรวมมือจากภาคสวนตางๆ 

จนทําใหสิ่งแวดลอมถูกทําลายอยางรวดเร็ว 
 

วัตถุประสงค 
 

เพื่อปกปอง รักษา และฟนฟูทรัพยากรและสิ่งแวดลอมทางทะเล 
 

เปาหมายการดําเนินงาน 
 

๑. มีมาตรการในการสรางความสมดุลและความย่ังยืนในการใชประโยชนจากทะเล โดยคํานึงถึงประเด็นสิ่งแวดลอม 
 

๒. มีการสงเสริมใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและการดําเนินกิจกรรม     

ที่เกี่ยวกับทรัพยากรและสิ่งแวดลอมทางทะเล 
 

๓. หนวยงานภาครัฐมีธรรมาภิบาลในการจัดการดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอมทางทะเล 
 

๔. มีมาตรการและกฎหมายในการควบคุมการใชประโยชนจากทรัพยากรและสิ่งแวดลอมทางทะเล  
 

๕. มีการใชประโยชนจากกรอบความรวมมือระหวางประเทศ 
 

แนวทางดําเนินการ 
 

๑. ผลักดันเรื่องการคํานึงถึงสิ่งแวดลอมใหเปนปจจัยสําคัญในกระบวนการทางนโยบาย ยุทธศาสตร 

และการดําเนินการที่เกี่ยวของกับทะเล รวมทั้งมีมาตรการเชิงรุกในการสรางความสมดุลและความย่ังยืน 

(ผลประโยชนของชาติทางทะเลขอท่ี ๓ และ ๔) 
 

๒. สนับสนุนและสงเสริมใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวมในกระบวนการทางนโยบายและการดําเนิน

กิจกรรมตางๆ ของภาครัฐตามกฎหมายและรัฐธรรมนูญบัญญัติไว (ผลประโยชนฯ ขอท่ี ๓ และ ๔) 
 

๓. สนับสนุนสิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากร และสงเสริมใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวมในการเฝาระวัง 

และดูแลรักษาสิ่งแวดลอมในพื้นที่ของตน ตลอดจนสรางความตระหนักรูถึงผลกระทบจากการทําลายทรัพยากร   

และสิ่งแวดลอม (ผลประโยชนฯ ขอท่ี ๓ และ ๔) 
 



- ๒๕ - 

 
๔. หนวยงานและภาคสวนตางๆ  ของรัฐที่เกี่ยวของและมีอํานาจหนาที่ จะตองดําเนินการในการบังคับใชกฎหมาย

อยางเครงครัด โปรงใส และมีความเปนธรรม เพื่อหยุดย้ังการสรางผลกระทบตอสิ่งแวดลอมทางทะเล รวมทั้ง

สรางขีดความสามารถในการจัดการกับมลพิษที่เกิดข้ึนไดอยางทันทวงที (ผลประโยชนฯ ขอท่ี ๒ ๓ และ ๔) 
 

๕. หนวยงานที่เกี่ยวของจะตองมีมาตรการในการควบคุมการแสวงหาประโยชนจากทะเลอยางเขมงวด  

ทั้งจากหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะธุรกิจที่แสวงหาผลประโยชนจากทะเลตองมีการจัดระเบียบและ

สรางจิตสํานึก รวมถึงสงเสริมใหมีการดําเนินการในลักษณะที่สมดุลตอทั้งชุมชนและสิ่งแวดลอม (ผลประโยชนฯ   

ขอท่ี ๓ และ ๔) 
 

๖. หนวยงานหรือองคกรที่มีหนาที่ดูแลสิ่งแวดลอมทางทะเลตองเรงรัดดําเนินการใหมีกฎหมายที่เกี่ยวของ

กับสิ่งแวดลอมทางทะเลที่ชัดเจนและมีลักษณะบูรณาการ ตลอดจนมีมาตรการที่เด็ดขาดและเปนธรรม (ผลประโยชนฯ 

ขอท่ี ๓ และ ๔) 
 

๗. สรางและใชประโยชนจากความรวมมือระหวางประเทศ โดยเฉพาะอยางย่ิงในกรอบความรวมมือ

ของกลุมประเทศอาเซียน เอเปค และความรวมมือภายใตอนุสัญญาตางๆ ซึ่งไทยเปนรัฐภาคี เพื่อสงเสริมความรวมมือ

ในการปกปอง รักษา และฟนฟูทรัพยากรและสิ่งแวดลอมทางทะเล (ผลประโยชนฯ ขอท่ี ๓ ๔ และ ๕) 

 

 

 

 

  



บทท่ี ๘ 

ยทุธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย องคความรู และความตระหนักรูความสําคัญของทะเล 
 

ประเด็นปญหาสําคัญ 
 

๑. ขาดองคกรและระบบฐานขอมูลที่เกี่ยวของกับทะเลทั้งดานความมั่นคงและดานอื่นๆ 
 

๒. ภาคประชาชนขาดความรู  ความเขาใจ  และขาดมิติทางความคิดที่เกี่ยวของกับทะเล 
 

๓. ภาครัฐขาดบุคลากรที่มีความรูความเขาใจ  และความชํานาญในเรื่องที่เกี่ยวของกับทะเล 
 

๔. ขาดการสงเสริมการเขามามีบทบาทของภาคประชาชนอยางเพียงพอ 
 

วัตถุประสงค 
 

เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย เสริมสรางองคความรู ความตระหนักรูความสําคัญของทะเลและปลูกจิตสํานึก

ในการรักษาทรัพยากร ตลอดจนสงเสริมการเขามามีสวนรวมของทุกภาคสวน 
 

เปาหมายการดําเนินงาน 
 

๑. การจัดต้ังสถาบันหรือองคกรทางวิชาการ เพื่อเสริมสรางองคความรูในการบริหารจัดการทางทะเล 
 

๒. ประชาชนมีความรูและความเขาใจการใชประโยชนจากทะเล 
 

๓. บุคลากรที่มีความรูความเช่ียวชาญทางทะเลในทุกมิติ 
 

๔. มีการสรางเครือขายและศักยภาพของชุมชนในการปกปองผลประโยชนของชาติทางทะเลเพื่อสนับสนุน   

การปฏิบัติของหนวยงานภาครัฐ 
 

๕. เพิ่มองคความรู การศึกษางานวิจัยทางวิชาการดานความมั่นคงแหงชาติทางทะเล 
 

แนวทางดําเนินการ 
 

๑. ใหจัดต้ังองคกรหรือสถาบันที่ทําหนาที่ศึกษา คนควา วิจัย และจัดการความรูเกี่ยวกับทะเลในรูปแบบ

ที่เหมาะสม เพื่อเปนศูนยกลางขอมูลเชิงวิชาการทางทะเล สมุทรศาสตร ธรณีวิทยา ชีววิทยาทางทะเล และ

อุตุนิยมวิทยาทางทะเล รวมทั้งวิศวกรรมชายฝงและสิ่งแวดลอม สําหรับใชประโยชนรวมกันในการปกปองและรักษา

ความมั่นคงของชาติ และการใชประโยชนจากทรัพยากรทางทะเลใหเกิดประโยชนสูงสุดและมีความย่ังยืน 

(ผลประโยชนของชาติทางทะเลขอท่ี ๒ ๓ ๔ และ ๕) 
 

๒. รณรงค ใหความรู การศึกษา และประชาสัมพันธกับประชาชนและผูที่มีสวนไดสวนเสีย ใหตระหนัก 

ถึงความสําคัญและการใชประโยชนจากทะเลอยางย่ังยืนและเหมาะสม รวมทั้งเปดโอกาสใหเขามามีสวนรวม

ในการปกปองและรักษาความมั่นคงทางทะเล (ผลประโยชนฯ ขอท่ี ๒ ๓ และ ๔) 

 

 

 
 



- ๒๗ - 

 
๓. เรงรัดการพัฒนาบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญดานการบริหารจัดการทางทะเล ดานนโยบายและ

ยุทธศาสตรทางทะเล ดานกฎหมายระหวางประเทศที่เกี่ยวของกับทางทะเล ดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอมทางทะเล 

และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับทางทะเลใหเพียงพอ รวมทั้งสงเสริมใหบุคลากรที่มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวของ 

กับการรักษาผลประโยชนและความมั่นคงทางทะเลใหไดรับการพัฒนาศักยภาพอยางตอเน่ือง เพื่อใหทันตอการเปลี่ยนแปลง

ของสถานการณทางทะเล (ผลประโยชนฯ ขอท่ี ๑ ๒ ๓ ๔ และ ๕) 
 

๔. เสริมสรางศักยภาพของคน ชุมชน พื้นที่บริเวณชายฝงทะเลและเกาะแกง รวมทั้งพัฒนาและจัดต้ังอาสาสมัคร

ในการปกปองผลประโยชนของชาติทางทะเล  ตลอดจนสรางเครือขายขอมูลขาวสารภาคประชาชน เพื่อสนับสนุน

การปฏิบัติของหนวยงานราชการในการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล และเปนเครือขายภาคประชาชนที่เขมแข็ง

ในการรวมมือกันปกปองดูแลสิทธิของคนและชุมชนในพื้นที่ (ผลประโยชนฯ ขอท่ี ๒ ๓ และ ๔) 
 

๕. ใหมีการศึกษาวิจัยทางวิชาการเพื่อเสริมสรางองคความรูในมิติดานความมั่นคงทางทะเล         

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนความมั่นคงแหงชาติทางทะเลไปสูการปฏิบัติในทุกระดับ ทั้งนโยบายและในระดับปฏิบัติ 

โดยเฉพาะการศึกษาวิจัยผลกระทบที่มีตอทรัพยากรและสิ่งแวดลอมทางทะเลจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

และภูมิประเทศบริเวณชายฝง รวมถึงผลกระทบจากการพัฒนาบริเวณชายฝงทะเล และเสนอมาตรการแกไข

และปรับตัวใหทันตอสถานการณ (ผลประโยชนฯ ขอท่ี ๒ ๓ และ ๔) 

 

 

 

  



บทท่ี 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 (ผลประโยชนของชาติทางทะเลขอท่ี ๑ ๒ ๓ ๔ และ ๕) 
 

๒. ติดตามและเรงรัดการพัฒนากฎ ระเบียบ แผน หรือกฎหมายภายในอื่นๆ เพื่อรองรับและ 

สนับสนุนสิทธิประโยชนของรัฐ และการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในพื้นที่ทางทะเล โดยใหสอดคลองกับหลักกฎหมาย

และพันธกรณีระหวางประเทศ รวมทั้งใหมีความสอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนไป (ผลประโยชนฯ ขอท่ี 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.) ตลอดจนใหมีการเช่ือมโยงแผนความมั่นคงแหงชาติทางทะเลกับแผนการบริหาร

ราชการแผนดิน และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (ผลประโยชนฯ ขอท่ี ๑ ๒ ๓ และ ๔) 
 

๔. ใหจัดต้ังหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบในการดูแลและรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเลที่มีอํานาจ

ตามกฎหมายในการสั่งการและการบูรณาการความรวมมือระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของกับการรักษาผลประโยชน   

ของชาติทางทะเลใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ (ผลประโยชนฯ ขอท่ี ๒ ๓ ๔ และ ๕) 
 

๕. ใหหนวยงานหรือองคกรในระดับทองถ่ิน สนับสนุนดวยการจัดทําแผนงาน โครงการ และงบประมาณ 

เพื่อดําเนินการตามแผนความมั่นคงแหงชาติทางทะเล (ผลประโยชนฯ ขอท่ี ๑ ๒ ๓ ๔ และ ๕) 
 

๖. ใหมีภาคีเครือขายสนับสนุนการนําแผนความมั่นคงแหงชาติทางทะเลไปปฏิบัติ โดยใหภาควิชาการ ภาคเอกชน 

และภาคประชาชนเขามามีสวนรวมเปนเครือขายในการขยายผลแผนความมั่นคงฯ (ผลประโยชนฯ ขอท่ี ๒ ๓ และ ๔) 
 

๗. ใหมีกลไกและระบบการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ โดยการสรางดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ เพื่อติดตาม 

ประสานงาน ประเมินผล และปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติตามแผนความมั่นคงแหงชาติทางทะเลอยางตอเน่ืองเปนรูปธรรม 

(ผลประโยชนฯ ขอท่ี ๒ ๓ และ ๔) 

 

 

  



บทท่ี ๑๐ 

แนวทางการขับเคล่ือนแผนความมั่นคงแหงชาติทางทะเล 
 

๑. การขับเคลื่อนแผนความมั่นคงแหงชาติทางทะเลไปสูการปฏิบัติ ภายใตกลไกระดับตางๆ 
 

 ๑.๑ ระดับนโยบาย 

  คณะกรรมการนโยบายและอํานวยการรักษาผลประโยชนแหงชาติทางทะเล (นอปท.) 

โดยมี รองนายกรัฐมนตรทีี่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เปนประธาน มีหนาที่จัดทํานโยบาย/ยุทธศาสตร แผนความมั่นคง

แหงชาติทางทะเล และอํานวยการ ประสานงาน และกํากับดูแลการปฏิบัติงาน ตลอดจนติดตาม ประเมินผล

การดําเนินงานของสวนราชการและหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ และมีการจัดต้ังคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวของ

ตามความจําเปน 
 

 ๑.๒ ระดับปฏิบัติท้ังในสวนกลางและในพ้ืนท่ีเปาหมาย 

  ๑.๒.๑ คณะอนุกรรมการประสานแผนงาน โครงการและงบประมาณ รวมท้ังติดตาม

และประเมินผลการดําเนินงาน  เปนกลไกหลักรับผิดชอบการประสานแผน งบประมาณ และการติดตามประเมินผล

ในสวนกลางระดับกระทรวง กรม และหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยมี รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ    

ที่เลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติมอบหมาย เปนประธาน มีหนาที่ประสานสวนราชการที่เกี่ยวของในการจัดทํา

แผนปฏิบัติการ และแผนการใชจายงบประมาณรองรับแผนความมั่นคงแหงชาติทางทะเล ตลอดจนการติดตาม 

และประเมินผลการปฏิบัติของสวนราชการและหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ 
 

  ๑.๒.๒ ศูนยประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล (ศรชล.) 

ข้ึนในกองทัพเรือ โดยมีขอบเขตรับผิดชอบการดําเนินงานทั้งในสวนกลาง และในพื้นที่เปาหมาย ประกอบดวย ๖ 

หนวยปฏิบัติหลัก ไดแก กองทัพเรือ กองบังคับการตํารวจนํ้า กรมศุลกากร กรมเจาทา กรมประมง และกรมทรัพยากร

ทางทะเลและชายฝง โดยมีกองทัพเรือเปนเจาภาพในการบริหารจัดการ มีเสนาธิการทหารเรือ เปนผูอํานวยการ 

ศรชล.ทําหนาที่ประสานงาน และอํานวยการชวยเหลือ สนับสนุนการปฏิบัติของหนวยงานตางๆ ที่ปฏิบัติงานในทะเล 

รวมทั้งการจัดต้ังหนวยยอยของ ศรชล.ไดแก ศรชล.เขต ๑ – ๓ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประสานการปฏิบัติ

ในระดับพื้นที่เปาหมาย 
 

๒. ปจจัยแหงความสําเร็จ 
 

 การขับเคลื่อนแผนความมั่นคงแหงชาติทางทะเลใหสามารถปฏิบั ติไดอยางเปนรูปธรรม   

จําเปนตองใหความสําคัญกับปจจัยที่เปนองคประกอบสําคัญ อันจะนําไปสูการความสําเร็จตามเปาหมายของแผน ดังน้ี 
 

 ๒.๑ มีระบบการบริหารจัดการแผนความมั่นคงฯ ท่ีมีประสิทธิภาพ โดยมีการจัดลําดับความสําคัญ 

ประเด็นยุทธศาสตร มีการแบงมอบความรับผิดชอบภารกิจของสวนราชการที่เปนหนวยเจาภาพและหนวยที่มีสวนรวม

ในการปฏิบัติตามแผนความมั่นคงแหงชาติทางทะเลที่ชัดเจน และมีการบูรณาการระหวางหนวยงานในการจัดทํา

แผนงานโครงการ รวมทั้งมีงบประมาณรองรับอยางพอเพียง 
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 ๒.๒ มีกลไกในการนําแผนความมั่นคงฯ ไปปฏิบัติและระบบการประเมินผล ทั้งในระดับนโยบาย 

และอํานวยการปฏิบัติ เพื่อติดตาม ประสานงาน ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนความมั่นคงแหงชาติทางทะเลที่ตอเน่ือง 

และสรางตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

 ๒.๓ มีการสรางความสมดุลและความสอดคลองท้ังดานความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม 

โดยการสรางหลักของการใชทะเลที่มองทะเลเปนภาพเดียวกันทั้งหมด และมีตัวช้ีวัดที่จะเปนตัวประเมินผล

หรือตัดสินรวมกัน ดวยการตระหนักถึงความซับซอนของกิจกรรมทางทะเลที่มีความหลากหลาย เชน ความเจริญกาวหนา

ทางเศรษฐกิจ การอยูดีมีสุขของคนในสังคม และความย่ังยืนของสิ่งแวดลอมทางทะเล 
 

 ๒.๔ มีการศึกษาวิจัยทางวิชาการเพ่ือเสริมสรางองคความรูในมิติทางดานความมั่นคงทางทะเล 

โดยการจัดต้ังองคกรที่มีสถานะ อํานาจหนาที่ และกฎหมายรองรับชัดเจนในการรักษาความมั่นคงและ

ผลประโยชนของชาติทางทะเล เพื่อศึกษาวิจัย สรางองคความรู และกระบวนการเรียนรู เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน

แผนความมัน่คงแหงชาติทางทะเลไปสูการปฏิบัติในทุกระดับ ทั้งนโยบายและในระดับปฏิบัติ รวมทั้งเพื่อใหมีงบประมาณ

ดําเนินงานเปนของตัวเองและสามารถบริหารจัดการไดอยางคลองตัว 
 

 ๒.๕ มีภาคีเครือขายสนับสนุนการดําเนินการตามยุทธศาสตรแผนความมั่นคงฯ โดยการใหภาคการเมือง 

ภาควิชาการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน โดยเฉพาะบทบาทขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เขามามีสวนรวมเปนเครือขายการขยายผลไปสูการปฏิบัติที่สามารถนําไปเช่ือมโยงกันได 
 

 ๒.๖ มีการรณรงคใหทุกภาคสวนต่ืนตัวและตระหนักถึงความรับผิดชอบรวมกันในการปองกัน 

และแกไขปญหาความมั่นคงทางทะเล โดยผลักดันใหเปนวาระแหงชาติ เพื่อใหเกิดการผนึกกําลังของคนในชาติ 

เปนภูมิคุมกันและพลังในการเผชิญกับภัยคุกคามไดอยางมั่นคง 
 

 ๒.๗ มีการปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานดานความมั่นคงทางทะเล 

โดยเฉพาะในสวนที่เอื้ออํานวยใหการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล การแกไขปญหาภัยคุกคามความมั่นคง

รูปแบบใหม ความมั่นคงทางพลังงาน ทางสิ่งแวดลอมและทางอาหาร ฯลฯ ดําเนินไปดวยความมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล 
 

 ๒.๘ มีการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร/นโยบายท่ีเก่ียวของ โดยเฉพาะแผนพัฒนาเศรษฐกิจ  

และสังคมแหงชาติ และแผนการบริหารราชการแผนดินอยางชัดเจน เพื่อจะไดมีการผลักดันงบประมาณ  

ในการดําเนินการตามแผนความมั่นคงแหงชาติทางทะเล 

 

 

 

  



ภาคผนวก ก 

 

 

 

 

ตารางการแบงมอบหนวยงานรับผิดชอบ 

ตามแผนความมั่นคงแหงชาติทางทะเล 

(พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๔) 

 

 
 



- ๓๓ – 

 
 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ การพัฒนาศักยภาพความมั่นคงของชาติทางทะเล 
วัตถุประสงค แนวทางในการดําเนินการ หนวยงานรับผิดชอบหลัก หนวยงานรับผิดชอบรวม 

 

  ๑.  เพื่อปกปองและรักษา

อํานาจอธิปไตย บูรณภาพ

แหงดินแดน สิทธิอธิปไตย 

และเขตอํานาจของชาติทางทะเล

จากภัยคุกคามทุกรูปแบบ 

 

 

  ๑.๑  ใชพลังอํานาจของชาติทั้งมวลในการจัดการกับภัยคุกคามที่เปนรัฐ

ดวยแนวคิดเชิงปองกันและปองปราม โดยมุงเนนการเปนผูนําในการสราง

ความสัมพันธ ความเขาใจ ความไวเ น้ือเช่ือใจระหวางประเทศ      

และความรวมมือกับประเทศตางๆ ตลอดจนใชและแสวงหากลไก  

การแกไขปญหาความขัดแยงที่เกิดข้ึนโดยสันติวิธี เนนการเจรจา   

ทางการเมืองและการทูตเปนหลัก ทั้งน้ี ในสถานการณที่หลีกเลี่ยง

การใชกําลังไมได จะตองมีความพรอมและศักยภาพในควบคุม    

และคลี่คลายสถานการณไมใหบานปลายจนสงผลกระทบตอสิทธิ  

และอธิปไตยของประเทศ 

 

 

กระทรวงกลาโหม 

(กองทัพเรือ) 

 

๑. กระทรวงการตางประเทศ 

๒. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

๓. สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ 

๔. สํานักงานตํารวจแหงชาติ (กองบังคับการตํารวจนํ้า) 

๕. หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 

 

 

  ๑.๒  เสริมสรางและพัฒนากําลังทางเรือใหสอดคลองกับกําลังอํานาจอื่นๆ

ของชาติ โดยใหอยูในระดับที่เหมาะสมเพียงพอและตอการเปลี่ยนแปลง

ของดุลกําลังในภูมิภาค ทั้งใหสอดคลองกับความจําเปนในการปฏิบัติ

ภารกิจและหนาที่ในการปองกันประเทศ และการรักษาผลประโยชน

ของชาติทางทะเลใหมีความมั่นคงย่ังยืน รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนา

ทางเศรษฐกิจและสังคมของชาติ 

 

กระทรวงกลาโหม 

(กองทัพเรือ) 

 

๑. กระทรวงการตางประเทศ 

๒. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

๓. หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 

  

 

 

 

 



- ๓๔ – 

 
 

วัตถุประสงค แนวทางในการดําเนินการ หนวยงานรับผิดชอบหลัก หนวยงานรับผิดชอบรวม 

 
 

  ๑.๓  พัฒนาความรวมมือและความเขาใจอันดีกับหนวยงานทางทะเล

ของประเทศเพื่อนบานและมิตรประเทศในทุกระดับ สนับสนุนใหมีการฝก 

การลาดตระเวนรวม การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารทางทะเล และ

กิจกรรมอื่นๆ ที่เอื้อใหเกิดชองทางการติดตอสื่อสารและการสราง

ความสัมพันธที่ดีระหวางกัน รวมทั้ง สนับสนุนภารกิจการรักษา

สันติภาพที่เหมาะสมทั้งในระดับภูมิภาคและในระดับโลก โดยเฉพาะ

ภายใตกรอบของอาเซียนและองคการสหประชาชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระทรวงกลาโหม 

(กองทัพเรือ) 

 

๑. กระทรวงการตางประเทศ 

๒. กระทรวงคมนาคม 

๓. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

๔. กระทรวงพลังงาน 

๕ สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ 

๖. ศรชล. 

๗. สํานักงานตํารวจแหงชาติ (กองบังคับการตํารวจนํ้า) 

๘. หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 

 

 



- ๓๕ – 

 

วัตถุประสงค แนวทางในการดําเนินการ หนวยงานรับผิดชอบหลัก หนวยงานรับผิดชอบรวม 

 
 

  ๑.๔  สงเสริมความสัมพันธ ความเขาใจ ความไวเน้ือเช่ือใจระหวางประเทศ 

และความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานทั้ งในและนอกภูมิภาค  

เพื่อลดความขัดแยงและแรงกดดันตอการใชกําลังและขีดความสามารถ

ทางทหารโดยไมจําเปน รวมถึงแสดงบทบาทที่สรางสรรคในการยุติความ

ขัดแยงระหวางประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระทรวงการตางประเทศ 
 

๑. กระทรวงมหาดไทย 

๒. กระทรวงกลาโหม 

๓. สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ 

๔. ศรชล. 

๕. หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  

 

 



- ๓๖ – 

 

วัตถุประสงค แนวทางในการดําเนินการ หนวยงานรับผิดชอบหลัก หนวยงานรับผิดชอบรวม 

 
 

  ๑.๕  ผนึกกําลังอํานาจแหงชาติทั้งมวลในการเรงรัดการแกไข

ปญหาเขตแดนทางทะเลกับประเทศเพื่อนบานใหบรรลุผลโดยเร็ว 

โดยเนนการเจรจาทางการเมืองและการทูต เพื่อใหสามารถตกลง 

แบงเขตแดนทางทะเลกันไดทั้งหมด หรือใหเหลือพื้นที่ขัดแยงนอยที่สุด 

โดยพิจารณาความเหมาะสมและความเปนไปไดในการจัดทําพื้นที่

พัฒนารวมหรืออื่นๆ บนพื้นฐานของการดํารงบูรณภาพแหงดินแดน

และความสัมพันธอันดีที่ย่ังยืนระหวางประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระทรวงการตางประเทศ 
 

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 – 

 

ยุทธศาสตรท่ี ๒ การคุมครองการใชประโยชนจากทะเล 
วัตถุประสงค แนวทางในการดําเนินการ หนวยงานรับผิดชอบหลัก หนวยงานรับผิดชอบรวม 

 

  ๒.  เพื่อคุมครองและรักษาชีวิต 

สิทธิ และทรัพยสินของประชาชน

ที่ดําเนินกิจกรรมหรือมี

ความเกี่ยวของกับทะเลทั้ง

ในและนอกนานนํ้า 

 

  ๒.๑  เจรจา สรางความสัมพันธ และความเขาใจกับประเทศที่ใชความรุนแรง

ในการบังคับใชกฎหมาย เพื่อสรางมาตรการและกลไกระหวางประเทศ   

ในการระงับการกระทําอันรุนแรงที่จะเกิดกับเรือและประชาชนของ

ประเทศไทย ตลอดจนเพื่อเปนชองทางในการคุมครองและชวยเหลือ

ผูที่ไดรับความเดือดรอน 

 

 

กระทรวงการตางประเทศ 
 

๑. กระทรวงมหาดไทย 

๒. กระทรวงกลาโหม 

๓. กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

๔ กระทรวงคมนาคม 

๕. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

   ๕.๑ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 

   ๕.๒ กรมทรัพยากรธรณี 

   ๕.๓ กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 

๖. กระทรวงยุติธรรม 

๗. ศรชล.  

๘. หนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของ  
 

  ๒.๒  ดําเนินการทางการทูตและการทหารเพื่อสนับสนุนความรวมมือ

ระหวางประเทศในการจัดการกับประเด็นปญหาโจรสลัด พรอมกับ

สนับสนุนเรือไทยและเรือที่ขนสงสินคาไทยที่ตองผานพื้นที่เสี่ยงภัย 

ใหมีมาตรการในการปองกันตนเองและใชประโยชนจากกองกําลัง

นานาชาติที่อยูในพื้นที ่
 

หมายเหตุ แบงหนวยงานรับผิดชอบหลักเปน ๒ หนวย 

              ๑. ดานการทูต     - กระทรวงการตางประเทศ 

              ๒. ดานการทหาร - กระทรวงกลาโหม (กองทัพเรือ) 
 

 

๑. กระทรวงการตางประเทศ 

๒. กระทรวงกลาโหม 

    (กองทัพเรือ) 

 

 

๑. ดานการทูต 

    ๑.๑ กระทรวงกลาโหม (กองทัพเรือ) 

    ๑.๒ กระทรวงคมนาคม (กรมเจาทา) 

    ๑.๓ สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาต ิ

    ๑.๔ ศรชล. 

    ๑.๕ หนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของ 

๒. ดานการทหาร 

    ๒.๑ กระทรวงการตางประเทศ 

    ๒.๒ กระทรวงคมนาคม (กรมเจาทา) 

    ๒.๓ สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาต ิ

    ๒.๔ ศรชล. 

    ๒.๕ หนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของ 

 
 



- ๓๘ – 

 

วัตถุประสงค แนวทางในการดําเนินการ หนวยงานรับผิดชอบหลัก หนวยงานรับผิดชอบรวม 

 
 

  ๒.๓  เสริมสรางและพัฒนาระบบตรวจการณ เฝาตรวจติดตาม 

ควบคุมเรือ และพิสูจนทราบเปาหมายตางๆ ทางทะเลใหไดอยางรวดเร็ว

และมีประสิทธิภาพ เพื่อปกปองและรักษาอํานาจอธิปไตย บูรณภาพ

แหงดินแดน และสิทธิอธิปไตยทางทะเลจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ 

รวมทั้ง เพื่อเสริมสรางความมั่นคงในการควบคุมกิจกรรมทางทะเล 

การบังคับใชกฎหมาย การใหความคุมครอง และความปลอดภัย 

 

 

 

ศรชล. 
 

๑. กระทรวงมหาดไทย 

๒. กระทรวงกลาโหม (กองทัพเรือ) 

๓. กระทรวงเกษตรและสหกรณ (กรมประมง)  

๔. กระทรวงพลังงาน (กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ) 

๕. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

   ๕.๑ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 

   ๕.๒ กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 

๖. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

๗. กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

๘. กระทรวงคมนาคม (กรมเจาทา) 

๙. สํานักงานตํารวจแหงชาติ  

    ๙.๑ สํานักงานตรวจคนเขาเมือง 

    ๙.๒ กองบังคับการตํารวจนํ้า 

๑๐. สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ 

๑๑. สํานักขาวกรองแหงชาติ 

๑๒. หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  

 

 

 
 



- ๓๙ – 

 

วัตถุประสงค แนวทางในการดําเนินการ หนวยงานรับผิดชอบหลัก หนวยงานรับผิดชอบรวม 

 
 

  ๒.๔  ในเรื่องภัยพิบัติ สาธารณภัย และภัยธรรมชาติ ใหมีการปรับปรุง

และพัฒนาองคกร กลไก เครื่องมือ ขีดความสามารถ ความรวมมือ

ระหวางเจาหนาที่รัฐกับประชาชน และความรวมมือระหวางประเทศ 

ตลอดจนการเช่ือมระบบฐานขอมูลแบบบูรณาการ และการเตือนภัย

ลวงหนาในทุกระดับ เพื่อใหมีการติดตาม คนหา ชวยเหลือ บรรเทา 

ฟนฟู  และเยียวยาผูประสบภัยทางทะเลอยางมีประสิทธิภาพ      

ตามมาตรฐานสากล ตลอดจนสรางและแสวงหากลไกเพื่อประสาน     

ความรวมมือกับนานาประเทศ 

 

 

 

กระทรวงมหาดไทย 
(กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย) 

 

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 (กองบังคับการตํารวจนํ้า) 

๑๐. หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  

 

 

 
 



- 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

ของหนวยงานของไทยในการเขาไปมีสวนรวมในความรวมมือน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

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 – 

 

ยุทธศาสตรท่ี ๓ การสรางความสงบเรียบรอย และสงเสริมการใชประโยชนจากทะเล 
วัตถุประสงค แนวทางในการดําเนินการ หนวยงานรับผิดชอบหลัก หนวยงานรับผิดชอบรวม 

 

  ๓.  เพื่อจัดการและควบคุม

การใชทะเลใหมีความสงบ

เรียบรอย มีประสิทธิภาพ 

เอื้อตอการดําเนินกิจกรรม

รวมกันอยางสมดุลและย่ังยืน 

ตลอดจนสงเสริมศักยภาพ

ในการแสวงหาผลประโยชน

ของชาติทางทะเล 

 

  ๓.๑  สงเสริมใหมีการพัฒนา การอํานวยความสะดวก และการเช่ือมโยง

เสนทางคมนาคมทางทะเล ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ

และความรวมมือทั้งในและระหวางประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

กระทรวงคมนาคม 

 

 

๑. กระทรวงการตางประเทศ 

๒. กระทรวงกลาโหม 

๓. กระทรวงการคลัง 

๔. กระทรวงพลังงาน 

๕. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

๖. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

๗. หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  

 

 

  ๓.๒  สงเสริมความรวมมือในการสรางเครือขายคมนาคมขนสง การประมง  

และการทองเที่ยวทางทะเล รวมถึงใหมีการบริหารจัดการ และใช

ประโยชนจากทะเลอยางมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย 

 

 

 

 

 

 

 

ศรชล. 
 

ทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ 

 



- ๔๒ – 

 

วัตถุประสงค แนวทางในการดําเนินการ หนวยงานรับผิดชอบหลัก หนวยงานรับผิดชอบรวม 

 
 

  ๓.๓  สงเสริมและสนับสนุนกิจการพาณิชยนาวี เพื่อเปนการสราง

ผลประโยชนทางเศรษฐกิจ และสนับสนุนภารกิจดานความมั่นคง   

ในภาวะไมปกติ โดยกําหนดใหมีกรอบมาตรฐานและการสราง

แรงจูงใจที่ชัดเจนและเหมาะสม อาทิ การสงเสริมการลงทุน การลดภาษี  

เป นต น ตลอดจนมี การส ง เ สริ มการแสวงหาผลประ โยชน            

ทาง เ ศรษฐกิ จ  ทั้ ง ในและนอกน าน นํ้ าที่ มี ทิ ศท าง  ชั ด เ จ 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

วัฒนธรรมของชุมชนในพื้นที่ รวมทั้งการใหความสําคัญในเรื่อง

ผลกระทบที่มีตอสิ่งแวดลอมทางทะเล 

 

 

 

 

 

ศรชล. 
 

๑. กระทรวงพลังงาน 

๒. กระทรวงกลาโหม (กองทัพเรือ) 

๓. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

๔. หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  

 



- ๔๓ – 

 

วัตถุประสงค แนวทางในการดําเนินการ หนวยงานรับผิดชอบหลัก หนวยงานรับผิดชอบรวม 

 
 

  ๓.๕  หนวยงานที่เกี่ยวของกับการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล

ตองจัดใหมีมาตรการเชิงปองกัน และมาตรการแกไขปญหาความขัดแยง

อันเกิดจากการใชทรัพยากรทางทะเลอยางสันติวิธีและเปนธรรมแกทุกฝาย 

 

 

 

 

 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

๑. กรมทรัพยากรทางทะเล 

    และชายฝง 

๒. กรมทรัพยากรธรณี 

๓. กรมสงเสริมคุณภาพ    

    สิ่งแวดลอม 

 

๑. กระทรวงมหาดไทย 

๒. กระทรวงกลาโหม 

๓. กระทรวงเกษตรและสหกรณ (กรมประมง) 

๔. กระทรวงพลังงาน 

๕. สํานักงานตํารวจแหงชาติ(กองบังคับการตํารวจนํ้า) 

๖. ศรชล. 

๗. หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  

 

 
 

  ๓.๖  จัดระเบียบการบริหารจัดการประโยชนและการดําเนิน

กิจกรรมทางทะเลอยางโปรงใส มีประสิทธิภาพ เปนธรรม สมดุล 

และย่ังยืน เพื่อใหการดําเนินการหรือกิจกรรมของทุกภาคสวนในการ

แสวงหาประโยชนจากทะเล เปนไปดวยความเรียบรอย บนพื้นฐาน

ของการเคารพสิทธิ มีความเปนธรรมตอชุมชนในพื้นที่ และสงผล

กระทบเชิงลบนอยที่สุดตอสิ่งแวดลอมทางทะเล 

 

 

 

 

 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

๑. กรมทรัพยากรทางทะเล 

    และชายฝง 

๒. สํานักงานนโยบายและ 

    แผนทรัพยากรธรรมชาติ 

    และสิ่งแวดลอม 

๓. กรมทรัพยากรธรณี 

 

ทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ 

 



- 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 – 

 

ยุทธศาสตรท่ี ๔  การสรางความสมดุลและยั่งยืนของทรัพยากรและส่ิงแวดลอมทางทะเล 
วัตถุประสงค แนวทางในการดําเนินการ หนวยงานรับผิดชอบหลัก หนวยงานรับผิดชอบรวม 

 

  ๔.  เพื่อปกปอง รักษา และฟนฟ ู

ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม

ทางทะเล  

 

  ๔.๑  ผลักดันเรื่องการคํานึงถึงสิ่งแวดลอมใหเปนปจจัยสําคัญ        

ในกระบวนการทางนโยบาย ยุทธศาสตร และการดําเนินการที่เกี่ยวของ

กับทะเล รวมทั้งมีมาตรการเชิงรุกในการสรางความสมดุลและความย่ังยืน 

 

 

 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

(ทุกหนวยงาน) 

๑. กระทรวงเกษตรและสหกรณ (กรมประมง) 

๒. กระทรวงการตางประเทศ 

๓. กระทรวงมหาดไทย 

๔. กระทรวงกลาโหม 

๕. กระทรวงพลังงาน 

๖. ศรชล. 

๗. หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  
 

  ๔.๒  สนับสนุนและสงเสริมใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวม       

ในกระบวนการทางนโยบายและการ ดําเนินกิจกรรมตางๆ          

ของภาครัฐตามกฎหมายและรัฐธรรมนูญบัญญัติไว 

 

 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

(ทุกหนวยงาน) 

๑. กระทรวงกลาโหม 

๒. กระทรวงมหาดไทย 

๓. กระทรวงเกษตรและสหกรณ (กรมประมง) 

๔. กระทรวงพลังงาน 

๕. ศรชล. 

๖. หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  
 

  ๔.๓  สนับสนุนสิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากร และสงเสริมให

ภาคประชาชนเขามามีสวนรวมในการเฝาระวัง และดูแลรักษา

สิ่งแวดลอมในพื้นที่ของตน ตลอดจนสรางความตระหนักรู ถึง

ผลกระทบจากการทําลายทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 

 

 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

(ทุกหนวยงาน) 

๑. กระทรวงเกษตรและสหกรณ (กรมประมง) 

๒. กระทรวงกลาโหม 

๓. กระทรวงมหาดไทย 

๔. กระทรวงพลังงาน 

๕. ศรชล. 

๖. หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  



- ๔๖ – 

 
 

วัตถุประสงค แนวทางในการดําเนินการ หนวยงานรับผิดชอบหลัก หนวยงานรับผิดชอบรวม 

   ๔.๔  หนวยงานและภาคสวนตางๆ ของรัฐที่เกี่ยวของและมีอํานาจหนาที ่

จะตองดําเนินการในการบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด โปรงใส 

และมีความเปนธรรม เพื่อหยุดย้ังการสรางผลกระทบตอสิ่งแวดลอม

ทางทะเล รวมทั้งสรางขีดความสามารถในการจัดการกับมลพิษ       

ที่เกิดข้ึนไดอยางทันทวงที  

 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

๑. กรมอทุยานแหงชาติสัตวปา 

    และพันธุพืช 

๒. กรมทรัพยากรทางทะเล 

    และชายฝง 

๓. กรมทรัพยากรธรณี 

๔. กรมควบคุมมลพิษ 

๕. สํานักงานนโยบายและแผน 

    ทรัพยากรธรรมชาติและ 

    สิ่งแวดลอม 

๑. กระทรวงมหาดไทย 

๒. กระทรวงเกษตรและสหกรณ (กรมประมง) 

๓. กระทรวงคมนาคม (กรมเจาทา) 

๔. กระทรวงอุตสาหกรรม (กรมโรงงานอุตสาหกรรม) 

๕. กระทรวงพลังงาน 

๖. สํานักงานตํารวจแหงชาติ (กองบังคับการตํารวจนํ้า) 

๗. ศรชล. 

๘. หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  

  ๔.๕  หนวยงานที่เกี่ยวของจะตองมีมาตรการในการควบคุม       

การแสวงหาประโยชนจากทะเลอยางเขมงวด ทั้งจากหนวยงานของ

ภาครัฐและภาคเอกชน  โดยเฉพาะธุรกิจที่แสวงหาผลประโยชน   

จากทะเลตองมีการจัดระเบียบและสรางจิตสํานึก รวมถึงสงเสริม     

ใหมีการดําเนินการในลักษณะที่สมดุลตอทั้งชุมชนและสิ่งแวดลอม 

 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

๑. กรมอุทยานแหงชาติสัตวปา 

    และพันธุพืช 

๒. กรมทรัพยากรทางทะเล 

    และชายฝง 

๓. กรมทรัพยากรธรณี 

 

๑. กระทรวงเกษตรและสหกรณ (กรมประมง) 

๒. กระทรวงคมนาคม (กรมเจาทา) 

๓. กระทรวงมหาดไทย 

๔. กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา  

๕. กระทรวงกลาโหม 

๖. กระทรวงพลังงาน (กรมเชื้อเพลิงธรรมชาต)ิ 

๗. สํานักงานตํารวจแหงชาติ (กองบังคับการตํารวจนํ้า) 

๘. ศรชล.  

๙. หนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของ  
 



- ๔๗ – 

 

วัตถุประสงค แนวทางในการดําเนินการ หนวยงานรับผิดชอบหลัก หนวยงานรับผิดชอบรวม 

 

 

 

 

 

 

  ๔.๖  หนวยงานหรือองคกรที่มีหนาที่ดูแลสิ่งแวดลอมทางทะเล  

ตองเรงรัดดําเนินการใหมีกฎหมายที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม      

ทางทะเลที่ชัดเจนและมีลักษณะบูรณาการ ตลอดจนมีมาตรการ     

ที่เด็ดขาด และเปนธรรม 

 

 

 

 

 

 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

๑. กรมทรัพยากรทางทะเล 

    และชายฝง 

๒. กรมอุทยานแหงชาติสัตวปา 

    และพันธุพืช 

๓. กรมทรัพยากรธรณี 

๔. กรมควบคุมมลพิษ 

 

๑. กระทรวงมหาดไทย 

๒. กระทรวงพลังงาน 

๓. ศรชล. 

๔. หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  

 

  ๔.๗  สรางและใชประโยชนจากความรวมมือระหวางประเทศ 

โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรอบความรวมมือของกลุมประเทศอาเซียน

เอเปค และความรวมมือภายใตอนุสัญญาตางๆ ซึ่งไทยเปนภาคี 

เพื่อสงเสริมความรวมมือในการปกปอง รักษา และฟนฟูทรัพยากร

และสิ่งแวดลอมทางทะเล 

 

 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

(ทุกหนวยงาน) 

 

๑. กระทรวงการตางประเทศ 

๒. กระทรวงกลาโหม 

๓. กระทรวงเกษตรและสหกรณ (กรมประมง) 

๔. กระทรวงคมนาคม 

๕. กระทรวงพลังงาน 

๖. ศรชล. 

๗. หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  

 

 

 
 



- ๔๘ – 

 

ยุทธศาสตรท่ี ๕  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย  องคความรู  และความตระหนักรูความสําคัญของทะเล 
วัตถุประสงค แนวทางในการดําเนินการ หนวยงานรับผิดชอบหลัก หนวยงานรับผิดชอบรวม 

 

  ๕.  เพื่อพัฒนาทรัพยากร

มนุษย เสริมสรางองคความรู 

ความตระหนักรูความสําคัญ

ของทะเล และปลูกจิตสํานึก

ในการรักษาทรัพยากร

ตลอดจนสงเสริมการเขามา

มีสวนรวมของทุกภาคสวน 

 

  ๕.๑  ใหจัดต้ังองคกรหรือสถาบันที่ทําหนาที่ศึกษา คนควา วิจัย 

และจัดการความรูเกี่ยวกับทะเลในรูปแบบที่เหมาะสม เพื่อเปน

ศูนยกลางขอมูลเชิงวิชาการทางทะเล สมุทรศาสตร ธรณีวิทยา 

ชีววิทยาทางทะเล และอุตุนิยมวิทยาทางทะเล รวมทั้งวิศวกรรมชายฝง

และสิ่งแวดลอม สําหรับใชประโยชนรวมกันในการปกปองและรักษา

ความมั่นคงของชาติ และการใชประโยชนจากทรัพยากรทางทะเล    

ใหเกิดประโยชนสูงสุดและมีความย่ังยืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ 
 

๑. กระทรวงศึกษาธิการ 

    ๑.๑ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

          - สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 

          - สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ 

            การศึกษาตามอัธยาศัย 

          - สํานักนโยบายและยุทธศาสตร 

    ๑.๒ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

    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. กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา 

๕. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

๖. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

๗. กระทรวงกลาโหม      ๘. กระทรวงมหาดไทย 

๙. กระทรวงคมนาคม   ๑๐. กระทรวงพลังงาน 

๑๑. หนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของ  



- ๔๙ – 

 
 

วัตถุประสงค แนวทางในการดําเนินการ หนวยงานรับผิดชอบหลัก หนวยงานรับผิดชอบรวม 

 
 

  ๕.๒  รณรงค ใหความรู การศึกษา และประชาสัมพันธกับประชาชน

และผูที่มีสวนไดสวนเสีย ใหตระหนักถึงความสําคัญและการใช

ประโยชนจากทะเลอยางย่ังยืนและเหมาะสม รวมทั้งเปดโอกาสใหเขามา 

มีสวนรวมในการปกปองและรักษาความมั่นคงทางทะเล  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ 

 

 

 

๑. กระทรวงศึกษาธิการ 

    ๑.๑ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

          - สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 

          - สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ 

            การศึกษาตามอัธยาศัย 

          - สํานักนโยบายและยุทธศาสตร 

    ๑.๒ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

    ๑.๓ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

    ๑.๔ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

๒. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

    ๒.๑ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 

    ๒.๒ กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 

    ๒.๓ กรมทรัพยากรธรณี 

    ๒.๔ กรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม 

๓. กระทรวงกลาโหม 

๔. กระทรวงเกษตรและสหกรณ (กรมประมง) 

๕. กระทรวงการคลัง (กรมศุลกากร) 

๖. กระทรวงคมนาคม (กรมเจาทา) 

๗. สํานักงานตํารวจแหงชาติ (กองบังคับการตํารวจนํ้า) 

๘. กรมประชาสัมพันธ 

๙. ศรชล. 

๑๐. หนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของ  



- ๕๐ – 

 

วัตถุประสงค แนวทางในการดําเนินการ หนวยงานรับผิดชอบหลัก หนวยงานรับผิดชอบรวม 

   ๕.๓  เรงรัดการพัฒนาบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญดานการบริหารจัดการ

ทางทะเล ดานนโยบายและยุทธศาสตรทางทะเล  ดานกฎหมายระหวางประเทศ

ที่เกี่ยวของกับทางทะเล ดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอมทางทะเล 

และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวของกับทางทะเลใหเพียงพอ รวมทั้งสงเสริม  

ใหบุคลากรที่มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวของ  กับการรักษาผลประโยชน

และความมั่นคงทางทะเลใหไดรับการพัฒนาศักยภาพอยางตอเน่ือง 

เพื่อใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของสถานการณทางทะเล 

 

 

สํานักงานคณะกรรมการ

ขาราชการพลเรือน 

๑. กระทรวงกลาโหม 

๒. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

    ๒.๑ สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

    ๒.๒ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 

    ๒.๓ กรมควบคุมมลพิษ 

    ๒.๔ กรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม 

    ๒.๕ กรมทรัพยากรธรณี 

    ๒.๖ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอม 

๓. กระทรวงเกษตรและสหกรณ (กรมประมง) 

๔. กระทรวงคมนาคม (กรมเจาทา) 

๕. กระทรวงการคลัง (กรมศุลกากร) 

๖. กระทรวงอุตสาหกรรม (กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร) 

๗. กระทรวงมหาดไทย 

๘. กระทรวงศึกษาธิการ 

    ๘.๑ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

          - สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 

          - สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ 

            การศึกษาตามอัธยาศัย 

          - สํานักนโยบายและยุทธศาสตร 

    ๘.๒ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

    ๘.๓ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

    ๘.๔ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

๙. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ

๑๐. สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาต ิ

๑๑. สํานักงานตํารวจแหงชาติ (กองบังคับการตํารวจน้ํา) 

๑๒. ศรชล. 

๑๓. หนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของ  



- ๕๑ – 

 
 

วัตถุประสงค แนวทางในการดําเนินการ หนวยงานรับผิดชอบหลัก หนวยงานรับผิดชอบรวม 

 
 

  ๕.๔  เสริมสรางศักยภาพของคน ชุมชน พื้นที่บริเวณชายฝงทะเล

และเกาะแกง รวมทั้งพัฒนาและจัดต้ังอาสาสมัครในการปกปอง

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 (กองบังคับการตํารวจนํ้า) 

๙. กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 

๑๐. ศรชล. 

๑๑. หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  

 

 



- ๕๒ – 

 

วัตถุประสงค แนวทางในการดําเนินการ หนวยงานรับผิดชอบหลัก หนวยงานรับผิดชอบรวม 

   ๕.๕  ใหมีการศึกษาวิจัยทางวิชาการเพื่อเสริมสรางองคความรูในมิติ

ดานความมั่นคงทางทะเล เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนความมั่นคง

แหงชาติทางทะเลไปสูการปฏิบัติในทุกระดับ ทั้งนโยบายและในระดับปฏิบัติ 

โดยเฉพาะการศึกษาวิจัยผลกระทบที่มีตอทรัพยากรและสิ่งแวดลอมทางทะเล

จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศบริเวณชายฝง 

รวมถึงผลกระทบจากการพัฒนาบริเวณชายฝงทะเล และเสนอมาตรการ

แกไขและปรับตัวใหทันตอสถานการณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ 

 

๑. กระทรวงศึกษาธิการ 

    ๑.๑ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

          - สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 

          - สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

          - สํานักนโยบายและยุทธศาสตร 

    ๑.๒ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

    ๑.๓ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

    ๑.๔ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

๒. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

    ๒.๑ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 

    ๒.๒ กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 

    ๒.๓ กรมทรัพยากรธรณี 

    ๒.๔ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

    ๒.๕ กรมควบคุมมลพิษ 

    ๒.๖ กรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม 

๓. กระทรวงเกษตรและสหกรณ (กรมประมง) 

๔. กระทรวงกลาโหม   

๕. กระทรวงมหาดไทย 

๖. กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 

๗. กระทรวงคมนาคม (กรมเจาทา) 

๘. กระทรวงพลังงาน 

๙. กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

๑๐. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

๑๑. สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 

๑๒. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

๑๓. หนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของ  
 



- ๕๓ – 

 

ยุทธศาสตรท่ี ๖  การบริหารจัดการผลประโยชนของชาติทางทะเลโดยองคกรของรัฐ 
วัตถุประสงค แนวทางในการดําเนินการ หนวยงานรับผิดชอบหลัก หนวยงานรับผิดชอบรวม 

 

  ๖.  เพื่อจัดทําและพัฒนา

กฎหมาย และการบริหาร

จัดการทางทะเลโดยองคกร

ของรัฐ 

 

   ๖.๑  ใหมีการดําเนินการเพื่อรองรับการเขาเปนภาคีอนุสัญญา

สหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ รวมถึงใหมีการ

พิจารณาเขาเปนภาคีสนธิสัญญาหรือความตกลงระหวางประเทศอื่นๆ

ที่เกี่ยวของกับทะเลโดยเร็ว โดยคํานึงถึงผลประโยชนของชาติอยาง

รอบคอบทุกดาน  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระทรวงการตางประเทศ 
 

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 (กองบังคับการตํารวจนํ้า) 

๑๑. หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  

 

 

 

 
 



- ๕๔ – 

 

วัตถุประสงค แนวทางในการดําเนินการ หนวยงานรับผิดชอบหลัก หนวยงานรับผิดชอบรวม 

 
 

  ๖.๒  ติดตามและเรงรัดการพัฒนากฎ ระเบียบ แผน หรือกฎหมาย

ภายในอื่นๆ เพื่อรองรับและสนับสนุนสิทธิประโยชนของรัฐ และการ

ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในพื้นที่ทางทะเล โดยใหสอดคลองกับหลัก

กฎหมายและพันธกรณีระหวางประเทศ รวมทั้งใหมีความทันสมัย

สอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนไป 

 

 

 

 

 

 

กระทรวงการตางประเทศ 
 

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 (กองบังคับการตํารวจนํ้า) 

๑๑. ศรชล. 

๑๒. สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

๑๓. หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  

 

 
 
 

 



- ๕๕ – 

 

วัตถุประสงค แนวทางในการดําเนินการ หนวยงานรับผิดชอบหลัก หนวยงานรับผิดชอบรวม 

 
 

  ๖.๓  ใหสวนราชการและหนวยงานที่เกี่ยวของนําแผนความมั่นคงแหงชาติ

ทางทะเลไปปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ โดยเรงดําเนินการจัดทําแผนงาน 

โครงการ และงบประมาณรองรับ รวมทั้งกําหนดมาตรการที่สําคัญ 

โดยประสานการดําเนินงาน และบูรณาการรวมกันระหวางสวนราชการ

และเครือขายที่เกี่ยวของอยางเปนเอกภาพ รวมทั้งใหมีการกําหนดการ

ดําเนินการตามยุทธศาสตรฯ ในแผนพัฒนากลุมจังหวัดภายใตการบริหาร

จัดการของคณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ 

(ก.บ.ก.) และแผนพัฒนาจังหวัดภายใตการบริหารจัดการของ

คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ตลอดจน

ใหมีการเช่ือมโยงแผนความมั่นคงแหงชาติทางทะเลกับแผนการบริหาร

ราชการแผนดิน และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ 
 

๑. กระทรวงกลาโหม 

๒. กระทรวงมหาดไทย 

๓. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

๔. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

๕. สํานักงบประมาณ 

๖. ศรชล. 

๗. กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร 

๘. หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  

 



- ๕๖ – 

 

วัตถุประสงค แนวทางในการดําเนินการ หนวยงานรับผิดชอบหลัก หนวยงานรับผิดชอบรวม 

 
 

  ๖.๔  ใหจัดต้ังหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบในการดูแลและรักษา

ผลประโยชนของชาติทางทะเล ที่มีอํานาจตามกฎหมายในการสั่งการและ

การบูรณาการความรวมมือระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของกับการ

รักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ 
 

๑. กระทรวงกลาโหม 

๒. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

    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. หนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของ  
 

  ๖.๕  ใหหนวยงานหรือองคกรในระดับทองถ่ิน สนับสนุนดวยการจัดทํา

แผนงาน โครงการ และงบประมาณ เพื่อดําเนินการตามแผนความมั่นคง

แหงชาติทางทะเล 

 

 

 

 

 

 

กระทรวงมหาดไทย 
 

๑. กระทรวงกลาโหม 

๒. กระทรวงทรัพยากรและส่ิงแวดลอม 

    ๒.๑ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 

    ๒.๒ กรมควบคุมมลพิษ 

๓. กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

๔. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ

๕. สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาต ิ

๖. สํานักงบประมาณ 

๗. ศรชล. 

๘. หนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของ  



- ๕๗ – 

 
 

วัตถุประสงค แนวทางในการดําเนินการ หนวยงานรับผิดชอบหลัก หนวยงานรับผิดชอบรวม 

 
 

  ๖.๖  ใหมีภาคีเครือขายสนับสนุนการนําแผนความมั่นคงแหงชาติ      

ทางทะเลไปปฏิบัติ โดยใหภาควิชาการ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 

เขามามีสวนรวมเปนเครือขายในการขยายผลแผนความมั่นคงฯ 

 

 

สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ 

 

 

ทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ 

 

  ๖.๗  ใหมีกลไกและระบบการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ โดยการสราง

ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ เพื่อติดตาม ประสานงาน ประเมินผล และ

ปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติตามแผนความมั่นคงแหงชาติทางทะเล

อยางตอเน่ืองเปนรูปธรรม 

 

 

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 (กองบังคับการตํารวจนํ้า) 

๙. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

๑๐. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

๑๑. ศรชล. 

๑๒. หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  
 

 



ภาคผนวก ข 

ความเช่ือมโยงของแผนความมั่นคงแหงชาติทางทะเลกับนโยบายและ

ยุทธศาสตรอื่นท่ีสําคัญ 
 

๑. สาระการเชื่อมโยงกับนโยบายความมั่นคงแหงชาติ (พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๔) 
 

 นโยบายความมั่นคงแหงชาติ (พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๔) ไดใหความสําคัญกับความมั่นคงและการรักษา

ผลประโยชนของชาติทางทะเล โดยไดกําหนดไวในสวนที่ ๒ นโยบายความมั่นคงแหงชาติทั่วไป ในประเด็นนโยบายท่ี ๖ 

ปกปอง รักษาผลประโยชนแหงชาติทางทะเล 
 

 ๑.๑ พัฒนาศักยภาพความมั่นคงแหงชาติทางทะเล ในการเสริมสรางและพัฒนากําลังทางเรือ

ใหอยูในระดับที่เหมาะสมเพียงพอในการจัดการกับภัยคุกคามดวยแนวคิดเชิงปองกันและปองปราม รวมทั้ง

สงเสริมความสัมพันธ ความไวเน้ือเช่ือใจระหวางประเทศ และพัฒนาความรวมมือและความเขาใจอันดี       

กับหนวยงานทางทะเลในทุกระดับ 
 

 ๑.๒ คุมครองการใชประโยชนจากทะเล ในการพัฒนาขีดความสามารถเชิงปองกันการรับมือ

กับภัยคุกคามความมั่นคงและเสริมสรางระบบตรวจการณ และพิสูจนทราบเปาหมายทางทะเล การแลกเปลี่ยน

ดานการขาว รวมทั้งพัฒนาศักยภาพในการเตือนภัย ปองกัน และจัดการกับปญหาภัยพิบัติ สาธารณภัย และภัยธรรมชาติ 

ตลอดจนเสริมสรางและพัฒนาความรวมมือระหวางประเทศ สนับสนุนประเด็นดานความมั่นคงและความปลอดภัย

ทางทะเลในเวทีระหวางประเทศ 
 

 ๑.๓ สรางความสงบเรียบรอยและสงเสริมการใชประโยชนจากทะเล ในการสงเสริมการพัฒนา

และเช่ือมโยงเสนทางคมนาคมทางทะเล และสนับสนุนกิจการพาณิชยนาวี รวมทั้งจัดใหมีมาตรการเชิงปองกัน

และแกไขความขัดแยงจากการแสวงหาประโยชนทางทะเลอยางสันติวิธี ตลอดจนจัดระเบียบการบริหารจัดการ 

และการดําเนินกิจกรรมทางทะเลใหมีประสิทธิภาพ เปนธรรม สมดุล และย่ังยืน รวมทั้งใหมีการกําหนดพื้นที่ปกครองทางทะเล

เพื่อใหการบังคับใชกฎหมายเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  
 

 ๑.๔ สรางความสมดุลและยั่งยืนของทรัพยากรและสิ่งแวดลอมทางทะเล โดยผลักดันประเด็น  

ดานสิ่งแวดลอมใหเปนปจจัยสําคัญในการดําเนินกิจกรรมที่เกี่ยวของกับทะเล สนับสนุนการมีสวนรวมของภาคประชาชน 

และสนับสนุนสิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรและดูแลรักษาสิ่งแวดลอมในพื้นที่ของตน และพัฒนาขีดความสามารถ 

ในการจัดการกับมลพิษที่เกิดข้ึนอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งใหมีและบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม

ทางทะเลอยางเครงครัด 
 

 ๑.๕ พัฒนาทรัพยากรมนุษย องคความรู และความตระหนักรูความสําคัญของทะเล โดยใหมีองคกร 

ที่มีหนาที่ศึกษาและพัฒนาองคความรูเกี่ยวกับทะเล และเผยแพร ใหความรูและการศึกษากับภาคสวนตางๆ 

และเรงรัดการพัฒนาบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญดานการบริหารจัดการทางทะเล 
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 ๑.๖ พัฒนาการบริหารจัดการผลประโยชนของชาติทางทะเลโดยองคกรของรัฐ โดยจัดต้ังหนวยงาน

ที่มีอํานาจตามกฎหมายในการสั่งการและบูรณาการความรวมมือระหวางหนวยงานในการดูแล และรักษาผลประโยชน

ของชาติทางทะเล รวมทั้งมีการพัฒนากฎ ระเบียบ แผน หรือกฎหมายภายในอื่นๆ เพื่อใหมีความทันสมัยตอสถานการณ

ทางทะเลและสอดคลองกับพันธกรณีระหวางประเทศ ตลอดจนเสริมสรางศักยภาพของเครือขายภาคประชาสังคม

ในการสนับสนุนการดําเนินการของหนวยงานรัฐในการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล 
 

๒. สาระการเชื่อมโยงกับนโยบายความมั่นคงแหงชาติของไทยตอประเทศเพ่ือนบาน 
 

 ๒.๑ นโยบายในภาพรวม 

  ๑) สงเสริมการพัฒนารวมกันในทุกดานและทุกระดับ 
 

  ๒) รวมกันปองกันแกไขปญหาความมั่นคงและการกระทําผิดกฎหมายตางๆ  อาทิ การหลบหนีเขาเมือง

โดยผิดกฎหมาย การคาอาวุธ ยาเสพติด เปนตน 
 

  ๓) สงเสริมความรวมมือดานพลังงาน โดยมุงเนนการแบงปนผลประโยชนอยางเปนธรรม 

การปองกันผลกระทบดานสิ่งแวดลอม และความมั่นคงทางพลังงานในระดับภูมิภาครวมกัน 
 

  ๔) สงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูและเสริมสรางความเขาใจกับประเทศเพื่อนบาน ในทุกมิติ

ใหมากข้ึน เพื่อการอยูรวมกันอยางสันติสุข 
 

๓. สาระการเชื่อมโยงกับนโยบายการปองกันและแกไขปญหาการกอการราย พ.ศ.๒๕๔๕ 
 

 ๓.๑ วัตถุประสงค  

  ๑) เพื่อใหการปองกันและแกไขปญหาการกอการรายเปนไปอยางมีระบบ มีเอกภาพ มีประสิทธิภาพ 

และทันตอเหตุการณ  
 

  ๒) เพื่อใหเกิดความรวมมือระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน รวมทั้ง

ประชาคมระหวางประเทศในการปองกันและแกไขปญหาการกอการราย 
 

  ๓) เพื่อใหประชาชนมีจิตสํานึกในการเขามามีสวนรวมในการปองกันและแกไขปญหาการกอการราย 
 

 ๓.๒ นโยบายการปองกันและแกไขปญหาการกอการราย พ.ศ.๒๕๔๕ ท่ีเก่ียวของกับความมั่นคงทางทะเล 

  ๑) ใหความสําคัญเปนลําดับแรกในการปองกันปญหาการกอการราย รวมทั้งจัดระบบ

และกลไกในการแกไขปญหาการกอการรายใหพรอมเผชิญเหตุการณ 
 

  ๒) พัฒนาประสิทธิภาพการขาวกรองและจัดระบบการประสานงานการขาว ใหสามารถวิเคราะห

ขาวเชิงลึก และติดตามความเคลื่อนไหวการกอการรายไดอยางทันเหตุการณ 
 

  ๓) ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบขอบังคับใหสอดคลองกับสภาพปญหาและสถานการณ 

เพื่อใหสามารถจัดการกับปญหาการกอการรายไดอยางมีประสิทธิภาพและทันตอเหตุการณ 
 

  ๔) พัฒนาบุคลากร ระบบขอมูลขาวสาร และองคความรู เพื่อใหสามารถปองกันและ

แกไขปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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  ๕) ใหความรู ความเขาใจ และปลูกจิตสํานึกของภาคประชาชนใหตระหนักถึงภัยจากการกอการราย 

และใหมีสวนรวมกับภาครัฐในดานการขาว รวมทั้งเปนเครือขายในระดับชุมชนเพื่อปองกันปญหาการกอการราย 

  ๖) ลดปจจัยและเงื่อนไขที่เกื้อกูลตอการกอการราย โดยดําเนินการปราบปรามขบวนการขามชาติ

ที่เปนที่มาของการลักลอบคาอาวุธ การหลบหนีเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย การปลอมแปลงเอกสาร และการสนับสนุน

ทางการเงิน รวมทั้งลดเงื่อนไขที่เปนปจจัยเอื้อตอบุคคลบางกลุมที่ถูกชักจูงใหเขารวมกับกลุมกอการราย 
 

  ๗) กระชับและขยายความรวมมือในระดับภูมิภาค เพื่อสรางเครือขายการปองกันและ

แกไขปญหาการกอการราย และจัดต้ังกลไกประสานงานและชองทางการติดตอสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและทันเวลา 

รวมทั้งแลกเปลี่ยนการเรียนรูและประสบการณรวมกัน 
 

  ๘) รวมมือกับประชาคมระหวางประเทศ ทั้งในรูปทวิภาคีและพหุภาคีเพื่อสรางเครือขาย    

ในการปองกันและแกไขปญหาการกอการรายในรูปแบบตางๆ รวมทั้งปฏิบัติตามพันธกรณีระหวางประเทศ

ภายใตกรอบสหประชาชาติ ทั้งน้ีโดยคํานึงถึงผลประโยชนและความมั่นคงของชาติเปนสําคัญ 
 

  ๙) ประสานแผนเตรียมความพรอมของหนวยงานที่เกี่ยวของ และสนธิทรัพยากรอยางใกลชิด

ระหวางภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และประชาชน รวมทั้งจัดใหมีระบบการประสานงานที่ชัดเจนระหวางหนวยงาน 

ที่เกี่ยวของ และฝกซอมการปฏิบัติอยางตอเน่ือง เพื่อใหมีความพรอมในการแกไขปญหาเมื่อเกิดเหตุการณ 

และฟนฟูบูรณะภายหลังเกิดเหตุการณ 
 

  ๑๐) ในกรณีการกอการรายในลักษณะการกอวินาศกรรมที่สงผลกระทบอยางรุนแรง      

ใหสภาความมั่นคงแหงชาติเปนองคกรรับผิดชอบและอํานวยการแกไขใหเปนไปตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนดไว 

ตามแผนปองกันภัยฝายพลเรือนแหงชาติ ในสวนของการปองกันและระงับการกอวินาศกรรมที่กําหนดข้ึน    

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. สาระการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรการพัฒนาเพ่ือเสริมสรางความมั่นคงของชาติ (พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๖๐) 
 

 ๔.๑ ยุทธศาสตรการพัฒนาเพ่ือเสริมสรางความมั่นคงของชาติ เปนกรอบแนวทางการดําเนินงาน 

ของหนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่จังหวัดชายแดน ฝงชายทะเล และเกาะแกงตางๆ เพื่อใหการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ 

สอดคลอง มีเอกภาพ และมีประสิทธิภาพ โดยใหความสําคัญในดานการเสริมสรางพัฒนาศักยภาพของคนและชุมชน 

ดวยการเสริมสรางใหคนและชุมชนมีจิตสํานึกดานความมั่นคงและมีศักยภาพตลอดจนภูมิคุมกันที่ย่ังยืน     

และสนับสนุนใหประชาชนในพื้นที่ไดเขามามีสวนรวมในการพัฒนา ปองกัน และแกไขปญหาตางๆ  ที่กระทบตอความมั่นคง 



- ๖๑ – 

 

ตลอดจนนํามิติดานวัฒนธรรมและภูมิปญญาชุมชน/ทองถ่ินมาประยุกตใชในการปองกันและแกไขปญหาดานความมั่นคง

และสนับสนุนการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ รวมทั้งไดเนนการจัดระบบปองกัน เพื่อจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน  

ใหครอบคลุมทั้งทางบกและทางทะเล การพัฒนาฐานขอมูลและองคความรูดานความมั่นคงตลอดจน ใหความสําคัญ

กับการเสริมสรางความรวมมือที่ใกลชิดระหวางชุมชนชายแดนไทยกับชุมชนชายแดนประเทศเพื่อนบาน และการมีระบบ

การบริหารจัดการอยางมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาเพื่อเสริมสรางความมั่นคงของชาติ 
 

 ๔.๒ วิสัยทัศน “คน ชุมชน มีภูมิคุมกัน และพื้นที่มีความพรอมเผชิญปญหาและภัยคุกคามความมั่นคง 

รวมทั้งสามารถพัฒนารวมกับประเทศรอบบานอยางย่ังยืน” 
 

 ๔.๓ วัตถุประสงค  

  ๑) เพื่อใหคนและชุมชนมีจิตสํานึกดานความมั่นคงและมีภูมิคุมกันอยางย่ังยืน 
 

  ๒) เพื่อผนึกกําลังจัดระบบปองกันชายแดนใหสนับสนุนการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคง 
 

  ๓) เพื่อนําวัฒนธรรม ภูมิปญญาชุมชน การจัดการโดยสันติวิธี สนับสนุนงานความมั่นคง 
 

  ๔) เพื่อพัฒนาระบบฐานขอมูลและองคความรูดานความมั่นคง 
 

  ๕) เพื่อเสริมสรางและพัฒนาความรวมมือดานความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบาน 
 

  ๖) เพื่อใหการบริหารจัดการมีเอกภาพและประสิทธิภาพ 
 

 ๔.๔ ครอบคลุมพ้ืนท่ีจังหวัดชายทะเล ดังน้ี 

  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 ยุทธศาสตรรองรับยุทธศาสตรการพัฒนาเพ่ือเสริมสรางความมั่นคงของชาติ 
 

  ๑) ยุทธศาสตรผนึกกําลังเพื่อเสริมสรางศักยภาพและภูมิคุมกันของคน ชุมชน และ พื้นที่เปาหมาย

อยางย่ังยืน 
 

  ๒) ยุทธศาสตรการจัดระบบปองกันเพื่อจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน 
 

  ๓) ยุทธศาสตรเสริมสรางความมั่นคงในมิติวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน และการจัดการโดยสันติวิธี 
 

  ๔) ยุทธศาสตรพัฒนาฐานขอมูลและองคความรูดานความมั่นคง 
 

  ๕) ยุทธศาสตรเสริมสรางความรวมมือดานความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบาน 
 

  ๖) ยุทธศาสตรบริหารจัดการอยางมีเอกภาพและประสิทธิภาพ 
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๕. สาระความเชื่อมโยงระหวางแผนความมั่นคงแหงชาติทางทะเลกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 
 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ไดสนับสนุนการรักษา

ผลประโยชนของชาติทางทะเลไวในยุทธศาสตรที่เกี่ยวของในบทตางๆ ดังน้ี 
 

 ๕.๑ บทท่ี ๗ ยุทธศาสตรการสรางความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคง    

ทางเศรษฐกิจและสังคม 

  แนวทางการพัฒนาท่ี ๕ ขอ ๕.๑ การมีสวนรวมอยางสําคัญในการปองกันภัยจากการกอการราย

และอาชญากรรม ยาเสพติด ภัยพิบัติ และการแพรระบาดของโรคภัย ที่สงผลตอภาวะทางเศรษฐกิจในระยะยาว 

จากผลกระทบในดานความมั่นคงแหงชีวิต เศรษฐกิจ ความเปนอยู เพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางย่ังยืนในภูมิภาคโดย 
 

  ๕.๖.๑ พัฒนาศักยภาพและความพรอมในการปองกันและแกปญหาขามชาติ ดานการกอการราย 

ปญหายาเสพติด และการหลบหนีเขาเมืองทั้งระบบ เพื่อลดผลกระทบจากการเปดเสรีและสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 

ควบคูไปกับการปรับปรุงระบบการเขาเมือง การจัดระเบียบชายแดน การจัดระบบแรงงานตางดาว และการแกไขปญหา

สถานะและสิทธิของบุคคลที่ชัดเจน ตลอดจนการรักษาผลประโยชนแหงชาติทั้งทางบกและทางทะเล 
 

 ๕.๒ บทท่ี ๘ ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

  แนวทางการพัฒนาท่ี ๕ ขอ ๕.๑ การอนุรักษ ฟนฟู และสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีแนวทางหลัก ดังน้ี 
 

  ๕.๑.๕ วางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงโดยพัฒนาระบบการจัดการรวม

ในการจัดการทรัพยากรชายฝง ทั้งดานการอนุรักษ การทองเที่ยว และการประมง ผลักดันยุทธศาสตรความมั่นคง

แหงชาติทางทะเล บรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติที่รุนแรงและการกัดเซาะชายฝง โดยสงเสริมการปลูกปาชายเลน 

ฟนฟูแนวปะการัง อนุรักษแหลงหญาทะเล และสาหรายทะเล สงเสริมการจัดการพื้นที่ชายฝงโดยการมีสวนรวม 

ของชุมชน เพื่อการใชประโยชนทรัพยากรและการทําประมงชายฝงอยางย่ังยืน ปรับปรุงการออกแบบและ

มาตรฐานการกอสรางเขตชุมชน อุตสาหกรรม และโครงสรางพื้นฐานบริเวณชายฝง โดยคํานึงถึงผลกระทบ   

ของการเปลี่ยนแปลงทางสมุทรศาสตรและปญหาการกัดเซาะชายฝงในภาพรวม รวมทั้งใหมีการวางแผนระยะยาว

เพื่อรองรับการเพิ่มข้ึนของระดับนํ้าทะเลที่จะสงผลกระทบตอเมืองและพื้นที่ชายฝง 

  



ผนวก ค 

สถานการณความมั่นคงทางทะเล 
 

จากการประเมินสถานการณความมั่นคงทางทะเลของประเทศไทยในภาพรวม สามารถวิเคราะหจุดแข็ง 

จุดออน โอกาส และสิ่งทาทายของประเทศไทยไดดังตอไปน้ี จุดแข็ง คือ การที่ประเทศไทยต้ังอยูในบริเวณเสนทาง

คมนาคมทางทะเลที่มีความสําคัญของโลก และเปนจุดเช่ือมตอระหวางมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟก    

อีกทั้งประเทศไทยมีความเปนกลางและไมมีผลประโยชนขัดกับประเทศมหาอํานาจ ดังเชนในกรณีทะเลจีนใต 

ตลอดจนการมีกองทัพเรือทีม่ีศักยภาพในการปฏิบัติการนอกนานนํ้าทั้งในภูมิภาคและนอกภูมิภาค เชน กรณีที่ไทย

เขารวมการรักษาความปลอดภัยของเสนทางเดินเรือที่บริเวณอาวเอเดน ประเทศโซมาเลีย นอกจากน้ีประเทศไทย

ยังเปนที่ยอมรับในเวทีระหวางประเทศดวยวา ไทยใหความสําคัญกับความมั่นคงของมนุษย และภัยคุกคามความมั่นคง

รูปแบบใหม (Non - Traditional Threats) ที่เปนมิติความมั่นคงที่สําคัญในโลกยุคปจจุบันอีกดวย สวนในเรื่องโอกาส  

การพัฒนาความรวมมือในภูมิภาคเพื่อเสริมสรางความไวเน้ือเช่ือใจและจัดการกับภัยคุกคามตาง  ๆอยางมีประสิทธิภาพ 

อาทิ การต้ังศูนยวิจัยรวมในกรอบอาเซียน การใชกรอบอาเซียน - จีนเปนเวทีหารือในเรื่องทะเลจีนใต และนอกจากน้ี

ยังมีโอกาสในการเสริมสรางองคความรู และบุคลากรดานกฎหมายทะเล เพื่อชวยในการผลักดันผลประโยชน

ของชาติทางทะเลในเวทีระหวางประเทศ ในขณะที่จุดออน คือ การที่ประเทศไทย มีอาณาเขตติดตอทางทะเล

เปนบริเวณกวางและอยูใกลเสนทางคมนาคมขนสงทางทะเลของโลก สงผลใหประเทศไทยเปนพื้นที่ออนไหว  

ที่จะประสบภัยคุกคามทางทะเล สําหรับในเรื่องความทาทาย สิ่งที่จําเปนตองไดรับการใหความสําคัญ คือ การแกไข

ปญหาพื้นที่ทับซอนทางทะเลกับประเทศเพื่อนบาน รวมถึงปญหาการทําประมงผิดกฎหมายและความขัดแยง 

ในเรื่องทรัพยากรที่มีความรุนแรงมากข้ึน จากความเสื่อมถอยของทรัพยากรและสิ่งแวดลอมทางทะเล ทั้งในประเด็น

สิ่งแวดลอมทางทะเลจะเปนปจจัยหน่ึงที่ทําใหภาคประชาสังคม และ NGOs ออกมาเคลื่อนไหวมากข้ึน ทําใหรัฐบาล 

และภาคประชาสังคมตองหันมาดูแลอยางจริงจังและใหความสําคัญ ทั้งในเรื่องของการปองกันความรุนแรง

และการแกไขปญหาสิ่งแวดลอม ความทาทายที่สําคัญประการสุดทาย คือ การกําหนดเปาหมายแหงชาติ   

หรือแผนความมั่นคงของชาติทางทะเลที่ตองเรงสรางใหเกิดความชัดเจนมากข้ึน รวมทั้งตองสงเสริมการบูรณาการ

ระหวางหนวยงาน และภาคสวนที่เกี่ยวของ เพื่อใหการขับเคลื่อนผลประโยชนของชาติทางทะเลเปนไปอยางมีเอกภาพ

และมีประสิทธิภาพ 
 

จากการวิเคราะหในภาพรวม เพื่อสรุปสถานการณความมั่นคงทางทะเล สามารถแบงไดเปน ๕ หัวขอ 

ไดแก ๑) สถานการณความมั่นคงทางทะเลในระดับโลก ๒) สถานการณความมั่นคงทางทะเลในระดับภูมิภาค 

๓) สถานการณความมั่นคงทางทะเลของอาเซียน ๔) สถานการณความมั่นคงทางทะเลของไทยกับประเทศเพื่อนบาน 

และ ๕) สถานการณความมั่นคงในพื้นที่ทางทะเลของประเทศไทย และ ๖) ความรวมมือระหวางประเทศ     

ที่เกี่ยวของกับทะเลทั้งในระดับโลก ภูมิภาค และอนุภูมิภาคโดยมีสาระสําคัญ ดังน้ี 
 

๑. สถานการณความมั่นคงทางทะเลในระดับโลก 
 

 ๑.๑ กระแสโลกาภิวัตน ทําใหโลกมีการเช่ือมโยงกันทั้งในเรื่องการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมมากข้ึน 

เหตุการณอันเกิดข้ึนในสถานที่ไกลออกไปสามารถสงผลกระทบตอคน ชุมชน สังคมทั่วโลกไดอยางรวดเร็ว   

จนโลกเปรียบเสมือนเปน “หมูบาน” ที่มีลักษณะไรพรมแดนและโยงใยกัน ซึ่งพัฒนามาต้ังแตหลังการสิ้นสุด
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ของสงครามเย็นใน พ.ศ.๒๕๓๔ ระบบโลกในปจจุบันจึงเปนระบบหลายข้ัวอํานาจ (Multi - Polar System)  

ที่มีประเทศมหาอํานาจหลายประเทศทั้ง สหรัฐอเมริกา จีน ญี่ปุน รัสเซีย กลุมประเทศสหภาพยุโรป อินเดีย เปนตน  

ที่ตางแขงขัน ถวงดุล และรวมมือซึ่งกันและกัน นอกจากน้ีสภาวะโลกไรพรมแดนดังกลาว ยังไดสงผล          

ใหเกิดการครอบงําของกระแสทุนนิยมกระจายไปทั่วโลก เอื้อประโยชนใหประเทศที่มีศักยภาพเหนือกวาตักตวง 

และดูดซับทรัพยากรธรรมชาติจากประเทศที่ออนแอกวา และยังเกิดการรุกรานทางวัฒนธรรมที่สงผลกระทบตอวิถีชีวิต

ของผูคนและความมั่นคงของมนุษยอีกดวย ทําใหการบริหารจัดการความมั่นคงทางทะเล เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว

ดวยเชนกัน โดยเฉพาะอยางย่ิงลักษณะภัยคุกคามความมั่นคงทางทะเล กระทบตอมิติความมั่นคงของมนุษยที่เปลี่ยนแปลงไป 

ทําใหประเทศไทยตองมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการรับมืออยางหลีกเลี่ยงไมได 
 

 ๑.๒ ภัยคุกคามความมั่นคงทางทะเล ในโลกยุคปจจุบันภัยคุกคามรูปแบบเดิม โดยเฉพาะการคุกคาม

จากกําลังทหารและการเกิดสงครามขนาดใหญมีแนวโนมลดลง อยางไรก็ตามปญหาความขัดแยงดานเศรษฐกิจ

ที่ทุกประเทศตางตองการทรัพยากรที่มีอยูจํากัดมาหลอเลี้ยงการเติบโตทางเศรษฐกิจของตนเพื่อแขงขันกับประเทศอื่น 

ทําใหเกิดการแยงชิงทรัพยากรในทะเลจนอาจนําไปสูการกระทบกระทั่งกันระหวางรัฐและเกิดสถานการณ     

ที่กระทบตอความมั่นคงในบางพื้นที่ได เชน ขอพิพาทเกี่ยวกับเขตแดนทางทะเล การอางสิทธิเหนือเกาะและ

พื้นที่ทางทะเล ขณะที่ภัยคุกคามรูปแบบใหมมีแนวโนมเพิ่มมากข้ึนซึ่งมีความสัมพันธโดยตรงกับกระแสโลกาภิวัตน 

การพัฒนาอยางรวดเร็วของเทคโนโลยีการเดินทางและการติดตอสื่อสาร ทําใหรัฐตางๆ มีศักยภาพลดลง     

ในการบริหารจัดการความมั่นคงของประเทศ รวมไปถึงการเกิดข้ึนของปญหาความมั่นคงรูปแบบใหมหรือที่เรียกวา 

ปญหาความมั่นคงของสังคม ความมั่นคงของมนุษย ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และความมั่นคงทางสิ่งแวดลอม 

ที่เปนภัยคุกคามใหมที่มีลักษณะขามชาติ เชน การกอการราย การหลบหนีเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย การคามนุษย 

การลักลอบขนสงอาวุธ สินคาเถ่ือน ยาเสพติด โจรสลัด ภัยตอการเดินเรือ ภัยคุกคามทางไซเบอร (Cyber Threat) 

โดยเฉพาะการโจมตีทางไซเบอรตอระบบการสื่อสารและการเดินเรือทั้งที่ดําเนินการโดยรัฐและตัวแสดงที่ไมใชรัฐ 

(Non State Actors) ที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต ภัยพิบัติ ปญหาสิ่งแวดลอม การแยงชิงทรัพยากร ความมั่นคงทางดานอาหาร 

ซึ่งสงผลกระทบตอความมั่นคงของโลกโดยรวมมากย่ิงข้ึนในยุคปจจุบัน รวมทั้งจะสงผลตอเสถียรภาพทางการเมืองภายใน  

ของหลายประเทศ และอาจนําไปสูปญหาความขัดแยงระหวางประเทศไดในอนาคตอีกดวย ภัยคุกคามรูปแบบใหม

จึงเปนเรื่องที่ทาทายและตองอาศัยการบริหารจัดการของภาครัฐที่สามารถปรับตัวใหเขากับสถานการณ       

ที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วได 
 

 ๑.๓ สถานการณความขัดแยงดานอารยธรรม การกอการราย และการแพรกระจายของเทคโนโลยี

ดานอาวุธ สถานการณความมั่นคงของโลกเปลี่ยนไปอยางชัดเจนภายหลังเกิดเหตุการณวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๔ 

โลกไดเขาสูยุคสงครามตอตานการกอการรายที่มีสหรัฐอเมริกาเปนผูนํา กลุมกอการรายไดข้ึนมาเปนตัวแสดง (Actors) 

ที่สําคัญในเวทีการเมืองระดับโลก และไดกลายเปนภัยคุกคามความมั่นคงของรัฐตางๆ สถานการณดังกลาว

สะทอนใหเห็นถึงความขัดแยงที่เกิดข้ึนจากการปะทะกันทางอารยธรรม (Clash of Civilizations) โดยเฉพาะอยางย่ิง

ระหวางอารยธรรมอิสลามกับอารยธรรมตะวันตก ทามกลางสถานการณของโลกที่มีการพัฒนาอาวุธทําลายลางสูง 

(Weapons of Mass Destruction - WMD) และการถายทอดเทคโนโลยีดานอาวุธอยางรวดเร็ว อาวุธและการผลิตอาวุธ 

จึงไมไดถูกผูกขาดดวยองคกรที่เกี่ยวเน่ืองกับภาครัฐอีกตอไป หากแตไดแพรกระจายไปยังกลุมคนตางๆ ทั่วโลก      



- ๖๕ – 

 

จึงทําใหภัยคุกคามอันเกิดจากความขัดแยงทางดานเช้ือชาติ ศาสนา และวัฒนธรรมมีความเขมขน รุนแรง    

และรวดเร็วมากข้ึน ดวยเหตุน้ี เมื่อผนวกกับลักษณะของการบริหารจัดการความมั่นคงทางทะเลที่มีความยากลําบาก  

ในการควบคุมแลว ทะเลจึงเปนไดทั้งแหลงซองสุมของบรรดาเหลาผูกอการราย เปนทั้งเสนทางเดินเรือ   

เสนทางขนสงอาวุธ และเปาหมายในการปฏิบัติการ ในขณะที่กลุมกอการรายไดพยายามปฏิบัติการในรูปแบบใหม  ๆ

ทั้งยังไดขยายพื้นที่ปฏิบัติการไปยังภูมิภาคตางๆ รวมทั้งมีการวางแผนที่สลับซับซอนมากข้ึน ซึ่งการที่ไมสามารถระบุ

รูปแบบของภัยคุกคามของการกอการรายที่ชัดเจนไดวาจะใชอาวุธประเภทใด เวลา และสถานที่ใด ในการปฏิบัติการ 

ทําใหภัยคุกคามจากการกอการรายกลายเปนภัยคุกคามตอความมั่นคงที่สําคัญของโลกในปจจุบัน 
 

 ๑.๔ สถานการณดานสิ่งแวดลอม กระแสโลกาภิวัตนมาพรอมกับกระแสการพัฒนาเศรษฐกิจในแบบทุนนิยม

ซึ่งไดกลายเปนแนวทางสําคัญในการพัฒนาประเทศที่เนนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเปนหลัก โดยขาด    

การคํานึงถึงผลกระทบตอธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทําใหสิ่งแวดลอมตองเผชิญกับการเสื่อมโทรมอยางรวดเร็ว 

นอกจากน้ี สภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของโลก (Climate Change) มีแนวโนมเปนภัยคุกคาม ตอ

ความมั่นคงมากย่ิงข้ึน ดังปรากฏการณรายแรงทางธรรมชาติที่เกิดข้ึนทั่วโลกในระยะ ๔ - ๕ ปที่ผานมา 

สะทอนวาโลกกําลังเผชิญความทาทายที่จะสงผลกระทบตอความมั่นคงทางอาหารและความมั่นคงทางพลังงาน      

ในอนาคตอีกดวย ทําใหหลายประเทศพิจารณาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ สภาวะโลกรอน (Global Warming) 

ในฐานะภัยคุกคามหลักตอความมั่นคง ประเทศไทยจึงจําเปนอยางย่ิงที่จะตองมีแผนรับมือตอสถานการณดังกลาว

อยางเปนรูปธรรมโดยเร็ว 
 

 ๑.๕ ปญหาความขัดแยงดานเศรษฐกิจ กระแสการพัฒนาเศรษฐกิจแบบทุนนิยม นอกจากจะสงผล 

ใหเกิดการทําลายทรัพยากรธรรมชาติอยางกวางขวางแลว ยังทําใหรัฐตาง  ๆเกิดการแขงขันกันจนเกิดเปนความขัดแยง

ทางเศรษฐกิจ และอาจนําไปสูปญหาดานความมั่นคง อาท ิการอางสิทธิเหนือทรัพยากรธรรมชาติในเขตพื้นที่ทับซอน 

การลักลอบแสวงหาประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติโดยผิดกฎหมาย การละเมิดนานนํ้า ฯลฯ ทั้งน้ี ผลจาก   

ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติยังเปนอีกปจจัยหน่ึงที่เสริมใหปญหาหรือความขัดแยง     

มีความเขมขนข้ึนอีกดวย 
 

 ๑.๖ การกลับมาเปนจุดยุทธศาสตรสําคัญของโลกของมหาสมุทรอินเดีย มหาสมุทรอินเดีย

เปนเสนทางการคาทางทะเลของโลกในสัดสวนถึงครึ่งหน่ึงของการคาทางทะเลทั้งหมด ทําใหมหาสมุทรอินเดีย               

มีความสําคัญตอเศรษฐกิจโลกอยางมาก โดยเฉพาะเมื่อคํานึงถึงขอมูลที่วา รอยละ ๙๐ ของมูลคาการคาของโลก

เปนการคาทางทะเล ในจํานวนน้ีรอยละ ๔๐ ของการคาโลกทั้งหมดเปนการคาผานชองแคบมะละกา ในขณะที่รอยละ 

๗๐ ของการขนสงนํ้ามันทั้งโลกเปนการขนสงผานมหาสมุทรอินเดีย ในดานยุทธศาสตรความมั่นคง ประชากร

ที่นับถือศาสนาอิสลามแทบทั้งหมดอาศัยอยูในพื้นที่โดยรอบมหาสมุทรอินเดีย และภายหลังยุคสงครามเย็น 

มหาสมุทรแหงน้ีเปนแหลงรวมของปญหากอการราย ปญหาโจรสลัด และที่สําคัญการกาวข้ึนมาเปนมหาอํานาจ   

ของจีนและอินเดีย ทําใหมหาสุมทรอินเดียย่ิงทวีความสําคัญในเชิงยุทธศาสตรความมั่นคงของโลกย่ิงข้ึน และ

อาจกลาวไดวาประเทศไทยเปนจุดยุทธศาสตรที่สําคัญ เปนทั้งจุดเช่ือมตอระหวางคาบสมุทรอินโดจีนกับคาบสมุทรมลายู 

และเปนจุดเช่ือมระหวางมหาสมุทรอินเดียกับมหาสมุทรแปซิฟก ทําใหไทยกลายเปนสะพานทางเศรษฐกิจที่สําคัญของโลก 

ซึ่งจะเปนประโยชนอยางย่ิงตอไปในอนาคตหากไดรับการบริหารจัดการอยางมีวิสัยทัศน 
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๒ สถานการณความมั่นคงทางทะเลในระดับภูมิภาค 

 ๒.๑ สถานการณความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟก 

  ประเทศไทยต้ังอยูในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟก โดยเปนประเทศหน่ึงที่มีอาณาเขตติดตอ   

กับมหาสมุทรแปซิฟก มหาสมุทรอินเดีย ทะเลจีนใต และชองแคบมะละกา จึงนับไดวาประเทศไทยต้ังอยูบนจุด

ยุทธศาสตรที่สําคัญใน ๒ แงมุม กลาวคือ ๑) เปนแหลงทรัพยากรทั้งที่มีชีวิตและไมมีชีวิต และ ๒) เปนเสนทางเดินเรอื

ที่สําคัญ มหาอํานาจตางๆ ยังคงมุงที่รักษาและแผขยายอิทธิพลของตนเองในพื้นที่ภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟก 

ดวยเหตุน้ีดุลยภาพและพลวัต ดานความมั่นคงทางทะเลในภูมิภาคน้ี จึงข้ึนอยูกับบทบาทและความสัมพันธ

ระหวางประเทศในภูมิภาคกับประเทศมหาอํานาจเปนสําคัญ 
 

  ภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟกมี ๓ เสนทางยุทธศาสตรดานการขนสงทางทะเลที่สําคัญมาก  

ไดแก ๑) ชองแคบฮอรมซุ อยูระหวางประเทศอิหรานกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส เปนเสนทางผานเขาออกชองทางเดียว

ของรัฐอาหรับตางๆ ในตะวันออกกลางที่สงนํ้ามันเปนสินคาออก ความตึงเครียดใดๆ ที่เกิดข้ึนบริเวณชองแคบ

จึงสรางความออนไหวตอเศรษฐกิจของโลกอยางมาก ๒) ชองแคบมะละกา อยูบริเวณปลายแหลมมลายูและ

เปนชองแคบที่เช่ือมตอระหวางมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟก เปนชองแคบที่มีความคับค่ังมากที่สุดแหงหน่ึง 

รวมถึงเปนเสนทางขนสงสินคาและนํ้ามันของหลายประเทศในทวีปเอเชียรวมทั้งประเทศไทย มหาอํานาจตางๆ  

และประเทศชายฝง จึงใหความสําคัญตอสถานการณความมั่นคงในพื้นที่ดังกลาวมาก นอกจากน้ี ความหนาแนนของเรือ 

การลักลอบขนสงอาวุธและยาเสพติด การหลบหนีเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย โจรสลัด และการแขงขันกันขยายอิทธิพล

ของมหาอํานาจ ยังเปนความเสี่ยงตอความมั่นคงในชองแคบมะละกาดวย ปจจุบันมีความเปนไปไดที่จะมี    

การดําเนินการของขบวนการกอการรายตอเปาหมายในพื้นที่บริเวณน้ี และ ๓) ทะเลจีนใต เช่ือมตอระหวางเอเชียตะวันออก

และเอเชียตะวันออกเฉียงใต มีความสําคัญตอประเทศเอเชียตะวันออกและสหรัฐอเมริกาอยางมาก เพราะเปนแหลงทรัพยากร

และเสนทางขนสงพลังงานจากตะวันออกกลางไปจีน ญี่ปุน และภาคตะวันตกของสหรัฐอเมริกา ทะเลจีนใต  

จึงเปนพื้นที่ที่มีการแขงขันระหวาง ๒ มหาอํานาจ คือ จีนและสหรัฐอเมริกา นอกจากน้ีการอางสิทธ์ิเหนือหมูเกาะสแปรตลี

และพาราเซลซึ่งเปนแหลงสํารองนํ้ามัน ยังเปนสาเหตุใหเกิดความขัดแยงระหวางประเทศจีน เวียดนาม ฟลิปปนส 

บรูไน มาเลเซียและไตหวันอีกดวย 
 

  สําหรับสถานการณความมั่นคงทางทะเลในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟก ในระยะตอไปจะยังอยูในภาวะ 

ไมแนนอน มีความซับซอนของประเด็นปญหาทางทะเลมากข้ึน ตลอดจนมีโอกาสในการเผชิญหนาระหวางคูขัดแยง

และอาจเกิดความตึงเครียดจนสงผลกระทบตอเสถียรภาพความมั่นคงของภูมิภาคโดยรวม โดยประเด็นภัยคุกคาม 

ที่สําคัญตอความมั่นคงทางทะเลในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟก ในอนาคตอันใกล ไดแก 
 

  ๑) การแขงขันอิทธิพลอยางเขมขนของประเทศมหาอํานาจสหรัฐฯ - จีน - ญี่ปุน ในระยะตอไป 

ภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟก จะเปนพื้นที่ที่มีผลประโยชนดานเศรษฐกิจ การเมือง พลังงาน การทหารและความมั่นคง

ของประเทศมหาอํานาจเพิ่มมากข้ึน ซึ่งจะทําใหประเทศมหาอํานาจตางดําเนินยุทธศาสตรและนโยบาย เพื่อปกปอง

ผลประโยชนและรักษาความมั่นคงของตนมากย่ิงข้ึนดวย โดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกา จีน และญี่ปุน    

แตเน่ืองจากประเทศมหาอํานาจทั้งสามยังมีแนวโนมที่จะไมเปลี่ยนแปลงนโยบายในการรักษาผลประโยชน   

ในภูมิภาคของตนดวยการแขงขันบทบาทและอิทธิพลเพิ่มข้ึน รวมถึงการสรางกลุมพันธมิตรดานความมั่นคง 

การมุงถวงดุลอํานาจและการขยายศักยภาพของกองทัพ เชน การดําเนินนโยบาย Rebalancing ของสหรัฐอเมริกา 
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ความพยายามในการขยายบทบาททางทหารของญี่ปุน และ การประกาศจะเปนมหาอํานาจทางทะเล จึงทําใหความไมไววางใจ

ซึ่งกันและกันโดยเฉพาะดานการทหารมีแนวโนมมากข้ึน 
 

  ๒) สถานการณตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลีอันเน่ืองมาจากปญหานิวเคลียรเกาหลีเหนือ 

ประเด็นการพัฒนานิวเคลียรของเกาหลีเหนือจะยังเปนประเด็นออนไหว มีโอกาสที่จะกอความตึงเครียดใหแกภูมิภาค 

และประชาคมโลกภายหลังจากการรื้อฟนการเจรจา ๖ ฝาย เพื่อแกไขปญหายังไมประสบผล จีนมีบทบาท    

ในการกดดันเกาหลีเหนือนอยลง สวนเกาหลีเหนือก็อาจย่ัวยุสหรัฐฯ ญี่ปุน และเกาหลีใต โดยการทดลองยิงขีปนาวุธตอไป 
 

  ๓) ปญหาความขัดแยงทางทะเลในทะเลจีนตะวันออก และทะเลจีนใต ปญหาขัดแยงทางทะเล

ในทะเลจีนตะวันออกไมมีแนวโนมจะยุติโดยงาย และจะยังคงเปนปญหาที่ทาทายตอเสถียรภาพและความมั่นคง

ทางทะเลโดยรวมมากข้ึน จากความขัดแยงระหวาง จีน - ญี่ปุน ที่อาจรุนแรงย่ิงข้ึนโดยเฉพาะจากปญหากรรมสิทธ์ิ

เหนือหมูเกาะเซนกาก/ุเตียวหยู ขณะที่ปญหาขัดแยงในทะเลจีนใต ระหวางจีนกับประเทศสมาชิกอาเซียนบางประเทศ  

มีความซับซอนมากข้ึนจากการแทรกแซงของประเทศนอกภูมิภาค และสงผลตอการเสริมสรางศักยภาพทางทหาร

และกําลังอาวุธของบางประเทศโดยเฉพาะประเทศที่เปนคูขัดแยงกับจีน ซึ่งอาจกระทบตอความสัมพันธ

ระหวางจีนและอาเซียน 
 

  ๔) แนวโนมการขยายตัวของการกอการรายและปญหาอาชญากรรมขามชาติ นานนํ้า 

ในภูมิภาคอาเซียน มีโอกาสจะตกเปนเปาหมายของการกอการราย โดยเฉพาะการโจมตีเรือขนาดใหญ ไดแก 

เรือบรรทุกนํ้ามัน การจี้จับเรือขนวัตถุอันตราย และการโจมตีทาเรือ เปนตน ดานภัยคุกคามจากอาชญากรรม

ขามชาติทางทะเลที่มีแนวโนมเพิ่มข้ึน เชน ปญหาโจรสลัด การลักลอบคายาเสพติด ปญหาการลักลอบคาอาวุธ 

และวัสดุอุปกรณที่ใชพัฒนาอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง รวมทั้งแนวโนมที่สถานการณการลักลอบนําคน

เขาเมืองและคามนุษยจะเพิ่มข้ึนโดยใชเสนทางขนสงทางทะเล 
   

  อยางไรก็ตาม ในระยะตอไปมีประเด็นทางการเมืองที่อาจมีผลตอการเปลี่ยนแปลง

สถานการณความมั่นคงทางทะเล และตองติดตามเพื่อประเมินสถานการณภัยคุกคามที่อาจเพิ่มข้ึนหรือลดลง 

อาทิ การเปลี่ยนผูนําของสหรัฐอเมริกา ใน พ.ศ.๒๕๖๐ รวมทั้งหากมีการปรับเปลี่ยนนโยบายดานความมั่นคงที่สําคัญ

ตอเอเชียของประเทศมหาอํานาจทั้งญี่ปุน อินเดีย และรัสเซีย ตลอดจนบทบาทของอาเซียน ในการสงเสริมความรวมมือ

ทางทะเล และการแกไขปญหาตางๆ รวมทั้งปญหาความขัดแยงในทะเลจีนใต 
 

 ๒.๒ บทบาทของมหาอํานาจในภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟก 

  ๒.๒.๑ บทบาทของประเทศสหรัฐอเมริกา 

   สภาวะแวดลอมดานความมั่นคงของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว อาทิ 

ความกาวหนาทางเทคโนโลยี และระบบของโลกที่เปลี่ยนแปลงเปนหลายข้ัวอํานาจ ทําใหสหรัฐอเมริกาตองปรับการรวมมือ

เพื่อตอตานภัยคุกคามควบคูไปกับการแสวงหาโอกาสอยางตอเน่ือง ซึ่งยุคปจจุบันสหรัฐอเมริกายังคงเปนผูนํา

และเปนศูนยกลางของประชาคมระหวางประเทศ ดังน้ันการดําเนินนโยบายตาง  ๆของสหรัฐอเมริกา ยอมมีผลกระทบ  

ไปทุกภูมิภาคทั่วโลก นอกจากน้ี ภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟก ยังเปนพื้นที่ทางยุทธศาสตรที่สหรัฐอเมริกาใหความสําคัญ

อยางตอเน่ืองทั้งในดานความมั่นคงและเศรษฐกิจโดยเฉพาะปญหาการกอการราย ทําใหสหรัฐอเมริกายังคงรักษา

ความสัมพันธอันดีกับประเทศตางๆ และคงอิทธิพลอยูในภูมิภาคน้ีใหมากที่สุด อีกทั้งสหรัฐอเมริกายังคํ้าประกัน
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เสรีภาพในการเดินเรือ ในภูมิภาคน้ีดวย โดยเฉพาะบริเวณชองแคบมะละกา เน่ืองจากสหรัฐอเมริกากังวลวา 

กลุมผูกอการรายอาจโจมตีบริเวณดังกลาวดวยอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง หรืออาจบุกยึดเรือบรรทุกนํ้ามัน

และบังคับใหพุงชนเปาหมายบริเวณน้ี ซึ่งจะทําใหการคมนาคมหยุดชะงัก และสงผลกระทบเปนลูกโซตอระบบเศรษฐกิจ

สหรัฐอเมริกา และเศรษฐกิจโลก ดังน้ันสหรัฐอเมริกาจึงสนับสนุนในทุก  ๆดาน เพื่อใหประเทศในกลุมอาเซียนรวมมือกัน

ในการตอตานกลุมกอการราย โดยเฉพาะสนับสนุนใหมีการติดต้ังระบบการเฝาระวังในการเดินเรือและ

กิจกรรมตางๆ ในทะเล ซึ่งปจจุบันมีสิงคโปรเปนพันธมิตรหลักในการดําเนินการเรื่องน้ี ทั้งยังสนับสนุนใหประเทศ

ในภูมิภาครวมมือกันลาดตระเวนที่ชองแคบมะละกาอีกดวย นอกจากน้ี สหรัฐอเมริกายังพยายามผลักดันใหประเทศ 

ในภูมิภาคเขารวมโครงการปองกันและสกัดกั้นการแพรขยายของอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง ระบบเครื่องสง 

และวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของ (Proliferation Security Initiative - PSI) ซึ่งในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟกมีประเทศที่เปนสมาชิก 

เชน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด มองโกเลีย ฟลิปปนส สิงคโปร ศรีลังกา กัมพูชาและประเทศไทย เปนตน โดยสําหรับ

ประเทศไทยจําเปนตองมีแนวทางการดําเนินงานที่เหมาะสมเพื่อใหสามารถรวมปฏิบัติการกับกลุมประเทศสมาชิก

ไดอยางเต็มประสิทธิภาพ อน่ึง ภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟกนอกจากจะเปนพื้นที่ทางยุทธศาสตรของสหรัฐอเมริกาแลวยังเปนที่ต้ัง

ของประเทศพันธมิตรที่ใกลชิดสหรัฐอเมริกาอยางญี่ปุนและเกาหลีใต สหรัฐอเมริกาจึงใหความสําคัญอยางมากตอความมั่นคง

ในพื้นที่ดังกลาว ทั้งน้ีสหรัฐอเมริกายังมีเปาหมายอื่นที่สําคัญก็คือการสกัดกั้นการขยายตัวของอิทธิพลของประเทศจีน

ในเอเชียแปซิฟก 
 

   ในการปองกันการกอการรายสหรัฐอเมริกาไดผลักดันมาตรการตาง  ๆในดานความปลอดภัย 

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) นอกจากน้ัน สหรัฐอเมริกายังใหความสําคัญในดานความรวมมือ

ทางทหารกับประชาคมระหวางประเทศ โดยมียุทธศาสตรดานความมั่นคงของสหรัฐฯในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟก 

(Rebalancing Asia) ที่ใหความสําคัญตอความมั่นคงทางทะเลมากข้ึน โดยเฉพาะการฝกซอมทางทะเล 

(Southeast Asian Cooperation Afloat Training - SEACAT) รวมกับกองทัพเรือ เพื่อเสริมสรางศักยภาพ

ในการปองกันของกองทัพเรือไทยดวย ปจจุบันสหรัฐอเมริกาดําเนินนโยบายในการแสวงหาความรวมมือกับประเทศตาง  ๆ

ตามแนวทาง “Smart Power” ที่พยายามใชวิถีทางการทูตควบคูกับการใหความชวยเหลือในดานการพัฒนาประเทศ 
 

   ทั้งน้ีสหรัฐอเมริกา ไดใหความสนใจเรื่องทะเลจีนใตมากข้ึน สาเหตุสวนหน่ึงสืบเน่ืองมาจาก

ความหวงกังวลตอการขยายอิทธิพลของจีนในภูมิภาคเอเชีย โดยประกาศจุดยืนไมเขามาของเกี่ยวในประเด็นอธิปไตย

ทางทะเลของประเทศใดแตตองการปกปองเสรีภาพในการเดินเรือตามหลักกฎหมายระหวางประเทศและคงไวซึ่งเสถียรภาพ

ในภูมิภาค อันถือเปนผลประโยชนแหงชาติของสหรัฐอเมริกา โดยสหรัฐอเมริกาจะสนับสนุนกระบวนการทางการทูต 

เพื่อแกไขปญหาการอางสิทธิในพื้นที่ดังกลาว และพรอมจะชวยอํานวยความสะดวกในเรื่องมาตรการเสริมสราง 
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ความเช่ือมั่นที่จะนําไปสูการชวยลดความขัดแยงในทะเลจีนใต ทั้งน้ีสหรัฐอเมริกาจะยังคงใหความสําคัญกับนโยบาย

การกลับเขามารักษาอิทธิพลของสหรัฐอเมริกาในภูมิภาคเอเชีย (Rebalancing to Asia) และการปกปองเสนทางเดินเรือ 

ซึ่งเปนเสนทางขนสงพลังงานและยุทโธปกรณทําใหความรวมมือทางทะเลระหวางสหรัฐอเมริกากับอาเซียน

และประเทศในภูมิภาคมีความสําคัญมากข้ึนในการถวงดุลอํานาจระหวางประเทศกับมหาอํานาจอื่นในภูมิภาค 
 

  ๒.๒.๒ บทบาทของสาธารณรัฐประชาชนจีน 

   จีนมุงเสริมสรางศักยภาพและบทบาทดานความมั่นคงทางทะเลในภูมิภาค ใหมีเสถียรภาพ 

โดยมุงพัฒนาใหสอดรับกับยุทธศาสตรการเปนมหาอํานาจทางทะเล (Maritime Power) มีแผนพัฒนาการฝกซอม 

และยุทโธปกรณใหมีขีดความสามารถทันสมัยและหลากหลายมากข้ึน ในการปกปองสิทธิทางทะเลและการขยาย

ขอบเขตอํานาจทางทะเล เพื่อใหสมดุลกับผลประโยชนทางเศรษฐกิจและการเติบโตอยางรวดเร็วของจีน โดยจีน

วางบทบาทของตนในฐานะที่เปนมหาอํานาจที่มีความรับผิดชอบ (Responsible Power) มุงกระชับความสัมพันธ

อันดีกับประเทศ ในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟก และกลุมประเทศตะวันออกกลางและแอฟริกา โดยใชเครื่องมือทางการทูต  

หรือความชวยเหลือในลักษณะตางๆ ทั้งในระดับทวิภาคี ควบคูไปกับการสงเสริมความรวมมือกับนานาประเทศ   

ในระดับพหุภาคี ซึ่งนอกจากมีการกระชับความสัมพันธทางเศรษฐกิจแลว จีนยังเนนความรวมมือดานความมั่นคง

มากข้ึนดวย โดยชูแนวคิดความมั่นคงใหม ที่เนนการสรางความเขาใจและความไววางใจของประเทศตางๆ 

รวมทั้งมุงใหนานาชาติคํานึงถึงความมั่นคงรวมกัน (Collective Security) เพื่อไมใหเกิดความหวาดระแวงจีน

ในการเพิ่มพูนอํานาจทั้งทางเศรษฐกิจและทางทหาร 
 

   ยุทธศาสตรทางทะเลของจีนใหความสําคัญกับการแสวงหาประโยชนจากเศรษฐกิจทะเล 

(Marine Economy) และบรรจุใหเปนภารกิจสําคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ นอกจากน้ี 

ทางการจีนไดนําดัชนีเศรษฐกิจที่เรียกวา Gross Ocean Product - GOP เพื่อนํามาใชวัดมูลคา ผลิตภัณฑมวลรวม

ในทะเลมหาสมุทร โดยจีนหันมาแสวงหาและใชประโยชนทางเศรษฐกิจจากทรัพยากรทางทะเลและหวงมหาสมุทร 

และต้ังเปาเรงพัฒนาอุตสาหกรรมทางทะเลของจีนใหเติบโตเฉลี่ยรอยละ ๒๐ ตอปในชวงป ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘  

ตลอดจนการจัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจทะเล (Marine Economic Development Zone) ข้ึนมาเปนการเฉพาะ 

เพื่อสงเสริมการผลิตและการใชประโยชนทางเศรษฐกิจจากทะเล รวมถึงลาสุดยังมีแนวนโยบายสราง “New Maritime 

Silk Road” ซึ่งจะต้ังตนที่มณฑลฝูเจี้ยน - กวางตง - ไหหนาน - ชองแคบมะละกา – มาเลเซีย – อินเดีย – เคนยา – 

ทะเลแดง – ทะเลเมดิเตอรเรเนียน - กรีซ นอกจากน้ี จีนไดปรับโครงสรางองคกรบริหารจัดการทางทะเลใหมีเอกภาพ 

โดยบูรณาการภารกิจทางทะเลในทุกมิติใหอยูภายใตการกํากับดูแลของทบวงกิจการมหาสมุทร (State Oceanic 

Administration - SOA) ซึ่งเปนการสะทอนถึงความมุงมั่นที่จะปกปองและคุมครองสิทธิและการใชทรัพยากรทางทะเล

ของจีนใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 
 

   ทั้งน้ี เศรษฐกิจของจีนตองพึ่งพานํ้ามันจากตางประเทศเกือบทั้งหมด โดยรอยละ ๘๐ 

ของนํ้ามันที่ใชในจีนขนสงผานมหาสมุทรอินเดีย สงผลใหจีนมุงสูมหาสมุทรอินเดียในทุกทางเพื่อสรางความมั่นคง

ใหแกเสนทางขนสงนํ้ามันและสินคาของตน โดยมีทิศทางที่สําคัญ ไดแก ๑) การมุงเปดความสัมพันธกับประเทศมุสลิม

ในเอเชียกลาง โดยมีโครงการสรางทั้งเสนทางรถไฟและทอนํ้ามัน ๒) การสรางทาเรือและพยายามควบคุม       

การเดินเรือในจุดยุทธศาสตรบริเวณเอเชียใต เชน สรางทาเรือกวาดารบริเวณชองแคบฮอรมุซ สรางทาเรือ       
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ในศรีลังกาและบังคลาเทศ โครงการวางทอนํ้ามันจากปากีสถานสูจีน ตลอดจนเสนทางรถไฟเช่ือมทาเรือในเมียนมา 

และ ๓) การสรางมณฑลยูนนานใหเปนจุดเช่ือมตอกับประเทศอาเซียนและกลุมประเทศลุมแมนํ้าโขง 
 

   สําหรับสถานการณความขัดแยงในภูมิภาค จีนยังคงสนับสนุนแนวทางสันติ ในการแกไขปญหา

ขัดแยงตอไป โดยคัดคานการแทรกแซง (Intervention) และเนนยํ้าถึงความสําคัญในการปกปองสิทธิอธิปไตยของตน  

ขณะเดียวกันก็ไมตองการใหมหาอํานาจใดมีอิทธิพลครอบงําเสนทางเดินเรือที่สําคัญพรอมใหความรวมมือ      

ในการตอตานภัยคุกคามทางทะเล และในระยะ ๓ – ๔ ปที่ผานมา จีนเนนการฝกรวมทางทะเลกับประเทศตางๆ 

มากข้ึน จีนยังมีนโยบายมุงพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพเรือใหสูงข้ึนเพื่อคุมครองการรักษากรรมสิทธ์ิเหนือเกาะ

ในทะเลจีนใตและทะเลจีนตะวันออก การคุมครองเสนทางขนสงทางทะเล การคุมครองและอพยพชาวจีนที่อาศัย

และทํางานในตางประเทศ การมีอิทธิพลในแปซิฟกแทนที่สหรัฐอเมริกา และการยกระดับสถานะของจีน      

ใหเปนมหาอํานาจระดับโลก รวมทั้งปฏิบัติการปองกันประเทศทางทะเลในระยะไกล (far - sea defense) 

ทั้งน้ี การพัฒนากองทัพเรือของจีนสงผลใหหลายประเทศในภูมิภาคเกิดความกังวลและพยายามพัฒนาศักยภาพ

กองทัพเรือของตนดวย 
 

  ๒.๒.๓ บทบาทของประเทศญ่ีปุน 

   ญี่ปุนในฐานะประเทศที่พึ่งพาความมั่นคงทางทะเลทั้งดานการทหารและเศรษฐกิจ    

เปนหลักตระหนักถึงสภาพแวดลอมดานความมั่นคงโดยรวม ไดเพิ่มบทบาทของตนเองในเวทีการเมือง      

และความมั่นคงระหวางประเทศ ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลกมากข้ึนหลงัจากในอดีตที่หลีกเลี่ยงการมีบทบาท  

ในเรื่องดังกลาว เน่ืองจากเกรงวาจะทําใหประเทศเพื่อนบานในเอเชียมีความหวาดระแวงการครอบงําของญี่ปุน 

ปจจุบันญี่ปุนยังคงดําเนินนโยบายตางประเทศที่เปนพันธมิตรใกลชิดและสอดคลองกับสหรัฐอเมริกา โดยคงความสัมพันธ

และรักษาผลประโยชนรวมกันอยางแนนแฟนตอไป ประกอบกับญี่ปุนตองการแสดงบทบาทใหสมกับเปนประเทศ

มหาอํานาจเพื่อรักษาและสงเสริมผลประโยชนของตนเอง การเขารวมในองคการหรือสถาบันระหวางประเทศ 

เชน องคการสหประชาชาติ (UN) ธนาคารโลก (World Bank) กองทุนการเงินระหวางประเทศ (IMF) และความรวมมือ  

ทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟก (APEC) จึงเปนชองทางที่ญี่ปุนใชในการแสดงบทบาทไดอยางเต็มที่

โดยไมตองเกรงวาจะถูกหวาดระแวงจากประเทศเพื่อนบานในเอเชียเหมือนในอดีต โดยเฉพาะอยางย่ิงบทบาท

ในดานการรักษาสันติภาพรวมกับสหประชาชาติ ย่ิงกวาน้ันสถานการณความไมมั่นคงที่เกิดข้ึนในปจจุบัน อาทิ 

การเปลี่ยนแปลงดุลอํานาจในภูมิภาคของจีนและสหรัฐอเมริกา ปญหาการกอการราย ผลกระทบจากเศรษฐกิจโลก 

ความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการขัดแยงดานผลประโยชน ความเคลื่อนไหวทางทหารของเกาหลีเหนือ การดําเนินกิจกรรม

ทางทหารของจีนซึ่งแสดงถึงโอกาสความเปนไปไดในการเกิดสถานการณที่ไมสงบในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟก (Gray - zone) 

จากการที่เอเชียตะวันออกเปนแหลงที่ต้ังของประเทศที่มีศักยภาพทางทหารสูงจึงเปนขออางใหญี่ปุนเรงพฒันากองทัพ 

และขยายความรวมมือดานการทหารกับตางประเทศ และเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ญี่ปุนปรับการตีความ  

ตามมาตรา ๙ ของรัฐธรรมนูญ ทําใหญี่ปุนสามารถใชสิทธิปองกันตนเองรวม (Collective Self - Defense) 

ทั้งน้ีความเคลื่อนไหวดานการทหาร และการตางประเทศของญี่ปุนสงผลกระตุนความตึงเครียดในภูมิภาคเอเชียตะวันออก

ใหเพิ่มมากย่ิงข้ึน จากปญหาการอางสิทธ์ิเหนือหมูเกาะเซนกากุซึ่งเปนพื้นที่ขัดแยงกับจีนจึงเปนสาเหตุที่สําคัญประการหน่ึง

ในการจัดทําแผนยุทธศาสตรความมั่นคงของญี่ปุนฉบับแรก เมื่อธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๖ โดยใชพื้นฐานของการดําเนิน
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นโยบายความมั่นคง โดยญี่ปุนระบุถึงเปาหมายของการสงเสริมใหเกิดบรรยากาศแวดลอมในลักษณะ “ทะเลเปด

และมีเสถียรภาพ” (open and stable sea) 
 

   สําหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต จัดไดวามีความสําคัญตอญี่ปุนทั้งดานเศรษฐกิจ 

และการเมือง ในดานเศรษฐกิจ ภูมิภาคน้ีเปนแหลงทรัพยากร แหลงลงทุน ฐานการผลิต และตลาดที่สําคัญ 

โดยญี่ปุนตองพึ่งพาวัตถุดิบหลายชนิดจากภูมิภาคน้ี แตในปจจุบันอิทธิพลของจีนไดแผขยายลงมาในภูมิภาคน้ีอยางรวดเร็ว 

ทําใหญี่ปุนตองแขงขันอิทธิพลทางเศรษฐกิจกับจีนมากข้ึน นอกจากน้ี พื้นที่น้ียังเปนยุทธศาสตรสําคัญของญ่ีปุนที่

จะตองรักษาไวใหได ญี่ปุนตองพึ่งพาทะเลในภูมิภาคน้ีอยางมากในฐานะที่เปนเสนทางเดินเรือที่สําคัญ ทั้งในการลําเลียง

วัตถุดิบและสินคาสงออก ญี่ปุนตองอาศัยพลังงานดานนํ้ามันที่มาจากตะวันออกกลาง และสินคาประมาณรอยละ ๔๐ 

ของปริมาณการคาขายกับตางประเทศทั้งหมดของญี่ปุนตองลําเลียงผานพื้นที่น้ี หากเกิดความไมปลอดภัยหรือมีอุปสรรค 

ในการขนสงแลว ยอมสงผลกระทบอยางรุนแรงตอญี่ปุน ดังน้ันญี่ปุนจึงพยายามสรางความสัมพันธกับประเทศตาง  ๆ

ในกลุมอาเซียนทั้งในแบบทวิภาคีและพหุภาคี ในฐานะหุนสวนดานความมั่นคง (Security Partner) เพื่อใหเกิดสันติภาพ 

และความมั่นคงดวยการชวยเหลือสนับสนุนทั้งทางดานการเงิน การศึกษา และเครื่องมือที่ใชในการรักษาความปลอดภัย

ในทะเลแกหลายประเทศ โดยเฉพาะในปจจุบันที่ระบบโลกเปนระบบหลายข้ัวอํานาจ ดังน้ันการแขงขันกัน

แสวงหาพันธมิตร เพื่อถวงดุลอํานาจระหวางประเทศมหาอํานาจจึงเปนเรื่องสําคัญ เชน การที่ญี่ปุนพยายามผลักดัน

แนวคิดเรื่องประชาคมเอเชียตะวันออกที่มีญี่ปุนเปนแกนนํารวมกับประเทศกลุมอาเซียนใหเกิดผลเปนรูปธรรมโดยเร็ว 

การผลักดันใหอาเซียนรวมกันจัดการปญหาทะเลจีนใตอยางเปนเอกภาพ รวมไปถึงกระชับความสัมพันธทางการทหาร

กับประเทศอินเดียและกลุมประเทศอาเซียน เพื่อสกัดกัน้อิทธิพลของจีนที่กําลังแผขยายในภูมิภาคเอเชียตะวันออก 

อาเซียนจึงกลายเปนจุดยุทธศาสตรสําคัญที่เต็มไปดวยการแขงขันกันของชาติมหาอํานาจตางๆ 
 

  ๒.๒.๔ บทบาทของสาธารณรัฐอินเดีย 

   อินเดียใหความสําคัญกับความมั่นคงทางทะเลอยางมาก เน่ืองจากการพัฒนาเศรษฐกิจ

ของอินเดียตองพึ่งพาการคมนาคมขนสงทางทะเล ซึ่งมีการเช่ือมโยงกันระหวางประเทศตางๆ มากข้ึนเรื่อยๆ 

รวมไปถึงทรัพยากรทางเศรษฐกิจที่มีคายังคงอยูในทะเล สงผลใหอินเดียใหความสําคัญอยางมากตอมหาสมุทรอินเดีย 

เพราะถือเปนเขตอิทธิพลของอินเดีย ทั้งน้ีอินเดียไดใหความสําคัญกับนโยบายเสริมสรางความสัมพันธกับประเทศ

เพื่อนบานและ ประเทศในภูมิภาคอื่นๆ โดยเฉพาะกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต อินเดียใชนโยบายมุงตะวันออก 

(Look East) เพื่อโดดเด่ียวปากีสถานและถวงดุลอํานาจกับจีน โดยมองวา การขยายอิทธิพลของจีนในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟก 

โดยเฉพาะมหาสมุทรอินเดีย เปนการคุกคามอินเดียทั้งทางตรงและทางออม ในสวนของทะเลจีนใตและทะเลจีนตะวันออก 

อินเดียยืนยันนโยบายเสรีภาพในการเดินเรือและการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล โดยผลประโยชน  

ของอินเดียในทะเลจีนใต คือ การเขารวมพัฒนาพลังงานนอกชายฝงเวียดนาม โดยเริ่มสํารวจนํ้ามันและกาซธรรมชาติ

รวมกับเวียดนามต้ังแต พ.ศ.๒๕๓๕ ดังน้ัน อินเดียจึงกังวลวา ความขัดแยงในทะเลจีนใตจะกระทบตอการเติบโต

ทางเศรษฐกิจของอินเดียที่เช่ือมโยงกับความมั่นคงทางทะเล อินเดียจึงตองรักษาความสัมพันธใกลชิด        

กับเวียดนามตอไป เพื่อรักษาผลประโยชนทางเศรษฐกิจและความมั่นคงในทะเลจีนใต ซึ่งสอดคลองกับความตองการ

ของเวียดนามที่มุงดึงประเทศตาง ๆ เขารวมแกปญหาในทะเลจีนใต เพื่อถวงดุลจีนและลดความเสี่ยงที่จะเกิด  

ความไมมั่นคงกับเวียดนาม 
 



- ๗๒ – 

 

   นอกจากน้ีอินเดียยังมีนโยบายสงเสริมความรวมมือที่ใกลชิดกับประเทศมหาอํานาจ  

โดยไมเลือกฝาย เพื่อเสริมสรางระบบหลายข้ัวอํานาจข้ึนในโลกและเปนการแสดงอิทธิพลในภูมิภาคเอเชียใต

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 ทั้งน้ี อินเดียไดกลายเปนชาติที่ ๖ ตอจากสหรัฐอเมริกา รัสเซีย 

สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส และจีน ที่สามารถพัฒนาเรือดํานํ้าพลังงานนิวเคลียร ซึ่งสามารถบรรทุกขีปนาวุธวิถีโคง

ติดหัวรบนิวเคลียรได ทําใหความตึงเครียดในมหาสมุทรอินเดียมีแนวโนมเพิ่มมากข้ึน โดยเฉพาะเมื่อจีนพยายาม

ขยายอทิธิพลเขามาในมหาสมุทรดังกลาวมากข้ึน 
 

  ๒.๒.๕ บทบาทของสหพันธรัฐรัสเซีย 

   รัสเซียกําลังฟนฟูบทบาทการเปนมหาอํานาจอยางคอยเปนคอยไป ทําใหรัสเซีย

ตองดําเนินนโยบายตางประเทศที่มุงสูหลายทิศ (Multi - Vectored Policy) โดยการสรางระบบหลายข้ัวอํานาจ    

ในเวทกีารเมืองโลกเพื่อถวงดุลกับสหรัฐอเมริกาที่กําลังมีบทบาทถดถอยลง โดยรัสเซียแสวงหาความรวมมือกับมหาอํานาจ

นอกคายตะวันตก รวมไปถึงความพยายามเขาไปมีอิทธิพลในตะวันออกกลาง มีการสรางความสัมพันธกับประเทศตาง  ๆ 

โดยเฉพาะกับจีนและอินเดียในลักษณะหุนสวนทางยุทธศาสตร (Strategic Partner) ถึงแมความสัมพันธ

ระหวางรัสเซียกับสหรัฐอเมริกาจะพัฒนาไปดวยดี แตยังมีหลายประเด็นที่เปนความขัดแยง อาทิ การซอมรบของนาโต

กับจอรเจีย การติดต้ังระบบปองกันขีปนาวุธ (Missile Defense) ของสหรัฐอเมริกาในยุโรปตะวันออก สําหรับการสราง

ความสัมพันธกับประเทศเอเชียตะวันออกของรัสเซียมุงเนนในเรื่องของเศรษฐกิจ โดยมองวาในอนาคตเศรษฐกิจ  

ในภูมิภาคน้ีมีแนวโนม ที่จะเติบโตเพิ่มมากข้ึนอยางรวดเร็ว จึงพยายามรวมเศรษฐกิจของรัสเซียมาผูกไวเปนหน่ึงเดียวกับ

เศรษฐกิจในภูมิภาคน้ีมากข้ึน โดยเฉพาะศักยภาพในการเปนตลาดรองรับสินคาอาวุธยุทโธปกรณ เทคโนโลยีดานการทหาร

และพลังงานของรัสเซีย มากกวาที่จะเขามาขยายอิทธิพลโดยตรง 
 

   ปจจุบันรัสเซียกําลังขยายอํานาจทางการทหารและทางทะเลมากข้ึนเปนลําดับ   

แตยังใหความสําคัญกับความมั่นคงทางทะเลฝงภูมิภาคยุโรป ไดแก ทะเลดํา ทะเลเมดิเตอรเรเนียน และ

มหาสมุทรอารกติก ตอตานภัยคุกคามจากกลุมนาโตเปนสําคัญ มากกวาฝงเอเชีย – แปซิฟกซึ่งสหรัฐฯ และจีนมีอิทธิพล

มากกวาในภูมิภาคยุโรป รัสเซียใหความสําคัญภูมิภาคอารกติกเปนอยางย่ิง โดยเฉพาะดานพลังงานซึ่งเช่ือวามีสํารองอยูมาก

และอารกติกยังเปนเสนทางเดินเรือสําคัญที่เช่ือมระหวางยุโรปกับภูมิภาคแปซิฟก โดยในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟก 

รัสเซียเนนเสริมสรางความรวมมือทางทหารและพลังงานกับมิตรประเทศ เชน มีการซอมรบทางทะเลรวมกับจีน

ในช่ือปฏิบัติการ “Joint sea” ซึ่งเริ่มจัดครั้งแรกต้ังแต พ.ศ.๒๕๕๖ รวมทัง้รัสเซียไดพัฒนาความสัมพันธดานพลังงาน

รวมทั้งการรวมสํารวจพลังงานกับจีนและเวียดนามอยางกวางขวาง อีกทั้งมกีารกลับมาใชฐานทัพเรืออาวคัมรานห

ของเวียดนามเพื่อใชเปนฐานในการซอมและสงกําลังบํารุงใหแกกองเรือรัสเซียที่ปฏิบัติการในทะเลจีนใต 

ตลอดจนชวยเหลือเวียดนามในการซอมบํารุงเรือดํานํ้า โดยรัสเซียพรอมจะกลับมาขยายอิทธิพลทางทะเลในภูมิภาคน้ีอีก 

ซึ่งปจจุบันหากรัสเซียมีปญหาขัดแยงอยูในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟก อาทิ กรณีพิพาทการอางกรรมสิทธ์ิเหนือหมูเกาะคูริล

กับญี่ปุน 
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   ในขณะที่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต รัสเซียแผอิทธิพลในแงของการขายอาวุธยุทโธปกรณ

มากกวาจะเขามามีอิทธิพลโดยตรง สงผลใหการแขงขันเพื่อสะสมอาวุธของประเทศตางๆ ในภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใตทวีความรุนแรงมากข้ึนได แมไทยจะไมไดมีประเด็นขัดแยงกับรัสเซียแตหากเกิดขอพิพาท 

กับประเทศเพื่อนบานข้ึนอาจทําใหรัสเซียเอนเอียงชวยประเทศที่เปนลูกคาของรัสเซียได อยางไรก็ดี รัสเซียยังคงมี

ความสําคัญตอไทยในดานตัวเลือกทางอาวุธและพลังงานเพื่อลดการพึ่งพาดานอาวุธและพลังงานจากบางประเทศลงได 
 

  ๒.๒.๖ บทบาทของเครือรัฐออสเตรเลีย 

   ออสเตรเลียมีลักษณะเปนเกาะที่มีทะเลลอมรอบ โดยมีพื้นที่เขตเศรษฐกิจจําเพาะ  

รวมกันกวา ๖.๗ ลานตารางกิโลเมตร ทําใหออสเตรเลียใหความสําคัญกับภัยคุกคามและปญหาทางทะเลเปนอยางมาก 

เพราะสามารถเขาถึงออสเตรเลียไดรอบดานและยากตอการตรวจพบ รวมทั้งการที่ออสเตรเลียเปนพันธมิตรที่เหนียวแนน

ของสหรัฐอเมริกาจึงลอแหลมตอการตกเปนเปาหมายโจมตีของกลุมกอการราย ออสเตรเลียจึงใหความสําคัญ

ตอความมั่นคงทางทะเลโดยเฉพาะภัยจากการกอการรายทางทะเล ในระดับนโยบาย รัฐบาลออสเตรเลีย      

ไดยึดถือยุทธศาสตรการเปนพันธมิตรที่ใกลชิดกับสหรัฐอเมริกาในดานความมั่นคงในทุกประเด็นมาโดยตลอด 

และใหกระทรวงการตางประเทศและกระทรวงกลาโหม มีบทบาทอยางสําคัญในการดําเนินนโยบายดานความมั่นคง

ทางทะเลและการผลักดันมาตรการหรือความรวมมือระหวางประเทศ โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟก 

ตามแนวทางและความคิดริเริ่มของสหรัฐอเมริกาเปนหลัก รวมทั้งลักษณะที่ต้ังของประเทศออสเตรเลยีที่มีความใกลชิด 

กับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ทําใหเหตุการณที่เกิดข้ึนในภูมิภาคน้ีสงผลกระทบตอออสเตรเลียอยางหลีกเลี่ยงไมได 

ออสเตรเลียจึงใหความสนใจเกี่ยวกับความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตเปนอยางมาก โดยเฉพาะ  

ในเรื่องภัยคุกคามและอาชญากรรมขามชาติ อาทิ การกอการราย การคามนุษย การหลบหนีเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย 

การโยกยายถ่ินฐานทีไ่มปกติ (Irregular Movement) และยาเสพติด ฯลฯ ออสเตรเลียจึงพยายามเขามามีบทบาท

ในภูมิภาคน้ี โดยการสรางความสัมพันธและใหการสนับสนุนชวยเหลือประเทศตางๆ เพื่อแกไขปญหากอนที่จะลกุลาม

ไปถึงประเทศตน ทั้งน้ีในประเด็นเรื่องการหลบหนีเขาเมืองทางทะเล โดยเฉพาะการหลบหนีเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย

ของชาวศรีลังกาและอัฟกันที่เพิ่มสูงข้ึนอยางชัดเจน ไดกลายเปนกระแสกดดันรัฐบาลใหดําเนินการอยางเขมงวด 

ตอประเด็นปญหาดังกลาว 
 

๓. สถานการณความมั่นคงทางทะเลของอาเซียน 

 ๓.๑ ความมั่นคงทางทะเลในกรอบความรวมมือของอาเซียน 

  ความมั่นคงทางทะเลจัดเปนองคประกอบหน่ึงในกรอบความรวมมือของอาเซียนภายใตเสาหลัก

ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน โดยแผนงานการจัดต้ังประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน 

(ASEAN Political – Security Community Blueprint) ไดกําหนดใหมีการสงเสริมความรวมมือทางทะเลอาเซียน 

โดยกําหนดกิจกรรม ดังน้ี ๑) จัดการประชุมเวทีหารืออาเซียนเรื่องความรวมมือทางทะเล ๒) ประยุกตใชแนวทาง   

รอบดานที่ใหความสําคัญตอความปลอดภัยในการเดินเรือและประเด็นความมั่นคงในระดับภูมิภาค ซึ่งเปนขอหวงกังวล

รวมกันของประชาคมอาเซียน ๓) รวบรวมประเด็นความมั่นคงทางทะเลและระบุความรวมมือทางทะเลรวมกัน

ระหวางประเทศสมาชิกอาเซียน และ ๔) สงเสริมความรวมมือดานความปลอดภัยทางทะเล การคนหาและ 

การชวยชีวิตผานกิจกรรมตางๆ เชน การแลกเปลี่ยนขอมูล ความรวมมือดานเทคโนโลยีและการเยือนระหวางกัน

ของเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ 
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  ประเด็นภัยความมั่นคงทางทะเลของอาเซียนที่ประเทศสมาชิกเห็นวาเปนภัยคุกคามรวม 

(Common Concerns/Common Threats) ไดแก ๑) ความปลอดภัยของเสนทางคมนาคมทางทะเล โดยเฉพาะ

เสนทางเดินเรือสินคาที่ผานชองแคบมะละกา ชองแคบซุนดา (ระหวางเกาะสุมาตราและเกาะชวา) ชองแคบลอมบอก 

(ปลายเกาะชวาทางตะวันออกของอินโดนีเซีย) รวมทั้งนานนํ้าในทะเลจีนใต 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 

และความไวเน้ือเช่ือใจระหวางกัน รวมทั้งสงเสริมความรวมมือในการแกไขและปองปรามปญหาภัยคุกคามที่มีผลกระทบ

ตอความมั่นคงและผลประโยชนทางทะเลของประเทศสมาชิกอาเซียน สงเสริมความรวมมือดานทรัพยากรทางทะเล 

การเพิ่มขีดความสามารถดานการจัดการประมง เพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน ความหลากหลายทางชีวภาพและ

ความมั่นคงทางอาหาร การสงเสริมการใชประโยชนจากเครือขายศูนยขอมูลที่เกี่ยวของ ตลอดจนสนับสนุน     

แนวทางการแกไขปญหาขอพิพาททางทะเลโดยการเคารพกฎหมายระหวางประเทศและกลไกในกรอบอาเซียน 
 

  ทั้งน้ี สถานการณความมั่นคงทางทะเลของอาเซียนที่ตองเฝาระวัง ไดแก 

  ๑) การแยงชิงผลประโยชนและอางสิทธ์ิในพื้นที่ทางทะเล โดยเฉพาะบริเวณทะเลจีนใต        

อาจทําใหสถานการณดานความมั่นคงในทะเลจีนใตมีความไมแนนอน โดยเฉพาะอยางย่ิงหากอาเซียนและจีน

หรือประเทศคูกรณีและจีน ไมสามารถยอมรับและตกลงกันไดในผลประโยชนหรือความรวมมือ อยางไรก็ดี 

แมวาการกระทบกระทั่งและการแสดงออกในเชิงย่ัวยุกันไปมามีโอกาสที่จะเกิดข้ึนกต็าม แตดวยความสัมพันธอันดี

ระหวางภูมิภาคอาเซียนในฐานะองคกรระดับภูมิภาคกับจีนยังคงจะสามารถประคับประคองสถานการณมิใหลุกลาม

เปนการปะทะกันดวยกําลังทหาร 
 

  ๒) ความไมแนนอนของสถานการณความขัดแยงในทะเลจีนใต และการขาดความไวเน้ือเช่ือใจ

กันของประเทศในภูมิภาค อาจเปนปจจัยหน่ึงที่ผลักดันใหประเทศในภูมิภาคมีความจําเปนตองเสริมสรางกําลังอาวุธ

ของแตละประเทศ รวมทั้งมีการพัฒนาอุตสาหกรรมดานยุทธภัณฑทางทหารเพิ่มมากข้ึน โดยอางความจําเปนเพื่อปกปอง

ผลประโยชนและอธิปไตย โดยเฉพาะเปนการปองกันภัยคุกคามที่อาจเกิดข้ึนขณะที่อาเซียนจะเปดประชาคมต้ังแต 

๓๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เปนตนไป อาจเปนการสรางความหวาดระแวงซึ่งกันและกันระหวางประเทศสมาชิกอาเซียน

เพิ่มมากข้ึน 
 

  ๓) ความปลอดภัยทางทะเลของอาเซียน โดยเฉพาะจากการกอเหตุของโจรสลัดและการปลนเรือ  

โดยใชอาวุธ มีความเปนไปไดวาอาจมีการกอเหตุข้ึนในบริเวณอื่นที่มิใชเสนทางคมนาคมทางทะเลหลัก เชน 

ชองแคบมะละกาเน่ืองจากเปนพื้นที่ที่มีความรวมมือและการเฝาระวังสูง การขยายตัวของเศรษฐกิจอาเซียน
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ในชวงระยะเวลาดังกลาวอาจดึงดูดกลุมโจรสลัดและผูกอเหตุทางทะเลในพื้นที่อื่นๆ ที่มีการเฝาระวังไมเขมงวดมากนัก 

นอกจากน้ี รูปแบบของผูกระทําผิดไดมีการพัฒนาข้ึน รวมทั้งมีการใชเทคโนโลยีตาง  ๆเชน การสื่อสาร หรือการจัดหาอาวุธ 

ที่ทันสมัยมากข้ึนจะทําใหการเฝาระวังและปราบปรามมีความยุงยากมากข้ึน 
 

  ๔) การกอการรายทางทะเล การที่ประเทศตะวันตกยังเปนเปาหมายสําคัญของการโจมตี

จากการกอการราย ขณะที่ภูมิภาคมีความสัมพันธมากข้ึนกับประเทศตะวันตกโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา ในหลากหลายมิติ 

รวมทั้งความสามารถของกลุมกอการรายที่พัฒนาข้ึนและมีการเช่ือมโยงกัน อาจทําใหเสถียรภาพความมั่นคงทางทะเล

ในภูมิภาคเปนอีกเปาหมายหน่ึงที่จะถูกโจมตี 
 

 ๓.๒ การประเมินยุทธศาสตรความมั่นคงทางทะเลของประเทศสมาชิกอาเซียน 

  ๓.๒.๑ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

    อินโดนีเซียเปนประเทศหมูเกาะที่ใหญที่สุดในโลกและเปนเสนทางเดินเรือที่สําคัญของโลก 

ทําใหอินโดนีเซียใหความสําคัญกับยุทธศาสตรความมั่นคงทางทะเล โดยการเสริมสรางกองกําลังทางเรือ       

ใหมีขีดความสามารถเพียงพอตอการปฏิบัติการไดอยางมีประสิทธิภาพ ครอบคลุม และทั่วถึงมากย่ิงข้ึน      

ซึ่งเทากับเปนการเพิ่มอํานาจการตอรองของอินโดนีเซียในประชาคมระหวางประเทศ แตทั้งน้ีมิไดมีเปาหมาย

ในการคุกคามหรือเพื่อใหเกิดความรูสึกวาเปนการคุกคามแตอยางใด เพราะอินโดนีเซียจะยังคงใหความสําคัญ

กับการเพิ่มความสามารถในการสรางความสัมพันธที่เขมแข็งและความรวมมือกับประเทศในภูมิภาค เพื่อใหเกิดความมั่นคง

และความปลอดภัยทางทะเล ดังน้ัน อินโดนีเซียจึงนาจะยังคงใช Maritime Diplomacy ในฐานะที่เปนวิธี    

ในการสรางความสัมพันธในภูมิภาคที่จะนําไปสูความรวมมือ เพื่อเปนการคํ้าประกันความมั่นคงของอินโดนีเซียเอง 

และเพื่อลดปญหาความไมมั่นคงตางๆ เชน ปญหาขัดแยงเรื่องเขตแดนทางทะเล โดยอินโดนีเซียจะแสวงประโยชน 

จากการใชนโยบายดังกลาวเพื่อใหตนมีสถานะและบทบาทสําคัญที่จะเขาไปแกไขปญหาที่เกิดข้ึน 
 

    เปาหมายสําคัญในการดําเนินยุทธศาสตรความมั่นคงทางทะเลของอินโดนีเซีย คือ        

๑) กําจัดความรุนแรงและการกระทําผิดทางทะเล ๒) รับรองความปลอดภัยในการเดินเรือและความชวยเหลือในการเดินเรือ 

รวมทั้งทําใหการเดินเรือปลอดจากการรบกวนตางๆ ๓) ดูแลเขตแดน/อาณาเขตทางทะเล ปกปองคุมครอง

และอนุรักษสิ่งแวดลอมและทรัพยากรทางทะเล ๔) ตอตานและปราบปรามอาชญากรรมขามชาติ และ ๕) สงเสริม 

ใหมีความเช่ือมั่นไววางใจ ความรวมมือและความเขาใจกับประเทศเพื่อนบานที่มีชายฝง ผูเกี่ยวของและ       

ผูมีสวนไดสวนเสียอื่นๆ ดวยรวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารเกี่ยวกับความเสี่ยงในภูมิภาค การฝกรวม 

และการตรวจการณรวมกัน ในขณะทียุ่ทธศาสตรของกองทัพเรืออินโดนีเซีย แบงเปน ๒ ดาน คือ ๑) ดานการปองกัน 

เนนการประจําการ/ปรากฏตัวในพื้นที่เสี่ยง (มีภัย) ปรับปรุงขีดความสามารถของฐานทัพเรือ ปรับปรุงการตรวจจับ

และตรวจหาทางทะเล เพิ่มขีดความสามารถการปฏิบัติการขาวกรองทางทะเล และทํางานรวมกันอยางใกลชิด

กับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ และ ๒) ดานการปราบปราม จะจัดการกับการกระทําผิดในทะเลตามกฎหมายภายใน

ของอินโดนีเซียและกฎหมายระหวางประเทศ นอกจากน้ี ยังมียุทธศาสตรดานตางประเทศ คือ การประสาน

การตรวจการณกับประเทศตางๆ ในภูมิภาค 
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    ทั้งน้ี อินโดนีเซียจะยังคงสานตอพิมพเขียวที่เรียกวา “Green-Water Navy” ซึ่งถือเปน 

Naval Modernization Plan ที่ประกาศไวต้ังแต พ.ศ.๒๕๔๘ นับเปนการเสริมสรางกองกําลังทางเรือของอินโดนีเซีย

ใหมีศักยภาพและขีดความสามารถในการปฏิบัติการครอบคลุมทั้งในนานนํ้าอาณาเขตและในทะเลเปดที่อยูรอบอินโดนีเซีย

ของกองทัพเรือ นอกจากน้ี อินโดนีเซียจะยังคงเนนการใชระบบ Network Centric – Integrated Maritime Surveillance 

System โดยอินโดนีเซียเปนหน่ึงในโลกที่มีการใชระบบดังกลาวยาวที่สุด ซึ่งครอบคลุมแนวชายฝงชองแคบมะละกา

เปนระยะทางกวา ๑,๒๐๕ กิโลเมตร และครอบคลุมแนวชายฝงทะเลสุลาเวสีเปนระยะทางประมาณ ๑,๒๘๕ กิโลเมตร 
 

  ๓.๒.๒ สาธารณรัฐสิงคโปร 

    สิงคโปรเปนรัฐชายฝงที่ใหความสําคัญกับการรักษาความมั่นคงทางทะเล เน่ืองจากมีที่ต้ัง

บริเวณทางเขาของชองแคบมะละกา ซึ่งเปนเสนทางเดินเรือเพื่อขนสงสินคาและบรรทุกนํ้ามันจากภูมิภาคตะวันออกกลาง

ไปยังจีน ญี่ปุน และเกาหลีใต ปจจุบันมีเรือบรรทุกสินคาและเรือบรรทุกนํ้ามันที่แลนผานชองแคบมะละกา

มากกวา ๖,๐๐๐ ลําตอป ทําใหสิงคโปรมีสถานะเปนศูนยกลางดานการเดินเรือ และศูนยกลางการขนสงสินคา

จากการมีทาเรือสิงคโปร 
 

    ยุทธศาสตรตางประเทศของสิงคโปร คือ มุงขยายความรวมมือกับประเทศเพื่อนบาน 

เพื่อรับมือกับภัยคุกคามความมั่นคงทางทะเล เชน การจัดต้ังกองเรือลาดตระเวนชองแคบมะละการวมกับมาเลเซีย 

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 นอกจากน้ียุทธศาสตรของกองทัพเรือสิงคโปรไดแบงภารกิจออกเปน ๓ ดาน คือ ๑) การติดตาม

ภัยคุกคามกองทัพเรือสิงคโปรมียุทโธปกรณที่ทันสมัยในการตรวจจับกลุมกอการราย โจรสลัด และการกระทําผิดกฎหมาย

ในทะเล สิงคโปรยังมีหนวยงาน Maritime Port Authority (MPA) ของรัฐบาลในการติดตามความเคลื่อนไหวของเรือ     

ที่ลวงละเมิดนานนํ้าสิงคโปร ๒) การปองปราม กองทัพเรือสิงคโปรจัดต้ังชุดปฏิบัติการที่ไดรับการฝกฝน  

ทํางานรวมกับหนวยตํารวจชายฝงเพื่อปกปองนานนํ้า และดําเนินมาตรการปองปรามการกระทําผิดกฎหมายทางทะเล 

และ ๓) การตอบโต กองทัพเรือสิงคโปรมีเรือลาดตระเวนที่ไดรับการออกแบบใหโจมตีหรือสกัดกั้นเรือที่ลวงละเมิด

นานนํ้าสิงคโปรไดอยางรวดเร็ว 
 

  ๓.๒.๓ ประเทศมาเลเซีย 

    นโยบายดานการปองกันประเทศและความมั่นคงแหงชาติของมาเลเซียมีเปาหมายหลัก 

คือ มุงปกปองและปองกันผลประโยชนของชาติซึ่งมีพื้นฐานหลักจากอธิปไตย บูรณภาพแหงดินแดน และ 

ความมัง่ค่ังทางเศรษฐกิจ การดําเนินนโยบายสอดคลองกับสถานการณปจจุบันดวยการเนนความรวมมือกับนานาชาติ  
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ทําใหมาเลเซียจัดหายุทโธปกรณที่ทันสมัยเขาประจําการอยางตอเน่ือง เสริมสรางขีดความสามารถของกองทัพ

ใหมีความสมดุล สามารถทําการรบไดครบทุกมิติ คุมครองผลประโยชนของชาติทางทะเล และถวงดุลอํานาจทางทหาร 

ในภูมิภาค รวมไปถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมปองกันประเทศ โดยหวังจะผลิตยุทโธปกรณ เพื่อใชภายในประเทศและ

ถายทอดเทคโนโลยีจากตางประเทศ ตลอดจนเรงพัฒนาการสงครามอิเล็กทรอนิกส เทคโนโลยีไรคนขับ เพื่อใหกองทัพ

สามารถพึ่งพาตนเองได ภายใตหลักการสําคัญของยุทธศาสตรความมั่นคงแหงชาติมาเลเซีย คือ การพึ่งพาตนเอง 

(Self Reliance) ทั้งน้ี มาเลเซียยังมีเปาหมายใน ๕ ปขางหนาเพื่อเปนศูนยกลางความรวมมือระหวางประเทศ

ในภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟก ดานการผลิตอาวุธ การพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส และการถายทอดเทคโนโลยี 
 

    ดานการพัฒนาขีดความสามารถและกลยุทธการปองกันประเทศ สําหรับกองทัพเรือมาเลเซีย

ไดใหความสําคัญและคงศักยภาพอันเปนเลิศในการปกปองอํานาจอธิปไตยในนานนํ้ามาเลเซีย โดยใชศักยภาพ

ของกองทัพอากาศและกองทัพเรือมาเลเซียขับไลการบุกรุกในรูปแบบตางๆที่เขามาในนานนํ้ามาเลเซีย 

โดยเฉพาะพื้นที่มาเลเซียฝงตะวันออก ซึ่งเปนแหลงทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลที่สําคัญของประเทศ รวมไปถึง

การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพเรืออยางตอเน่ือง เพื่อรักษาความมั่นคงและผลประโยชนทางทะเล  

การควบคุมดูแลบริเวณทาเรือบริเวณที่เปนพื้นที่ยุทธศาสตร อาทิ ชองแคบมะละกา ชองแคบสิงคโปร เสนทางการเดินเรือ

ระหวางมาเลเซียและสิงคโปร รวมทั้งทะเลตะวันออก (เกาะบอรเนียว) เปนตน 
 

    ดานบทบาทของกองทัพเรือมาเลเซีย ประกอบดวย การปกปองผลประโยชนทางทะเล

ของมาเลเซีย การปกปองอํานาจอธิปไตยในนานนํ้ามาเลเซีย บทบาทการทําสงครามตอตานศัตรูที่รุกรานทางทะเล 

การปกปองการเดินเรือและแทนขุดเจาะนํ้ามันในทะเล การทําลายภัยคุกคามกองทัพเรือของมาเลเซีย รวมไปถึง

การฝกฝนซอมรบ การปกปองทรัพยากรทางทะเล การสํารวจทะเล การชวยเหลือหนวยงานดานพลเรือนในการตอตาน

โจรสลัดและปกปองเขตเศรษฐกิจพิเศษจําเพาะ พรอมทั้งยังชวยสนับสนุนกองทัพบกและกองทัพอากาศ ในการคนหา

และกูภัย ใหการชวยเหลือบรรเทาภัยพิบัติ รวมทั้งสนับสนุนนโยบายตางประเทศอื่นๆ ของมาเลเซีย 
 

  ๓.๒.๔ สาธารณรัฐฟลิปปนส 

    การดําเนินยุทธศาสตรความมั่นคงทางทะเลของฟลิปปนสไดใหความสําคัญ ดังน้ี 

๑) การรักษาอธิปไตยเหนือดินแดนและเขตเศรษฐกิจจําเพาะซึ่งรวมถึงทะเลจีนใต ๒) การคุมครองทรัพยากรทางทะเล 

ทั้งสัตวนํ้าและแหลงนํ้ามัน ๓) การรักษาความปลอดภัยและปองกันภัยคุกคาม ๔) ตอตานและปราบปรามอาชญากรรม

ทางทะเล ไดแก ปญหาโจรสลัด การคามนุษย ทั้งน้ี ฟลิปปนสใหความสําคัญกับพื้นที่เขตติดตอทางทะเล 

ระหวางฟลิปปนส มาเลเซียและอนิโดนีเซีย ๕) ตอตานและปราบปรามขบวนการตอตานรัฐ โดยเฉพาะที่เกาะมินดาเนา 

๖) กระชับความรวมมือกับมิตรประเทศในดานการฝกอบรมทางทหารและซอมรบรวม 
 

    การดําเนินยุทธศาสตรของฟลิปปนส ภายใตประธานาธิบดีและคณะรัฐมนตรีชุดใหม 

นาจะยังคงดําเนินยุทธศาสตรความมั่นคงทางทะเลเชนเดิม เน่ืองจากฟลิปปนสประกอบดวยเกาะใหญนอยประมาณ 

๗,๑๐๗ เกาะ ชายฝงทะเลยาว ๓๖,๒๘๙ กิโลเมตร ซึ่งยาวเปนอันดับ ๕ ของโลก การมีพื้นที่ติดกับทะเลจีนใต 

และมีปญหากับจีน ทําใหฟลิปปนสเกี่ยวของโดยตรงกับความขัดแยงในทะเลจีนใตแตไมถึงข้ันเผชิญหนา ทั้งน้ี 

จากความสัมพันธที่ใกลชิดกับสหรัฐอเมริกา อาจสงผลใหฟลิปปนสมีความเขมแข็งและเพิ่มศักยภาพทางทะเลได 

หลังจากสหรัฐอเมริกากลับเขามาใชสิ่งอํานวยความสะดวกทางทหารในฟลิปปนส ซึ่งจะเริ่มในป ๒๕๕๘ – ๒๕๖๓ 
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  ๓.๒.๕ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

    เวียดนามจะยังคงดําเนินนโยบายดานความมั่นคงตามกรอบของสมุดปกขาว 

(White Paper on National Defense) ที่จัดทําโดยกระทรวงกลาโหม เมื่อ พ.ศ.๒๕๕๒ และยุทธศาสตรทางทะเล พ.ศ.๒๕๖๓ 

  (Vietnam’s Maritime Strategy for 2020) ที่จัดทําข้ึนเมื่อ 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 
 

    ทั้งน้ี ภัยคุกคามทางทะเลที่เวียดนามใหความสําคัญ ไดแก อธิปไตยเหนือหมูเกาะพาราเซล

และสแปรตล ีอธิปไตยเหนือทรัพยากรธรรมชาติบริเวณเขตเศรษฐกิจจําเพาะของเวียดนาม ปญหาการลวงล้ําเขามาทําประมง

ในนานนํ้าเวียดนาม และภัยพิบัติทางธรรมชาติ สําหรับศักยภาพทางทะเลของเวียดนามในระยะตอไปจะเพิ่มสูงข้ึน 

โดยเฉพาะจากกรณีความขัดแยงในทะเลจีนใต เปนปจจัยสําคัญที่ทําใหเวียดนามเรงพัฒนาศักยภาพทางกองทัพเรือ 

โดยเวียดนามจะเปนประเทศที่มีเรือดํานํ้ามากที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต และการจัดหาเรือเพิ่มเติม

เพื่อใชในภารกิจลาดตระเวนและกูภัยทางทะเล รวมทั้งการตอเรือประมงตรวจการณเพิ่ม พรอมทั้งปรับปรุงระบบ

ควบคุมบังคับบัญชาและการขาวกรองใหสามารถรองรับรูปแบบสงครามสมัยใหมมากข้ึน 
 

  ๓.๒.๖ บรูไนดารุสซาลาม 

    บรูไนใหความสําคัญกับความมั่นคงทางทะเลเน่ืองจากมีทรัพยากรนํ้ามันบริเวณชายฝงทะเล

อาณาเขต รวมทั้งทรัพยากรประมง ทั้งน้ี บรูไนยังกําหนดคํานิยามของภัยคุกคามความมั่นคงทางทะเลของบรูไน

ประกอบดวยการกอการราย หรือการกระทําใดๆ เพื่อลักลอบขุดเจาะนํ้ามัน ภัยพิบัติจากการกระทําของมนุษย 

เชน การรั่วไหลของนํ้ามันซึ่งกอใหเกิดมลพิษทางทะเล และปญหาอาชญากรรมขามชาติ เชน การลักลอบขนสงสินคา

ผิดกฎหมาย และการลักลอบการทําประมง 
 

    บรูไนยังมุงเสริมสรางขีดความสามารถของกองทัพใหทันสมัยเพื่อรับมือกับภัยคุกคามตาง  ๆ

ภายใน ๕ ปขางหนา โดยกองทัพเรือบรูไนมียุทธศาสตรความมั่นคงทางทะเล คือ การเฝาระวังภัยคุกคาม    

โดยกองทัพเรือมีภารกิจในการลาดตระเวนนานนํ้าบรูไนเพื่อตรวจจับการลักลอบทําประมง ขุดเจาะนํ้ามัน  

และการกระทําผิดกฎหมายอื่น  ๆรัฐบาลบรูไนยังจัดต้ังคณะกรรมาธิการดานความมั่นคงทางทะเล ทําหนาที่ประสานงาน

กับหนวยงานตาง  ๆเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลที่เกี่ยวกับภัยคุกคามทางทะเล และการตอบโต โดยจัดต้ังกองกําลังเฉพาะกิจ 

(Special Force) ซึ่งเปนชุดปฏิบัติการระหวางเจาหนาที่กองทัพเรือและกองทัพอากาศบรูไนไวปกปองนานนํ้า 

และมีเรือลาดตระเวนที่มีศักยภาพโจมตีหรือสกัดกั้นเรือที่ละเมิดนานนํ้าบรูไนไดอยางรวดเร็ว 
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  ๓.๒.๗ สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา 

    เมียนมาใหความสําคัญกับการ คุมครองผลประโยชนแหงชาติทางทะเล            

ซึ่งประกอบดวยแหลงนํ้ามัน กาซธรรมชาติ และแหลงประมง กองทัพเรือเมียนมามียุทธศาสตรมุงพัฒนา

กองทัพเรือใหทันสมัย ดวยการพัฒนาขีดความสามารถในการตอเรือไวใชภายในประเทศ ควบคูกับการรับความชวยเหลือ

จากมิตรประเทศ ไดแก จีน อินเดีย ปากีสถาน อิสราเอล และสิงคโปร นอกจากน้ี กองทัพเรือเมียนมายังมีโครงการ

จัดหาเรือดํานํ้า ซึ่งไดเตรียมการมาระยะหน่ึงแลว โดยสงกําลังพลไปฝกและศึกษาการปฏิบัติงานในเรือดํานํ้า

กับกองทัพเรืออินเดียและปากีสถานอยางตอเน่ือง 
 

    นอกจากน้ี กองทัพเรือเมียนมายังปรับปรุงโครงสรางการสงกําลังบํารุงทางทะเล

ดวยการปรับปรุงสถานีทหารเรือตามเกาะตางๆ เพื่อรองรับจํานวนเรือที่จะออกปฏิบัติการเพิ่มข้ึนในอนาคต 

และปฏิรปูการฝกดวยการสงนายทหารไปศึกษาอบรมหลักสูตรตางๆ ในตางประเทศ ทั้งยังจัดหาเครื่องฝกจําลองยุทธ

ที่ทันสมัยมาใชเพื่อการฝกกําลังพล รวมทั้งเริ่มโครงการตอเรือใชเองต้ังแต พ.ศ.๒๕๓๔ จนถึงปจจุบันกองทัพเรือเมียนมา

ยังคงพัฒนาขีดความสามารถอยางตอเน่ือง 
 

  ๓.๒.๘ ราชอาณาจักรกัมพูชา 

    ยุทธศาสตรความมั่นคงทางทะเลของกัมพูชาเปนไปในเชิงปองกัน ซึ่งตามแผนนโยบาย

พัฒนาประเทศ “จัตุโกณ” (ยุทธศาสตรสี่เหลี่ยม) ระยะที่ ๓ รัฐบาลกัมพูชามุงเนนการจัดการประเด็นขอพิพาท  

ทั้งทางบกและทางทะเลกับประเทศเพื่อนบานอยางตอเน่ือง โดยกองทัพเรือกัมพูชาเนนการรักษาดานความมั่นคง 

ทางทะเลในการเฝา ตรวจ และรักษาแหลงทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล ทั้งน้ี เมื่อ พ.ศ.๒๕๕๒ รัฐบาลกัมพูชาจัดต้ัง 

คณะกรรมการความมั่นคงทางทะเลแหงชาติ (National Committee on Maritime Security - NCMS) ข้ึน 

มีภารกิจหลักคือ สงเสริมอํานาจอธิปไตยทางทะเลและบังคับใชกฎหมายทางทะเล ซึ่งมีหลักการทํางาน ๔ ประการ  

คือ ๑) ตระหนักรูถึงขอบเขตทางทะเลและการรักษาความมั่นคงทางทะเล ๒) การปกปองผลประโยชนในนานนํ้า

ของประเทศอยางย่ังยืน ๓) ตอตานภัยคุกคามทางทะเลทุกดาน และ ๔) การตอบสนองอยางรวดเร็วตอเหตุการณ     

ที่เกิดข้ึนในนานนํ้า 
 

๔. สถานการณความมั่นคงทางทะเลไทยกับประเทศเพ่ือนบาน 
 

 ในอนาคตประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใตอาจมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง แตไมนาจะสงผลกระทบ 

ตอภูมิภาคมากนัก รวมไปถึงหลายประเทศมีแนวโนมในการเพิ่มศักยภาพของกองทัพอยางตอเน่ือง เพื่อเพิ่ม 

ขีดความสามารถในการรักษาผลประโยชนของชาติตน และอาจนําไปสูภาวะตึงเครียดไดในบางพื้นที่ โดยสถานการณ 

ของประเทศเพื่อนบานที่มีผลกระทบตอการจัดการทางทะเลของไทย สามารถสรุปสาระที่สําคัญเปนรายประเทศได ดังน้ี 
 

 ๔.๑ สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา 

  ๔.๑.๑ ปญหาเขตแดนทางทะเลท่ียังไมสามารถตกลงได ยังคงมีปญหาการกําหนดเสนเขตแดน

บริเวณเหนือเกาะสุรินทรถึงปากแมนํ้าปากจั่นซึ่งจะตองมีการเจรจาในโอกาสตอไป 
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  ๔.๑.๒ ปญหายาเสพติด แมเมียนมาและไทยจะมีความรวมมือในการปราบปรามยาเสพติด

อยางใกลชิด และยังประสบความสําเร็จในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารที่นําไปสูการจับกุมขบวนการคายาเสพติด

ของทั้งสองฝาย แตสถานการณยาเสพติดในหวงตอไปมีแนวโนมทวีความรุนแรง เน่ืองจากการที่รัฐบาลเมียนมา

ดําเนินนโยบายกดดันกองกําลังชนกลุมนอยที่ยังไมยอมหยุดตอตาน และการแปรสภาพเปนกองกําลังพิทักษชายแดน 

(Border Guard Force BGF) อยางตอเน่ือง ทําใหกลุมผูคายาเสพติดรายใหญเรงลําเลียงยาเสพติดมาพักคอยไว

ตามแนวชายแดนเปนจํานวนมาก และอาจใชกําลังคุมกันขบวนการลําเลียงยาเสพติด ทั้งน้ีไทยอาจประสบปญหา

การคายาเสพติดโดยใชไทยเปนทั้งทางผานและแหลงจําหนายยาเสพติดมากข้ึน โดยเฉพาะเสนทางทะเล 
 

  ๔.๑.๓ ปญหาผูหลบหนีเขาเมืองโดยผิดกฎหมายสัญชาติเมียนมา ไทยยังคงตองประสบกับปญหา 

ผูหลบหนีเขาเมืองโดยผิดกฎหมายชาวเมียนมาโดยเฉพาะอยางย่ิงแรงงานเถ่ือน โดยในหวงที่ผานมาไทยและเมียนมา

ไดพยายามจัดระเบียบแรงงานดวยการเปดใหมีการพิสูจนสัญชาติและลงทะเบียนแรงงานอยางถูกกฎหมาย ทั้งน้ี 

จากสถิติการจดทะเบียนแรงงานชาวเมียนมาของกระทรวงแรงงานในป ๒๕๕๗ (ขอมูล ณ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗) 

ระบุวามีแรงงานชาวเมียนมาที่ถูกกฎหมายในไทยสูงถึง ๑,๐๑๓,๓๐๐ คน ในขณะที่ปจจุบันคาดวา มีแรงงานชาวเมียนมา 

จดทะเบียนอยางถูกกฎหมายและผูหลบหนีเขาเมืองโดยผิดกฎหมายที่ยังไมมาจดทะเบียน รวมประมาณ ๑ – ๑.๕ ลานคน 

สําหรับเรื่องปญหาแรงงานตางดาวชาวเมียนมาน้ัน ปจจุบันมีการจดทะเบียนแรงงานตางดาวและใหสวัสดิการข้ันพื้นฐาน

แกแรงงานชาวเมียนมาในไทย ซึ่งเปนการสะทอนถึงความรวมมือในการแกปญหาแรงงานอยางจริงจังระหวางไทย

และเมียนมา 
 

  ๔.๑.๔ ปญหาประมง การทําประมงสัตวนํ้าในเขตทะเลเมียนมาใหผลตอบแทนสูงกวาการทํา 

ในเขตทะเลประมงไทย ทําใหเรือประมงไทยเขาไปทําสัมปทานการประมงในเมียนมาเปนจํานวนมาก แตหลังจากเมียนมา

ไดยกเลิกสัมปทาน ทําประมงในนานนํ้าเมียนมาเดิมทั้งหมด และไดเปดสัมปทานทําประมงใหมหลังป ๒๕๔๔ 

โดยเนนการเปดสัมปทานใหแกเรือประมงเมียนมาและบริษัทประมงที่ขอสัมปทาน แตปจจุบันเมียนมาไดยกเลิก

สัมปทานการประมงทั้งหมด 
 

  ๔.๑.๕ การเติบโตดานเศรษฐกิจและสังคมของเมียนมา เมียนมามีการเติบโตในดานธุรกิจ สง

กาซธรรมชาติจากนอกชายฝงทะเลเปนสินคาออกอยางตอเน่ือง ซึ่งเปนรายไดหลักในการนําไปพัฒนาเศรษฐกิจ  

และสังคม ประเทศตะวันตก ประเทศเพื่อนบาน รวมถึงประเทศไทย ตางก็สนใจที่จะเขาไปลงทุนในการสํารวจ

ขุดเจาะนํ้ามันและกาซธรรมชาตินอกชายฝงทะเลของเมียนมา รวมไปถึงการที่เมียนมาเรงสรางระบบ  

โครงสรางพื้นฐานซึ่งจะเปนการดึงดูดนักลงทุนตางชาติเขาไปมากข้ึน อยางไรก็ตาม การที่เมียนมามีทรัพยากรจํานวนมาก 

ขณะที่นานาชาติมีความตองการมากข้ึน ทําใหทาทีของชาติมหาอํานาจตาง  ๆตอรัฐบาลเมียนมาแข็งกราวมากข้ึน 
 

 ๔.๒ ประเทศมาเลเซีย 

  ๔.๒.๑ ปญหาเขตแดนทางทะเล ทั้งไทยและมาเลเซียไดลงนามในบันทึกความเขาใจ (MOU) 

เมื่อวันที ่๒๑ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๒๒ กําหนดใหพื้นที่ทับซอนทางทะเล ๗,๒๕๐ ตารางกิโลเมตร เปนพื้นที่พัฒนารวม 

(Joint Development Area - JDA) และไดมีการจัดต้ังบันทึกความเขาใจระหวางราชอาณาจักรไทยและมาเลเซีย 

เกี่ยวกับการจัดต้ังองคกรรวมเพื่อแสวงประโยชนจากทรัพยากรในพื้นดินใตทะเล ในบริเวณที่กําหนดของไหลทวีป
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ของประเทศทั้งสองในอาวไทย โดยรวมกันแสวงหาประโยชนในพื้นดินใตทะเลและแบงปนบนพื้นฐานของความเทาเทียมกัน 

ทั้งน้ีขอตกลงดังกลาวจะสิ้นสุดลงในป ๒๕๗๒ 
 

  ๔.๒.๒ ปญหากลุมผูกอเหตุรุนแรง มาเลเซียใหความรวมมือกับไทยมากข้ึนในการแกไขปญหา

กลุมผูกอเหตุรุนแรงที่เคลื่อนไหวอยูในบริเวณชายแดนไทย – มาเลเซียเพิ่มมากข้ึน โดยเฉพาะการลาดตระเวนรวม

บริเวณชายแดน (Joint Border Patrol) อยางไรก็ตาม ควรขยายความรวมมือใหมากย่ิงข้ึน 
 

  ๔.๒.๓ ปญหาประมง มาเลเซียไดออกกฎหมายเกี่ยวกับการประมงครอบคลุมเขตเศรษฐกิจจําเพาะ 

(Maritime Fishery Zone) กําหนดใหเรือประมงที่เดินทางผานนานนํ้ามาเลเซียตองแจงใหมาเลเซียทราบลวงหนา 

และเก็บอุปกรณทําการประมงใหเรียบรอย ซึ่งปจจุบันเรือประมงไทยมีความเขาใจและปฏิบัติตามที่ทางการมาเลเซียกําหนด 

จึงทําใหปญหาการถูกจับกุมนอยลง นอกจากน้ี มาเลเซียยังไดอนุญาตใหเรือประมงไทยทําประมงในเขตเศรษฐกิจ

จําเพาะได แตตองเปนไปในลักษณะของการรวมทุนกับบรษัิทประมงของมาเลเซียเทาน้ัน โดยการใหเอกชนมาเลเซีย

เชาเรือไทยและชักธงมาเลเซีย 
 

 ๔.๓ ราชอาณาจักรกัมพูชา 

  ๔.๓.๑ ปญหาพ้ืนท่ีอางสิทธิ ทับซอนทางทะเล  ยังคงมีปญหาเขตแดนทางทะเล            

ที่ไมสามารถตกลงกันได ทั้งน้ีความขัดแยงเรื่องพื้นที่อางสิทธิทับซอนทางทะเลจะมีแนวโนมเขมขนข้ึน 

โดยเฉพาะอยางย่ิงบริเวณพื้นทีอ่างสิทธิทับซอนดังกลาวเปนบริเวณทีค่าดวาจะมีทรัพยากรทางพลังงานที่อุดมสมบูรณ 
 

  ๔.๓.๒ ปญหายาเสพติด จากนโยบายปราบปรามยาเสพติดของไทย ทําใหผูคาดานเมียนมาและลาว

เปลี่ยนฐานการผลิตและเสนทางลําเลียงผานมาทางแมนํ้าโขงเขาสูลาวและกัมพูชาเพื่อสงผานไทยและนําไปประเทศที่ ๓ 

โดยใชไทยเปนทางผาน รวมทั้งมีการลําเลียงยาเสพติดผานทางทะเลดวย 
 

  ๔.๓.๓ ปญหาประมง ปจจุบันกัมพูชาไดอนุญาตใหไทยทําประมงในรูปแบบของต๋ัวทองถ่ิน 

โดยเฉพาะในเขตเกาะกง ซึ่งไมไดอยูในความดูแลของรัฐบาลกลางกัมพูชา ในขณะน้ีรัฐบาลทองถ่ินดูแลไมทั่วถึง ทํา

ใหเกิดการทุจริต จึงมีปญหาการลักลอบทําการประมง ปญหาเรือประมงมีพฤติกรรมเปนโจรสลัดและปญหา

การทําประมงล้ําแดนซึ่งสวนหน่ึงมาจากเขตแดนทางทะเลที่ยังตกลงกันไมได  
 

 ๔.๔ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

  ๔.๔.๑ ปญหาประมง ในหวงที่ผานมาแนวโนมการจับกุมเรือประมงไทยที่ลักลอบเขาทําประมง

ในเวียดนามมีแนวโนมลดลง หลังจากมีกลไกในการประสานงานและการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกัน พรอมทั้ง  

ไดมีการประชาสัมพันธใหชาวประมงทั้งสองฝายทราบถึงพื้นที่เขตทางทะเลแทนการออกมาตรการหรือ

บทลงโทษในการกระทําความผิด อยางไรก็ตามแนวโนมการกระทําความผิดของเรือประมงเวียดนามกลับมีแนวโนม

ที่สูงข้ึนโดยเฉพาะอยางย่ิง ในหวงป ๒๕๕๕ – ๒๕๕๖ ที่ผานมาไดปรากฏการรุกล้ํานานนํ้าของเรือประมงเวียดนาม 

ซึ่งมีจํานวนเพิ่มข้ึนอยางตอเน่ือง โดยเวียดนามไดขอความรวมมือกับไทยในการลดหยอนโทษหรือปลอยตัวลูกเรือ

โดยไมดําเนินคดี รวมทั้งบางกรณีไดมีการประทวงกลาวหาวา ไทยใชมาตรการที่รุนแรงตอเรือประมงเวียดนาม 

ซึ่งเปนประเด็นที่อาจกระทบตอความสัมพันธที่ควรติดตามอยางใกลชิด 
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  ๔.๔.๒ ปญหาเขตแดนทางทะเล ไทยและเวียดนาม มีพื้นที่ทับซอนทางทะเลประมาณ ๓,๙๐๓ 

ตารางกิโลเมตร ซึ่งผูแทนทั้งสองฝายบรรลุขอตกลง รวมทัง้ไดลงนามระหวางกันเมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๐ 

ในสวนของปญหาการประมงและการจัดระเบียบทางทะเล ไดจัดต้ังคณะกรรมการระดับสูงวาดวยการแกไขปญหา

ประมงและการจัดระเบียบทางทะเลรวมกัน (Standard Operating Procedures - SOP) โดยไดติดต้ัง

โทรศัพทสายตรงเพื่อแกปญหาตาง  ๆที่เกิดข้ึนในทะเล นอกจากน้ีการจัดเรือเขารวมปฏิบัติการลาดตระเวนทางทะเล 

ระหวางกองทัพเรอืไทยกับกองทัพเรือเวียดนาม เปนประจําปละ ๒ ครั้ง ไดชวยสงเสริมความเขาใจอันดีระหวางกัน

และลดปญหาความขัดแยงทางทะเลระหวางกัน และในอนาคตควรมีความรวมมือดานอื่นๆ อาทิ โครงการสํารวจ

และจัดการทรัพยากรทางทะเลรวมไทยกับเวียดนามในบริเวณอาวไทย โครงการรวมมือทําธุรกิจดานประมง 

การคุมครองเรือประมง การชวยเหลือผูประสบภัยทางทะเล การปราบปรามโจรสลัด และจับกุมผูกระทําผิดทางทะเล 

ซึ่งนับวาเปนประโยชนในการเสริมสรางความสัมพันธและความรวมมืออันดีระหวางกองทัพเรือของทั้งสองประเทศ 

รวมทั้งจะเปนการนําไปสูความรวมมือในดานอื่นๆ ที่จะเปนประโยชนตอประเทศไทยอีกทางหน่ึงดวย 
 

 ๔.๕ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

  ๔.๕.๑ ปญหาเขตแดน ไทยกับอินโดนีเซียไดทําขอตกลงแบงเขตไหลทวีปในตอนเหนือ        

ของชองแคบมะละกา และในทะเลอันดามัน เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๑๔ 
 

  ๔.๕.๒ ปญหาประมง อินโดนีเซียประกาศหามเรือประมงตางชาติเขาไปทําการประมง         

ในนานนํ้าอินโดนีเซียโดยเด็ดขาด ยกเวนเรือประมงที่จดทะเบียนกับบริษัทของอินโดนีเซีย หรือรวมทุน      

กับอินโดนีเซียเทาน้ัน ทั้งน้ี กฎหมายประมงอินโดนีเซียฉบับใหม ที่ ๔๕/๒๐๐๙ ซึ่งแกไขปรับปรุงกฎหมายประมง 

ฉบับที่ ๓๑/๒๐๐๔ ไดมีผลบังคับใชแลว นอกจากน้ี ไทยและอินโดนีเซียไดกําหนดกรอบความรวมมือดานการประมง 

โดยมีคณะอนุกรรมการความรวมมือดานการประมง ภายใตคณะกรรมาธิการรวมไทย – อินโดนีเซีย เปนกลไกหลัก

เพื่อพัฒนาความรวมมือ และแกไขปญหาดานการประมง 
 

๕. สถานการณความมั่นคงในพ้ืนท่ีทางทะเลของประเทศไทย 
 

 ๕.๑ ปญหาการทําลายสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลโดยมนุษย ความหลากหลาย

ทางชีวภาพเปนองคประกอบที่สําคัญตอความเปนอยูของมนุษย แตการพัฒนาโดยไมคํานึงถึงขีดจํากัดและศักยภาพ 

ในการฟนตัวของทรัพยากร เปนเหตุใหมีการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพอยางตอเน่ือง ซึ่งเปนปญหาระดับโลก 

ทะเลไทยนับไดวาเปนแหลงที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงมาก เชน มีปลานํ้าเค็มกวา ๒,๑๐๐ ชนิด       

ซึ่งคิดเปนรอยละ ๑๐ ของชนิดพันธุปลาของโลก แตในปจจุบันน้ีความหลากหลายทางชีวภาพเหลาน้ีกําลังประสบปญหา 

มีการลดลงทั้งจํานวนชนิด คุณภาพ และปริมาณ โดยเปนผลมาจากการใชประโยชนทรัพยากรเกินศักยภาพของระบบนิเวศ 

เพราะรัฐ สังคม เอกชน และประชาชนขาดความตระหนักในเรื่องคุณคา ความรับผิดชอบ และการอนุรักษ 

รวมทั้งขาดการประชาสัมพันธ การใหการสนับสนุนอยางตอเน่ืองและเพียงพอจากภาครัฐ 
 

  การกอมลพิษทางทะเลและการทําลายสภาวะแวดลอม ก็เปนปญหาที่หนักหนวงย่ิงเชนกัน 

โดยเฉพาะการปลอยนํ้าเสียหรือการนําขยะไปทิ้งในทะเล การทําลายสภาวะแวดลอมจากเรือและสิ่งปลูกสราง 

การลักลอบปลอยนํ้ามันและของเสียลงทะเล ซึ่งจะสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และระบบนิเวศในบริเวณน้ันเปนวงกวาง 
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โดยเฉพาะอยางย่ิงปญหาการรั่วไหลของนํ้ามันในทะเล (Oil Spill) จากสถิติปญหาการเกิดคราบนํ้ามันรั่วไหล

ในทะเลจากกรมเจาทาระบุวา ต้ังแตป ๒๕๔๗ - ๒๕๕๖ เกิดเหตุการณนํ้ามันรั่วไหลจํานวนทั้งสิ้น ๗๘ ครั้ง อีกทั้ง

การทําลายทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลจากการทําประมงและการทองเที่ยวทั้งที่ต้ังใจและไมต้ังใจ เชน เรืออวนลาก 

ในเขตอนุรักษปะการัง การทําประมงโดยเครื่องมือผิดกฎหมาย เชน ระเบิด ไฟฟา แสงไฟลอ อวนตาถ่ี 

อุตสาหกรรมดํานํ้า มีผลกระทบตอวงจรชีวิตของสัตวนํ้าและสภาพสิ่งแวดลอมอยางมาก และเปนประเด็น     

ที่ตองใหความสําคัญอยางเรงดวนที่สุด 
 

 ๕.๒ กฎหมายและการบังคับใชกฎหมายทางทะเลของไทย  หลังจากที่ไทยเขาเปนภาคี

อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ.๑๙๘๒ หนวยราชการที่เกี่ยวของกําลังดําเนินการปรับปรุงแกไข

กฎหมายภายในใหสอดคลองกับอนุสัญญาฯ เพื่อใหไทยสามารถใชสิทธิตามที่อนุสัญญาฯใหไว อีกทั้งเพื่อใหอํานาจ

แกเจาหนาที่ในการบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุมกจิกรรมทางทะเลไดอยางสมบูรณ ซึ่งจากการตรวจสอบ

กฎหมายภายใน พบวามีกฎหมายที่ตองแกไขอีกหลายฉบับ ดังน้ัน ปจจุบันไทยยังขาดกฎหมายที่ใหอํานาจ    

ในการควบคุมกิจกรรมทางทะเลไดอยางเต็มที่ตามที่อนุสัญญาฯ ใหสทิธิ อีกทั้งยังขาดองคความรูความเช่ียวชาญและ

ขาดยุทธศาสตรเชิงรุก ในการดําเนินกิจกรรมทางทะเลในทะเลหลวง (High Sea) และบริเวณพื้นที่ (The Area)     

ซึ่งเปนบริเวณที่อยูนอกเขตอํานาจของรัฐ (Area beyond national jurisdiction) นอกจากน้ียังขาดกฎเกณฑเกี่ยวกับ

การใหอํานาจ การกําหนดและการควบคุมกิจกรรมตาง  ๆซึ่งอนุสัญญาฯ ใหสิทธิรัฐอื่นเขามากระทําไดในเขตทางทะเล

ของไทย อาทิ การวางทอและสายเคเบิลใตทะเล การทําวิจัยวิทยาศาสตรทางทะเล (Marine Scientific Research) 

เหตุดังกลาว สงผลใหประเทศไทยไมสามารถรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเลไดอยางเต็มที่ และการดําเนินกิจกรรม

ทางทะเลของประเทศไทยไมเกิดความย่ังยืน 
 

 ๕.๓ การบริหารจัดการผลประโยชนของชาติทางทะเลของหนวยงานรัฐ ยังคงขาดประสิทธิภาพ 

เน่ืองจากขาดการประสานงานและบูรณาการระหวางหนวยงาน รวมทั้งไมมีหนวยงานเจาภาพในการจัดการผลประโยชน

ของชาติทางทะเลที่มีอํานาจในการสั่งการตามกฎหมาย การไมมีศูนยกลางขอมูลเชิงวิชาการทางทะเล อีกทั้ง

แตละหนวยงานยังคงขาดงบประมาณ ทําใหเกิดปญหาในการบังคับใชกฎหมาย นอกจากน้ีกฎหมายหลายฉบับลาสมัย

และมีความซ้ําซอน ในอํานาจหนาที่ของเจาหนาที่ ซึ่งเปนอุปสรรคตอการดําเนินการ รวมทั้งบางครั้งมีขอจํากัด    

เชิงพื้นที่ในการปฏิบัติหนาที่ ตลอดจนบทบัญญัติทางกฎหมายของประเทศไทยยังไมครอบคลุมทุกกรณีในทุกเขตทางทะเล

ไมวาจะเปนในเขตเศรษฐกิจจําเพาะ เขตไหลทวีปหรือในทะเลหลวง ทําใหหนวยงานและเจาหนาที่ไมมีอํานาจ

ในการบังคับใชกฎหมายในพื้นที่ดังกลาว 
 

 ๕.๔ ปญหาอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกับทะเล 

  ดานทาเรือและสิ่งอํานวยความสะดวก ไทยมีทาเรือชายฝงทะเลทั้งของรัฐและเอกชนหลายแหง 

แตเกือบทั้งหมดอยูในอาวไทย ทาเรือสินคาสําคัญของไทยทางฝงอาวไทยประกอบดวย 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

ดานความมั่นคงจากการที่ประเทศไทยไมสามารถเขาไปดูแลชองแคบไดอยางเต็มที ่ 
 

  ดานอุตสาหกรรมตอเรือและซอมเรือ อุตสาหกรรมตอเรือของไทยยังไมพัฒนาและไมไดรับ

การสนับสนุนจากภาครัฐเทาที่ควร สวนหน่ึงอาจเปนเพราะอุปสงคภายในประเทศมีจํากัด อยางไรก็ตาม ไทยมีศักยภาพ

ที่จะพัฒนาอูตอเรือในประเทศใหตอเรือขนาดใหญได 
 

  ดานผูประกอบการอุตสาหกรรมและการคาที่เกี่ยวเน่ืองกับทะเล นับวามีศักยภาพสูงในดานการคา

ระหวางประเทศ ในการที่จะสรางความมั่งค่ังใหประเทศ ซึ่งจะเปนสิ่งชวยเสริมสรางพลังอํานาจแหงชาติทางทะเล 
 

  ดานอุตสาหกรรมการทองเที่ยวทางทะเล การพัฒนาการทองเที่ยวอยางรวดเร็วกําลงัเปนปญหา

เน่ืองจากความเสื่อมโทรมของแหลงทองเที่ยวทางทะเล อันเน่ืองมาจากประชาชนยังขาดความตระหนักในการอนุรักษ

และการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางย่ังยืนประกอบกับกฎระเบียบที่เกี่ยวของยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ    

ตอการบริหารจัดการพื้นที่ทางทะเลและชายฝง 
 

 ๕.๕ ปญหาทรัพยากรและการทําการประมง ปญหาการทําประมงเกินกําลังผลิตเปนผล        

ใหเกิดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรชายฝงทะเล ปญหาการแยงชิงพื้นที่ทําการประมง การประมงที่ผิดกฎหมาย 

ขาดการรายงานและไรการควบคุม (Illegal Unreported and Unregulated Fishing - IUU) และปญหาความขัดแยง

ในการใชเครื่องมือประมงตางชนิดกัน โดยมีความพยายามที่จะใชเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงแตผิดกฎหมายมากข้ึน 

เพื่อชวงชิงทรัพยากรที่ลดลงและมีอยูอยางจํากัด จนกอใหเกิดความรุนแรงระหวางชาวประมงดวยกัน และเปนปจจัยหน่ึง

ที่ผลักดันใหมีการกระทําผิดกฎหมายมากข้ึน สําหรับปญหาการทําประมงตางประเทศ เรือประมงไทยบางสวนไดลักลอบ

เขาไปทําประมงและถูกเรือของทางการประเทศเพื่อนบานจับกุมอยูบอยครั้ง ในขณะที่สถานการณการทําประมง   

ในเขตเศรษฐกิจจําเพาะและประมงนอกนานนํ้ายังมีความไมเปนเอกภาพของผูประกอบการประมงไทย 

รวมทั้งยังไมไดรับการสงเสริมอยางเต็มที่จากภาครัฐ ตลอดจนยังประสบปญหาจากภัยคุกคามขามชาติ      

อยางปญหาโจรสลัดอีกดวย 
 

 ๕.๖ การแยงชิงทรัพยากรในทะเลระหวางกลุมผลประโยชนภายในชาติ ความตองการใชทรัพยากร

จากทะเลที่มีมากข้ึน ทั้งเพื่อการบริโภคในประเทศ และการผลิตเพื่อสงออก สงผลใหเกิดการแยงชิงทรัพยากร

ในทะเลระหวางคนในชาติ จนนําไปสูความขัดแยงในสังคม ซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงมากข้ึน อาทิ ความขัดแยง

ระหวางชาวประมงพื้นบานกับผูประกอบการประมงพาณิชย ความขัดแยงระหวางเรือประมงกับกิจการ

เพาะเลี้ยงสัตวนํ้าชายฝง ความขัดแยงระหวางชาวประมงกับผูประกอบการทองเที่ยว ความขัดแยงระหวางชาวบาน 

ชาวประมง ผูประกอบการทองเที่ยวกับบริษัทขุดเจาะปโตรเลียมในทะเล เปนตน 
 

 ๕.๗ ปญหาการคาและขนสงสิ่งผิดกฎหมายท่ีใชเสนทางขนสงทางทะเล มีการลักลอบคาและ

ขนสงสิ่งผิดกฎหมายที่ทําเปนเครือขายทั้งคนไทยและชาวตางชาติโดยใชเรือสินคา เรือทองเที่ยว และเรือประมง  

เปนพาหนะในการกระทําผิด โดยการลักลอบลําเลียงสินคาผิดกฎหมาย อาทิ นํ้ามันเถ่ือน ยาเสพติด อาวุธสงคราม 

ไม บุหรี่ สุรา เปนตน โดยเฉพาะปญหาการลักลอบคานํ้ามันเช้ือเพลิงที่มีการประมาณการวามีการลักลอบ    



- ๘๕ – 

 

ขนถายในทะเลเมื่อ พ.ศ.๒๕๕๐ กวา ๑,๐๐๐ ลานลิตร หรือเทียบเปนมูลคาที่รัฐสูญเสียประโยชนกวา ๘,๐๐๐ 

ลานบาทตอป โดยเฉพาะในจังหวัดที่มีนานนํ้าติดกับประเทศเพื่อนบาน มีการลักลอบนําสินค าเขาและ      

ออกอยางตอเน่ือง โดยเฉพาะการลักลอบสินคาอุปโภค รวมทั้งการลักลอบนํานํ้ามันเช้ือเพลิงเขาและออกไปจําหนาย

โดยเลี่ยงภาษีศุลกากรในพื้นที่จังหวัดชายฝงทะเลที่มีเขตติดตอกับประเทศเพื่อนบาน เชน เมียนมา และกัมพูชา 

เปนตน เน่ืองจากในประเทศไทยราคานํ้ามันถูกกวา จึงมีกระบวนการลักลอบนํานํ้ามันเช้ือเพลิงเลี่ยงภาษีศุลกากร 

จากประเทศมาเลเซียและสิงคโปร เขามาจําหนายทางทะเลมากข้ึน ซึ่งปญหาน้ีเปนปญหาที่เรื้อรังมานาน             

จึงจําเปนตองมีการบังคับใชกฎหมายอยางจริงจัง 
 

 ๕.๘ ปญหายาเสพติด กลุมผูคาบางสวนใชการลักลอบขนสงยาเสพติดโดยทางเรือทั้งภายในภูมิภาค

และนอกภูมิภาค เน่ืองจากสามารถหลีกเลี่ยงการตรวจจับไดงาย โดยซุกซอนปะปนไปในตูสินคารวมทั้งขนสง    

ไดครั้งละจํานวนมาก 
 

 ๕.๙ การลักลอบคาอาวุธและอาวุธท่ีมีอํานาจทําลายลางสูงทางทะเล ยังมกีารลักลอบนําอาวุธสงคราม 

เขาประเทศอยางตอเน่ือง โดยเฉพาะในพื้นที่ฝงทะเลอันดามัน รวมทั้งซุกซอนมากับเรือประมง อาวุธบางสวน

อาจถูกนํามาใชในประเทศไทย โดยกลุมผูกอเหตุรุนแรงใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต กลุมตอตานรัฐบาลและ

เครือขายอาชญากรรมในประเทศ สวนปญหาเรื่องการขนสงอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูงและวัสดุอุปกรณ  

ที่ใชสรางอาวุธดังกลาวผานทางทะเลกําลังจะเปนปญหาสําคัญของไทย โดยเฉพาะอยางย่ิง อาวุธทําลายลางสูง 

หรือเทคโนโลยี/วัสดุ/อุปกรณในการผลิตอาวุธนิวเคลียร ประเด็นน้ีนับวาออนไหวอยางมากในเรื่องความสัมพันธ

ระหวางประเทศ 
 

๕.๑๐ ปญหาการหลบหนีเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย แรงงานตางดาว และการคามนุษย 

เน่ืองจากภาคเอกชนของไทยมีความตองการใชแรงงานปริมาณมากและราคาถูก ประกอบกับปญหาเศรษฐกิจภายใน  

ของประเทศเพื่อนบาน สงผลใหมีการดําเนินการในรูปแบบของขบวนการลักลอบขนคนขามชาติและการคามนุษยขามชาติ 

ทั้งไทยยังประสบปญหาการที่แรงงานจากประเทศอื่นใชเปนเสนทางลักลอบผานเพื่อไปทํางานยังประเทศที่สาม 

ทําใหการหลบหนีเขาเมืองโดยผิดกฎหมายปรากฏอยูตลอดแนวทางทะเลอยางตอเน่ือง และมจีํานวนเพิ่มมากข้ึน 

โดยหลายกรณีเปนประเด็นที่ละเอียดออน โดยเฉพาะเรื่องสิทธิมนุษยชนที่สื่อมวลชน NGOs องคการระหวางประเทศ 

และรัฐบาลตางประเทศใหความสําคัญ ดังน้ันการแกไขปญหาดังกลาวอยางย่ังยืนจะตองอาศัยความรวมมือ

จากประเทศตางๆ และองคการระหวางประเทศที่เกี่ยวของ โดยดําเนินการทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี  

เนนการแกไขปญหาที่ตนเหตุ นอกจากน้ีผลจากกรณีที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ไดแถลงรายงานสถานการณการคามนุษย 

หรือ TIP Report ประจําป ๒๕๕๗ ตามกฎหมายวาดวยการปกปองเหย่ือการคามนุษย ค.ศ.๒๐๐๐ 

(Trafficking Victims Protection Act of 2000)  โดยประกาศลดอันดับการคามนุษยของไทยมาอยูที่ระดับ ๓ 

(Tier 3 Watch List) ซึ่งถือวาเปนระดับตํ่าสุด โดยรายงานดังกลาวระบุถึงปญหาการปราบปรามการคามนุษย

ในอุตสาหกรรมประมง การนําแรงงานตางดาวมาบังคับใชแรงงานและคาประเวณีของไทย ทําใหเกิดภาพลักษณ    

ในเชิงลบตอสินคาประมงไทยในสายตาชาวตางประเทศ และอาจนําไปสูความเสียหายตอการสงออกสินคาของไทย 

โดยเฉพาะอุตสาหกรรมประมง ซึ่งมีมูลคาสงออกถึง ๒๗๐,๐๐๐ ลานบาท และแรงงานที่ทํางานในอุตสาหกรรมน้ี       
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มีจํานวนประมาณ ๑ ลานคน ต้ังแตภาคการทําประมง ฟารมเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า สถานแปรรูปเบื้องตน 

อุตสาหกรรมประมงตอเน่ือง และอุตสาหกรรมสนับสนุนอื่นๆ 
 

๕.๑๑ ปญหาภัยพิบัติและอุบัติภัยทางทะเล 

 ภัยพิบัติทางทะเล สถานการณที่มีความเสี่ยงตอประเทศไทย ไดแก พายุ สนึามิ (Tsunami) 

คลื่นพายุซัดฝง (Strom Surge) อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิประเทศตามแนวชายฝงเน่ืองจากการกัดเซาะ

และการเพิ่มข้ึนของระดับนํ้าทะเล มีแนวโนมเพิ่มข้ึนและจะสงผลกระทบอยางมากในระยะเวลาอันใกล 

รวมทั้งปญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่กําลังเปนประเด็นปญหาสําคัญทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ 

และการเมืองตลอดจนความเปนอยูของประชาชนบริเวณชายฝงทะเลและพื้นที่ใกลเคียง 
 

 อุบัติภัยทางทะเล สวนใหญมสีาเหตุจากกรณีเรือลม เรือจม และอบุัติเหตุที่เกิดข้ึนภายในเรือ 

ทําใหเกิดคราบนํ้ามันรั่วไหล ซึ่งจะสงผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและระบบนิเวศในบริเวณน้ัน 

จึงจําเปนอยางย่ิงที่ตองสนับสนุนและผลักดันใหเกิดการสรางยุทธศาสตรและแผนรองรับในการเตรียมความพรอม

และการเผชิญภาวะฉุกเฉินอยางเปนระบบและทันทวงที 
 

๕.๑๒ ปญหาผูกอการราย ในหวงป ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗ ไทยไดรับผลกระทบจากปญหาการกอการรายสากล

โดยตรงจากการที่กลุมกอการรายเขามาโจมตีผลประโยชนของอิสราเอลและของชาติตะวันตกในไทย รวมทั้งพบกรณี

ความเกี่ยวของของสมาชิกกลุมกอการรายเขามาจัดหาเอกสารเดินทางปลอมและ สารและช้ินสวนประกอบระเบิด 

ในไทยเพื่อนําไปใชกอเหตุในประเทศที่สามดวย ขณะที่ในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตก็มีความเปนไปได    

ที่เครือขายกอการรายอาจจะแสวงประโยชนใชเสนทางคมนาคมทางทะเลในลักษณะของการหลบหนีเขาเมือง    

โดยผิดกฎหมายและลักลอบขนอาวุธ สําหรับการคุกคามทางทะเลจากกลุมกอการรายน้ันเคยปรากฏ      

ขอมูลทางการขาววากลุมกอการรายมีแผนการจะโจมตีเรือเดินสมุทรของชาติตะวันตกในบริเวณลอแหลม      

ที่งายตอการโจมตี เชน บริเวณชองแคบมะละกา หมู เกาะในอินโดนีเซีย  ในขณะที่ความหวงกังวล                

ที่เครือขายขบวนการกอการรายสากลในอินโดนีเซียจะใชเสนทางผานทางชองแคบมะละกา ลักลอบเขามาเคลื่อนไหว

สนับสนุนกลุมผูกอเหตุรุนแรงใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใตของไทยน้ัน แมที่ผานมายังไมปรากฏวาเปนความจริง 

แตเพื่อความไมประมาท หนวยงานที่เกี่ยวของก็ควรจะติดตามสอดสองเรื่องน้ีไวดวย 
 

๕.๑๓ ปญหาการกระทําอันเปนโจรสลัดและการปลนเรือโดยใชอาวุธ (Piracy and Armed Robbery 

at Sea) ปญหาภัยคุกคามจากโจรสลัดที่สําคัญที่สงผลกระทบตอไทย ไดแก พื้นที่ยานอันตรายในเขตนานนํ้าโซมาเลีย 

อาวกินีในเขตนานนํ้าแอฟริกาตะวันออก บริเวณชองแคบมะละกาและทะเลจีนใต โดยปจจุบันพบวา 

ปฏิบัติการของโจรสลัดในเขตนานนํ้าโซมาเลียมีอัตราลดลง เน่ืองจากความรวมมือของนานาประเทศในการจัดการปญหา 

แตยังเปนเพียงการแกไขปญหาเฉพาะหนาเทาน้ัน สําหรับปฏิบัติการของโจรสลัดไนจีเรีย ในนานนํ้าแอฟริกาตะวันออก

ที่มีอัตราสูงข้ึน สวนชองแคบมะละกาเปนเสนทางขนสงสินคาสําคัญที่ไทยตองพึ่งพา เน่ืองจากทาเรือขนถายสินคาหลัก

อยูทางดานอาวไทย การลําเลียงสินคาสําคัญโดยเฉพาะการนําเขานํ้ามันของไทยลวนตองอาศัยชองแคบมะละกาทั้งสิ้น 

ดังน้ัน การคุกคามของโจรสลัดในชองแคบมะละกาที่ยังคงมีอยูเปนระยะ จําเปนตองไดรับความรวมมือการลาดตระเวนรวม 

ในชองแคบมะละกาและมาตรการของรัฐชายฝง ระหวางมาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร และไทย รวมถึงการใชกลไก

ความตกลงวาดวยความรวมมือระดับภูมิภาค เพื่อการตอตานโจรสลัดในการแกไขปญหา ไดแก ความตกลงวาดวยความรวมมือ



- ๘๗ – 

 

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 

ทั้งน้ีการควบคุมและตรวจสอบยังเปนไปอยางจํากัด เน่ืองจากยังขาดประสิทธิภาพในการดําเนินการบังคับใชกฎหมาย 
 

๕.๑๕ คุณลักษณะของประชากร ลักษณะของประชากรไทยนิยมประกอบอาชีพทางบกมากกวาทางทะเล 

ทําใหคนไทยขาดโลกทัศนทางทะเล ขาดบุคลากรที่มีความรูเกี่ยวกับทะเล ขาดทรัพยากรมนุษยในดานทะเล 

ขาดแคลนแรงงานบนเรือพาณิชยและเรือประมง ซึ่งสงผลตอการพัฒนากิจกรรมทางทะเลของคนไทย รวมทั้ง

การที่คนไทยสนใจหรือเขาใจในเรื่องทางทะเลคอนขางนอย สามารถสะทอนใหเห็นไดจากการกําหนดนโยบายในอดีตของรัฐ   

ที่ขาดการใหความสําคัญกับการใชและรักษาผลประโยชนจากทะเล 
 

๖. ความรวมมือระหวางประเทศท่ีเก่ียวของกับทะเลท้ังในระดับโลก ภูมิภาค และอนุภูมิภาค 
 

 ๖.๑ องคการสหประชาชาติ (United Nations - UN) เปนองคการระหวางประเทศระดับโลกกอต้ังข้ึน 

เมื่อ ค.ศ.๑๙๔๕ มีสํานักงานใหญต้ังอยู ณ กรุงนิวยอรก ประเทศสหรัฐอเมริกา มีสมาชิกประกอบดวยประเทศเอกราชตางๆ  

จากทุกภูมิภาคทั่วโลก สําหรับประเทศไทยไดเขาเปนสมาชิกลําดับที่ ๕๕ เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๘๙ 

ปจจุบันองคการสหประชาชาติใหความสําคัญกับภัยคุกคามไวหลายรูปแบบซึง่สวนใหญเปนภัยคุกคามรูปแบบใหม 

โดยเฉพาะความมั่นคงทางสังคม และความมั่นคงของมนุษย อันประกอบดวย ภัยจากการลักลอบคายาเสพติด 

การหลบหนีเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย การคาอาวุธ การคาผูหญิงและเด็ก อาชญากรรมขามชาติและการกอการราย 

การลักลอบคาอุปกรณนิวเคลียร การโจรกรรมและลักลอบคายานพาหนะ การฟอกเงิน อาชญากรรมคอมพิวเตอร 

อาชญากรรมดานสิ่งแวดลอม อาชญากรรมดานทรัพยสินทางปญญา การติดสินบนเจาหนาที่ การแทรกซึม

และการครอบงําทางธุรกิจ การโจรกรรมศิลปวัตถุ ฯลฯ 
 

  ในสวนที่เกี่ยวของกับทะเลน้ัน กรอบการประชุม UN มีการหารือกันใน ๒ หัวขอใหญ ไดแก 

๑) การจัดต้ังกรอบกฎหมายระหวางประเทศ การสงเสริมใหประเทศตางๆ เขาเปนภาคีและนํากฎหมายไปบังคับใช 

รวมทั้งการจัดระเบียบ/วางกฎเกณฑ/พัฒนามาตรฐานและมาตรการระหวางประเทศในการรักษาความมั่นคง

และความปลอดภัยทางทะเล ๒) การสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศในการจัดการภัยคุกคามตางๆ ในทะเล 

อาทิ โจรสลัด อาชญากรรมขามชาติ สิ่งแวดลอม ภัยพิบัติทางธรรมชาติ เปนตน นอกจากน้ี 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 กอต้ังเมื่อ พ.ศ.๒๔๙๑ โดยเริ่มดําเนินการอยางเปนทางการ 

เมื่อ พ.ศ.๒๕๐๒ สํานักงานใหญต้ังอยู ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ทําหนาที่เปนศูนยกลางความรวมมือระหวางสมาชิก
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ในการกําหนดมาตรฐาน ขอบังคับ และแนวทางปฏิบัติ เพื่อใหเกิดความปลอดภัยในการเดินเรือ การคุมครองรักษาสิ่งแวดลอม

ทางทะเล และการอํานวยความสะดวกตางๆ ที่เกี่ยวของกับการขนสงทางทะเล มีสมาชิกจํานวน ๑๖๗ ประเทศ 

สําหรับประเทศไทยไดเขาเปนสมาชิกต้ังแตวันที ่๒๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๑๖ และจากเหตุการณการกอการรายเมื่อวันที ่

๑๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๔ IMO ไดตระหนักถึงความปลอดภัยทางทะเลและทาเรือสําคัญของโลกมากข้ึน จึงไดออกนโยบาย

และมาตรการความปลอดภัยทางทะเลเพิ่มข้ึน เพื่อปองกันเหตุรายตางๆ อาท ิ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 เปนหนวยงานที่มีบทบาทในการแกปญหาโจรสลัดในนานนํ้าโซมาเลีย โดยผลักดัน

ใหอํานาจประเทศตางๆ เขาไปจัดการกับปญหาโจรสลัดในนานนํ้าโซมาเลียได และพยายามกระตุนใหประเทศตาง  ๆ

สงกองเรือรบและเครื่องบินรบเขาลาดตระเวนในบริเวณนานนํ้าที่คาดวามีกําลังของโจรสลัดโซมาเลยีปฏิบัติการอยู 

โดยเฉพาะเสนทางเดินเรือบริเวณอาวเอเดน ซึ่งเปนเสนทางหลักในการขนสงนํ้ามันทางทะเลระหวางตะวันออกกลาง   

ไปยังภูมิภาคอื่นทั่วโลก เพื่อรักษาความปลอดภัยใหกับเรือที่ผานไปยังบริเวณน้ัน รวมทั้งแนะนําการปฏิบัต ิ 

เพื่อใหปลอดภัยจากการถูกยึดหรือปลนเรือ ตลอดจนการปฏิบัติเมื่อตองเผชิญกับกลุมโจรสลัดดวย 
 

 ๖.๓ สหภาพยุโรป (European Union - EU) เปนการรวมกลุมทางเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศ 

ในยุโรป ประกอบดวยประเทศสมาชิก ๒๘ ประเทศ โดยในปจจุบันสหภาพยุโรปไดใหความสําคัญกับการรักษาความมั่นคง

และความปลอดภัยของเสนทางเดินเรือเปนอยางมาก โดยเฉพาะเสนทางในมหาสมุทรอินเดียและทะเลเมดิเตอรเรเนียน

ซึ่งเปนเสนทางเดินเรือสูยุโรปที่มีความสําคัญตออียูทั้งดานความมั่นคงและเศรษฐกิจ และเมื่อเกิดปญหาความไรเสถียรภาพ

ทางการเมืองในโซมาเลียและปญหาโจรสลัด สหภาพยุโรปจึงสนับสนุนขอมติของคณะมนตรีความมั่นคง     

แหงสหประชาชาติ ที่ ๑๘๓๘ (ค.ศ.๒๐๐๙) และ ๑๘๔๖ (ค.ศ.๒๐๐๙) อยางเต็มที่ โดยไดจัดต้ังกองกําลังทางทะเล 

European Union Naval Force Somalia (EU NAVFOR) ข้ึน 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 และหมูเกาะเซเชลสนอกจากน้ัน ยังปฏิบัติภารกิจลาดตระเวน
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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 

ชาติสมาชิกในอาเซียนยังไดเห็นพองที่จะกอต้ังประชาคมการเมืองและความมั่นคง (ASEAN Political - Security 

Community - APSC) ภายใน พ.ศ.๒๕๕๘ โดยแผนปฏิบัติการสําหรับประชาคมความมั่นคงอาเซียนไดระบุใหประเทศสมาชิก

ตองรวมมือปองกันการกอการราย การกอความไมสงบ และขบวนการแบงแยกดินแดนในประเทศเพื่อนบาน 

นอกจากน้ัน ยังระบุถึงความรวมมือในการปราบปรามอาชญากรรมขามชาติ การกูภัย ชวยเหลือและรักษาความมั่นคง

ทางทะเล การจัดต้ังประชาคมความมั่นคงอาเซียนนับเปนความพยายามปรับตัวครั้งสําคัญเพื่อรับมือกับการทาทาย

จากปญหาความมั่นคงทั้งรูปเเบบเกาเเละใหมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
 

 ๖.๖ ยุทธศาสตรความรวมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี – เจาพระยา – แมโขง (Ayeyawady – Chao 

Phraya – Mekong Economic Cooperation Strategy - ACMECS) ระหวางไทย กัมพูชา ลาว เมียนมา 

และเวียดนามเปนกรอบความรวมมือทางเศรษฐกิจระดับอนุภูมิภาค โดยจัดต้ังข้ึนเพื่อใชประโยชนจากความแข็งแกรง

และความหลากหลายประเทศสมาชิกทั้ง ๕ ประเทศ เพื่อสงเสริมการพัฒนาอยางสมดุล โดยมีการลงนามในปฏิญญาพุกาม 

(Bagan Declaration) รวมกันเปนครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่เมืองพุกาม สหภาพเมียนมา 

พรอมทั้งใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติการซึ่งครอบคลุมความรวมมือ ๖ สาขา ไดแก การอํานวยความสะดวก

การคาการลงทุน เกษตรและอุตสาหกรรม การเช่ือมโยงคมนาคม การทองเที่ยว การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

และสิ่งแวดลอม (ตามมติที่ประชุมผูนํา ACMECS ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๕ - ๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๑ ณ กรุงฮานอย) 

กิจกรรมภายใตกรอบ ACMECS เนนการลดความยากจน เพื่อชวยใหเกิดการพัฒนาอยางย่ังยืนตามเปาหมาย

เพื่อการพัฒนาแหงสหัสวรรษของสหประชาชาติ โดยต้ังอยูบนพื้นฐานของการชวยเหลือตนเองและการเปนหุนสวน

ที่เทาเทียมกัน โดยเนนการทํางานที่สงเสริมและตอยอดโครงการความรวมมือที่มีอยูแลวในภูมิภาคเพื่อสงเสริม

ใหพื้นที่ชายแดนของประเทศสมาชิกเปนพื้นทีแ่หงการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และความเจริญกาวหนาทางสังคมวัฒนธรรม 

พรอมทั้งเปนการผสานผลประโยชนทั้งในระดับทองถ่ิน ระดับชาติ และสรางความเปนเพื่อนบานที่ดีระหวางประเทศสมาชิก 
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 ๖.๗ การพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝาย อินโดนีเซีย – มาเลเซีย – ไทย (Indonesia – Malaysia - Thailand 

Growth Triangle - IMT-GT) ไดเริ่มตนข้ึนเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๖ โดยผูนําทั้ง ๓ ประเทศไดเห็นชอบที่จะใหผลักดัน

การพัฒนาความรวมมือทางเศรษฐกิจในลักษณะไตรภาคี ระหวางภาคใตของไทย ภาคเหนือของมาเลเซีย และ

พื้นที่บนเกาะสุมาตรา ของอินโดนีเซีย พื้นที่ความรวมมือประกอบดวย พื้นที่เกือบทั้งหมดของเกาะสุมาตรา

ของอินโดนีเซีย ไดแก แควนอาเจะห จังหวัดสุมาตราเหนือ จังหวัดสุมาตราตะวันตก จังหวัดสุมาตราใต 

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 นอกจากน้ัน ยังมุงใหมีการพัฒนาการเช่ือมโยงดานโครงสรางพื้นฐาน 

โดยเฉพาะโครงขายคมนาคมขนสงและระบบสาธารณูปโภคระหวางประเทศ 
 

  ที่ผานมา IMT-GT ไดมีการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตรการดําเนินงานของกรอบความรวมมือใหกระชับ

และเนนไปสูการปฏิบัติไดจริง โดยเนนการพัฒนาพื้นที่ในรูปแบบของสะพานเศรษฐกิจ สงขลา – ปนัง - เมดาน 

(Songkhla – Penang - Medan Economic Development Corridor) ภายใตการกําหนดประเด็นความรวมมือ 

บนพื้นฐานของการเช่ือมโยงศักยภาพการพัฒนาของพื้นที่สะพานเศรษฐกิจในแตละประเทศ เพื่อใหเปนฐาน     

เศรษฐกิจหลักที่สนับสนุนและกระจายการพัฒนาไปสูพื้นที่ตอเน่ืองใน IMT - GT ตอไป โดยในปจจุบันแนวทางดําเนินการ

แผนงาน ไดเนนความรวมมือตามแผนงานและโครงการที่ภาคเอกชนสนใจและเปนโครงการที่ปฏิบัติไดโดยไมขัด

ผลประโยชนแหงชาติสมาชิก ซึ่งมีกรอบการพิจารณาแผนงาน/โครงการรวมกันระหวางภาครัฐและภาคเอกชน 

เพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนการอํานวยความสะดวกและปรับกฎระเบียบโดยภาครัฐ ซึ่งสาระสําคัญของการพัฒนา

ความรวมมือ ไดแบงเปน ๙ ดาน ดังน้ี ๑) การคมนาคมขนสงทางบกและทางนํ้า 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 

ศรลีังกา 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 ทั้งน้ีกลุมประเทศ BIMSTEC ถือไดวาเปนตลาดที่มีศักยภาพ โดยมีประชากร

รวมถึง ๑,๓๐๐ ลานคน แตปจจุบันยังมีการคา การลงทุน และการเดินทางติดตอระหวางกันคอนขางนอย     

ทําใหยังมีโอกาสในการทีจ่ะสงเสริมความรวมมือระหวางกันไดอีกมาก โดยเฉพาะอยางย่ิง ในดานการคาการลงทุน 
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โดยประเทศสมาชิกไดใหสัตยาบันในกรอบความตกลงเขตการคาเสรี BIMSTEC แลว ทั้งน้ี สําหรับประเทศไทยแลว BIMSTEC 

จะชวยประสานนโยบาย Look West ของไทย เขากับนโยบาย Look East ของอินเดีย  
 

 ๖.๙ ความรวมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟก (Asia Pacific Economic Cooperation 

- APEC) เปนกรอบความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางเขตเศรษฐกิจในภูมิภาค จัดต้ังข้ึนเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๒ 

ปจจุบันมีทั้งหมด ๒๑ เขตเศรษฐกิจ ไดแก ออสเตรเลีย บรูไน แคนาดา ชิลี จีน ฮองกง อินโดนีเซีย ญี่ปุน 

เกาหลีใต มาเลเซีย เม็กซิโก นิวซีแลนด ปาปวนิวกินี เปรู ฟลิบปนส รัสเซีย สิงคโปร  ไตหวัน 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   

การเช่ือมโยงคมนาคม 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) เปนผลสืบเน่ืองจากมติของที่ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 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

ความไวเน้ือเช่ือใจ ความรวมมือและความสัมพันธอันดีระหวางประเทศผูเขารวม รวมทั้งพัฒนาแนวทาง       

การดําเนินการทางการทูตเชิงปองกัน ซึ่งมุงปองกันการเกิดและขยายตัวของความขัดแยง 
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๖.๑๓ โครงการพัฒนาความรวมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง (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) เช่ือมโยงเมียนมา - ไทย - ลาว - เวียดนาม 

และการพัฒนาแนวพื้นที่เศรษฐกิจตอนใต (Southern Economic Corridor) เช่ือมโยงไทย - 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 นอกจากน้ี ยังมีประเทศคูเจรจา 

(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 ความรวมมือพหุภาคีทางทะเลอ่ืนๆ  

  สหรัฐอเมริกาไดเสนอมาตรการความรวมมอืหลายมาตรการเพื่อจัดการกับปญหาที่สหรัฐอเมริกา 

เห็นวากระทบกับผลประโยชนของตนและของชาติอื่นๆ รวมกัน เชน มาตรการการคาที่ปลอดภัยในภูมิภาค    

ความรวมมือทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟก (Secure Trade in the Asia Pacific Economic Cooperation 

Region - STAR) ภายใตมาตรการดังกลาว สหรัฐอเมริกาไดใหความชวยเหลือและความรูความชํานาญที่จะยกระดับ

ความปลอดภัย ทาเรือและสนามบินของแตละประเทศ เพื่อที่จะปองกันการกอการราย นอกจากน้ันมีขอตกลง

เพื่อความมั่นคงในการหยุดย้ังการแพรกระจายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง (Proliferation Security Initiative - PSI) 

เปนแผนการระดับโลกของสหรัฐอเมริกา ที่ตองการความรวมมือจากนานาประเทศในการชวยกันสกัดกั้น   

การแพรกระจายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูงทุกรูปแบบ ในทุกหนทาง นอกจากน้ี สหรัฐอเมริกา ยังไดเสนอมาตรการ  

เพื่อรักษาความปลอดภัยทางทะเลเพิ่มข้ึน และผลักดันใหประเทศในภูมิภาคนํามาตรการเหลาน้ันไปปฏิบัติ 

เชน มาตรการรักษาความปลอดภัยของตูคอนเทนเนอร (Container Security Initiative - CSI)   
 

  ความรวมมือพหภุาคีที่สําคัญอีกประการหน่ึง คือ ความตกลงวาดวยความรวมมือระดับภูมิภาค

เพื่อตอตานการกระทําอันเปนโจรสลัดและการปลนเรือโดยใชอาวุธในเอเชีย (Regional Cooperation Agreement 

on Combating Piracy and Armed Robbery against Ships in Asia - ReCAAP) เปนขอตกลงที่ริเริ่มโดยประเทศญี่ปุน 

ซึ่งมีเปาหมายที่จะเพิ่มพูนความรวมมือระหวางประเทศสมาชิก ซึ่งปจจุบันมี ๒๐ ประเทศ ทั้งประเทศสมาชิก

ในภูมิภาคเอเชียและนอกภูมิภาค เพื่อสงเสริมการแบงปนขอมูลเกี่ยวกับโจรสลัดและกอต้ังศูนยแลกเปลี่ยนขอมูล 

(Information Sharing Center - ISC)  
 


