
“กองเรือพาณิชย์” หน่ึงใน “สมทุทานภุาพ” และพลังอ านาจของประเทศ 

เอกสารวิชาการวิเคราะห์สถานการณ์ความม่ันคงฯ       ฉบับท่ี ๕/๒๕๖๕        วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 

 กองเรอืพาณชิยเ์ปน็อกีปจัจัยหนึง่ในสมทุทานภุาพทีม่คีวามส าคญั ทัง้ในสภาวะปกตแิละสภาวะสงคราม เนือ่งจาก
สามารถปฏิบัติภารกิจได้หลากหลายมิติ อีกทั้งยังเป็นองค์ประกอบหนึ่งของพลังอ านาจของชาติ ที่สามารถใช้ในการ
เจรจาต่อรองกับประเทศมหาอ านาจต่าง ๆ ได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับว่าประเทศใดจะสามารถแสวงประโยชน์จาก 
“สมุททานุภาพ” ได้มากน้อยกว่ากัน  

ความเป็นมา 
 จากค ากลา่วทีว่า่ “ประเทศทีม่สีมทุทานภุาพทีเ่หนอืกวา่ยอ่มจะเปน็ผู้
ชนะสงคราม” (Rear Admiral Alfred Thayer Mahan ในหนงัสอื The 
influence of Sea Power upon History) ซึง่ค าวา่ “สมทุทานภุาพ” (Sea 
Power) ที่เราได้ยินกันจนคุ้นหูนั้น มีความหมายว่า อ านาจ ก าลัง 
หรือศักยภาพของชาติในการใช้ทะเลให้เกิดประโยชน์ตามที่ตนเอง
ต้องการ ในขณะที่กองเรือพาณิชย์ (Merchant Fleet) ก็ถือว่าเป็น
ปัจจัยหนึ่งในสมุททานุภาพที่มีความส าคัญ สามารถใช้เป็นเครื่องมือ
ในการขยายอิทธิพลและพลิกสถานการณ์ในยามเกิดสภาวะสงคราม 
เช่น ในกรณีสงครามแย่งชิงหมู่เกาะฟอร์คแลนด์ระหว่างอาร์เจนตินา
กับอังกฤษ เมื่อปี ค.ศ. ๑๙๘๒ ซึ่งอังกฤษมีการน ากองเรือพาณิชย์  
มาใชป้ฏบิตักิารรว่มกบักองเรือหลกั (เรอืรบ) เพ่ือชว่งชงิความไดเ้ปรยีบ
และเพ่ิมประสทิธภิาพในการท าสงคราม จนท าใหอั้งกฤษไดร้บัชยัชนะ 
 

บทวิเคราะห์ 
 กองเรอืพาณชิย ์หรอื “กองเรอืที ่๒” (Second Navy) นัน้ ถอืวา่
เป็นปัจจัยที่ส าคัญตอ่การพัฒนาประเทศได้หลากหลายมิต ิทั้งทางด้าน
ความม่ันคง เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม กล่าวคือ  
 ในสภาวะการณ์ปกติ กองเรือพาณิชย์จะมีบทบาทส าคัญใน
การขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งการเดินเรือเพ่ือขนส่ง
สินค้า (การน าเข้า - ส่งออก) การเดินทางคมนาคม การท าประมง 
การขนส่งพลังงาน การส ารวจหาทรัพยากร การเป็นที่พักอาศัย ฯลฯ 

ตลอดจนการน ามาใช้ในภารกิจทางด้านการป้องกัน ฟ้ืนฟู บ ารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมและระบบนิเวศทางทะเล  
 ส่วนในสภาวะสงคราม กองเรือพาณิชย์จะมีบทบาทส าคัญใน
การช่วยสนับสนุนภารกิจทางด้านความมั่นคงในลักษณะต่างๆ อาทิ 
การลาดตระเวนหาข่าว การเฝ้าระวังป้องกันการรุกล้ าน่านน้ าของเรือ
ฝา่ยศตัร ูการเขา้รว่มสนบัสนนุกองก าลงัเรอืหลกัในดา้นการสง่ก าลงับ ารงุ 
การส่งเสบียง การล าเลียงอาวุธยุทโธปกรณ์ การเป็นสถานพยาบาล 
การใช้ดาดฟ้าเรือเป็นจุดพักคอยและส่งก าลังทางอากาศ (ลานจอด
เฮลิคอปเตอร์) และการช่วยเหลือและกู้ภัยทางน้ า เป็นต้น 
 ส าหรับประเด็นเรื่องบทบาทของกองเรือพาณิชย์ในภารกิจทาง
การทหารและความมั่นคงนั้น มิใช่เป็นเรื่องใหม่ แต่เป็นเรื่องของการ
ใชพ้ลงัอ านาจทางทะเลภายใตก้รอบแนวคิด “สมุททานภุาพ” มาอยา่ง
ยาวนามนับตั้งแต่อดีต ซึ่งในปัจจุบันเราพบว่าประเทศที่มีความสนใจ
เกีย่วกบัการน ากองเรอืพาณชิยม์าปรบัใชใ้นภารกิจทางดา้นความม่ันคง 
คือ “จีน” ซึ่งภายหลังจากการเกิดกรณีพิพาทในพ้ืนที่ทะเลจีนใต้ ที่มี
ความเกีย่วพันธก์บัหลายประเทศ (เวยีดนาม ฟิลปิปนิส์ มาเลเซยี บรไูน 
ญีปุ่น่ ไตห้วนั ฯลฯ) ในชว่งแรก ๆ ทางจนีเองไดถ้กูนานาชาตวิพิากษว์จิารณ์
อยา่งหนกัเก่ียวกับประเดน็เรือ่งของการน าเรอืรบหลกัของตนแลน่เขา้มา
ปฏิบัติการในบริเวณพ้ืนที่ที่เกิดข้อพิพาท ซึ่งการน าเรือรบหลักเข้ามา
ปฏิบัตภิารกิจในพื้นที่ดังกล่าวนั้น นานาชาติอาจมองวา่การกระท าของ
กองเรือรบจีนเป็นการยั่วยุ ก้าวร้าว และแข็งกร้าว ซึ่งทางจีนเองก็ได้
ตระหนักถงึเสยีงสะทอ้นจากนานาชาตเิปน็อยา่งด ีในเวลาตอ่มาจีนก็ได้  
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มกีารปรบัเปลีย่นยทุธวธิโีดยการน ากองเรอืพาณชิยเ์ขา้มาปรบัใชร้ว่มกับ
กองเรอืหลกั ในลกัษณะแบบกองเรอืผสม (Hybrid maritime battlespace) 
เพ่ือปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ เช่น การลาดตระเวน การสกัดกั้น การปิด
เส้นทางการเดินเรือ การส่งก าลังบ ารุง ฯลฯ โดยมีการดัดแปลงติดตั้ง
อาวธุเบาบนเรอืพาณชิยแ์ละเรอืประมง เพ่ือท าใหภ้าพลกัษณท์ีส่ือ่ออกไป
ภายนอกดูไม่แข็งกร้าวจนเกินไป และยังสามารถลดความตึงเครียดใน
พ้ืนที่ทะเลจีนใต้ลงได้อีกทางหนึ่งด้วย  
 

ผลกระทบกับประเทศไทย   
 มิติเชิงบวก 
 จากการศกึษาขอ้มลูเกีย่วกบักองทพัเรอืของประเทศไทย พบขอ้มลูวา่ 
ปัจจุบันสถานการณ์ของปัญหาภัยคุกคามความมั่นคงทางทะเล นับวัน
ยิง่ทวคีวามรนุแรงและมคีวามสลบัซบัซอ้นมากยิง่ขึน้ ในขณะทีย่ทุโธปกรณ์
ของกองทัพเรือที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีจ านวนไม่เพียงพอ เทคโนโลยีที่ใช้
มคีวามลา้สมยั เรอืบางสว่นมกีารทยอยปลดระวาง และยงัไมม่งีบประมาณ
ในการจัดซื้อจัดหาเรือรุ่นใหม่ ๆ เข้ามาประจ าการทดแทน ฉะนั้นหาก
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน สามารถบูรณาการความร่วมมือระหว่าง
กันภายใต้กรอบแนวคิด “สมุททานุภาพ” โดยการน ากองเรือพาณิชย์
เขา้มาชว่ยสนบัสนุนภารกจิตา่งๆ ของกองเรือหลกั เชน่ ในสภาวะปกติ 
อาจมกีารสรา้งเครอืขา่ยการลาดตระเวนเพ่ือเฝา้ระวงัปอ้งกนัภยัคกุคามใน
รูปแบบต่าง ๆ ส่วนในสภาวะสงครามอาจมีการระดมสรรพก าลังเพ่ือ
ชว่ยสนบัสนนุการปฏบิตัภิารกจิทางการทหาร ซึง่จะสง่ผลท าใหก้ารดแูล
รกัษาผลประโยชนข์องชาตทิางทะเลของไทย มปีระสทิธภิาพเพ่ิมมากขึน้ 
อีกทั้ง ยังช่วยให้ทางราชการประหยัดงบประมาณ การปฏิบัติภารกิจ
มคีวามครอบคลุมมาขึน้ มีการแลกเปลีย่นขอ้มูลขา่วสารและเทคโนโลย ี
มีระบบฐานข้อมูลที่ดีขึ้น ฯลฯ  
 มิติเชิงลบ 
 การน ากองเรือพาณิชย์มาช่วยสนับสนุนภารกิจต่าง ๆ ของ 
กองเรอืหลกันัน้ หากไม่มีการบรหิารจดัการทีด่ีพอ อาจกอ่ใหเ้กดิปญัหา
ในลักษณะต่าง ๆ ตามมา อาทิ เรือพาณิชย์อาจมีการน าฐานข้อมูล
ของกองเรอืหลกัไปใชแ้สวงหาประโยชนท์างธุรกจิ หากกองเรือพาณชิย์
ของไทยมกีารปฏบิตัภิารกจิสนบัสนนุงานทางดา้นความมัน่คงมากเกนิไป 
ก็อาจสร้างความหวาดระแวงให้แก่ประเทศต่าง ๆ ตามเส้นทางที่  
กองเรือพาณิชย์ของไทยแล่นผ่าน หากหน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบ
ไมม่รีะบบการตดิตามและควบคมุทีไ่มม่ปีระสทิธภิาพเพียงพอ อาจท าให้
ผู้ประกอบการกองเรือพาณิชย์บางกลุ่มอาศัยช่องว่างของกฎหมาย
กระท าการทีอ่าจสง่ผลกระทบตอ่ภาพลกัษณแ์ละชือ่เสยีงของประเทศไทยได ้ 
 
 
 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ส าหรบักองเรอืพาณชิยน์ัน้ เปน็ตวัชีว้ดัอยา่งหนึง่ทีบ่ง่ชีใ้หเ้หน็ว่า
ประเทศใดให้ความส าคัญกับมิติทางด้านทะเลมากน้อยขนาดไหน ซึ่ง
ประเทศไทยเองควรมกีาร น ากรอบแนวคดิเกีย่วกบัการน ากองเรอืพาณชิย์
มาปรับใช้ร่วมกับกองเรือหลัก เพ่ือช่วยสนับสนุนในการปฏิบัติภารกิจ
ทางด้านความมั่นคง อีกทั้ง ควรพัฒนาและเสริมสร้างกองเรือพาณิชย์
ของไทยใหม้คีวามพรอ้ม เพ่ือรบัมอืกบัสถานการณต์า่ง ๆ ทีอ่าจจะเกดิขึน้
ในอนาคต ทัง้ในสภาวะปกตแิละสภาวะสงคราม อันจะสง่ผลท าใหร้ะบบ
การเฝ้าระวังป้องกันภัยคุกคามความมั่นคงทางทะเล และการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเลมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตลอดจนท าให้
ประเทศไทยมแีสนยานภุาพทางทะเล หรอื “สมทุทานภุาพ” ทีม่คีวามเขม้แขง็
และเป็นพลังอ านาจของชาติ ต่อไป 

อ้างอิง 
 

 - https://www.defenceconnect.com.au/maritime-antisub/ 
9452-china-s-civilian-fleet 
 - https://www.reuters.com/article/china-asia-maritime-
idUSL3N0LW55T20140305 
 - https://www.forbes.com/sites/davidaxe/2021/07/27/
thousands-of-ships-millions-of-troops-china-is-assembling-a-huge
-assault-flotilla-for-a-possible-attack-on-taiwan/?sh=23113971751b 
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