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“กองเรือพาณิชย์ ” หนึ่งใน “สมุททานุภาพ” และพลังอานาจของประเทศ
กองเรือพาณิชย์เป็นอีกปัจจัยหนึง่ ในสมุททานุภาพทีม่ คี วามสาคัญ ทัง้ ในสภาวะปกติและสภาวะสงคราม เนือ่ งจาก
สามารถปฏิบัติภารกิจได้หลากหลายมิติ อีกทั้งยังเป็นองค์ประกอบหนึ่งของพลังอานาจของชาติ ที่สามารถใช้ในการ
เจรจาต่อรองกับประเทศมหาอานาจต่าง ๆ ได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับว่าประเทศใดจะสามารถแสวงประโยชน์จาก
“สมุททานุภาพ” ได้มากน้อยกว่ากัน
ความเป็นมา
จากคากล่าวทีว่ า่ “ประเทศทีม่ สี มุททานุภาพทีเ่ หนือกว่าย่อมจะเป็นผู้
ชนะสงคราม” (Rear Admiral Alfred Thayer Mahan ในหนังสือ The
influence of Sea Power upon History) ซึง่ คาว่า “สมุททานุภาพ” (Sea
Power) ที่เราได้ ยิ น กัน จนคุ้ น หู นั้ น มี ความหมายว่า อานาจ กาลั ง
หรือศักยภาพของชาติในการใช้ทะเลให้เกิดประโยชน์ตามที่ตนเอง
ต้องการ ในขณะที่กองเรือพาณิชย์ (Merchant Fleet) ก็ถือว่าเป็น
ปัจจัยหนึ่งในสมุททานุภาพที่มีความสาคัญ สามารถใช้เป็นเครื่องมือ
ในการขยายอิทธิพลและพลิกสถานการณ์ในยามเกิดสภาวะสงคราม
เช่น ในกรณีสงครามแย่งชิงหมู่เกาะฟอร์คแลนด์ระหว่างอาร์เจนตินา
กับอังกฤษ เมื่อปี ค.ศ. ๑๙๘๒ ซึ่งอังกฤษมีการน ากองเรือพาณิช ย์
มาใช้ปฏิบตั กิ ารร่วมกับกองเรือหลัก (เรือรบ) เพือ่ ช่วงชิงความได้เปรียบ
และเพิม่ ประสิทธิภาพในการทาสงคราม จนทาให้องั กฤษได้รบั ชัยชนะ
บทวิเคราะห์
กองเรือพาณิชย์ หรือ “กองเรือที่ ๒” (Second Navy) นัน้ ถือว่า
เป็นปัจจัยที่สาคัญต่อการพัฒนาประเทศได้หลากหลายมิติ ทั้งทางด้าน
ความมั่นคง เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม กล่าวคือ
ในสภาวะการณ์ป กติ กองเรื อพาณิช ย์ จะมีบ ทบาทส าคัญใน
การขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งการเดินเรือเพื่อขนส่ง
สินค้า (การน าเข้า - ส่งออก) การเดิน ทางคมนาคม การทาประมง
การขนส่งพลังงาน การสารวจหาทรัพยากร การเป็นที่พักอาศัย ฯลฯ
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ตลอดจนการนามาใช้ในภารกิจทางด้านการป้องกัน ฟื้นฟู บารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมและระบบนิเวศทางทะเล
ส่วนในสภาวะสงคราม กองเรือพาณิชย์จะมีบทบาทสาคัญใน
การช่วยสนับสนุนภารกิจทางด้านความมั่นคงในลักษณะต่างๆ อาทิ
การลาดตระเวนหาข่าว การเฝ้าระวังป้องกันการรุกล้าน่านน้าของเรือ
ฝ่ายศัตรู การเข้าร่วมสนับสนุนกองกาลังเรือหลักในด้านการส่งกาลังบารุง
การส่งเสบียง การลาเลียงอาวุธยุทโธปกรณ์ การเป็นสถานพยาบาล
การใช้ดาดฟ้าเรือเป็นจุดพักคอยและส่งกาลังทางอากาศ (ลานจอด
เฮลิคอปเตอร์) และการช่วยเหลือและกู้ภัยทางน้า เป็นต้น
สาหรับประเด็นเรื่องบทบาทของกองเรือพาณิชย์ในภารกิจทาง
การทหารและความมั่นคงนั้น มิใช่เป็นเรื่องใหม่ แต่เป็นเรื่องของการ
ใช้พลังอานาจทางทะเลภายใต้กรอบแนวคิด “สมุททานุภาพ” มาอย่าง
ยาวนามนับตั้งแต่อดีต ซึ่งในปัจจุบันเราพบว่าประเทศที่มีความสนใจ
เกีย่ วกับการนากองเรือพาณิชย์มาปรับใช้ในภารกิจทางด้านความมัน่ คง
คือ “จีน” ซึ่งภายหลังจากการเกิดกรณีพิพาทในพื้นที่ทะเลจีนใต้ ที่มี
ความเกีย่ วพันธ์กบั หลายประเทศ (เวียดนาม ฟิลปิ ปินส์ มาเลเซีย บรูไน
ญีป่ นุ่ ไต้หวัน ฯลฯ) ในช่วงแรก ๆ ทางจีนเองได้ถกู นานาชาติวพิ ากษ์วจิ ารณ์
อย่างหนักเกีย่ วกับประเด็นเรือ่ งของการนาเรือรบหลักของตนแล่นเข้ามา
ปฏิบัติการในบริเวณพื้นที่ที่เกิดข้อพิพาท ซึ่งการนาเรือรบหลักเข้ามา
ปฏิบัตภิ ารกิจในพื้นที่ดังกล่าวนั้น นานาชาติอาจมองว่าการกระทาของ
กองเรือรบจีนเป็นการยั่วยุ ก้าวร้าว และแข็งกร้าว ซึ่งทางจีนเองก็ได้
ตระหนักถึงเสียงสะท้อนจากนานาชาติเป็นอย่างดี ในเวลาต่อมาจีนก็ได้
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มีการปรับเปลีย่ นยุทธวิธโี ดยการนากองเรือพาณิชย์เข้ามาปรับใช้รว่ มกับ
กองเรือหลัก ในลักษณะแบบกองเรือผสม (Hybrid maritime battlespace)
เพื่อปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ เช่น การลาดตระเวน การสกัดกั้น การปิด
เส้นทางการเดินเรือ การส่งกาลังบารุง ฯลฯ โดยมีการดัดแปลงติดตั้ง
อาวุธเบาบนเรือพาณิชย์และเรือประมง เพือ่ ทาให้ภาพลักษณ์ทสี่ อื่ ออกไป
ภายนอกดูไม่แข็งกร้าวจนเกินไป และยังสามารถลดความตึงเครียดใน
พื้นที่ทะเลจีนใต้ลงได้อีกทางหนึ่งด้วย

ข้อเสนอแนะ
สาหรับกองเรือพาณิชย์นนั้ เป็นตัวชีว้ ดั อย่างหนึง่ ทีบ่ ง่ ชีใ้ ห้เห็นว่า
ประเทศใดให้ความสาคัญกับมิติทางด้านทะเลมากน้อยขนาดไหน ซึ่ง
ประเทศไทยเองควรมีการ นากรอบแนวคิดเกีย่ วกับการนากองเรือพาณิชย์
มาปรับใช้ร่วมกับกองเรือหลัก เพื่อช่วยสนับสนุนในการปฏิบัติภารกิจ
ทางด้านความมั่นคง อีกทั้ง ควรพัฒนาและเสริมสร้างกองเรือพาณิชย์
ของไทยให้มคี วามพร้อม เพือ่ รับมือกับสถานการณ์ตา่ ง ๆ ทีอ่ าจจะเกิดขึน้
ในอนาคต ทัง้ ในสภาวะปกติและสภาวะสงคราม อันจะส่งผลทาให้ระบบ
ผลกระทบกับประเทศไทย
การเฝ้าระวังป้องกันภัยคุกคามความมั่นคงทางทะเล และการรักษา
มิติเชิงบวก
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเลมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตลอดจนทาให้
จากการศึกษาข้อมูลเกีย่ วกับกองทัพเรือของประเทศไทย พบข้อมูลว่า ประเทศไทยมีแสนยานุภาพทางทะเล หรือ “สมุททานุภาพ” ทีม่ คี วามเข้มแข็ง
ปัจจุบันสถานการณ์ของปัญหาภัยคุกคามความมั่นคงทางทะเล นับวัน และเป็นพลังอานาจของชาติ ต่อไป
ยิง่ ทวีความรุนแรงและมีความสลับซับซ้อนมากยิง่ ขึน้ ในขณะทีย่ ทุ โธปกรณ์
ของกองทัพเรือที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีจานวนไม่เพียงพอ เทคโนโลยีที่ใช้
มีความล้าสมัย เรือบางส่วนมีการทยอยปลดระวาง และยังไม่มงี บประมาณ
อ้างอิง
ในการจัดซื้อจัดหาเรือรุ่นใหม่ ๆ เข้ามาประจาการทดแทน ฉะนั้นหาก
- https://www.defenceconnect.com.au/maritime-antisub/
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน สามารถบูรณาการความร่วมมือระหว่าง 9452-china-s-civilian-fleet
กันภายใต้กรอบแนวคิด “สมุททานุภาพ” โดยการนากองเรือพาณิชย์
- https://www.reuters.com/article/china-asia-maritimeเข้ามาช่วยสนับสนุนภารกิจต่างๆ ของกองเรือหลัก เช่น ในสภาวะปกติ idUSL3N0LW55T20140305
https://www.forbes.com/sites/davidaxe/2021/07/27/
อาจมีการสร้างเครือข่ายการลาดตระเวนเพือ่ เฝ้าระวังป้องกันภัยคุกคามใน
thousands-of-ships-millions-of-troops-china-is-assembling-a-huge
รูปแบบต่าง ๆ ส่วนในสภาวะสงครามอาจมีการระดมสรรพกาลังเพื่อ -assault-flotilla-for-a-possible-attack-on-taiwan/?sh=23113971751b
ช่วยสนับสนุนการปฏิบตั ภิ ารกิจทางการทหาร ซึง่ จะส่งผลทาให้การดูแล
รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลของไทย มีประสิทธิภาพเพิม่ มากขึน้
อีกทั้ง ยังช่วยให้ทางราชการประหยัดงบประมาณ การปฏิบัติภารกิจ
มีความครอบคลุมมาขึน้ มีการแลกเปลีย่ นข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี
มีระบบฐานข้อมูลที่ดีขึ้น ฯลฯ
มิติเชิงลบ
การนากองเรื อพาณิช ย์ มาช่ว ยสนั บ สนุ น ภารกิจ ต่าง ๆ ของ
กองเรือหลักนัน้ หากไม่มกี ารบริหารจัดการทีด่ ีพอ อาจก่อให้เกิดปัญหา
ในลักษณะต่าง ๆ ตามมา อาทิ เรือพาณิชย์อาจมีการนาฐานข้อมูล
ของกองเรือหลักไปใช้แสวงหาประโยชน์ทางธุรกิจ หากกองเรือพาณิชย์
ของไทยมีการปฏิบตั ภิ ารกิจสนับสนุนงานทางด้านความมัน่ คงมากเกินไป
ก็อาจสร้างความหวาดระแวงให้ แก่ป ระเทศต่าง ๆ ตามเส้ นทางที่
กองเรือพาณิชย์ของไทยแล่นผ่าน หากหน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบ
ไม่มรี ะบบการติดตามและควบคุมทีไ่ ม่มปี ระสิทธิภาพเพียงพอ อาจทาให้
ผู้ประกอบการกองเรือพาณิชย์บางกลุ่มอาศัยช่องว่างของกฎหมาย
กระทาการทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และชือ่ เสียงของประเทศไทยได้
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