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๑. บทนำ 

 ๑.๑   ความนำ 

  การรักษาความมั ่นคงและผลประโยชนNของชาติทางทะเลเปcนประเด็นที ่รัฐบาลให#ความสำคัญและ 

ได#มอบหมายให#สำนักงานสภาความมั่นคงแห?งชาติ (สมช.) รับผิดชอบและประสานการดำเนินการจัดทำนโยบายและ

ยุทธศาสตรNระดับชาติ เพ่ือเปcนกรอบแนวทางให#หน?วยงานท่ีเก่ียวข#องนำไปปฏิบัติให#เกิดผลอย?างเปcนรูปธรรม 

สมช. ได#มีการจัดทำนโยบาย/แผนความมั่นคงแห?งชาติทางทะเลเพื่อให#การรักษาผลประโยชนNของชาติทางทะเล

เปcนไปอย?างต?อเนื่อง แผนความมั่นคงแห?งชาติทางทะเล (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปcนแผนหลักสำหรับกำหนด

กรอบแนวทาง/โครงการสำคัญในการดำเนินการรักษาผลประโยชนNของชาติทางทะเลอย?างครอบคลุมทุกมิติ  

ซึ่งดำเนินการภายใต#กรอบแนวคิดท่ีมุ?งเน#นการเสริมสร#างความมั่นคงแบบองคNรวม (Comprehensive Security)  

เพื่อปกปZอง รักษา และเสริมสร#างความมั่นคงและผลประโยชนNของชาติทางทะเลได#อย?างมีประสิทธิภาพ ทั้งเปcน

เคร่ืองมือในการติดตาม และประเมินผลจากการบูรณาการขับเคลื่อนของทุกภาคส?วนที่เกี่ยวข#องไปสู?การปฏิบัติ

อย?างมีประสิทธิภาพและสอดคล#องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรNชาติ ๒๐ ปQ และแผนสำคัญระดับชาติฉบับต?าง ๆ 

เพื่อนำไปสู?การบรรลุเปZาหมายการพัฒนาประเทศที่มีความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน โดย แผนความมั่นคง

แห?งชาติทางทะเลฯ ประกอบด#วยสาระสำคัญต?าง ๆ ดังต?อไปน้ี 
 

 ๑.๒ ความสำคัญของทะเล 

  ประเทศไทยมีพื้นที่ชายฝbáงทะเล ๒ ด#าน คือ ด#านตะวันตกเปcนทะเลอันดามันและช?องแคบมะละกา  

และด#านตะวันออกเปcนอ?าวไทย  มีพื้นที่เขตทางทะเลประมาณ ๓๒๐,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร มีความยาวชายฝbáงทะเล

รวม ๓,๐๑๐ กิโลเมตร ด#วยลักษณะทางภูมิศาสตรNดังกล?าว ทำให#ประเทศไทยมีเส#นทางออกสู ? ๒ มหาสมุทร  

คือ มหาสมุทรแปซิฟäก และมหาสมุทรอินเดีย ส?งผลให#ประเทศไทยเปcนจุดกระจายสินค#าและเส#นทางขนส?งสินค#าทางทะเล 

ที่สำคัญภายในภูมิภาค ประกอบกับการมีทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลที่อุดมสมบูรณN จึงสามารถใช#ประโยชนNจาก

ทรัพยากรทางทะเลในหลายรูปแบบ ทั้งด#านการท?องเที่ยว การขนส?งทางทะเลและพาณิชยนาวี อุตสาหกรรมทางทะเล 

รวมถึงแหล?งพลังงานของประเทศ จากประเมินผลประโยชนNทางทะเลของไทย ด#านเศรษฐกิจภาคทะเลใน พ.ศ. ๒๕๕๗ 

สูงถึง ๒๔ ล#านล#านบาท หรือในช?วง พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๘ มูลค?าเพิ่มของเศรษฐกิจภาคทะเล คิดเปcนประมาณร#อยละ ๓๐

ของผลิตภัณฑNมวลรวมของประเทศ และคาดการณNว?าการใช#ประโยชนNจากทรัพยากรทางทะเลจะมีแนวโน#มเพิ่มมากข้ึน

ต?อไปในอนาคต 
 

 ๑.๓ การประเมินสถานการณfความมั ่นคงทางทะเลในระยะ ๕ ปh (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ได#มี 

การประเมินสถานการณNความมั่นคงทางทะเลในมิติต?าง ๆ  ทั้งด#านภูมิรัฐศาสตรN การเมืองและความมั่นคงระหว?างประเทศ  

การบริหารจัดการด#านเศรษฐกิจภาคทะเล ภัยคุกคามข#ามชาติ รวมท้ังสภาพแวดล#อมทางทะเลและชายฝbáง ดังน้ี  
 

  ๑)  สถานการณfระดับโลก ในระยะ ๕ ปQข#างหน#า จะมีการกลับมาให#ความสำคัญต?อภูมิรัฐศาสตรN 

 อีกทั้งระบบโลกมีแนวโน#มที่จะเปลี่ยนผ?านไปสู?ระบบหลายขั้วอำนาจอย?างชัดเจนยิ่งขึ้น โดยประเทศมหาอำนาจ 

ทั ้งในระดับโลกและภูมิภาค อาทิ สหรัฐอเมริกา จีน รัสเซีย กลุ ?มประเทศในยุโรป อินเดีย ญี ่ปุ åน ออสเตรเลีย  

มีการแข?งขันเพื่อรักษาผลประโยชนNในกิจการระหว?างประเทศทุกมิติ รวมถึงบริบททางทะเลซึ่งมีประเด็นสำคัญ



 
 

- ๒ - 

เกี ่ยวกับการแข?งขันเพื่อควบคุมเส#นทางคมนาคม กรณีพิพาทเรื ่องเขตแดน และการแย?งชิงทรัพยากร นอกจากน้ี  

ในมิติด#านสิ่งแวดล#อม ประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ยังเปcนปbญหาสำคัญ 

ที่ทั่วโลกให#ความสนใจและเร?งรัดการแก#ไขปbญหา โดยได#มีกรอบความร?วมมือด#านทะเลระดับระหว?างประเทศ

หลายกรอบ อาทิ ทศวรรษแห?งสหประชาชาติว ?าด#วยวิทยาศาสตรNทางมหาสมุทรเพื ่อการพัฒนาที ่ย ั ่งยืน  

พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๗๓ (UN Decade of Ocean Science for Sustainable Development 2021-2030) และ

เปZาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เปZาหมายที่ ๑๔ อนุรักษNและใช#ประโยชนNจากมหาสมุทรทะเล และทรัพยากรทางทะเล

อย?างยั่งยืนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG14 Life below water) การอนุรักษNและใช#ประโยชนNจากทะเลอย?างยั่งยืน 

จึงมีแนวโน#มจะกลายเปcนบรรทัดฐานของการดำเนินกิจกรรมด#านการพัฒนา การจัดการทรัพยากรทางทะเล  

การผลิตสินค#าและบริการ การศึกษาวิจัย ตลอดจนความร?วมมือระหว?างประเทศต?อไป 
 

  ๒) สถานการณfระดับภูมิภาคเอเชีย รวมถึงบริเวณมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟäก 

เปcนจุดศูนยNกลางของความขัดแย#งและการแข?งขันเชิงยุทธศาสตรNที่มีความสำคัญระดับโลกแห?งหนึ่ง โดยการเปลี่ยนแปลง

ของดุลอำนาจในภูมิภาคเปcนผลจากการขึ้นสู?สถานะประเทศมหาอำนาจระดับโลกของจีน ประกอบกับการเพ่ิม 

บทบาทของประเทศมหาอำนาจอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอกพื้นที่เพื่อการรักษาผลประโยชนNทางทะเลของตน 

สถานการณNที ่สำคัญ ได#แก? (๑) ทะเลจีนใต0 ยังคงมีประเด็นความขัดแย#งอันเนื ่องมาจากข#อพิพาทเรื ่อง 

การอ#างกรรมสิทธ์ิและการบริหารจัดการพื้นท่ีบริเวณหมู?เกาะพาราเซลสNและสแปรตลียN อีกทั้งมีแนวโน#มของความ 

ตึงเครียดมากขึ ้นจากการนำกำลังทหารของฝåายต?าง ๆ เข#ามาในพื้นที ่ ไม?ว?าการพัฒนากำลังทางทะเลของรัฐชายฝbáง  

และการปฏิบัติการทางทหารของประเทศผู#ใช#เส#นทางคมนาคมทางทะเลจากนอกภูมิภาค (๒) ช"องแคบมะละกา ยังเกิด

เหตุกระทำอันเปcนโจรสลัดและการปล#นเรือโดยใช#อาวุธอย?างต?อเนื่อง (๓) ทะเลตะวันออก ข#อพิพาทเกี่ยวกับเขตแดน

ทางทะเล ได#แก? การอ#างสิทธิทับซ#อนระหว?างญี่ปุåนและเกาหลีใต#บริเวณหมู?เกาะทาเคชิมา/ตอกโด อีกทั้งการอ#างสิทธิ

ทับซ#อนระหว?างจีน ญี่ปุåน และไต#หวันบริเวณหมู?เกาะเตียวหยู/เซนกากุ ซึ่งนำไปสู?การตอบโต#ระหว?างกันด#วยมาตรการ

ทางเศรษฐกิจ การทูต ตลอดจนการฝùกซ#อมทางทะเล (๔) ช"องแคบไต0หวัน ไต#หวันถือพื้นที่ที่มีความสำคัญต?อการรักษา

อำนาจอธิปไตยและบูรณภาพแห?งดินแดนของจีนท่ีไม?สามารถประนีประนอมได# อีกทั้งเปcนประเด็นละเอียดอ?อนที่สุด

เกี่ยวกับความสัมพันธNระหว?างจีน - สหรัฐฯ โดยมีความเสี่ยงที่สถานการณNความตึงเครียดจะยกระดับเปcนความขัดแย#ง 

อันเนื ่องมาจากการใช#กำลังเพราะการประเมินที ่ผิดพลาด ไม?ว?าจากการฝùกซ#อมรบของทั ้งฝåายจีนและไต#หวัน  

การปฏิบัติการ FONOPs ของสหรัฐฯ ร?วมกับกลุ?ม QUAD (๕) คาบสมุทรเกาหลี ยังคงมีความตึงเครียดและกระทบ 

ต?อความสัมพันธNภายในภูมิภาคและระดับโลก เนื่องจากการพัฒนานิวเคลียรNและอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล#างสูง 

รวมถึงการทดสอบขีปนาวุธของเกาหลีเหนือ (๖) อ"าวเอเดนและชายฝqrงสาธารณรัฐโซมาเลีย การกระทำอันเปcน 

โจรสลัดและการปล#นเรือมีความรุนแรงลดลง แต?ยังต#องเฝZาระวังปbจจัยสนับสนุน อาทิ สถานการณNความยากจน 

ในประเทศชายฝbáงแอฟริกาตะวันออก และความเคลื่อนไหวของกลุ?มก?อการร#ายในเยเมน (๗) อ"าวโอมาน (ช"องแคบฮอรfมุซ) 

ยังคงมีสถานะเปcนจุดยุทธศาสตรNที่สำคัญเพราะเปcนเส#นทางการขนถ?ายพลังงานจากตะวันออกกลางไปทั่วโลก และได#รับ

ผลกระทบจากความขัดแย#งระหว?างสหรัฐฯ และอิหร?าน นอกจากนี้ การรวมตัวของกลุ"มความร"วมมือด0านความมั่นคง

ทางทะเล อาทิ กลุ?ม Quadrilateral Security Dialogue หรือ QUAD ซึ่งประกอบด#วยสหรัฐฯ ออสเตรเลีย อินเดีย 

และญี่ปุ åน และ กรอบความเปcนหุ#นส?วนความมั่นคงไตรภาคี (Trilateral Security Partnership) หรือ AUKUS  



 
 

- ๓ - 

ซึ่งประกอบด#วย ออสเตรเลีย สหราชอาณาจักร และสหรัฐฯ ยังส?งผลต?อความมั่นคงและความร?วมมือทางทะเล 

ของประเทศต?าง ๆ ในภูมิภาค 

  ๓) สถานการณfในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต0 อาเซียนได#พัฒนาบทบาทเปcนแกนกลาง 

เพื ่อประสานความร?วมมือระหว?างประเทศผู#มีส?วนได#ส?วนเสีย รวมถึงประเทศคู?เจรจาจากนอกภูมิภาค โดยมี

พัฒนาการสำคัญของการเสริมสร#างความร?วมมือทางทะเลภายใต#กรอบอาเซียน ซึ่งได#กำหนดท?าทีด#านการเมือง

และความม่ันคงตามเอกสาร ASEAN Outlook on the Indo Pacific ซ่ึงมุ?งเน#นการดำเนินปฏิสัมพันธNแบบยึดถือ

กฎกติกา (Rule-Based Order) การปฏิบัติตามกฎหมายระหว?างประเทศ การแก#ไขความขัดแย#งด#วยสันติวิธี และการ

ส?งเสริมความร?วมมือในทุกมิติ รวมถึงความร?วมมือทางทะเล ในทางปฏิบัติ ได#มีการส?งเสริมความร?วมมือทางทะเล

อย?างเปcนองคNรวม โดยนอกจากจะบรรจุประเด็นดังกล?าวอยู ?ในแผนงาน ASEAN Political-Security 

Community (APSC) Blueprint ซึ ่งกำหนดให#มีการจัดตั ้งกลไกหารือ ASEAN Maritime Forum (AMF)  

เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมอง ผลักดัน และติดตามความร?วมมือทางทะเลในภาพรวม ยังมีการผลักดันความร?วมมือ

ด#านความมั่นคงทางทะเลผ?านกลไกต?าง ๆ อาทิ ASEAN Regional Forum (ARF) Inter-sessional Meeting on 

Maritime Security (ISM), ASEAN Defense Ministry Meeting (ADMM/ADMM-Plus) และการเจรจาจัดทำประมวล

การปฏิบัติในทะเลจีนใต# (Code of Conduct in the South China Sea: COC) ร?วมกับจีน อย?างไรก็ดี การดำเนิน

บทบาทร?วมกันของประเทศสมาชิกอาเซียนยังคงต#องเผชิญกับความท#าทายอันเกิดจากการแข?งขันทางยุทธศาสตรN

ระดับภูมิภาคอันเปcนผลสืบเนื่องจากทั้งปbจจัยภายนอก ได#แก? การขยายอิทธิพลของจีน ประกอบกับนโยบายของ

สหรัฐอเมริการวมถึงประเทศพันธมิตรและหุ#นส?วน ซึ่งหันกลับมาให#ความสนใจต?อเอเชียเพื่อรักษาผลประโยชนN

ทางทะเล โดยเฉพาะกรณีการจัดการความขัดแย#งในทะเลจีนใต# อีกท้ังพลวัตภายในเก่ียวกับการดำเนินยุทธศาสตรNด#าน

ความมั ่นคงของแต?ละประเทศ อาทิ การจัดการข#อพิพาทเขตแดน การสะสมอาวุธเพื ่อการปZองกันประเทศ 

และการปZองปราม และการสร#างเครือข?ายพันธมิตรด#านการทหาร 
 

  ๔) สถานการณfความสัมพันธfระหว"างไทยและประเทศรอบบ0าน การรักษาผลประโยชนNทางทะเล

บริเวณอาณาเขตไทยยังคงมีความท#าทายจากประเด็นความมั่นคงอันมีลักษณะข#ามเขตแดน รวมถึงการรุกล้ำอาณาเขต 

การลักลอบค#าและลำเลียงสิ ่งผิดกฎหมาย อาทิ ยาเสพติด น้ำมันเชื ้อเพลิง อาวุธ สินค#าละเมิดลิขสิทธิ ์และ 

สินค#าหนีภาษี นอกจากนี้ ยังพบการโยกย#ายถิ่นฐานแบบไม?ปกติทางทะเลจากประเทศรอบบ#าน อันอาจนำมาซ่ึง

ปbญหาการค#ามนุษยN ตลอดจนปbญหาการทำประมงผิดกฎหมายและการรุกล้ำน?านน้ำ ขณะเดียวกัน ความสัมพันธNกับ

ประเทศรอบบ#านในมิติของการจัดการเขตแดนทางทะเลเปcนส?วนสำคัญที่ส?งผลต?อการร?วมมือในการจัดการ

ปbญหาข#างต#น รวมถึงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  
 

  ๕) สถานการณfภายในประเทศ การประเมินสถานการณNการใช#ประโยชนNจากทะเล รวมถึงโอกาสและ

ความท#าทายของไทยระยะ ๕ ปQ เพื่อส?งเสริมความมั่นคงอย?างเปcนองคNรวม (Comprehensive security) มีการพิจารณา

ปbจจัยที่เกี่ยวข#อง ประกอบด#วย (๑) เศรษฐกิจเกี่ยวกับทะเลและชายฝqrง ได#แก? การทำประมง การท?องเที่ยวทางทะเล 

และชายฝbáง การขนส?งทางทะเล และการผลิตพลังงานเชื้อเพลิง ซึ่งเปcนกิจกรรมที่ได#รับผลกระทบจากการแพร?ระบาด

ของโรคโควิด-19 เปcนอย?างมาก ได#เร่ิมกลับมาดำเนินกิจกรรมต?าง ๆ อีกคร้ังหน่ึงในห#วงกลางปQ ๒๕๖๕ หลังจาก

ที ่สถานการณNการแพร?ระบาดของโรคโควิด-19 คลี ่คลาย (๒) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล0อม  

การแพร?ระบาดของโรคโควิด-19 เปcนปbจจัยให#เกิดการฟ©™นฟูสภาพแวดล#อมทางทะเลอย?างมีนัยสำคัญ อย?างไรก็ดี 



 
 

- ๔ - 

ระบบนิเวศทางทะเลและชายฝbáงของประเทศไทยยังมีความท#าทายจากปbญหามลพิษ ความขัดแย#งเกี่ยวกับ 

การจัดการทรัพยากร และ ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระยะยาว (๓) ความมั่นคงของมนุษยf  

กลุ?มประชากรที่มีความเปราะบางในพื้นท่ีทางทะเลและชายฝbáง อาทิ ประชากรชุมชนชายฝbáง กลุ?มชาติพันธุNที่อาศัย

อยู?บริเวณทะเลและชายฝbáง และแรงงานประมงทะเล ซึ่งมีความเสี่ยงได#รับผลกระทบจากอุบัติภัยทางทะเล ภาวะไร#สัญชาติ  

การเข#าไม?ถึงบริการของรัฐ อีกทั้งมีความเสี่ยงที่จะถูกนำเข#าสู?กระบวนการค#ามนุษยNและการบังคับใช#แรงงาน  

(๔) ความมั่นคงปลอดภัยทางทะเล ยังคงพบอาชญากรรมและการกระทำผิดทางทะเล อาทิ การหลบหนีเข#าเมือง การ

ลักลอบขนส?งสินค#าผิดกฎหมาย การใช#เครื ่องมือทำประมงที ่ไม?ได#รับอนุญาต และการลักลอบทำประมง 

ในน?านน้ำไทยโดยเรือต?างชาติ รวมทั้งอุบัติภัยทางทะเล พบเหตุการณNซึ่งเกิดขึ้นอย?างต?อเนื่อง ทั้งที่เกิดจาก 

ภัยธรรมชาติและเกิดจากมนุษยN และ (๕) การส"งเสริมขีดความสามารถด0านสมุทราภิบาล เพื่อให#การบริหาร

จัดการภารกิจทางทะเลของส?วนราชการของไทยและหน?วยงานที่เกี่ยวข#องมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยส?งเสริม

ให#มีการบริหารจัดการซึ่งขับเคลื่อนด#วยองคNความรู# การปรับปรุงกฎหมายภายในประเทศให#สอดคล#องกับ 

UNCLOS 1982 และการจัดทำเครื ่องมือกลางสำหรับการใช#ประโยชนNร?วมกันจากทะเล อาทิ การจัดทำแผนท่ี  

One Marine Chart การแบ?งเขตการใช#ประโยชนNจากทรัพยากรทางทะเลและชายฝbáง ตามแนวคิดการวางแผน 

เชิงพ้ืนท่ีทางทะเลระดับชาติ (Marine Spatial Planning - MSP) และการแบ?งพ้ืนท่ีเขตการปกครองจังหวัดทางทะเล  

  ด#วยสถานการณNทางทะเลดังกล?าว ได#นำไปสู?การกำหนดแนวทางดำเนินการภายใต#แผนความมั่นคง

แห?งชาติทางทะเลฯ ทั้ง ๗ ด#าน ตลอดจนโครงการสำคัญของหน?วยงานที่เกี่ยวข#อง เพื่อให#ครอบคลุมการบริหาร

จัดการกิจการด#านความมั่นคงทางทะเลและสถานการณNความมั่นคงทางทะเล ตลอดจนสามารถถ?ายทอดไปสู?

การปฏิบัติได#อย?างเปcนรูปธรรมต?อไป 
 

 ๑.๔ ความจำเปyนในการจัดทำแผนความม่ันคงแห"งชาติทางทะเล (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

  การจัดทำแผนความมั่นคงแห?งชาติทางทะเลเปcนการดำเนินการภายใต#พระราชบัญญัติการรักษา

ผลประโยชนNของชาติทางทะเล พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตราที่ ๑๐ ได#กำหนดให#คณะกรรมการนโยบายการรักษาผลประโยชนN

ของชาติทางทะเล มีอำนาจหน#าที่ในการกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตรN และแผนความมั่นคงแห?งชาติทางทะเล 

ให#สอดคล#องกับนโยบายของรัฐบาล นโยบายและแผนระดับชาติว?าด#วยความมั่นคงแห?งชาติ แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห?งชาติ และยุทธศาสตรNชาติ รวมถึงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานเสนอ  

ผลการดำเนินงานต?อสภาความมั่นคงแห?งชาติและคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ นอกจากนี้ มาตรา ๑๖ กำหนดให#

สำนักงานสภาความมั่นคงแห?งชาติรับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ รวมทั้งดำเนินงานอื่นที่เกี่ยวกับ

หน#าที ่และอำนาจของคณะกรรมการ ที ่ผ?านมา สำนักงานสภาความมั ่นคงแห?งชาติเปcนหน?วยงานหลัก

ดำเนินการจัดทำนโยบาย/แผนความมั่นคงแห?งชาติทางทะเล ทั้ง ๔ ฉบับ ตั้งแต?อดีตจนถึงฉบับปbจจุบันและ       

ได#เสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาให#ความเห็นชอบก?อนบังคับใช# ทั้งนี้ แผนความมั่นคงแห?งชาติทางทะเล   

(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) จะช?วยพัฒนาความร?วมมือ และเสริมสร#างความมั่นคงทางทะเลทั้งภายในประเทศ และ

ระหว?างประเทศครอบคลุมทั้งการเฝZาระวัง ติดตาม ปZองกัน และแก#ไขปbญหาความมั่นคงในภาพรวมของประเทศที่มีอยู?

ให#ดีขึ้น จนไม?ส?งผลกระทบต?อการบริหารและพัฒนาประเทศ นอกจากนั้น การบูรณาการการปฏิบัติงานระหว?าง

หน?วยงานด#านความมั่นคงและภาคส?วนที่เกี่ยวข#องยังส?งผลให#ประเทศมีศักยภาพและความพร#อมในการปZองกันและ
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แก#ไขปbญหาด#านความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับได#อย?างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเปZาหมายการ

รักษาผลประโยชนNของชาติทางทะเล 

 ๒. ความเชื่อมโยงกับกฎหมาย แผน และกรอบความร>วมมือต>าง ๆ 

 ๒.๑ ความเชื่อมโยงกับกฎหมายที่เกี ่ยวข0องกับการจัดทำแผนความมั่นคงแห"งชาติทางทะเล  

มีความสอดคล#องกับยุทธศาสตรNชาติและแผนระดับชาติที่สำคัญ ได#แก? รัฐธรรมนูญแห?งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐

พระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห?งชาติ พ.ศ.๒๕๕๙ และพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชนNของชาติทางทะเล 

พ.ศ.๒๕๖๒ 
 

 ๒.๒ ความเช่ือมโยงกับยุทธศาสตรfชาติแผนระดับชาติท่ีสำคัญ มีดังน้ี  

  ๒.๒.๑ ยุทธศาสตรfชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ ได#แก? ๑) ด#านความมั ่นคง ๒) ด#านการสร#าง

ความสามารถในการแข?งขัน ๓) ด#านการสร#างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปcนมิตรต?อสิ่งแวดล#อม และ ๔) ด#านการปรับ

สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

  ๒.๒.๒ แผนแม"บทภายใต0ย ุทธศาสตรfชาติ ได#แก? ๑) ประเด็นความมั ่นคง ๒) ประเด็น 

การเติบโตอย?างย่ังยืน ๓) ประเด็นการต?างประเทศ และ ๔) ประเด็นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

  ๒.๒.๓ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห"งชาติ ฉบับที ่ ๑๓ ได#แก? ๑) หมุดหมายที่ ๕  

ไทยเปcนประตูการค#าการลงทุนและยุทธศาสตรNทางโลจิสติกสNท่ีสำคัญของภูมิภาค ๒) หมุดหมายที่ ๑๐ ไทยมี

เศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคารNบอนต่ำ และ ๓) หมุดหมายที่ ๑๑ ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบ

จากภัยธรรมชาติและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

  ๒.๒.๔ นโยบายและแผนระดับชาติว"าด0วยความมั ่นคงแห"งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

นโยบายและแผนความม่ันคงท่ี ๔ การรักษาความม่ันคงและผลประโยชนNของชาติทางทะเล 

  ๒.๒.๕   แผนระดับที่ ๓ ที่สำคัญ ประกอบด#วย ๕ แผน ได#แก? ๑) แผนปฏิบัติราชการ ๕ ปQ ศรชล. 

พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ๒) แผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝbáงแห?งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ 

๓) ร?างนโยบายและแผนบริหารจัดการประมง พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ๔) แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล#อม พ.ศ. 

๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ และ ๕) แผนการปZองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห?งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๗๐ 
 

 ๒.๓ ความเช่ือมโยงกับกรอบความร"วมมือและพันธกรณีระหว"างประเทศ มีดังน้ี 

  ๒.๓.๑  กรอบความร"วมมือและพันธกรณีระหว"างประเทศ อาทิ กฎหมายระหว?างประเทศ อาทิ 

อนุสัญญาสหประชาชาติว?าด#วยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ (United Nations on the Law of the Sea: 

UNCLOS 1982) และ ความตกลงว?าด#วยความร?วมมือระดับภูมิภาคเพื่อการต?อต#านการกระทำอันเปcนโจรสลัด

และการปล#นเรือโดยใช#อาวุธในเอเชีย (Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and 

Armed Robbery against Ships in Asia: ReCAAP)  

  ๒.๓.๒  ความสอดคล0องกับเปLาหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืน (Sustainable Development 

Goals: SDGs) แห"งสหประชาชาติ ได#แก? เปZาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: 
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SDGs) เปZาหมายที ่ ๑๔ อนุรักษNและใช#ประโยชนNจากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอย?างยั ่งยืน  

เพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน  

 ๓. สาระสำคัญของแผน 

 ๓.๑  วิสัยทัศนf 

  “ประเทศไทยมีข ีดความสามารถในการร ักษาผลประโยชนNของชาติทางทะเลอย?างมี

ประสิทธิภาพ ทั้งในมิติความมั่นคง มั่งคั ่ง และยั่งยืน พร#อมทั้งมีบทบาทสำคัญด#านความมั่นคงทางทะเล 

เปcนท่ียอมรับในเวทีระหว?างประเทศ ด#วยการบูรณาการพลังอำนาจของชาติในทุกมิติ” 
 

 ๓.๒ เปLาหมาย ได#แก? ๑) ประเทศไทยสามารถรับมือและควบคุมภัยคุกคามทางทะเลได#อย?าง 

มีประสิทธิภาพในทุกมิติ  ๒) ประเทศไทยสามารถใช#ประโยชนNจาก ทรัพยากรทางทะเลเพื ่อพัฒนาเศรษฐกิจ 

ได#อย?างสมดุลและยั่งยืน และ ๓) ประเทศไทยมีการบริหารจัดการผลประโยชนNของชาติทางทะเลอย?างมีประสิทธิภาพ

และมีธรรมาภิบาล 
 

 ๓.๓ วัตถุประสงคf 

  ๓.๓.๑ เพื่อปกปZองและรักษาอำนาจอธิปไตย บูรณภาพแห?งดินแดน สิทธิอธิปไตย เขตอำนาจ 

ของชาติทางทะเล และธำรงไว#ซ่ึงพลังอำนาจของชาติทางทะเล 

  ๓.๓.๒  เพื่อจัดการและควบคุมการดำเนินกิจกรรมทางทะเล รวมทั้งปZองกันและปราบปรามภัย

คุกคามทางทะเลในรูปแบบต?าง ๆ ซ่ึงส?งผลต?อสิทธิ ชีวิต และทรัพยNสินของประชาชน 

  ๓.๓.๓  เพื่อปกปZอง รักษา และฟ©™นฟูทรัพยากรและสิ่งแวดล#อมทางทะเล รวมทั้งส?งเสริมให#มี

การแสวงประโยชนNจากทะเลอย?างสมดุลและย่ังยืน 

  ๓.๓.๔  เพื่อคุ#มครองความปลอดภัย สิทธิ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ดำเนินกิจกรรม

หรือมีความเก่ียวข#องกับทะเลในทุกมิติอย?างเหมาะสม 

  ๓.๓.๕  เพื่อส?งเสริมและอำนวยความสะดวกในการพัฒนาศักยภาพกิจกรรมเศรษฐกิจภาคทะเล

ของไทย รวมท้ังบริหารจัดการเพ่ือให#เกิดการใช#ประโยชนNอย?างย่ังยืน 

  ๓.๓.๖  เพื่อเสริมสร#างบทบาทของไทยในการดำเนินความร?วมมือด#านความมั่นคงทางทะเล     

ให#มีความสำคัญ เปcนท่ียอมรับในเวทีระหว?างประเทศ  

  ๓.๓.๗  เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการทางทะเลของภาครัฐ และขีดความสามารถของบุคลากร

ตลอดจนการขับเคล่ือนการบริหารจัดการองคNความรู# และรักษาผลประโยชนNของชาติทางทะเล โดยส?งเสริมการ

มีส?วนร?วมของทุกภาคส?วนอย?างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล 
 

 ๓.๔ แนวทางการดำเนินการ แบ?งออกเปcน ๗ แนวทางการดำเนินการหลัก และ ๔๒ แนวทางการ

ดำเนินการย?อย สามารถสรุปสาระโดยย?อ ดังน้ี  

  ๓.๔.๑  แนวทางการดำเนินการที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพการเมืองและความมั่นคงทางทะเลมุ?งเน#น

ให#ความสำคัญต?อการเสริมสร#างและคงเสถียรภาพของประเทศในมิติด#านความมั่นคงทางทะเลทั้งการแก#ไข
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ปbญหาความขัดแย#ง การเฝZาระวัง การติดตามประเมินสถานการณNตลอดจนพัฒนาความร?วมมือและยกระดับ

ความสัมพันธNระหว?างประเทศ โดยคำนึงถึงความพร#อมและศักยภาพของประเทศเพื่อการรักษาเสถียรภาพและ

รักษาอำนาจอธิปไตยประเทศ โดยมีแนวทางการดำเนินการย"อยรองรับ ๕ แนวทาง 

  ๓.๔.๒  แนวทางการดำเนินการที่ ๒ การปLองกันและปราบปรามอาชญากรรมทางทะเล 

ให#ความสำคัญกับการเฝZาระวัง ติดตาม และประเมินสถานการณNความมั่นคงและอาชญากรรมทางทะเล 

เพ่ือปZองกันและปราบปรามภัยคุกคามทางทะเลในรูปแบบต?าง ๆ ซ่ึงส?งผลต?อสิทธิ ชีวิต และทรัพยNสินของประชาชน 

โดยการพัฒนาขีดความสามารถของหน?วยงาน ส?งเสริมความร?วมมือในการปZองกันและปราบปรามอาชญากรรมทาง

ทะเล และสร#างการมีส?วนร?วมของเครือข?ายภาคประชาชนในการปZองกันและแก#ไขปbญหาอาชญากรรมทางทะเล 

โดยมีแนวทางการดำเนินการย"อยรองรับ ๔ แนวทาง 

  ๓.๔.๓  แนวทางการดำเนินการที่ ๓ การอนุรักษfและใช0ประโยชนfจากทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล0อมทางทะเล มุ?งเน#นให#ความสำคัญในการปกปZอง รักษา และฟ©™นฟูทรัพยากรและสิ่งแวดล#อมทางทะเล

อย?างสมดุลและยั่งยืน โดยให#ทุกภาคส?วนที่ใช#ประโยชนNจากทรัพยากรทางทะเลมีส?วนร?วมในการสร#างความยั่งยืน

และลดการเกิดผลกระทบต?อสิ่งแวดล#อมทางทะเลน#อยที่สุด ผ?านการเสริมสร#างองคNความรู#และการตระหนักรู#

ความสำคัญของทะเล ส?งเสริมการทำการประมงอย?างถูกกฎหมาย ตลอดจนการนำแนวคิดบริหารจัดการด#าน

ส่ิงแวดล#อมทางทะเลมาปรับใช# โดยมีแนวทางการดำเนินการย"อยรองรับ ๗ แนวทาง 

  ๓.๔.๔  แนวทางการดำเนินการท่ี ๔ การเสริมสร0างความม่ันคงและปลอดภัยให0แก"ประชาชนและ

ชุมชนที ่ใช0ประโยชนfจากทะเล เปcนการคุ #มครองและสร#างศักยภาพแก?ประชาชนที ่ดำเนินกิจกรรมหรือมี 

ความเกี่ยวข#องกับทะเลโดยการเตรียมความพร#อมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต การใช#แรงงานภาคทะเล การสร#าง

มาตรการสาธารณสุข และการสนับสนุนความช?วยเหลือทางด#านมนุษยธรรมและการบรรเทาผลกระทบจากภัย

ธรรมชาติ โดยมีแนวทางการดำเนินการย"อยรองรับ ๕ แนวทาง 

  ๓.๔.๕ แนวทางการดำเนินการที ่ ๕ การพัฒนาเศรษฐกิจภาคทะเล ให#ความสำคัญต?อ 

การพัฒนาเศรษฐกิจภาคทะเลบนฐานการใช#ประโยชนNจากทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝbáงอย?างยั่งยืน 

รวมทั้งขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคทะเลโดยการเชื่อมโยงเส#นทางคมนาคมเพื่อสนับสนุนกิจกรรมที่สร#างมูลค?า

เศรษฐกิจทางทะเลทั้งการขนส?ง การท?องเที่ยว รวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยรูปแบบต?าง ๆ อันจะส?งผลให#

เกิดความสมดุลระหว?างการรักษาและการใช#ประโยชนNจากทะเล โดยมีแนวทางการดำเนินการย"อยรองรับ  

๙ แนวทาง 

  ๓.๔.๖ แนวทางการดำเนินการที่ ๖ การส"งเสริมความร"วมมือระหว"างประเทศทางทะเล  

มุ?งเน#นการเสริมสร#างและขยายความร?วมมือในการดำเนินงานตามพันธกรณีระหว?างประเทศ กรอบความร?วมมือร?วมกับ

ประเทศเพื่อนบ#าน ภูมิภาค และประชาคมโลก ด#านความมั่นคงทางทะเลในมิติต?าง ๆ  โดยไทยมีบทบาทในการดำเนินการให#

เกิดความร?วมมืออย?างต?อเน่ืองและเปcนรูปธรรม โดยมีแนวทางการดำเนินการย"อยรองรับ ๕ แนวทาง 

  ๓.๔.๗ แนวทางการดำเนินการที่ ๗ การบริหารจัดการผลประโยชนfของชาติทางทะเลของภาครัฐเปcน

การสร#างศักยภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงด#านความมั่นทางทะเลให#สามารถเตรียมพร#อมในการบริหารจัดการ

ผลประโยชนNของชาติ ทั้งในด#านการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองคNกร การปรับปรุงแก#ไขกฎหมาย การสร#าง 

ความตระหนักรู #เรื ่องความสำคัญของทะเลให#แก?ประชาชน ตลอดจนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน 



 
 

- ๘ - 

ตามแผนความมั่นคงแห?งชาติทางทะเล เพื่อให#เกิดการดำเนินงานและสร#างการมีส?วนร?วมอย?างเปcนรูปธรรม โดยมีแนว

ทางการดำเนินการย"อยรองรับ ๗ แนวทาง 
 

 ๓.๕  โครงการสำคัญภายใต0แผนความมั่นคงแห"งชาติทางทะเล (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) จำนวน ๔ 

โครงการ ได#แก? ๑) การพัฒนาระบบติดตามภาพสถานการณNทางทะเล โดย ศูนยNอำนวยการรักษาผลประโยชนNของชาติทาง

ทะเล ๒) การปZองกันและแก#ไขปbญหาการทำประมงผิดกฎหมาย โดย กรมประมง ๓) การกำหนดเขตพื้นที่และ

เพิ ่มประสิทธ ิภาพการบริหารจัดการพื ้นที ่ค ุ #มครองทางทะเล โดย กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝb áง และ  

๔) การจัดต้ังองคNกรจัดการความรู#ทางทะเลของประเทศไทย โดย สำนักงานสภาความม่ันคงแห?งชาติ 
 

 ๓.๖ แนวทางการขับเคล่ือนแผนความม่ันคงแห"งชาติทางทะเล (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  

  ๓.๖.๑ การขับเคล่ือนแผนความม่ันคงแห"งชาติทางทะเลไปสู"การปฏิบัติ  

         ๑) ระดับนโยบาย ได#แก? คณะกรรมการนโยบายการรักษาผลประโยชนfของชาติ 

ทางทะเล (นปท.) โดยมี นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซ่ึงนายกรัฐมนตรีมอบหมายเปcนประธาน 

        ๒) ระดับปฏิบัติทั้งในส"วนกลางและในพื้นที่เปLาหมาย ประกอบด#วย คณะอนุกรรมการ

ประสานแผน และติดตามผลการปฏิบัติตามแผนความมั่นคงแห"งชาติทางทะเล เปcนกลไกหลักรับผิดชอบ 

การประสานแผน และการติดตามผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งให#คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามแผนความมั่นคง

แห?งชาติทางทะเล โดยมีรองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห?งชาติเปcนประธาน และผู#แทนสำนักงานสภาความมั่นคง

แห?งชาติ เปcนอนุกรรมการและเลขานุการ และศูนยfอำนวยการรักษาผลประโยชนfของชาติทางทะเล (ศรชล.)  

ซึ่งเปcนหน?วยขึ้นตรงต?อนายกรัฐมนตรี (ผู#อำนวยการ ศรชล.) และมีเสนาธิการทหารเรือเปcนเลขาธิการ ศรชล.  

ประกอบด#วย ๗ หน?วยปฏิบัติหลัก ได#แก? กองทัพเรือ กองบังคับการตำรวจน้ำ กรมศุลกากร กรมเจ#าท?า กรมประมง  

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝbáง และกรมสวัสดิการและคุ#มครองแรงงาน มีขอบเขตรับผิดชอบการดำเนินงาน 

ทั้งในส?วนกลางและในพื้นที่เปZาหมาย รวมทั้งการจัดตั้งหน?วยย?อยของ ศรชล. ได#แก? ศรชล.ภาค ๑ - ๓ และ  

ศรชล. จังหวัด ตามพระราชกฤษฎีกาว?าด#วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อเพ่ิม

ประสิทธิภาพการประสานการปฏิบัติในระดับพ้ืนท่ีเปZาหมาย 
 

  ๓.๖.๒ การติดตามและประเมินผลแผนความม่ันคงแห"งชาติทางทะเล (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

       ๑) ระยะเวลาการติดตามและประเมินผล แบ?งออกเปcน ๒ ระยะ คือ 

            (๑) ระยะ ๑ ปQ เป cนการติดตามและประเม ินผลการดำเน ินงานของส?วนราชการ 

ถึงความคืบหน#าและผลสัมฤทธ์ิตามเปZาหมายที ่กำหนด รวมทั ้งรายงานปbญหาอุปสรรค ทั ้งนี ้ อาจพิจารณาให#มี 

การติดตามและประเมินผลเปcนรายไตรมาส แล#วแต?กรณี 

      (๒) ระยะ ๕ ปQ เป cนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของส?วนราชการ 

ถึงความคืบหน#าและผลสัมฤทธ์ิตามเปZาหมายที่กำหนด เม่ือสิ้นสุดระยะเวลาของแผน เพื่อรวบรวมปbญหา อุปสรรค 

จากการดำเนินงานตามแนวทางการปฏิบัติที ่ได#เสนอไว#ในแผนฯ มาใช#ประกอบการจัดทำแผนความมั่นคงแห?งชาติ 

ทางทะเลในอนาคต 
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          ๒) กลไกการติดตามประเมินผล มีดังน้ี  

             (๑) คณะอนุกรรมการประสานแผน และติดตามผลการปฏิบัติตามแผนความมั ่นคง

แห"งชาติทางทะเล โดยมีรองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห?งชาติเปcนประธาน และผู#แทนสำนักงานสภาความมั่นคง

แห?งชาติ เปcนอนุกรรมการและเลขานุการ มีอำนาจหน#าที่ในการประสานแผน และติดตามผลการปฏิบัติงาน รวมท้ัง 

ให#คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามแผนความมั่นคงแห?งชาติทางทะเลแก?ส?วนราชการท่ีเกี่ยวข#อง รวมถึงพิจารณากำหนด

แผนงานหรือโครงการที่เกี่ยวกับความมั่นคงแห?งชาติเพื่อรองรับแผนความมั่นคงแห?งชาติทางทะเล และรายงานผลการ

ดำเนินการต?อคณะกรรมการนโยบายการรักษาผลประโยชนNของชาติทางทะเล (นปท.) 

           (๒) คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนความมั่นคงแห"งชาติทางทะเล 

โดยมีรองเลขาธิการสภาความมั ่นคงแห?งชาติเปcนประธาน และผู #แทนสำนักงานสภาความมั ่นคงแห?งชาติ  

เปcนอนุกรรมการและเลขานุการ  มีหน#าที่อำนาจในการกำหนดแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติตามแผนความมั่นคง

แห?งชาติทางทะเล รวมทั้งติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินการต?อคณะกรรมการนโยบายการรักษา

ผลประโยชนNของชาติทางทะเล (นปท.)  

           (๓) สำนักงานสภาความม่ันคงแห"งชาติ ในฐานะฝåายเลขานุการของคณะอนุกรรมการข#างต#น 

ม ีหน #าท่ีรวบรวมข#อม ูลท ี ่ ใช# ในการต ิดตามและประเม ินผลการดำเน ินงานตามแนวทางดำเน ินการภายใต# 

แผนความมั ่นคงแห?งชาติทางทะเล (พ.ศ. ๒๕๖๖–๒๕๗๐) และจัดทำรายงานความก#าวหน#าผลการดำเนินงาน  

เพื่อรายงานต?อคณะกรรมการนโยบายการรักษาผลประโยชนNของชาติทางทะเล (นปท.) สภาความมั่นคงแห?งชาติ และ

คณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ รวมถึงจัดทำตัวช้ีวัดและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน?วยงานรับผิดชอบหลัก  

เพ่ือใช#ในการติดตามประเมินผลอย?างเปcนระบบต?อไป 
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ส"วนที่ ๒  
 

ความสอดคล)องกับแผน ๓ ระดับ

ตามนัยของมติคณะรัฐมนตร ี

เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
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๑. ความสอดคลFองกับแผน ๓ ระดับ 

 พระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชนNของชาติทางทะเล พ.ศ. ๒๕๖๔/ มาตรา ๑๐ (๑)  กำหนดให#

คณะกรรมการนโยบายการรักษาผลประโยชนNของชาติทางทะเล (นปท.) มีหน#าที่และอำนาจ “กำหนดนโยบาย ยุทธศาสตรN 

แผนความมั่นคงแห"งชาติทางทะเล และมาตรการในการรักษาผลประโยชนNของชาติทางทะเลให#สอดคล#องกับ

นโยบายของรัฐบาล นโยบายและแผนระดับชาติว?าด#วยความมั่นคงแห?งชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห?งชาติ และ

ยุทธศาสตรNชาติ” โดยมีสำนักงานสภาความมั่นคงแห?งชาติ (สมช.) เปcนฝåายเลขานุการฯ ท้ังน้ี ในห#วงท่ีผ?านมามีการบังคับใช#

แผนความมั่นคงแห?งชาติทางทะเล (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๔) ซึ่งได#มีการปรับห#วงระยะเวลาการบังคับใช#ถึงปQ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ตามมติสภาความม่ันคงแห?งชาติ คร้ังท่ี ๑/๒๕๖๓ เม่ือวันท่ี ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ และเพ่ือให#การรักษาผลประโยชนNแห?งชาติ

ทางทะเลเปcนไปอย?างต?อเนื่อง สมช. จึงมีภารกิจในการจัดทำแผนความมั่นคงแห"งชาติทางทะเล (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

ซึ่งเปcนแผนระดับที่ ๓ เพื่อให#เชื่อมโยงกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรNชาติ ๒๐ ปQ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) แผนแม?บทภายใต#

ยุทธศาสตรNชาติด#านความมั่นคง ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) นโยบายและแผนระดับชาติว?าด#วยความมั่นคง

แห?งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห?งชาติ ฉบับที่ ๑๓ รวมถึงให#มีความสอดคล#องกับ

สถานการณNปbจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้ แผนความมั่นคงแห?งชาติทางทะเลฯ จะใช#เปcนแผนหลักสำหรับรองรับ

การดำเนินการของหน?วยงานภาครัฐและภาคส?วนที่เกี่ยวข#อง ในการพิทักษN ปกปZอง และรักษาผลประโยชนNของชาติทางทะเล 

โดยมุ?งเน#นการสร#างเสถียรภาพ ความปลอดภัย เสรีภาพ และสภาวะแวดล#อมที่เอื้อต?อการดำเนินกิจกรรมทางทะเลของ

ทุกภาคส?วนอย?างยั่งยืน เพื่อให#หน?วยงานที่เกี่ยวข#องนำไปใช#เปcนกรอบแนวทางการดำเนินการในการจัดทำแผนงาน/

โครงการรองรับแผนดังกล?าว 

 เนื ่องจากแผนความมั่นคงแห?งชาติทางทะเล (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปcนแผนปฏิบัติการด#าน ซึ ่งมีฐาน 

ะเปcนแผนระดับที่ ๓ ดังนั้น จึงจำเปcนต#องดำเนินการให#สอดคล#องและเปcนไปในทิศทางเดียวกับแผนระดับท่ี ๑ คือ 

ยุทธศาสตรNชาติ ๒๐ ปQ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) และแผนระดับที่ ๒ ซึ่งมีทั้งหมด ๔ ฉบับ ได#แก? ๑) แผนแม?บทภายใต#

ยุทธศาสตรNชาติ ๒) แผนการปฏิรูปประเทศ ๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห?งชาติ และ ๔) นโยบายและแผน

ระดับชาติว?าด#วยความมั่นคงแห?งชาติ เพื่อถ?ายทอดเปZาหมายของแผนดังกล?าวไปสู?การปฏิบัติที่ชัดเจน และเกิดผลอย?าง

เปcนรูปธรรม ในขณะเดียวกัน แผนความมั่นคงแห?งชาติทางทะเลฯ ยังมีลักษณะเปcนแผนบูรณาการ ซึ่งมีเนื้อหาและ 

แนวทางการดำเนินงานครอบคลุมความมั่นคงในทุกมิติตามกรอบแนวคิดความมั่นคงแบบองคNรวม (Comprehensive 

Security) จึงมีความเชื่อมโยงกับแผนเฉพาะเรื่องของส?วนราชการอื่น ๆ ที่มีภารกิจรักษาความมั่นคงและผลประโยชนN

ของชาติทางทะเลด#วย 

 นอกจากนี้ แผนความมั่นคงแห?งชาติทางทะเลฯ จำเปcนต#องดำเนินการตามหลักความสัมพันธNเชิง

เหตุผล (Causal Relationship : XYZ) เพื่อให#การขับเคลื่อนการรักษาความมั่นคงและผลประโยชนNของชาติ

ทางทะเลเปcนไปในทิศทางเดียวกับการพัฒนาประเทศ โดยให#มีการจัดทำโครงการ/การดำเนินงาน (ผลผลิต : X) 

ท่ีมุ?งเน#นตอบสนองหรือให#บรรลุตามเปZาหมายของแผนแม?บทฯ และแผนระดับท่ี ๒ อ่ืนท่ีเก่ียวข#อง (ผลลัพธN : Y) 

จนนำไปสู?เปZาหมายสูงสุด คือ การบรรลุตามวิสัยทัศนNและเปZาหมายตามยุทธศาสตรNชาติ (ผลลัพธNสุดท#าย : Z) 



 
 

- ๑๑ - 

 ๑.๑ กฎหมายที่เกี่ยวข5อง กฎหมายหลักที่กำหนดให#มีการจัดทำแผนความมั่นคงแห?งชาติทางทะเล 

ซ่ึงต#องมีความสอดคล#องกับยุทธศาสตรNชาติและแผนระดับชาติท่ีสำคัญ มีดังน้ี 

   ๑.๑.๑ รัฐธรรมนูญแห"งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐  

      ๑.๑.๑.๑ หมวด ๕ หน0าที่ของรัฐ มาตรา ๕๒ กำหนดให# “รัฐต#องพิทักษNรักษาไว#ซ่ึง

สถาบันพระมหากษัตริยN เอกราช อธิปไตย บูรณภาพแห?งอาณาเขตและเขตท่ีประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย 

เกียรติภูมิและผลประโยชนNของชาติ ความมั่นคงของรัฐและความสงบเรียบร#อยของประชาชน เพื่อประโยชนNแห?งการน้ี 

รัฐต#องจัดให#มีการทหาร การทูต และการข?าวกรองที่มีประสิทธิภาพ กำลังทหารให#ใช#เพื่อประโยชนNในการพัฒนา

ประเทศด#วย”  

   ๑.๑.๑.๒ หมวด ๖ แนวนโยบายแห"งรัฐ มาตรา ๖๕ กำหนดให#  

• รัฐพึงจัดให#มียุทธศาสตรNชาติเปcนเปZาหมายการพัฒนาประเทศอย?างยั่งยืน 
ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช#เปcนกรอบในการจัดทำแผนต?าง ๆ ให#สอดคล#องและบูรณาการกันเพื่อให#เกิดเปcนพลัง

ผลักดันร?วมกันไปสู?เปZาหมายดังกล?าว 

• การจัดทำ การกำหนดเปZาหมาย ระยะเวลาที่จะบรรลุเปZาหมาย และสาระที่พึงมี
ในยุทธศาสตรNชาติให#เปcนไปตามหลักเกณฑNและวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ ทั้งน้ี กฎหมายดังกล?าวต#องมีบทบัญญัติ

เก่ียวกับการมีส?วนร?วมและการรับฟbงความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคส?วนอย?างท่ัวถึงด#วย 

• ยุทธศาสตรNชาติ เม่ือได#ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล#ว ให#ใช#บังคับได# 
  ๑.๑.๒ พระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห"งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙ หมวด ๑ สภาความมั่นคงแห?งชาติ 

มาตรา ๗ (๓) กำหนดให#สภาความมั่นคงแห?งชาติมีอำนาจหน#าที่ “พิจารณากำหนดยุทธศาสตรNหรือแผนด#านความมั่นคง

เฉพาะเร่ือง แผนเตรียมพร#อมแห?งชาติ และแผนบริหารวิกฤตการณN ท่ีเก่ียวข#องกับความม่ันคงแห?งชาติ”  

  ๑.๑.๓ พระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชนfของชาติทางทะเล พ.ศ. ๒๕๖๒ หมวด ๑ 

คณะกรรมการนโยบายการรักษาผลประโยชนNของชาติทางทะเล มาตรา ๑๐ (๑) กำหนดให#คณะกรรมการมีหน#าท่ีและอำนาจ 

“กำหนดนโยบาย ยุทธศาสตรN แผนความมั่นคงแห?งชาติทางทะเล และมาตรการในการรักษาผลประโยชนNของชาติ

ทางทะเลให#สอดคล#องกับนโยบายของรัฐบาล นโยบายและแผนระดับชาติว?าด#วยความมั่นคงแห?งชาติ แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห?งชาติ และยุทธศาสตรNชาติ” 

 ๑.๒ แผนระดับที่ ๑ ยุทธศาสตรBชาติ ๒๐ ปG (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)  

  แผนความมั่นคงแห?งชาติทางทะเลฯ มีความเชื่อมโยงและสอดคล#องกับยุทธศาสตรNชาติทั้ง ๔ ประเด็น

ยุทธศาสตรN โดยมีรายละเอียด มีดังน้ี 

  ๑.๒.๑  ยุทธศาสตรfชาติ ด0านความม่ันคง (ยุทธศาสตรfหลัก) 

    ๑.๒.๑.๑ เปLาหมาย  ๑) บ#านเมืองมีความมั ่นคงในทุกมิติและทุกระดับ  ๒) กองทัพ 

หน?วยงานด#านความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความพร#อมในการปZองกันและแก#ไขปbญหาความ

ม่ันคง และ ๓) ประเทศไทยมีบทบาทด#านความม่ันคงเปcนท่ีช่ืนชมและได#รับการยอมรับโดยประชาคมระหว?างประเทศ 



 
 

- ๑๒ - 

    ๑.๒.๑.๒  ตัวชี้วัด ๑) ความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ ๒) ความพร#อมของกองทัพ 

หน?วยงานด#านความมั่นคง การมีส?วนร?วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการปZองกันและแก#ไข

ปbญหาความม่ันคง และ ๓) บทบาทและการยอมรับในด#านความม่ันคงของไทยในประชาคมระหว?างประเทศ 

    ๑.๒.๑.๓ ประเด็นยุทธศาสตรfที่ ๒ การปLองกันและแก0ไขปqญหาที่มีผลกระทบต"อความ

มั่นคง ส?วนการรักษาความมั่นคงและผลประโยชนNทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล#อมทั้งทางบกและทางทะเล 

เพื่อให#ผลประโยชนNที่เกี่ยวข#องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล#อมทั้งทางบกและทางทะเล สามารถดำรงอยู?ได#          

มีความอุดมสมบูรณN และเปcนประโยชนNต?อประชาชน สังคม รวมถึงประเทศชาติอย?างย่ังยืน มีแนวทางดังน้ี 

      ๑) ส?งเสริมศักยภาพและความเข#มแข็งของกองทัพ หน?วยงานที่เกี่ยวข#อง และ

ภาคประชาชนให#สามารถพัฒนาสมุททานุภาพของประเทศ ควบคู?ไปกับการมีส?วนร?วมในกระบวนการสมุทราภิบาล

ในการบริหารจัดการ ปกปZอง และดูแลรักษาผลประโยชนNท้ังมวลของชาติ  

      ๒) เสริมสร#างและบริหารจัดการความมั่นคง ทั้งชายแดนทางบก ทะเลอาณาเขต 

และเขตเศรษฐกิจจำเพาะของไทยอย?างบูรณาการและเปcนระบบ รวมไปถึงการพัฒนาระบบเฝZาตรวจติดตาม 

ระบบตรวจคนเข#าเมือง การสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบก และการเจรจาเพ่ือแก#ไขปbญหาเขตแดนทางทะเล    

      ๓) สร#างเสริมให#เจ#าหน#าที่รัฐมีบทบาทและขีดความสามารถที่เหมาะสม  

มีการดำเนินการต?าง ๆ และสอดส?องดูแลอย?างต?อเน่ือง  

      ๔) กำหนดพ้ืนท่ีอนุรักษNอย?างถูกต#องและเปcนระบบ  

      ๕) สร#างความตระหนักรู #ให#แก?ประชาชนในเรื ่องการให#ความสำคัญกับฐาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล#อมของประเทศ การจัดสรรทรัพยากรอย?างเปcนธรรม ตลอดถึงแนวพระราชดำริ 

ในการอนุรักษN พัฒนา ฟ©™นฟู ปZองกัน และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ จนเกิดความรัก หวงแหน และมีส?วนร?วม 

ในการดำเนินการต?าง ๆ อย?างเข#มแข็งย่ังยืน 

    ๑.๒.๑.๔ การบรรลุเปLาหมายตามยุทธศาสตรfชาติด0านความมั่นคง แผนความมั่นคง

แห?งชาติทางทะเลฯ จะช?วยพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพของประเทศในการพิทักษN ปกปZอง แก#ไขและ 

รักษาความมั่นคงและผลประโยชนNของชาติทางทะเลให#มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังช?วยพัฒนาความร?วมมือ และ

เสริมสร#างความม่ันคงทางทะเลภายในประเทศและระหว?างประเทศให#สอดคล#องและเปcนไปในทิศทางเดียวกับกรอบความ

ร?วมมือระหว?างประเทศทั้งในระดับทวิภาคี และระดับพหุภาคี โดยสะท#อนผ?านการดำเนินกิจกรรมที่สำคัญ อาทิ  

การพัฒนาศักยภาพของกำลังทางเรือในการปกปZองและรักษาผลประโยชนNของชาติทางทะเล และการเสริมสร#าง 

การตระหนักรู#ความสำคัญทางทะเล ผ?านการจัดตั้งสถาบันจัดการความรู#ทางทะเล ดังนั้น แผนความมั่นคงแห?งชาติ

ทางทะเลฯ จึงเปcนส?วนสำคัญที่จะช?วยลดปbญหาความมั่นคงในภาพรวมของประเทศ โดยเฉพาะปbญหาความ

มั่นคงทางทะเล จนทำให#ประเทศมีความพร#อมในการปZองกันและแก#ไขปbญหาด#านความมั่นคง ตลอดจนภัยคุกคาม

ทางทะเลในทุกรูปแบบและทุกระดับได#อย?างมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

  ๑.๒.๒ ยุทธศาสตรfชาติ ด0านการสร0างความสามารถในการแข"งขัน 

    ๑.๒.๒.๑ เปLาหมาย  ประเทศไทยมีความสามารถในการแข?งขันสูงข้ึน 

    ๑.๒.๒.๒ ตัวช้ีวัด     ความสามารถในการแข?งขันของประเทศ 



 
 

- ๑๓ - 

    ๑.๒.๒.๓ ประเด็นยุทธศาสตรfที่ ๓ สร0างความหลากหลายด0านการท"องเที่ยว โดยมุ?งเน#น

การพัฒนาธุรกิจด#านการท?องเที่ยวให#มีมูลค?าสูงขึ ้น ผ?านการใช#ประโยชนNจากข#อมูลและภูมิปbญญาท#องถิ่นอย?าง

สร#างสรรคNเพื่อให#สอดรับกับทิศทางและแนวโน#มของตลาดยุคใหม? โดยเฉพาะในประเด็นการท?องเที่ยวสำราญทางน้ำ 

ซึ่งอาศัยลักษณะที่โดดเด?นของไทยจากการมีแหล?งท?องเที่ยวทางน้ำที่สวยงามและกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งจากแม?น้ำ

ลำคลอง ตลอดจนชายฝbáงทะเลทั้งอันดามันและอ?าวไทย นอกจากนี้ ยังมุ?งเน#นการอนุรักษNทรัพยากรของแหล?ง

ท?องเที่ยว ไปพร#อมกับการพัฒนาแหล?งท?องเที่ยว รวมถึงการพัฒนาโครงสร#างพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวก 

ในการท?องเท่ียวเพ่ือให#ไทยเปcนศูนยNกลางการท?องเท่ียวเชิงสำราญทางน้ำ และทางทะเลและชายฝbáง  

    ๑.๒.๒.๔ ประเด็นยุทธศาสตรfที่ ๔ โครงสร0างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก เนื่องจาก

โครงสร#างพื้นฐานเปcนสิ่งจำเปcนสำหรับประเทศไทยในการก#าวสู?การเปcนศูนยNกลางเศรษฐกิจของอาเซียน รวมถึง        

การเปcนจุดเชื่อมต?อท่ีสำคัญของภูมิภาค จึงจำเปcนต#องมีการพัฒนาโครงสร#างพื้นฐานต?าง ๆ ให#มีความเชื่อมโยงและ

ครอบคลุม อาทิ โครงข?ายคมนาคมไร#รอยต?อกับนานาประเทศในภูมิภาค รวมถึงการพัฒนาโครงสร#างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

บริเวณพื้นที่ชายฝbáงทะเล เพื่อสร#างมาตรฐานในการบริการ ตลอดจนการอำนวยความสะดวก และเปcนการลดต#นทุน 

ของประเทศในด#านการค#า การลงทุน และการท?องเท่ียว  

    ๑.๒.๒.๕ การบรรลุเปLาหมายตามยุทธศาสตรfชาติด0านการสร0างความสามารถใน 

การแข"งขัน แผนความมั่นคงแห?งชาติทางทะเลฯ จะช?วยส?งเสริมการพัฒนาโครงสร#างพื้นฐานที่สำคัญของประเทศ 

โดยเฉพาะโครงสร#างพื้นฐานทางทะเล อาทิ การปรับปรุงและพัฒนาท?าเทียบเรือที่มีมาตรฐานรองรับการลงทุนและ       

การท?องเที่ยวทางทะเล และการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคที่สำคัญ รองรับการอำนวยความสะดวกในการค#า การลงทุน 

และการท?องเที่ยวบริเวณชายฝbáงทะเล ซึ่งดำเนินการควบคู?กับการคำนึงถึงความสมดุลและความยั่งยืนของ

ทรัพยากรและสิ่งแวดล#อม เพื่อให#ประเทศไทยมีศักยภาพ และความพร#อมในการเปcนศูนยNกลางทางเศรษฐกิจ 

รวมถึงมีขีดความสามารถในการแข?งขันในมิติต?าง ๆ เพ่ิมสูงข้ึน ท้ังในระดับภูมิภาค และระดับโลก 

  ๑.๒.๓ ยุทธศาสตรfชาติ ด0านการสร0างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปyนมิตรต"อส่ิงแวดล0อม  

    ๑.๒.๓.๑ เปLาหมาย ใช#ประโยชนNและสร#างการเติบโตบนฐานทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล#อมให#สมดุลภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ 

    ๑.๒.๓.๒ ตัวช้ีวัด การเติบโตท่ีเปcนมิตรต?อส่ิงแวดล#อม 

    ๑.๒.๓.๓ ประเด็นยุทธศาสตรfที่ ๒ การสร0างการเติบโตอย"างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจ

ภาคทะเล โดยมุ?งเน#นการให#ความสำคัญกับการสร#างการเติบโตของประเทศจากกิจกรรมทางทะเลที่หลากหลาย

ควบคู?ไปกับการดูแลฐานทรัพยากรทางทะเลและชายฝbáงทั้งหมด ภายใต#อำนาจและสิทธิประโยชนNของประเทศ      

ท่ีพึงมีพึงได# เพ่ือความเปcนธรรมและลดความเหล่ือมล้ำทางสังคม โดยมุ?งเน#นการถ?ายทอดองคNความรู#เรื่องทะเลท่ีถูกต#อง

และเพียงพอ เพิ่มมูลค?าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพทางทะเล ปรับปรุงและฟ©™นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝbáงทั้งระบบ 

พัฒนาและเพิ่มสัดส?วนกิจกรรมทางทะเลที่เปcนมิตรต?อสิ่งแวดล#อม โดยมีประเด็นสำคัญ อาทิ ๑) การเพิ่มมูลค?าของเศรษฐกิจ

ฐานชีวภาพทางทะเล ๒) การปรับปรุง ฟ©™นฟู และสร#างใหม?ทรัพยากรทางทะเลและชายฝbáงทั้งระบบ และ ๓) การพัฒนา

และเพ่ิมสัดส?วนกิจกรรมทางทะเลท่ีเปcนมิตรต?อส่ิงแวดล#อม 



 
 

- ๑๔ - 

    ๑.๒.๓.๔ การบรรลุเปLาหมายตามยุทธศาสตรfชาติด0านการสร0างการเติบโตบนคุณภาพ

ชีว ิตที ่ เป yนมิตรต"อสิ ่งแวดล0อม แผนความมั ่นคงแห?งชาติทางทะเลฯ จะช?วยปกปZอง ฟ© ™นฟู ตลอดจนรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล#อมทางทะเลของประเทศ ให#มีความหลากหลายและความอุดมสมบูรณNของระบบนิเวศ

ทางทะเลมากยิ่งขึ้น รวมทั้งจะช?วยเสริมสร#างการบริหารจัดการการแสวงหา และใช#ประโยชนNจากการสร#างการเติบโต

ของประเทศจากการดำเนินกิจกรรมทางทะเลร?วมกับภาคส?วนต?าง ๆ ที่เกี่ยวข#อง ได#อย?างสมดุลและยั่งยืน บนพื้นฐาน

แนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจภาคทะเล (Blue Economy) โดยการบูรณาการการปฏิบัติงานระหว?างภาคส?วนที่เก่ียวข#อง 

ทั้งภายในประเทศ และต?างประเทศ อาทิ การประกาศพื้นที่และมาตรการคุ#มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝbáง และ 

การแบ?งเขตการใช#ประโยชนNจากทรัพยากรทางทะเลและชายฝbáง ตามแนวคิดการวางแผนเชิงพื้นที่ทางทะเล (Marine 

Spatial Planning: MSP) 

  ๑.๒.๔ ยุทธศาสตรfชาติ ด0านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

    ๑.๒.๔.๑ เปLาหมาย  ภาครัฐมีขนาดเล็กลง พร#อมปรับตัวให#ทันต?อการเปล่ียนแปลง 

    ๑.๒.๔.๒ ตัวช้ีวัด     ประสิทธิภาพของการบริการภาครัฐ 

    ๑.๒.๔.๓ ประเด็นยุทธศาสตรfที่ ๔ ภาครัฐมีความทันสมัย ทันการเปลี่ยนแปลง 

และมีขีดสมรรถนะสูง สามารถปฏิบัติงานได#อย?างมีประสิทธิภาพ มีความคุ#มค?า เทียบได#กับมาตรฐานสากล สามารถ

รองรับกับสภาพแวดล#อมในการปฏิบัติงานท่ีมีความหลากหลายซับซ#อน และทันการเปล่ียนแปลงในอนาคต  

    ๑.๒.๔.๔ ประเด็นยุทธศาสตรfที่ ๕ บุคลากรภาครัฐเปyนคนดีและเก"ง ยึดหลักคุณธรรม 

จริยธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง มุ"งม่ัน และเปyนมืออาชีพ ในการปฏิบัติหน#าท่ีและขับเคล่ือนภารกิจให#เปcนไปตาม

ยุทธศาสตรNชาติ รวมถึงมีขีดความสามารถและสมรรถนะใหม? ๆ รองรับการเปลี่ยนแปลงบริบทของการพัฒนา 

เพ่ือให#สามารถบูรณาการการทำงานร?วมกับภาคส?วนท่ีเก่ียวข#องได#อย?างเปcนรูปธรรม 

    ๑.๒.๔.๕ ประเด็นยุทธศาสตรfที่ ๗ กฎหมายมีความสอดคล0องเหมาะสมกับบริบทต"าง ๆ   

และมีเท"าที่จำเปyน โดยมุ?งเน#นการใช#กฎหมายเปcนเครื่องมือในการพัฒนา และเพิ่มขีดความสามารถของ

ประเทศในการแก#ไขปbญหาและอุปสรรคที่ไม?เอื้อต?อการขับเคลื่อนยุทธศาสตรNชาติ โดยการปรับปรุง แก#ไข 

ยกเลิกกฎหมายต?าง ๆ ให#มีความชัดเจน เปcนธรรม ทันสมัย เอื้อต?อการพัฒนาประเทศในด#านต?าง ๆ ได#อย?างตรงจุด 

และสอดคล#องกับข#อบังคับสากลหรือข#อตกลงระหว?างประเทศ 

    ๑.๒.๔.๖ การบรรลุเปLาหมายตามยุทธศาสตรfชาติด0านการปรับสมดุลและพัฒนา

ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ แผนความมั่นคงแห?งชาติทางทะเลฯ จะช?วยพัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ

ต?าง ๆ ภายในประเทศที่เกี่ยวข#องกับการดำเนินกิจกรรมทางทะเลให#มีความสอดคล#องกับกรอบความร?วมมือ และ

พันธกรณีระหว?างประเทศ โดยเฉพาะอนุสัญญาสหประชาชาติว?าด#วยกฎหมายทะเล ค.ศ.1982 (The United 

Nations Convention on the Law of the Sea: UNCLOS 1982) ซึ่งการปรับปรุงดังกล?าวเปcนส?วนหนึ่งที่ช?วยพัฒนาการ

บังคับใช#กฎหมายทางทะเลในภาพรวม อีกทั้งยังช?วยส?งเสริมให#การกำหนดและขับเคลื่อนนโยบาย รวมถึงการพัฒนา

กระบวนการปฏิบัติงานด#านกิจการทางทะเลของหน?วยงานภาครัฐต?าง ๆ  ของประเทศเปcนไปอย?างมีประสิทธิภาพ และ

สอดคล#องกับสถานการณNที่เปลี่ยนแปลงในอนาคต นอกจากนี้ จะช?วยส?งเสริมศักยภาพของเจ#าหน#าที่ให#มีความรู# 

ความเข#าใจในภารกิจด#านทะเลให#มากข้ึน 
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 ๑.๓ แผนระดับที่ ๒ ประกอบด#วย ๔ แผน ดังน้ี 

  ๑.๓.๑ แผนแม"บทภายใต0ยุทธศาสตรfชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) แผนความมั่นคงแห?งชาติ 

ทางทะเลฯ มีความสอดคล#องกับการขับเคลื่อนแผนแม?บทภายใต#ยุทธศาสตรN ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ )  

ใน ๔ แผนย?อย ดังน้ี  

    ๑.๓.๑.๑ แผนแม"บทภายใต0ยุทธศาสตรfชาติ ประเด็นความม่ันคง (แผนแม"บทฯ หลัก) 

      ๑) เปLาหมายระดับประเด็นของแผนแม"บทฯ 

       (๑)  เปLาหมาย ประเทศชาติมีความม่ันคงในทุกมิติ และทุกระดับเพ่ิมข้ึน 

       (๒)  ตัวช้ีวัด   ดัชนีสันติภาพโลก 

       (๓)  การบรรลุเปLาหมายตามแผนแม"บทฯ ด0านความม่ันคง แผนความม่ันคง

แห?งชาติทางทะเลจะช?วยพัฒนาความร?วมมือ และเสริมสร#างความมั่นคงทางทะเลทั้งภายในประเทศ และระหว?างประเทศ 

ครอบคลุมทั้งการเฝZาระวัง ปZองกัน แก#ไข การใช#ประโยชนN และการอนุรักษN เพื่อนำไปสู?การลดปbญหาความมั่นคง 

ในภาพรวมของประเทศที่มีอยู?ได#มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ การบูรณาการการปฏิบัติงานระหว?างหน?วยงานด#าน

ความมั่นคงและภาคส?วนที่เกี่ยวข#อง ยังส?งผลให#ประเทศมีศักยภาพและความพร#อมในการปZองกันและแก#ไข

ปbญหาด#านความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับได#อย?างมีประสิทธิภาพ  

      ๒)  แผนย"อยการปLองกันและแก0ไขปqญหาที่มีผลกระทบต"อความมั่นคง 

(แผนย"อยหลัก)   

       (๑)  เปLาหมายของแผนย"อย ปbญหาความมั ่นคงที ่มีอยู ?ในปbจจุบัน  

(เช?น ปbญหายาเสพติด ความมั่นคงทางไซเบอรN การค#ามนุษยN ฯลฯ) ได#รับการแก#ไขจนไม?ส?งผลกระทบต?อ 

การบริหารและพัฒนาประเทศ 

       (๒)  ตัวช้ีวัด ดัชนีความปลอดภัยจากภัยคุกคาม 

       (๓)  แนวทางการพัฒนา ข0อที่ ๑๒ การรักษาความมั่นคงและผลประโยชนf

ของชาติทางทะเล ให#เปcนไปอย?างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนNสูงสุด รวมท้ังรักษาไว#ซ่ึงอำนาจอธิปไตย สิทธิอธิปไตย 

รวมถึงสิทธิหน#าท่ีอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายระหว?างประเทศกำหนด โดยมีแนวคิดในการดำเนินการท่ีสำคัญ ได#แก? 

        •   การจัดการกับภัยคุกคามผลประโยชนNต?าง ๆ ของชาติทางทะเล  

        •  การเฝZาระวังและตรวจการณNทุกมิติท่ีเก่ียวข#อง  

        •  การแสวงหาและใช#ประโยชนNจากความร?วมมือระหว?างประเทศ

ในการรักษาผลประโยชนNของชาติทางทะเล  

        •  การสร#างและใช#ประโยชนNจากความร?วมมือระหว?างประเทศ และ

อนุสัญญาสหประชาชาติว?าด#วยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ 

        •  การรณรงคNให#ความรู# การศึกษา และการประชาสัมพันธNกับประชาชน 

และผู#มีส?วนได#ส?วนเสีย รวมท้ังเปäดโอกาสให#เข#ามามีส?วนร?วมในการปกปZองและรักษาผลประโยชนNของชาติทะเล 

        •  การส?งเสริมและสนับสนุนกิจการพาณิชยNนาวี เพื่อเปcนการสร#าง

ผลประโยชนNของชาติทางเศรษฐกิจ และสนับสนุนภารกิจด#านความม่ันคงในภาวะไม?ปกติ 
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       (๔)  การบรรลุเปLาหมายตามแผนย"อยของแผนแม"บทฯ แผนความมั่นคง

แห?งชาติทางทะเลฯ จะช?วยพัฒนาความร?วมมือ และเสริมสร#างความมั่นคงทางทะเลทั้งภายในประเทศ และระหว?าง

ประเทศ ครอบคลุมทั้งการเฝZาระวัง ติดตาม ปZองกัน และแก#ไขปbญหาความมั่นคงในภาพรวมของประเทศที่มีอยู?ให#ดีข้ึน 

จนไม?ส?งผลกระทบต?อการบริหารและพัฒนาประเทศ นอกจากนั้น การบูรณาการการปฏิบัติงานระหว?างหน?วยงาน

ด#านความมั่นคงและภาคส?วนท่ีเก่ียวข#องยังส?งผลให#ประเทศมีศักยภาพและความพร#อมในการปZองกันและแก#ไขปbญหา

ด#านความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับได#อย?างมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน  

      ๓) แผนย"อยการบูรณาการความร"วมมือด0านความมั่นคงกับอาเซียน และ

นานาชาติรวมท้ังองคfกรภาครัฐและมิใช"ภาครัฐ 

       (๑) เปLาหมายของแผนย"อย  

        •  ประเทศไทยมีความมั ่นคงและสามารถรับมือกับความท#าทาย         

จากภายนอกได#ทุกรูปแบบสูงข้ึน 

        • ประเทศไทยมีบทบาทเพิ่มขึ้นในการกำหนดทิศทางและส?งเสริม

เสถียรภาพของภูมิภาคเอเชีย รวมท้ังเปcนประเทศแนวหน#าในภูมิภาคอาเซียน 

       (๒) ตัวช้ีวัด 

        • ดัชนีรัฐเปราะบาง  

        • สถานการณNบรรลุเป Zาหมายของการพัฒนาที ่ย ั ่งย ืน (SDGs) 

เปZาหมายที่ ๑๗ เสริมสร#างความแข็งแกร?งให#แก?กลไกการดำเนินงานและพื้นฟูหุ#นส?วนความร?วมมือระดับโลก 

เพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

       (๓) แนวทางการพัฒนา  

        •  การเสริมสร#างและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล#อมระหว?างประเทศ 

        •  การเสริมสร#างและธำรงไว#ซ่ึงสันติภาพและความม่ันคงของภูมิภาค 

       (๔)  การบรรลุเปLาหมายตามแผนย"อยของแผนแม"บทฯ แผนความมั่นคง

แห?งชาติทางทะเลฯ มุ?งเน#นการสร#างและพัฒนาความร?วมมือด#านความมั่นคงทางทะเลกับประเทศเพื่อนบ#าน ระดับภูมิภาค 

และระดับโลก รวมถึงการรักษาดุลยภาพของประเทศให#มีความมั่นคงและปลอดภัย ภายใต#กรอบความร?วมมือและ

พันธกรณีระหว?างประเทศ ซึ่งประเทศไทยเปcนภาคี เพื่อรองรับสถานการณN หรือภัยคุกคามทางทะเลรูปแบบใหม?ท่ีมีความ

ซับซ#อนมากขึ้น รวมถึงการขยายอิทธิพลของประเทศมหาอำนาจในพื้นที่ทางทะเล ซึ่งอาจส?งผลกระทบต?อความ

ม่ันคงของประเทศในอนาคต  

      ๔) แผนย"อยการพัฒนากลไกการบริหารจัดการความม่ันคงแบบองคfรวม 

       (๑)  เปLาหมายของแผนย"อย กลไกการบริหารจัดการความมั่นคงมี

ประสิทธิภาพสูงข้ึน 

       (๒) ตัวชี ้ว ัด ระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานของหน?วยงานด#าน 

การจัดการความม่ันคง 
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       (๓) แนวทางการพัฒนา  

        •  บูรณาการกลไกการบริหารจัดการความม่ันคง  

        •  บูรณาการข#อมูลด#านความม่ันคง 

        •  ขับเคล่ือนยุทธศาสตรNชาติด#านความม่ันคง 

       (๔) การบรรลุเปLาหมายตามแผนย"อยของแผนแม"บทฯ แผนความมั่นคง

แห?งชาติทางทะเลฯ มุ?งเน#นการเสริมสร#าง และยกระดับกลไกการบริหารจัดการ รวมถึงการบูรณาการข#อมูลและข?าวสาร

ด#านความมั่นคงทางทะเลของประเทศให#สอดคล#องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรNชาติด#านความมั่นคง แผนสำคัญ

ระดับชาติ รวมถึงนโยบายสำคัญของรัฐบาล ซึ่งเปcนส?วนสำคัญที่ช?วยสนับสนุนให#ประเทศไทยมีศักยภาพ ความพร#อม 

รวมถึงขีดความสามารถในการบูรณาการความร?วมมือระหว?างหน?วยงานที่เกี่ยวข#อง เพื่อปZองกันและแก#ไข

ปbญหาความม่ันคงของประเทศในทุกมิติให#เกิดประสิทธิภาพมากข้ึน โดยเฉพาะความม่ันคงทางทะเล  

    ๑.๓.๑.๒ แผนแม"บทภายใต0ยุทธศาสตรfชาติ ประเด็นการเติบโตอย"างย่ังยืน  

      ๑) เปLาหมายระดับประเด็นของแผนแม"บทฯ 

       (๑) เปLาหมาย สภาพแวดล#อมของประเทศไทยมีคุณภาพดีข้ึนอย?างย่ังยืน 

       (๒) ตัวชี้วัด อันดับของประเทศด#านความยั่งยืนและคุณภาพสิ่งแวดล#อมใน

ระดับโลก 

       (๓) การบรรลุเปLาหมายตามแผนแม"บทฯ ประเด็นการเติบโตอย"างยั่งยืน

แผนความมั่นคงแห?งชาติทางทะเลฯ มุ?งเน#นการพัฒนาศักยภาพในการปZองกัน แก#ไขปbญหา รวมถึงอนุรักษN และฟ©™นฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล#อมทางทะเลที่สำคัญของประเทศ ผ?านการดำเนินการต?าง ๆ อาทิ มาตรการคุ#มครอง

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝbáง การพัฒนาแหล?งทรัพยากรทางทะเลและชายฝbáงให#คงความอุดมสมบูรณN รวมถึงการเฝZาระวัง และ

ตรวจตราการใช#ประโยชนNจากทะเล ดังนั้น การดำเนินการภายใต#แผนดังกล?าวจะช?วยให#ประเทศมีฐานทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล#อมทางทะเลที่มีความอุดมสมบูรณNควบคู?ไปกับการเติบโตของเศรษฐกิจภาคทะเลของประเทศได#อย?างสมดุล

และย่ังยืน 

      ๒) แผนย"อยการสร0างการเติบโตอย"างย่ังยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 

       (๑)  เปLาหมายของแผนย"อย ความสมบูรณNของระบบนิเวศทางทะเลเพ่ิมข้ึน 

       (๒) ตัวช้ีวัด 

        • ดัชนีคุณภาพมหาสมุทร (Ocean Health Index: OHI) 

        • ดัชนีระบบนิเวศทางทะเล 

       (๓) แนวทางการพัฒนา  

        •  การปรับปรุงฟ©™นฟูและสร#างใหม?ทรัพยากรทางทะเลและชายฝbáงท้ังระบบ 

        •  การพัฒนาและเพ่ิมสัดส?วนกิจกรรมทางทะเลท่ีเปcนมิตรต?อส่ิงแวดล#อม 

        • สนับสนุนให#เกิดการพัฒนาและติดตามประเมินผลการขับเคลื่อน

ตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจสีน้ำเงิน 
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       (๔)  การบรรลุเปLาหมายตามแผนย"อยของแผนแม"บทฯ แผนความมั ่นคง

แห?งชาติทางทะเลฯ ให#ความสำคัญกับการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพและความสมบูรณNของระบบนิเวศ บนพื้นฐาน    

ของการพัฒนาเศรษฐกิจภาคทะเล (Blue Economy) ของประเทศ อาทิ การฟ©™นฟู และปรับปรุงระบบนิเวศทางทะเล

และชายฝbáงอย?างเปcนระบบ การสร#างการมีส?วนร?วมของชุมชนระดับพื้นที่ในการอนุรักษNทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล#อมทางทะเล รวมถึงการแก#ไขปbญหาขยะทะเล ดังนั้น การดำเนินการดังกล?าวจะช?วยส?งเสริมให#การแสวงหา และ

การใช#ประโยชนNจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล#อมทางทะเลของประเทศมีความสมดุลและยั่งยืน ตลอดจน

คงความสมบูรณNของระบบนิเวศทางทะเลได#มากข้ึน 

      ๓) แผนย"อยการสร0างการเติบโตอย"างยั่งยืนบนสังคมที่เปyนมิตรต"อสภาพ

ภูมิอากาศ  

       (๑)  เปLาหมายของแผนย"อย การปล?อยกµาซเรือนกระจกของประเทศไทยลดลง 

       (๒) ตัวช้ีวัด 

        • ปริมาณการปล?อยกµาซเรือนกระจกโดยรวมลดลง 

        • อันดับของประเทศที่มีดัชนีความเสี่ยงด#านการเปลี่ยนแปลง

สภาพอากาศ (Global Climate Risk Index: CRI) 

       (๓) แนวทางการพัฒนา การปรับตัวเพื่อลดความสูญเสียและเสียหาย

จากภัยธรรมชาติและผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

       (๔)  การบรรลุเปLาหมายตามแผนย"อยของแผนแม"บทฯ แผนความมั่นคง

แห?งชาติทางทะเลฯ ให#ความสำคัญกับสถานการณNการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่ส?งผลกระทบต?อทรัพยากร

ทางทะเลและชายฝbáง เช?น อุณหภูมิและระดับน้ำทะเลสูงขึ้น และปbญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ จึงเน#นการดำเนินการ 

เพื่อปZองกัน และลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสถานการณNดังกล?าว อาทิ การพัฒนาระบบแจ#งเตือนภัยพิบัติทางทะเล  

และการเฝZาระวังและติดตามสถานการณNทางทะเล ดังนั้น การดำเนินการภายใต#แผนดังกล?าวจะช?วยให#ประเทศ 

มีศักยภาพในการรองรับสถานการณNท่ีเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศได#มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

      ๔) แผนย"อยการจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต"อสิ่งแวดล0อม และสารเคมี        

ในภาคเกษตรท้ังระบบให0เปyนไปตามมาตรฐานสากล  

       (๑)  เปLาหมายของแผนย"อย คุณภาพน้ำในแหล?งน้ำผิวดิน แหล?งน้ำใต#ดิน

และแหล?งน้ำทะเลมีคุณภาพเหมาะสมกับประเภทการใช#ประโยชนN 

       (๒) ตัวชี้วัด คุณภาพของน้ำในแหล?งน้ำผิวดิน แหล?งน้ำทะเล และ

แหล?งน้ำใต#ดินอยู?ในเกณฑNเหมาะสมกับประเภทของการใช#ประโยชนN 

       (๓) แนวทางการพัฒนา จัดการคุณภาพน้ำในแหล?งน้ำผิวดิน แหล?งน้ำใต#

ดินและแหล?งน้ำทะเลคุณภาพเหมาะสมกับประเภทการใช#ประโยชนN 

       (๔) การบรรลุเปLาหมายตามแผนย"อยของแผนแม"บทฯ แผนความมั่นคง

แห?งชาติทางทะเลให#ความสำคัญกับปbญหามลพิษที่เกิดจากการใช#ประโยชนNทางทะเล อาทิ การรั่วไหลของน้ำมันจาก

การขนส?งทางทะเล การเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะทะเล และการทิ้งเทของเสียในทะเล แผนฯ จึงมุ?งเน#นการดำเนินการ         
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ที่สำคัญเพื่อปZองกัน แก#ไข และฟ©™นฟูสิ่งแวดล#อมทางทะเล โดยเฉพาะแหล?งน้ำทะเลให#มีคุณภาพมากขึ้น อาทิ 

การแบ?งเขตการใช#ประโยชนNเชิงพื้นที่ทางทะเล รวมถึงการติดตาม เฝZาระวัง และควบคุมการดำเนินกิจกรรมทางทะเล         

ให#เหมาะสมกับประเภทของการใช#ประโยชนN 

      ๕) แผนย"อยการยกระดับกระบวนทัศนfเพ่ือกำหนดอนาคตประเทศ  

       (๑) เปLาหมายของแผนย"อย คนไทยมีคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคN

ด#านส่ิงแวดล#อมและคุณภาพชีวิตท่ีดี 

       (๒)  ตัวช้ีวัด ดัชนีพฤติกรรมท่ีพ่ึงประสงคNด#านส่ิงแวดล#อม  

       (๓) แนวทางการพัฒนา  

        • ส?งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคNด#านสิ่งแวดล#อมและ

คุณภาพชีวิตท่ีดีของคนไทย 

        • จัดโครงสร#างเชิงสถาบันเพื่อจัดการประเด็นร?วมด#านการบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล#อมท่ีสำคัญ 

       (๔) การบรรลุเปLาหมายตามแผนย"อยของแผนแม"บทฯ แผนความ

มั ่นคงแห?งชาติทางทะเลฯ ให#ความสำคัญต?อการส?งเสริมและพัฒนาพฤติกรรมของภาคส?วนที ่เกี ่ยวข#องใน 

ด#านสิ่งแวดล#อมและคุณภาพชีวิต โดยเฉพาะด#านสิ่งแวดล#อมทางทะเลและชายฝbáง ซึ่งมีความสำคัญต?อความมั่นคง 

ของประเทศ อาทิ การเสริมสร#างองคNความรู#และการตระหนักรู#ความสำคัญของทะเลผ?านการขับเคลื่อนหนังสือทะเล

และมหาสมุทร และผลประโยชนNของชาติทางทะเลในพื้นท่ีชายฝbáงทะเล ๒๒ จังหวัด และกรุงเทพมหานคร 

รวมถึงการปรับปรุงหนังสือดังกล?าวให#เหมาะสมกับต?อกลุ?มเปZาหมาย ดังน้ัน การดำเนินการภายใต#แผนดังกล?าวจึงช?วยให#

ประเทศมีการพัฒนาและขับเคลื่อนการดำเนินการต?าง ๆ ที่เอื้อต?อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของทุกภาคส?วน 

ในการให#ความสำคัญต?อส่ิงแวดล#อม เพ่ือรองรับการเติบโตทางสังคมและเศรษฐกิจในอนาคต 

    ๑.๓.๑.๓  แผนแม"บทภายใต0ยุทธศาสตรfชาติ ประเด็นการต"างประเทศ 

      ๑) เปLาหมายระดับประเด็นของแผนแม"บทฯ 

       (๑) เปLาหมาย การต?างประเทศไทยมีเอกภาพ ทำให#ประเทศไทยมีความ

ม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน มีมาตรฐานสากล และมีเกียรติภูมิในประชาคมโลก 

       (๒) ตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดการต?างประเทศไทย 

       (๓) การบรรลุเปLาหมายตามแผนแม"บทฯ ประเด็นการต"างประเทศ        

แผนความมั่นคงแห?งชาติทางทะเลฯ ให#ความสำคัญต?อการเสริมสร#างการมีบทบาทนำของประเทศไทย บนเวทีความ

ร?วมมือระหว?างประเทศ โดยเฉพาะประเด็นด#านความมั่นคงทางทะเล รวมทั้งการสร#าง และส?งเสริมความร?วมมือระหว?าง

ประเทศในมิติต?าง ๆ ที่เกี่ยวกับกิจการทางทะเล ให#สอดคล#องและเปcนไปในทิศทางเดียวกับกรอบความร?วมมือและ

พันธกรณีระหว?างประเทศ อาทิ การเข#าร?วมการประชุม ASEAN Maritime Forum (AMF) และการเข#าร?วมประชุม 

สภาบริหารศูนยNแลกเปลี ่ยนข#อมูลตามความตกลง ReCAAP (Regional Cooperation Agreement on Combatting 

Piracy and Armed Robbery against Ships: ReCAAP) ดังนั้น การดำเนินการภายใต#แผนดังกล?าวจะช?วยให#ประเทศไทย
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มีศักยภาพ และขีดความสามารถในการรักษาดุลยภาพของประเทศให#มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน เปcนไปตาม

มาตรฐานสากล ซ่ึงมีเกียรติภูมิและเปcนท่ียอมรับของประชาคมโลกมากย่ิงข้ึน 

      ๒) แผนย"อยความร"วมมือด0านความมั ่นคงระหว"างประเทศ (การกำหนด            

แนวทางการพัฒนา เปZาหมายและตัวชี้วัดเปcนไปตามแผนย?อยที่ ๔ ด#านการบูรณาการความร?วมมือด#านความมั่นคงกับ

อาเซียน และนานาชาติ รวมท้ังองคNกรภาครัฐและมิใช?ภาครัฐ ภายใต#แผนแม?บทประเด็นความม่ันคง) 

       (๑) เปLาหมายของแผนย"อย  

        •  ประเทศไทยมีความมั่นคงและสามารถรับมือกับความท#าทาย

จากภายนอกได#ทุกรูปแบบสูงข้ึน 

        •  ประเทศไทยมีบทบาทเพิ่มขึ้นในการกำหนดทิศทางและส?งเสริม

เสถียรภาพของภูมิภาคเอเชีย รวมท้ังเปcนประเทศแนวหน#าในภูมิภาคอาเซียน 

       (๒) ตัวช้ีวัด 

        • ดัชนีรัฐเปราะบาง  

        • สถานการณNบรรลุเป Zาหมายของการพัฒนาที ่ย ั ่งย ืน (SDGs) 

เปZาหมายที่ ๑๗ เสริมสร#างความเข็มแกร?งให#แก?กลไกการดำเนินงานและพื้นฟูหุ#นส?วนความร?วมมือระดับโลก 

เพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

       (๓) แนวทางการพัฒนา  

        •  การเสริมสร#างและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล#อมระหว?างประเทศ 

        •  การเสริมสร#างและธำรงไว#ซ่ึงสันติภาพและความม่ันคงของภูมิภาค 

       (๔)  การบรรลุเปLาหมายตามแผนย"อยของแผนแม"บทฯ แผนความมั่นคง

แห?งชาติทางทะเลมุ?งเน#นการสร#างและพัฒนาความร?วมมือด#านความมั่นคงทางทะเลกับประเทศเพื่อนบ#าน ระดับภูมิภาค 

และระดับโลก รวมถึงการรักษาดุลยภาพของประเทศให#มีความมั่นคงและปลอดภัย ภายใต#กรอบความร?วมมือ

และพันธกรณีระหว?างประเทศ ซึ่งประเทศไทยเปcนภาคี เพ่ือรองรับสถานการณN หรือภัยคุกคามทางทะเล

รูปแบบใหม?ท่ีมีความซับซ#อนมากขึ้น รวมถึงการขยายอิทธิพลของประเทศมหาอำนาจในพื้นที่ทางทะเล ซึ่งอาจส?ง 

ผลกระทบต?อความม่ันคงของประเทศในอนาคต  

      ๓) แผนย"อยการพัฒนาที่สอดคล0องกับมาตรฐานสากลและพันธกรณี

ระหว"างประเทศ 

       (๑) เปLาหมายของแผนย"อย ประเทศไทยมีการพัฒนาที่สอดคล#องกับ

มาตรฐานสากลในทุกมิติและสามารถมีบทบาทเชิงรุกในการร?วมกำหนดมาตรฐานสากลเพ่ิมข้ึน 

       (๒) ตัวชี้วัด สนธิสัญญา อนุสัญญา พิธีสาร กฎบัตร และความตกลงท่ี

ประเทศไทยให#สัตยาบัน  

       (๓) แนวทางการพัฒนา  

        • เสริมสร#างความร?วมมือกับต?างประเทศเพ่ือเรียนรู#และแลกเปลี่ยน

องคNความรู#และแนวปฏิบัติท่ีเปcนเลิศ ตามกฎระเบียบ พันธกรณีระหว?างประเทศ และมาตรฐานสากล 
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        •  ผลักดันให#ม ีการจัดทำ ปรับปรุง และบังคับใช#กฎหมายและ

กฎระเบียบภายในประเทศให#สอดคล#องกับพันธกรณีระหว?างประเทศของไทยและมีความเปcนมาตรฐานสากล 

        •  มุ?งส?งเสริมให#ทุกภาคส?วนปฏิบัติตามมาตรฐานสากลอย?างบูรณา

การในประเด็นท่ีเปcนปbจจัยสำคัญของการพัฒนาอย?างย่ังยืนของไทย 

        •  สร#างความตระหนักรู #และเสริมสร#างขีดความสามารถของส?วน

ราชการ กลุ?ม/องคNกร และประชาชนไทย เพื่อให#สามารถดำเนินการให#เปcนไปตามกฎระเบียบ พันธกรณี และมาตรฐาน

ระหว?างประเทศท่ีสำคัญ     

       (๔)  การบรรลุเปLาหมายตามแผนย"อยของแผนแม"บทฯ แผนความมั่นคง

แห?งชาติทางทะเลฯ มุ?งเน#นการเสริมสร#าง และพัฒนาความร?วมมือเพื่อแลกเปลี่ยนองคNความรู#และแนวทางการปฏิบัติ           

ที่เปcนเลิศ โดยเฉพาะการผลักดันให#มีการปรับปรุงและแก#ไขกฎหมายและกฎระเบียบภายในประเทศของหน?วยงาน          

ที่เกี่ยวข#องกับการดำเนินกิจการทางทะเลให#สอดคล#องและเปcนไปในทิศทางเดียวกับอนุสัญญาสหประชาชาติว?าด#วย

กฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ (UNCLOS 1982) รวมถึงพันธกรณีระหว?างประเทศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข#อง เพื่อให#ประเทศ           

มีมาตรฐานการปฏิบัติงานที ่เปcนสากลในทุกมิติ รวมถึงมีบทบาทเชิงรุกในการดำเนินการด#านความมั ่นคง 

ท่ีเก่ียวข#องกับกิจการทางทะเลได#อย?างมีประสิทธิภาพ 

    ๑.๓.๑.๔  แผนแม"บทภายใต0ย ุทธศาสตรfชาติ ประเด็นการวิจ ัยและพัฒนา

นวัตกรรม 

      ๑)  เปLาหมายระดับประเด็นของแผนแม"บทฯ 

       (๑) เปLาหมาย ความสามารถในการแข?งขันด#านโครงสร#างพื้นฐานทาง

เทคโนโลยี และด#านโครงสร#างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรNของประเทศเพ่ิมสูงข้ึน  

       (๒) ตัวชี้วัด อันดับความสามารถในการแข?งขันด#านโครงสร#างพื้นฐาน

ทางเทคโนโลยี และด#านโครงสร#างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรN  

       (๓) การบรรลุเปLาหมายตามแผนแม"บทฯ ประเด็นการวิจัยและพัฒนา

นวัตกรรมแผนความมั่นคงแห?งชาติทางทะเลฯ ให#ความสำคัญต?อการพัฒนาขีดความสามารถด#านเทคโนโลยี และ

นวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการดำเนินการด#านการรักษาความมั่นคงทางทะเลของประเทศ โดยเฉพาะการเฝZาระวัง

และติดตามสถานการณNความมั่นคงทางทะเล รวมถึงการพัฒนาฐานข#อมูลขนาดใหญ?รองรับการดำเนินการ         

ในการรักษาผลประโยชนNของชาติทางทะเล อาทิ การพัฒนาระบบติดตามสถานการณNในทะเล Maritime Domain 

Awareness (MDA) และการจัดทำฐานข#อมูลขนาดใหญ?รองรับการปZองกันและรักษาผลประโยชนNของชาติทางทะเล 

(One Marine Chart) ดังนั ้น การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดังกล?าว จะช?วยเพิ ่มขีดความสามารถ 

ในการแข?งขันของประเทศ โดยเฉพาะท่ีเก่ียวข#องกับกิจการทางทะเลให#เพ่ิมข้ึนและเปcนไปอย?างมีประสิทธิภาพ 

      ๒) แผนย"อยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด0านส่ิงแวดล0อม 

       (๑) เปLาหมายของแผนย"อย การประยุกตNใช#ความรู#เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ในการเพ่ิมมูลค?าของเศรษฐกิจสีเขียวอย?างย่ังยืนเพ่ิมข้ึน 
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       (๒)  ตัวช้ีวัด  

        • อันดับดัชนีเศรษฐกิจสีเขียว 

        • จำนวนสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรในหมวด Biotechnology 

Environment Technology 

       (๓)  แนวทางการพัฒนา  

        •  ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ โดยการส?งเสริมการวิจัย  

พัฒนาและประยุกตNใช#นวัตกรรมในการอนุรักษNและฟ©™นฟูความหลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรทางบก 

ทางน้ำและทางทะเล 

        •  ศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยการส?งเสริมการวิจัย 

พัฒนาและประยุกตNใช#นวัตกรรมในการเตรียมพร#อมและรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก 

อาทิ การกักเก็บกµาซเรือนกระจก การกัดเซาะชายฝbáง และการบริหารจัดการพิบัติภัยท้ังระบบ 

       (๔)  การบรรลุเปLาหมายตามแผนย"อยของแผนแม"บทฯ แผนความมั่นคง

แห?งชาติทางทะเลฯ มุ?งเน#นการส?งเสริมการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษNทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล#อมทางทะเล โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข#องกับการกัดเซาะชายฝbáง ความหลากหลายทางชีวภาพ 

และความอุดมสมบูรณNของทรัพยากรทางทะเลและชายฝbáง อาทิ การพัฒนาเครื่องมือสำรวจด#านธรณีวิทยาทางทะเล 

การพัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือสำหรับประเมินและติดตามคุณภาพระบบนิเวศทางทะเลและชายฝbáง เพื่อรองรับ  

การเติบโตด#านสังคมและเศรษฐกิจภาคทะเลของประเทศ ซึ่งการดำเนินการดังกล?าวจะช?วยสนับสนุนให#ทรัพยากร

และสิ่งแวดล#อมทางทะเลของประเทศมีความสมดุลและยั่งยืน ควบคู?ไปกับการเติบโตของเศรษฐกิจภาคทะเล

ของประเทศ (Blue Economy) 

  ๑.๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห"งชาติ ฉบับท่ี ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  

    ๑.๓.๒.๑ วัตถุประสงคfและเปLาหมายหลัก 

      ๑) วัตถุประสงคfและเปLาหมายหลักท่ี ๔ คือ การเปล่ียนผ?านไปสู?ความย่ังยืน  

      ๒) วัตถุประสงคfและเปLาหมายหลักที่ ๕ คือ การเสริมสร#างความสามารถ

ของประเทศในการรับมือกับการเปล่ียนแปลงและความเส่ียงภายใต#บริบทโลกใหม? 

    ๑.๓.๒.๒ หมุดหมายที่ ๕ ไทยเปyนประตูการค0าการลงทุนและยุทธศาสตรfทางโลจิสติกสf 

ท่ีสำคัญของภูมิภาค 

      ๑) เปLาหมายการพัฒนาระดับหมุดหมายที่ ๓ ไทยเปcนศูนยNกลางการคมนาคม

และโลจิสติกสNของภูมิภาค 

      ๒) กลยุทธfการพัฒนาที่ ๒ พัฒนาโครงสร#างพ้ืนฐานเพ่ือเปcนประตูการค#าการลงทุน

และฐานเศรษฐกิจสำคัญของภูมิภาค 

    ๑.๓.๒.๓  หมุดหมายท่ี ๑๐ ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคารfบอนต่ำ 

      ๑) เปLาหมายการพัฒนาระดับหมุดหมายที ่ ๒ ทรัพยากรธรรมชาติได#รับ 

การอนุรักษN ฟ©™นฟู และมีการใช#ประโยชนNจากทรัพยากรธรรมชาติอย?างย่ังยืน 



 
 

- ๒๓ - 

      ๒) กลยุทธfการพัฒนาที ่ ๓ ฟ©™นฟูทรัพยากรธรรมชาติและเพิ ่มประสิทธิภาพ 

การใช#ทรัพยากรอย?างชาญฉลาดบนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

    ๑.๓.๒.๔  หมุดหมายท่ี ๑๑ ไทยสามารถลดความเส่ียงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติ

และการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

      ๑)  เปLาหมายการพัฒนาระดับหมุดหมาย 

       (๑)  เปLาหมายที ่ ๑ ความเสียหายและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและ       

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศลดลง 

       (๒)  เปLาหมายที่ ๒ ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศลดลง 

       (๓)  เปLาหมายที ่ ๓ สังคมไทยมีภูมิคุ #มกันจากภัยธรรมชาติและ 

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

      ๒) กลยุทธfการพัฒนา 

       (๑) กลยุทธfที ่ ๑ การปZองกันและลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติและ 

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในพ้ืนท่ีสำคัญ 

       (๒)  กลยุทธfที ่ ๒ การพัฒนาและเพิ ่มศักยภาพประชาชนและชุมชน  

ในการรับมือกับภัยธรรมชาติและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

       (๓)  กลยุทธfที่ ๓ การใช#วิทยาศาสตรNและเทคโนโลยีในการบริหารจัดการ

ความเส่ียงจากภัยธรรมชาติและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

       (๔)  กลยุทธfที ่ ๔ การอนุรักษNฟ© ™นฟูทรัพยากรธรรมชาติระบบนิเวศเพ่ือ

ปZองกันและลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

       (๕)  กลยุทธfที ่ ๕ การส?งเสริมความร?วมมือกับต?างประเทศเพื่อบริหาร

จัดการ และลดความเส่ียงจากภัยธรรมชาติ และการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

   ๑.๓.๓ นโยบายและแผนระดับชาติว"าด0วยความม่ันคงแห"งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  

    ๑.๓.๓.๑  เปLาหมายหลัก คือ ประเทศไทยมีความมั่นคงและมีเสถียรภาพมากข้ึน 

ประชาชนดำรงชีวิตโดยปกติสุข รวมทั้งมีการพัฒนาศักยภาพบริหารจัดการ เพื่อเสริมสร#างความมั่นคงแบบองคNรวม

และรักษาไว#ซ่ึงผลประโยชนNแห?งชาติ 

    ๑.๓.๓.๒  ตัวชี้วัด คือ ความสำเร็จของการบรรลุเปZาหมายที่กำหนดไว#ในแต?ละตัวชี้วัด

ของ ๑๗ นโยบายและแผนความม่ันคง ภายใต#นโยบายและแผนระดับชาติว?าด#วยความม่ันคงแห?งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

    ๑.๓.๓.๓  นโยบายและแผนความมั่นคงที่ ๔ การรักษาความมั่นคงและผลประโยชนNของชาติ

ทางทะเล  

      ๑) เปLาหมายท่ี ๑ ประเทศไทยสามารถปZองกันและแก#ไขปbญหาความม่ันคงทางทะเล

ได#อย?างต?อเน่ือง จนไม?ส?งผลกระทบต?อความม่ันคงและความปลอดภัยของประเทศ 



 
 

- ๒๔ - 

       (๑)  ตัวชี ้ว ัด ดัชนีช ี ้ว ัดความมั ่นคงทางทะเล (Maritime Security 

Index)  ในภาพรวม (Overall Index Score) อยู?ท่ี ๖๙ คะแนน ภายในปQ ๒๕๗๐ 

       (๒)  กลยุทธf  

        •  กลยุทธfที่ ๑ การส"งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกี่ยวกับการ

ดำเนินการด0านความม่ันคงทางทะเล 

         ๑.๑ พัฒนาขีดความสามารถของหน?วยงานที ่เกี ่ยวข#องในการ

ปกปZองและรักษาความมั ่นคงทางทะเล ทั ้งด#านสมรรถนะของอุปกรณNและเครื ่องมือในการปฏิบัติงาน  

ระบบเทคโนโลยี รวมถึงศักยภาพของบุคลากร โดยเฉพาะขีดความสามารถด#านการตรวจการณN การลาดตระเวน  

รวมถึงปฏิบัติการทางทะเล 

         ๑.๒  ปZองกัน ปราบปราม และแก#ไขปbญหาอาชญากรรมทางทะเล 

โดยเฉพาะปbญหาโจรสลัดและการปล#นเรือโดยใช#อาวุธ การลักลอบค#าและขนส?งสินค#าผิดกฎหมาย รวมถึงการค#ามนุษยN

และการโยกย#ายถ่ินฐานทางทะเลแบบไม?ปกติ 

         ๑.๓  เสริมสร#างและใช#ประโยชนNจากความร?วมมือระหว?างประเทศ

เก่ียวกับประเด็นทางทะเล โดยเฉพาะความร?วมมือกับประเทศเพ่ือนบ#าน อาเซียน และประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟäก 

         ๑.๔  พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล 

โดยเฉพาะการจัดทำ พัฒนา ปรับปรุง กฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือมาตรการที่เกี่ยวข#องกับกิจการทางทะเลให#สอดคล#องกับ

สถานการณNปbจจุบันและอนุสัญญาระหว?างประเทศว?าด#วยกิจการทางทะเลฉบับต?าง ๆ  โดยเฉพาะอนุสัญญาสหประชาชาติ

ว?าด#วยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒  

         ๑.๕  สนับสนุนการเฝZาระวัง และรักษาความปลอดภัยทางทะเล 

ทั้งน?านน้ำภายในและนอกทะเลอาณาเขตของประเทศ โดยเฉพาะเส#นทางการเดินเรือ การขนส?งสินค#า ภัยพิบัติ

และอุบัติภัยทางทะเล รวมถึงการดำเนินกิจกรรมอ่ืนท่ีเก่ียวข#องกับการรักษาผลประโยชนNของชาติทางทะเลของไทย 

        •  กลยุทธfที่ ๒ การส"งเสริมการใช0ประโยชนfจากทะเลอย"างสมดุล

และย่ังยืน ภายใต0แนวคิดเศรษฐกิจสีน้ำเงิน 

         ๒.๑ ส?งเสริมการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจภาคทะเลอย?าง

เปcนมิตรต?อสิ่งแวดล#อม โดยเฉพาะการท?องเที่ยว การประมง การพาณิชยนาวี และการขุดเจาะหรือสำรวจแหล?ง

พลังงานใต#ทะเล 

         ๒.๒  ส?งเสริมการบริหารจัดการประมงและการเพาะเลี้ยงทางทะเล

อย?างถูกกฎหมายและยั่งยืน เพื่อรักษาสมดุลของทรัพยากรสัตวNน้ำ รวมทั้งอนุรักษN ฟ©™นฟูและคุ#มครองสิ่งแวดล#อม 

ทางทะเล โดยเฉพาะการแก#ไขปbญหามลพิษทางทะเลและขยะทะเล 

         ๒.๓  ส?งเสริมแนวทางในการปZองกันและแก#ไขปbญหาการกัดเซาะ

ชายฝbáงทะเล 

         ๒.๔ ส?งเสริมให#ชุมชนบริเวณชายฝbáงและเกาะแก?งสามารถใช#ประโยชนN

ทางเศรษฐกิจ จากทะเลได#อย?างย่ังยืน 



 
 

- ๒๕ - 

      ๒)  เปLาหมายที่ ๒ ประเทศไทยมีการบริหารจัดการองคNความรู#ทางทะเลที่ช?วย

สนับสนุนการปZองกันและแก#ไขปbญหาความม่ันคงทางทะเล 

       (๑)  ตัวช้ีวัด  

        •  จำนวนองคNความรู#ทางทะเลที่สำคัญที่สนับสนุนการตัดสินใจของ

กลไกระดับนโยบาย ของประเทศ อย?างน#อยปQละ ๑ ประเด็น 

        •  การสร#างองคNความรู#และความตระหนักรู#ทางทะเลให#แก?ภาคส?วน 

ท่ีเก่ียวข#อง อย?างน#อยปQละ ๑ ประเด็น 

        (๒)  กลยุทธf  

        •  ผลักดันการจัดตั้งองคNกรจัดการความรู#ทางทะเลในระยะเริ ่มแรก 

ภายใต#มหาวิทยาลัยในกำกับดูแลของรัฐ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการองคNความรู#ทางทะเล รวมถึงเปcนคลังสมอง

ด#านกิจการทางทะเลของประเทศ 

        •  พัฒนาและขยายเครือข?ายความร?วมมือทางวิชาการเกี่ยวกับ

องคNความรู#ทางทะเล 

        •  เสริมสร#างองคNความรู#และความตระหนักรู#ความสำคัญของทะเล 

รวมท้ังการเผยแพร?และแลกเปล่ียนองคNความรู#กับภาคส?วนท่ีเก่ียวข#องท้ังภายในประเทศและระหว?างประเทศ 

๑.๔  แผนระดับที่ ๓ ที่สำคัญ  

  แผนความมั่นคงแห?งชาติทางทะเลฯ เปcนแผนเชิงบูรณาการหลักสำหรับรองรับการดำเนินการ

ของหน?วยงานภาครัฐและภาคส?วนที่เกี่ยวข#องในการพิทักษN ปกปZอง และรักษาผลประโยชนNของชาติทางทะเลท่ี

ครอบคลุมในทุกมิติ อาทิ ด#านความมั่นคง ด#านอาชญากรรมทางทะเล และด#านทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ ่งแวดล#อมทางทะเล แผนความมั่นคงแห?งชาติทางทะเลฯ จึงเปcนแผนสำคัญที่ถูกใช#เปcนกรอบแนวทาง 

ในการกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตรN รวมถึงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของแผนต?าง ๆ ที่เกี่ยวข#องทางทะเล  

ท้ังน้ี แผนระดับท่ี ๓ ท่ีมีความเช่ือมโยงกับแผนความม่ันคงแห?งชาติทางทะเลฯ ประกอบด#วย ๕ แผน ดังน้ี 

  ๑.๔.๑ แผนปฏิบัติราชการ ๕ ปh ศรชล. พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ โดยศูนยNอำนวยการรักษา

ผลประโยชนNของชาติทางทะเล (ศรชล.) เพื่อใช#เปcนกรอบแนวทางสำหรับการปฏิบัติภารกิจในการปกปZองและรักษา

ผลประโยชนNของชาติทางทะเล ภายใต#พระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชนNของชาติทางทะเล พ.ศ. ๒๕๖๒  

ท้ังน้ี แผนความม่ันคงแห?งชาติทางทะเลฯ มีความเช่ือมโยงกับแผนดังกล?าว ดังน้ี 

    ๑.๔.๑.๑  วัตถุประสงคfในการรักษาผลประโยชนfของชาติทางทะเล ได#แก? ๑) วัตถุประสงคN

มูลฐานประกอบด#วย ๕ ข#อ อาทิ เพื่อให#มีหรือธำรงไว#ซึ่งอำนาจอธิปไตย การรักษาและคุ#มครองสิทธิ อธิปไตยของชาติ        

ทางทะเลฯ และเพื่อให#พื้นที่ประโยชนNแห?งชาติทางทะเลมีความสงบเรียบร#อย และมีความปลอดภัย สามารถพัฒนาให#

เกิดประโยชนNสูงสุดของชาติทางทะเล ๒) วัตถุประสงคNเฉพาะ ประกอบด#วย ๘ ข#อ อาทิ เพื่อให#มีการบูรณาการขีดความสามารถ

ของหน?วยงานต?าง ๆ ในการแก#ไขปbญหาภัยคุกคามในด#านต?าง ๆ ที ่ส?งผลต?อผลประโยชนNของชาติทางทะเลฯ และ 

เพ่ือเสริมสร#างความตระหนักรู#แก?ภาคประชาสังคมถึงความสำคัญของผลประโยชนNของชาติทางทะเลฯ 

 



 
 

- ๒๖ - 

    ๑.๔.๑.๒ กลยุทธfหลัก  

      ๑) กลยุทธfหลักที่ ๑ พัฒนาขีดความสามารถในการบูรณาการฯ ในการปZองกัน

ปราบปราม ระงับยับยั้ง จัดการ แก#ไข หรือบรรเทาปbญหา เหตุการณN สาธารณภัย หรือการกระทำผิดกฎหมาย 

ท่ีส?งผลกระทบ หรืออาจส?งผลกระทบต?อผลประโยชนNของชาติและกิจกรรมของชาติทางทะเลอย?างมีนัยสำคัญ  

      ๒) กลยุทธfหลักที่ ๒ เสริมสร#างความร?วมมือในการรักษาผลประโยชนNของชาติ 

ทางทะเลในประเทศ และแสวงหาและใช#ประโยชนNจากความร?วมมือระหว?างประเทศท้ังในระดับภูมิภาค  

และระดับสากลฯ  

      ๓) กลยุทธfหลักที ่ ๓ พัฒนาขีดความสามารถ องคNความรู # และมาตรฐาน 

การปฏิบัติงานของบุคลากรจากพ้ืนฐานความรู#ท่ีหลากหลายฯ  

      ๔) กลยุทธfหลักที่ ๕ พัฒนาและดำเนินการให#มีระบบควบคุมบังคับบัญชา 

และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในรูปแบบ One Marine Chart การรวมข#อมูลจากหน?วยงานต?าง ๆ 

แบบเบ็ดเสร็จ  

      ๕) กลยุทธfหลักที ่ ๖ ประชาสัมพันธNให#ผู #มีส?วนได#ส?วนเสียตระหนักรู #ถึง

ความสำคัญ สิทธิและหน#าท่ี ในการแสวงประโยชนNจากทรัพยากรในเขตทางทะเลพื้นที่ต?าง ๆ รวมทั้งส?งเสริมให#

ประชาชนเข#ามามีส?วนร?วมในการรักษาผลประโยชนNของชาติทางทะเล  

  ๑.๔.๒  แผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝqrงแห"งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ 

โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝbáง (ทช.) เพื่อใช#เปcนกรอบแนวทางในการกำหนดแผนงาน โครงการและกิจกรรม 

ที่เกี่ยวข#องในการอนุรักษN คุ#มครอง ปZองกัน ฟ©™นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝbáง คุณภาพสิ่งแวดล#อมทางทะเล 

รวมถึงสนับสนุนการเจริญเติบโตที่เปcนมิตรต?อสิ่งแวดล#อมฯ ภายใต#พระราชบัญญัติส?งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากร

ทางทะเลและชายฝbáง พ.ศ. ๒๕๕๘ ท้ังน้ี แผนความม่ันคงแห?งชาติทางทะเลฯ มีความเช่ือมโยงกับแผนดังกล?าว ดังน้ี 

    ๑.๔.๒.๑ เปLาหมาย 

      ๑)  ทรัพยากร คุณภาพสิ่งแวดล#อมและระบบนิเวศทางทะเลและชายฝbáงได#รับ 

การอนุรักษN คุ#มครอง และฟ©™นฟูให#สามารถเปcนฐานสนับสนุนการเจริญเติบโตท่ีเปcนมิตรกับส่ิงแวดล#อม และการมีคุณภาพ

ชีวิตท่ีดีของประชาชน 

      ๒) เกิดความสมดุลระหว?างการอนุรักษNและการใช#ประโยชนN ลดความขัดแย#ง 

ของการพัฒนา บนฐานการใช#ประโยชนNทรัพยากรทางทะเลและชายฝbáงอย?างย่ังยืน 

      ๓) มีระบบบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝbáงที่ครอบคลุมทั้งระบบ 

มีประสิทธิภาพบนพ้ืนฐานของการมีส?วนร?วมของทุกภาคส?วนฯ 

      ๔)  มีองคNความรู# งานวิจัย นวัตกรรม และบุคลากรที่มีศักยภาพและเพียงพอต?อ 

การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝbáง 
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    ๑.๔.๒.๒ มาตรการ  

      ๑) มาตรการที่ ๑ อนุรักษN คุ#มครอง ฟ©™นฟูระบบนิเวศ ทรัพยากรทางทะเลและ

ชายฝbáงที่มีความสำคัญ หรือมีแนวโน#มความเสื่อมโทรม เช?น หาดทราย ปåาชายหาด ปåาชายเลน ปะการัง สัตวNทะเล        

หายาก หญ#าทะเล ความหลากหลายทางชีวภาพ อย?างสมดุลและเปcนธรรม 

      ๒) มาตรการที่ ๒ บริหารจัดการการใช#ประโยชนNทรัพยากรทางทะเลและชายฝbáง          

แบบบูรณาการอย?างย่ังยืน 

      ๓) มาตรการที่ ๓ เสริมสร#างประสิทธิภาพกลไกการบริหารจัดการทรัพยากร

ทางทะเลและชายฝbáง โดยเน#นการมีส?วนร?วมและทันต?อการเปล่ียนแปลง 

      ๔) มาตรการที่ ๔ เสริมสร#างความเข#มแข็ง และพัฒนาความร?วมมือบนพื้นฐาน 

ของผลประโยชนNร?วมกันจากความร?วมมือระหว?างประเทศ 

  ๑.๔.๓ (ร"าง) นโยบายและแผนบริหารจัดการประมง พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ โดยกรมประมง  

เพื่อใช#เปcนกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนการปZองกันและแก#ไขปbญหาการประมงระดับชาติ รวมถึงการบริหาร

จัดการทรัพยากรการประมงทะเลของประเทศไทยให#มีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืน ภายใต#พระราชกำหนด 

การประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ และฉบับแก#ไขเพิ่มเติมในปQ พ.ศ. ๒๕๖๐  โดยเฉพาะการบริหารจัดการโดยมุ?งเน#นการแก#ไข

ปbญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร#การควบคุม (Illegal, Unreported and Unregulated 

fishing : IUU - Fishing)  ทั้งนี้ แผนความมั่นคงแห?งชาติทางทะเลฯ มีความเชื่อมโยงกับ (ร?าง) นโยบายและแผน

ดังกล?าว ประกอบด#วย ๓ นโยบาย ดังน้ี 

    ๑.๔.๓.๑ นโยบายการพัฒนาการประมงในน"านน้ำไทย  

      � แนวทางการดำเนินการ/พัฒนา (ด0านประมงทะเล) 

        ๑) ยุทธศาสตรfที ่ ๑ ส?งเสริมการจัดการประมงอย?างมีส?วนร?วมและ

บริหารจัดการทรัพยากรอย?างสมดุล  

        ๒) ยุทธศาสตรfที ่ ๒ ฟ© ™นฟูทรัพยากรสัตวNน้ำให#มีความอุดมสมบูรณN  

ความหลากหลาย และให#อยู?ในระดับท่ีสามารถทำประมงได# ย่ังยืน 

        ๓) ยุทธศาสตรfท่ี ๓ สร#างมาตรฐานการบังคับใช#กฎหมายและกระจายอำนาจ  

    ๑.๔.๓.๒ นโยบายการส"งเสริม พัฒนา และการแก0ไขปqญหาการประมงนอกน"านน้ำไทย 

      �  แนวทางการดำเนินการ/พัฒนา 

        ๑) ยุทธศาสตรfท่ี ๑ ทบทวนข#อกฎหมายให#สะดวกต?อการปฏิบัติตามและ

การบังคับใช#เพ่ือปZองกันการทำประมง IUU  

        ๒) ยุทธศาสตรfที่ ๒ เพิ่มโอกาสและพัฒนาความร?วมมือระหว?างประเทศ 

เพ่ือการทำประมงนอกน?านน้ำ 

        ๓) ยุทธศาสตรfที่ ๓ บ?มเพาะชาวประมงและผู#ประกอบการให#มีศักยภาพ 

ในการทำประมงสูงข้ึน  
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    ๑.๔.๓.๓ นโยบายการพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตวfน้ำของประเทศไทย 

      �  แนวทางการดำเนินการ/พัฒนา 

        ๑) ยุทธศาสตรfที่ ๒ ผลักดันการเพาะเลี้ยงและอุตสาหกรรมการผลิตที่เปcน

มิตรภาพต?อส่ิงแวดล#อม     

  ๑.๔.๔  แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล0อม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ โดยสำนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล#อม (สผ.) เพื ่อใช#เปcนกรอบแนวทางในการบริหารจัดการและแก#ไขปbญหา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล#อมให#เปcนไปอย?างมีประสิทธิภาพ และทันต?อสถานการณNการเปลี่ยนแปลง 

ของสภาพเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล#อม ภายใต#พระราชบัญญัติส?งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล#อม

แห?งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ท้ังน้ี แผนความม่ันคงแห?งชาติทางทะเลฯ มีความเช่ือมโยงกับแผนดังกล?าว ดังน้ี 

    ๑.๔.๔.๑ เปLาประสงคf เพื่อให#แนวทางการดำเนินงานในระดับปฏิบัติมีทิศทางที่ชัดเจน 

สามารถขับเคลื่อนงานด#านการอนุรักษN ฟ©™นฟู และใช#ประโยชนNทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ และ

การจัดการคุณภาพส่ิงแวดล#อม ให#บรรลุเปZาหมายได#อย?างเปcนรูปธรรมบนพ้ืนฐานการเติบโตท่ีเปcนมิตรกับส่ิงแวดล#อม 

    ๑.๔.๔.๒ ยุทธศาสตรfการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล0อม  

      ๑) ยุทธศาสตรfที่ ๑ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย?างสมดุลและเปcนธรรม 

โดยมุ?งเน#นให#ความสำคัญต?อการอนุรักษN ฟ©™นฟู และการใช#ประโยชนNจากทรัพยากรธรรมชาติ โดยคำนึงถึงขีดจำกัด 

และศักยภาพในการฟ©™นตัวของระบบนิเวศธรรมชาติ  

       (๑) กลยุทธfที่ ๑.๑ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อการอนุรักษN ฟ©™นฟู 

และใช#ประโยชนNอย?างยั่งยืน แผนงานที่ ๔ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝqrง ซึ่งได#กำหนดแนวทางการดำเนินการ        

ที่สำคัญ อาทิ ๑) อนุรักษNและฟ©™นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝbáงและปåาชายเลนที่มีคุณค?าต?อระบบนิเวศ รวมถึง

ส่ิงมีชีวิตในทะเล ๒) ส?งเสริมการประเมินทรัพยากรประมง เพ่ือการวางแผนการบริหารจัดการท่ีสอดคล#องกับศักยภาพ 

การทำประมงและความสมดุลของทรัพยากรสัตวNน้ำและระบบนิเวศ และ ๓) การสร#างและใช#ประโยชนNจากความร?วมมือ

ระหว?างประเทศโดยเฉพาะกรอบความร?วมมือของกลุ?มประเทศอาเซียน เอเปค และความร?วมมือภายใต#อนุสัญญาต?าง ๆ   

ซ่ึงไทยเปcนภาคี 

  ๑.๔.๕ แผนการป Lองก ันและบรรเทาสาธารณภ ัยแห "งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๗๐  

โดยกรมปZองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เพื ่อใช#เปcนกรอบแนวทางในการบริหารจัดการความเสี ่ยง 

จากสาธารณภัยของประเทศให#ไปสู?เปZาหมายเดียวกันอย?างเปcนรูปธรรม รวมถึงการกำหนดมาตรฐาน เปZาหมาย 

และการปฏิบัติงานให#เกิดความเชื่อมโยงในทุกระดับ เพื่อให#สามารถบูรณาการในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

ได#อย?างมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน ท้ังน้ี แผนความม่ันคงแห?งชาติทางทะเลฯ มีความเช่ือมโยงกับแผนดังกล?าว ดังน้ี  

    ๑.๔.๕.๑ เปLาหมาย 

      ๑) เปZาหมายท่ี ๑ การลดความเส่ียงท่ีมีอยู?เดิมและปZองกันไม?ให#เกิดความเส่ียงใหม? 

      ๒) เปZาหมายที่ ๒ การประยุกตNใช#งานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี และภูมิปbญญา 

เพ่ือให#ทุกภาคส?วนรู#เท?าทันการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย 
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      ๓) เปZาหมายที่ ๓ การเปcนหุ#นส?วนทั้งภายในประเทศและระหว?างประเทศ        

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพด#านการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัยอย?างเข#มแข็งและต?อเน่ือง 

      ๔) เปZาหมายที่ ๔ ระบบการจัดการในภาวะฉุกเฉินที ่มีมาตรฐาน ยืดหยุ ?น และ              

มีเอกภาพอย?างบูรณาการ 

      ๕) เปZาหมายที่ ๕ ระบบการฟ©™นฟูอย?างยั่งยืนในทุกระดับให#ดีกว?าและปลอดภัย

กว?าเดิม 

    ๑.๔.๕.๒ ตัวช้ีวัด คือ การเพ่ิมศักยภาพในการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย 

    ๑.๔.๕.๓ ยุทธศาสตรfการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย  

      ๑) ยุทธศาสตรNท่ี ๑ การมุ?งเน#นการลดความเส่ียงจากสาธารณภัย 

      ๒) ยุทธศาสตรNที่ ๒ การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการและประยุกตNใช#

นวัตกรรมด#านสาธารณภัย 

      ๓) ยุทธศาสตรNที่ ๓ การส?งเสริมความเปcนหุ#นส?วนระหว?างประเทศในการจัดการ

ความเส่ียงจากสาธารณภัย 

      ๔) ยุทธศาสตรNท่ี ๔ การจัดการในภาวะฉุกเฉินแบบบูรณาการ 

      ๕) ยุทธศาสตรNท่ี ๕ การเพ่ิมประสิทธิภาพการฟ©™นฟูอย?างย่ังยืน 

๒. ความสอดคลFองกับกฎหมายและกรอบความร>วมมือระหว>างประเทศ 

  นอกจากแผนความมั่นคงแห?งชาติทางทะเล (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) จะเชื่อมโยงกับแผนสำคัญระดับชาติ 

อาทิ ยุทธศาสตรNชาติ ๒๐ ปQ แผนแม?บทภายใต#ยุทธศาสตรNชาติฯ และนโยบายและแผนระดับชาติฯ แผนความมั่นคง

แห?งชาติทางทะเลฯ ได#มีการกำหนดสาระสำคัญ รวมถึงแนวทางการดำเนินการของแผนฯ ให#สอดคล#องและเปcนไป 

ในทิศทางเดียวกับหลักการกรอบความร?วมมือระหว?างประเทศทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี รวมถึงพันธกรณี

ระหว?างประเทศต?าง ๆ ที่เกี่ยวข#องกับความมั่นคงทางทะเล ซึ่งไทยเปcนภาคี อาทิ อนุสัญญาสหประชาชาติ

ประเทศว?าด#วยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ (The United Nations Convention on the Law of the Sea : 

UNCLOS 1982)  และความตกลงว?าด#วยความร?วมมือระดับภูมิภาคเพื่อการต?อต#านโจรสลัดและการปล#นเรือ

โดยใช#อาวุธในเอเชีย (Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery 

against Ships in Asia: ReCAAP) โดยรายละเอียด มีดังน้ี 

  ๒.๑ กฎหมายระหวSางประเทศ  

   ๒.๑.๑ อนุสัญญาสหประชาชาติว"าด0วยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ (The United Nations 

Convention on the Law of the Sea: UNCLOS 1982) เป cนกรอบหรือร ัฐธรรมนูญทางทะเลระหว?างประเทศ  

เพื่อสร#างกติการ?วมกันในการบริหารจัดการและใช#ประโยชนNจากทะเลให#เปcนไปอย?างมีระเบียบเรียบร#อย และลดความ

ขัดแย#งระหว?างประเทศ โดยประเทศไทยได#ลงนามในอนุสัญญา เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๒๕ และให#สัตยาบันเปcน

รัฐภาคีอนุสัญญาฯ เมื ่อวันท่ี ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ทำให#มีผลบังคับใช#เมื ่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๔  
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ท้ังน้ี อนุสัญญาฯ กำหนดบทบัญญัติท่ีสำคัญ ประกอบด#วย ๓๒๐ ข#อบท กับ ๙ ภาคผนวก ครอบคลุมประเด็นต?าง ๆ  อาทิ 

การกำหนดเขตและระบอบทางทะเล อำนาจอธิปไตย (Sovereignty) สิทธิอธิปไตย (Sovereign Rights) เขตอำนาจ 

(Jurisdiction) หรือสิทธิหน#าที่ใด ๆ ของรัฐในแต?ละเขตพื้นที่ ซึ่งครอบคลุมไปถึงการเดินเรือ รัฐหมู?เกาะ สิทธิการ

ขึ้นตรวจ (Right of visit) และสิทธิการไล?ตามติดพัน (Right of hot pursuit) หน#าที่ในการให#ความช?วยเหลือ 

(Duty to render assistance) การคุ #มครองและอนุรักษNทรัพยากรและสิ ่งแวดล#อมทางทะเล การทดลองวิจัย

วิทยาศาสตรNทางทะเล และการพัฒนาและถ?ายทอดเทคโนโลยีทางทะเล  

   ๒.๑.๒ สนธิสัญญา/อนุสัญญาอื่นเกี่ยวกับกิจการทางทะเลซึ่งไทยเปyนภาคี อาทิ ๑) อนุสัญญาและ

พิธีสารระหว?างประเทศด#านความปลอดภัยทางทะเล (Maritime safety) โดยองคNการทางทะเลระหว?างประเทศ 

(International Maritime Organization: IMO) ๒) อนุสัญญาความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention on 

Biological Diversity) ค.ศ. ๑๙๙๓ ๓) อนุสัญญามาตรฐานหลักเกี่ยวกับแรงงานโดยองคNการแรงงานระหว?างประเทศ 

(International Labor Organization: ILO)  และ ๔) อนุสัญญาด#านการอนุรักษNและจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย?างย่ังยืน 

   ๒.๑.๓ ข0อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห"งสหประชาชาติที่เกี่ยวข0องกับมาตรการทางทะเล 

อาทิ มาตรการควบคุมการค#าสินค#าที่มีความสำคัญเชิงยุทธวิธี ซึ่งรวมถึงการเฝZาระวัง ควบคุม และบังคับใช#

กฎหมายต?อยานพาหนะหรือตู#สินค#าที่สัญจรผ?านช?องทางคมนาคมทางทะเล ได#แก? ข#อมติที่ ๑๕๔๐/๒๐๐๔ และ 

ข#อมติว?าด#วยการลงโทษทางเศรษฐกิจ (Sanction) ต?อรายประเทศ  

  ๒.๒ กรอบความรSวมมือระหวSางประเทศ  

   ๒.๒.๑ กรอบความร"วมมือพหุภาคีระดับโลก ปbจจุบันมีกรอบแนวคิดหลักรวมถึงการจัดการ

ทรัพยากรอย?างยั ่งยืน อาทิ แผนปฏิบัติการระดับสากลเพื่อปZองกัน ยับยั ้ง และขจัดการทำประมงผิดกฎหมาย  

ขาดการรายงาน และไร#การควบคุม พ.ศ. !""# (International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate 
Illegal, Unreported and Unregulated Fishing 2001 : IPOA-IUU) เปcนตราสารระหว?างประเทศด#านการบริหาร

จัดการประมง ซึ ่งเกิดจากจรรยาบรรณในการทำประมงอย?างรับผิดชอบ (Code of Conduct For Responsible 

Fisheries: CCRF) ภายใต#องคNการอาหารและการเกษตรแห?งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of 

the United Nation: FAO) และองคNกรบริหารจัดการประมงระดับภูมิภาค (Regional Fisheries Management 

Organizations: RFMOs) โดยมีวัตถุประสงคNในการปZองกันและยับยั ้ง และขจัดการทำประมงผิดกฎหมาย ทั ้งน้ี  

ได#กำหนดหน#าที่ และความรับผิดชอบของรัฐทั้งปวง รวมถึงรัฐเจ#าของธง อาทิ ๑) การทบทวนกฎหมายประมง

และการบังคับใช#กฎหมายให#สอดคล#องกับแผนปฏิบัติการฯ ๒) การกำหนดเครื่องมือตรวจสอบ เพื่อใช#ในการต?อต#าน

การทำประมงผิดกฎหมาย ๓) การสนับสนุนให#ชาวประมงปฏิบัติตามกฎข#อบังคับด#านการประมง โดยวิธีการสร#างสรรคN 

และ ๔) การปรับปรุงการตรวจตรา และตรวจสอบเรือประมง อย?างไรก็ดี ประเทศที่เกี่ยวข#องสามารถนำแผนดังกล?าว 

เปcนหลักการในการกำหนดมาตรการ ตลอดจนการจัดทำแผนปฏิบัติการระดับชาติในการปZองกัน ยับยั้ง และขจัด 

การทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร#การควบคุม นอกจากน้ี การจัดประชุมเจ#าหน#าท่ีอาวุโสไทย - สหภาพยุโรป 

ครั้งที่ ๑๕ ได#มีการหารือเกี่ยวกับประเด็นการต?อต#านประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร#การควบคุม

(IUU – fishing) ซึ่งได#มีการจัดตั้ง ASEAN Network for Combating Illegal, Unreported and Unregulated Fishing 

(AN-IUU) โดยมีประเทศไทยเปcนผู#ประสานงานหลัก ซึ ่งจะช?วยขับเคลื ่อนนโยบายการแก#ไขปbญหาการประมง 
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ผิดกฎหมาย รวมถึงแลกเปลี่ยนข#อมูลข?าวสารด#านการประมง และสร#างเครือข?ายที่เข#มแข็งในการต?อต#านการประมง 

ผิดกฎหมายในภูมิภาค 

   ๒.๒.๒ กรอบความร"วมมือพหุภาคีระดับภูมิภาค  

    ๒.๒.๒.๑ ความตกลงว"าด0วยความร"วมมือระดับภูมิภาคเพื่อการต"อต0านการกระทำ       

อันเปyนโจรสลัดและการปล0นเรือโดยใช0อาวุธในเอเชีย (Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy 

and Armed Robbery against Ships in Asia: ReCAAP) มีวัตถุประสงคNเพื่อเสริมสร#างความร?วมมือด#านความมั่นคง

ทางทะเล โดยมุ?งเน#นการต?อต#านโจรสลัดและการกระทำผิดกฎหมายในทะเล สำหรับเปZาหมายของความตกลง 

ReCAAP คือ การส?งเสริมความร?วมมือระหว?างประเทศเพื่อปZองกันและปราบปรามการกระทำอันเปcนโจรสลัด และ 
การปล#นเรือโดยใช#อาวุธในเอเชีย โดยมีการจัดตั้งศูนยNแลกเปลี่ยนข#อมูล (The RecAAP Information Sharing Centre: 

ReCAAP ISC) ตั้งอยู?ท่ีประเทศสิงคโปรN ทั้งนี้ ศูนยNแลกเปลี่ยนดังกล?าวมีบทบาทสำคัญในการติดต?อสื่อสารและ

แลกเปลี่ยนข#อมูลระหว?างรัฐภาคี รวมถึงจัดทำรายงานเก่ียวกับโจรสลัดและการปล#นเรือโดยใช#อาวุธในภูมิภาคเอเชีย 

เพื่อนำไปสู?การปZองกันและปราบปรามการกระทำอันเปcนโจรสลัดและการปล#นเรือโดยใช#อาวุธ และเพื่อประกันความ

ปลอดภัยของเรือและลูกเรือให#ดีย่ิงข้ึน ความตกลงดังกล?าวได#มีการกำหนดให#รัฐภาคี ซ่ึงประเทศไทยเปcนสมาชิกมี

หน#าท่ีต?าง ๆ  อาทิ ๑) ดำเนินมาตรการทางกฎหมายและทางบริหารเพื่อปZองกันและปราบปรามการกระทำอันเปcนโจรสลัด

และการปล#นเรือโดยใช#อาวุธในเอเชีย ๒) จับกุมโจรสลัดหรือบุคคล รวมถึงยึดเรือหรืออากาศยานที่กระทำ

ความผิดฐานปล#นเรือ โดยใช#อาวุธในเอเชีย และ ๓) ให#ความร?วมมือในการแลกเปลี่ยนข#อมูลกับรัฐภาคีอื ่น ๆ  

ในประเด็นท่ีเก่ียวข#อง  

    ๒.๒.๒.๒ ความร"วมมือในกรอบอาเซียน ประเด็นความมั่นคงทางทะเลเปcนองคNประกอบหน่ึง

ในกรอบความร?วมมือของอาเซียนภายใต#เสาหลักประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ภายใต#แผนงาน     

การจัดตั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political -Security Community Blueprint) รวมท้ัง           

ได#มีกติกาและกลไกส?งเสริมความร?วมมือทางทะเลที่เชื่อมโยงมิติต?าง ๆ อย?างเปcนองคNรวม (Cross-cutting issues) 

ประกอบด#วย  

     ๑) การแสดงเจตนารมณfทางการเมือง อาทิ (๑) เอกสาร ASEAN Outlook 

on the Indo-Pacific ซึ่งได#ระบุถึงข#อผูกพันระหว?างประเทศสมาชิกรวมถึงประเทศคู?เจรจาในการร?วมกันรักษา

และส?งเสริมสันติภาพ ความมั่นคง และเสถียรภาพระดับภูมิภาค บนพื้นฐานของการแก#ไขประเด็นพิพาทด#วย

สันติวิธี การเคารพต?อกระบวนการทางกฎหมายและการทูต รวมทั้งการหลีกเลี่ยงการคุกคามหรือการใช#กำลังทหาร และ  

(๒) ปฏิญญาว?าด#วยการปฏิบัติของภาคีในทะเลจีนใต# (Declaration on the Conduct of Parties in the 

South China Sea: DOC) แสดงถึงหลักการดำเนินความสัมพันธNระหว?างประเทศสมาชิกอาเซียนและ

สาธารณรัฐประชาชนจีน เกี ่ยวกับการจัดการพื ้นที ่ในทะเลจีนใต#ระหว?างที ่ยังมีข#อพิพาทเร่ืองเขตแดน  

มีวัตถุประสงคNเพื่อกระชับมิตรภาพและสร#างความเชื่อมั่นระหว?างกันบนพื้นฐานของความเท?าเทียมและเคารพ 

ซ่ึงกันและกัน โดยยึดหลักการสำคัญ อาทิ การเคารพในอธิปไตยและบูรณภาพแห?งดินแดน การไม?รุกรานและไม?แทรกแซง

กิจการภายใน รวมทั้งความเสมอภาคและความร?วมมือเพ่ือผลประโยชนNร?วมกัน ตลอดจนการอยู?อย?างสันติและ

การส?งเสริมความร?วมมือเชิงสร#างสรรคN 
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     ๒) การผลักดันความร"วมมือทางทะเลแบบรายประเด็น ได#แก? 

      (๑) ด#านสิ่งแวดล#อม อาทิ กรอบปฏิบัติการอาเซียนว?าด#วยขยะทะเล (ASEAN 

Framework of Action on Marine Debris) ได#รับการรับรองในการประชุมสุดยอดผู#นำอาเซียน (ASEAN Summit) 

เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยให#ความสำคัญต?อการลดขยะทะเลในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งประกอบด#วยกรอบ 

การปฏิบัติงาน ๔ ด#าน ได#แก? ๑) การส?งเสริม สนับสนุนมาตรการเชิงนโยบาย กฎหมาย ข#อตกลง รวมทั้งพัฒนา

แผนปฏิบัติงานในระดับภูมิภาคเพื่อต?อต#านปbญหาขยะทะเล ๒) การวิจัย นวัตกรรมและการเสริมสร#างศักยภาพ 

เพ่ือพัฒนาองคNความรู#ด#านวิทยาศาสตรNและเทคโนโลยีในการดำเนินนโยบายปZองกันและจัดการปbญหาขยะทะเล 

๓) การดำเนินกิจกรรมเชิงรุก เพื ่อเสริมสร#างการตระหนักรู # และลดปbญหาขยะทะเล ตลอดจนส?งเสริม 

การแบ?งปbนความรู#ในการร?วมกันแก#ไขปbญหาขยะทะเล และ ๔) การมีส?วนร?วมของภาคเอกชน ในการส?งเสริมการ

ปฏิบัติงาน การลงทุนร?วมกับภาคเอกชน เพื่อแก#ไขปbญหาขยะทะเล ทั้งนี้ การดำเนินการภายใต#กรอบดังกล?าวนำไปสู? 

การจัดทำแผนปฏิบัติการภูมิภาคอาเซียนว?าด#วยการต?อต#านขยะทะเล พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘ (ASEAN Regional Action 

Plan for Combating Marine Debris 2021- 2025) ซึ่งเปcนแผนการดำเนินงานที่จะช?วยส?งเสริมความร?วมมือใน 

การลดปbญหาขยะทะเลในภูมิภาคอาเซียน ปฏิญญา Declaration for a Decade of Coastal and Marine Environmental 

Protection in the South China Sea (2017-2027) และแนวปฏ ิบ ัต ิ  Best Practices and Non-binding 

Guidelines for Cooperative Activities on Marine Environmental Protection in the South China Sea 

      (๒) ด#านการคมนาคมทางทะเล อาทิ Master Plan on ASEAN Connectivity 

(MPAC) 2025 ASEAN Declaration on an ASEAN Travel Corridor Arrangement Framework ASEAN 

Comprehensive Recovery Framework (ACRF) 2020 ซึ่งรวมถึงประเด็นการเตรียมความพร#อมทางสาธารณสุข และ

การส?งเสริมความเช่ือมโยงระหว?างประเทศแบบ New normal 

      (๓) ด#านความปลอดภัยทางทะเล อาทิ ASEAN Declaration on Cooperation 

in Search and Rescue of Persons and Vessels in Distress at Sea  

     

----------------------------- 
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- ๓๔ - 

เปIาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 

  เปLาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน (SDGs) คือ กรอบการพัฒนาของโลกเพ่ือร?วมกันบรรลุการพัฒนาทางสังคม 

เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล#อมอย?างสมดุลและยั่งยืนโดยไม?ทิ้งใครไว#ข#างหลัง ภายในปQ ค.ศ. ๒๐๓๐ (พ.ศ. ๒๕๗๓) โดย 

SDGs ประกอบด#วย ๑๗ เปZาหมาย (Goal) ๑๖๙ เปZาหมายย?อย (SDG Targets) และ ๒๔๗ ตัวชี้วัด ซึ่งครอบคลุม  

๕ มิติ (5Ps) ได#แก? ๑) การพัฒนาคน (People) ๒) สิ่งแวดล#อม (Planet) ๓) เศรษฐกิจและความมั่นคง (Prosperity) 

๔) สันติภาพและความยุติธรรม (Peace) และ ๕) ความเปcนหุ#นส?วนการพัฒนา (Partnership) สำหรับประเทศไทยได#มี 

การดำเนินการขับเคลื่อน SDGs ผ?านการขับเคลื่อนเปZาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับประเทศไทย (Thailand’s 

SDG Roadmap) ซ่ึงครอบคลุมการดำเนินการใน ๖ ด#านหลัก อาทิ ๑) การสร#างการตระหนักรู# ๒) การเช่ือมโยงเปZาหมาย

การพัฒนาที่ยั ่งยืนกับแผน ๓ ระดับของประเทศ และ ๓) ความร?วมมือกับภาคีการพัฒนา เพื่อให#สอดคล#องกับ 

แนวทางการพัฒนาประเทศตามกรอบยุทธศาสตรNชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) และแผนแม?บทภายใต#ยุทธศาสตรNชาติ 

ดังนั้น แผนความมั่นคงแห?งชาติทางทะเล (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ในฐานะแผนระดับที่ ๓ จึงจำเปcนต#องดำเนินการ

ตามกรอบแนวทาง Thailand’s SDG Roadmap เพื่อสนับสนุนแนวทางการพัฒนา และนโยบายและยุทธศาสตรN 

การพัฒนาของประเทศท่ีครอบคลุมมิติต?าง ๆ อย?างสมดุลและบูรณาการ โดยเฉพาะด#านกิจการทางทะเลของประเทศ  

๑. สถานะการขับเคลื่อนเปIาหมายที่ ๑๔ อนุรักษdและใชFประโยชนdจาก

มหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอย>างยั่งยืน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

  การประเมินสถานการณNความก#าวหน#าของการขับเคลื่อนเปZาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เปZาหมายที่ ๑๔ 

อนุรักษNและใช#ประโยชนNจากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอย?างยั่งยืน เพื่อการพัฒนาที่ยั ่งยืน 

อ#างอิงจากรายงานความก#าวหน#าเปZาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓ จัดทำ

โดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห?งชาติ (สศช.) โดยมีค?าสีสถานการณNการบรรลุเปZาหมายย?อย 

แบ?งออกเปcน ๔ ระดับ ดังน้ี 
 

ตารางการกำหนดค"าสีแสดงสถานะของเปLาหมาย 

ค"าสี สถานะ รายละเอียด 

แดง ต่ำกว?าค?าเปZาหมายข้ันวิกฤต สถานการณNต่ำกว?าร#อยละ ๕๐ ของค?าเปZาหมาย 

ส0ม ต่ำกว?าค?าเปZาหมายระดับเส่ียง สถานการณNอยู?ในช?วงร#อยละ ๕๐ - ๗๔ ของค?าเปZาหมาย 

เหลือง ต่ำกว?าค?าเปZาหมาย สถานการณNอยู?ในช?วงร#อยละ ๗๕ - ๙๙ ของค?าเปZาหมาย 

เขียว บรรลุค?าเปZาหมาย บรรลุค?าเปZาหมายร#อยละ ๑๐๐ 

  เปZาหมายที่ ๑๔ (SDG 14) อนุรักษNและใช#ประโยชนNจากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอย?างยั่งยืน 

เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ประกอบด#วย ๑๐ เปZาหมายย?อย โดยผลการประเมินสถานะของ SDG 14 มีจำนวน ๓ เปZาหมายย?อย

ท่ีบรรลุค?าเปZาหมายแล#ว และ ๗ เปZาหมายย?อยท่ียังไม?บรรลุค?าเปZาหมาย ได#แก?  



 
 

- ๓๕ - 

SDG 14 เปLาหมายย"อย (SDG Targets) 

SDG 1401 ปZองกันและลดมลพิษทางทะเลทุกประเภทอย?างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะจากกิจกรรมบนแผ?นดิน 

รวมถึงเศษซากขยะในทะเลและมลพิษจากธาตุอาหาร (Nutrient pollution) ภายในปQ ๒๕๖๘ 

SDG 1405 อนุรักษNพื้นที่ทางทะเลและชายฝbáงอย?างน#อยร#อยละ ๑๐ โดยให#เปcนไปตามกฎหมายระหว?างประเทศ 

และภายในประเทศ และอยู?บนพ้ืนฐานของข#อมูลทางวิทยาศาสตรNท่ีดีท่ีสุดท่ีมีอยู? ภายในปQ ๒๕๖๓ 

SDG 1403 ลดและแก#ไขปbญหาผลกระทบจากภาวการณNเปcนกรดในมหาสมุทร โดยรวมถึงผ?าน

ทางการเพ่ิมพูนความร?วมมือทางวิทยาศาสตรNในทุกระดับ 

SDG 140B จัดให#ชาวประมงพ้ืนบ#านรายเล็กเข#าถึงทรัพยากรทางทะเลและตลาด 

SDG 140C เพ่ิมพูนการอนุรักษNและการใช#มหาสมุทรและทรัพยากรอย?างยั่งยืน โดยดำเนินการให#เกิดผล

ตามกฎหมายระหว?างประเทศตามที่สะท#อนใน UNCLOS ซึ่งเปcนกรอบทางกฎหมายสำหรับการ

อนุรักษNและการใช#มหาสมุทรและทรัพยากรเหล?านั้นอย?างยั่งยืน ตามที่ระบุในย?อหน#า ๑๕๘ 

ของเอกสาร The Future We Want 

SDG 1404 ให#กำกับการทำประมงอย?างมีประสิทธิผล และยุติการประมงเกินขีดจำกัด การประมงที่ผิด

กฎหมาย ขาดการรายงาน และไร#การควบคุม (IUU) รวมถึงยุติแนวปฏิบัติด#านการประมง

ที่เปcนไปในทางทำลายและดำเนินการให#เปcนผลตามแผนการบริหารจัดการที่อยู?บนพื้นฐาน

วิทยาศาสตรN เพ่ือจะฟ©™นฟูมวลสัตวNน้ำ (Fish stock) อย?างน#อยท่ีสุดให#อยู?ในระดับผลผลิต

สูงสุดที่ยั่งยืน (Maximum sustainable yield) ตามคุณลักษณะทางชีววิทยาของสัตวN

น้ำเหล?าน้ันภายในเวลาท่ีส้ันท่ีสุดท่ีจะเปcนไปได# ภายในปQ ๒๕๖๓ 

SDG140A เพิ่มความรู#ทางวิทยาศาสตรN พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัย และถ?ายทอดเทคโนโลยี

ทางทะเล โดยคำนึงถึงหลักเกณฑNและแนวปฏิบัติเกี ่ยวกับการถ?ายทอดเทคโนโลยีทางทะเลของ

คณะกรรมาธิการระหว?างรัฐบาลว?าด#วยสมุทรศาสตรN เพื่อจะปรับปรุงคุณภาพของมหาสมุทรและ

เพิ่มพูนให#ความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลมีส?วนสนับสนุนการพัฒนาของประเทศกำลัง

พัฒนามากขึ้น โดยเฉพาะอย?างยิ่งในรัฐกำลังพัฒนาที่เปcนเกาะขนาดเล็กและประเทศพัฒนา

น#อยท่ีสุด 

SDG 1402 บริหารจัดการและปกปZองระบบนิเวศทางทะเลและชายฝbáงเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบทางลบ

ที่มีนัยสำคัญ รวมถึงการเสริมภูมิต#านทานและปฏิบัติการเพื่อฟ©™นฟู เพื่อบรรลุการมี

มหาสมุทรท่ีมีสุขภาพดีและมีผลิตภาพ ภายในปQ ๒๕๖๓ 



 
 

- ๓๖ - 

SDG 14 เปLาหมายย"อย (SDG Targets) 

SDG 1406 ยับยั้งการอุดหนุนการประมงบางรูปแบบที่มีส?วนทำให#เกิดการประมงเกินขีดจำกัด ขจัด

การอุดหนุนที่มีส?วนทำให#เกิดการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร#การ

ควบคุม และระงับการริเร่ิมการอุดหนุนในลักษณะดังกล?าว โดยตระหนักว?าการปฏิบัติท่ี

เปcนพิเศษและแตกต?างที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลสำหรับประเทศกำลังพัฒนาและประเทศ

พัฒนาน#อยที่สุด ควรเปcนส?วนควบในการเจรจาการอุดหนุนการประมงขององคNการการค#าโลก 

ภายในปQ ๒๕๖๓ 

SDG 1407 เพิ่มผลประโยชนNทางเศรษฐกิจแก?รัฐกำลังพัฒนาที่เปcนเกาะขนาดเล็กและประเทศกลุ?ม

พัฒนาน#อยที่สุดจากการใช#ทรัพยากรทางทะเลอย?างยั่งยืน รวมถึงผ?านทางการบริหารจัดการ 

อย?างย่ังยืนในด#านการประมงการเพาะเล้ียงสัตวNน้ำและการท?องเท่ียว ภายในปQ ๒๕๗๓ 

 

  ทั้งนี้ รายงานความก#าวหน#าเปZาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓ ยังกล?าวถึง 

การดำเนินการที่ผ?านมาของเปZาหมายย?อยทั้ง ๗ ข#อ ซึ่งยังไม?บรรลุค?าเปZาหมาย ตลอดจนให#ข#อเสนอแนะและหยิบยก 

ความท#าทายของการดำเนินงานของหน?วยงานที่เกี่ยวข#อง อันจะส?งผลให#หน?วยงานที่รับผิดชอบในประเด็นดังกล?าว

ทราบถึงความก#าวหน#าและสามารถดำเนินการขับเคล่ือนเปZาหมายท่ีประเทศไทยยังไม?บรรลุผลสำเร็จต?อไป อาทิ  
 

S                    เปLาหมายที่ ๑๔.๕ อนุรักษfพื้นที่ทางทะเลและชายฝqrงอย"างน0อยร0อยละ ๑๐ โดยให0เปyนไปตาม

    กฎหมายระหว"างประเทศและภายในประเทศ และอยู"บนพื้นฐานของข0อมูลทางวิทยาศาสตรfที่ดี        

                       ที่สุดท่ีมีอยู" ภายในปh ๒๕๖๓ มีสถานะ ต่ำกว"าค"าเปLาหมายขั้นวิกฤต (สถานการณNต่ำกว?าร#อยละ ๕๐ 

            ของค?าเปZาหมาย) ถึงแม#ว?าที่ผ?านมา หน?วยงานที่เกี ่ยวข#องได#ดำเนินการประกาศพื้นที่คุ #มครอง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล#อมทางทะเลเพิ ่มขึ ้นเปcนร#อยละ ๕.๓๙ แต?ยังไม?สามารถบรรลุค?าเปZาหมายของ  

SDG 1405 ที่กำหนดไว#อย?างน#อยร#อยละ ๑๐ ภายในปQ ๒๕๖๓ เนื่องจากมีความท#าทายในการประกาศพื้นท่ีคุ#มครอง 

ทางทะเลซึ่งเปcนกระบวนการที่มีขั้นตอนการดำเนินงานหลายขั้นตอน จึงจำเปcนต#องผลักดันและขับเคลื่อนประเด็นดังกล?าว

อย?างต?อเนื่องภายใต#แผนความมั่นคงแห?งชาติทางทะเล (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) โดยให#ความสำคัญกับการประสาน 

ความร?วมมือระหว?างหน?วยงานที่เกี่ยวข#องทั้งในมิติของการปฏิบัติหน#าที่ตามภารกิจที่หน?วยงานได#รับมอบหมายและ

การบูรณาการระหว?างหน?วยงานให#มีประสิทธิภาพ รวมท้ังการใช#เทคโนโลยีท่ีทันสมัย โดยหน?วยงานท่ีเก่ียวข#องสามารถใช#

แนวทางการดำเนินการภายใต#แผนความมั่นคงแห?งชาติทางทะเล (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพื่อขับเคลื่อนเปZาหมายย?อย

ต?าง ๆ อาทิ แนวทางการดำเนินการที่ ๓ การอนุรักษNและใช#ประโยชนNจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล#อมทางทะเล 

มีโครงการสำคัญภายใต#แนวทางการดำเนินการ คือ โครงการประเมินและติดตามคุณภาพระบบนิเวศทางทะเลและชายฝbáง เพ่ือ

รองรับการเติบโตด#านสังคมและเศรษฐกิจภาคทะเลของประเทศ ของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ 

ภูมิสารสนเทศ (องคNการมหาชน) และแนวทางการดำเนินการที่ ๗ การบริหารจัดการผลประโยชนNของชาติทางทะเล 

ของภาครัฐ ให#ความสำคัญต?อการพัฒนาเคร่ืองมือกลางท่ีหน?วยงานทางทะเลสามารถใช#ประโยชนNร?วมกัน เปcนต#น 
 

SDG 1405 
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๒. ความสอดคลFองของเปIาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและแผนความมั่นคง

แห>งชาติทางทะเลฯ 

  ๑. เปLาหมาย (Goal) 

   เปLาหมายที่ ๑๔ อนุรักษfและใช0ประโยชนfจากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอย"างยั่งยืน 

เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Goal14: Life below water) โดยกำหนดเปZาหมายเพื่อฟ©™นฟู รักษา ตลอดจนปรับปรุงแนวทาง 

การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลให#มีประสิทธิภาพ ประกอบด#วย ๗ เปZาประสงคNสำคัญ อาทิ ๑) การปZองกัน

และลดมลพิษทางทะเลทุกประเภทอย?างมีนัยสำคัญ ๒) การบริหารจัดการและปZองกันระบบนิเวศทางทะเลและ

ชายฝbáง ๓) การอนุรักษNพื้นที่ทางทะเลและชายฝbáง และ ๔) การยับยั้งรูปแบบการอุดหนุนการประมงที่มีส?วนทำให#เกิด

การประมงเกินขีดจำกัด (Over Fishing) ทั้งนี้ แผนความมั่นคงแห?งชาติทางทะเล (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) มีความ

สอดคล#องกับเปZาหมายดังกล?าว โดยเปcนส?วนสำคัญในการสนับสนุนการปกปZอง รักษา ฟ©™นฟู และอนุรักษNทรัพยากร

และสิ่งแวดล#อมทางทะเล รวมทั้งการแสวงหาประโยชนNจากทะเลอย?างสมดุลและยั่งยืน อาทิ ๑) การส?งเสริม 

การทำประมงอย?างถูกกฎหมายและสอดคล#องตามข#อตกลงระหว?างประเทศที่ไทยเปcนภาคี ๒) การพัฒนาขีด

ความสามารถในการบริหารจัดการด#านสิ ่งแวดล#อมทางทะเล โดยเฉพาะกฎหมาย เครื ่องมือ รวมทั้งกลไก 

การบริหารจัดการ ๓) การส?งเสริมความมั่นคงและพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนชายฝbáงทะเล และ ๔) การเสริมสร#างองคN

ความรู#และการตระหนักรู#ความสำคัญของทะเลให#ทุกภาคส?วนท่ีเก่ียวข#อง  
  ๒. เปLาหมายย"อย (Target)  

๒.๑ SDG 1401 
        SDG 1401 กำหนดเปZาหมาย คือ ปLองกันและลดมลพิษทางทะเลทุกประเภทอย"างมี

นัยสำคัญ โดยเฉพาะจากกิจกรรมบนแผ"นดิน รวมถึงเศษซากขยะในทะเลและมลพิษจากธาตุอาหาร (Nutrient 

pollution) ภายในปh ๒๕๖๘ โดยแผนความมั่นคงแห?งชาติทางทะเลฯ ได#กำหนดแนวทางการดำเนินการที่มุ?งเน#น 

การปZองกันและแก#ไขปbญหาที่ส?งผลกระทบต?อสิ่งแวดล#อมทางทะเล โดยเฉพาะปbญหาที่เกิดจากการดำเนินกิจกรรมของ

มนุษยN ทั้งทางบกและทางทะเล รวมถึงการแสวงประโยชนNจากทะเลอย?างขาดความรับผิดชอบ อาทิ ๑) การติดตาม

สถานการณNที่ส?งผลกระทบต?อสิ่งแวดล#อมทางทะเล เช?น ขยะทะเล และมลพิษทางทะเล ๒) การส?งเสริมแนวคิด

เศรษฐกิจสีน้ำเงิน (Blue Economy) และการแบ?งเขตการใช#ประโยชนNเชิงพื้นที่ (Marine Spatial Planning: MSP)  

ในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝbáง และ ๓) การยกระดับบทบาทด#านกิจการทางทะเลของไทย 

บนเวทีความร?วมมือระหว?างประเทศในประเด็นที่สร#างสรรคNและมีความพร#อม เช?น การแก#ไขปbญหาการทำประมงผิด

กฎหมาย ขาดการรายงาน และไร#การควบคุม (IUU Fishing) และการจัดการขยะทะเล (Marine Debris)  
 

๒.๒ SDG 1403 

           SDG 1403 กำหนดเปZาหมาย คือ ลดและแก0ไขปqญหาผลกระทบจากภาวการณfเปyนกรด 

ในมหาสมุทร โดยรวมถึงผ"านทางการเพ่ิมพูนความร"วมมือทางวิทยาศาสตรfในทุกระดับ โดยแผนความม่ันคง
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แห?งชาติทางทะเลฯ ได#กำหนดแนวทางการดำเนินการที่สำคัญที่มุ?งเน#นการปZองกันและแก#ไขปbญหาผลกระทบที่เกิด

จากความเปcนกรดในสมหาสมุทร โดยเฉพาะปbญหาที่เกิดจากมลพิษทางทะเล อาทิ ขยะทะเล การรั่วไหลของ

สารเคมี และการใช#ประโยชนNจากการดำเนินกิจกรรมทางทะเล รวมถึงได#กำหนดแนวทางในการเสริมสร#างความ

ร?วมมือด#านการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝbáง ทั้งภายในประเทศและระหว?างประเทศ อาทิ  

๑) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝbáง ๒) การพัฒนาความร?วมมือ

เชิงสร#างสรรคNร?วมกับอาเซียนในประเด็นสำคัญ เช?น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการจัดการปbญหาขยะ

ทะเล และ ๓) การจัดต้ังองคNกรจัดการความรู#ทางทะเลภายใต#มหาวิทยาลัยในกำกับดูแลของรัฐ ให#เปcนศูนยNกลาง

ข#อมูลเชิงวิชาการทางทะเลของประเทศ โดยเฉพาะด#านความม่ันคงและวิทยาศาสตรNทางทะเล 

๒.๓ SDG 1404 
        SDG 1404 กำหนดเปZาหมาย คือ ภายในปh ๒๕๖๓ ให0กำกับการทำประมงอย"างมีประสิทธิผล 

และยุติการประมงเกินขีดจำกัด การประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร0การควบคุม (IUU) 

รวมถึงยุติแนวปฏิบัติด0านการประมงท่ีเปyนไปในทางทำลายและดำเนินการให0เปyนผลตามแผนการบริหารจัดการ

ที่อยู"บนพื้นฐานวิทยาศาสตรf เพื่อจะฟ®©นฟูมวลสัตวfน้ำ (Fish stock) อย"างน0อยที่สุดให0อยู"ในระดับผลผลิตสูงสุด

ท่ีย่ังยืน (Maximum sustainable yield) ตามคุณลักษณะทางชีววิทยาของสัตวfน้ำเหล"านั้นภายในเวลาท่ี

สั ้นที ่สุดที ่จะเปyนไปได0 โดยแผนความมั ่นคงแห?งชาติทางทะเลฯ ได#กำหนดแนวทางการดำเนินการที่มุ ?งเน#น 

การอนุรักษN และฟ©™นฟูความหลากหลายของระบบนิเวศทางทะเลให#มีความสมดุลและยั่งยืน โดยเฉพาะสัตวNทะเล 

หายาก รวมถึงการมีบทบาทสำคัญของประเทศไทยในการแก#ไขปbญหาการทำประมงผิดกฎหมาย เพื่อให#เปcนไป

ตามข#อตกลงและพันธกรณีระหว?างประเทศ อาทิ ๑) การส?งเสริมการทำการประมงอย?างถูกกฎหมายและสอดคล#อง

ตามข#อตกลงหรือพันธกรณีระหว?างประเทศที่ไทยเปcนภาคี โดยเน#นย้ำการใช#เครื่องมือการทำประมงที่ถูกต#องตามกฎหมาย 

๒) การสนับสนุนการนำแนวคิดการแบ?งเขตการใช#ประโยชนNเชิงพื้นที่ (MSP) มาปรับใช#ในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรทางทะเล โดยเฉพาะด#านการประมง และ ๓) การมีบทบาทสำคัญของไทยบนเวทีความร?วมมือระหว?าง

ประเทศในประเด็นที่เกี่ยวข#องกับการแก#ไขปbญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร#การควบคุม 

(IUU Fishing) 

๒.๔ SDG 1405 
         SDG 1405 กำหนดเปZาหมาย คือ ภายในปh ๒๕๖๓ อนุรักษfพื้นที่ทางทะเลและชายฝqrง

อย"างน0อยร0อยละ ๑๐ โดยให0เปyนไปตามกฎหมายระหว"างประเทศและภายในประเทศ และอยู"บนพื้นฐาน

ของข0อมูลทางวิทยาศาสตรfที่ดีที่สุดที่มีอยู" โดยแผนความมั่นคงแห?งชาติทางทะเลฯ ได#กำหนดแนวทางการ

ดำเนินการที่มุ?งเน#นส?งเสริมการมีส?วนร?วมของทุกภาคส?วนในการอนุรักษNและฟ©™นฟูพื้นที่ทางทะเลและชายฝbáง

ตามข#อตกลงและพันธกรณีระหว?างประเทศ รวมถึงกรอบกฎหมายภายในประเทศ นอกจากนี้ ยังให#ความสำคัญต?อ

การพัฒนาองคNความรู#ด#านวิทยาศาสตรNทางทะเล และการพัฒนาเครื่องมือกลางที่หน?วยงานทางทะเลสามารถใช#

ประโยชนNร?วมกัน เพื่อนำไปใช#ประโยชนNในการบริหารจัดการสิ่งแวดล#อมทางทะเล อาทิ ๑) การสนับสนุนการนำ

แนวคิดเศรษฐกิจสีน้ำเงิน (Blue Economy) และแนวคิด MSP มาปรับใช#ในการบริหารจัดการประโยชนNพื้นท่ี 
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ทางทะเลและชายฝbáง เพื่อลดผลกระทบต?อระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพของทะเล และ ๒) การพัฒนา

เครื ่องมือกลาง ได#แก? แผนที ่ทางทะเล (One Marine Chart) และการแบ?งเขตปกครองทางทะเล รวมถึง 

การส?งเสริมการใช#ความรู#ทางวิทยาศาสตรN และเทคโนโลยีสมัยใหม? เพื่อบริหารจัดการการใช#ประโยชนNพื้นที่ทางทะเล 

ได#อย?างสมดุลและย่ังยืน  

๒.๕ SDG 140A 

         SDG140A กำหนดเปZาหมาย คือ เพิ่มความรู0ทางวิทยาศาสตรf พัฒนาขีดความสามารถ 

ในการวิจัย และถ"ายทอดเทคโนโลยีทางทะเล โดยคำนึงถึงหลักเกณฑfและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการถ"ายทอด

เทคโนโลยีทางทะเลของคณะกรรมาธิการระหว"างรัฐบาลว"าด0วยสมุทรศาสตรf เพื่อจะปรับปรุงคุณภาพของ

มหาสมุทรและเพิ่มพูนให0ความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลมีส"วนสนับสนุนการพัฒนาของประเทศกำลัง

พัฒนามากข้ึน โดยเฉพาะในรัฐกำลังพัฒนาท่ีเปyนเกาะขนาดเล็กและประเทศพัฒนาน0อยท่ีสุด โดยแผนความม่ันคง

แห?งชาติทางทะเลฯ ได#กำหนดแนวทางการดำเนินการที่มุ?งเน#นการพัฒนาองคNความรู#ทางทะเลในทุกมิติ โดยเฉพาะ

องคNความรู#และการวิจัยเกี่ยวกับวิทยาศาสตรNและเทคโนโลยีทางทะเล เพื่อนำไปสู?การเสริมสร#างความตระหนักรู#

ความสำคัญเกี่ยวกับทะเลและมหาสมุทรให#มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงการนำไปใช#ประโยชนNในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝbáงให#เกิดความสมดุลและยั่งยืน อาทิ ๑) การจัดตั้งองคNกรจัดการความรู#ทางทะเลภายใต#

มหาวิทยาลัยในกำกับดูแลของรัฐ เพื่อทำหน#าที่ในการพัฒนาองคNความรู# รวมถึงการวิจัยทางทะเลในประเด็นต?าง ๆ 

และ ๒) การใช#องคNความรู#และนวัตกรรมเพื ่อนำไปสู ?การพัฒนาเครื ่องมือกลางทางทะเล อาทิ แผนที ่ทางทะเล  

(One Marine Chart) และการวางแผนเชิงพื ้นท่ีทางทะเล (MSP) ตลอดจนการใช#ความรู #ทางวิทยาศาสตรNและ

เทคโนโลยีสมัยใหม? เพ่ือภารกิจในการรักษาผลประโยชนNของชาติทางทะเล 

๒.๖ SDG 140B 
        SDG 140B กำหนดเปZาหมาย คือ จัดให0ชาวประมงพ้ืนบ0านรายเล็กเข0าถึงทรัพยากรทางทะเลและ

ตลาด โดยแผนความมั่นคงแห?งชาติทางทะเลฯ ได#กำหนดแนวทางการดำเนินการที่มุ?งเน#นการคุ#มครอง และ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ดำเนินกิจกรรมทางทะเล โดยเฉพาะชาวประมงพาณิชยNขนาดเล็กและชาวประมง

พื้นบ#าน เพื่อให#มีโอกาสเข#าถึงการบริการขั้นพื้นฐาน องคNความรู#ทางทะเล รวมถึงทรัพยากรทางทะเลต?าง ๆ  

ได#อย?างทั่วถึงและเปcนธรรม โดยคำนึงถึงความอุดมสมบูรณNของทรัพยากรทางทะเลและชายฝbáงเปcนสำคัญ อาทิ  

การสร#างความมั่นคงและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนชายฝbáงให#เข#าถึงการบริการด#านการศึกษา บริการด#าน

สาธารณสุข และสวัสดิการสังคมต?าง ๆ รวมทั้งการจัดตั้งเครือข?ายและอาสาสมัครภาคประชาชนในการแลกเปลี่ยน

ข#อมูลข?าวสาร เพ่ือให#เกิดการปกปZองดูแลสิทธิของคนและชุมชนในพ้ืนท่ีในการเข#าถึงทรัพยากรต?าง ๆ 

๒.๗ SDG 140C 
      SDG 140C กำหนดเปZาหมาย คือ เพิ่มพูนการอนุรักษfและการใช0มหาสมุทรและทรัพยากร 

อย"างยั่งยืน โดยดำเนินการให0เกิดผลตามกฎหมายระหว"างประเทศตามที่สะท0อนใน UNCLOS ซึ่งเปyนกรอบทาง

กฎหมายสำหรับการอนุรักษfและการใช0มหาสมุทรและทรัพยากรเหล"านั้นอย"างยั่งยืน ตามที่ระบุในย"อหน0า ๑๕๘ 
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ของเอกสาร The Future We Want โดยแผนความมั ่นคงแห?งชาติทางทะเลฯ ได#กำหนดแนวทางการ

ดำเนินการท่ีมุ?งเน#นการอนุรักษNและคุ#มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝbáงให#มีความอุดมสมบูรณN ภายใต#ข#อตกลงและ

พันธกรณีระหว?างประเทศที่ไทยเปcนภาคี นอกจากนี้ ได#ให#ความสำคัญต?อการปรับปรุง และพัฒนากฎหมาย

ภายในที่เกี่ยวข#องกับกิจการทางทะเลของประเทศในมิติต?าง ๆ  เพื่อให#การดำเนินการดังกล?าวสอดคล#องกับพันธกรณี

ระหว?างประเทศท่ีเก่ียวข#อง ท้ังน้ี แนวทางท่ีสำคัญ อาทิ ๑) การเสริมสร#างความร?วมมือและการปฏิบัติตามพันธกรณีของ

อนุสัญญาระหว?างประเทศที่ไทยเปcนภาคี โดยเฉพาะอนุสัญญาสหประชาชาติว?าด#วยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ 

และ ๒) การเร?งรัดการจัดทำ ปรับปรุง แก#ไข กฎหมายภายในให#สอดคล#องกับหลักกฎหมายและพันธกรณีระหว?าง

ประเทศ เพื่อสนับสนุนและให#ความรู#แก?ผู #ปฏิบัติงานให#สามารถบริหารจัดการพื้นที่ได#อย?างมีประสิทธิภาพและ

สอดคล#องกับหลักกฎหมาย รวมถึงประเด็นต?าง ๆ  ท่ีประเทศไทยยังไม?มีมาตรการรองรับ  

------------------------- 
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๑. การประเมินสถานการณ0 ป1ญหา และความจำเป:นของแผนฯ 

๑.๑ สถานการณBและสภาวะแวดล5อมความมั่นคงทางทะเลในระยะ ๕ ปG (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

           ๑.๑.๑ ความสำคัญของทะเล 

        ประเทศไทยตั้งอยู?ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต# โดยมีพื้นที่ชายฝbáงทะเล๒ ด#าน คือ ด#านตะวันตก

เปcนทะเลอันดามันและช?องแคบมะละกา และด#านตะวันออกเปcนอ?าวไทย  มีพื้นที่เขตทางทะเลประมาณ ๓๒๐,๐๐๐ 

ตารางกิโลเมตร มีความยาวชายฝbáงทะเลรวม ๓,๐๑๐ กิโลเมตร (ด#านอ?าวไทย ๑,๙๗๒.๕ กิโลเมตร และด#านอันดามัน 

๑,๐๓๗.๕ กิโลเมตร) การแบ?งทะเลของไทย ประกอบด#วยน?านน้ำภายใน (Internal Waters) ทะเลอาณาเขต 

(Territorial Sea) เขตต?อเนื ่อง (Contiguous Zone) เขตไหล?ทวีป (Continental Shelf Zone) และเขตเศรษฐกิจ

จำเพาะ (Exclusive Economic Zone - EEZ) นอกจากนี้ น?านน้ำอ?าวไทยยังมีลักษณะเปcนทะเลกึ ่งปäด (Semi - 

Enclosed Sea) ที่ห#อมล#อมด#วยน?านน้ำที่เปcนเขตเศรษฐกิจจำเพาะของประเทศต?าง ๆ ถึง ๒ ชั้น โดยชั้นใน คือ 

ประเทศกัมพูชา เวียดนาม และมาเลเซีย และชั้นนอก คือ ประเทศจีน อินโดนีเซีย และฟäลิปปäนสN ส?วนทางด#าน

ตะวันตก ในพื้นที่ตอนเหนือของช?องแคบมะละกาถูกโอบล#อมด#วยน?านน้ำของประเทศมาเลเซีย และอินโดนีเซีย  

ส?วนพื้นที่ตอนบนของทะเลอันดามันถูกโอบล#อมด#วยน?านน้ำของประเทศอินเดียและเมียนมา ด#วยลักษณะทาง

ภูมิศาสตรNดังกล?าว ทำให#ประเทศไทยมีเส#นทางออกสู? ๒ มหาสมุทร คือ มหาสมุทรแปซิฟäก และมหาสมุทรอินเดีย ซึ่งส?งผล

ให#ประเทศไทยเปcนจุดกระจายสินค#าและเส#นทางขนส?งสินค#าทางทะเลที ่สำคัญภายในภูมิภาค ประกอบกับ 

การมีทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลที่อุดมสมบูรณNจึงสามารถตอบสนองต?อการใช#ประโยชนNจากทะเลได#อย?างหลากหลาย 

เนื่องจากมีการใช#ประโยชนNจากทรัพยากรทางทะเลในหลายรูปแบบ ทั้งด#านการท?องเที่ยว การขนส?งทางทะเลและ

พาณิชยนาวี อุตสาหกรรมทางทะเล รวมถึงแหล?งพลังงานของประเทศ  

  ทะเลเปcนแหล?งทรัพยากรทางธรรมชาติที่สำคัญของประเทศไทย จากประเมินผลประโยชนNทางทะเล

ของไทย ด#านเศรษฐกิจภาคทะเลใน พ.ศ. ๒๕๕๗ สูงถึง ๒๔ ล#านล#านบาท หรือในช?วง พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๘ 

มูลค?าเพิ่มของเศรษฐกิจภาคทะเล คิดเปcนประมาณร#อยละ ๓๐ ของผลิตภัณฑNมวลรวมของประเทศ ปbจจุบันประเทศไทย

ใช#ต#นทุนทางทรัพยากรธรรมชาติในการขับเคลื ่อนเศรษฐกิจและสร#างมูลค?าเพิ ่มจากการกิจกรรมทางทะเล อาทิ 

อุตสาหกรรมการท?องเท่ียวของประเทศไทย มีต#นทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล#อม ประมาณ ๒๒๖,๘๓๓ ล#านบาท 

หรือคิดเปcนสัดส?วนร#อยละ ๑๘.๘๙ ของรายได#ประชาชาติด#านการท?องเที ่ยวของประเทศ (Tourism GDP)  

ด#านการประมงเพื่อเปcนแหล?งอาหารและเปcนสินค#าส?งออกที่สำคัญของประเทศ โดยในปQ ๒๕๖๔ ไทยส?งออกอาหาร

ทะเลกระปºองและแปรรูปอยู?ท่ี ๑๐๙,๙๕๔.๘๕ ล#านบาท ด#านการขนส?งทางเรือระหว?างประเทศ ปQ ๒๕๖๔ การขนส?งทาง

เรือคิดเปcนสัดส?วนร#อยละ ๖๗.๒ ของการขนส?งทั ้งหมด มีมูลค?ารวมกว?า ๑๑.๔๙ ล#านล#านบาท และมีสัดส?วน 

การเติบโตอยู?ท่ีร#อยละ ๒๘.๘ เม่ือเปรียบเทียบกับช?วงเวลาเดียวกันในปQ ๒๕๖๓ โดยตลาดส?งออกท่ีสำคัญ ได#แก? จีน ญ่ีปุåน 

สหรัฐฯ ตามลำดับ และสินค#าสำคัญ เช?น น้ำมันปäโตรเลียมดิบ ชิ ้นส?วนรถยนตN น้ำมันปäโตรเลียมอื ่น ๆ  เปcนต#น  

จากข#อมูลดังกล?าว คาดการณNว?าการใช#ประโยชนNจากทรัพยากรทางทะเลมีแนวโน#มที่จะเพิ่มมากขึ้น อย?างไรก็ตาม 

ประเทศไทยยังเผชิญกับความท#าทายด#านภูมิรัฐศาสตรN แม#ว?าไม?ได#อยู?ในเขตพื้นที่ขัดแย#งทางทะเลอย?างพื้นที่ทะเลจีนใต#

และมหาสมุทรอินเดีย แต?ยังมีเขตทางทะเลท่ีเชื่อมต?อกัน จึงมีบทบาทสำคัญในการสร#างสมดุลและความร?วมมือ
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เพื ่อปZองกันและส?งเสริมให#เกิดการใช#ประโยชนNที ่หลากหลายจากทะเลและมหาสมุทรให#เปcนไปอย?างยั ่งยืน 

นอกจากน้ี ยังมีประเด็นด#านความปลอดภัยทางทะเล ท้ังการใช#แรงงานในทะเล ความปลอดภัยของเส#นทางการเดินเรือ 

และด#านสิ่งแวดล#อมทางทะเล ไม?ว?าจะเปcนผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การกัดเซาะชายฝbáง  

การทำประมงเกินขนาด และมลพิษทางทะเล ส?งผลให#ความสมดุลของระบบนิเวศทางทะเลถูกทำลาย ซึ่งจะส?งผล

กระทบต?อความม่ันคงในหลายมิติท้ังเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง  

         ด#วยปbจจัยดังกล?าว การรักษาผลประโยชนNของชาติทางทางทะเลจึงต#องครอบคลุมในมิติการเมือง 

การทหาร สิ่งแวดล#อม เศรษฐกิจ ความมั่นคงของมนุษยN การต?างประเทศ ตลอดจนการบริหารจัดการของภาครัฐ 

ที่มีธรรมาภิบาล ซึ่งประเทศไทยจะสามารถใช#เส#นทางคมนาคมทางทะเลได#อย?างสะดวกและปลอดภัยก็ต?อเมื่อพื้นท่ี

เขตทางทะเลของไทยและบริเวณใกล#เคียงปราศจากความขัดแย#งและภัยคุกคาม ตลอดจนทะเลไทย และทรัพยากรธรรมชาติ

มีความอุดมสมบูรณN ซึ่งจะเปcนต#นทุนที่สำคัญของประเทศ นอกจากน้ี ผลประโยชนNทางทะเลของประเทศไทยไม?จำกัด

อยู?เฉพาะภายในพ้ืนที่เขตทางทะเลของประเทศไทยเท?านั้น หากยังรวมถึงทะเลหลวง และเขตทางทะเลของประเทศอื่นทั่วโลก 

รวมทั้งยังเปcนแหล?งที่มาของกำลังอำนาจทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา ทหาร วิทยาศาสตรN เทคโนโลยี 

พลังงานและส่ิงแวดล#อมที่ส?งเสริมความมั่นคงและความมั่งคั่งของซาติ จึงเห็นได#ว?าความยั่งยืนของทะเลส?งผลต?อ 

การพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศอย?างหลีกเลี่ยงไม?ได# ดังนั้น การดูแล ปกปZอง และสร#างความยั่งยืนให#กับ

ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลอันเปcนผลประโยชนNสำคัญของชาติ จึงทวีความสำคัญมากข้ึนในอนาคต  

           ๑.๑.๒  การประเมินสถานการณfความม่ันคงทางทะเลในระยะ ๕ ปh (พ.ศ. ๒๕๖๖–๒๕๗๐) 

       ๑. สถานการณfระดับโลก 

            ๑.๑ ภาพรวม สภาพแวดล#อมซึ่งจะส?งผลต?อกิจการทางทะเลระดับโลกต?อไปในระยะ ๕ ปQ 

สามารถจำแนกเปcนด#านที่สำคัญ ประกอบด#วย การเมืองและความมั่นคงระหว?างประเทศ การบริหารจัดการ               

ด#านเศรษฐกิจ ภัยคุกคามข#ามชาติ รวมถึงระบบนิเวศทางทะเลและชายฝbáง ดังน้ี 

          ๑.๒ สภาพแวดล0อมด0านการเมืองและความม่ันคงระหว"างประเทศ  

        ๑.๒.๑ การปรับเปลี่ยนของระเบียบโลก การดำเนินความสัมพันธNระหว?างประเทศใน

ระยะ ๕ ปQข#างหน#า มีลักษณะของการกลับมาให#ความสำคัญต?อภูมิรัฐศาสตรN (Geopolitics) หรือการพิจารณา

เงื่อนไขเกี่ยวกับตัวแสดงที่เปcนรัฐและพื้นที่การขยายอิทธิพลของรัฐ อีกทั้งระบบโลกมีแนวโน#มที่จะเปลี่ยนผ?าน

ไปสู ?ระบบหลายขั ้วอำนาจอย?างชัดเจนยิ ่งขึ ้น โดยประเทศมหาอำนาจทั้งในระดับโลกและภูมิภาค อาทิ 

สหรัฐอเมริกา จีน รัสเซีย กลุ?มประเทศในยุโรป อินเดีย ญี่ปุåน ออสเตรเลีย มีการแข?งขันเพื่อรักษาผลประโยชนN

ในกิจการระหว?างประเทศทุกมิติ ไม?ว?าการทหาร การค#าและการลงทุน การพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีและ

ความเชื่อมโยงของระบบโครงสร#างพื้นฐาน อาทิ ไซเบอรN อวกาศ ปbญญาประดิษฐN และปฏิบัติการใต#น้ำ รวมถึง

การกำหนดกฎกติกาและกฎหมายระหว?างประเทศ ซึ่งสามารถนำมาใช#เปcนเงื่อนไขในการต?อรองเพื่อจำกัด

อิทธิพลของคู?แข?งหรือเสริมสร#างบทบาทที่เกี่ยวข#อง ทั้งนี้ ความขัดแย#งระหว?างประเทศ รวมถึงบริบททางทะเล

ซึ่งมีประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการแข?งขันเพื่อควบคุมเส#นทางคมนาคม กรณีพิพาทเรื่องเขตแดน และการแย?งชิง

ทรัพยากร ยังเปcนปbจจัยของการสะสมอาวุธในหลายพื้นท่ีทั่วโลก ขณะที่กลไกพหุภาคีของระดับโลกมีข#อจำกัด



 
 

- ๔๓ - 

ในการรับมือกับปbญหาความท#าทายต?าง ๆ ได#ส?งผลให#บางประเทศมีแนวโน#มให#ความสำคัญต?อการจัดตั้งกลุ?ม

ความร?วมมือระหว?างประเทศที่มีสมาชิกจำกัด ซึ่งสามารถขับเคลื่อนเพื่อตอบสนองต?อผลประโยชนNแห?งชาติ 

ได#อย?างคล?องตัวมากกว?าด#วย  

                   ๑.๒.๒ สภาพแวดล0อมการบริหารจัดการด0านเศรษฐกิจ การดำเนินมาตรการปZองกัน 

การแพร?ระบาดของโรคโควิด-19 ได#เร?งให#เกิดการปรับเปลี ่ยนรูปแบบของห?วงโซ?อุปทานของระบบเศรษฐกิจ 

อย?างการนำระบบงานซึ ่งอาศัยเทคโนโลยีด ิจ ิท ัลมาทดแทนแรงงานคน (Digital transformation)  

เพื่อส?งเสริมการดำเนินกิจกรรมแบบลดการสัมผัสและยกระดับศักยภาพของอุตสาหกรรมการขนส?งทางเรือ 

ไปสู?ระบบอัตโนมัติขั ้นสูง การกำหนดนโยบายและมาตรการรักษาความปลอดภัยของโครงสร#างพื้นฐานสำคัญ 

(Critical Infrastructure) ทางดิจิท ัล หร ือความปลอดทางไซเบอรN (Cyber Security) จ ึงทวีความสำคัญต?อ 

การสนับสนุนให#เศรษฐกิจภาคการขนส?งทางทะเลสามารถปรับตัวต?อเทคโนโลยีใหม?ดังกล?าว  

                ๑.๒.๓ สภาพแวดล0อมด0านภัยคุกคามข0ามชาติ ความเชื่อมโยงของการค#าและการคมนาคม

ระหว?างประเทศแบบโลกาภิวัตนNยังคงเปcนช?องทางของการก?ออาชญากรรมข#ามชาติประเภทต?าง ๆ รวมถึง 

ในบริบททางทะเล อาทิ การกระทำอันเปcนโจรสลัดและการปล#นเรือโดยใช#อาวุธ การก?อการร#าย การโยกย#ายถิ่นฐาน 

การค#ามนุษยN การค#าสิ่งผิดกฎหมาย รวมถึงยาเสพติด อาวุธและสินค#าที่ใช#ได#สองทาง (Dual-use goods)                     

สัตวNปåาและพันธุNพืชในประเภทที่ได#รับการคุ#มครอง ตลอดจนสินค#าหนีภาษีหรือละเมิดลิขสิทธิ์ นอกจากน้ี                   

การดำเนินกิจกรรมเกี ่ยวกับการค#าและการคมนาคมทางทะเลที ่พึ ่งพาเทคโนโลยีดิจิทัลมากขึ ้น ยังเพ่ิม                        

ความเปราะบางต?อภัยคุกคามทางไซเบอรNอีกด#วย 

                 ๑.๒.๔ สภาพแวดล0อมที่ส"งผลต"อระบบนิเวศทางทะเลและชายฝqrง การดำเนินกิจกรรม 

ของมนุษยNยังก?อให#เกิดผลกระทบต?อระบบนิเวศทางทะเลและชายฝbáงอย?างต?อเนื่อง โดยสามารถจำแนกเปcน ๓ กลุ?ม 

ได#แก? ๑) มลพิษ (Pollution) ซึ่งพบว?าพลาสติกเปcนขยะทะเลที่มีปริมาณมากที่สุด รวมถึงขยะทางการแพทยN

ในห#วงการแพร?ระบาดของโรคโควิด-19 ๒) ความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศ (Ecological degradation)  

มีที่มาจากการใช#ประโยชนNจากทรัพยากรแบบเกินขีดความสามารถของการฟ©™นตัวตามธรรมชาติ ซึ่งอาจนำไปสู?

ปbญหาการขาดแคลนหรือการสูญพันธุNในระยะยาว และ ๓) การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) 

ซึ่งพบว?าปริมาณการปล?อยสารคารNบอนจากกิจกรรมของมนุษยNยังเพิ่มสูงขึ้น โดยอาจทำให#อุณหภูมิเฉลี่ยของ

โลกเพ่ิมสูงถึง ๒ องศาเซลเซียสภายในปQ ๒๕๙๓ ท้ังน้ี สืบเน่ืองจากสถานการณNข#างต#น การอนุรักษNทรัพยากรธรรมชาติ

และการพัฒนาอย?างยั่งยืน (Sustainable Development) มีแนวโน#มจะกลายเปcนบรรทัดฐานของการดำเนินกิจกรรม 

ด#านการพัฒนา การจัดการทรัพยากรทางทะเล การผลิตสินค#าและบริการ การศึกษาวิจัย ตลอดจนความร?วมมือ

ระหว?างประเทศต?อไป 
 

        ๒. สถานการณfระดับภูมิภาคเอเชีย  

  ทวีปเอเชีย รวมถึงบริเวณมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟäก เปcนจุดศูนยNกลางของ

ความขัดแย#งและการแข?งขันเชิงยุทธศาสตรNที ่มีความสำคัญระดับโลกแห?งหนึ่ง โดยการเปลี่ยนแปลงของ

ดุลอำนาจในภูมิภาคอันเปcนผลจากการขึ้นสู?สถานะประเทศมหาอำนาจระดับโลกของจีน ประกอบกับการเพ่ิม

บทบาทของประเทศมหาอำนาจอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอกพื้นที่เพื่อการรักษาผลประโยชนNทางทะเลของตน 
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ได#ทำให#เกิดสถานการณNที่ประเทศผู#มีส?วนได#ส?วนเสียในกิจการระดับภูมิภาคต?างมีจุดยืนทางการเมือง ลักษณะ

การตีความหลักกฎหมายระหว?างประเทศ และแนวทางการส?งเสริมระเบียบระหว?างประเทศ (Regional order) 

แตกต?างกันไป รวมถึงเปcนเงื่อนไขให#เกิดความขัดแย#งเกี่ยวกับการจัดการและใช#ประโยชนNจากเส#นทางคมนาคม

ทางทะเลพื้นที่ที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตรN ทั้งนี้ แนวโน#มของสถานการณNความมั่นคงทางทะเลระดับภูมิภาค

อินโด-แปซิฟäก สามารถพิจารณาได#จากพัฒนาการของประเด็นความมั่นคงในภูมิภาค ประกอบกับการกำหนด

ยุทธศาสตรNของประเทศท่ีมีบทบาทในภูมิภาค ดังน้ี  

            ๒.๑ สถานการณfบริเวณช"องทางคมนาคมทางทะเลซ่ึงมีความสำคัญเชิงยุทธศาสตรf 

         ๒.๑.๑ มหาสมุทรแปซิฟØก ๑) ทะเลจีนใต0 ยังคงมีประเด็นความขัดแย#งอันเนื ่องมาจาก 

ข#อพิพาทเรื่องการอ#างกรรมสิทธ์ิและการบริหารจัดการพื้นท่ีบริเวณหมู?เกาะพาราเซลสNและสแปรตลียN อีกทั้งมีแนวโน#ม

ของความตึงเครียดมากขึ้นจากการนำกำลังทหารของฝåายต?าง ๆ  เข#ามาในพื้นที่ ไม?ว?าการพัฒนากำลังทางทะเลของรัฐชายฝbáง 

และการปฏิบัติการทางทหารของประเทศผู#ใช#เส#นทางคมนาคมทางทะเลจากนอกภูมิภาค ๒) ช"องแคบมะละกา ยังเกิด

เหตุกระทำอันเปcนโจรสลัดและการปล#นเรือโดยใช#อาวุธอย?างต?อเนื่อง ๓) ทะเลตะวันออก ข#อพิพาทเกี่ยวกับเขตแดน

ทางทะเล ได#แก? การอ#างสิทธิทับซ#อนระหว?างญี่ปุåนและเกาหลีใต#บริเวณหมู?เกาะทาเคชิมา/ตอกโด อีกทั้งการอ#างสิทธิ

ทับซ#อนระหว?างจีน ญี่ปุåน และไต#หวันบริเวณหมู?เกาะเตียวหยู/เซนกากุ ซึ่งนำไปสู?การตอบโต#ระหว?างกันด#วยมาตรการ

ทางเศรษฐกิจ การทูต ตลอดจนการฝùกซ#อมทางทะเล ๔) ช"องแคบไต0หวัน ไต#หวันถือพื ้นที ่ที ่มีความสำคัญต?อ 

การรักษาอำนาจอธิปไตยและบูรณภาพแห?งดินแดนของจีนท่ีไม?สามารถประนีประนอมได# อีกทั ้งเปcนประเด็น

ละเอียดอ?อนที่สุดเกี่ยวกับความสัมพันธNระหว?างจีน - สหรัฐฯ โดยมีความเสี่ยงที่สถานการณNความตึงเครียดจะยกระดับ

เปcนความขัดแย#งอันเนื่องมาจากการใช#กำลังเพราะการประเมินที่ผิดพลาด ไม?ว?าจากการฝùกซ#อมรบของทั้งฝåายจีนและ

ไต#หวัน การปฏิบัติการ FONOPs ของสหรัฐฯ ร?วมกับกลุ ?ม QUAD และ ๕) คาบสมุทรเกาหลี ยังคงมีความ 

ตึงเครียดและกระทบต?อความสัมพันธNภายในภูมิภาคและระดับโลก เนื่องจากการพัฒนานิวเคลียรNและอาวุธที่มี

อานุภาพทำลายล#างสูง รวมถึงการทดสอบขีปนาวุธของเกาหลีเหนือนำไปสู?การตอบโต#ของเกาหลีใต#และประเทศ

นอกภูมิภาคอย?างสหรัฐอเมริกา ตลอดจนการเสริมสร#างศักยภาพทางทหารและกำลังอาวุธของประเทศภายในภูมิภาค  

          ๒.๑.๒ มหาสมุทรอินเดีย ประเทศซึ่งมีบทบาทการรักษาความมั่นคงในเส#นทางมหาสมุทร

อินเดียแต?เดิม อาทิ อินเดีย สหรัฐฯ ฝรั่งเศส มีข#อห?วงกังวลเรื ่องการขยายอิทธิพลของจีนผ?านการพัฒนา

โครงสร#างพื้นฐานและการลงทุนในเส#นทาง Belt and Road และ Maritime Silk Road ซึ่งอาจมีการใช#ประโยชนN 

ด#านการทหารควบคู?ไปกับกิจกรรมด#านเศรษฐกิจ จนกระทั่งเปcนอุปสรรคต?อการสัญจรทางทะเล กลุ?มประเทศดังกล?าว

จึงมีแนวโน#มจะกระชับความร?วมมือด#านความม่ันคงทางทะเล รวมถึงการยืนยันเสรีภาพการเดินเรือและบินผ?าน 

การพัฒนาระบบการตระหนักรู#ภาพสถานการณNทางทะเล (Maritime Domain Awareness) และการต?อต#าน

ภัยคุกคามข#ามชาติทางทะเล โดยแม#ว?าสถานการณNในพื้นที่ดังกล?าวยังไม?ถือเปcนความขัดแย#ง แต?การมีปฏิสัมพันธN 

ในลักษณะการแข?งขันมากกว?าการร?วมมืออย?างโปร?งใสและเปäดกว#าง สามารถนำไปสู?บรรยากาศของความหวาดระแวงต?อไป 

นอกจากนี้ สถานการณNบริเวณช?องทางคมนาคมสำคัญยังมีปbจจัยที่เกี่ยวข#อง ดังนี้ ๑) อ"าวเอเดนและชายฝqrง

สาธารณรัฐโซมาเลีย การกระทำอันเปcนโจรสลัดและการปล#นเรือมีความรุนแรงลดลง แต?ยังต#องเฝZาระวังปbจจัยสนับสนุน 

อาทิ สถานการณNความยากจนในประเทศชายฝbáงแอฟริกาตะวันออก และความเคลื่อนไหวของกลุ?มก?อการร#ายในเยเมน 
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และ ๒) อ"าวโอมาน (ช"องแคบฮอรfมุซ) ยังคงมีสถานะเปcนจุดยุทธศาสตรNที่สำคัญเพราะเปcนเส#นทางการขนถ?ายพลังงาน

จากตะวันออกกลางไปยังทั่วโลก อย?างไรก็ดี ความปลอดภัยในการเดินเรือผ?านช?องทางดังกล?าวได#รับผลกระทบ

จากความขัดแย#งระหว?างสหรัฐฯ และอิหร?าน  

         ๒.๑.๓ เส0นทางคมนาคมทางทะเลบริเวณอื่นที่เชื่อมโยงกับมหาสมุทรอินเดียและแปซิฟØก 

๑) ทะเลดำ ความปลอดภัยในการเดินเรือบริเวณทะเลดำและพ้ืนท่ีใกล#เคียงอาจได#รับผลกระทบจากสถานการณN

ความขัดแย#งระหว?างรัสเซียกับประเทศรอบบ#าน รวมถึงผู#สนับสนุนจากสหรัฐฯ กลุ?มประเทศยุโรปตะวันตก และองคNกร

สนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ  (North Atlantic Treaty Organization) ยกตัวอย?างความขัดแย#งกรณียูเครน

ในปQ ๒๕๖๕ ซึ่งกระทบต?อห?วงโซ?อุปทานการขนส?งสินค#าผ?านทะเลดำ อีกทั้งมีการออกมาตรการเกี่ยวกับท?าเรือ

อันสืบเนื่องจากการลงโทษทางเศรษฐกิจ ตลอดจนการใช#กำลังระหว?างคู?ขัดแย#งเพื่อโจมตีเรือหรือสินทรัพยN

เกี ่ยวกับการขนส?งทางทะเล ๒) ทะเลอารfกติก ปรากฏการณNน้ำแข็งละลายบริเวณขั้วโลกเหนือ อันเปcน 

ผลสืบเนื ่องจากการเปลี ่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ส?งผลให#นานาประเทศเล็งเห็นผลประโยชนNจาก 

การเข#าถึงพื้นที่ดังกล?าวเพื่อหาทรัพยากรธรรมชาติและใช#เส#นทางสัญจรทางทะเล จึงมีแนวโน#มที่นานาประเทศ 

จะแข?งขันกันเพื่อจัดสรรผลประโยชนNในพื้นที่ดังกล?าวต?อไป อาทิ รัสเซีย แคนาดา จีน สหรัฐฯ ญี่ปุåน กลุ?มประเทศ 

ในสหภาพยุโรป องคNกร NATO และ Arctic Council 

          ๒.๒ การรวมตัวของกลุ "มความร"วมมือด0านความมั ่นคงทางทะเลที ่มีนัยสำคัญต"อภูมิภาค                                

๑) กลุ"ม Quadrilateral Security Dialogue หรือ QUAD ประกอบด#วยสหรัฐฯ ออสเตรเลีย อินเดีย และญี่ปุåน  

ได#ยกระดับเปcนแนวร?วมทางการเมืองระดับภูมิภาคเพื่อทัดทานอิทธิพลของจีน โดยมีการขยายขอบเขตความร?วมมือ 

จากประเด็นทางการเมืองและความมั่นคงอย?างการส?งเสริมคุณค?าของระเบียบโลกแบบเสรีนิยม รวมถึงการยืนยัน 

ต?อหลักเสรีภาพการเดินเรือและบินผ?านในช?องทางคมนาคมทางทะเล ไปสู?ความร?วมมือเชิงเศรษฐกิจและการพัฒนา

เพื่อลดการพึ่งพาอิทธิพลของจีน อาทิ การจัดทำกรอบความร?วมมือด#านเศรษฐกิจ Indo-Pacific Economic 

Framework (IPEF) ซึ่งสาขาที่ส?งผลต?อกิจการทางทะเลจะรวมถึงประเด็นการรับมือต?อความเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ การส?งเสริมเศรษฐกิจภาคทะเล และการควบคุมห?วงโซ?อุปทานของสินค#าและระบบโครงสร#างพ้ืนฐาน

สำคัญของโครงข?ายสารสนเทศที่มีความสำคัญเชิงยุทธวิธี ๒) กรอบความเปyนหุ0นส"วนความมั่นคงไตรภาคี 

(Trilateral Security Partnership) หรือ AUKUS ประกอบด#วย ออสเตรเลีย สหราชอาณาจักร และสหรัฐฯ  

ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนกันยายน ๒๕๖๔ มีวัตถุประสงคNหลักเพื่อพัฒนาขีดความสามารถด#านการปฏิบัติการร?วม 

(Interoperability) รวมถึงการปฏิบัติการใต#น้ำ (Underwater capabilities) ซึ่งออสเตรเลียจะได#รับการสนับสนุน

ด#านเทคโนโลยีเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียรN (Nuclear-powered submarines) ให#เข#ามาประจำการ ซึ่งจะส?งผลต?อ

ความมั่นคงระดับภูมิภาค รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติการเชิงรุกเพื่อเฝZาระวังและปZองปราม

ความเคล่ือนไหวด#านการทหารของจีน การเร?งพลวัตการแข?งขันด#านการทหาร และผลกระทบต?อบทบาทของอาเซียน 

          ๒.๓ สถานการณfภัยคุกคามข0ามชาติทางทะเลที่สำคัญ ๑) การกระทำอันเปyนโจรสลัดและ 

การปล0นเรือโดยใช0อาวุธ ซึ่งมีปbจจัยเสริม ได#แก? สภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัวหลังการแพร?ระบาดของโรคโควิด-19                

ทำให#ประชากรในพื้นที ่ชายฝb áงอาจหันมาก?ออาชญากรรมทางเศรษฐกิจ โดยพื ้นที ่ท่ีควรเฝZาระวัง ได#แก?         

ช?องแคบมะละกา ช?องแคบสิงคโปรN ทะเลซูลู-เซเลเบส น?านน้ำโซมาเลียและอ?าวเอเดน และอ?าวกินี ๒) การก"อการร0าย 
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มีจำนวนการก?อเหตุต่ำ แต?ยังคงต#องมีการเฝZาติดตามระยะต?อไป ๓) การแพร"ขยายอาวุธ โดยเฉพาะที่เกี่ยวข#อง 

กับโครงการพัฒนาอาวุธนิวเคลียรNและขีปนาวุธของเกาหลีเหนือ และ ๔) ภัยข0ามชาติประเภทอื่น ๆ อาทิ  

การโยกย#ายถิ่นฐาน การค#ามนุษยN การค#าสิ่งผิดกฎหมาย รวมถึงยาเสพติด อาวุธและสินค#าที่ใช#ได#สองทาง 

(Dual-use goods) สัตวNปåาและพันธุNพืชในประเภทท่ีได#รับการคุ#มครอง ตลอดจนสินค#าหนีภาษีหรือละเมิดลิขสิทธ์ิ 

       ๒.๔ การกำหนดยุทธศาสตรfทางทะเลของประเทศที่มีบทบาทสำคัญในภูมิภาค ประกอบด#วย           

๑) เครือรัฐออสเตรเลีย นโยบายด#านการปZองกันประเทศตามเอกสาร 2020 Defence Strategic Update มุ?งเน#น

การปZองปรามแบบเชิงรุกเพื่อตอบสนองต?อการแข?งขันเชิงยุทธศาสตรNระดับภูมิภาค โดยออสเตรเลียอยู?ระหว?าง

การส?งเสริมปฏิสัมพันธNและความเปcนหุ#นส?วนด#านความมั่นคงทางทะเล อาทิ ปฏิบัติการ Indo - Pacific Endeavour  

เพื ่อเยือนกองทัพเรือและการฝùกกับมิตรประเทศ อีกทั้งได#ทำความตกลง AUKUS เพื่อรับการถ?ายทอดเทคโนโลยี 

การปฏิบัติการใต#น้ำจากสหราชอาณาจักรและสหรัฐฯ ๒) สาธารณรัฐประชาชนจีน ได#เร?งพัฒนาขีดความสามารถของ

กำลังทางเรืออันสอดคล#องกับเปZาหมายทางยุทธศาสตรNอันรวมถึง (๑) การรักษากรรมสิทธิ์เหนือเกาะในทะเลจีนใต# 

และทะเลจีนตะวันออก (๒) การคุ#มครองเส#นทางขนส?งทางทะเล (๓) การยกระดับสถานะเพ่ือเปcนมหาอำนาจระดับโลก 

และ (๔) การปฏิบัติการปZองกันประเทศทางทะเลในระยะไกล (Far-Sea Defense) โดยจีนอยู?ระหว?างพัฒนาท?าเรือ

และสิ่งอำนวยความสะดวกภายใต#นโยบายความริเริ่มแถบและเส#นทาง (Belt and Road Initiative-BRI) หรือเส#นทาง

สายไหมทางทะเลแห?งศตวรรษที่ ๒๑ (21st Century Maritime Silk Road) เพื่อรองรับการขนส?งสินค#าและพลังงาน 

นอกจากน้ี จีนยังส?งเสริมบทบาทนำภายใต#กรอบแนวคิดเศรษฐกิจภาคทะเล (Blue Economy) ซึ่งให#ความสำคัญกับ

ความร?วมมือ ๕ สาขา ได#แก? (๑) การพัฒนาสีเขียว (Green development) (๒) ความม่ังค่ังทางทะเล (Ocean-based 

prosperity) (๓) ความมั่นคงทางทะเล (Maritime security) (๔) การเติบโตทางนวัตกรรม (Innovative growth) และ 

(๕) การจัดการปกครองโดยร?วมมือกัน (Collaborative governance) ๓) กลุ"มประเทศในทวีปยุโรป สหภาพยุโรป 

มีการกำหนดยุทธศาสตรNต?อภูมิภาคอินโด-แปซิฟäก ตามท่ีปรากฏในเอกสาร EU Strategy for Cooperation in 

the Indo-Pacific 2021 และ EU Strategic Compass 2022 ซึ่งให#ความสำคัญต?อความร?วมมือเพื่อส?งเสริม

และปกปZองส ันต ิภาพ เสถ ียรภาพ และสถาปbตยกรรมด#านความมั ่นคงในภูม ิภาคท่ีเป äดกว #างและ 

อิงกฎกติการะหว?างประเทศ ย้ำการสนับสนุนความเปcนศูนยNกลางของอาเซียน (ASEAN centrality) และ

กระบวนการที่นำโดยอาเซียนในการจัดทำประมวลการปฏิบัติในทะเลจีนใต# (Code of Conduct in the 

South China Sea: COC) ตลอดจนเน#นย้ำความสำคัญของประเด็นสมุทราภิบาล (Ocean Governance) 

เพื่อให#เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลที่ยั่งยืน โดยมุ?งเน#นกิจกรรมอันได#แก? (๑) การส?งกำลังทางเรือ

มาร?วมปฏิบัติการด#านความมั ่นคงทางทะเล (Naval presence) ตามกรอบกฎหมายภายใต#อนุสัญญา

สหประชาชาติว?าด#วยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ (United Nations Convention on the Law of the Sea: 

UNCLOS) ค.ศ. ๑๙๘๒ และการแสดงอำนาจทางทะเลอย?างสอดประสาน (Coordinated Maritime 

Presences: CMP) (๒) การดำเนินโครงการสร#างเสริมขีดความสามารถด#านความมั่นคงทางทะเล รวมถึง 

ความตระหนักรู#ภาพสถานการณNทางทะเลให#กับประเทศชายฝbáง (๓) การเพิ่มบทบาทในสถาปbตยกรรมด#าน

ความมั่นคงของอาเซียน และ (๔) การหารืออย?างต?อเนื่องกับประเทศต?าง ๆ ในภูมิภาคอินโด-แปซิฟäก เช?น จีน 

เกาหลีใต# ญี่ปุåน และไทย ในเรื่องประมง IUU และการส?งเสริมประมงแบบยั่งยืน นอกจากนี้ ยังมีการดำเนิน
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บทบาทของรายประเทศ ได#แก? สาธารณรัฐฝรั ่งเศส สหพันธfสาธารณรัฐเยอรมัน และสหราชอาณาจักร  

ที่ร?วมส?งเรือรบสัญจรผ?านบริเวณทะเลจีนใต#บ?อยครั้งเพื่อยืนยันต?อหลักเสรีภาพการเดินเรือและบินผ?านตั้งแต?ปQ ๒๕๖๔ 

เปcนต#นมา ๓) สาธารณรัฐอินเดีย ให#ความสำคัญต?อการรักษาและปกปZองผลประโยชนNทางทะเล โดยเฉพาะ 

ในมหาสมุทรอินเดียซึ่งมีความสำคัญในเชิงยุทธศาสตรNต?ออินเดียทั้งด#านความมั่นคง เศรษฐกิจ และพลังงาน 

รวมทั้งเส#นทางคมนาคมขนส?งทางทะเลที่สำคัญ โดยการขยายบทบาทของจีนเมื ่อมีการดำเนินโครงการ  

Belt and Road Initiative ประกอบกับกรณีพิพาทเรื่องเขตแดนทางบกส?งผลให#อินเดียพยายามสร#างเสริม 

ขีดความสามารถด#านความมั่นคงทางทะเลร?วมกับมิตรประเทศเพื่อทัดทานอิทธิพลของจีนอย?างชัดเจนยิ่งข้ึน 

โดยร?วมสนับสนุนหลักเสรีภาพการเดินเรือและบินผ?านในทะเลจีนใต#และความร?วมมือแบบพหุภาคีในภูมิภาค 

อีกท้ังยังส?งเสริมความร?วมมือและการพัฒนาภายใต#แนวคิดเศรษฐกิจภาคทะเล ซ่ึงประกอบด#วย ๗ ประเด็นสำคัญ 

ได#แก? สมุทราภิบาล การวางแผนเชิงพื้นที่ทางทะเล (Marine Spatial Planning) บริเวณชายฝbáงและการท?องเที่ยว 

การทำประมงและเพาะเลี้ยงสัตวNน้ำ การพัฒนาเทคโนโลยีและการผลิตภาคอุตสาหกรรม ความเชื่อมโยงของ

ระบบโลจิสติกสN การทำเหมืองแร?และการขุดเจาะพลังงานนอกชายฝbáง และการปฏิสัมพันธNกับต?างประเทศ 

ในเชิงยุทธศาสตรNและความมั่นคง ๔) ญี่ปุ∞น มุ?งเสริมสร#างความร?วมมือทั้งกับประเทศที่มีทัศนะใกล#เคียงกัน 

รวมถึงแบบพหุภาคีทั้งในกรอบของกลุ?ม QUAD และอาเซียน เพื่อสร#างความเข#มแข็งของแนวร?วมในการสกัดก้ัน

การขยายอิทธิพลทางทะเลของจีน ซึ่งอาจส?งผลกระทบต?อข#อพิพาทบริเวณทะเลจีนตะวันออก ทั้งนี้ ได#ดำเนิน

บทบาทเชิงรุกอย?างการให#ความช?วยเหลือเพื่อเผยแพร?แนวคิดเสรีภาพการเดินเรือและบินผ?าน หลักนิติธรรม  

(Rule of Law) ในการดำเนินกิจกรรมทางทะเล รวมถึงร?วมลงทุนทางวิชาการและเศรษฐกิจภาคทะเล และ  

๕) สหรัฐอเมริกา ให#ความสำคัญกับการปกปZองผลประโยชนNและความมั่นคงทางทะเล จากเส#นทางเดินเรือและ

ขนส?งสินค#า รวมถึงการติดตามความเคลื่อนไหวของประเทศคู?ขัดแย#งและกลุ?มอาชญากรรมข#ามชาติที่จะเปcนภัย

คุกคามต?อผลประโยชนNดังกล?าว ตลอดจนการเตรียมการเพื ่อรับมือต?อการเปลี ่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

ทั้งนี้ สหรัฐฯ ให#ความสำคัญต?อมหาสมุทรแปซิฟäกและภูมิภาคเอเชียยิ่งขึ้น สืบเนื่องจากการเผยแพร?นโยบาย 

Free and Open Indo-Pacific ซ่ึงมีนัยของการสกัดก้ันอิทธิพลของจีนในภูมิภาค ประกอบด#วย (๑) หลักอธิปไตย

และการเปcนอิสระของชาติต?าง ๆ (๒) การแก#ไขความขัดแย#งด#วยสันติวิธี (๓) การค#าและการลงทุนเพื่อพัฒนาความ

เชื ่อมโยงระหว?างประเทศที่เปäดกว#าง เสรี และเปcนธรรม และ (๔) การรักษากติการะหว?างประเทศ รวมถึง 

หลักเสรีภาพการเดินเรือและบินผ?าน ในทางปฏิบัติ สหรัฐฯ ดำเนินความร?วมมือกับเครือข?ายพันธมิตร หุ#นส?วน 

และคู?เจรจาหลายระดับ รวมถึงกลุ?ม QUAD กลุ?มความร?วมมือไตรภาคี AUKUS กลุ?มพันธมิตรด#านข?าวกรอง 
ทางความม่ันคง Five Eyes กลุ?มอาเซียน และการดำเนินนโยบาย Build Back Better ร?วมกับกลุ?มประเทศ G7 

 

      ๓. สถานการณfในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต0  

          การรวมกลุ ?มระดับภูมิภาคภายใต#กรอบอาเซียนมีความรุดหน#าเกี ่ยวกับการผลักดัน 

ความร?วมมือทางทะเลในระดับระหว?างรัฐบาลซึ่งครอบคลุมทั้งมิติการเมืองและความมั่นคง เศรษฐกิจ และ

สังคมและวัฒนธรรม โดยอาเซียนยังพัฒนาบทบาทเปcนแกนกลางเพื่อประสานความร?วมมือระหว?างประเทศผู#มี

ส?วนได#ส?วนเสีย รวมถึงประเทศคู?เจรจาจากนอกภูมิภาค อย?างไรก็ดี การดำเนินบทบาทร?วมกันของประเทศ

สมาชิกอาเซียนยังคงต#องเผชิญกับความท#าทายอันเกิดจากการแข?งขันทางยุทธศาสตรNระดับภูมิภาคอันเปcนผลสืบเน่ือง
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จากทั้งปbจจัยภายนอก ได#แก? การขยายอิทธิพลของจีน ประกอบกับนโยบายของสหรัฐอเมริการวมถึงประเทศ

พันธมิตรและหุ#นส?วน ซึ่งหันกลับมาให#ความสนใจต?อเอเชียเพื่อรักษาผลประโยชนNทางทะเล โดยเฉพาะกรณี 

การจัดการความขัดแย#งในทะเลจีนใต# อีกทั้งพลวัตภายในเกี่ยวกับการดำเนินยุทธศาสตรNด#านความมั่นคงของ 

แต?ละประเทศ อาทิ การจัดการข#อพิพาทเขตแดน การสะสมอาวุธเพื่อการปZองกันประเทศและการปZองปราม และ 

การสร#างเครือข?ายพันธมิตรด#านการทหาร  

           ๓.๑ พัฒนาการสำคัญของการสร0างเสริมความร"วมมือทางทะเลภายใต0กรอบอาเซียน 

อาเซียนได#กำหนดท?าทีด#านการเมืองและความมั่นคงตามเอกสาร ASEAN Outlook on the Indo Pacific  

ซึ่งมุ?งเน#นการดำเนินปฏิสัมพันธNแบบยึดถือกฎกติกา (Rule-Based Order) การปฏิบัติตามกฎหมายระหว?างประเทศ 

การแก#ไขความขัดแย#งด#วยสันติวิธี และการส?งเสริมความร?วมมือในทุกมิติ รวมถึงความร?วมมือทางทะเล ในทางปฏิบัติ 

ได#มีการส?งเสริมความร?วมมือทางทะเลอย?างเปcนองคNรวม โดยนอกจากจะบรรจุประเด็นดังกล?าวอยู?ในแผนงาน 

ASEAN Political-Security Community (APSC) Blueprint ซึ ่งกำหนดให#มีการจัดตั ้งกลไกหารือ ASEAN 

Maritime Forum (AMF) เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมอง ผลักดัน และติดตามความร?วมมือทางทะเลในภาพรวม  

อีกทั้งมีการผลักดันความร?วมมือด#านความมั่นคงทางทะเลผ?านกลไกต?าง ๆ อาทิ ASEAN Regional Forum (ARF) 

Inter-sessional Meeting on Maritime Security (ISM), ASEAN Defense Minister’s Meeting (ADMM) ASEAN 

Defense Minister’s Meeting - Plus (ADMM-Plus) และกลไก ASEAN Ministerial Meeting on Transnational 

Crime (AMMTC)/ASEAN Senior Officials Meeting on Transnational Crime (SOMTC) และการเจรจาจ ั ดทำ

ประมวลการปฏิบัติในทะเลจีนใต# (Code of Conduct in the South China Sea: COC) ร?วมกับจีน อาเซียนยัง

บรรลุผลในการกำหนดท?าทีและแผนงานด#านความร?วมมือทางทะเลสาขาอื่น ๆ อาทิ ด#านการทำประมง การเชื่อมต?อ

ด#านการคมนาคม การส?งเสริมการท?องเที่ยว รวมถึงการอนุรักษNทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล#อม ซึ ่งเม่ือ 

ปQ ๒๕๖๔ มีการรับรองปฏิญญา ASEAN Declaration on the Blue Economy และการเปäดตัวแผนปฏิบัติการ 

ASEAN Regional Action Plan (RAP) on Combating Marine Debris 

              ๓.๒ การดำเนินยุทธศาสตรfทางทะเลของประเทศสมาชิกอาเซียน มีแนวโน#มให#ความสำคัญ

ต?อการสร#างเสริมขีดความสามารถด#านการปZองกันประเทศทางทะเลให#ทันต?อสมดุลกำลังทหาร (Balance of force) 

และการดำเนินยุทธศาสตรNการปZองปราม ประกอบกับการส?งเสริมความร?วมมือทางทะเลแบบพหุภาคี ได#แก?  

                          ๓.๒.๑ บรูไนดารุสซาลาม ให#ความสำคัญต?อการรักษาผลประโยชนNแห?งชาติทางทะเล 

จากการต?อต#านการก?อการร#ายและอาชญากรรมข#ามชาติ การกำกับดูแลทรัพยากรธรรมชาติ และการจัดการ

ภัยพิบัติ โดยมีการจัดตั้งกลไกเพื่อการบูรณาการกิจการความมั่นคงทางทะเลทั้งระดับนโยบายและกองกำลัง

เฉพาะกิจ (Special Force)  

     ๓.๒.๒ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย มีเปZาหมายทางยุทธศาสตรNในการส?งเสริมบทบาทนำ 

ด#านกิจการทางทะเล (Global Maritime Fulcrum) ซึ ่งพิจารณาถึงพลวัตของสถานการณNซึ ่งเชื ่อมโยงกัน 

ทั้งฝbáงมหาสมุทรอินเดียและแปซิฟäก (Between the two continents and two oceans worldview) หรือ 

 (Pan-Indo-Pacific vision) โดยอาศัยกลไกอาเซียนเพื่อผลักดันความเปcนแกนกลางขององคNกรระดับภูมิภาค 

การแก#ไขความขัดแย#งด#วยสันติวิธีและการยึดถือหลักกฎหมายระหว?างประเทศตาม และการคัดค#านกิจกรรม
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ด#านการทหารซึ่งอาจส?งผลกระทบต?อเสถียรภาพระดับภูมิภาค อีกด#านหนึ่ง อินโดนีเซียอยู?ระหว?างการพัฒนา

ขีดความสามารถด#านการปZองกันประเทศให#ทันสมัยตามยุทธศาสตรN Minimum Essential Force 2005 – 2024 

(MEF) การส?งเสริมอุตสาหกรรมปZองกันประเทศ และดำเนินความร?วมมือทางทะเลกับประเทศมหาอำนาจ 

อย?างสมดุล                            

     ๓.๒.๓ สหพันธรัฐมาเลเซีย ให#ความสำคัญต?อประเด็นการจัดการข#อพิพาทเขตแดนทางทะเล

รวมถึงกรณีทะเลจีนใต# ความไม?สงบบริเวณฝbáงตะวันออกของรัฐซาบาหNซึ่งพบความเคลื่อนไหวในทะเลซูลูและเซเลเบส 

และภัยคุกคามข#ามชาติทางทะเล ในการนี้ จึงอยู?ระหว?างการปรับปรุงขีดความสามารถด#านการปZองกันประเทศ

และรักษาผลประโยชนNทางทะเล ซึ่งมุ?งเน#นการปZองปรามการรุกล้ำอธิปไตยทางทะเล การปรับโครงสร#าง 

การกำลังทางเรือบริเวณจุดสำคัญทางยุทธศาสตรN โดยเฉพาะพื้นท่ีรัฐซาราวัก และฝbáงตะวันออกของรัฐซาบาหN 

รวมถึงการบูรณาการหน?วยงานด#านความมั่นคงทางทะเลให#เปcนเอกภาพ ซึ่งมีการจัดตั้งหน?วยเฉพาะกิจแห?งชาติ 

(National Task Force) เพ่ือจัดการปbญหาผู#ลักลอบเข#าเมืองทางทะเลในช?วงการแพร?ระบาดของโรคโควิด-19  

     ๓.๒.๔ สาธารณรัฐฟØลิปปØนสf ให#ความสำคัญต?อประเด็นการรักษาอธิปไตยเหนืออาณาเขต

ทางทะเลและเขตเศรษฐกิจจำเพาะ การแก#ไขข#อพิพาทเขตแดนทางทะเลซึ่งรวมทั้งกรณีทะเลจีนใต#และ 

อาณาเขตทางทะเลที่ติดต?อกับอินโดนีเซียและฟäลิปปäนสN การปกปZองทรัพยากรธรรมชาติ การรักษาความปลอดภัย

ทางทะเล รวมถึงการต?อต#านการกระทำอันเปcนโจรสลัดและการปล#นเรือ การค#ามนุษยN การก?อเหตุความไม?สงบ 

อีกทั้งการจัดการปbญหาความขัดแย#งภายในประเทศที่นำไปสู?การก?อเหตุรุนแรง ในการนี้ ฟäลิปปäนสNมุ?งเน#น 

การปรับปรุงขีดความสามารถของกองทัพให#ทันสมัย ประกอบกับการดำเนินความสัมพันธNและความร?วมมือ 

กับมิตรประเทศอย?างสมดุล  

      ๓.๒.๕ สาธารณรัฐสิงคโปรf สืบเนื่องจากการท่ีภาคเศรษฐกิจส?วนสำคัญพึ่งพาการคมนาคม

ทางทะเล สิงคโปรNจึงให#ความสำคัญต?อความมั่นคงทางทะเลในมิติของการรักษาความปลอดภัยของการเดินเรือ

และการต?อต#านภัยคุกคามข#ามชาติ โดยเปcนประเทศที่ตั้งของศูนยNข#อมูลความตระหนักรู#ภาพสถานการณNทางทะเล

ระดับภูมิภาค ได#แก? ศูนยN Information Sharing Center ของกรอบความร?วมมือ Regional Cooperation Agreement on 

Combating Piracy and Armed Robbery against Ships in Asia (ReCAAP) และศูนยN Information Fusion Center 

(IFC) นอกจากน้ี ข#อพิพาทเขตแดนทางทะเลกับมาเลเซีย และความขัดแย#งกรณีทะเลจีนใต#ซึ่งมีผลกระทบต?อการใช#

เส#นทางการคมนาคมทางทะเล ยังทำให#สิงคโปรNเพิ่มขีดความสามารถด#านการปZองกันประเทศทางทะเลยิ่งข้ึน  

                          ๓.๒.๖ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สืบเนื่องจากข#อพิพาทกรณีทะเลจีนใต#ประกอบ

กับตำแหน?งท่ีต้ังใกล#กับจีน เวียดนามมีการปรับปรุงกำลังการปZองกันประเทศทางทะเลอย?างต?อเน่ือง อย?างไรก็ดี 

ยังคงดำเนินความสัมพันธNระหว?างประเทศโดยมุ?งเน#นการแก#ไขข#อพิพาทด#วยสันติวิธีและหลักกฎหมายระหว?าง

ประเทศ อีกทั้งยึดถือหลักการรักษาสมดุลจากการไม?เข#าเปcนพันธมิตรทางทหารของฝåายใดฝåายหนึ่ง และ

ส?งเสริมความร?วมมือด#านความม่ันคงกับมิตรประเทศอย?างรอบด#าน                             

     ๓.๒.๗ ราชอาณาจักรกัมพูชา มุ?งเน#นดำเนินยุทธศาสตรNความมั่นคงทางทะเลเชิงปZองกัน

ตามแผนพัฒนาประเทศ “ยุทธศาสตรNสี ่เหลี่ยม” ซึ่งให#ความสำคัญกับการจัดการปbญหาข#อพิพาทเขตแดนกับ 
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ประเทศเพื่อนบ#าน อีกทั้งอยู?ระหว?างการดำเนินโครงการพัฒนาท?าเรือน้ำลึก ได#แก? ๑) ท?าเรือของเขตการท?องเที่ยว

ดาราสากอรN ซ่ึงได#รับทุนสนับสนุนจากกองทุน Belt and Road Initiative และ ๒) การปรับปรุงฐานทัพเรือเรียม  

     ๓.๒.๘ สาธารณรัฐแห"งสหภาพเมียนมา มีนโยบายปรับปรุงขีดความสามารถด#านการปZองปราม

และการปฏิบัติการทางทะเลระยะไกลฝbáงด#วยการนำเรือดำน้ำมาประจำการ โดยสืบเนื่องจากกรณีพิพาท 

กับบังกลาเทศเกี่ยวกับการจัดการเขตแดนทางทะเล การปกปZองผลประโยชนNจากทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล 

ประกอบกับความต#องการปรับสมดุลของกำลังทางเรือให#ทันต?อกำลังของประเทศเพื่อนบ#านในเอเชียตะวันออก

เฉียงใต# ทั้งนี้ การแข?งขันระหว?างประเทศมหาอำนาจระดับภูมิภาคเปcนโอกาสซึ่งทำให#เมียนมาได#รับมอบเรือดำน้ำ 

มาประจำการท้ังจากอินเดียและเมียนมา และเมียนมายังมีแผนจัดซ้ือเรือดำน้ำเพ่ิมจากรัสเซียในอนาคต 
 

   ๔. สถานการณfความสัมพันธfระหว"างไทยและประเทศรอบบ0าน  

       การรักษาผลประโยชนNทางทะเลบริเวณอาณาเขตไทยยังคงมีความท#าทายจากประเด็นความมั่นคง 

อันมีลักษณะข#ามเขตแดน รวมถึงการรุกล้ำอาณาเขต การลักลอบค#าและลำเลียงสิ่งผิดกฎหมาย การโยกย#ายถิ่นฐาน 

การค#ามนุษยN และการทำประมงผิดกฎหมาย ขณะเดียวกัน ความสัมพันธNกับประเทศรอบบ#านในมิติของการจัดการ

เขตแดนทางทะเลเปcนส?วนสำคัญที่ส?งผลต?อการร?วมมือในการจัดการปbญหาข#างต#น รวมถึงการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ  

         ๔.๑ ความม่ันคงบริเวณอาณาเขตทางทะเล  

      ๔.๑.๑ การรุกล้ำอาณาเขตทางทะเล พบว?ากรณีส?วนใหญ?เกิดจากเรือประมงในประเทศ

เพ่ือนบ#านซ่ึงอาจมีข#อจำกัดเร่ืองเทคโนโลยีระบุพิกัดเรือ หรือมีเจตนาเข#ามาหาสัตวNน้ำในพ้ืนท่ีท่ีอุดมสมบูรณN  

      ๔.๑.๒ การลักลอบค0าและขนส"งสินค0าผิดกฎหมาย ได#แก? ๑) ยาเสพติด มีเส#นทางการลำเลียง

ผ?านประเทศไทย รวมถึงท่ีมีการส?งต?อไปยังประเทศที่สาม ได#แก? (๑) เส#นทางสามเหลี่ยมทองคำและแม?น้ำโขง หรืออ?าวไทย 

และ (๒) เส#นทางทะเลอันดามันเพื่อเข#าสู?ไทยและมาเลเซีย ทั้งนี้ การแพร?กระจายยาเสพติดทางทะเลมีปbจจัยเพิ่มเติม

การตั้งโรงงานผลิตใหม?ในประเทศเพื่อนบ#าน อีกทั้งการปäดพรมแดนทางบกในช?วงการแพร?ระบาดของโรคโควิด-19        

ทำให#มีการเปลี่ยนเส#นทางจากทางบกไปสู?ทางทะเลมากขึ้น ๒) น้ำมันเชื้อเพลิง มีปbจจัยผลักดันหลักคือราคาจำหน?าย 

ในประเทศเพื่อนบ#านซึ่งต่ำกว?าราคาในไทย โดยพบความพยายามขนถ?ายน้ำมันในเขตน?านน้ำสากลเพื่อเลี่ยงการจับกุม

มากขึ้น ๓) สินค0าเกี่ยวกับอาชญากรรมด0านสิ่งแวดล0อม ๔) สินค0าอื่น ๆ รวมถึงอาวุธ สินค#าละเมิดลิขสิทธิ์และสินค#า

หนีภาษี ซ่ึงอาจมีความเก่ียวข#องกับอาชญากรรมอ่ืน  ๆอาทิ การฟอกเงิน หรือการก?อเหตุรุนแรง  

      ๔.๑.๓ การลักลอบเข0าเมือง สภาพเศรษฐกิจตกต่ำอันสืบเน่ืองจากการแพร?ระบาดของโรค      

โควิด-19 ประกอบกับสถานการณNความขัดแย#งในประเทศเพื่อนบ#าน อาทิ เมียนมา ตลอดจนประเทศในภูมิภาค

ใกล#เคียง เปcนปbจจัยผลักดันให#เกิดการโยกย#ายถิ่นฐานและการลักลอบเข#าเมืองจากทั้งทางบกและทางทะเล  

การโยกย#ายถิ่นฐานดังกล?าวมีลักษณะผสม (Mixed migration) ซึ่งสามารถพบผู#โยกย#ายถ่ินฐานหลายประเภท 

ที่สำคัญ ได#แก? ๑) ผู0โยกย0ายถิ่นฐานโดยมีแรงจูงใจทางเศรษฐกิจ โดยแรงงานจากประเทศรอบบ#านได#เปcนส?วนสำคัญ

ของภาคเศรษฐกิจของไทยที่ต#องอาศัยแรงงานเปcนหลัก (Labor-intensive Industry) รวมถึงอุตสาหกรรมประมง  

๒) ผู0หลบหนีเข0าเมืองเนื่องจากหนีภัยการสู0รบหรือความขัดแย0งในประเทศ นอกจากนี้ การลักลอบเข#าเมือง
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ซึ่งไม?ผ?านการคัดกรองตามกระบวนการตรวจคนเข#าเมือง ยังเปcนปbจจัยนำไปสู?ภัยข#ามชาติประเภทอื่น ๆ อาทิ 

เครือข?ายการนำพาข#ามแดน (Human smuggling) หรือขบวนการค#ามนุษยN (Human trafficking)  

         ๔.๒ ความสัมพันธfทวิภาคีด0านกิจการทางทะเลกับประเทศรอบบ0าน มีสถานะความคืบหน#า

เก่ียวกับการจัดการเขตทางทะเลเปcนรายประเทศ ดังน้ี  

      ๔.๒.๑ สาธารณรัฐอินเดีย ไทยและอินเดียได#แบ?งเขตทางทะเลทั้งเขตไหล?ทวีปและ           

เขตเศรษฐกิจจำเพาะเสร็จสิ้นแล#ว โดยได#จัดทำความตกลงร?วมกันทั้งสิ้น ๔ ฉบับ และหนังสือแลกเปลี่ยน         

ว?าด#วยการกำหนดเขตเศรษฐกิจจำเพาะระหว?างสองประเทศในทะเลอันดามัน ซึ ่งมีผลบังคับใช#เมื ่อวันท่ี  

๔ มิถุนายน ๒๕๔๒  

      ๔.๒.๒ สาธารณรัฐแห"งสหภาพเมียนมา ไทยและเมียนมาได#มีการแบ?งเขตทางทะเลแล#วบางส?วน

โดยคงเหลือการแบ?งพื้นที่ตั้งแต?ปากแม?น้ำกระบุรี/ปากจั่น ถึงทะเลปäดระหว?างเกาะสุรินทรNและเกาะคริสตี 

ยาวประมาณ ๕๐ ไมลNทะเล เนื่องจากไทยและเมียนมาต?างอ#างกรรมสิทธิ์เหนือเกาะ ๓ เกาะบริเวณปากแม?น้ำ

ปากจั่น ซึ่งส?งผลต?อการกำหนดเขตทางทะเลตาม UNCLOS ค.ศ. ๑๙๘๒ ทำให#ทั้งสองฝåายอ#างเส#นเขตทางทะเล 

ไม?ตรงกันและก?อให#เกิดพื้นที่อ#างสิทธิทับซ#อน ซึ่งประเด็นดังกล?าวจะได#รับการเจรจาโดยคณะกรรมการเขตแดนร?วม

ไทย-เมียนมาต?อไป  

     ๔.๒.๓ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ไทยและอินโดนีเซียได#จัดทำความตกลงร?วมกันทั้งสิ้น ๔ ฉบับ 

และได#ยึดถือเส#นแบ?งเขตทางทะเลตามความตกลงดังกล?าวเปcนเส#นแบ?งเขตไหล?ทวีปและเขตเศรษฐกิจจำเพาะ

มายาวนาน ล?าสุด เมื่อวันท่ี ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๓๑ ประเทศไทยมีพระบรมราชโองการประกาศเขตเศรษฐกิจจำเพาะ

ของราชอาณาจักรไทยด#านทะเลอันดามันโดยกำหนดจุดพิกัดภูมิศาสตรN (Geographical Co-ordinates)  

เปcนจุดเดียวกันกับประกาศเขตไหล?ทวีป ซ่ึงหลังจากแจ#งให#ประเทศต?าง ๆ ทราบแล#ว และไม?มีการคัดค#าน  

     ๔.๒.๔ มาเลเซีย การเจรจาเพื่อกำหนดเขตแดนทางทะเลระหว?างไทยและมาเลเซีย คงเหลือ

บริเวณซึ่งมีการอ#างสิทธิในพื้นที่ทับซ#อนประมาณ ๗,๒๕๐ ตารางกิโลเมตร โดยรัฐบาลทั้งสองประเทศจึงได#ลงนาม 

ในบันทึกความเข#าใจระหว?างราชอาณาจักรไทยและมาเลเซียเกี ่ยวกับการจัดตั ้งองคNกรร?วมเพื ่อแสวงประโยชนN 

จากทรัพยากรในพื้นดินใต#ทะเลในบริเวณที่กำหนดของไหล?ทวีปของประเทศทั้งสองในอ?าวไทย (Memorandum of 

Understanding between Malaysia and the Kingdom of Thailand on the Establishment of the Joint 

Authority for the Exploitation of the Resources of the Sea Bed in a Defined Area of the Continental Shelf 

of the Two Countries in the Gulf of Thailand) พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงได#กำหนดพ้ืนท่ีพัฒนาร?วมไทย - มาเลเซีย (Joint 

Development Area: JDA) และองคNกรร?วมไทย–มาเลเซีย (Malaysia – Thailand Joint Authority: MTJA) เพื ่อรวมสิทธิ 

และความรับผิดชอบแทนรัฐบาลทั้งสองในการสำรวจและแสวงประโยชนNจากทรัพยากรธรรมชาติในพื้นดินใต#ทะเล 

และใต#ดินที่ไม?มีชีวิตในบริเวณเหลื่อมล้ำกันเปcนเวลาห#าสิบปQนับจากวันที่บันทึกดังกล?าวมีผลบังคับใช# ทั้งน้ี 

สืบเนื่องจากข#อ ๖ (๒) ของบันทึกความเข#าใจฯ ทั้งรัฐบาลไทยและมาเลเซียได#ยืนยันการมีผลบังคับใช#ต?อไป 

ของบันทึกความเข#าใจฯ แล#วเม่ือปQ ๒๕๖๐  

      ๔.๒.๕ ราชอาณาจักรกัมพูชา การจัดการเขตทางทะเลมีความคืบหน#าดังน้ี ๑) กัมพูชา

ประกาศเขตไหล?ทวีปเมื่อปQ ๒๕๑๕ และไทยประกาศเขตไหล?ทวีปเมื่อปQ ๒๕๑๖ โดยการประกาศเขตไหล?ทวีป
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ของทั้งสองประเทศทำให#เกิดพื้นที่อ#างสิทธิในไหล?ทวีปทับซ#อนกันประมาณ ๒๖,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร และ        

๒) ไทยและกัมพูชาได#ลงนามในบันทึกความเข#าใจ (MoU) ระหว?างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลกัมพูชาว?าด#วยพ้ืนที่ที่ไทย

กัมพูชาอ#างสิทธิในไหล?ทวีปทับซ#อนกัน (OCA) เมื่อวันท่ี ๑๘ มิถุนายน ๒๕๔๔ ซึ่งแสดงเจตนารมณNของทั้งสองฝåาย 

ในการเร?งเจรจาเพื่อแก#ไขปbญหาพื้นท่ีที่ไทยและกัมพูชาอ#างสิทธิในไหล?ทวีปทับซ#อนกัน ทั้งน้ี ไทยและกัมพูชาอยู?ระหว?าง

การเจรจาในกรอบกลไกคณะกรรมการร?วมด#านเทคนิคไทย-กัมพูชา (Joint Technical Committee: JTC) บนพื้นฐาน

ของ MoU ปQ ๒๕๔๔  

    ๔.๒.๖ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ไทยและเวียดนามมีการเจรจาเขตทางทะเลร?วมกัน

ตั้งแต?ปQ ๒๕๑๕ นำไปสู?การแบ?งเขตทางทะเลตามความตกลงระหว?างรัฐบาลแห?งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาล                    

แห?งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามว?าด#วยการแบ?งเขตทางทะเลระหว?างประเทศทั้งสองในอ?าวไทย ซึ่งลงนาม

เมื่อวันท่ี ๙ สิงหาคม ๒๕๔๐ และแลกเปลี่ยนสัตยาบันสารเมื่อวันท่ี ๒๗ กุมภาพันธN ๒๕๔๑ ทั้งน้ี เมื่อไทยและ

มาเลเซียได#ตกลงจัดตั้ง JDA เมื่อปQ ๒๕๒๒ ยังมีพื้นที่ทับซ#อนกับเส#นเขตไหล?ทวีปที่เวียดนามอ#างสิทธิเปcนเนื้อท่ี

ประมาณ ๘๖๗ ตารางกิโลเมตร ทำให#ทั้งไทย มาเลเซีย และเวียดนามไม?สามารถแสวงประโยชนNจากทรัพยากร 

ในพื้นที่ดังกล?าวได#จึงมีการเจรจาอย?างเปcนทางการซึ่งนำไปสู?การตกลงในหลักการให#จัดทำพื้นที่พัฒนาร?วมสามฝåาย 

และตกลงสัดส?วนการแบ?งผลประโยชนNจากทรัพยากรที่ไม?มีชีวิต พร#อมทั้งจัดตั้งกลไก Informal Working 

Group (IWG) เพื่อการหารือในรายละเอียด อย?างไรก็ดี ทั้งสามฝåายเห็นชอบร?วมกันว?าความตกลงนี้จะไม?ส?งผล

กระทบต?อการแบ?งเขตไหล?ทวีปและเขตทางทะเลต?าง ๆ ในอนาคต 
 

๕. สถานการณfภายในประเทศ  

    การประเมินสถานการณNการใช#ประโยชนNจากทะเล รวมถึงโอกาสและความท#าทายของไทยระยะ ๕ ปQ  

เพ่ือส?งเสริมความม่ันคงอย?างเปcนองคNรวม (Comprehensive security) มีการพิจารณาปbจจัยท่ีเก่ียวข#อง ประกอบด#วย 

              ๕.๑ เศรษฐกิจเกี่ยวกับทะเลและชายฝqrง สถานการณNการแพร?ระบาดของโรคโควิด-19 ประกอบ

กับการดำเนินมาตรการด#านสาธารณสุขซึ่งให#งดเว#นกิจกรรมที่มีการรวมตัวและเคลื่อนย#ายของประชาชน         

เปcนปbจจัยสำคัญให#ภาคเศรษฐกิจหยุดชะงักหรือชะลอตัว โดยโอกาสของฟ©™นตัวขึ้นอยู?กับการควบคุมโรคและ

การผ?อนคลายมาตรการเชิงปZองกันซึ่งอนุญาตให#มีการเดินทางพร#อมกับการกำกับดูแลทางสาธารณสุขอย?างมี

ประสิทธิภาพ ทั้งนี้ กิจกรรมทางเศรษฐกิจในภาคส?วนที่สำคัญยังมีปbจจัยเสริม ดังนี้ ๑) การทำประมง มีโอกาส

จากการเปäดช?องทางการค#าและคมนาคมระหว?างประเทศหลังการแพร?ระบาดของโรคโควิด-19 อย?างไรก็ดี  

ควรมีการเตรียมการเพื่อปรับตัวต?อกฎระเบียบทางการค#าที่ไม?ใช?ภาษี อาทิ มาตรการด#านสุขอนามัย แรงงาน 

และสิ่งแวดล#อม ๒) การท"องเที่ยวทางทะเลและชายฝqrง มีโอกาสการฟ©™นตัวจากการผ?อนปรนให#มีการเดินทาง

ของนักท?องเที่ยวต?างชาติ อย?างไรก็ดี การปรับทิศทางของภาครัฐมาสู?การส?งเสริมการท?องเที่ยวอย?างรับผิดชอบ      

ยังต#องมีการบริหารจัดการกำกับจำนวนนักท?องเที่ยวและรูปแบบกิจกรรมให#อยู?ภายในขีดความสามารถของ

ระบบนิเวศทางธรรมชาติต?อไป ๓) การขนส"งทางทะเล การพัฒนาความเชื่อมต?อด#านการค#าและคมนาคมของ

ประเทศได#รับแรงกระตุ#นจากการดำเนินโครงการพัฒนาซ่ึงมีความสำคัญเชิงยุทธศาสตรNของประเทศมหาอำนาจ 

อาทิ โครงการ Belt and Road Initiative ของจีน และเส#นทางการเดินเรือเส#นทางเลียบชายฝbáงในกรอบ

ความคิดริเริ่มแห?งอ?าวเบงกอลสำหรับความร?วมมือหลากหลายสาขาวิชาการและเศรษฐกิจ (BIMSTEC) อีกท้ัง



 
 

- ๕๓ - 

พลวัตจากภายนอก อาทิ มาตรฐานระหว?างประเทศหลังการแพร?ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งให#ความสำคัญต?อ

การเฝZาระวังทางสาธารณสุข การส?งเสริมสิทธิของคนเรือ การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาทดแทนแรงงานคน 

(Digital transformation) และความยั่งยืนด#านสิ่งแวดล#อมยิ่งขึ้น และ ๔) การผลิตพลังงานเชื้อเพลิง การผลิต

กµาซธรรมชาติจากแหล?งในทะเลมีความสำคัญอย?างยิ่งต?อความมั่นคงด#านพลังงานของประเทศ โดยเปcนแหล?งหลัก 

ท่ีจัดหากµาซธรรมชาติส?วนใหญ?ของความต#องการใช#ภายในประเทศ ไม?ว?าการผลิตไฟฟZา อุตสาหกรรม การขนส?ง 

และครัวเรือน (เช?น แหล?งเอราวัณ แหล?งบงกช แหล?งอาทิตยN) 

           ๕.๒ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล0อม การระงับกิจกรรมทางสังคมและเศรษฐกิจช?วงการแพร?ระบาด

ของโรคโควิด-19 โดยเฉพาะการท?องเที่ยว ประกอบกับการดำเนินงานด#านการอนุรักษNอย?างต?อเนื่อง เปcนปbจจัย

ให#เกิดการฟ©™นฟูสภาพแวดล#อมทางทะเลอย?างมีนัยสำคัญ อย?างไรก็ดี การรักษาระบบนิเวศทางทะเลและชายฝbáง

ของประเทศไทยให#มีความยังมีความท#าทายจาก ๑) ปqญหามลพิษ โดยเฉพาะการปล?อยน้ำเสียบริเวณอ?าวไทย

ตอนใน น้ำมันรั่วไหล ขยะทางการแพทยNและบรรจุภัณฑNอาหาร ๒) ความขัดแย0งเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากร 

รวมถึง (๑) ความขัดแย#งเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรประมง (๒) การดำเนินโครงการพัฒนาขนาดใหญ? ซึ่งอาจ

กระทบต?อวิถีทางเศรษฐกิจและสังคมซึ่งอาศัยฐานทรัพยากรธรรมชาติ และ (๓) ความขัดแย#งเกี่ยวกับการใช#ประโยชนN

จากที่ดินชายฝbáง อาทิ การบุกรุกพื้นท่ีอนุรักษN ความทับซ#อนของที่ทำกินของประชาชนกับพื้นที่ของรัฐ และ 

การจัดการกรรมสิทธิ์ที่ดินงอกใหม?หลังแนวปZองกันการกัดเซาะ และ ๓) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศระยะยาว ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงของลมประจำฤดู (Monsoon) สภาพอากาศและภัยธรรมชาติ

รุนแรง (Extreme weather) และการเพ่ิมระดับอุณหภูมิ 

                 ๕.๓ ความมั่นคงของมนุษยf (Human security) พบกลุ?มประชากรที่มีความเปราะบางในพื้นท่ี

ทางทะเลและชายฝbáง ได#แก? ๑) ประชากรชุมชนชายฝqrง ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะได#รับผลกระทบจากอุบัติภัยทางทะเล

โดยตรง ๒) กลุ"มชาติพันธุfทางทะเล ซึ่งประสบปbญหาความไม?มั่นคงในที่อยู?อาศัยและที่ทำกิน การไร#สัญชาติ 

และการเข#าไม?ถึงบริการของรัฐ และ ๓) แรงงานประมงทะเล ซึ่งแรงงานซึ่งลักลอบหลบหนีเข#าเมืองจะมีข#อจำกัด 

เรื่องการเข#าถึงสวัสดิการและบริการสาธารณะ อีกทั้งมีความเสี่ยงที่จะถูกนำเข#าสู?กระบวนการค#ามนุษยNและ 

การบังคับใช#แรงงาน  

                 ๕.๔ ความมั่นคงปลอดภัยทางทะเล (Maritime security and maritime safety) สามารถจำแนก

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนอย?างต?อเน่ืองเปcน ๒ ลักษณะ ได#แก?  

   ๕.๔.๑ อาชญากรรมและการกระทำผิด ประกอบด#วย ๑) การหลบหนีเข#าเมืองจากประเทศ

รอบบ#าน ๒) การลักลอบขนส?งสินค#าผิดกฎหมาย โดยเฉพาะ ยาเสพติด น้ำมันเถื่อน สินค#าหนีภาษีหรือละเมิดลิขสิทธ์ิ 

และ ๓) การกระทำผิดเกี่ยวกับการทำประมง รวมถึงการใช#เครื่องมือทำประมงที่ไม?ได#รับอนุญาตการใช#แรงงาน

ท่ีไม?ได#รับการจดทะเบียนตามกฎหมาย และการลักลอบทำประมงในน?านน้ำไทยโดยเรือต?างชาติ  

     ๕.๔.๒ อุบัติภัยทางทะเล พบเหตุการณNซึ่งเกิดขึ้นอย?างต?อเนื่อง ทั้งที่เกิดจากภัยธรรมชาติ

และเหตุอื่น ได#แก? ๑) อุบัติภัยทางเรือ อาทิ เรือล?ม เรือโดนกัน ชนกัน หรืออับปาง ซึ่งนอกเหนือจากที่ทำให#

ลูกเรือพลัดตกน้ำหรือสูญหายแล#ว อาจก?อให#เกิดมลพิษจากคราบน้ำมันรั่วไหล และ ๒) อุบัติภัยบนแท?นผลิต

หรือขุดเจาะพลังงานเชื้อเพลิง และเรือขนส?งสินค#า โดยเฉพาะเหตุระเบิดและไฟไหม# ซึ่งในกรณีท่ีสถานท่ี                           



 
 

- ๕๔ - 

เกิดเหตุดังกล?าวมีวัตถุไวไฟและมีตำแหน?งใกล#เคียงพื้นที่ชุมชน อาจส?งผลให#เกิดความเสียหายต?อชีวิตและ

ทรัพยNสินเปcนวงกว#างได# 

                 ๕.๕ การส"งเสริมขีดความสามารถด0านสมุทราภิบาล (Ocean governance) การบังคับใช#

พระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชนNของชาติทางทะเล พ.ศ. ๒๕๖๒ ระยะที่ผ?านมา ได#ทำให#มีกลไกสำหรับ

การบริหารจัดการทางทะเลให#เปcนเอกภาพ ทั้งการกำหนดและขับเคลื่อนนโยบายและแผนระดับชาติ และ

การบูรณาการการบังคับใช#กฎหมายทางทะเล อย?างไรก็ดี การบริหารจัดการของภาครัฐด#านกิจการทางทะเลระดับปฏิบัติ 

ยังมีข#อจำกัดในส?วนของการพัฒนาเครื่องมือกลางสำหรับให#ผู#มีส?วนได#ส?วนเสียทุกภาคส?วนสามารถใช#ประโยชนN

จากทะเลและมหาสมุทรร?วมกัน โดยมีการรักษาสมดุลระหว?างการใช#ประโยชนNทางเศรษฐกิจและการรักษา

ทรัพยากรอย?างยั่งยืน อีกทั้งมีความสอดคล#องกับทั้งกฎหมายภายในและพันธกรณีตามกฎหมายระหว?างประเทศ 

ตลอดจนเปZาหมายการพัฒนาท่ีเก่ียวข#อง ท้ังน้ี สามารถจำแนกประเด็นการบริหารจัดการของภาครัฐท่ีสามารถส?งเสริม ดังน้ี  

     ๕.๕.๑ การบริหารจัดการซึ่งขับเคลื่อนด0วยองคfความรู0 ซึ่งรวมถึงการสร0างเสริมองคfความรู0 

ให#กับผู#ปฏิบัติงานภาครัฐ การจัดตั้งองคNกรท่ีจัดการความรู#ทางทะเลแบบองคNรวม และการเตรียมความพร#อม 

ทางเทคโนโลยีใหม? อาทิ ฐานข#อมูลทางทะเลแบบ Big Data และ Open Government Data 

     ๕.๕.๒ การปรับปรุงกฎหมายภายในประเทศ เพื่อให#สอดคล#องกับพันธกรณีตามกฎหมาย

ระหว?างประเทศซึ่งไทยเปcนภาคี โดยเฉพาะการอนุวัติการอนุสัญญาสหประชาชาติว?าด#วยกฎหมายทะเล 

(UNCLOS) ค.ศ. ๑๙๘๒ ซึ่งจะนำไปสู?การส?งเสริมความร?วมมือระหว?างประเทศอันสอดคล#องกับผลประโยชนN

ของชาติทางทะเลในสาขาต?าง ๆ รวมถึงประเด็นความร?วมมือที่เกิดขึ้นใหม? อาทิ การอนุรักษNและการใช#อย?างยั่งยืน 

ซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลในพื้นที่นอกเขตอำนาจรัฐ (Biological Diversity of Areas beyond 

National Jurisdiction - BBNJ) 

     ๕.๕.๓ การจัดทำเครื่องมือกลางสำหรับการใช0ประโยชนfร"วมกันจากทะเล รวมถึงการพัฒนา

แผนที่ One Marine Chart การแบ่งเขตการใชป้ระโยชน์จากทรพัยากรทางทะเลและชายฝั :ง ตามแนวคดิการ
วางแผนเชิงพื้นที่ทางทะเลระดับชาติ (Marine Spatial Planning - MSP) การแบ?งเขตจังหวัดทางทะเล และ

การนำดัชนีคุณภาพมหาสมุทร (Ocean Health Index: OHI) มาใช#วัดผลการจัดการทรัพยากรทางทะเลอย?างยั่งยืน

              ๕.๕.๔ การเตรียมความพร0อมสำหรับประเด็นเกิดใหม" รวมถึงการศึกษาพัฒนาการปbจจุบัน 

การกำหนดผลประโยชนNและท?าทีของไทย และการแบ?งมอบหน?วยงานผู#รับผิดชอบ อาทิ ประเด็นเศรษฐกิจภาคทะเล 

(Blue Economy) ความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ความหลากหลายทางชีวภาพ

ทางทะเล ตลอดจนการพิจารณาเข#าเปcนภาคีหรือปฏิบัติตามอนุสัญญาต?าง ๆ ท่ีเก่ียวข#อง  

๑.๒ เหตุผลความจำเป\นของแผนฯ 

        ๑.๒.๑  พัฒนาการของนโยบาย/แผนความม่ันคงแห"งชาติทางทะเลต้ังแต"อดีตจนถึงปqจจุบัน 

  การรักษาความมั่นคงและผลประโยชนNของชาติทางทะเลเปcนประเด็นที่รัฐบาลให#ความสำคัญ 

และได#มอบหมายให#สำนักงานสภาความมั่นคงแห?งชาติ (สมช.) รับผิดชอบและประสานการดำเนินการจัดทำนโยบาย

และยุทธศาสตรNระดับชาติ เพ่ือเปcนกรอบแนวทางให#หน?วยงานท่ีเก่ียวข#องนำไปปฏิบัติให#เกิดผลอย?างเปcนรูปธรรม 

ตั้งแต?อดีตจนถึงปbจจุบัน สมช. ได#มีการจัดทำนโยบาย/แผนความมั่นคงแห?งชาติทางทะเลมาแล#ว ๔ ฉบับ ได#แก? 



 
 

- ๕๕ - 

๑) นโยบายและยุทธศาสตรNในการแก#ไขปbญหาและรักษาผลประโยชนNของชาติทางทะเล (พ.ศ. ๒๕๓๖) 

๒) นโยบายความมั่นคงแห?งชาติทางทะเล พ.ศ. ๒๕๔๒ – ๒๕๔๖ ๓) นโยบายความมั่นคงแห?งชาติทางทะเล 

(พ.ศ. ๒๕๔๘ – ๒๕๕๒) และ ๔) แผนความมั่นคงแห?งชาติทางทะเล (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๔) ทั้งนี้ แผนความมั่นคง

แห?งชาติทางทะเล (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๔) ซึ่งเปcนแผนฉบับล?าสุด ได#สิ้นสุดการบังคับใช#ในปQ ๒๕๖๕ เนื่องจาก

ได#มีการปรับห#วงระยะเวลาการบังคับใช#ถึงปQ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามมติสภาความมั่นคงแห?งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ 

เม่ือวันท่ี ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ เพ่ือให#เช่ือมโยงกับการขับเคล่ือนยุทธศาสตรNชาติ ๒๐ ปQ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) และ

แผนสำคัญระดับชาติฉบับต?าง ๆ ในระยะท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

  ในภาพรวมนโยบาย/แผนความม่ันคงแห?งชาติทางทะเลเปcนการผลักดัน ขับเคล่ือน และแสวงหา

แนวทางในการแก#ไขปbญหาเพื่อให#การรักษาผลประโยชนNของชาติทางทะเลเปcนไปอย?างต?อเนื่องทั้งในมิติ 

ด#านความมั่นคงเศรษฐกิจ สิ่งแวดล#อม และการบริหารจัดการกิจการทางทะเล รวมถึงการพัฒนาต?อยอดประเด็น

สำคัญทางทะเลในแต?ละห#วงเวลาให#มีประสิทธิภาพและสอดคล#องกับสถานการณNปbจจุบันสรุปพัฒนาการของ

นโยบาย/แผนความม่ันคงแห?งชาติทางทะเลของประเทศไทย ต้ังแต?อดีตจนถึงปbจจุบัน ดังน้ี 
 

นโยบาย/แผน 
สรุปสาระสำคัญของ 

นโยบาย/แผนความมั่นคงแห:งชาติทางทะเล ฉบับที่ ๑-๔ 

๑. นโยบายและยุทธศาสตรI

ในการแกLไขปNญหาและรักษา

ผลประโยชนIของชาติทางทะเล 

(พ.ศ. ๒๕๓๖) 

มุ-งเน1นปกป4องเอกราช อธิปไตยในการรักษาความสงบและความปลอดภัยทางทะเลโดยการส-งเสริม       

ขีดความสามารถของกองทัพอย-างเหมาะสม การยึดหลักกฎหมายระหว-างประเทศในการแก1ไข

ปTญหาการแบ-งเขตทางทะเล และการส-งเสริมการใช1และดูแลผลประโยชนXทางทะเลด1านเศรษฐกิจ          

ทั้งในด1านการขนส-งสินค1าทางเรือ พาณิชยนาวี กิจการประมง รวมถึงการอนุรักษXและฟ_`นฟู

ทรัพยากรธรรมชาติ 

๒. นโยบายความมั่นคง

แห:งชาติทางทะเล พ.ศ. 

๒๕๔๒ – ๒๕๔๖ 

มุ-งเน1นการต-อการพัฒนาประเด็นสำคัญทางทะเลอย-างต-อเนื่อง และให1ความสำคัญกับการใช1

ประโยชนXจากการเมืองระหว-างประเทศในการลดความขัดแย1งทางทะเลและร-วมมือกับประเทศ

ในภูมิภาค ริเริ่มนโยบายการพัฒนาศูนยXประสานการปฏิบัติในการรักษาประโยชนXของชาตทิางทะเล 

(ศรชล.) และส-งเสริมให1ประชาชนมีจิตสำนึกและเห็นความสำคัญของทะเล ตลอดจนใช1และ

แสวงประโยชนXจากทะเลอย-างถูกวิธ ี

๓. นโยบายความมั่นคง

แห:งชาติทางทะเล (พ.ศ. 

๒๕๔๘ – ๒๕๕๒) 

มุ-งเน1นการติดตามผลและเพิ่มขีดความสามารถ ต-อยอดจากนโยบายฉบับเดิมให1สอดคล1องกับ

มาตรฐานสากลมากขึ้น โดยในปh ๒๕๕๔ ประเทศไทยได1ให1สัตยาบันในอนุสัญญาสหประชาชาติ        

ว-าด1วยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ รวมถึงยกระดับนโยบายด1านการศึกษาและการวิจัยทาง

สมุทรศาสตรX เพื่อใช1ประโยชนXต-อนโยบายและยุทธศาสตรXเกี่ยวกับความมั่นคงทางทะเล  

๔. แผนความมั่นคง

แห:งชาตทิางทะเล (พ.ศ. 

๒๕๕๘ - ๒๕๖๔)  

มุ-งเน1นความต-อเนื่องจากนโยบายความมั่นคงแห-งชาติทางทะเลฯ ฉบับที่ผ-านมา โดยดำเนิน

นโยบายเสริมสร1างความมั่นคงแบบองคXรวมเพื่อให1ครอบคลุมการดำเนินงานความมั่นคงทางทะเล       

ในทุกมิติ ทั้งความมั่นคงของรัฐ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคงของมนุษยX และ

สิ่งแวดล1อม รวมถึงการยกระดับการบริหารจัดการทางทะเลและการรักษาผลประโยชนXทางทะเล 

ให1เปpนระบบมากขึ้น อาทิ การตราและบังคับใช1พระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชนXของชาติ

ทางทะเล พ.ศ. ๒๕๖๒ และการจัดตั้งศูนยXอำนวยการรักษาผลประโยชนXของชาติทางทะเล 

(ศรชล.) การเผยแพร-องคXความรู1ทางทะเล ตลอดจนมีการติดตาม ประสานงาน ประเมินผล 
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นโยบาย/แผน 
สรุปสาระสำคัญของ 

นโยบาย/แผนความมั่นคงแห:งชาติทางทะเล ฉบับที่ ๑-๔ 

เพื ่อปรับปรุงการดำเนินงานตามแผนความมั่นคงแห-งชาติทางทะเลฯ และต-อยอดในการ

บริหารงานและเสริมสร1างประสิทธิภาพให1ยั่งยืนมากยิ่งขึ้น 
 

 ๑.๒.๒  การประเมินผลการดำเนินงานตามแผนความม่ันคงแห"งชาติทางทะเล (พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๔) 
 

  การขับเคลื่อนแผนความมั่นคงแห?งชาติทางทะเล (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๔) ได#ดำเนินการมาอย?างต?อเนื่อง

โดยเปcนการดำเนินงานตามภารกิจของหน?วยงานรับผิดชอบที่ได#มอบหมายไว#ใน ๖ ยุทธศาสตรN ๓๗ แนวทางดำเนินการ 

รวมทั ้งการขับเคลื ่อนเชิงบูรณาการผ?านแผนงานหรือโครงการเกี ่ยวกับความมั ่นคงแห?งชาติซึ ่งเปcนเรื ่องสำคัญ  

(Flagship Project) ผ?านคณะอนุกรรมการประสานแผนและติดตามผลการปฏิบัติตามแผนความมั่นคงแห"งชาติ

ทางทะเลซึ่งเปcนกลไกภายใต#คณะกรรมการนโยบายการรักษาผลประโยชนNของชาติทางทะเล (นปท.) สำนักงาน 

สภาความมั่นคงแห?งชาติ (สมช.) ได#มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนความมั่นคงแห?งชาติทางทะเล 

(พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๔) ในภาพรวมทั้งฉบับ โดยได#รวบรวมผลการดำเนินงาน ซึ่งประกอบไปด#วย ผลผลิต (Output) 

ผลลัพธN (Outcome) และปbญหาอุปสรรคของหน?วยงานรับผิดชอบหลักและหน?วยงานรับผิดชอบร?วม ผ?านกลไก

คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนความมั่นคงแห"งชาติทางทะเล และได#รายงานผลการปฏิบัติ

ดังกล?าวให#แก? นปท. ทราบ ในการประชุม นปท. คร้ังท่ี ๑/๒๕๖๔ เม่ือวันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ 
 

  สำหรับการดำเนินงานตามแผนความมั่นคงแห?งชาติทางทะเลฯ ในภาพรวมเปcนไปตามเปZาหมาย 

การดำเนินงานทั้ง ๖ ประเด็นยุทธศาสตรN ได#แก? ๑) ยุทธศาสตรNที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพความมั่นคงของชาติทางทะเล 

๒) ยุทธศาสตรNที่ ๒ การคุ#มครองการใช#ประโยชนNจากทะเล ๓) ยุทธศาสตรNที่ ๓ การสร#างความสงบเรียบร#อยและส?งเสริม 
การใช#ประโยชนNจากทะเล ๔) ยุทธศาสตรNที่ ๔ การสร#างความสมดุลและยั่งยืนของทรัพยากรและสิ่งแวดล#อม  

๕) ยุทธศาสตรNที ่ ๕ การพัฒนาทรัพยากรมนุษยN องคNความรู #และความตระหนักรู #ความสำคัญของทะเล และ  

๖) ยุทธศาสตรNที่ ๖ การบริหารจัดการผลประโยชนNของชาติทางทะเลโดยองคNกรของรัฐ อย?างไรก็ดี การจัดทำ

แผนงาน/กิจกรรม/โครงการตามประเด็นยุทธศาสตรNบางส?วน ยังคงพบปbญหาและอุปสรรคที่ส?งผลกระทบต?อการบรรลุ
เปZาหมายการดำเนินงาน อาทิ การแพร?ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - 19) ส?งผลให#ต#องมีการเลื่อน 

หรือปรับแผนการดำเนินงาน การไม?ได#รับการสนับสนุนงบประมาณอย?างเพียงพอ รวมถึงการขัดกันของกฎหมาย 

และระเบียบต?าง ๆ ในการปฏิบัติงานทำให#ไม?สามารถขับเคล่ือนงานได#อย?างเต็มศักยภาพ  
 

  สำหรับการติดตามผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการ ภายใต#แผนความมั่นคงแห?งชาติทางทะเลฯ 

สามารถแบ?งออกเปcน ๓ กลุ?ม ได#แก? 

   ๑)  กิจกรรม/โครงการที่ได#ดำเนินการเสร็จสิ้นและบรรลุเปZาหมาย อาทิ การประชุมระหว?างประเทศ

ว?าด#วยความร?วมมือด#านกิจการทางทะเลในกรอบต?าง ๆ  และการจัดทำมาตรการ ระเบียบ ประกาศ และหนังสืออนุญาต 
ท่ีเก่ียวข#องกับการบริหารจัดการทรัพยากรสัตวNน้ำ  
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   ๒) กิจกรรม/โครงการที่ดำเนินการอย?างต?อเนื่องตามวงรอบกิจกรรม อาทิ การตรวจตราเฝZาระวัง

และคุ#มครองพื้นที่ทางทะเลและชายฝbáง และการฝùกผสม/ฝùกร?วมตามวงรอบการฝùกและตามคำเชิญในระดับทวิภาคี

และระดับพหุภาคีร?วมกับประเทศพันธมิตร  

   ๓) กิจกรรม/โครงการที่อยู?ระหว?างการดำเนินการ และมีความจำเปcนที่จะต#องติดตามผล 
การดำเนินงาน หรือเร?งรัดให#บรรลุผลตามเปZาหมายภายใต#แผนความมั่นคงแห?งชาติทางทะเล (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

ต?อไป อาทิ การปรับปรุงโครงสร#างพื้นฐานคมนาคมทางน้ำ การแบ?งเขตการปกครองทางทะเล และการปรับปรุงกฎหมาย

ภายในให#เปcนไปตามพันธกรณีอนุสัญญาสหประชาชาติว?าด#วยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒  
 

  จากการประเมินผลการปฏิบัติตามแผนข#างต#น ประเด็นท่ีควรนำมาพิจารณาประกอบการจัดทำ 

แผนความมั่นคงแห?งชาติทางทะเลฉบับใหม? เพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงานในระยะต?อไปให#เกิดประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

เห็นควรให#มีการดำเนินการต?าง ๆ ในเชิงรุก เพื ่อเปcนการปZองกันปbญหาที่อาจเกิดขึ ้น อาทิ การกำหนดแผน 

การดำเนินงานให#สามารถรองรับสถานการณNการแพร?ระบาดของโรคโควิด - 19 เช?นการจัดทำข#อมูลหรือเอกสาร 
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสN/ออนไลนN เพื่อให#กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ สามารถดำเนินการได#อย?างต?อเนื่อง รวมท้ัง 

ควรมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนความมั ่นคงแห?งชาติทางทะเลในเชิงปริมาณ เพื ่อให#สามารถ 

วัดผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานตามแผนดังกล?าวได#อย?างครบถ#วนและมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมการดำเนินงานใน
การรักษาผลประโยชนNของชาติทางทะเลในทุกมิติต?อไป 
 

 ๑.๒.๓ นโยบาย/ยุทธศาสตรfทางทะเลของต"างประเทศ 

  ความม่ันคงทางทะเลเปcนประเด็นท่ีหลายประเทศให#ความสำคัญเปcนลำดับต#น ๆ  ในการรักษาความม่ันคง 

ของชาติในภาพรวม โดยเฉพาะประเทศที่มีลักษณะเปcนเกาะหรือมีชายฝbáงทะเลเปcนระยะทางหลายร#อยกิโลเมตร 

ซึ่งประเทศดังกล?าวล#วนใช#ประโยชนNจากทรัพยากรทางทะเลในลักษณะต?าง ๆ ไม?ว?าจะเปcนการทำการประมง 
การขุดเจาะแหล?งพลังงานใต#ทะเล กิจกรรมการท?องเที่ยวทางทะเลและชายฝbáง รวมถึงการใช#ทะเลเปcนเส#นทาง

การคมนาคมขนส?ง แต?ละประเทศจึงได#กำหนดแผน นโยบาย หรือยุทธศาสตรNด#านทะเล เพ่ือให#การใช#ประโยชนN

จากทะเล รวมท้ังการรักษาความม่ันคงทางทะเลของประเทศ เปcนไปอย?างมีประสิทธิภาพ 

   สำนักงานสภาความมั่นคงแห?งชาติ โดยกองความมั่นคงทางทะเล ได#รวบรวมและศึกษาข#อมูล

แผนงาน นโยบาย หรือยุทธศาสตรNระดับชาติด#านความมั่นคงทางทะเลของประเทศต?าง ๆ เพ่ือประกอบการ

จัดทำแผนความม่ันคงแห?งชาติทางทะเล (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ๖ ประเทศ และ ๑ กลุ?มประเทศ ดังน้ี 
 

   ๑) ยุทธศาสตรfความมั่นคงแห"งชาติทางทะเล (National Strategy for Maritime Security) 

ของสหราชอาณาจักร โดยกระทรวงกลาโหม (The Secretary of State for Defence) บังคับใช#เมื่อเดือน

พฤษภาคม ๒๕๕๗ ได#กำหนดคำจำกัดความของความม่ันคงทางทะเล กำหนดเปZาหมายทางยุทธศาสตรN กำหนด

ทิศทางในอนาคต รวมทั้งได#ประเมินสถานการณNและสภาพปbญหา อย?างไรก็ดี ไม?ได#ระบุถึงวิธีการประเมินผล 

ยุทธศาสตรNฯ ได#กำหนดแนวทางในการรักษาความม่ันคงทางทะเล แบ?งเปcน ๕ แนวทาง ได#แก? 

    (๑) การส"งเสริมให0สภาพแวดล0อมทางทะเลระหว"างประเทศมีความมั่นคง รวมถึง

การรักษากติการะหว?างประเทศด#านกิจการทางทะเลโดยเน#นย้ำการดำเนินการร?วมกับประเทศอื่น ๆ เพื่อเสริมสร#าง

ความเข#มแข็งให#กับระเบียบโลกที ่อยู ?บนพื ้นฐานของกฎกติกา (Rules-based international system) 



 
 

- ๕๘ - 

โดยเฉพาะการปฏิบัติตามอนุสัญญาสหประชาชาติว?าด#วยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ และการเตรียมการรับมือ

จากผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศต?อเส#นทางคมนาคมทางทะเล 

    (๒) การเสริมสร0างขีดความสามารถในการบริหารจัดการทางทะเล (Maritime governance) 

อาทิ ประเทศบริเวณคาบสมุทรแอฟริกาตะวันออกและอ?าวกินี ซึ่งประสบปbญหาอาชญากรรมจากการกระทำ

อันเปcนโจรสลัดและการปล#นเรือ รวมทั้งเสริมสร#างขีดความสามารถด#านการปฏิบัติงานของหน?วยยามฝbáงและกองทัพ

ให#กับกลุ?มประเทศดังกล?าวให#กำกับดูแลเรือในสัญชาติของตนและบังคับใช#กฎหมายในเขตทางทะเลได#อย?างมีประสิทธิภาพ 

ตลอดจนพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือลดปbญหาความยากจนอันเปcนสาเหตุหน่ึงของการก?ออาชญากรรมทางเศรษฐกิจ 

    (๓)  การคุ 0มครองสหราชอาณาจักรในดินแดนโพ0นทะเลพลเมือง และภาคเศรษฐกิจ         

โดยกำหนดมาตรการความมั่นคงและปลอดภัยของการขนส?งทางเรือ (Shipping) ติดตั้งระบบเตือนภัยและ

บริหารจัดการสถานการณNการก?อการร#ายทางทะเลเฝZาระวังและยับยั้งกิจกรรมผิดกฎหมายในทะเล ตลอดจน

ปกปZองโครงสร#างพื้นฐานสำคัญ (Critical Infrastructure) ในทะเล ซึ่งรวมถึงแท?นขุดเจาะพลังงานเชื้อเพลิง 

โรงไฟฟZานิวเคลียรN และสายเคเบิลใต#ทะเล 

    (๔) การคุ0มกันความมั่นคงของเส0นทางการค0าและการขนส"งพลังงานทางทะเล

ของสหราชอาณาจักร อาทิ ช?องแคบ Dover Gibraltar และ Hormuz โดยให#ดำเนินมาตรการประกอบกันท้ัง

มิติการทูต การทหาร และการบังคับใช#กฎหมาย  

    (๕)  การปกปLองทรัพยากรและประชากรของสหราชอาณาจักรและดินแดนโพ0นทะเล 

จากกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือเปcนอันตราย รวมถึงองคNกรอาชญากรรมและการก?อการร#าย โดยการบริหาร

จัดการชายแดนการลาดตระเวนและบังคับใช#กฎหมายการกำกับดูแลการทำประมงการรักษาสิ่งแวดล#อมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ และการดำเนินความร?วมมือกับมิตรประเทศ      

   ๒) ยุทธศาสตรfความมั่นคงทางทะเลของนิวซีแลนดf ค.ศ. ๒๐๒๐ (New Zealand: Maritime 

Security Strategy 2020) โดย คณะกรรมการพิจารณาสถานการณNความมั่นคงทางทะเลแห?งนิวซีแลนดN 

(Maritime Security Oversight Committee) ประกอบด#วย  

    (๑) เนื้อหาเชิงยุทธศาสตรf ประกอบด#วย ความสำคัญของทะเล นิยามความมั่นคงทางทะเล 

อาณาเขตทางทะเลของนิวซีแลนดN ประเด็นความมั่นคงทางทะเล รวมทั้ง การใช#เทคโนโลยีและแนวทางดำเนินการ 

ในรูปแบบใหม? ตลอดจนประเด็นท่ีต#องการขับเคล่ือนหรือเปล่ียนแปลงในอนาคต (The Need for Change) 

    (๒)  วิสัยทัศนfและแนวทาง ประกอบด#วย นโยบายรัฐบาลต?อความมั่นคงทางทะเล

วิสัยทัศนN และแนวทาง ๔ แนวทาง ได#แก? 

     × การสร#างความรู#ความเข#าใจ  ประกอบด#วย การตรวจสอบ ตรวจตรากิจกรรมทางทะเล 
ประเมิน วิเคราะหN และประมวลข#อมูลภาพสถานการณNทางทะเล (MDA) รวมทั้งข#อมูลข?าวกรอง เพื่อประเมิน

สถานการณNทางทะเลของประเทศ ตลอดจนประเมินความสามารถและบทบาทของหน?วยงานที่เกี ่ยวข#อง 

ในการจัดการความม่ันคงทางทะเล 

     × การมีส?วนร?วม  ของผู#มีส?วนได#ส?วนเสียทุกภาคส?วน ทั้งในระดับท#องถิ่น ระดับประเทศ 
ระดับภูมิภาค และระดับระหว?างประเทศ 
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     × การปZองกัน  เพื่อปZองกันกิจกรรมที่อาจก?อให#เกิดภัยคุกคามต?าง ๆ  โดยการจัดการกับ

ปbญหาที่ต#นเหตุ การเสริมสร#างความมั่นคงทางทะเลกับนานาประเทศ การยับยั้งภัย และเสริมสร#างระบบ/มาตรการ

เพ่ือปZองกันไม?ให#เกิดภัยคุกคาม 

     × การตอบสนอง  เพื่อเปcนการเตรียมความพร#อมของหน?วยงานที่เกี ่ยวข#องใน 

การรับมือและบรรเทาผลกระทบจากภัยคุกคาม หรือภัยพิบัติทางทะเลอย?างมีประสิทธิภาพ โดยการเสริมสร#าง

ศักยภาพบุคลากร พัฒนาระบบเคร่ืองมือ รวมท้ังปรับปรุงกฎหมาย นโยบาย และแนวทางปฏิบัติต?าง ๆ 

    (๓) การนำยุทธศาสตรfไปสู"การปฏิบัติ ประกอบด#วย ๑) การจัดลำดับความสำคัญในการปฏิบัติ 

ซึ่งแบ?งเปcน ๓ ประเด็น ได#แก? การบูรณาการการทำงาน การประเมินและการจัดทำแผนงานรองรับสถานการณN 

และการพัฒนาศักยภาพของประชาชน ระบบ และเครื่องมือ ๒) การประเมินผล ซึ่งในเอกสารฯ ระบุเพียงหน?วยงาน       

ท่ีมีหน#าท่ีทำการประเมินผล แต?ไม?ได#ระบุถึงรายละเอียดการประเมินผล และ ๓) ทิศทางในอนาคต 

   ๓) ยุทธศาสตรfความมั่นคงทางทะเลของอินเดีย ค.ศ. ๒๐๑๕ (Indian Maritime Security 

Strategy 2015) โดย กองทัพเรือ สาธารณรัฐอินเดีย ได#กล?าวถึงวิสัยทัศนN ทัศนะเกี่ยวกับความมั่นคงทางทะเล 

ประกอบด#วย เนื้อหาที่เพิ่มเติมจากแผนเดิม ปbจจัยกำหนดการวางแผนฉบับปbจจุบัน (Key determinations) 

นิยามผลประโยชนNของชาติทางทะเล เปZาหมาย วัตถุประสงคNของแผน ความสำคัญและปbจจัยที่ส?งผลต?อ 

ความม่ันคงทางทะเลอภิธานศัพทN ท้ังน้ี ไม?มีการประเมินผล สำหรับยุทธศาสตรNมี ๕ ด#าน ได#แก? 

    (๑) ยุทธศาสตรfเพื่อการปLองปราม (Deterrence) จากภัยรูปแบบต?าง ๆ  อาทิ ภัยจากอาวุธ

นิวเคลียรNเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียรNการปZองปรามทางการทหารแบบด้ังเดิม รวมถึงภัยคุกคามทางทะเลรูปแบบใหม? 

    (๒)  ยุทธศาสตรfเม่ือเกิดความขัดแย0ง โดยยึดหลักปฏิบัติในการใช#กำลังท่ีเหมาะสมกับ

สถานการณN การตอบโต#ที่ได#สัดส?วน และการคำนึงถึงผลกระทบเชิงยุทธศาสตรNที่อาจได#รับ รวมทั้งการใช#กลไกสนับสนุน

การปฏิบัติการ การสกัดกั้นฝåายตรงข#าม การปกปZองเส#นทางคมนาคมทางทะเล และปฏิบัติการด#านข#อมูลข?าวสาร

ในการสงคราม (Information Warfare) 

    (๓) ยุทธศาสตรfเพื่อการสร0างสภาพแวดล0อมทางทะเลที่เกื ้อหนุนและเปyนบวก       

ผ?านหลักการ Net Maritime Security คือการมุ?งสร#างศักยภาพในการปรับสมดุลระหว?างภัยคุกคามที่อาจเกิดข้ึน 

ความเสี่ยง และการแข?งขันต?าง ๆ  กับความสามารถในการโต#ตอบ เฝZาระวัง และรองรับภัยเหล?านั้น โดยใช#กิจกรรมต?าง ๆ  

เช?น การสร#างบรรยากาศที่ดีระหว?างประเทศ (maritime diplomacy) การให#ความช?วยเหลือด#านต?าง ๆ รวมถึง

การจัดเวทีแลกเปลี่ยน เช?น Maritime Security Focus in IORA, Indian Ocean Naval Symposium และ 

Maritime Security Multilateral Cooperation 

    (๔) ยุทธศาสตรfเพื ่อความมั ่นคงชายฝq rงและนอกชายฝq rง อาทิ ปรับปรุงศักยภาพ 

การดำเนินภารกิจ ด#านการลาดตระเวน การใช#ประโยชนNจากภาคประชาชน โดยเฉพาะชุมชนประมงชายฝbáง         

เปcนแหล?งข#อมูลให#แก?หน?วยบังคับใช#กฎหมาย ผ?านโครงการ Community Interaction Programmes มุ?งเน#น

การประสานงานระหว?างหน?วยยามฝbáง ตำรวจน้ำและกองทัพเรือ รวมถึงยึดหลักการธรรมาภิบาลภาคทะเล 

(Maritime Governance) 



 
 

- ๖๐ - 

    (๕)  ยุทธศาสตรfเพื่อการจัดการกำลังรบทางทะเลและการพัฒนาศักยภาพ อาทิ 

พัฒนาการกรอบความคิด ทรัพยากรบุคคล ระดับกำลังและการพัฒนาขีดความสามารถ จัดมาตรฐานต?าง ๆ ให#สามารถ

เข#ากันได# เช?น การใช#มาตรฐานอุปกรณN อาวุธ ฯลฯ ร?วมกันได#ระหว?างหน?วยงาน เพ่ือเปcนการประหยัดทรัพยากร 

   ๔) นโยบายมหาสมุทรและแผนฉบับท่ี ๓ ของญ่ีปุ∞น (The Third Basic Plan on Ocean 

Policy) โดยคณะกรรมการนโยบายมหาสมุทร (Headquarters for Ocean Policy) บังคับใช#เมื่อปQ ๒๕๖๑ 

และมีการทบทวนทุก ๆ ๕ ปQ ประกอบด#วย 

    (๑) บทนำ กล?าวถึงภาพรวมสถานการณNความมั่นคงทางทะเลตั้งแต?เริ ่มมีนโยบาย

มหาสมุทรบังคับใช# รวมทั้งสถานการณNทางทะเลในปbจจุบัน ความริเริ่มต?าง ๆ ของญี่ปุåน หน?วยงานรับผิดชอบ

เก่ียวกับภารกิจทางทะเล 

    (๒) นโยบายมหาสมุทรในภาพรวม ทิศทางนโยบายเกี่ยวกับมหาสมุทรใน ๑๐ ปQข#างหน#า 

และนโยบายพ้ืนฐานประเด็นต?าง ๆ  

    (๓) มาตรการด0านมหาสมุทรและการนำไปปฏิบัติโดยหน"วยราชการ แบ?งเปcน

ประเด็นย?อย ดังน้ี 

     × ความมั่นคงทางทะเล กล?าวถึงการรักษาผลประโยชนNของชาติทางทะเลในอาณาเขต  
ทางทะเล การคุ#มครองเส#นทางคมนาคมทางทะเลท่ีสำคัญ และการเสริมสร#างระเบียบทางทะเลระหว?างประเทศ 

(International Maritime Order) 

     × การส?งเสริมการใช#ประโยชนNจากทะเลในด#านอุตสาหกรรม อาทิ การส?งเสริม 
การใช#แหล?งพลังงานและทรัพยากรแร?ธาตุในทะเล การส?งเสริมขีดความสามารถในการแข?งขันให#แก?อุตสาหกรรม 

ทางทะเล การรักษาความปลอดภัยให#แก?การขนส?งทางทะเลและพาณิชยนาวี รวมทั้งการส?งเสริมและการจัดการ

ทรัพยากรประมง 

     × การคุ#มครองและอนุรักษNสิ่งแวดล#อมทางทะเล อาทิ การอนุรักษNสิ่งแวดล#อม  
ทางทะเล และการบริหารจัดการพ้ืนท่ีชายฝbáง 

     × การเสริมสร#างขีดความสามารถในการตระหนักรู#ภาพสถานการณNทางทะเล อาทิ 
การพัฒนาระบบรวบรวมและแลกเปล่ียนข#อมูล การส?งเสริมความร?วมมือระหว?างประเทศด#าน MDA 

     × การส?งเสริมการวิจัยและเทคโนโลยีทางทะเล อาทิ การส?งเสริมการทำวิจัยมหาสมุทร 
รวมท้ังการวิจัยวิทยาศาสตรNทางทะเลและเทคโนโลยี 

     × การอนุรักษNเกาะที่อยู?ห?างไกลและการพัฒนาเขตเศรษฐกิจจำเพาะ อาทิ การจัดเก็บ
ข#อมูลเกาะ Okinotorishima ทั้งทางกายภาพ ชีวภาพ โดยใช#เทคโนโลยีต?าง ๆ รวมถึงบริเวณไหล?ทวีป ตลอดจน

แสวงหาความร?วมมือในการแก#ปbญหาพ้ืนท่ีอ#างสิทธิทับซ#อนกับประเทศเพ่ือนบ#านในเขตเศรษฐกิจจำเพาะ 

     × การส?งเสริมนโยบายอารNกติกของญี่ปุåน อาทิ การส?งเสริมการวิจัยและพัฒนาร?วมกับ
นานาประเทศ ในการศึกษา อนุรักษN และใช#ประโยชนNอย?างย่ังยืนจากพ้ืนท่ีอารNกติก 
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     × การเสริมสร#างความร?วมมือและการประสานงานระหว?างประเทศ เพื่อรักษาความสงบ
เรียบร#อยทางทะเล อาทิ การลงนามเปcนภาคีอนุสัญญา/ปฏิญญาต?าง ๆ การจัดการอบรม การแลกเปลี่ยนองคNความรู#

กับนานาประเทศ รวมท้ังสนับสนุนการจัดทำระบบแจ#งเตือนภัยสึนามิ 

     × การพัฒนาบุคลากรและเสริมสร#างองคNความรู#ทางทะเล อาทิ การจัดฝùกอบรมเจ#าหน#าท่ี 
การส?งเสริมการศึกษาแก?เด็กและเยาวชนเก่ียวกับทะเล และการยกระดับความรู#ความเข#าใจเก่ียวกับทะเลให#แก?ประชาชน 

    (๔) ปqจจัยแห"งความสำเร็จ ได#แก? หน#าที่อำนาจและความร?วมมือของหน?วยงานต?าง ๆ 

รวมท้ังกลไกการบริหารจัดการ 

   ๕) ยุทธศาสตรfความมั่นคงแห"งชาติทางทะเลของสหรัฐอเมริกา (National Strategy for 

Maritime Security) โดย Department of Defense และ Homeland Security บังคับใช#เมื่อเดือนกันยายน 

๒๕๔๘ ประกอบด#วย 

    (๑) บทนำ  กรอบแนวคิดว?าด#วยความม่ันคงทางทะเล 

    (๒)  การประเมินภัยคุกคามทางทะเล ประกอบด#วย ภัยจากตัวแสดงที่เปcนรัฐ การก?อการร#าย 

อาชญากรรมข#ามชาติและการกระทำอันเปcนโจรสลัด การทำลายสิ่งแวดล#อม และการเข#าเมืองผิดกฎหมาย 

ผ?านช?องทางทางทะเล 

    (๓)  เปLาหมายทางยุทธศาสตรf แบ?งเปcน ๔ ประเด็นย?อย ดังน้ี 

     × การปZองกันการก?อการร#าย รวมถึงอาชญากรรมหรือการกระทำที่เปcนภัยคุกคาม 
(Hostile Acts) ซึ่งรวมถึงการสืบหา ปZองปราม ยับยั้ง และยุติการก?อเหตุดังกล?าว อาทิ การลาดตระเวนตามเขตแดน

ทางทะเล เขตเศรษฐกิจจำเพาะ ตลอดจนทะเลหลวงในพื้นที่ที่มีผลประโยชนNของชาติ รวมทั้งการยับยั้งการเคลื่อนย#าย

ของกลุ?มก?อการร#าย และเส#นทางการเงินขององคNกรดังกล?าว 

     × การปกปZองโครงสร#างพื้นฐานสำคัญทางทะเลและผู#อยู?อาศัย โดยเฉพาะทรัพยากร
ท่ีมีความสำคัญ ระบบการคมนาคม ระบบไซเบอรN ท?าเรือ พ้ืนท่ีอ?าว ชายแดน และชายฝbáงทะเล 

     × การลดความเสียหายและเพิ่มประสิทธิภาพการฟ©™นฟูจากการถูกโจมตีที่เกิดข้ึน
ในทะเล ไม?ว?าจะเปcนการถูกโจมตีจากการก?อการร#ายหรือภัยธรรมชาติขนาดใหญ?  โดยอาศัยความร?วมมือ         

ท้ังจากหน?วยงานรัฐและภาคเอกชน 

     × การปกปZองมหาสมุทรและทรัพยากรธรรมชาติ  จากการแสวงประโยชนNที่ไม?ชอบ 
ด#วยกฎหมาย รวมถึงการสร#างความเสียหายโดยเจตนา อาทิ การรุกล้ำน?านน้ำเพ่ือทำการประมงผิดกฎหมาย 

    (๔)  การดำเนินการเพ่ือตอบสนองเปLาหมายทางยุทธศาสตรf แบ?งเปcน ๕ ประเด็นย?อย ดังน้ี 

     × การส?งเสริมความร?วมมือระหว?างประเทศ อาทิ การปฏิบัติตามมาตรฐานของ
การรักษาความปลอดภัยระหว?างประเทศ และ World Customs Organization เพื่อปZองกันไม?ให#สินค#าหรือ

ผู#คนที่จะเข#ามาในสหรัฐฯ ก?อเหตุ รวมทั้งพัฒนาและเพิ่มการใช#งานระบบการตรวจสอบทะเบียนเรือและสินค#า

อัตโนมัติให#แพร?หลายมากข้ึน 
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     × การพัฒนาขีดความสามารถด#านการตระหนักรู#สถานการณNทางทะเล โดยการพัฒนา 
ขีดความสามารถของระบบ อาทิ ใช#เทคโนโลยีเซนเซอรN การรวบรวมข#อมูลการข?าว การประเมินผลข#อมูล เพ่ือใช#ใน 

การตรวจตราสภาพการณNทางทะเล และการใช#เทคโนโลยีใหม?ๆ ในการวิเคราะหNการจัดการข#อมูล 

     × การเผยแพร?หลักปฏิบัติด#านความมั่นคงไปสู?ภาคการค#าของเอกชน โดยการจัดทำ/
ปรับปรุงกฎหมาย เพ่ือให#ภาคเอกชนนำแนวทางท่ีเปcนสากลไปปฏิบัติใช# 

     × การบูรณาการกิจการความมั ่นคงหลายระดับ (Layered Security) ตั ้งแต?ระดับ
เครื่องมือที่ใช#ในการปฏิบัติงาน การประสานความร?วมมือระหว?างหน?วยงานในการตรวจสอบเรือสินค#า ตลอดจน         

การตอบสนองทางกฎหมายและทางทหาร 

     × การกำกับดูแลระบบการคมนาคมทางน้ำให#มีความต?อเน่ือง ในกรณีที ่พบ
อุบัติเหตุหรือภัยคุกคามที่ส?งผลต?อการคมนาคมขนส?งทางน้ำ หน?วยงานที่เกี่ยวข#องจำเปcนต#องมีแผนรับมือ

เพ่ือให#เส#นทางการคมนาคมสามารถกลับมาใช#งานได#โดยเร็วท่ีสุด เพ่ือลดผลกระทบทางเศรษฐกิจ 

    (๕) บทสรุป กล?าวถึงวิสัยทัศนNต?อความมั่นคงทางทะเลในอนาคต ซึ่งมีปbจจัยกำหนด  

ที่สำคัญอย?างสภาพแวดล#อมท่ีไม?มีความแน?นอนและภัยคุกคามที่คาดการณNไม?ได#และมีลักษณะข#ามชาติ 

(Unpredictable and transnational threats) 

    (๖) ภาคผนวก ได#แก? รายการแผนงานรองรับ (Supporting Implementation Plans) 

ในประเด็นแยกย?อยที่เกี ่ยวข#องกับความมั่นคงทางทะเล อาทิ National Plan to Achieve Maritime Domain 

Awareness, Maritime Operational Threat Response Plan, Maritime Infrastructure Recovery Plan และ 

Maritime Transportation System Security Plan 
 

   ๖) ยุทธศาสตรfความมั่นคงทางทะเลแห"งสหภาพยุโรป (European Union Maritime 

Security Strategy) โดย คณะมนตรีแห?งสหภาพยุโรป (Council of the European Union) ประกอบด#วย 

    (๑) บริบทแวดล0อม เกร่ินนำความสำคัญของภาคทะเลกับสหภาพยุโรป 

    (๒)  วัตถุประสงคfและขอบเขต ความสัมพันธNระหว?างสหภาพยุโรปและรัฐสมาชิก  

รวมไปถึงขอบเขตทางกายภาพการบังคับใช#แผน 

    (๓)  หลักการและเปLาหมายของแผน ประกอบด#วย ๑) การจัดทำแผนอยู?บนพื้นฐาน

การบูรณาการและการมีส?วนร?วมของทุกภาคส?วนทั้งภาครัฐและเอกชน ๒) การทำงานอย?างประสานสอดคล#องกัน

ระหว?างประเทศสมาชิก โดยใช#กลไกที่มีอยู?เดิม ๓) การเคารพหลักกฎหมายระหว?างประเทศ โดยเฉพาะ UNCLOS 1982 

และ ๔) การยึดหลักความร?วมมือพหุภาคีในประเด็นทางทะเล 

    (๔) ผลประโยชนfด0านความมั่นคงทางทะเลของสหภาพยุโรป ประกอบด#วยความมั่นคง

ของโครงสร#างพื้นฐานทางทะเล สิ่งแวดล#อม เสรีภาพในการเดินเรือฯ ความมั่นคงปลอดภัยทางเศรษฐกิจและ

คุณภาพชีวิตของประชากรสหภาพยุโรป 

    (๕) ความเสี่ยงและภัยคุกคามต"อความมั่นคงทางทะเล อาทิ ภัยต?ออำนาจอธิปไตย

ของประเทศสมาชิกและสหภาพฯ ความขัดแย#งทางทะเล การคุกคามเสรีภาพในการเดินเรือ อาชญากรรมข#ามชาติ
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ทางทะเล การก?อการร#ายบริเวณท?าเรือ เรือประเภทต?าง ๆ ลูกเรือและผู#โดยสาร รวมทั้งระบบไซเบอรN ตลอดจนภัย

ต?อส่ิงแวดล#อมทางทะเล การลักขโมยวัตถุทางโบราณคดีใต#ทะเลและการทำวิจัยทางโบราณคดีใต#ทะเลท่ีผิดกฎหมาย 

    (๖)  การเสริมสร0างความเข0มแข็งและการตอบสนอง ประกอบด#วยแนวทางดำเนินการ 

๕ ด#าน ได#แก? 

     × การประสานความร?วมมือกับภายนอก เช?น UN NATO, ASEAN, Africa Union 
และองคNกรหรือมิตรประเทศอื่น ๆ ในการรักษาผลประโยชนNนอกเขตน?านน้ำ เช?น การคุ#มครองเรือประมง การคุ#มกัน

เส#นทางเดินเรือ โดยการเคารพกฎหมาย อาทิ UNCLOS 1982 กฎหมายของ EU รวมไปถึงกฎหมายระหว?างประเทศ

อื่น ๆ และหลักการต?าง ๆ เช?น เสรีภาพในการเดินเรือและการบินผ?าน การส?งเสริมหลักสิทธิมนุษยชน และการใช#

ประโยชนNจากทะเลอย?างย่ังยืน 

     × การมุ?งสร#างความตระหนักรู#ร?วมกัน ทั้งในเรื่องภัยคุกคาม ส?งเสริมการแลกเปลี่ยน
ข#อมูลระหว?างชาติสมาชิก การส?งเสริมการศึกษาวิจัยและนวัตกรรมใหม? ๆ  การดำเนินความร?วมมือเกี่ยวกับข#อมูลข?าวสาร

ต?าง ๆ  กับมิตรประเทศ 

     × การพัฒนาขีดความสามารถในด#านต?าง ๆ  มุ?งพัฒนาเทคโนโลยีใช#สองทาง (Dual use) 

เพ่ือประโยชนNทางการทหาร และการพัฒนาเศรษฐกิจ การแบ?งปbนองคNความรู#ระหว?างกัน 

     × การเสริมสร#างความร?วมมือในการบริหารจัดการภัยพิบัติทางทะเล รวมไปถึงการปZองกัน

โครงสร#างพ้ืนฐานทางทะเลและการรักษาส่ิงแวดล#อม 

     × การส?งเสริมการวิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางทะเล การศึกษา และการฝùกอบรม

โดยการแบ?งปbนองคNความรู#ระหว?างกันระหว?างหน?วยงานทหารและพลเรือน หน?วยงานรัฐและเอกชน รวมทั้งสร#างเครือข?าย

การวิจัยและพัฒนากับนานาประเทศ 

    (๗)  การติดตามประเมินผลกำหนดให#มีการทบทวนแผนอยู ?เสมอ โดยประธานและ

คณะทำงานของคณะมนตรียุโรป (The European Council) ในระดับปฏิบัติจะมีแผนปฏิบัติการ ซึ ่งจะระบุ         

การประเมินความคืบหน#าของการดำเนินการไว#ด#วย 
 
 

   ๗) นโยบายมหาสมุทรแห"งชาติของอินโดนีเซีย (Indonesian Ocean Policy) จัดทำโดย 

Coordinating Ministry for Maritime & Investment Affairs บังคับใช#เม่ือปQ ๒๕๖๐ มีเน้ือหาประกอบด#วย 

    (๑) บทนำ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ได#ปรับมุมมองของการรักษาความมั่นคงทางทะเล 

ซึ่งจากเดิมให#สำคัญกับการรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยในการเดินเรือหรือการสัญจรทางน้ำเปcนหลัก 

ไปสู?การดำเนินนโยบายท่ีให#ความสำคัญกับการรักษาความม่ันคงแบบองคNรวมมากย่ิงข้ึน (Holistic approach)  

    (๒) อาณาเขตทางทะเล ประเทศอินโดนีเซียถือเปcนประเทศหมู?เกาะ (Archipelago)  

ที่ใหญ?ที่สุดในโลก มีจำนวนเกาะทั้งสิ้น ๑๖,๖๗๑ เกาะ ซึ่งได#รับการรับรองจากองคNการสหประชาชาติเมื่อปQ ค.ศ. ๒๐๑๘ 

ภายใต#กลไก United Nations Conference on the Standardization of Geographical Names   

    (๓) ความท0าทายและประเด็นการพัฒนาทางทะเล ภายใต#การนำของประธานาธิบดีโจโกวี 

ได#ดำเนินยุทธศาสตรNการผลักดันให#อินโดนีเซียเปcนประเทศศูนยNกลางทางทะเล (Global Maritime Fulcrum: GMF)  

ซึ ่งให#มุ ?งให#ความสำคัญกับการเปcนแกนกลางในการรักษาสันติภาพและความมั ่นคงในภูมิภาคอาเซียน  
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การใช#ประโยชนNจากทรัพยากรทางทะเลอย?างยั่งยืน รวมถึง การพัฒนาโครงสร#างพื้นฐานเพื่อเชื่อมโยงระหว?าง

หมู?เกาะในประเทศอย?างทั่วถึง ตลอดจน ยกระดับการบังคับใช#กฎหมายในอาณาเขตทางทะเลอย?างเข#มงวด 

และการดำเนินการในลักษณะสมุทราภิบาล (Ocean governance) 

    (๔) เสาหลัก ๗ ประการ อินโดนีเซียได#กำหนดนโยบายด#านการรักษาความมั่นคงทางทะเล 

โดยแบ?งเปcน ๗ เสาหลัก ผ?านการพัฒนาระบบงบประมาณ การปรับปรุงกฎหมาย การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ขององคNกร และหน?วยงานท่ีเก่ียวข#อง และการติดตามประเมินผล ได#แก?  

        × การพัฒนาการบริหารจัดการด#านทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล และทรัพยากรมนุษยN 

        × การยกระดับการบังคับใช#กฎหมาย การปZองกันทางทหาร ความม่ันคง และความปลอดภัย

ทางทะเล  

        × การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เกี่ยวข#องกับการรักษาความมั่นคงทางทะเล

ในลักษณะสมุทราภิบาล (Ocean governance)  

        × การพัฒนาเศรษฐกิจ และโครงสร#างพ้ืนฐานท่ีเก่ียวข#องกับกิจกรรมทะเล  

           × การพัฒนาการบริหารจัดการที่เกี่ยวข#องกับปกปZองทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล 

        × การอนุรักษNภูมิปbญญา ประเพณี และวัฒนธรรมดั้งเดิมที่เกี่ยวข#องกับกิจกรรมทางทะเล 

(Maritime culture)  
        × การพัฒนาความร?วมมือระหว?างประเทศ การทูตว?าด#วยกิจการทางทะเล 

(Maritime diplomacy) 

๑.๓  กระบวนการจัดทำแผนความมั่นคงแหSงชาติทางทะเล (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

 ๑.๓.๑ แนวทางการจัดทำแผนความม่ันคงแห"งชาติทางทะเล (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

  หน?วยงานรับผิดชอบหลักและหน?วยงานรับผิดชอบร?วมได#ดำเนินโครงการ/แผนงานที่เกี่ยวข#อง

ภายใต#แผนความมั่นคงแห?งชาติทางทะเล (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๔) อย?างต?อเนื่อง ซึ่งแผนดังกล?าวครบระยะเวลา 

การบังคับในปQ ๒๕๖๕ ตามมติการประชุมสภาความมั่นคงแห?งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ 

ประกอบกับสถานการณNความมั่นคงทางทะเลในปbจจุบันได#เปลี่ยนแปลงไปอย?างรวดเร็ว อันเนื่องมาจากปbจจัย

ทั้งในประเทศและต?างประเทศ ซึ่งส?งผลกระทบต?อผลประโยชนNของชาติทางทะเลของประเทศไทยในทุกมิติ 

โดยประเทศต?าง ๆ ได#มีแนวคิดในการใช#และแสวงประโยชนNจากทะเลมากขึ้น อาทิ แนวคิดเศรษฐกิจสีน้ำเงิน 

(Blue Economy) แนวคิดอินโด – แปซิฟäก (Free and Open Indo – Pacific: FOIP) และข#อริเริ่มสายแถบและเส#นทาง

(Belt and Road Initiative: BRI) รวมทั้ง ปรากฏภัยคุกคามที่มีแนวโน#มขยายตัว และส?งผลกระทบอย?างกว#างขวาง 

อาทิ การทำประมงผิดกฎหมาย การลักลอบขนส?งสิ่งผิดกฎหมาย การหลบหนีเข#าเมือง และความเสื่อมโทรม

ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล#อม ประกอบกับการเกิดขึ้นของภัยคุกคามรูปแบบใหม? อาทิ การแพร?ระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - 19) และการติดตั้งสิ่งปลูกสร#างลอยน้ำในทะเล (Sea steading) 

นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญได#กำหนดให#มีการจัดทำยุทธศาสตรNชาติ และแผนสำคัญระดับชาติต?าง ๆ ตลอดจนการมี

พระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชนNของชาติทางทะเล พ.ศ. ๒๕๖๒ ล#วนส?งผลต?อการขับเคลื่อนระบบการบริหารจัดการ
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ภารกิจทางทะเลในประเทศ จึงได#มีการทบทวนแผนความมั่นคงแห?งชาติทางทะเลฯ เพื่อให#การจัดทำแผนความมั่นคง

แห?งชาติทางทะเลฉบับใหม?เปcนไปอย?างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธ์ิตามเปZาหมาย 

  สมช. ได#จัดทำแนวทางการจัดทำแผนความมั่นคงแห?งชาติทางทะเล (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

เสนอต?อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการรักษาผลประโยชนNแห?งชาติทางทะเล (นปท.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓  

เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษNสุวรรณ) เปcนประธาน ซึ่งที่ประชุม 

ได#พิจารณาเห็นชอบแนวทางการจัดทำแผนความมั่นคงแห?งชาติทางทะเล (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ๕ แนวทาง 

และ สมช. ได#ดำเนินการท่ีเก่ียวข#อง ตามรายละเอียดดังน้ี 

   ๑) การประเมินและวิเคราะหfสถานการณfและภัยคุกคาม เปcนการรวบรวมข#อมูลสถานการณN

และสภาวะแวดล#อมด#านความมั่นคงทางทะเลในเชิงยุทธศาสตรNทั้งในระดับโลก ระดับภูมิภาค และประเทศไทย 

ซึ่งมีแนวโน#มหรือจะส?งผลกระทบต?อผลประโยชนNของประเทศไทยในทางตรงและทางอ#อม ทั้งในด#านการเมือง 

ด#านความมั่นคงทางทหาร ด#านเศรษฐกิจ ด#านทรัพยากรและสิ่งแวดล#อม และด#านความมั่นคงของมนุษยN  

โดย นปท. ได#แต?งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาสถานการณNที่ส?งผลต?อการรักษาผลประโยชนNของชาติทางทะเล 

เปcนกลไกหลักในการรวบรวมข#อมูลตรวจสอบ ประเมินและวิเคราะหNสถานการณNที่มีผลกระทบต?อความมั่นคง

และผลประโยชนNของชาติทางทะเล  

    การดำเนินงาน สมช. ได#จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาสถานการณNที่ส?งผล

ต?อการรักษาผลประโยชนNของชาติทางทะเล รวมทั้งการประชุมส?วนราชการที่เกี่ยวข#อง ตลอดจนขอรับการสนับสนุน

ข#อมูลจากส?วนราชการ เพื่อรวบรวมข#อมูลสถานการณNและความรุนแรงของภัยคุกคามทางทะเล เพื่อนำมาใช#ประโยชนN

ในการจัดทำแผนความม่ันคงแห?งชาติทางทะเล (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

   ๒) การติดตามและประเมินผลการดำเนินการในการรักษาผลประโยชนfของชาติทางทะเล 

โดยการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของส?วนราชการที่เกี่ยวข#องตามประเด็นยุทธศาสตรN ภายใต# 

แผนความมั่นคงแห?งชาติทางทะเลฯ ในห#วงปQ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ปbจจุบัน ในพื้นที่ด#านอ?าวไทยและพื้นที่ด#านอันดามัน 

รวมถึงการประมวลสภาพปbญหาสำคัญในการดำเนินการตามแผนของหน?วยงานท่ีเกี่ยวข#อง และข#อเสนอแนะ 

ในการแก#ไขปbญหาเพ่ือเปcนแนวทางในการปรับปรุงแผนการดำเนินงานในระยะต?อไป 

    การดำเนินงาน สมช. ได#จัดการประชุมคณะอนุกรรมการประสานแผนและติดตาม 

ผลการปฏิบัติตามแผนความมั่นคงแห?งชาติทางทะเล เพื่อติดตามการดำเนินงานของแผนงานหรือโครงการ

เก่ียวกับความมั่นคงแห?งชาติ ซึ่งเปcนเรื่องสำคัญ (Flagship Project) ตั้งแต?ปQ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ มาอย?างต?อเนื่อง 

นอกจากนี้ ในการประชุมคณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามแผนความมั่นคงแห?งชาติทางทะเลฯ  

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนความมั่นคง

แห?งชาติทางทะเล (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๔) ในภาพรวมท้ังฉบับ และได#เสนอต?อท่ีประชุม นปท. เพ่ือทราบ  

   ๓) การตรวจสอบและรวบรวมประเด็นทางทะเลในยุทธศาสตรfชาติและแผนระดับชาติ

โดยการตรวจสอบและรวบรวมประเด็นที่เกี่ยวข#องกับภารกิจทางทะเล ซึ่งปรากฏในยุทธศาสตรNชาติ และแผนระดับชาติ

ด#านต?าง ๆ เพ่ือบูรณาการประเด็นทางทะเลในภาพรวมทุกมิติ 



 
 

- ๖๖ - 

    การดำเนินงาน ในการประชุมคณะอนุกรรมการประสานแผน และติดตามผลการปฏิบัติ 

ตามแผนความมั่นคงแห?งชาติทางทะเล ครั ้งที ่ ๑/๒๕๖๔ เมื ่อวันที ่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 

ในหลักการกำหนดให#แผนความม่ันคงแห?งชาติทางทะเลฉบับใหม? (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปcนแผนระดับท่ี ๓ สมช. 

จึงมีความจำเปcนต#องตรวจสอบและรวบรวมประเด็นที่เกี่ยวข#องกับภารกิจทางทะเลที่ปรากฏอยู?ในแผนระดับที่ ๑ และ

แผนระดับที่ ๒ อาทิ ยุทธศาสตรNชาติแผนแม?บทภายใต#ยุทธศาสตรNชาติประเด็นความมั่นคงและประเด็นอื ่น ๆ  

ที่เกี่ยวข#อง และนโยบายและแผนระดับชาติว?าด#วยความมั่นคงแห?งชาติ เพื่อให#การดำเนินงานสอดรับและบรรลุผล

ตามเปZาหมายและตัวช้ีวัดของแผนดังกล?าว  

   ๔) การประชุมรับฟqงความคิดเห็นและข0อเสนอแนะจากภาคส"วนที่เกี่ยวข0อง เปcนการหารือ 

และเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมทั้งข#อเสนอแนะเกี่ยวกับสถานการณNความมั่นคงทางทะเล การบริหาร

จัดการทางทะเล และการจัดการความรู#ทางทะเล ร?วมกับส?วนราชการ ภาควิชาการ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 

เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินการในการปZองกันและแก#ไขปbญหาที่ส?งผลกระทบต?อผลประโยชนNของชาติทางทะเล 

ท้ังในเชิงรุกและเชิงรับได#อย?างยืดหยุ?นและรอบด#าน 

    การดำเนินงาน  สมช. ได#จัดรูปแบบการประชุมหารือเปcน ๓ แนวทาง เพื่อรวบรวมข#อมูล         

ในการจัดทำแผนความมั่นคงแห?งชาติทางทะเลฉบับใหม? ดังนี้ (๑) การประชุมคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาและจัดการ

ความรู#เพื่อผลประโยชนNของชาติทางทะเล (อจชล.) เพื่อให#ความเห็นเชิงวิชาการในการจัดทำแผนความมั่นคงแห?งชาติ

ทางทะเลฯ (๒) การจัดเวทีเสวนารับฟbงความคิดเห็นจากภาคส?วนที่เกี ่ยวข#อง โดยแบ?งเปcน ๓ ครั้ง ได#แก?  

ด#านการเมืองและความมั่นคง ด#านวิทยาศาสตรNสิ่งแวดล#อม และด#านกฎหมาย และ (๓) การลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบ

และติดตามสถานการณNความม่ันคงทางทะเลในพ้ืนท่ีอ?าวไทย และพ้ืนท่ีทะเลอันดามัน  

   ๕) การจัดตั้งกลไกเพื่อจัดทำร"างแผนความมั่นคงแห"งชาติทางทะเลฉบับใหม"  มีการแต?งต้ัง

คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจจัดทำร?างแผนความมั่นคงแห?งชาติทางทะเล (พ.ศ. ๒๕๖๖ –๒๕๗๐) ภายใต# นปท. 

เพ่ือเปcนกลไกดำเนินการทบทวนและพัฒนาการจัดทำแผนความม่ันคงแห?งชาติทางทะเล (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

    การดำเนินงาน ท่ีประชุม นปท. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบ 

(ร?าง) คำสั่งแต?งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจจัดทำร?างแผนความมั่นคงแห?งชาติทางทะเล (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)   

เพื่อจัดทำร?างแผนความมั่นคงแห?งชาติทางทะเลฯ ให#สอดคล#องกับยุทธศาสตรNและแผนระดับชาติ รวมท้ัง 

สภาวะแวดล#อมของประเทศไทย ทั้งนี้ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษNสุวรรณ)/

ประธาน นปท. ได#ลงนามคำสั่ง นปท. แต?งตั้งคณะอนุกรรมการฯ แล#ว โดยองคNประกอบของคณะอนุกรรมการฯ 

ได#แก? ๑) รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห?งชาติ ที ่เลขาธิการสภาความมั่นคงแห?งชาติมอบหมาย เปcนประธาน 

๒) อนุกรรมการ กรรมการผู#ทรงคุณวุฒิใน นปท. ผู#แทนส?วนราชการจำนวน ๑๗ หน?วยงาน เปcนอนุกรรมการ และ 

๓) ผู#อำนวยการกองความมั่นคงทางทะเล สมช. เปcนอนุกรรมการและเลขานุการ คณะอนุกรรมการฯ มีหน#าท่ี

อำนาจหลักในการจัดทำร?างแผนความม่ันคงแห?งชาติทางทะเลฯ และรายงานผลการปฏิบัติงานให# นปท. ทราบ 
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 ๑.๓.๒ กระบวนการเสนอร"างแผนความมั่นคงแห"งชาติทางทะเล (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ในการประชุม

คณะอนุกรรมการประสานแผนและติดตามผลการปฏิบัติตามแผนความมั่นคงแห?งชาติทางทะเล ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ 

เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ที่ประชุมได#พิจารณากรอบระยะเวลาในการจัดทำร?างแผนความมั่นคงแห?งชาติทางทะเลฯ 

รวมท้ังกระบวนการเสนอร?างแผนความม่ันคงแห?งชาติทางทะเลฯ ไปสู?การบังคับใช# ซ่ึงประกอบด#วยข้ันตอน ดังน้ี     

  ๑) การเสนอต"อคณะกรรมการนโยบายการรักษาผลประโยชนfของชาติทางทะเล (นปท.)  เนื่องจาก

พระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชนNของชาติทางทะเลฯ กำหนดให# นปท. มีหน#าที่ และอำนาจในการกำหนดนโยบาย 

ยุทธศาสตรN แผนความมั่นคงแห?งชาติทางทะเล ให#สอดคล#องกับนโยบายของรัฐบาล นโยบายและแผนระดับชาติว?าด#วย

ความม่ันคงแห?งชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห?งชาติ และยุทธศาสตรNชาติ สมช. เห็นควรเสนอ นปท. เพ่ือพิจารณา  

  ๒)  การเสนอต"อสภาความมั่นคงแห"งชาติ เนื่องด#วยแผนความมั่นคงแห?งชาติทางทะเลฯ เปcนแนวทาง

การดำเนินงานด#านความมั ่นคงและการรักษาผลประโยชนNแห?งชาติทางทะเลที ่สำคัญระดับประเทศ และสอดรับ 

ต?อนโยบายและแผนระดับชาติว?าด#วยความมั่นคงแห?งชาติ ซึ่งจัดทำโดยสภาความมั่นคงแห?งชาติ ดังนั้น หลังจากที่ นปท. 

มีมติเห็นชอบร?างแผนความมั่นคงแห?งชาติทางทะเลฯ แล#ว สมช. เห็นควรเสนอแผนดังกล?าวต?อที่ประชุมสภาความมั่นคง

แห?งชาติ ซ่ึงมีนายกรัฐมนตรีเปcนประธาน เพ่ือขอความเห็นชอบต?อไป 
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๒. สาระสำคัญของแผน 

๒.๑ กรอบแนวคิดเบื้องต5นของการจัดทำแผนความมั่นคงแหSงชาติทางทะเลฯ 

 การจัดทำแผนความมั่นคงแห?งชาติทางทะเล (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ควรมีความต?อเนื่องจาก 

แผนความมั่นคงแห?งชาติทางทะเล (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๔) โดยมุ?งเน#นการเสริมสร#างความมั่นคงแบบองคNรวม

(Comprehensive Security) ซึ่งขยายกระบวนทัศนNและการเตรียมพร#อมจากความมั่นคงของรัฐไปสู?ความมั่นคง

ทางเศรษฐกิจ ความมั่นคงของสังคม ความมั่นคงของมนุษยN ความมั่นคงของสิ่งแวดล#อม และการบริหารกิจการ

ทางทะเลที่ดี มุ?งสร#างการมีส?วนร?วมจากทุกภาคส?วนเพื่อสะท#อนสถานการณNและประเด็นทางยุทธศาสตรNต?าง ๆ         

อย?างรอบด#านและครอบคลุม โดยการส?งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทางทะเลของภาครัฐให#มีการบูรณาการ

ระหว?างหน?วยงานและภาคส?วนที่เกี ่ยวข#องอย?างเปcนเอกภาพ ตลอดจนมีการสร#างความเชื่อมโยงกับนโยบาย/

ยุทธศาสตรNและแผนที่สำคัญของประเทศในระดับต?าง ๆ อาทิ ยุทธศาสตรNชาติ ๒๐ ปQ นโยบายและแผนระดับชาติ 

ว?าด#วยความมั่นคงแห?งชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห?งชาติเพื่อให#การดำเนินการเปcนไปอย?างสอดคล#อง

และมีทิศทางท่ีชัดเจน 
 

 นอกจากน้ี เน่ืองจากแผนความม่ันคงแห?งชาติทางทะเลฯ เปcนแผนระดับท่ี ๓ จึงจำเปcนต#องดำเนินการตาม

คู ?ม ือแนวทางการจัดทำแผนระดับที ่ ๓ ของ สศช. (มติคณะรัฐมนตรี เมื ่อวันที ่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ และวันท่ี  

๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓)  ซึ่งเปcนเครื่องมือสร#างมาตรฐานให#การจัดทำแผนระดับที่ ๓ ของส?วนราชการเปcนไปในทิศทางเดียวกัน 

สามารถถ?ายทอดแผนระดับที่ ๑ และแผนระดับที่ ๒ ไปสู?การปฏิบัติ และนำไปสู?การบรรลุเปZาหมายของแผนดังกล?าว 

ได#อย?างเปcนรูปธรรม นอกจากนี้ สมช. ยังได#พิจารณากำหนดขั้นตอนการจัดทำแผนตามคู?มือการปฏิบัติงาน 

เร่ือง กระบวนการจัดทำนโยบาย/ยุทธศาสตรNความม่ันคงของ สมช. ประกอบการกำหนดเค#าโครงของร?างแผนดังกล?าว 
 

 สำหรับการกำหนดแนวทางการดำเนินการ สมช. ได#กำหนดแนวทางดังกล?าวตามรายประเด็นความมั่นคง

ตามผลลัพธNที่ได#จากการวิเคราะหNสภาวการณNด#านทะเลโดยใช#เครื่องมือ SWOT Analysis เพื่อวิเคราะหNปbจจัยต?าง  ๆ

จากท้ังภายในและภายนอกประกอบด#วย จุดแข็ง (Strengths) จุดอ?อน (Weaknesses) โอกาส (Opportunities) และ

ภัยคุกคาม (Threats) นอกจากนี้ ได#ใช#เครื่องมือ TOWS Matrix เพื่อนำไปสู?การกำหนดกลยุทธNหรือแนวทาง  

การดำเนินการท่ีเหมาะสม ประกอบด#วย กลยุทธNเชิงรุก (SO Strategy) กลยุทธNเชิงปZองกัน (ST Strategy) กลวิธีเชิงแก#ไข 

(WO Strategy) และกลวิธีเชิงรับ (WT Strategy) ท้ังน้ี ข#อมูลท่ีนำมาใช#ในการวิเคราะหNและประเมินสถานการณNเพ่ือ

กำหนดแนวทางการดำเนินการเปcนข#อมูลท่ีได#มาจากการประชุมหารือจากส?วนราชการ ภาควิชาการ ภาคเอกชน 

และภาคประชาสังคมที่มีความเกี่ยวข#องกับการใช#ประโยชนNจากทะเล รวมทั้งการรักษาผลประโยชนNของชาติ 

ทางทะเลอย?างต?อเน่ือง รายละเอียดการวิเคราะหN SWOT Analysis มีดังน้ี 
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 จุดแข็ง (Strengths) จุดอ"อน (Weaknesses) 

S1 การวางตัวเปpนกลางของประเทศไทยทำให1สามารถ

ดำเนินนโยบายและยุทธศาสตรXทางทะเลได1อย-างเสรี

นำไปสู -การเปpนศูนยXกลางในการสร1างเครือข-ายและ

พัฒนาภายใต1กรอบและกลไกความร-วมมือระหว-าง

ประเทศทางทะเล 
 

S2 ลักษณะภูมิศาสตรXของประเทศไทยตั้งอยู-ระหว-าง

มหาสมุทรแปซิฟ�กและมหาสมุทรอินเดีย ส -งผลให1 
การดำเนินกิจกรรมทางทะเลทั ้งในมิติต-าง ๆ เปpนไป

อย-างต-อเนื่องและมีประสิทธิภาพ อาทิ ด1านความมั่นคง

ทางทหาร เศรษฐกิจ สิ ่งแวดล1อมและความร-วมมือ 
ด1านการจัดการองคXความรู1  

 

S3 ประเทศไทยมียุทธศาสตรXชาติ แผนแม-บทภายใต1

ยุทธศาสตรXชาติ และนโยบายและแผนระดับชาติว-าด1วย

ความมั่นคงแห-งชาติ รวมถึงแผนระดับชาติอื่น ๆ ซึ่งให1

ความสำคัญกับการแก1ไขปTญหาความมั่นคงแบบองคXรวม

โดยเฉพาะมิติทางทะเล  
 

S4 ประเทศไทยมี พ.ร.บ. การรักษาผลประโยชนXของชาติ

ทางทะเล พ.ศ. ๒๕๖๒ และศูนยXอำนวยการร ักษา

ผลประโยชนXของชาติทางทะเล (ศรชล.) ซึ ่งเปpนการ

ยกระดับขีดความสามารถในการปกป4องรักษาผลประโยชนX

แห-งชาติทางทะเล 
 

S5 ประเทศไทยมีการปลูกฝTงแนวคิดในการปกป4องและ

อนุร ักษ X ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล1อม 
ทางทะเลซึ ่งจะช-วยพัฒนาเศรษฐกิจภาคทะเลให1เกิด

ความสมดุลและความยั่งยืน  

W1 ปTญหาทรัพยากรทางทะเลและชายฝT Çงที ่เก ิดจาก 

การดำเนินกิจกรรมทางทะเลมีความรุนแรงเพิ่มขึ้น อาทิ 

ปTญหาขยะทะเล การทิ้งเครื่องมือประมง การทำประมง 

ผิดกฎหมาย การบุกรุกพื้นที่ทางทะเล ส-งผลกระทบต-อ

ความหลากหลายทางชีวภาพและความอุดมสมบูรณXของ

ทร ัพยากร รวมถ ึงว ิถ ีช ีว ิตของช ุมชนชายฝ T Ç งทะเล  
 
 

W2 ขาดการส-งเสริมจากภาครัฐในการคุ1มครองการดำเนิน

ก ิจกรรมท ี ่แสวงหาและใช 1ประโยชน Xจากทะเล อาทิ  

งบประมาณ ฐานข1อมูล และบุคลากร รวมถึงเครื ่องมือ 

อุปกรณX และระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่งส-งผลกระทบ

ต-อการร ักษาความมั ่นคงและผลประโยชนXของชาติ         

ทางทะเล 
 

W3 ความล-าช1าของการปรับปรุงกฎหมายและระเบียบ

ภายในเพื่อรองรับพันธกรณีตามกฎหมายระหว-างประเทศ

ทางทะเล ทำให1เกิดข1อจำกัดในการบังคับใช1กฎหมาย อาทิ 

การร-วมมือกับต-างชาติในการวิจัยวิทยาศาสตรXทางทะเล  
 

W4 ประเทศไทยมีอาณาเขตติดต-อทางทะเลเปpนวงกว1าง 

ส-งผลให1มีความเสี่ยงที่จะเกิดความขัดแย1งระหว-างประเทศ

ในระดับภูมิภาค อาทิ เส1นทางคมนาคมทางทะเล พื้นที่

อ1างสิทธิทับซ1อนทางทะเลกับประเทศพื้นบ1าน การแข-งขัน

ทางภูมิรัฐศาสตรX รวมถึงการแย-งชิงทรัพยากรทางทะเล 

ทำให1เกิดข1อจำกัดในการแสดงท-าที/นโยบายระหว-าง

ประเทศเพื่อรักษาผลประโยชนXทางทะเลของไทย 
 

W5 การบริหารจัดการด1านความมั่นคงทางทะเลยังขาด

องคXความรู 1 การตระหนักรู 1รวมถึงการมีส-วนร-วมของ 
ทุกภาคส-วนในการปกป4องและรักษาทรัพยากรทางทะเล

ในมิติต-าง ๆ โดยเฉพาะ ประเด็นด1านความมั่นคง และ

สิ่งแวดล1อม 
 

W6 ความพร1อมด1านอุปกรณXและขีดความสามารถของ

ภาครัฐในการป4องกันบรรเทาสาธารณภัยแห-งชาติหรือ

อุบัติภัยแห-งชาติ 

 

 

 

ปqจจัยภายใน  
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 โอกาส (Opportunities) ภัยคุกคาม (Threats) 

O1 การเสริมสร1างบทบาทความร-วมมือในประเด็น 
ความมั่นคงทางทะเลภายใต1กรอบและกลไกความร-วมมือ

ระหว -างประเทศ ท ั ้ งระด ับทว ิภาค ีและพห ุภาคี 
เพื ่อจัดการภัยคุกคามและยกระดับความสัมพันธXกับ

ประเทศเพื่อนบ1านซึ่งจะนำไปสู-การเสริมสร1างความมั่นคง

ของชาติทางทะเลในมิต ิต -าง ๆ อาทิ การแก1ไขปTญหา 

การทำประมงผิดกฎหมายรวมถึงการแก1ปTญหาขยะทะเล 
 

O2 การดำเนินมาตรการคุ1มครองการใช1ประโยชนXจาก

ทรัพยากรทางทะเลอาทิ การวางแผนการใช1ประโยชนX

เชิงพื้นที่ทางทะเล (MSP) การวิจัยวิทยาศาสตรXทางทะเล 

การแบ-งเขตจังหวัดทางทะเล รวมถึงการพัฒนาศักยภาพ

จังหวัดชายฝTÇงทะเลเปpนตามมาตรฐานสากล  
 

O3 การใช1และพัฒนาพลังอำนาจแห-งชาติ (National 

Power) ทั้งในด1านเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหาร 

วิทยาศาสตรXและเทคโนโลยีเพื ่อแก1ไขปTญหาต-าง ๆ  

ซ ึ ่ งม ี ความสมด ุลและสอดคล 1องก ับสถานการณ Xที่  

เปลี่ยนแปลงไปและยกระดับขีดกำลังทางทะเลให1ทันสมัย 

อาทิ การพัฒนากำลังทางเรือ การพัฒนาโครงสร1างพื้นฐาน

ทางทะเล การยกระดับมาตรการประกอบกิจกรรมทางทะเล 

การแลกเปลี่ยนข1อมูลด1านวิชาการและข-าวกรอง 
 

O4 การใช1ประโยชนXจากข1อมูลของหน-วยงานต-าง ๆ ที่มีอยู-

อย -างม ีประส ิทธ ิภาพ รวมถึงการจ ัดต ั ้งฐานข1อมูล 
ซึ่งเอื้อต-อการบริหารจัดการด1านการดำเนินกิจการทางทะเล 

เพื่อให1เกิดการสร1างเครือข-าย และพัฒนาการมีส-วนร-วม

ของประชาชนในระดับพื้นที่ และภาคส-วนต-าง ๆ ที่เกี่ยวข1อง 
 

O5 การส-งเสริมกระบวนการสมุทราภิบาล (Ocean 

Governance) เพื่อให1เกิดการมีส-วนร-วมจากภาคส-วนต-าง ๆ

ในการบริหารจัดการ ปกป4อง และดูแลรักษาผลประโยชนX 
ของชาติทางทะเลเปpนไปในทางที่เหมาะสมและยั่งยืน 

T1 การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และการแพร-

ระบาดของโรคโควิด-19 ส-งผลกระทบต-อความหลากหลาย

ของระบบนิเวศทางทะเลและชายฝTÇง อาทิ การเพิ่มขึ้นของปริมาณ

ขยะทะเล อุณหภูมิน้ำทะเลสูงขึ้น รวมถึงการเกิดอุบัติภัย

ทางทะเล  
 

T2 การขยายอิทธิพลทางทะเลของประเทศมหาอำนาจ 

รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีและสะสมอาวุธของประเทศ

เพื่อนบ1าน ส-งผลให1เกิดความตึงเครียดในดำเนินกิจกรรม

ทางทะเลและเกิดความหวาดระแวงระหว-างประเทศ

ภายในภูมิภาค  

 

T3 ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยเนื ่องจากการ 

แพร-ระบาดของโรคโควิด-19 ประกอบกับการเปลี่ยนแปลง

ของรูปแบบอาชญากรรมข1ามชาติที ่ซับซ1อน ส-งผลให1เกิด 

การก-อการร1ายและปTญหาอาชญากรรมข1ามชาติที ่มีความ

รุนแรงเพิ่มขึ้น ซึ่งจะนำไปสู-การรักษาความมั่นคงและความ

ปลอดภัยทางทะเลที่ยากมากขึ้น 
 

T4 การดำเนินนโยบาย/ยุทธศาสตรXในการรักษาความมั่นคง

ทางทะเลของประเทศเพื่อนบ1าน และประเทศในภูมิภาค 

ตลอดจนการขยายอิทธิพลของประเทศมหาอำนาจในพื้นที่

ทะเลจีนใต1 และมหาสมุทรอินเดีย ทำให1เกิดข1อจำกัดใน 

การดำเน ินนโยบาย และการแสดงบทบาทของไทยในเวที 

ความร-วมมือระหว-างประเทศ 
 

T5 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม- และปTญหาภัยคุกคาม

ทางไซเบอรX นำไปสู-การพัฒนารูปแบบของอาวุธยุทโธปกรณXทาง

ทะเลเพิ่มมากขึ้น อาทิ ขีปนาวุธความเร็วระดับเหนือเสียงการ

ใช1โจมตทีางไซเบอรNต-อโครงสร1างพื้นฐานสำคัญทางทะเล ห-วง

โซ-อุปทานของการขนส-งระหว-างประเทศ และฐานการ

ปฏิบัติการทางทะเล  
 

T6 การก-อการร1ายทางทะเล (Maritime terrorism) อันเปpน

ผลกระทบจากเปลี ่ยนแปลงทางการเมือง ศาสนาจาก

ประเทศเพื่อนบ1านและความเคลื่อนไหวของกลุ-มก-อการ

ร1ายที่แผ-อิทธิพลในภูมิภาคอาเซียน ประกอบกับการแย-งชิง

ผลประโยชนXของประเทศมหาอำนาจอาจเปpนเป4าหมาย 

ของการก-อการร1ายทางทะเลในการโจมตีเรือบรรทุกสินค1าที่

ใช1เส1นทางคมนาคมในภูมิภาค 

ปqจจัยภายน อก  
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การกำหนดกลยุทธfโดยใช0เคร่ืองมือ TOWS Matrix 

กลยุทธIเชิงรุก (SO Strategy) กลยุทธIเชิงปiองกัน (ST Strategy) 

SO1 

 
 
 
 
 
 
 

SO2  
 

 

 

 
 

SO3 
 
 
 
 

SO4  

การยกระดับบทบาทของไทยในฐานะศูนย 4ความร 8วมมือ        

ด:านกิจการทางทะเลร8วมกับอาเซียนและประเทศนอกภูมิภาค 

ด:านความมั่นคง การทำประมงผิดกฎหมาย การจัดการขยะทะเล 

การบริหารทรัพยากรและสิ่งแวดล:อมทางทะเล และเศรษฐกิจ 

สีน้ำเงิน  
 

การส8งเสร ิมการบริหารจัดการทางทะเลที ่ด ี (Ocean Governance) 

 และกรอบความร 8วมมือต 8าง ๆ ก ับประเทศชายฝ\ ]งระหว 8าง

มหาสมุทรแปซิฟ`กและมหาสมุทรอินเดียในมิติต8าง ๆ อาทิ  

ด:านความมั่นคงทางทหาร เศรษฐกิจ สิ่งแวดล:อม และความ

ร8วมมือด:านการจัดการองค4ความรู:  
 

การจัดทำระบบฐานข:อมูลเพื ่อการดำเนินกิจการทางทะเล

สำหรับหน8วยงานและการเผยแพร8องค4ความรู:ทางทะเลให:แก8

ประชาชนเปaนส8วนหนึ่งของแผน เพื ่อให:เกิดการปฏิบัติและ

บูรณาการระหว8างหน8วยงาน  
 

ใช:และขยายความร8วมมือเชิงสร:างสรรค4ในประเด็นความมั่นคงทาง

ทะเลภายใต:กรอบและกลไกความร8วมมือระหว8างประเทศในการ

ปกปfองและอนุรักษ4ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล:อม

ทางทะเลซึ่งจะช8วยพัฒนาเศรษฐกิจและสิ่งแวดล:อมภาคทะเล       

ให:เกิดความสมดุลและความยั่งยืน  

ST1 

 

 
 

ST2 

 

 

 

 
 

ST3  
 
 
 

ST4 
 
 
 

ST5 

 

การพัฒนายุทธศาสตร4และนโยบายการบริหารจัดการการรักษา

ความมั่นคงและผลประโยชน4ของชาติทางทะเลให:มีความพร:อม

รับมือกับภัยคุกคามและภาวะวิกฤติ  
 

การบริหารผลประโยชน4ทางทะเลอย8างรอบด:านโดยใช: พ.ร.บ. 

การรักษาผลประโยชน4ของชาติทางทะเล พ.ศ. ๒๕๖๒ และ       

ศูนย4อำนวยการรักษาผลประโยชน4ของชาติทางทะเล (ศรชล.) เพื่อ

ลดความเสี่ยงจากป\ญหาภัยคุกคามทางไซเบอร4 และภัยคุกคาม

ทางทะเลรูปแบบใหม8 
 

การบังคับใช:กฎหมายอย8างเคร8งครัดเพื่อรักษารักษาผลประโยชน4         

ของชาติทางทะเล รวมทั้งปรับปรุง เพื่อให:สอดคล:องกับอาชญากรรม

ข:ามชาติ 
 

สร:างเครือข8ายและพัฒนาภายใต:กรอบและกลไกความร8วมมือ

ระหว8างประเทศทางทะเลในการปfองกับภัยคุกคามข:ามชาติทางทะเล 

เพื่อร8วมกันรกัษาความมั่นคงและความปลอดภัย 
 

ส8งเสริมบทบาทการรักษาเสถียรภาพและการใช:ประโยชน4จากทะเล

ระหว8างมหาสมุทรแปซิฟ`กและมหาสมุทรอินเดียในการรักษา

ความสงบ ปfองกันอาชญากรรม และความปลอดภัยของเส:นทาง

เดินเรือเพื่อลดการแข8งขันระหว8างประเทศมหาอำนาจในภูมิภาค  

กลวิธีเชิงแกLไข (WO Strategy) กลวิธีเชิงรับ (WT Strategy) 

WO1 

 

 

 
 

WO2  
 

 

 

 
 

WO3  
 

 

 

 

 
 

WO4  

การจัดตั้งองค4กรจัดการความรู:ทางทะเลเปaนศูนย4บูรณาการและ

ประสานงานข:อมูลที ่เกี ่ยวกับทะเลในการปกปfองและรักษา

ทรัพยากรทางทะเลในมิติต8าง ๆ และสร:างการมีส8วนร8วมของ 

ทุกภาคส8วน 
 

การดำเนินการปรับปรุงกฎหมายและระเบียบภายในของไทย 

สอดคล:องกับอนุสัญญาฯ UNCLOS 1982 เพื่อลดข:อจำกัดทาง

กฎหมายในการดำเนินมาตรการคุ:มครองการใช:ประโยชน4จาก

ทรัพยากรทางทะเล และเสริมสร:างความร8วมมือภายใต:กรอบ

กฎหมายได:อย8างเต็มที่  
 

ขีดความสามารถในการบริหารจัดการด:านสิ่งแวดล:อมทางทะเล

จากระบบฐานข:อมูลในการติดตามผลการบริหารจัดการทรัพยากรชายฝ\]ง 

การจัดการป\ญหามลพิษทางทะเล การทำประมงผิดกฎหมาย 

ส8งผลกระทบต8อความหลากหลายทางชีวภาพ เพื ่อนำใช:ใน 

การวางแผนการดำเนินงานและแสดงเห็นความก:าวหน:าหรือ

ผลกระทบของป\ญหาอย8างต8อเนื่อง  
 

ดำเนินมาตรการคุ :มครองการใช:ประโยชน4จากทรัพยากร 

ทา งทะ เล โดย ใช: แบ 8งเขตการใช :ประโยชน 4 เช ิงพ ื ้นท ี ่  (MSP) 

ในการบริหารจัดการป\ญหาทางทะเลต8าง ๆ 

WT1 
 
 
 
 

WT2 
 
 
 

WT3  
 
 
 

 

WT4  
 
 
 
 

WT5  
 

การเสริมสร:างความร8วมมือในประเด็นร8วมกับอาเซียนและ

ประเทศนอกภูมิภาคเพื่อลดความตึงเครียดภายในภูมิภาค อาทิ 

การฝ}กซ:อมร8วม การวิจัยวิทยาศาสตร4ทางทะเล และแสวงหา

ความร8วมมือที่สร:างสรรค4ในประเด็นใหม8  
 

สนับสนุนการปฏิบัติและเคารพกฎหมายระหว8างประเทศทาง

ทะเลเพื่อการแก:ไขป\ญหาความขัดแย:งระหว8างประเทศ และลด

ความตึงเครียดในดำเนินกิจกรรมทางทะเล 
 

การสร:างความตระหนักรู:ต8อป\ญหาทรัพยากรทางทะเลและชายฝ\]ง 

เพื่อการปลูกฝ\งแนวคิดในการปกปfองและอนุรักษ4ฐานทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล:อมทางทะเลอย8างยั่งยืน  
 

จัดทำแนวทางปฏิบัติเพื่อสร:างความเข:าใจระหว8างหน8วยงานภาครัฐ 

ในการแสดงท8าทีของประเทศไทยต8อประเด็นความมั่นคง เพื่อหลีกเลี่ยง 

การนำไปสู8ความขัดแย:ง การแข8งขันทางยุทธศาสตร4ในรูปแบบที่ทำให:เกิด

การเผชิญหน:าทางทหาร 
 

เตรียมความพร:อมในการรับมือกับอาชญากรรมทางทะเลที่อาจเพิ่มมาก

ขึ้น อาทิ ฐานข:อมูล และบุคลากรรวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ4 และระบบ

เทคโนโลย ี
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๒.๒ วิสัยทัศนB 

“ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการรักษาผลประโยชนNของชาติทางทะเลอย?างมีประสิทธิภาพ  

ท้ังในมิติความม่ันคง ม่ังค่ัง และย่ังยืน พร#อมท้ังมีบทบาทสำคัญด#านความม่ันคงทางทะเล 

เปcนท่ียอมรับในเวทีระหว?างประเทศ ด#วยการบูรณาการพลังอำนาจของชาติในทุกมิติ” 

๒.๓ วัตถุประสงคB 

 ๒.๓.๑  เพื่อปกปZองและรักษาอำนาจอธิปไตย บูรณภาพแห?งดินแดน สิทธิอธิปไตย เขตอำนาจของชาติ

ทางทะเล และธำรงไว#ซ่ึงพลังอำนาจของชาติทางทะเล 

 ๒.๓.๒  เพื่อจัดการและควบคุมการดำเนินกิจกรรมทางทะเล รวมทั้งปZองกันและปราบปรามภัยคุกคามทางทะเล

ในรูปแบบต?าง ๆ ซ่ึงส?งผลต?อสิทธิ ชีวิต และทรัพยNสินของประชาชน 

 ๒.๓.๓  เพื ่อปกปZอง รักษา และฟ© ™นฟูทรัพยากรและสิ ่งแวดล#อมทางทะเล รวมทั ้งส?งเสริมให#มี 

การแสวงประโยชนNจากทะเลอย?างสมดุลและย่ังยืน 

 ๒.๓.๔  เพื่อคุ#มครองความปลอดภัย สิทธิและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ดำเนินกิจกรรมหรือ   

มีความเก่ียวข#องกับทะเลในทุกมิติอย?างเหมาะสม 

 ๒.๓.๕   เพื่อส?งเสริมและอำนวยความสะดวกในการพัฒนาศักยภาพกิจกรรมเศรษฐกิจภาคทะเลของไทย 

รวมท้ังบริหารจัดการเพ่ือให#เกิดการใช#ประโยชนNอย?างย่ังยืน 

 ๒.๓.๖  เพื ่อเสริมสร#างบทบาทของไทยในการดำเนินความร?วมมือด#านความมั ่นคงทางทะเลให#มี

ความสำคัญเปcนท่ียอมรับในเวทีระหว?างประเทศ 

 ๒.๓.๗  เพื ่อพัฒนาการบริหารจัดการทางทะเลของภาครัฐและขีดความสามารถของบุคลากร 

ตลอดจนการขับเคลื่อนการบริหารจัดการองคNความรู# และรักษาผลประโยชนNของชาติทางทะเล โดยส?งเสริมการ

มีส?วนร?วมของทุกภาคส?วนอย?างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล 
 

๒.๔ เป_าหมาย คSาเป_าหมาย และตัวชี้วัด 
 

     เปLาหมาย      ตัวช้ีวัด 

ค"าเปLาหมาย (รายปh) 
    ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

ประเทศไทยสามารถ
รับมือและควบคุม
ภัยคุกคามทางทะเล
ได#อย?างมีประสิทธิ 
ภาพในทุกมิติ   

ค?าคะแนนดัชนี
ความม่ันคงทาง
ทะเล (Maritime 
Security Index: 
MSI) ในภาพรวม 
(Overall Index 
Score)* 

 

 

 
๖๕ คะแนน 

 

 

๖๖ คะแนน 

 

 

๖๗ คะแนน 

 

 

๖๘ คะแนน 

 

 

 

๖๙ คะแนน 
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     เปLาหมาย      ตัวช้ีวัด 

ค"าเปLาหมาย (รายปh) 
    ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

ประเทศไทยสามารถ
ใช# ประโยชนN จาก 
ทรัพยากรทางทะเลเพ่ือ
พ ัฒนาเศรษฐก ิจได#  
อย?างสมดุลและย่ังยืน 

ค?าคะแนนดัชนี
คุณภาพมหาสมุทร
(Ocean Health 
index: OHI) 

 
๗๕ คะแนน 

 

๗๕ คะแนน 

 

๗๕ คะแนน 

 

๗๕ คะแนน 

 

๗๕ คะแนน 

ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย มี  
การบร ิหารจ ั ดการ
ผลประโยชนNของชาติ
ทางทะเลอย? างมี
ประสิทธิภาพและมี 
ธรรมาภิบาล 

ร#อยละความสำเร็จ
ในการขับเคล่ือน 
การบริหาร
จัดการองคN
ความรู#ทางทะเล 

ร#อยละ ๔๐ 

ของแผนการ

ดำเนินการ

จัดต้ังองคNกร

จัดการความรู#

ทางทะเล 

ร#อยละ ๖๐ 

ของแผนการ

ดำเนินการ

จัดต้ังองคNกร

จัดการความรู#

ทางทะเล  

ร#อยละ ๘๐ 

ของแผนการ

ดำเนินการ

จัดต้ังองคNกร

จัดการความรู#

ทางทะเล 

ร#อยละ ๑๐๐ 

ของแผนการ

ดำเนินการ

จัดต้ังองคNกร

จัดการความรู#

ทางทะเล 

องคNกรสามารถ

สร#างองคN

ความรู#ทางทะเล

สนับสนุนระดับ

นโยบายและ

ประชาชน 

*หมายเหตุ  

- ค:าคะแนนดัชนีความมั่นคงทางทะเล (Maritime Security Index: MSI) ในภาพรวม (Overall Index Score) เปpนดัชนีที่อยู-

ระหว-างการจัดทำโดยหน-วยงานของไทย ทั้งนี้ สามารถใช1ค-าคะแนนดัชนีความมั่นคงทางทะเลของสากลไปพลางก-อนจนกว-า

ดัชนีความมั่นคงทางทะเลที่จัดทำโดยหน-วยงานของไทยแล1วเสร็จ 

๒.๕ แนวทางการดำเนินการ 

 ปbจจุบันประเด็นความมั่นคงทางทะเลมีพัฒนาการที่ซับซ#อนหลากหลายรูปแบบ อีกทั้งยังส?งผลกระทบ

เชื่อมโยงเปcนวงกว#างต?อความมั่นคงของประเทศในหลายมิติ ดังนั้นการบริหารจัดการด#านความมั่นคงทางทะเล 

จึงควรมุ?งส?งเสริม ปZองกัน และเพ่ิมขีดความสามารถในการบริหารจัดการภัยคุกคามทางทะเลอย?างรอบด#านและ

เท?าทันต?อสถานการณNทางทะเล นอกจากนี้ แผนความมั่นคงแห?งชาติทางทะเล (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  

จัดเปcนแผนระดับที่ ๓ จึงต#องมีความสอดคล#องกับแผนระดับที่ ๑ และแผนระดับที่ ๒ อาทิ แผนแม?บทภายใต#

ยุทธศาสตรNชาติ รวมทั้งนโยบายและแผนระดับชาติว?าด#วยความมั่นคงแห?งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๗๐)  

ซึ่งได#ให#ความสำคัญกับประเด็นการรักษาความมั่นคงและผลประโยชนNของชาติทางทะเล ดังนั้น ในการกำหนด

แนวทางดำเนินการภายใต#แผนความมั่นคงแห?งชาติทางทะเลฯ จึงต#องถ?ายทอดเปZาหมายและขับเคลื่อน 

การปฏิบัติภารกิจเพ่ือดำเนินการรักษาผลประโยชนNของชาติทางทะเลให#เกิดผลสัมฤทธ์ิอย?างเปcนรูปธรรม  
 

 จากรายงานการประเมินสถานการณNความมั่นคงทางทะเลในระยะ ๕ ปQ และการวิเคราะหNโดยใช#เครื่องมือ  

SWOT Analysis และ TOWS Metrix แผนความมั ่นคงแห?งชาติทางทะเลฯ ได#กำหนดให#มีวัตถุประสงคN ๗ ข#อ  

ซึ่งประกอบด#วยประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข#องกับกิจการทางทะเล ๗ ด#าน ได#แก? ๑) การเมืองและความมั่นคงระหว?าง

ประเทศ ๒) อาชญากรรมข#ามชาติทางทะเล ๓) สิ่งแวดล#อม ๔) ความมั่นคงมนุษยNทางทะเล ๕) เศรษฐกิจภาคทะเล         

๖) ความร?วมมือระหว?างประเทศ และ ๗) การบริหารจัดการของภาครัฐ นอกจากนี้ ภายใต#วัตถุประสงคNในแต?ละข#อ 

ได#มีการกำหนดแนวทางการดำเนินการท่ีเก่ียวข#อง มีรายละเอียดดังน้ี 
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  ๒.๕.๑  แนวทางการดำเนินการที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพการเมืองและความมั่นคงทางทะเล 
  วัตถุประสงคf เพื ่อปกปZองและรักษาอำนาจอธิปไตย บูรณภาพแห?งดินแดน สิทธิอธิปไตย  

เขตอำนาจของชาติทางทะเล และธำรงไว#ซ่ึงพลังอำนาจของชาติทางทะเล 

  เปLาหมายระดับแนวทางการดำเนินการ 

  ๑) หน?วยงานที่มีภารกิจในการรักษาผลประโยชนNของชาติทางทะเลสามารถรับมือกับภัยคุกคาม

ทางทะเลในทุกรูปแบบโดยไม?ส?งผลกระทบต?อการบริหารของประเทศ  

  ๒)  ประเทศไทยมีเครื ่องมือและยุทโธปกรณNอย?างเหมาะสมบนพื ้นฐานพลังอำนาจของชาติ 

เพ่ือปZองกันประเทศจากภัยคุกคาม และสามารถรักษาผลประโยชนNของชาติทางทะเลให#ม่ันคงและย่ังยืน 

  ๓) ประเทศไทยมีความสัมพันธNที่ดีกับนานาชาติในการรักษาดุลยภาพและการส?งเสริมความร?วมมือ

ด#านความมั่นคงอย?างใกล#ชิดในการบริหารจัดการสถานการณNหรือภัยคุกคามทางทะเลทั้งภายในและระหว?าง

ประเทศ 

  ตัวช้ีวัดระดับแนวทางการดำเนินการ 

  ๑) หน?วยงานท่ีเก่ียวข#องได#รับการพัฒนาศักยภาพในการรักษาผลประโยชนNของชาติทางทะเล  

  ๒) ประเทศไทยมีความสัมพันธNที่ดีกับประเทศต?าง ๆ ส?งผลให#ไทยสามารถรักษาเขตอำนาจ    

ของชาติทางทะเลได# 

  แนวทางการดำเนินการย"อย 

  ๑) เสริมสร#างและพัฒนาหน?วยงานด#านความมั่นคงทางทะเลให#สอดคล#องกับสถานการณN 

ภายในประเทศและระหว?างประเทศ โดยให#อยู?ในระดับที่เหมาะสม และเพียงพอต?อการรักษาเสถียรภาพทางทะเล 

รวมถึงการใช#พลังอำนาจของชาติทั้งมวลในการจัดการกับภัยคุกคามที่เปcนรัฐ ด#วยแนวความคิดเชิงปZองกันและ

ปราบปราม ตลอดจนใช#กลไกการแก#ไขปbญหาความขัดแย#งที่เกิดขึ้นโดยสันติวิธี เน#นการเจรจาทางการเมืองและ       

การทูตเปcนหลัก ทั ้งนี ้ ในสถานการณNที ่หลีกเลี ่ยงการใช#กำลังไม?ได# จะต#องมีความพร#อมและศักยภาพ 

ในการควบคุมและคล่ีคลายสถานการณNไม?ให#บานปลายจนส?งผลกระทบต?อสิทธิและอธิปไตยของประเทศ 

  ๒) ส?งเสริมและสนับสนุนการเฝZาระวัง การรักษาเสถียรภาพและความปลอดภัยทางทะเล 

รวมถึงการใช#ประโยชนNจากทะเล ทั้งน?านน้ำภายในและนอกทะเลอาณาเขตของประเทศ โดยเฉพาะเส#นทางการเดินเรือ 

การขนส?งสินค#า รวมถึงการดำเนินกิจกรรมอ่ืนท่ีเก่ียวข#องกับการรักษาผลประโยชนNของชาติทางทะเลของไทย 

  ๓)  ให#มีการติดตามและประเมินสถานการณNภัยคุกคามทางทะเลทุกรูปแบบ รวมถึงการแข?งขันทาง      

ภูมิรัฐศาสตรNภายในภูมิภาคอย?างใกล#ชิด เพื่อใช#สนับสนุนการพิจารณากำหนดท?าที และแนวทางดำเนินการที่เหมาะสม

ของประเทศไทย เพื ่อปZองกันและบรรเทาผลกระทบต?อผลประโยชนNและความมั ่นคงของไทย รวมทั ้งธำรงไว# 

ซ่ึงเสถียรภาพและความม่ันคงในภูมิภาค 

  ๔) ผนึกพลังอำนาจแห?งชาติทั้งมวลในการเร?งรัดการแก#ไขปbญหาเขตแดนทางทะเลกับประเทศ

เพื่อนบ#านให#บรรลุผลโดยเร็ว โดยเน#นการเจรจาทางการเมืองและการทูต เพื่อให#สามารถตกลงแบ?งเขตแดนทางทะเล

กันได#ทั้งหมดหรือให#เหลือพื้นที่ขัดแย#งน#อยที่สุด โดยพิจารณาความเหมาะสมและความเปcนไปได#ในการจัดทำพื้นท่ี

พัฒนาร?วมหรืออ่ืน  ๆบนพ้ืนฐานของการดำรงบูรณภาพแห?งดินแดนและความสัมพันธNอันดีท่ีย่ังยืนระหว?างประเทศ 
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  ๕) พัฒนาความร?วมมือและยกระดับความสัมพันธNกับหน?วยงาน องคNกร หรือกรอบความร?วมมือ 

ด#านความมั่นคงทางทะเลกับประเทศเพื่อนบ#านและมิตรประเทศในทุกระดับ เพื่อส?งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู#

ประสบการณNและแนวปฏิบัติที ่ดี อาทิ การฝùกการลาดตระเวนร?วม การแลกเปลี ่ยนข#อมูลข?าวสารทางทะเล 

และการถ?ายทอดเทคโนโลยีสมัยใหม?ท่ีเปcนประโยชนNต?อการปฏิบัติภารกิจในทะเล 

  โครงการสำคัญภายใต0แนวทางการดำเนินการ   

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน"วยงานรับผิดชอบ 

๑) ก ิจกรรมการป Zองก ันประเทศและ

คุ#มครองรักษาผลประโยชนNของชาติ 

ทางทะเล 

ร # อยละความสำเร ็ จในการจ ั ดกำลั ง

กองทัพเรือในการปZองกันประเทศและ 

การคุ#มครองรักษาผลประโยชนNของชาติ

ทางทะเลได#ตามแผนท่ีกำหนด  

กองทัพเรือ 

 ๒.๕.๒ แนวทางการดำเนินการที่ ๒ การปAองกันและปราบปรามอาชญากรรมทางทะเล 
  วัตถุประสงคf เพื่อจัดการและควบคุมการดำเนินกิจกรรมทางทะเล รวมทั้งปZองกันและปราบปราม          

ภัยคุกคามทางทะเลในรูปแบบต?าง ๆ ซ่ึงส?งผลต?อสิทธิ ชีวิต และทรัพยNสินของประชาชน 

  เปLาหมายระดับแนวทางการดำเนินการ 

  ๑) ประเทศไทยสามารถบังคับใช#กฎหมายเพื ่อปZองกันและปราบปรามอาชญากรรมทางทะเล 

ได#อย?างมีประสิทธิภาพ 

  ๒) ประเทศไทยมีมาตรการและกลไกความร?วมมือกับประเทศต?าง ๆ ในการปZองกันและ

ปราบปรามอาชญากรรมทางทะเล รวมท้ังกลไกการแลกเปล่ียนข#อมูลข?าวสารอย?างทันท?วงที 

  ๓) หน?วยงานต?าง ๆ มีการพัฒนาระบบฐานข#อมูล อุปกรณN และบุคลากรเพื ่อเพิ ่มศักยภาพ 

อย?างต?อเน่ืองเพ่ือรับมือภัยคุกคามความม่ันคงได#ทันต?อสถานการณN 

  ๔) การดำเนินการปZองกัน เฝZาระวังอาชญากรรมบริเวณชายฝbáงทะเลของประเทศไทยมีการบูรณาการ

บนพ้ืนฐานของการมีส?วนร?วมของทุกภาคส?วนให#สามารถรับมือภัยคุกคามความม่ันคงได#ทันต?อสถานการณN 

  ตัวช้ีวัดระดับแนวทางการดำเนินการ 

  ๑) หน?วยงานท่ีเก่ียวข#องสามารถควบคุมปZองกัน และลดการเกิดอาชญากรรมทางทะเล 

  ๒) หน?วยงานมีอุปกรณN เครื่องมือ และเทคโนโลยีสนับสนุนการดำเนินงานส?งให#การปฏิบัติงาน         

อย?างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว 

  ๓) หน?วยงานบังคับใช#กฎหมายทางทะเลสามารถดำเนินการควบคุมการกระทำผิดกฎหมายเพื่อรักษา

ผลประโยชนNของชาติทางทะเลได#อย?างสมบูรณNมากข้ึน 

  ๔) ชุมชนชายฝb áงและภาคประชาชนมีส?วนร?วมในการเฝZาระวังและรักษาความปลอดภัย 

เพ่ือปZองกันอาชญากรรมทางทะเลได#อย?างต?อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ 

 

 

 



 
 

- ๗๖ - 

  แนวทางการดำเนินการย"อย 

  ๑) เฝZาระวัง ติดตาม และประเมินสถานการณNความมั ่นคงและอาชญากรรมทางทะเลที ่มี 

ความรุนแรงขึ้น อาทิ การกระทำอันเปcนโจรสลัดและการปล#นเรือโดยใช#อาวุธ การก?อการร#าย การลักลอบขนส?งอาวุธ 

การลักลอบขนส?งสินค#าผิดกฎหมาย การโยกย#ายถ่ินฐานแบบไม?ปกติ การค#ามนุษยN และภัยคุกคามทางไซเบอรN 

  ๒) เพิ่มขีดความสามารถของหน?วยงานที่เกี่ยวข#องในการปZองกันและปราบปรามอาชญากรรม

ทางทะเล โดยการเสริมสร#างกำลังทางเรือและพัฒนาฐานข#อมูล เครื่องมือ อุปกรณN ระบบตรวจการณN เพื่อเฝZาตรวจติดตาม 

ควบคุมเรือ และพิสูจนNทราบเปZาหมายต?าง ๆ ทางทะเล ให#มีความพร#อมในการสนับสนุนการบังคับใช#กฎหมาย

อย?างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชนNในการรักษาความมั่นคงทางทะเล ตลอดจนเปcนการเสริมสร#างศักยภาพ 

ในการค#นหาและช?วยเหลือเรือหรือผู#ประสบภัยจากอาชญากรรมทางทะเลได#อย?างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

  ๓) ส?งเสริมความร?วมมือในการปZองกันและปราบปรามอาชญากรรมทางทะเลในรูปแบบต?าง ๆ 

ระหว?างหน?วยงานที่เกี่ยวข#องทั้งภายในประเทศและต?างประเทศ เพื่อพัฒนาและสร#างกลไกให#มีความสอดคล#อง

กับมาตรฐานสากล รวมถึงสนับสนุนให#มีการฝùกการลาดตระเวนร?วม การแลกเปลี่ยนข#อมูลข?าวสาร เทคโนโลยี 

และเรียนรู#แนวปฏิบัติท่ีดีท่ีสามารถนำมาปรับใช#กับบริบทอาชญากรรมทางทะเลของไทย 

  ๔) สร#างเครือข?ายภาคประชาชน ชุมชนบริเวณชายฝbáงทะเลและเกาะแก?ง ตลอดจนผู#ใช#ประโยชนN

จากทะเลต?าง ๆ ให#มีส?วนร?วมในการปZองกันและแก#ไขปbญหาอาชญากรรมทางทะเลส?งเสริมกลไกการบูรณาการ

การดำเนินภารกิจทางทะเลระหว?างหน?วยงานภายในภาครัฐและระหว?างประเทศ รวมทั้งสร#างการมีส?วนร?วม

ของภาคส?วนอ่ืน ๆ เพ่ือขับเคล่ือนการรับมือภัยคุกคามความม่ันคงให#ได#อย?างมีประสิทธิภาพและทันต?อสถานการณN 

  โครงการสำคัญภายใต0แนวทางการดำเนินการ 
 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด  หน"วยงานรับผิดชอบ 

๑) การรักษาความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยNสินของประชาชนในเขต

น?านน้ำและการรักษาความสงบเรียบร#อย

ทางทะเล 
 

ออกตรวจดูแลและรักษาความสงบ

เรียบร#อยในเขตน?านน้ำตามค?าเปZาหมาย

ท่ีกำหนดในแต?ละปQ 

กองบังคับการ 

ตำรวจน้ำ 

 

๒) การลาดตระเวนทางเรือเพื่อปZองกัน

และปราบปรามการกระทำความผิด

ทางศุลกากร 
 

นำเรือออกลาดตระเวนตามค?าเปZาหมาย

ท่ีกำหนดในแต?ละปQ 

กรมศุลกากร 

๓) โครงการจัดการปbญหาแรงงาน  

ต?างด#าวและการค#ามนุษยNด#านการประมง 

(กิจกรรมจัดการปbญหาแรงงานต?าง

ด#าวและการค#ามนุษยNด#านการประมง) 

- ตรวจร?วมเรือประมง และแรงงานภาคประมง 

ตามค?าเปZาหมายท่ีกำหนดในแต?ละปQ  

- แรงงานประมงได#รับการคุ#มครองผ?าน

ระบบการออกหนังสือคนประจำเรือสำหรับ

ต?างด#าว ตามค?าเปZาหมายท่ีกำหนดในแต?ละปQ 
 
 

กรมประมง 



 
 

- ๗๗ - 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด  หน"วยงานรับผิดชอบ 

๔) กิจกรรมการพัฒนาระบบติดตาม

ภาพสถานการณNทางทะเล 

ร#อยละความสำเร็จในการพัฒนาระบบ

เช่ือมโยงฐานข#อมูลข?าวสารทางทะเล

ตามแผนท่ีกำหนดให#สามารถวิเคราะหN 

และประเมินสถานการณNความม่ันคง 

ทางทะเลได#อย?างมีประสิทธิภาพ  

ศรชล. 

 

 ๒.๕.๓ แนวทางการดำเนินการที่ ๓ การอนุรักษHและใชJประโยชนHจากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลJอมทางทะเล 
  วัตถุประสงคf เพื่อปกปZอง รักษา และฟ©™นฟูทรัพยากรและสิ่งแวดล#อมทางทะเล รวมทั้งส?งเสริม

ให#มีการแสวงประโยชนNจากทะเลอย?างสมดุลและย่ังยืน 

  เปLาหมายระดับแนวทางการดำเนินการ 

  ๑) ทรัพยากร สิ่งแวดล#อมทางทะเล ได#รับการอนุรักษN คุ#มครอง ฟ©™นฟูอย?างสมดุลและยั่งยืน        

เพ่ือรักษาความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศภายใต#การมีส?วนร?วมของทุกภาคส?วน  

  ๒) มีมาตรการหรือกฎหมายรองรับการใช#ประโยชนNจากทรัพยากรและสิ่งแวดล#อมทางทะเล 

เพ่ือสร#างสมดุลระหว?างการใช#ประโยชนNและการอนุรักษN 

  ๓) มีการนำแนวคิดทางวิทยาศาสตรN เครื่องมือ และนวัตกรรมเข#ามาใช#เพื่อให#เกิดผลประโยชนN

สูงสุดต?อการบริหารจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล#อมทางทะเล 

  ๔) ประเทศไทยสามารถใช#ประโยชนNจากกรอบความร?วมมือระหว?างประเทศเพื่อสร#างการมีส?วนร?วม

ในการอนุรักษNและแก#ปbญหาส่ิงแวดล#อมทางทะเล 

  ตัวช้ีวัดระดับแนวทางการดำเนินการ 

  ๑) ระบบนิเวศทางทะเลของประเทศไทยมีความอุดมสมบูรณNข้ึน  

  ๒) สถานการณNด#านทรัพยากรทางทะเลและชายฝbáงมีแนวโน#มท่ีดีขึ้นและประชาชนสามารถใช#

ประโยชนNอย?างย่ังยืน 

  ๓) ประเทศไทยมีความร?วมมือในการแก#ไขปbญหาสิ่งแวดล#อมทางทะเลร?วมกับประเทศต?าง ๆ 

เพ่ือปZองกันผลกระทบและคงความสมบูรณNของทรัพยากรและส่ิงแวดล#อมทางทะเล 

  ๔) ประเทศไทยมีมาตรการในการต?อต#านการทำประมงผิดกฎหมายและสามารถบังคับใช#

กฎหมายได#อย?างเคร?งครัด โปร?งใส และเปcนธรรม 

  แนวทางการดำเนินการย"อย 

  ๑) ส?งเสริมให#ประชาชนผู#มีส?วนได#ส?วนเสียจากการใช#ประโยชนNจากกิจกรรมทางทะเลมีส?วนร?วม

ในการเฝZาระวัง และอนุรักษNส่ิงแวดล#อมในพื ้นที ่ตนเอง ตลอดจนเสริมสร#างองคNความรู #และการตระหนักรู#

ความสำคัญของทะเลให#แก?ทุกภาคส?วนที่เกี่ยวข#อง ควบคู?กับส?งเสริมการมีส?วนร?วมในกระบวนการทางนโยบาย

และการดำเนินกิจกรรมต?าง ๆ ของภาครัฐ 



 
 

- ๗๘ - 

  ๒) ส?งเสริมการทำการประมงอย?างถูกกฎหมายและสอดคล#องตามข#อตกลงหรือพันธกรณี

ระหว?างประเทศที่ไทยเปcนภาคี โดยเน#นย้ำการใช#เครื่องมือการทำประมงที่ถูกต#องตามกฎหมายและไม?เปcน

เคร่ืองมือท่ีห#ามใช#ในการประมง เพ่ือปZองกันและแก#ไขปbญหาการขาดแคลนทรัพยากรประมงในอนาคต 

  ๓) ให#มีการติดตามสถานการณNต?าง ๆ ที ่อาจส?งผลกระทบต?อสิ ่งแวดล#อมทางทะเล อาทิ  

ขยะทะเล มลพิษทางทะเล รวมทั้งสิ่งติดตั้งในทะเล เพื่อปZองกันปbญหาด#านสิ่งแวดล#อม โดยให#ดำเนินมาตรการ

ในการบังคับใช#กฎหมายต?อการกระทำผิดหรือกิจกรรมทางทะเลที่ส?งผลกระทบต?อสิ่งแวดล#อมทั้งทางตรง 

และทางอ#อมอย?างเคร?งครัด อาทิ การใช#หลักการผู#ก?อมลพิษเปcนผู#จ?าย (Polluter Pays Approach) และการกำหนด

มูลค?าทางเศรษฐกิจของพ้ืนท่ีทางทะเลในมิติต?าง  ๆเพ่ือใช#เปcนกรอบในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนมากย่ิงข้ึน 

  ๔) พัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการด#านสิ ่งแวดล#อมทางทะเลในด#านกลไก 

เครื่องมือ และปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข#อง ให#ครอบคลุมต?อการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล#อมทางทะเลในรูปแบบต?าง ๆ อาทิ การกัดเซาะชายฝbáงทะเล การคุ#มครองสัตวNทะเลเลี้ยงลูกด#วยนม 

การบุกรุกปåาชายเลน และการรื ้อถอนสิ ่งติดตั ้งในทะเล รวมทั ้งส?งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

เพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรชายฝbáงอย?างมีประสิทธิภาพ 

  ๕) จัดระเบียบรณรงคN และให#ความรู#แก?ภาคเอกชนที่ประกอบธุรกิจที่ใช#ประโยชนNจากทะเล        

มีความรับผิดชอบและตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษN คุ #มครอง และฟ©™นฟูระบบนิเวศ เพื่อให#เกิด         

การบริหารทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลอย?างสมดุลและสามารถใช#ประโยชนNได#อย?างย่ังยืน  

  ๖) นำแนวคิดการแบ?งเขตการใช#ประโยชนNเชิงพื ้นที ่ (Marine spatial planning) และการกำหนด 

เขตพื้นที่ปกครองทางทะเลมาปรับใช#ในการบริหารจัดการประโยชนNทรัพยากรทางทะเลในด#านการประมง  

การท?องเที่ยว การคมนาคมขนส?งทางทะเล และกิจกรรมทางทะเล เพื่อให#เกิดการเชื่อมโยงอย?างเปcนระบบ 

รวมท้ังลดผลกระทบต?อระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพของทะเล 

  ๗) พัฒนาความร?วมมือเชิงสร#างสรรคNในด#านสิ่งแวดล#อมร?วมกับอาเซียน อาทิ การเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ การจัดการปbญหาขยะทะเล และประเด็นด#านสิ่งแวดล#อมอื่น ๆ และขยายกรอบความร?วมมือ

ระหว?างประเทศเพื่อบริหารจัดการสิ่งแวดล#อมที่กระทบต?อความมั่นคงทางทะเลอุตสาหกรรม เศรษฐกิจ        

การท?องเท่ียว และความม่ันคงทางอาหารได#อย?างมีประสิทธิภาพ 

  โครงการสำคัญภายใต0แนวทางการดำเนินการ 
 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด  หน"วยงานขับเคล่ือน 

๑) โครงการบริหารจัดการขยะทะเล จัดเก็บขยะตกค#างในระบบนิเวศทางทะเล

ตามค?าเปZาหมายท่ีกำหนดในแต?ละปQ  
กรมทรัพยากรทาง

ทะเลและชายฝbáง   

๒) โครงการปZองกันและแก#ไขปbญหา

การทำประมงผิดกฎหมาย (กิจกรรม

ปZองกันและแก#ไขปbญหาการทำประมง

ผิดกฎหมาย) 

ตรวจติดตาม และเฝZาระวังการทำประมง

ให#เปcนไปตามกฎหมาย ตามค?าเปZาหมาย 

ท่ีกำหนดในแต?ละปQ 

กรมประมง 



 
 

- ๗๙ - 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด  หน"วยงานขับเคล่ือน 

๓) แผนงานปZองกันและปราบปราม

รองรับแผนปฏิบัติการแก#ไขปbญหาการ

ทำประมงผิดกฎหมาย (IUU)  

- พิจารณาแนวทาง และผลกระทบเพ่ือ

ลดการทำประมงผิดกฎหมายลดการบุกรุก

ทำลายทรัพยากรทางทะเล โดยการออก

ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีอ?าวไทย และอันดามัน 

ตามค?าเปZาหมายท่ีกำหนดในแต?ละปQ 

- สร#างความรู# ความเข#าใจให#เจ#าหน#าท่ี 

ในการปฏิบัติงานแก#ไขปbญหาการทำ

ประมงผิดกฎหมาย  

- สร#างความรู# ความเข#าใจให#ชาวประมง 

ชุมชนชายฝbáง ประมงพาณิชยN ฯลฯ ในการ

ทำประมงผิดกฎหมายในขณะท่ีปฏิบัติ

หน#าท่ี 

กรมทรัพยากรทาง

ทะเลและชายฝbáง   

๔) โครงการกำหนดเขตพื้นที ่และเพ่ิม

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการพื้นท่ี

คุ#มครองทางทะเล 

- จัดต้ังและประกาศพ้ืนท่ีคุ#มครอง

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝbáงตามค?า

เปZาหมายท่ีกำหนดในแต?ละปQ  

- ติดตามและประเมินประสิทธิภาพการ

จัดการพ้ืนท่ีคุ#มครอง พ้ืนท่ีท่ีประกาศ 
- ส?งเสริมการท?องเท่ียวเชิงอนุรักษN พ้ืนท่ี

ท่ีประกาศ  
- ส?งเสริมบทบาทชุมชน เอกชนในการมี

ส?วนร?วมอนุรักษNฟ©™นฟูทรัพยากรเพ่ือ

สร#างเศรษฐกิจชุมชน พ้ืนท่ีท่ีประกาศ 

กรมทรัพยากรทาง

ทะเลและชายฝbáง   

๕) โครงการประเมินและติดตามคุณภาพ

ระบบนิเวศทางทะเลและชายฝb áง เพ่ือ

รองรับการเติบโตด#านสังคมและเศรษฐกิจ

ภาคทะเลของประเทศ 

- พัฒนาระบบแผนท่ีกลางทางทะเลและ

ชายฝbáงแบบออนไลนN (Marine GI Portal 

Platform) เพ่ือเช่ือมโยงกับฐานข#อมูล

ท่ีเก่ียวข#องในการบริหารจัดการคุณภาพ

ระบบนิเวศทางทะเลและชายฝbáงอย?างมี

ประสิทธิภาพ แล#วเสร็จ 

- จัดทำฐานข#อมูลทางทะเลและชายฝbáง

เพ่ือขับเคล่ือนนโยบายของประเทศ ท้ัง 

๕ ด#าน แล#วเสร็จ 

สำนักงานพัฒนา

เทคโนโลยีอวกาศและ

ภูมิสารสนเทศ 

(องคNการมหาชน) 

 



 
 

- ๘๐ - 

 ๒.๕.๔ แนวทางการดำเนินการที่ ๔ การเสริมสรJางความมั่นคงและปลอดภัยใหJแกRประชาชน
และชุมชนที่ใชJประโยชนHจากทะเล 
  วัตถุประสงคf เพื ่อคุ #มครองความปลอดภัย สิทธิ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ท่ีดำเนินกิจกรรมหรือมีความเก่ียวข#องกับทะเลในทุกมิติอย?างเหมาะสม 

  เปLาหมายระดับแนวทางการดำเนินการ 

  ๑) คุณภาพชีวิตชุมชนชายฝb áงมีความเปcนอยู ?ที ่ดีขึ ้นจากการบริหารจัดการทรัพยากรและ

ส่ิงแวดล#อมทางทะเล  

  ๒) มีการบริหารจัดการแรงงานภาคทะเลในด#านการบังคับใช#กฎหมาย การคุ#มครองสิทธิอย?างมี

ประสิทธิภาพ 

  ๓) มีการปZองกันพื ้นที ่ชายฝb áงทะเลในกรณีการเกิดภัยพิบัติสาธารณภัยและภัยธรรมชาติ 

เพ่ือลดผลกระทบต?อความปลอดภัยของประชาชนท่ีใช#ประโยชนNจากทะเล 

  ๔) มีการสร#างความเข#าใจและเครือข?ายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยทางทะเลเพื่อให#

ประชาชนมีส?วนร?วมและสนับสนุนการปฏิบัติของหน?วยงานภาครัฐ 

  ตัวช้ีวัดระดับแนวทางการดำเนินการ 

  ๑) ประเทศไทยมีแนวทางการบริหารจัดการเฝ Zาระว ังและปZองก ันอุบ ั ติภ ัยทางทะเล 

อย?างมีประสิทธิภาพ ส?งผลต?อการลดจำนวนของอุบัติภัยทางทะเล ลดจำนวนผู#บาดเจ็บ ลดจำนวนผู#เสียชีวิต 

  ๒) รายได#ต?อครัวเรือนของประชาชนพ้ืนท่ีชายฝbáงทะเลเพ่ิมข้ึน 

  ๓) ชุมชนชายฝbáงและภาคประชาชนมีส?วนร?วมในการเฝZาระวัง และดูแลสิ่งแวดล#อมทางทะเล 

ตลอดจนสามารถสร#างการตระหนักรู#ถึงผลกระทบของการทำลายทรัพยากรและส่ิงแวดล#อม 

  ๔) หน?วยงานมีการฝùกอบรมเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการอุบัติภัยทางทะเลอย?างมีประสิทธิภาพ

และบูรณาการได#มากย่ิงข้ึน 

  แนวทางการดำเนินการย"อย 

  ๑) ส?งเสริมความมั่นคงและพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนชายฝbáง ทั้งชาวประมงพื้นบ#าน และกลุ?ม

ชาติพันธุNทางทะเล โดยการสร#างโอกาสในการเข#าถึงบริการขั้นพื้นฐาน และองคNความรู#ต?าง ๆ จัดบริการ

การศึกษา บริการสาธารณสุข และบริการสวัสดิการสังคมต?าง ๆ อย?างทั่วถึงและเปcนธรรม โดยสอดคล#องกับ 

อัตลักษณNและวิถีชีวิตของชุมชน  

  ๒) เสริมสร#างขีดความสามารถในการบริหารจัดการแรงงานในกิจการภาคทะเลตามมาตรฐานสากล

ควบคู?กับการตรวจสอบและคุ#มครองสิทธิแรงงานกิจการภาคทะเล เพื่อลดความเสี่ยงจากการตกเปcนเหยื่อการค#ามนุษยN 

โดยให#มีการบังคับใช#กฎหมายอย?างจริงจังและติดตามผลลัพธNความก#าวหน#าและแก#ไขปbญหาอย?างต?อเน่ือง 

  ๓) ปฏิบัติตามมาตรการด#านสาธารณสุขต?อผู#ใช#แรงงานในกิจการภาคทะเลหรือผู#ที่เดินทาง  

ทางทะเล เพื่อรับมือกับสถานการณNที่ไม?ปกติในห#วงที่มีโรคติดต?ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

อาทิ โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พร#อมท้ังติดตามและปรับปรุงกฎ ระเบียบภายในให#สอดคล#องกับข#อบังคับ

หรือกฎหมายระหว?างประเทศท่ีเก่ียวข#อง 



 
 

- ๘๑ - 

  ๔) พัฒนาระบบเตือนภัยล?วงหน#า การคาดการณN และระบบการประชาสัมพันธN เพื ่อรองรับ 

การบริหารจัดการเหตุการณNภัยพิบัติทางธรรมชาติหรืออุบัติภัยทางทะเล รวมถึงสนับสนุนการให#ความช?วยเหลือ 

ทางทะเลในด#านมนุษยธรรมและการบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติ ตลอดจนสร#างเครือข?ายชุมชนชายฝbáง 

เพ่ือเช่ือมโยงข#อมูลข?าวสารในการเฝZาระวังและแจ#งเตือนภัย 

  ๕) เสริมสร#างศักยภาพของคน ชุมชน พื้นที่บริเวณชายฝbáงทะเลและเกาะแก?ง รวมทั้งพัฒนาและจัดต้ัง

อาสาสมัครในการปกปZองผลประโยชนNของชาติทางทะเล ตลอดจนสร#างเครือข?ายข#อมูลข?าวสารภาคประชาชน 

เพื ่อสนับสนุนการปฏิบัติของหน?วยงานราชการในการรักษาผลประโยชนNของชาติทางทะเล และเปcนเครือข?าย 

ภาคประชาชนท่ีเข#มแข็งในการร?วมมือกันปกปZองดูแลสิทธิของคนและชุมชนในพ้ืนท่ี 

  โครงการสำคัญภายใต0แนวทางการดำเนินการ 
 
 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด  หน"วยงานรับผิดชอบ 

๑) ก ิจกรรมการจัดกำลังช ?วยเหลือ

ประชาชนและบรรเทาสาธารณภัย 

ในทะเล 

ร #อยละความสำเร ็จในการจัดกำลังเพ่ือ

ช?วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยธรรมชาติ 

ในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือได#ตาม

แผนงาน/ได#รับการร#องขอ  

กองทัพเรือ 

๒) โครงการการฝùกการปZองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย 

จัดการฝùกแผนปฏิบัติการภัยสึนามิ ปภ. 

ในพื้นที่ ๖ จังหวัดชายฝbáงทะเลอันดามัน 

เพื่อเสริมสร#างศักยภาพในการบริหาร

และจัดการความเส่ียงจากภัยสึนามิ 

กรมปZองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย  
 

   

 
 

 ๒.๕.๕ แนวทางการดำเนินการที่ ๕ การพัฒนาเศรษฐกิจภาคทะเล 
  วัตถุประสงคf เพื่อส?งเสริมและอำนวยความสะดวกในการพัฒนาศักยภาพกิจกรรมเศรษฐกิจ

ภาคทะเลของไทย รวมท้ังบริหารจัดการเพ่ือให#เกิดการใช#ประโยชนNอย?างย่ังยืน 

  เปLาหมายระดับแนวทางการดำเนินการ 

  ๑) หน?วยงานที่เกี่ยวข#องมีการนำแนวคิดแนวคิดเศรษฐกิจสีน้ำเงิน (Blue Economy) เข#ามาใช#

ในการดำเนินงาน 

  ๒) การสร#างมูลค?าเศรษฐกิจภาคทะเลในด#านการคมนาคมขนส?ง การประมง การท?องเที่ยวทางทะเล 

และกิจการพาณิชยนาวี ได#รับการส?งเสริมอย?างต?อเน่ือง 

  ๓) มีมาตรการในการแก#ไขปbญหาความขัดแย#งในการใช#ทรัพยากรทางทะเล 

  ๔) มีมาตรการในการบริหารและจัดการความเส่ียงจากโรคระบาด ภัยพิบัติ สาธารณภัย และอุบัติภัยทางทะเล 

  ตัวช้ีวัดระดับแนวทางการดำเนินการ 

  ๑) หน?วยงานมีการนำแนวคิดเศรษฐกิจสีน้ำเงินมาปรับใช#ในแผนงานเพ่ิมข้ึน 

  ๒) อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวข#องกับเศรษฐกิจภาคทะเลเพ่ิมข้ึน  

  ๓) หน?วยงานมีแนวทางหรือมาตรการรองรับการพัฒนาศักยภาพกิจกรรมเศรษฐกิจภาคทะเล

เพ่ิมข้ึนและลดอุปสรรคจากการใช#ประโยชนNจากทรัพยากรและส่ิงแวดล#อมทางทะเลทำให#เกิดความสมดุลและย่ังยืน 



 
 

- ๘๒ - 

  ๔) ประเทศไทยสามารถพัฒนาเครือข?ายทางเศรษฐกิจ ความเชื่อมโยงเส#นทางคมนาคม และ

ความปลอดภัยภายในภูมิภาคเพ่ิมข้ึน   

  แนวทางการดำเนินการย"อย 

  ๑) ส?งเสริมการนำแนวคิดเศรษฐกิจสีน้ำเงิน (Blue Economy) มาใช#ในการดำเนินกิจกรรม 

ทางทะเลของทุกภาคส?วน โดยให#ความสำคัญกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจภาคทะเลของไทย ควบคู?ไปกับ 

การรักษาระบบนิเวศและการใช#ประโยชนNจากทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝbáงอย?างย่ังยืน 

  ๒) ส?งเสริมให#มีการพัฒนาการอำนวยความสะดวกและการเชื่อมโยงเส#นทางคมนาคมทางทะเล

ระหว?างภูมิภาคทั้งฝbáงอ?าวไทยและฝbáงอันดามันในรูปแบบที่เหมาะสม รวมทั้งพัฒนาท?าเรือน้ำลึกเพื่อเช่ือมโยง

ระบบขนส?งสินค#าทางบกในโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือโครงการต?าง  ๆท่ีสอดคล#องกับยุทธศาสตรN/

แผนแม?บทฯ เพ่ือสร#างเครือข?ายการคมนาคมทางทะเลอย?างเปcนระบบและมีประสิทธิภาพ 

  ๓) ส?งเสริมและสนับสนุนกิจการพาณิชยนาวีเพื่อพัฒนาการขนส?งทางทะเลของไทยและเพิ่มมูลค?า

เศรษฐกิจทางทะเล อาทิ การจัดตั้งสายการเดินเรือแห?งชาติ การซ?อมบำรุงเรือ การปรับปรุงและพัฒนาโครงสร#างพื้นฐาน

ทางทะเล และการประกันภัยทางทะเล ร?วมกับการสร#างแรงจูงใจในการส?งเสริมการลงทุนและการลดภาษีอย?างเหมาะสม 

  ๔) ส?งเสริมการท?องเที่ยวทางทะเลในเชิงอนุรักษN โดยการปรับปรุงแก#ไข กฎ ระเบียบ มาตรการต?าง  ๆ

เกี่ยวกับการท?องเที่ยวทางทะเลให#มีความสมดุลและยั่งยืนยิ่งขึ้น อาทิ กำหนดพื้นที่ท?องเที่ยว และจำกัดจำนวน

นักท?องเท่ียวให#เหมาะสม เพ่ือให#การใช#ประโยชนNจากการท?องเท่ียวทางทะเลและชายฝbáงเปcนไปอย?างสมดุลและย่ังยืน 

  ๕) ส?งเสริมการใช#ประโยชนNจากทรัพยากรที ่ไม?มีชีวิตใต#ทะเลอย?างสมดุล รวมทั ้งพัฒนา

อุตสาหกรรมการขุดเจาะและสำรวจแหล?งพลังงานจากใต#ทะเล ตลอดจนตรวจสอบและควบคุมการดำเนินการต?าง ๆ 

ท่ีเก่ียวข#อง เพ่ือปZองกันไม?ให#กิจกรรมดังกล?าวส?งผลกระทบต?อส่ิงแวดล#อมในวงกว#าง 

  ๖) ส?งเสริมความร?วมมือด#านการรักษาความปลอดภัยของเส#นทางการเดินเรือที่ใช#ในการคมนาคม

ขนส?ง การประมง การท?องเที่ยวทางทะเลรวมทั้งยกระดับความปลอดภัยบริเวณท?าเรือขนส?งสินค#าระหว?างประเทศ 

เพ่ือปZองกันปbญหาอาชญากรรมต?าง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน และเปcนการเสริมสร#างความปลอดภัยของเส#นทางเดินเรือ 

  ๗) กำหนดให#มีมาตรการเชิงปZองกันและมาตรการแก#ไขปbญหาความขัดแย#งอันเกิดจากการใช#

ทรัพยากรทางทะเลอย?างสันติวิธีและเปcนธรรมแก?ทุกฝåาย  

  ๘) ส?งเสริมการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ใช#ประโยชนNจากทรัพยากรทางทะเลทั้งทางตรง

และทางอ#อม โดยให#ความสำคัญกับการปกปZอง ฟ©™นฟู และรักษาระบบนิเวศทางทะเลและชายฝbáง บนพื้นฐาน 

ของการเคารพสิทธิมีความเปcนธรรมต?อชุมชนในพื้นที่เพื่อให#เกิดความสมดุลระหว?างผลประโยชนNทางธุรกิจ  

วิถีชีวิตชุมชนชายฝbáง และความอุดมสมบูรณNของระบบนิเวศทางทะเลและชายฝbáงอย?างย่ังยืน 

  ๙) เสริมสร#างศักยภาพในการบริหารและจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ สาธารณภัย อุบัติภัย

ทางทะเล และโรคติดต?ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขในทุกภาคส?วนให#มีการช?วยเหลือ เยียวยา 

และฟ© ™นฟูให#มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานตามหลักสากล เพื ่อลดการสูญเสียมูลค?าทางเศรษฐกิจและ

ผลกระทบต?อส่ิงแวดล#อมทางทะเล ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ 



 
 

- ๘๓ - 

  โครงการสำคัญภายใต0แนวทางการดำเนินการ 
 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด  หน"วยงานรับผิดชอบ 

๑) โครงการเสริมสร#างความเข#มแข็ง

เครือข?ายชุมชนชายฝbáงเพ่ือการพัฒนาวิถี

การดำเนินชีวิตอย?างย่ังยืน 

จัดอบรมให#ความรู# ด#านการพัฒนาผลิตภัณฑN

จากทรัพยากรทางทะเล และให#ความรู #ใน 

การพัฒนาบรรจุภัณฑN รวมถึงให#ความรู#ใน

การจัดทำช?องทางการจัดจำหน?ายท่ีเหมาะสม 

ต?อกลุ?มเครือข?ายท่ีเปcนสมาชิกชุมชนชายฝbáง

ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝbáง  

กรมทรัพยากรทาง

ทะเลและชายฝbáง   

๒) โครงการบริหารจัดการเพื ่อการ

ท?องเท่ียวทางทะเลอย?างย่ังยืน  

- ประเมินศักยภาพพ้ืนท่ีติดตั้งทุ?นผูกเรือ

เพ ื ่ อการอน ุร ักษ Nปะการ ั งในพ ื ้น ท่ี

ท?องเที่ยวทางทะเลในพื้นท่ีเปZาหมายท่ี

กำหนด  

- ติดตามสถานภาพทุ?นผูกเรือในแนว

ปะการ ังเพ ื ่อรองร ับการซ ?อมบำรุง  

ในพ้ืนท่ีเปZาหมายท่ีกำหนด  

กรมทรัพยากรทาง

ทะเลและชายฝbáง   

๓) โครงการการคุ#มครองเศรษฐกิจภาค

ทะเลของไทย 
 

กิจกรรมที่ ๑ การให#บริการด#านอุทกศาสตรN 

สมุทรศาสตรN และการคมนาคมทางทะเล 

 
 

กิจกรรมที่ ๒ การพัฒนาโครงสร#างพื้นฐาน 

ระบบสาธารณูปโภคและระบบดิจิทัลในโครงการ

เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 
 

กิจกรรมที่ ๓ การปรับปรุงและพัฒนา

แหล?งเรียนรู#ในเขตทหารเพื่อสนับสนุน

การท?องเท่ียวทางทะเล 
 

กิจกรรมที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

สร#างสมดุลทางเศรษฐกิจในพื้นท่ีโครงการ

เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 

 

 
 

ร#อยละความสำเร็จของการให#บริการ

ข#อมูลภูมิสารสนเทศทางอุทกศาสตรN

และเวลามาตรฐานประเทศ  
 

ร#อยละความสำเร็จในการปฏิบัติตามแผนงาน

และโครงการท่ีกำหนด  
 
 
 

 

ร#อยละความสำเร็จในการจัดทำแผนงานและ

ปรับปรุงแหล?งเรียนรู#เขตทหารรองรับ

การท?องเท่ียวในพ้ืนท่ีกองทัพเรือ  
 

ร#อยละความสำเร็จในการยกระดับสาธารณสุข 

ในพื ้นที ่ EEC (แพทยNฉุกเฉิน/ เฉพาะทาง /  

ครบวงจร) ลดการส?งต?อเข#า กทม. ของ รพ. 

ในกำกับ ทร.  
 

กองทัพเรือ 

 



 
 

- ๘๔ - 

 ๒.๕.๖ แนวทางการดำเนินการที่ ๖ การสRงเสริมความรRวมมือระหวRางประเทศทางทะเล   
  วัตถุประสงคf  เพื ่อเสริมสร#างบทบาทของไทยในการดำเนินความร?วมมือด#านความมั่นคง 

ทางทะเลให#มีความสำคัญเปcนท่ียอมรับในเวทีระหว?างประเทศ 

  เปLาหมายระดับแนวทางการดำเนินการ 

  ๑) ประเทศไทยมีบทบาทสำคัญในการผลักดันความร?วมมือระหว?างประเทศที่เกี ่ยวข#องกับ 

ความม่ันคงทางทะเล 

  ๒) ประเทศไทยสามารถพัฒนาความร?วมมือผ?านกลไกระหว?างประเทศ รวมทั้งกรอบกฎหมาย 

ท่ีไทยเปcนภาคี เพ่ือประโยชนNในการประสานงานและผลักดันความร?วมมือในมิติต?าง ๆ ท่ีเพ่ิมมากข้ึนในอนาคต 

  ๓) ประเทศไทยสามารถใช#ประโยชนNจากการฝùกร?วมทางทะเล การแลกเปลี่ยนข#อมูลข?าวสารทางทะเล

ตลอดจนกิจกรรมต?าง ๆ  เพื่อเสริมสร#างบทบาทของไทย รวมทั้งเปcนการดำรงความสัมพันธNที่ดีและสร#างความไว#เนื้อเชื่อใจ

ระหว?างกัน 

  ตัวช้ีวัดระดับแนวทางการดำเนินการ 

  ๑) ประเทศไทยมีบทบาทในการร?วมกำหนดทิศทาง/ประเด็นความม่ันคงทางทะเลเพ่ิมข้ึน 

  ๒) มีการส?งเสริมความร?วมมือเพ่ือพัฒนาหรือยกระดับความร?วมมือท่ีมีอยู?แล#วหรือประเด็นใหม?เพ่ิมข้ึน 

  ๓) ระดับความคืบหน#าในการจัดทำ ปรับปรุงกฎหมายภายในท่ีเกี ่ยวข#องกับการรักษา

ผลประโยชนNของชาติทางทะเลให#สอดคล#องกับอนุสัญญาสหประชาชาติว?าด#วยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ 

(UNCLOS 1982) 

  แนวทางการดำเนินการย"อย 

  ๑) ส?งเสริมความร?วมมือกับนานาประเทศ ด#านความมั่นคงในมิติต?าง ๆ  อาทิ ด#านความปลอดภัยทางทะเล  

ด#านสิ ่งแวดล#อม ด#านเศรษฐกิจ ด#านความมั ่นคงของมนุษยN และด#านการบริหารจัดการภัยพิบัติ เพื ่อสนับสนุน 

การดำเนินการสร#างมาตรการ เครื่องมือ และกลไกในการบริหารจัดการภารกิจทางทะเลร?วมกัน ตลอดจนการเตรียม 

ความพร#อมของหน?วยงานของไทยในการเข#าไปมีส?วนร?วมในการดำเนินความร?วมมือดังกล?าว 

  ๒) ส?งเสริมบทบาทสำคัญของไทยในการสร#างและขยายความสัมพันธN ความเข#าใจ ความไว#เนื้อเชื่อใจ

ระหว?างประเทศ การเคารพกฎหมาย รวมถึงการดำเนินการแก#ไขข#อพิพาทและการยุติความขัดแย#งระหว?างประเทศ

อย?างสันติ ทั้งในและนอกภูมิภาค เพื่อลดความขัดแย#งและแรงกดดันต?อการใช#กำลังและขีดความสามารถทางทหาร

โดยไม?จำเปcน พร#อมทั้งรักษาดุลยภาพระหว?างประเทศและสนับสนุนการรักษาผลประโยชนNของชาติทางทะเล 

รวมถึงการส?งเสริมภาพลักษณNของไทยในเวทีความม่ันคงระหว?างประเทศ 

  ๓) ยกระดับบทบาทสำคัญด#านกิจการทางทะเลของไทยบนเวทีความร?วมมือระหว?างประเทศ 

ในประเด็นที่สร#างสรรคNและไทยมีความพร#อม อาทิ การแก#ไขปbญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน 

และไร#การควบคุม การจัดการขยะทะเล รวมทั้งพัฒนาศักยภาพหน?วยงานภายในที่รับผิดชอบประเด็นดังกล?าว 

เพ่ือผลักดันความร?วมมือระหว?างประเทศให#เกิดผลอย?างเปcนรูปธรรม 

  ๔) ประสานและบูรณาการการพัฒนากฎหมายให#มีประสิทธิภาพและสอดคล#องกับบทบัญญัติ

ของอนุสัญญาระหว?างประเทศว?าด#วยกิจการทางทะเลท่ีไทยเปcนภาคี โดยเฉพาะอนุสัญญาสหประชาชาติว?าด#วย



 
 

- ๘๕ - 

กฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ เพื่อรักษาโอกาสในการใช#สิทธิและรักษาผลประโยชนNแห?งชาติทางทะเลตาม

อนุสัญญาฯ ได#อย?างเต็มศักยภาพ 

  ๕) พิจารณากำหนดท?าทีของไทยต?ออนุสัญญาระหว?างประเทศทางทะเล ทั ้งที ่ไทยเปcนภาคี 

และยังไม?ได#เปcนภาคี รวมทั้งกรอบความร?วมมือระหว?างประเทศทางทะเล โดยคำนึงถึงผลประโยชนNและดุลยภาพ 

ในการดำเนินความสัมพันธNระหว?างประเทศเปcนสำคัญ 

  โครงการสำคัญภายใต0แนวทางการดำเนินการ 
 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน"วยงานรับผิดชอบ 

๑) การเข#าร?วมประชุมระหว?างประเทศ

เพื่อส?งเสริมบทบาทของไทยในประเด็น

ความมั่นคงทางทะเล ทั้งในกรอบทวิภาคี

และพหุภาคี 

สามารถส?งเสริมบทบาทไทยในประเด็น

ความมั่นคงทางทะเลให#เปcนที่ยอมรับใน

เวทีระหว?างประเทศ 

กระทรวง 

การต?างประเทศ 

๒) ก ิจกรรมการพ ัฒนาเสร ิมสร #าง

ความสัมพันธNและความร?วมมือทางทหาร 

ร#อยละความสำเร็จในการจัด/เข#าร?วม

กิจกรรมการสร#างความร?วมมือด#าน

ความม่ันคงและความสัมพันธNระหว?าง

ประเทศทางทหารได#ตามแผนท่ีกำหนด  

กองทัพเรือ 

 

 ๒.๕.๗ แนวทางการดำเนินการที่ ๗ การบริหารจัดการผลประโยชนHของชาติทางทะเลของภาครัฐ 

  วัตถุประสงคf เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการทางทะเลของภาครัฐ และขีดความสามารถของ

บุคลากร ตลอดจนการขับเคลื่อนการบริหารจัดการองคNความรู# และรักษาผลประโยชนNของชาติทางทะเล  

โดยส?งเสริมการมีส?วนร?วมของทุกภาคส?วนอย?างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล 

  เปLาหมายระดับแนวทางการดำเนินการ 

  ๑) หน?วยงานที่เกี่ยวข#องนำแนวคิดการบริหารจัดการกิจการทางทะเลมาพัฒนาการปฏิบัติงาน       

ในการปกปZองและรักษาความม่ันคงและผลประโยชนNของชาติทางทะเล  

  ๒) มีการเร?งรัดการแก#ไข ปรับปรุง และพัฒนากฎหมายภายในท่ีเกี่ยวข#องกับการปฏิบัติงาน 

ทางทะเลให#สอดคล#องกับกฎหมาย พันธกรณีและกรอบความร?วมมือระหว?างประเทศ 

  ๓) มีการจัดตั้งองคNกรจัดการความรู#ทางทะเลเพื่อบริหารจัดการและให#ข#อเสนอแนะ/ผลงาน 

ทางวิชาการ รวมถึงเปcนคลังสมองของประเทศด#านกิจการทางทะเล 

  ๔) มีการเสริมสร#างและพัฒนาศักยภาพบุคลากร รวมถึงองคNความรู#เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคง

และผลประโยชนNของชาติทางทะเลในทุกภาคส?วนอย?างต?อเน่ืองและท่ัวถึง 

  ๕) การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนความมั่นคงแห?งชาติทางทะเลฯ ไปสู?การปฏิบัติ 

รวมท้ังการบูรณาการการดำเนินงานร?วมกัน และการติดตามประเมินผลเปcนไปอย?างมีประสิทธิภาพและเปcนระบบ 

  ตัวช้ีวัดระดับแนวทางการดำเนินการ 

  ๑) การมีอุปกรณNและเครื่องมือ บุคลากร รวมถึงเทคโนโลยีสำหรับการปฏิบัติงานในการรักษา

ความม่ันคงและผลประโยชนNของชาติทางทะเลเพ่ิมข้ึนและมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 



 
 

- ๘๖ - 

  ๒) ประชาชนมีความตระหนักรู#ถึงความสำคัญและการใช#ประโยชนNจากทะเลอย?างย่ังยืน 

  ๓) องคNกรจัดการความรู #ทางทะเลสามารถส?งเสริมความเข#มแข็งทางด#านนโยบาย และสร#าง 

การตระหนักรู#ทางทะเลให#แก?ประชาชน 

  แนวทางการดำเนินการย"อย 

  ๑) ส?งเสริมการนำแนวคิดการบริหารจัดการกิจการทางทะเลที ่ดี (Ocean governance) มาใช#ใน 

การดำเนินงานของหน?วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข#องกับกิจการทางทะเล เพื่อให#เกิดการขับเคลื่อนการรักษาผลประโยชนN 

ของชาติทางทะเลอย?างมีประสิทธิภาพ มีความโปร?งใส และส?งเสริมการมีส?วนร?วมจากทุกภาคส?วนเพื่อให#เกิดพัฒนา 

ทางทะเลอย?างสมดุลและย่ังยืน ตลอดจนสามารถรับมือกับภาวะวิกฤติต?าง ๆ ได#อย?างมีประสิทธิภาพ 

  ๒) จัดตั ้งองคNกรจัดการความรู #ทางทะเลภายใต#มหาวิทยาลัยในกำกับดูแลของรัฐ ให#เปcน

ศูนยNกลางข#อมูลเชิงวิชาการทางทะเล เพื่อทำหน#าที่พัฒนาและจัดการองคNความรู#เกี่ยวกับทะเลในรูปแบบที่เหมาะสม

แก?ทุกภาคส?วน รวมทั้งสามารถให#ข#อเสนอแนะในเชิงนโยบายด#านกิจการทางทะเลแก?หน?วยงานภาครัฐและ 

ภาคส?วนท่ีเก่ียวข#อง 

  ๓)  พัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐที่มีภารกิจด#านกิจการทางทะเลให#มีความรู#ความเชี่ยวชาญ 

ในสาขาที่รับผิดชอบ รวมถึงมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู#ประสบการณNที่ดี (Best practices) กับหน?วยงานต?าง ๆ  

ท่ีเก่ียวข#องท้ังภายในประเทศและต?างประเทศ เพ่ือให#เท?าทันต?อสถานการณNทางทะเลท่ีเปล่ียนแปลงไป 

  ๔)  พัฒนาเครื่องมือกลางท่ีหน?วยงานทางทะเลสามารถใช#ประโยชนNร?วมกัน อาทิ One Marine Chart

การวางแผนเชิงพื้นที่ทางทะเล (Marine Spatial Planning : MSP) และการแบ?งเขตปกครองทางทะเลเพื่อให#การใช#

ประโยชนNจากทะเลของทุกภาคส?วนเปcนไปในทิศทางเดียวกัน โดยไม?ส?งผลกระทบต?อความมั่นคงทางทะเล 

ของประเทศ รวมทั้งส?งเสริมการใช#ความรู#ทางวิทยาศาสตรNและเทคโนโลยีสมัยใหม?เพื่อภารกิจในการรักษา

ผลประโยชนNของชาติทางทะเล 

  ๕) เร?งรัดการจัดทำ ปรับปรุง แก#ไข กฎหมายภายในที่เกี่ยวกับภารกิจทางทะเลให#สอดคล#องกับ

หลักกฎหมายและพันธกรณีระหว?างประเทศเพื่อสนับสนุนและให#ผู#ปฏิบัติงานสามารถบริหารจัดการพื้นท่ี 

ได#อย?างมีประสิทธิภาพและสอดคล#องกับหลักกฎหมายรวมถึงประเด็นต?าง ๆ ท่ีประเทศไทยยังไม?มีมาตรการรองรับ  

  ๖) เผยแพร?องคNความรู#เกี่ยวกับทะเลให#กับนักเรียน นักศึกษา รวมถึงประชาชนทั่วไปได#รับทราบ 

โดยเฉพาะการสร#างความตระหนักรู#ถึงความสำคัญและการใช#ประโยชนNจากทะเลอย?างยั่งยืน พร#อมทั้งส?งเสริม 

ให#ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคประชาสังคม มีส?วนร?วมในการรักษาผลประโยชนNของชาติทางทะเล 

  ๗) ให#มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนความมั ่นคงแห?งชาติทางทะเล 

อย?างต?อเนื่องเปcนระบบ เพื่อให#การถ?ายทอดเปZาหมายจากแผนระดับที่ ๑ และแผนระดับที่ ๒ เกิดผลสัมฤทธ์ิ 

อย?างเปcนรูปธรรม 

 

 

 

 

 



 
 

- ๘๗ - 

  โครงการสำคัญภายใต0แนวทางการดำเนินการ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด  หน"วยงานรับผิดชอบ 

๑) โครงการสร#างขับเคลื ่อนการสร#าง

องคNความรู #ทางทะเล และมหาสมุทร 

และผลประโยชนN ของชาติทางทะเล 

ไปสู?การเรียนการสอนในสถานศึกษา 

- จัดทำกรอบเน้ือหาหลักสูตร (ท#องถ่ิน) 

วิชาเขตทางทะเลของประเทศไทย และ

เขตทรัพยากรทางทะเลและชายฝbáง และ

ผลประโยชนNของชาติทางทะเล 

- ขับเคล่ือนการสร#างองคNความรู#ทางทะเล 

และมหาสมุทร ไปสู?การเรียนการสอน  

ในสถานศึกษาในพ้ืนท่ีนำร?อง ๒๓ จังหวัด

ชายทะเล 

สำนักงานปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ 

๒) โครงการจัดตั้งองคNกรจัดการความรู#

ทางทะเลของประเทศไทย 

ร#อยละความสำเร็จของการจัดตั ้งองค Nกร

จัดการความรู#ทางทะเลของประเทศไทย 

สำนักงาน 

สภาความม่ันคง

แห?งชาติ 

๓) กำหนดและปรับปรุงพื้นที่เขตการ

ปกครองของจังหวัดทางทะเล 

- จัดทำร?างกฎหมายและแผนท่ีท#ายฯ  

- ดำเนินการรับฟbงความคิดเห็นผู#เกี่ยวข#อง 

ตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห?ง

ราชอาณาจักรไทย 

กรมการปกครอง 

  หมายเหตุ : รายละเอียดโครงการสำคัญภายใต#แนวทางการดำเนินการ ระบุใน ภาคผนวก ฉ  รายละเอียด  
               โครงการสำคัญภายใต#แนวทางการดำเนินการ  
 

 

 

 

 



 
 

- ๘๘ - 

๒.๖ โครงการสำคัญภายใต5แผนความมั่นคงแหSงชาติทางทะเล (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   

เปLาหมายของแผนความ

ม่ันคงแห"งชาติทางทะเล 

โครงการสำคัญ ตัวช้ีวัด (ค"าฐานปh ๒๕๖๕/ค"าเปLาหมายรายปh) หน"วยงานรับผิดชอบ 

เปZาหมายท่ี ๑ ประเทศไทย

สามารถรับมือและควบคุม

ภัยคุกคามทางทะเลได#อย?าง

มีประสิทธิภาพในทุกมิติ 

๑. การพัฒนาระบบติดตาม 

ภาพสถานการณNทางทะเล  
 
 
 
 
 
 
 

ร#อยละความสำเร็จในการพัฒนาระบบเชื่อมโยงฐานข#อมูลข?าวสารทางทะเล 

ตามแผนที่กำหนดให#สามารถวิเคราะหN และประเมินสถานการณNความมั่นคง 

ทางทะเลได#อย?างมีประสิทธิภาพ 
 

ค?าเปZาหมาย/กรอบระยะเวลาปQงบประมาณ (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 
ร#อยละ ๘๐ ร#อยละ ๘๐ ร#อยละ ๘๐ ร#อยละ ๘๐ ร#อยละ ๘๐ 

 
 

ศูนยNอำนวยการรักษา

ผลประโยชนNของชาติ 
ทางทะเล 

เปZาหมายท่ี ๒ ประเทศไทย

สามารถใช#ประโยชนNจาก

ทรัพยากรทางทะเล 

เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจได#

อย?างสมดุลและย่ังยืน 

๒. การปZองกันและแก#ไขปbญหา

การทำประมงผิดกฎหมาย 

 
 
 
 
 
 
 

ตรวจติดตาม และเฝZาระวังการทำประมงให#เปcนไปตามกฎหมาย จำนวน 

๑๗๒,๐๐๐ คร้ัง 
 
ค?าเปZาหมาย/กรอบระยะเวลาปQงบประมาณ (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 
๑๗๒,๐๐๐ 

คร้ัง 
๑๗๒,๐๐๐ 

คร้ัง 
๑๗๒,๐๐๐ 

คร้ัง 
๑๗๒,๐๐๐ 

คร้ัง 
๑๗๒,๐๐๐  
คร้ัง  

กรมประมง 



 
 

- ๘๙ - 

เปLาหมายของแผนความ

ม่ันคงแห"งชาติทางทะเล 

โครงการสำคัญ ตัวช้ีวัด (ค"าฐานปh ๒๕๖๕/ค"าเปLาหมายรายปh) หน"วยงานรับผิดชอบ 

เปZาหมายท่ี ๒ ประเทศไทย

สามารถใช#ประโยชนNจาก

ทรัพยากรทางทะเล 

เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจได#

อย?างสมดุลและย่ังยืน 

๓. การกำหนดเขตพ้ืนท่ีและ

เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร

จัดการพ้ืนท่ีคุ#มครองทางทะเล  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- จัดต้ังและประกาศพ้ืนท่ีคุ#มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝbáง ๖ พ้ืนท่ี 
- ติดตามและประเมินประสิทธิภาพการจัดการพ้ืนท่ีคุ#มครอง พ้ืนท่ีท่ีประกาศ 
- ส?งเสริมการท?องเท่ียวเชิงอนุรักษN พ้ืนท่ีท่ีประกาศ 
- ส?งเสริมบทบาทชุมชน เอกชนในการมีส?วนร?วมอนุรักษNฟ©™นฟูทรัพยากรเพ่ือสร#าง

เศรษฐกิจชุมชน พ้ืนท่ีท่ีประกาศ 
ค-าเป4าหมาย/กรอบระยะเวลาปhงบประมาณ (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

๒๕๖๖ - จัดตั้งและประกาศ ๕ พื้นที/่บริหารจัดการ ๖ พื้นที่ที่ประกาศแล1ว 

- ส-งเสริมการท-องเที่ยวเชิงอนุรักษX และบทบาทชุมชน เอกชนในการม ี

ส-วนร-วมอนุรักษXฟ_`นฟู ทรัพยากรเพื่อสร1างเศรษฐกิจชุมชน พื้นที่ที่ประกาศ 

๒๕๖๗ - จัดตั้งและประกาศ ๖ พื้นที/่บริหารจัดการ ๑๑ พื้นที่ที่ประกาศแล1ว 

- ส-งเสริมการท-องเที่ยวเชิงอนุรักษX และบทบาทชุมชน เอกชนในการม ี

ส-วนร-วมอนุรักษXฟ_`นฟู ทรัพยากรเพื่อสร1างเศรษฐกิจชุมชน พื้นที่ที่ประกาศ 
๒๕๖๘ - จัดตั้งและประกาศ ๕ พื้นที/่บริหารจัดการ ๑๑ พื้นที่ที่ประกาศแล1ว 

- ส-งเสริมบทบาทชุมชน เอกชน ในการมีส-วนร-วมอนุรักษXฟ_`นฟูทรัพยากร

เพื่อสร1างเศรษฐกิจชุมชน พื้นที่ประกาศ 

๒๕๖๙ - จัดตั้งและประกาศ ๒ พื้นที/่บริหารจัดการ ๑๑ พื้นที่ที่ประกาศแล1ว 

- ส-งเสริมบทบาทชุมชน เอกชน ในการมีส-วนร-วมอนุรักษXฟ_`นฟูทรัพยากร

เพื่อสร1างเศรษฐกิจชุมชน พื้นที่ประกาศ 

๒๕๗๐ - บริหารจัดการ ๕ พื้นที่ที่ประกาศแล1ว 

- เอกชนมีส-วนร-วมอนุรักษXฟ_`นฟูทรัพยากรเพื่อสร1างเศรษฐกิจชุมชน พื้นที่ที่

ประกาศ  

กรมทรัพยากร 

ทางทะเลและชายฝbáง 
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เปLาหมายของแผนความ

ม่ันคงแห"งชาติทางทะเล 

โครงการสำคัญ ตัวช้ีวัด (ค"าฐานปh ๒๕๖๕/ค"าเปLาหมายรายปh) หน"วยงานรับผิดชอบ 

เปZาหมายท่ี ๓ ประเทศไทย 

มีการบริหารจัดการ

ผลประโยชนNของชาติทางทะเล

อย?างมีประสิทธิภาพและมี

ธรรมาภิบาล 

๔. การจัดต้ังองคNกรจัดการ

ความรู#ทางทะเลของประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ร#อยละความสำเร็จในการขับเคล่ือนการบริหารจัดการองคNความรู#ทางทะเล 
ค"าเป&าหมาย/กรอบระยะเวลาป2งบประมาณ (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

๒๕๖๖ รAอยละ ๔๐ ของแผนการดำเนินการจัดต้ังองคNกรจัดการความรูAทางทะเล 

(การประชุมเพ่ือพิจารณาคัดเลือกสถาบันทางวิชาการท่ีเหมาะสม รวมท้ัง

หารือกับสถาบันท่ีไดAรับการเสนอช่ือถึงรายละเอียดการจัดต้ังองคNกร

จัดการความรูAทางทะเล)) 

๒๕๖๗ รAอยละ ๖๐ ของแผนการดำเนินการจัดต้ังองคNกรจัดการความรูAทางทะเล 

(การประชุมหน"วยงานท่ีเก่ียวขAอง เพ่ือพิจารณาจัดร"างกฎหมาย/

กฎระเบียบท่ีเก่ียวขAองในการจัดต้ังองคNกรฯ) 
๒๕๖๘ รAอยละ ๘๐ ของแผนการดำเนินการจัดต้ังองคNกรจัดการความรูAทางทะเล 

(ร"างกฎหมาย/กฎระเบียบฯ ผ"านความเห็นชอบจากกลไกของมหาวิทยาลัย

และไดAจัดทำเป_นประกาศมหาวิทยาลัย/ขAอตกลงอ่ืน ๆ พรAอมท้ัง  

มีการจัดทำขAอเสนอแนะทางวิชาการเก่ียวกับกิจการทางทะเล) 

๒๕๖๙ รAอยละ ๑๐๐ ของแผนการดำเนินการจัดต้ังองคNกรจัดการความรูAทางทะเล 

(การจัดต้ังองคNกรฯสำเร็จ และสามารถขยายเครือข"ายความร"วมมือ 

ทางวิชาการ (MOU) กับภาคส"วนท่ีเก่ียวขAอง รวมถึงนำร"องจัดทำ 

องคNความรูAเก่ียวกับกิจการทางทะเล) 

๒๕๗๐ องคNกรสามารถจัดทำองคNความรูAฯ ท่ีสนับสนุนการตัดสินใจของกลไก

ระดับนโยบายของประเทศ และมีการสรAางองคNความรูAและความ

ตระหนักรูAทางทะเลใหAแก"ภาคส"วนท่ีเก่ียวขAอง อย"างนAอย ๑ ประเด็น  

สำนักงาน 

สภาความม่ันคง

แห?งชาติ 

หมายเหตุ : หากมีปbจจัยภายนอกท่ีมีผลกระทบต?อความสำเร็จของตัวช้ีวัด ให#สามารถปรับตัวช้ีวัดได#ตามความเหมาะสม 
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๒.๗ แนวทางการขับเคลื่อนแผนความมั่นคงแหSงชาติทางทะเล (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
 ๒.๘.๑ การขับเคล่ือนแผนความม่ันคงแห"งชาติทางทะเลไปสู"การปฏิบัติ ภายใต0กลไกระดับต"าง ๆ  

  ๑) ระดับนโยบาย 

   คณะกรรมการนโยบายการรักษาผลประโยชนfของชาติทางทะเล (นปท.) โดยมี  

นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเปcนประธานกรรมการ มีหน#าที่และอำนาจ 

ในการกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตรN แผนความมั่นคงแห?งชาติทางทะเล ให#สอดคล#องกับนโยบายของรัฐบาล 

นโยบายและแผนระดับชาติว?าด#วยความมั ่นคงแห?งชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห?งชาติ และ

ยุทธศาสตรNชาติ ตลอดจนติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานของส?วนราชการและหน?วยงานต?าง ๆ ที่เกี่ยวข#อง 

และเสนอผลการดำเนินงานต?อสภาความมั่นคงแห?งชาติและคณะรัฐมนตรีเพื ่อทราบ รวมถึงมีการจัดต้ัง

คณะอนุกรรมการท่ีเก่ียวข#องตามความจำเปcน  

  ๒) ระดับปฏิบัติท้ังในส"วนกลางและในพ้ืนท่ีเปLาหมาย 

   (๑) คณะอนุกรรมการประสานแผน และติดตามผลการปฏิบัติตามแผนความมั่นคงแห"งชาติ

ทางทะเล เปcนกลไกหลักรับผิดชอบการประสานแผน และการติดตามผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งให#คำแนะนำ

เกี ่ยวกับการปฏิบัติตามแผนความมั่นคงแห?งชาติทางทะเลโดยมีรองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห?งชาติ 

ที่เลขาธิการสภาความมั่นคงแห?งชาติมอบหมาย เปcนประธาน และผู#แทนสำนักงานสภาความมั่นคงแห?งชาติ 

เปcนอนุกรรมการและเลขานุการ มีหน#าท่ีพิจารณากำหนดแผนงานหรือโครงการที่เกี่ยวกับความมั่นคงแห?งชาติ

ซึ่งเปcนเรื่องสำคัญประจำปQรองรับแผนความมั่นคงแห?งชาติทางทะเลของส?วนราชการที่เกี่ยวข#อง เพื่อจัดทำ

แผนปฏิบัติราชการประจำปQและแผนการใช#จ?ายงบประมาณด#านความมั่นคงแห?งชาติทางทะเล ตลอดจน

รายงานผลการดำเนินการต?อประธานหรือคณะกรรมการนโยบายการรักษาผลประโยชนNของชาติทางทะเล 

   (๒) ศูนยfอำนวยการรักษาผลประโยชนfของชาติทางทะเล (ศรชล.) เปcนหน?วยงานภายใต#

สำนักนายกรัฐมนตรี อยู?ภายใต#การบังคับบัญชาขึ้นตรงต?อนายกรัฐมนตรี ซึ่งมีตำแหน?งเปcนผู#อำนวยการ ศรชล. 

มีฐานะเปcนส?วนราชการรูปแบบเฉพาะ มีหน#าที่และอำนาจและรับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษาผลประโยชนNของ

ชาติทางทะเล โดยมีขอบเขตรับผิดชอบการดำเนินงานทั้งในส?วนกลางและในพื้นที่เปZาหมาย ประกอบด#วย  

๗ หน?วยปฏิบัติหลัก ได#แก? กองทัพเรือ กองบังคับการตำรวจน้ำ กรมศุลกากร กรมเจ#าท?า กรมประมง 

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝb áง และกรมสวัสดิการและคุ#มครองแรงงาน มีเสนาธิการทหารเรือเปcน

เลขาธิการ ศรชล. โดย ศรชล. มีหน#าท่ีและอำนาจในการวางแผน อำนวยการ ประสานงาน สั่งการ และ

สนับสนุนการปฏิบัติของหน?วยงานของรัฐที่เกี ่ยวข#องในการรักษาผลประโยชนNของชาติทางทะเล รวมท้ัง 

การจัดตั้งหน?วยย?อยของ ศรชล. ได#แก? ศรชล.ภาค (๑ - ๓)/ศรชล.จังหวัด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประสาน

การปฏิบัติในระดับพื้นที่เปZาหมาย ซึ ่งเปcนไปตามแนวทางการขับเคลื่อนที่เกี ่ยวข#องกับกลไกการบริหาร

แผนพัฒนาในระดับพ้ืนท่ีแห?งพระราชกฤษฎีกาว?าด#วยการบริหารงานเชิงพ้ืนท่ีแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 ๒.๘.๒ การติดตามและประเมินผลแผนความม่ันคงแห"งชาติทางทะเล (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

  การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานภายใต#แผนความมั่นคงแห?งชาติทางทะเล (พ.ศ. ๒๕๖๖ – 

๒๕๗๐) มีวัตถุประสงคNเพ่ือประเมินผลสัมฤทธ์ิการดำเนินงานของหน?วยงานต?าง ๆ  ที่เกี่ยวข#อง ถึงการดำเนินงานเก่ียวกับ 
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ความมั่นคงทางทะเลให#เปcนไปในทิศทางเดียวกันกับแนวทางการดำเนินการภายใต#แผนความมั่นคงแห?งชาติทางทะเลฯ 

รวมทั้งเปcนการประเมินผลลัพธNในการตอบสนองต?อวิสัยทัศนN เปZาหมาย และตัวชี้วัดของแผนความมั่นคงแห?งชาติ

ทางทะเลฯ ตลอดจนเปcนการรับทราบปbญหาอุปสรรคในการดำเนินการเพื่อนำไปสู?การปรับปรุงแผนความมั่นคงแห?งชาติ 

ทางทะเลฯ ในระยะต?อไป ทั้งนี้ การติดตามประเมินผล ประกอบด#วย ระยะเวลา กลไก และข้ันตอนการติดตามประเมินผล 

ดังน้ี 

  ๑) ระยะเวลาการติดตามและประเมินผล แบ?งออกเปcน ๒ ระยะ คือ 

   (๑) ระยะ ๑ ปQ เปcนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของส?วนราชการถึงความคืบหน#า 

และผลสัมฤทธ์ิตามเปZาหมายที่กำหนดของแผนฯ รวมทั้งรายงานปbญหาอุปสรรค เพื่อให#หน?วยงานที่เกี่ยวข#องนำผล 

การประเมินท่ีได#มาใช#ประกอบการพิจารณาปรับปรุงแผนงาน โครงการและแนวทางการปฏิบัติให#มีความสอดคล#องกับ

สถานการณNและสามารถบรรลุวัตถุประสงคNและเปZาหมายท่ีกำหนดไว# ทั้งน้ี อาจพิจารณาให#มีการติดตามและประเมินผล

เปcนรายไตรมาส แล#วแต?กรณี 

   (๒) ระยะ ๕ ปQ เปcนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของส?วนราชการถึงความคืบหน#า 

และผลสัมฤทธ์ิตามเปZาหมายที่กำหนด เม่ือสิ้นสุดระยะเวลาของแผน เพื่อรวบรวมปbญหา อุปสรรคจากการดำเนินงานตาม

แนวทางการปฏิบัติท่ีได#เสนอไว#ในแผนฯ มาใช#ประกอบการจัดทำแผนความม่ันคงแห?งชาติทางทะเลในอนาคต 

  ๒) กลไกการติดตามประเมินผล มีดังน้ี  

   (๑) คณะอนุกรรมการประสานแผน และติดตามผลการปฏิบัติตามแผนความมั่นคงแห"งชาติ 

ทางทะเล โดยองคNประกอบของกรรมการ ประกอบด#วยผู#แทนส?วนราชการที่เกี่ยวข#อง มีอำนาจหน#าที่ในการประสานแผน 

และติดตามผลการปฏิบัติงาน รวมทั ้งให#คำแนะนำเกี ่ยวกับการปฏิบัติตามแผนความมั ่นคงแห?งชาติทางทะเล 

แก?ส?วนราชการท่ีเกี่ยวข#อง รวมถึงพิจารณากำหนดแผนงานหรือโครงการที่เกี่ยวกับความมั่นคงแห?งชาติเพื่อรองรับ 

แผนความมั่นคงแห?งชาติทางทะเล และรายงานผลการดำเนินการต?อคณะกรรมการนโยบายการรักษาผลประโยชนN 

ของชาติทางทะเล (นปท.) 

   (๒) คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนความมั ่นคงแห"งชาติทางทะเล 

โดยองคNประกอบของกรรมการ ประกอบด#วย กรรมการผู#ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคณะกรรมการนโยบายการรักษา

ผลประโยชนNของชาติทางทะเล และผู#แทนส?วนราชการที่เกี่ยวข#อง มีอำนาจหน#าที่ในกำหนดแนวทางการประเมินผล 

การปฏิบัติตามแผนความมั ่นคงแห?งชาติทางทะเล รวมทั ้งติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินการ 

ต?อคณะกรรมการนโยบายการรักษาผลประโยชนNของชาติทางทะเล (นปท.)  

   (๓) สำนักงานสภาความมั่นคงแห"งชาติ ในฐานะฝåายเลขานุการของคณะอนุกรรมการข#างต#น  

มีหน#าท่ีรวบรวมข#อมูลที่ใช#ในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตามแนวทางดำเนินการภายใต#แผนความมั่นคง

แห?งชาติทางทะเล (พ.ศ. ๒๕๖๖–๒๕๗๐) และจัดทำรายงานความก#าวหน#าผลการดำเนินงาน เพื ่อรายงานต?อ

คณะกรรมการนโยบายการรักษาผลประโยชนNของชาติทางทะเล (นปท.) สภาความมั่นคงแห?งชาติ และคณะรัฐมนตรี 

เพื่อทราบ โดยผ?านกลไกคณะอนุกรรมการต?าง  ๆ รวมถึงจัดทำคู?มือการติดตามประเมินผลแผนความมั่นคงแห?งชาติทาง

ทะเล (พ.ศ. ๒๕๖๖–๒๕๗๐) โดยมีข#อมูลตัวช้ีวัด รวมทั้งแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน?วยงานรับผิดชอบ

หลักเพ่ือใช#ในการติดตามประเมินผลอย?างเปcนระบบต?อไป 
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 ๒.๘.๓  ปqจจัยแห"งความสำเร็จ    

  การขับเคล่ือนแผนความม่ันคงแห?งชาติทางทะเลให#สามารถปฏิบัติและบูรณาการได#อย?างเปcนเอกภาพ

และเปcนรูปธรรมจำเปcนต#องให#ความสำคัญต?อปbจจัยเก้ือหนุนต?าง ๆ  อันจะนำไปสู?ความสำเร็จตามเปZาหมายของแผน ดังน้ี 

  ๑) การรักษาผลประโยชนfของชาติทางทะเลได0รับการกำหนดเปyนวาระสำคัญของรัฐบาล เนื่องจาก

กิจกรรมทางทะเลสร#างมูลค?าทางเศรษฐกิจให#กับประเทศเปcนจำนวนมาก จึงต#องมีการบูรณาการความร?วมมือจาก 

ทุกภาคส?วนอย?างเข#มแข็ง เพื ่อดำเนินการแก#ไขปbญหาที่ส?งผลกระทบต?อผลประโยชนNของชาติทางทะเลอย?างจริงจัง  

ซึ ่งการได#รับการสนับสนุนจากผู #บริหารระดับสูงของประเทศจะส?งผลดีทั ้งในการขับเคลื ่อนแผนไปสู ?การปฏิบัติและ 

การสร#างความตระหนักรู#ความสำคัญของทะเลอย?างเปcนวงกว#าง 
  ๒) การกำหนดวิสัยทัศนf เปLาหมาย และสาระสำคัญของแผนที่ชัดเจน เพื่อให#ทุกหน?วยงานท่ี

เกี่ยวข#องมีความเข#าใจที่ตรงกัน พร#อมทั้ง สามารถถ?ายทอดแนวทางการดำเนินการที่สอดคล#องกับภารกิจของ

หน?วยงานไปสู?หน?วยงานปฏิบัติ โดยเฉพาะความเชื่อมโยงและสอดคล#องกับหลักการความสัมพันธNเชิงเหตุผล 

(Causal Relation : XYZ) เพื่อมุ?งเน#นการมองเปZาหมายร?วมกัน ทั้งยุทธศาสตรNชาติ แผนแม?บทภายใต#ยุทธศาสตรNชาติฯ 

รวมถึงการแบ?งมอบความรับผิดชอบภารกิจให#แก?หน?วยงานรับผิดชอบหลักและหน?วยงานรับผิดชอบร?วมตาม

แผนความม่ันคงแห?งชาติทางทะเลได#อย?างชัดเจน 

  ๓) การบริหารจัดการของภาครัฐที่มีความรวดเร็ว โปร"งใส และการบังคับใช0กฎหมาย โดยมี

กฎหมายรองรับที่มีความเชื่อมโยงกับการดำเนินงานภายใต#แผนความมั่นคงแห?งชาติทางทะเลและแผนระดับต?าง ๆ 

รวมทั้งทันต?อสถานการณNทางทะเลที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อให#หน?วยงานสามารถนำแผนไปปฏิบัติได# ตลอดจน 

มีความเช่ือมโยงกับยุทธศาสตรNระดับชาติท่ีเก่ียวข#องเพ่ือสามารถผลักดันงบประมาณและขับเคล่ือนการดำเนินตาม

แนวทางพัฒนาได#อย?างต?อเน่ือง มีประสิทธิภาพ และมีการบูรณาการระหว?างหน?วยงาน 

  ๔) การกำหนดโครงการสำคัญให0สอดคล0องกับเปLาหมายที่กำหนดไว0ในแผนความมั่นคง

แห"งชาติทางทะเล โดยมีกลไกที่สอดคล#องตั้งแต?การจัดทำแผนจนนำไปสู?การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล

อย?างเปcนระบบทั้งในระดับนโยบายและอำนวยการปฏิบัติ และมีการบูรณาการระหว?างหน?วยงานในการจัดทำ

แผนงานโครงการ เพื่อกำกับดูแล บริหารจัดการปbญหาหรืออุปสรรคต?าง ๆ นำไปสู?การดำเนินงานอย?างต?อเนื่อง

และบรรลุเปZาหมายท่ีกำหนดไว# 

  ๕)  การสร0างความสมดุลและสอดคล0องในการรักษาความมั่นคงทางทะเลอย"างครอบคลุมทุกมิติ 

โดยหน?วยงานต?าง ๆ มีความเข#าใจหลักการของการใช#ทะเลและมีการกำหนดตัวชี้วัดที่เหมาะสมสามารถวัด

ผลสัมฤทธิ์ได# รวมทั้งมีการประเมินผลหรือตัดสินร?วมกันของหน?วยงานเพื่อให#สอดคล#องกับความซับซ#อนของ

กิจกรรมทางทะเลท่ีมีความหลากหลาย  

  ๖) การสร0างและขยายความร"วมมือในประเด็นที ่เกี ่ยวข0องกับการดำเนินงานตามแผน 

ความมั่นคงแห"งชาติทางทะเลในระดับต"าง ๆ เพื่อสร#างความตระหนักรู#ของประชาชนต?อความสำคัญของทะเล 

ตลอดจนสร#างกระบวนการมีส?วนร?วมของทุกภาคส?วนในการรักษาผลประโยชนNของชาติทางทะเล และขยายความ

ร?วมมือระหว?างประเทศเพ่ือการพัฒนาและเสริมสร#างศักยภาพด#านกิจการทางทะเล 

  ๗) การนำเทคโนโลยีเข0ามาใช0เพ่ือส"งเสริมการทำงานให0มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน ท้ังในด#านการพัฒนา

เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน?วยงานต?าง ๆ และการติดตามตรวจสอบประเมินผล
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การดำเนินงานของหน?วยงานในการขับเคลื ่อนตามแผนความมั ่นคงแห?งชาติทางทะเล รวมทั ้งแผนระดับต?าง  ๆ 

อาทิ ระบบติดตามและประเมินผลแห?งชาติ (Electronic Monitoring and Evaluation System of National 

Strategy and Country Reform: eMENSCR) หรือ ระบบอิเล็กทรอนิกสNในการรายงานผลการดำเนินงาน

ขับเคลื่อนแผนความมั่นคงเฉพาะเรื่อง (Electronic Assessment Report: EAR) ซึ่งจะช?วยให#มีการเชื่อมโยงข#อมูล

อย?างเปcนระบบและแสดงให#เห็นพัฒนาการของสถานการณNและความก#าวหน#าในการดำเนินงานของหน?วยงาน 

ส?งผลให#การวางแผนในอนาคตมีความครอบคลุมมากข้ึน 

 

 
  



 - ๙๕ - 

 

๓. หนCวยงานที่เกี่ยวขHองกับการนำแผนฯ ไปดำเนินการ 

 

 

 

 

 

ตารางการแบ)งมอบหน)วยงานรับผิดชอบ 
ตามแผนความมั่นคงแห)งชาติทางทะเล 

(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
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แนวทางการดำเนินการที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพการเมืองและความมั่นคงทางทะเล 

วัตถุประสงคf แนวทางการดำเนินการย"อย หน"วยงานรับผิดชอบหลัก หน"วยงานรับผิดชอบร"วม 
 

๑. เพื ่อปกปZองและรักษา

อำนาจอธิปไตย บูรณภาพ

แห?งดินแดน สิทธิอธิปไตย 

เขตอำนาจของชาติทางทะเล 

และธำรงไว#ซึ ่งพลังอำนาจ

ของชาติทางทะเล 

 

 

๑.๑ เสริมสร#างและพัฒนาหน?วยงานด#านความมั่นคงทางทะเลให#สอดคล#อง

กับสถานการณNภายในประเทศและระหว?างประเทศ โดยให#อยู?ในระดับ 

ที่เหมาะสม และเพียงพอต?อการรักษาเสถียรภาพทางทะเล รวมถึงการใช#

พลังอำนาจของชาติท ั ้งมวลในการจัดการกับภัยค ุกคามที ่ เป cนรัฐ  

ด#วยแนวความคิดเชิงปZองกันและปราบปราม ตลอดจนใช#กลไกการแก#ไข

ปbญหาความขัดแย#งที ่เกิดขึ ้นโดยสันติวิธี เน#นการเจรจาทางการเมือง 

และการทูตเปcนหลัก ทั้งน้ี ในสถานการณNที่หลีกเลี่ยงการใช#กำลังไม?ได# 

ต#องมีความพร#อมและศักยภาพในการควบคุมและคลี่คลายสถานการณN

ไม?ให#บานปลายจนส?งผลกระทบต?อสิทธิและอธิปไตยของประเทศ 

 

 

กระทรวงกลาโหม 

(กองทัพเรือ) 

๑. กระทรวงกลาโหม 

    ๑.๑ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

    ๑.๒ กองบัญชาการกองทัพไทย 

๒. กระทรวงการต?างประเทศ 

๓. ศรชล. 

๔. สำนักงานตำรวจแห?งชาติ (กองบังคับการตำรวจน้ำ) 

๕. สำนักงานสภาความม่ันคงแห?งชาติ 

๖. หน?วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข#อง 

 

 

๑.๒  ส?งเสริมและสนับสนุนการเฝZาระวัง การรักษาเสถียรภาพและ 

ความปลอดภัยทางทะเล รวมถึงการใช#ประโยชนNจากทะเล ทั้งน?านน้ำภายใน

และนอกทะเลอาณาเขตของประเทศ โดยเฉพาะเส#นทางการเดินเรือ  

การขนส?งสินค#า รวมถึงการดำเนินกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข#องกับการรักษา

ผลประโยชนNของชาติทางทะเลของไทย 

 

กระทรวงกลาโหม 

(กองทัพเรือ) 

 

๑. กระทรวงกลาโหม (สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม) 

๒. ศรชล. 

๓. สำนักงานตำรวจแห?งชาติ (กองบังคับการตำรวจน้ำ) 

๔. กรมเจ#าท?า 

๕. หน?วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข#อง 
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วัตถุประสงคf แนวทางในการดำเนินการ หน"วยงานรับผิดชอบหลัก หน"วยงานรับผิดชอบร"วม 

 
 

๑.๓  ให#มีการติดตามและประเมินสถานการณNภัยคุกคามทางทะเล

ทุกรูปแบบ รวมถึงการแข?งขันทางภูมิรัฐศาสตรNภายในภูมิภาคอย?างใกล#ชิด 

เพื ่อใช#สนับสนุนการพิจารณากำหนดท?าที และแนวทางดำเนินการ 

ที่เหมาะสมของประเทศไทย เพื่อปZองกันและบรรเทาผลกระทบต?อ

ผลประโยชนNและความมั่นคงของไทย รวมทั้งธำรงไว#ซึ่งเสถียรภาพ

และความม่ันคงในภูมิภาค 

 

กระทรวงกลาโหม 

(กองทัพเรือ) 

 

๑. กระทรวงการต?างประเทศ 

๒. ศรชล. 

๓. สำนักข?าวกรองแห?งชาติ 

๔. สำนักงานสภาความม่ันคงแห?งชาติ 

๕. กระทรวงกลาโหม (สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม) 

๖. หน?วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข#อง 

 

 

 ๑.๔  ผนึกพลังอำนาจแห?งชาติทั้งมวลในการเร?งรัดการแก#ไขปbญหา

เขตแดนทางทะเลกับประเทศเพื่อนบ#านให#บรรลุผลโดยเร็ว โดยเน#น

การเจรจาทางการเมืองและการทูต เพ่ือให#สามารถตกลงแบ?งเขตแดน

ทางทะเลกันได#ทั้งหมดหรือให#เหลือพื้นที่ขัดแย#งน#อยที่สุด โดยพิจารณา

ความเหมาะสมและความเปcนไปได#ในการจัดทำพื้นที ่พัฒนาร?วม 

หรืออื ่น ๆ บนพื ้นฐานของการดำรงบูรณภาพแห?งดินแดนและ

ความสัมพันธNอันดีท่ีย่ังยืนระหว?างประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 

 

กระทรวงการต?างประเทศ 

 

๑. กระทรวงกลาโหม  

    ๑.๑ กองทัพเรือ 

    ๑.๒ กองบัญชาการกองทัพไทย 

    ๑.๓ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

๒. กระทรวงพลังงาน 

๓. กระทรวงมหาดไทย 

๔. สำนักงานสภาความม่ันคงแห?งชาติ 

๕. หน?วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข#อง  
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วัตถุประสงคf แนวทางการดำเนินการย"อย หน"วยงานรับผิดชอบหลัก หน"วยงานรับผิดชอบร"วม 

 
 

๑.๕  พัฒนาความร?วมมือและยกระดับความสัมพันธNกับหน?วยงาน องคNกร 

หรือกรอบความร?วมมือด#านความมั่นคงทางทะเลกับประเทศเพื ่อนบ#าน 

และมิตรประเทศในทุกระดับ เพื่อส?งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู#ประสบการณN

และแนวปฏิบัติที่ดี อาทิ การฝùกการลาดตระเวนร?วม การแลกเปลี่ยนข#อมูล

ข?าวสารทางทะเล และการถ?ายทอดเทคโนโลยีสมัยใหม?ที ่เปcนประโยชนN 

ต?อการปฏิบัติภารกิจในทะเล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศรชล. 
 

๑. กระทรวงกลาโหม  

    ๑.๑ กองทัพเรือ 

    ๑.๒ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

๒. กระทรวงการต?างประเทศ 

๓. กระทรวงมหาดไทย 

๔. สำนักข?าวกรองแห?งชาติ 

๕. สำนักงานสภาความม่ันคงแห?งชาติ 

๖. หน?วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข#อง 
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แนวทางการดำเนินการที่ ๒ การป_องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางทะเล 

วัตถุประสงคf แนวทางการดำเนินการย"อย หน"วยงานรับผิดชอบหลัก หน"วยงานรับผิดชอบร"วม 
 

 ๒.  เพื่อจัดการและควบคุม

การดำเนินกิจกรรมทางทะเล 

รวมทั้งปZองกันและปราบปราม

ภ ัยค ุ กคามทางทะเลใน

รูปแบบต?าง ๆ ซึ่งส?งผลต?อ

สิทธิ ชีวิต และทรัพยNสินของ

ประชาชน 

 

 

๒.๑  เฝZาระวัง ติดตาม และประเมินสถานการณNความมั่นคงและอาชญากรรม

ทางทะเลที่มีความรุนแรงขึ้น อาทิ การกระทำอันเปcนโจรสลัดและการปล#นเรือ

โดยใช#อาวุธ การก?อการร#าย การลักลอบขนส?งอาวุธ การลักลอบขนส?งสินค#า 

ผิดกฎหมาย การโยกย#ายถิ่นฐานแบบไม?ปกติ การค#ามนุษยN และภัยคุกคาม 

ทางไซเบอรN 

 

 

ศรชล. 

 
 

 

 

 

 

 

 

๑. กระทรวงกลาโหม  

    ๑.๑ กองทัพเรือ 

    ๑.๒ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

๒. กระทรวงการต?างประเทศ 

๓. กระทรวงเกษตรและสหกรณN (กรมประมง) 

๔. กระทรวงมหาดไทย 

๕. สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความม่ันคง

ปลอดภัยไซเบอรNแห?งชาติ 

๖. สำนักงานตำรวจแห?งชาติ   

    ๖.๑ สำนักงานตรวจคนเข#าเมือง 

    ๖.๒ กองบังคับการตำรวจน้ำ 

๗. หน?วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข#อง  
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๒.๒  เพ่ิมขีดความสามารถของหน?วยงานท่ีเกี่ยวข#องในการปZองกันและ

ปราบปรามอาชญากรรมทางทะเล โดยการเสริมสร#างกำลังทางเรือและ

พัฒนาฐานข#อมูล เครื่องมือ อุปกรณN ระบบตรวจการณN เพื่อเฝZาตรวจ

ติดตาม ควบคุมเรือ และพิสูจนNทราบเปZาหมายต?าง ๆ ทางทะเล ให#มี

ความพร#อมในการสนับสนุนการบังคับใช#กฎหมายอย?างมีประสิทธิภาพ 

เพื ่อประโยชนNในการรักษาความมั ่นคงทางทะเล ตลอดจนเปcนการ

เสริมสร#างศักยภาพในการค#นหาและช?วยเหลือเรือหรือผู#ประสบภัย 

จากอาชญากรรมทางทะเลได#อย?างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

 

ศรชล. 

 

 

 

 

 

 

 

๑. กระทรวงกลาโหม  

    ๑.๑ กองทัพเรือ 

    ๑.๒ กรมอุทกศาสตรN 

    ๑.๓ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

๒. กระทรวงคมนาคม (กรมเจ#าท?า) 

๔. หน?วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข#อง     

 

 
 

๒.๓ ส?งเสริมความร?วมมือในการปZองกันและปราบปรามอาชญากรรม

ทางทะเลในร ูปแบบต ?าง ๆ ระหว ?างหน ?วยงานท ี ่ เก ี ่ ยวข #อง 

ทั ้งภายในประเทศและต?างประเทศ เพื ่อพัฒนาและสร#างกลไก 

ให#มีความสอดคล#องกับมาตรฐานสากล รวมถึงสนับสนุนให#มีการฝùก 

การลาดตระเวนร?วม การแลกเปลี่ยนข#อมูลข?าวสาร เทคโนโลยี และเรียนรู#

แนวปฏิบัติที่ดีที่สามารถนำมาปรับใช#กับบริบทอาชญากรรมทางทะเล 

ของไทย 

 

ศรชล. ๑. กระทรวงกลาโหม  

    ๑.๑ กองทัพเรือ 

    ๑.๒ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

๒. กระทรวงคมนาคม (กรมเจ#าท?า) 

๓. กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  

๔. กระทรวงมหาดไทย 

๕. สำนักข?าวกรองแห?งชาติ 

๖. สำนักงานตำรวจแห?งชาติ  

    ๖.๑ สำนักงานตรวจคนเข#าเมือง 

    ๖.๒ กองบังคับการตำรวจน้ำ 

๗. สำนักงานสภาความม่ันคงแห?งชาติ 

๘. หน?วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข#อง  
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 ๒.๔  สร#างเครือข?ายภาคประชาชน ชุมชนบริเวณชายฝbáงทะเลและเกาะแก?ง 

ตลอดจนผู#ใช#ประโยชนNจากทะเล ให#มีส?วนร?วมในการปZองกันและแก#ไข

ปbญหาอาชญากรรมทางทะเล ส?งเสริมกลไกการบูรณาการการดำเนิน

ภารกิจทางทะเลระหว?างหน?วยงานภายในภาครัฐและระหว?างประเทศ 

รวมทั้งสร#างการมีส?วนร?วมของภาคส?วนอื่น ๆ เพื่อขับเคลื่อนการรับมือ

ภัยคุกคามความม่ันคงอย?างมีประสิทธิภาพและทันต?อสถานการณN 
 

 

กระทรวงมหาดไทย 

(กรมการปกครอง) 

 

 

 
 

 

๑. กระทรวงมหาดไทย (กรมปZองกันและบรรเทา 

สาธารณภัย) 

๒. ศรชล. 

๓. หน?วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข#อง  
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  ๓.  เพ่ือปกปZอง รักษา และ

ฟ©™นฟูทรัพยากรและ

ส่ิงแวดล#อมทางทะเล รวมท้ัง

ส?งเสริมให#มีการใช#ประโยชนN

จากทะเลอย?างสมดุลและ

ย่ังยืน 

 

๓.๑  ส?งเสริมให#ประชาชนผู #มีส?วนได#ส?วนเสียจากการใช#ประโยชนN 

จากกิจกรรมทางทะเลมีส?วนร?วมในการเฝZาระวัง และดูแลรักษาสิ่งแวดล#อม 

ในพื ้นที ่ตนเอง ตลอดจนเสริมสร#างองคNความรู #และการตระหนักรู#

ความสำคัญของทะเลให#แก?ทุกภาคส?วนที่เกี่ยวข#อง ควบคู?กับส?งเสริม 

การมีส?วนร?วมในกระบวนการทางนโยบายและการดำเนินกิจกรรมต?าง ๆ  

ของภาครัฐ 

 

 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล#อม 

 

 

๑. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตรN วิจัยและ

นวัตกรรม 

๒. กระทรวงศึกษาธิการ 

๓. ศรชล. 

๔. หน?วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข#อง  

 

 

 

 

 
 

๓.๒ ส?งเสริมการทำการประมงอย?างถูกกฎหมายและสอดคล#องตามข#อตกลง

หรือพันธกรณีระหว?างประเทศที่ไทยเปcนภาคี โดยเน#นย้ำการใช#เครื่องมือ

การทำประมงที ่ถ ูกต#องตามกฎหมายและไม?เปcนเครื ่องมือที ่ห#ามใช# 

ในการประมง เพื่อปZองกันและแก#ไขปbญหาการขาดแคลนทรัพยากรประมง

ในอนาคต 

 

 

กระทรวงเกษตรและสหกรณN 

(กรมประมง) 

 

๑. กระทรวงมหาดไทย  

๒. ศรชล. 

๓. หน?วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข#อง  
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๓.๓ ให#มีการติดตามสถานการณNต?าง ๆ ที ่อาจส?งผลกระทบต?อ

สิ่งแวดล#อมทางทะเล อาทิ ขยะทะเล มลพิษทางทะเล รวมทั้งสิ่งติดต้ัง 

ในทะเล เพื่อปZองกันปbญหาด#านสิ่งแวดล#อม โดยให#ดำเนินมาตรการ

ในการบังคับใช#กฎหมายต?อการกระทำผิดหรือกิจกรรมทางทะเลท่ี

ส?งผลกระทบต?อสิ่งแวดล#อมทั้งทางตรง และทางอ#อมอย?างเคร?งครัด 

อาทิ การใช#หลักการผู#ก?อมลพิษเปcนผู#จ?าย (Polluter Pays Approach) 

และการกำหนดมูลค?าทางเศรษฐกิจของพื้นที่ทางทะเลในมิติต?าง ๆ 

เพ่ือใช#เปcนกรอบในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนมากย่ิงข้ึน 

 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล#อม 

(กรมควบคุมมลพิษ) 

 

 

 

 

 

 

๑. กระทรวงคมนาคม 

๒. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล#อม 

(กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝbáง) 

๓. กระทรวงพลังงาน 

๔. กระทรวงมหาดไทย 

๕. กระทรวงอุตสาหกรรม 

๖. ศรชล. 

๗. หน?วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข#อง 
 

๓.๔  พัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการด#านสิ่งแวดล#อม 

ทางทะเลในด#านกลไก เครื่องมือ และปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข#อง 

ให#ครอบคลุมต?อการเปลี ่ยนแปลงของทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล#อมทางทะเลในรูปแบบต?าง ๆ อาทิ การกัดเซาะชายฝbáงทะเล 

การคุ#มครองสัตวNทะเลเลี้ยงลูกด#วยนม การบุกรุกปåาชายเลน และ 

การรื ้อถอนสิ่งติดตั ้งในทะเล รวมทั้งส?งเสริมการวิจัยและพัฒนา

นว ัตกรรมเพ ื ่อการบร ิหารจ ัดการทร ัพยากรชายฝ b á งอย ?างมี

ประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล#อม 

(กรมทรัพยากรทางทะเล 

และชายฝbáง) 

 

๑. กระทรวงกลาโหม  

    ๑.๑ กองทัพเรือ 

    ๑.๒ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

๒. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล#อม 

   ๒.๑ กรมควบคุมมลพิษ 

   ๒.๒ กรมทรัพยากรธรณี 

   ๒.๓ กรมอุทยานแห?งชาติ สัตวNปåา และพันธุNพืช 

   ๒.๔ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ 

         และส่ิงแวดล#อม 

๓. กระทรวงพลังงาน 

๔. หน?วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข#อง  
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๓.๕  จัดระเบียบ รณรงคN และให#ความรู#แก?ภาคเอกชนที่ประกอบธุรกิจ 

ที่ใช#ประโยชนNจากทะเลมีความรับผิดชอบและตระหนักถึงความสำคัญ 

ในการอนุรักษN คุ#มครอง และฟ©™นฟูระบบนิเวศ เพื่อให#เกิดการบริหาร

ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลอย?างสมดุลและสามารถใช#ประโยชนN 

ได#อย?างย่ังยืน 

 

 

 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล#อม 

   (กรมทรัพยากรทางทะเล 

และชายฝbáง) 

 

๑. กระทรวงพลังงาน 

๒. กระทรวงมหาดไทย 

๓. ศรชล. 

๔. หน?วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข#อง  

 

  ๓.๖ นำแนวคิดการแบ?งเขตการใช#ประโยชนNเชิงพื ้นที ่ (Marine 

spatial planning) และการกำหนดเขตพื ้นที ่ปกครองทางทะเล 

มาปรับใช#ในการบริหารจัดการประโยชนNทรัพยากรทางทะเลในด#าน

การประมง การท?องเที่ยว การคมนาคมขนส?งทางทะเล และกิจกรรม

ทางทะเล เพื ่อให#เกิดการเชื ่อมโยงอย?างเปcนระบบ รวมทั ้งลด

ผลกระทบต?อระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพของทะเล 

 

 

 

 

 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล#อม 

(กรมทรัพยากรทางทะเล 

และชายฝbáง) 

 

๑. กระทรวงกลาโหม  

    ๑.๑ กองทัพเรือ 

    ๑.๒ กรมอุทกศาสตรN 

    ๑.๓ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

๒. กระทรวงการท?องเท่ียวและกีฬา 

๓. กระทรวงคมนาคม (กรมเจ#าท?า) 

๔. กระทรวงพลังงาน 

๕. กระทรวงพาณิชยN 

๖. กระทรวงมหาดไทย 

๗. ศรชล. 

๘. สำนักงานสภาความม่ันคงแห?งชาติ 

๙. หน?วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข#อง  
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๓.๗  พัฒนาความร?วมมือเชิงสร#างสรรคNในด#านสิ ่งแวดล#อมร?วมกับ

อาเซียน อาทิ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การจัดการปbญหาขยะทะเล 

และประเด็นด#านสิ ่งแวดล#อมอื ่น ๆ และขยายกรอบความร?วมมือระหว?าง

ประเทศ เพื่อบริหารจัดการสิ่งแวดล#อมที่กระทบต?อความมั่นคงทางทะเล 

อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ การท?องเที ่ยว และความมั ่นคงทางอาหาร 

ได#อย?างมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล#อม 

 

๑. กระทรวงการต?างประเทศ 

๒. กระทรวงคมนาคม 

๓. กระทรวงพลังงาน 

๔. ศรชล. 

๕. หน?วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข#อง  
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แนวทางการดำเนินการที่ ๔ การเสริมสร5างความมั่นคงและปลอดภัยให5แกSประชาชนและชุมชนที่ใช5ประโยชนBจากทะเล 
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  ๔.  เพื่อคุ#มครองความปลอดภัย 

สิทธิ และพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของประชาชนที่ดำเนินกิจกรรม

หรือมีความเกี ่ยวข#องกับทะเล 

ในทุกมิติอย?างเหมาะสม 

 

๔.๑  ส?งเสริมความมั ่นคงและพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนชายฝbáง  

ทั้งชาวประมงพื้นบ#าน และกลุ?มชาติพันธุNทางทะเล โดยการสร#างโอกาส

ในการเข#าถึงบริการขั้นพื้นฐานและองคNความรู# จัดบริการการศึกษา 

บริการสาธารณสุข และบริการสวัสดิการสังคมต?าง ๆ อย?างท่ัวถึงและ

เปcนธรรม โดยสอดคล#องกับอัตลักษณNและวิถีชีวิตของชุมชน 

 

 

 

กระทรวงมหาดไทย 
 

๑. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยN 

๒. กระทรวงยุติธรรม 

๓. กระทรวงวัฒนธรรม 

๔. หน?วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข#อง 

 

 

 

  
 

๔.๒ เสริมสร#างขีดความสามารถในการบริหารจัดการแรงงาน 

ในกิจการภาคทะเลตามมาตรฐานสากล ควบคู?กับการตรวจสอบและ

คุ#มครองสิทธิแรงงานกิจการภาคทะเล เพื่อลดความเสี่ยงจากการตก

เปcนเหยื่อการค#ามนุษยN โดยให#มีการบังคับใช#กฎหมายอย?างจริงจัง

และติดตามผลลัพธNความก#าวหน#าและแก#ไขปbญหาอย?างต?อเน่ือง 

 

กระทรวงแรงงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑. กระทรวงกลาโหม  

    ๑.๑ กองทัพเรือ 

    ๑.๒  สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

๒. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยN 

๓. กระทรวงมหาดไทย 

๔. ศรชล. 

๕. หน?วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข#อง  
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๔.๓  ปฏิบัติตามมาตรการด#านสาธารณสุขต?อผู #ใช#แรงงานในกิจการ 

ภาคทะเลหรือผู#ที่เดินทางทางทะเล เพื่อรับมือกับสถานการณNที่ไม?ปกติ 

ในห#วงที ่มีโรคติดต?ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข อาทิ  

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พร#อมทั้งติดตามและปรับปรุงกฎ ระเบียบ

ภายในให#สอดคล#องกับข#อบังคับหรือกฎหมายระหว?างประเทศท่ีเก่ียวข#อง 

 

 

กระทรวงสาธารณสุข 
 

 

๑. กระทรวงคมนาคม (กรมเจ#าท?า) 

๒. กระทรวงมหาดไทย 

๓. กระทรวงแรงงาน 

๔. ศรชล. 

๕. สำนักงานตำรวจแห?งชาติ (กองบังคับการตำรวจน้ำ) 

๖. หน?วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข#อง  

 

 

 
 

๔.๔ พัฒนาระบบเตือนภัยล?วงหน#า การคาดการณN และระบบการ

ประชาสัมพันธN เพื่อรองรับการบริหารจัดการเหตุการณNภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติหรืออุบัติภัยทางทะเล รวมถึงสนับสนุนการให#ความช?วยเหลือ

ทางทะเลในด#านมนุษยธรรมและการบรรเทาผลกระทบจากภัย

ธรรมชาติ ตลอดจนสร#างเครือข?ายชุมชนชายฝbáงเพื่อเชื่อมโยงข#อมูล

ข?าวสารในการเฝZาระวังและแจ#งเตือนภัย 

 

 

กระทรวงมหาดไทย 

(กรมปZองกันและบรรเทา 

สาธารณภัย) 

 

๑. กระทรวงกลาโหม  

    ๑.๑ กองทัพเรือ  

    ๑.๒ กรมอุทกศาสตรN 

    ๑.๓ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

๒. กระทรวงคมนาคม (กรมเจ#าท?า) 

๓. ศรชล.  

๔. สำนักงานตำรวจแห?งชาติ (กองบังคับการตำรวจน้ำ) 

๕. กรมประชาสัมพันธN 

๖. หน?วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข#อง  
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๔.๕ เสริมสร#างศักยภาพของคน ชุมชน พื้นที่บริเวณชายฝbáงทะเล

และเกาะแก?ง รวมทั้งพัฒนาและจัดตั้งอาสาสมัครในการปกปZอง

ผลประโยชนNของชาติทางทะเล ตลอดจนสร#างเครือข?ายข#อมูล

ข?าวสารภาคประชาชนเพื่อสนับสนุน การปฏิบัติของหน?วยงาน

ราชการในการรักษาผลประโยชนNของชาติทางทะเล และเปcน

เครือข?ายภาคประชาชนที่เข#มแข็ง ในการร?วมมือกันปกปZองดูแล

สิทธิของคนและชุมชนในพ้ืนท่ี 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

กระทรวงมหาดไทย 

 

 

 

 

 

๑. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล#อม 

   ๑.๑ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝbáง 

   ๑.๒ กรมส?งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล#อม 

๒. ศรชล. 

๓. สำนักงานตำรวจแห?งชาติ (กองบังคับการตำรวจน้ำ) 

๔. สำนักงานสภาความม่ันคงแห?งชาติ 

๕. กองอำนวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร 

๖. หน?วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข#อง  
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  ๕. เพื่อส?งเสริมและอำนวย

ความสะดวกในการพัฒนา

ศักยภาพกิจกรรมเศรษฐกิจ

ภาคทะเลของไทย รวมท้ัง

บริหารจัดการเพื ่อให#เกิด

การใช#ประโยชนNอย?างย่ังยืน 

 

๕.๑ ส?งเสริมการนำแนวคิดเศรษฐกิจสีน้ำเงิน (Blue Economy) มาใช#

ในการดำเนินกิจกรรมทางทะเลของทุกภาคส?วน โดยให#ความสำคัญ

กับการพัฒนาทางเศรษฐกิจภาคทะเลของไทย ควบคู?ไปกับการรักษา

ระบบนิเวศและการใช#ประโยชนNจากทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล

และชายฝbáงอย?างย่ังยืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล#อม 

(กรมทรัพยากรทางทะเล 

และชายฝbáง) 

 

 

๑. กระทรวงการท?องเท่ียวและกีฬา 

๒. กระทรวงคมนาคม    

๓. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล#อม 

    ๓.๑ กรมควบคุมมลพิษ 

    ๓.๒ กรมทรัพยากรธรณี 

    ๓.๓ กรมส?งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล#อม 

    ๓.๔ กรมอุทยานแห?งชาติ สัตวNปåา และพันธุNพืช 

    ๓.๕ องคNการบริหารจัดการกµาซเรือนกระจก 

๔. กระทรวงพลังงาน 

๕. กระทรวงพาณิชยN 

๖. กระทรวงมหาดไทย 

๗. กระทรวงอุตสาหกรรม 

๘. ศรชล. 

๙. หน?วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข#อง  
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๕.๒ ส?งเสริมให#มีการพัฒนา การอำนวยความสะดวก และการเชื่อมโยง

เส#นทางคมนาคมทางทะเลระหว?างภูมิภาคทั้งฝbáงอ?าวไทยและฝbáงอันดามัน

ในรูปแบบที่เหมาะสม รวมทั้งพัฒนาท?าเรือน้ำลึกเพื่อเชื่อมโยงระบบ

ขนส?งสินค#าทางบกในโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ

โครงการต?าง ๆ ท่ีสอดคล#องกับยุทธศาสตรN/แผนแม?บทฯ เพื ่อสร#าง

เครือข?ายการคมนาคมทางทะเลอย?างเปcนระบบและมีประสิทธิภาพ  

 

 

 

 

กระทรวงคมนาคม 

 

 

๑. กระทรวงการคลัง (กรมศุลกากร) 

๒. ศรชล. 

๓. สำนักงานตำรวจแห?งชาติ (กองบังคับการตำรวจน้ำ) 

๔. กรมประชาสัมพันธN 

๕. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ

ภาคตะวันออก 

๖. หน?วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข#อง  

 

 

 

 ๕.๓  ส?งเสริมและสนับสนุนกิจการพาณิชยนาวีเพื่อพัฒนาการขนส?งทาง

ทะเลของไทยและเพิ่มมูลค?าเศรษฐกิจทางทะเล อาทิ การจัดตั้งสาย 

การเดินเรือแห?งชาติ การซ?อมบำรุงเรือ การปรับปรุงและพัฒนาโครงสร#าง

พื้นฐานทางทะเล และการประกันภัยทางทะเล ร?วมกับการสร#างแรงจูงใจ

ในการส?งเสริมการลงทุนและการลดภาษีอย?างเหมาะสม 
 

 

กระทรวงคมนาคม 

 

๑. กระทรวงกลาโหม (สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม) 

๒. กระทรวงการคลัง 

๓. กระทรวงการต?างประเทศ 

๔. กระทรวงการท?องเท่ียวและกีฬา 

๕. กระทรวงพาณิชยN 

๖. กระทรวงอุตสาหกรรม 

๗. สำนักงานคณะกรรมการส?งเสริมการลงทุน 

๘. หน?วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข#อง 
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๕.๔  ส?งเสริมการท?องเที่ยวทางทะเลในเชิงอนุรักษN โดยการปรับปรุง

แก#ไขกฎ ระเบียบ มาตรการต?าง ๆ เกี่ยวกับการท?องเที่ยวทางทะเล

ให#มีความสมดุลและยั่งยืนยิ่งขึ้น อาทิ กำหนดพื้นที่ท?องเที่ยว และ

จำกัดจำนวนนักท?องเที่ยวให#เหมาะสม เพื่อให#การใช#ประโยชนNจาก

การท?องเท่ียวทางทะเลและชายฝbáงเปcนไปอย?างสมดุลและย่ังยืน 

 

 

กระทรวงการท?องเท่ียว 

และกีฬา 

 

๑. กระทรวงคมนาคม 

๒. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล#อม 

    ๒.๑ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝbáง 

    ๒.๒ กรมส?งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล#อม 

๓. ศรชล. 

๔. สำนักงานตำรวจแห?งชาติ (กองบังคับการตำรวจน้ำ)  

๕. หน?วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข#อง  

 

 

 
 

๕.๕  ส?งเสริมการใช#ประโยชนNจากทรัพยากรที่ไม?มีชีวิตใต#ทะเลอย?าง

สมดุล รวมทั้งพัฒนาอุตสาหกรรมการขุดเจาะและสำรวจแหล?ง

พลังงานจากใต#ทะเล ตลอดจนตรวจสอบและควบคุมการดำเนินการ 

ที ่เกี ่ยวข#อง เพื ่อปZองกันไม?ให#กิจกรรมดังกล?าวส?งผลกระทบต?อ

ส่ิงแวดล#อมในวงกว#าง  
 

กระทรวงพลังงาน 

 

๑. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล#อม 

    ๑.๑ กรมควบคุมมลพิษ 

    ๑.๒ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝbáง 

    ๑.๓ กรมทรัพยากรธรณี 

    ๑.๔ กรมส?งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล#อม 

    ๑.๕ กรมอุทยานแห?งชาติ สัตวNปåา และพันธุNพืช 

    ๑.๖ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติฯ 

๒. หน?วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข#อง 
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๕.๖ ส?งเสริมความร?วมมือด#านการรักษาความปลอดภัยของเส#นทาง

การเดินเรือที่ใช#ในการคมนาคมขนส?ง การประมง การท?องเที่ยวทางทะเล 

รวมทั้งยกระดับความปลอดภัยบริเวณท?าเรือขนส?งสินค#าระหว?างประเทศ 

เพื่อปZองกันปbญหาอาชญากรรมที่อาจเกิดขึ้น และเปcนการเสริมสร#าง

ความปลอดภัยของเส#นทางเดินเรือ 

 

ศรชล. 
 

๑. กระทรวงกลาโหม  

    ๑.๑  กองทัพเรือ 

    ๑.๒  สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

๒. กระทรวงคมนาคม (กรมเจ#าท?า) 

๓. สำนักงานตำรวจแห?งชาติ (กองบังคับการตำรวจน้ำ) 

๔. หน?วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข#อง  

 

 

 

 
 

๕.๗ กำหนดให#มีมาตรการเชิงปZองกัน และมาตรการแก#ไขปbญหา

ความขัดแย#งอันเกิดจากการใช#ทรัพยากรทางทะเลอย?างสันติวิธีและ

เปcนธรรมแก?ทุกฝåาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล#อม 

 

 

๑. กระทรวงการท?องเท่ียวและกีฬา 

๒. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ

มนุษยN 

๓. กระทรวงคมนาคม (กรมเจ#าท?า) 

๔. กระทรวงพลังงาน 

๕. กระทรวงมหาดไทย 

๖. ศรชล. 

๖. หน?วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข#อง 
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๕.๘ ส?งเสริมการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจที ่ใช #ประโยชนN 

จากทรัพยากรทางทะเลทั้งทางตรงและทางอ#อม โดยให#ความสำคัญ

กับการปกปZอง ฟ© ™นฟู และรักษาระบบนิเวศทางทะเลและชายฝbáง  

บนพื้นฐานของการเคารพสิทธิ มีความเปcนธรรมต?อชุมชนในพื้นท่ี 

เพื่อให#เกิดความสมดุลระหว?างผลประโยชนNทางธุรกิจ วิถีชีวิตชุมชนชายฝbáง 

และความอุดมสมบูรณNของระบบนิเวศทางทะเลและชายฝbáงอย?างย่ังยืน 

 

 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล#อม 

 

 

 

๑. กระทรวงการท?องเท่ียวและกีฬา 

๒. กระทรวงคมนาคม (กรมเจ#าท?า) 

๓. กระทรวงพลังงาน 

๔. กระทรวงมหาดไทย 

๕. กระทรวงอุตสาหกรรม 

๖. หน?วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข#อง  

 

 

 
 

๕.๙  เสริมสร#างศักยภาพในการบริหารและจัดการความเส่ียงจากภัยพิบัติ 

สาธารณภัย อุบัติภัยทางทะเล และโรคติดต?ออันตรายตามประกาศ

กระทรวงสาธารณสุขในทุกภาคส?วน ให#มีการช?วยเหลือ เยียวยา และ

ฟ©™นฟูให#มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานตามหลักสากล เพื่อลดการ

สูญเสียมูลค?าทางเศรษฐกิจและผลกระทบต?อสิ ่งแวดล#อมทางทะเล 

ทรัพยากร ธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ 

 

 

 

 

 

 

กระทรวงมหาดไทย  

(กรมปZองกันและบรรเทา 

สาธารณภัย) 

 

 

 

๑. กระทรวงกลาโหม  

    ๑.๑ กองทัพเรือ 

    ๑.๒ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

๒. กระทรวงการคลัง (กรมศุลกากร)  

๓. กระทรวงคมนาคม (กรมเจ#าท?า) 

๔. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล#อม 

๕. ศรชล. 

๖. สำนักงานตำรวจแห?งชาติ (กองบังคับการตำรวจน้ำ) 

๗. สำนักงานสภาความม่ันคงแห?งชาติ 

๘. หน?วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข#อง  
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  ๖.  เพื่อเสริมสร#างบทบาท

ของไทยในการดำเนินความ

ร ?วมม ือด # านความม ั ่นคง 

ทางทะเลให#มีความสำคัญ

เปcนที่ยอมรับในเวทีระหว?าง

ประเทศ 

 

๖.๑  ส?งเสริมความร?วมมือกับนานาประเทศ ด#านความมั่นคงในมิติต?าง  ๆ

อาทิ ด #านความปลอดภัยทางทะเล ด#านสิ ่งแวดล#อม ด#านเศรษฐกิจ  

ด #านความมั ่นคงของมนุษยN  และด #านการบร ิหารจ ัดการภัยพ ิบ ั ติ  

เพื ่อสนับสนุนการดำเนินการ การสร#างมาตรการ เครื ่องมือ และกลไก 

ในการบริหารจัดการภารกิจทางทะเลร?วมกัน ตลอดจนการเตรียมความพร#อม

ของหน?วยงานของไทยในการเข#าไปมีส?วนร?วมในการดำเนินความร?วมมือ

ดังกล?าว 
 
 
 
 

 

กระทรวงการต?างประเทศ 
 

๑. กระทรวงกลาโหม (สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม) 

๒. กระทรวงคมนาคม 

๓. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล#อม 

๔. กระทรวงพลังงาน 

๕. กระทรวงมหาดไทย 

๖. ศรชล. 

๗. สำนักงานสภาความม่ันคงแห?งชาติ 

๘. หน?วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข#อง  

 
 ๖.๒ ส?งเสริมบทบาทสำคัญของไทยในการสร#างและขยายความสัมพันธN 

ความเข#าใจ ความไว#เนื้อเชื่อใจระหว?างประเทศ การเคารพกฎหมาย 

รวมถึงการดำเนินการแก#ไขข#อพิพาทและการยุติความขัดแย#ง

ระหว?างประเทศอย?างสันติ ทั้งในและนอกภูมิภาค เพื่อลดความขัดแย#ง

และแรงกดดันต?อการใช#กำลังและขีดความสามารถทางทหารโดยไม?จำเปcน 

พร#อมทั้งรักษาดุลยภาพระหว?างประเทศและสนับสนุนการรักษา

ผลประโยชนNของชาติทางทะเล รวมถึงการส?งเสริมภาพลักษณNของไทย

ในเวทีความม่ันคงระหว?างประเทศ 

กระทรวงการต?างประเทศ ๑. กระทรวงกลาโหม  

    ๑.๑ กองทัพเรือ 

    ๑.๒ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

๒. กระทรวงมหาดไทย 

๓. ศรชล. 

๔. สำนักงานสภาความม่ันคงแห?งชาติ 

๕. หน?วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข#อง  
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๖.๓  ยกระดับบทบาทสำคัญด#านกิจการทางทะเลของไทยบนเวที

ความร?วมมือระหว?างประเทศในประเด็นที่สร#างสรรคNและไทยมีความพร#อม 

อาทิ การแก#ไขปbญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน 

และไร#การควบคุม การจัดการขยะทะเล รวมทั้งพัฒนาศักยภาพ

หน?วยงานภายในที่รับผิดชอบประเด็นดังกล?าว เพื่อผลักดันความ

ร?วมมือระหว?างประเทศให#เกิดผลอย?างเปcนรูปธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระทรวงการต?างประเทศ 
 

๑. กระทรวงกลาโหม  

    ๑.๑ กองทัพเรือ 

    ๑.๒ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

๒. กระทรวงการคลัง (กรมศุลกากร) 

๓. กระทรวงคมนาคม (กรมเจ#าท?า) 

๔. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล#อม 

    ๔.๑ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝbáง 

    ๔.๒ กรมควบคุมมลพิษ 

    ๔.๓ กรมทรัพยากรธรณี 

    ๔.๔ กรมอุทยานแห?งชาติ สัตวNปåา และพันธุNพืช 

๕. กระทรวงพลังงาน 

๖. ศรชล. 

๗. สำนักงานตำรวจแห?งชาติ (กองบังคับการตำรวจน้ำ) 

๘. หน?วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข#อง  
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๖.๔  ประสานและบูรณาการการพัฒนากฎหมายให#มีประสิทธิภาพ

และสอดคล#องกับบทบัญญัติของอนุสัญญาระหว?างประเทศว?าด#วย

กิจการทางทะเลที่ไทยเปcนภาคี โดยเฉพาะอนุสัญญาสหประชาชาติ

ว?าด#วยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ เพื่อรักษาโอกาสในการใช#สิทธิ

และรักษาผลประโยชนNแห?งชาติทางทะเลตามอนุสัญญาฯ ได#อย?างเต็ม

ศักยภาพ  

 

 

กระทรวงการต?างประเทศ ๑. กระทรวงกลาโหม  

    ๑.๑ กองทัพเรือ 

    ๑.๒ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

๒. กระทรวงการคลัง (กรมศุลกากร) 

๓. กระทรวงคมนาคม (กรมเจ#าท?า) 

๔. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล#อม 

๕. กระทรวงพลังงาน 

๖. กระทรวงยุติธรรม 

๗. ศรชล. 

๘. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๙. สำนักงานตำรวจแห?งชาติ (กองบังคับการตำรวจน้ำ) 

๑๐. สำนักงานอัยการสูงสุด 

๑๑. หน?วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข#อง  
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 ๖.๕  พิจารณากำหนดท?าทีของไทยต?ออนุสัญญาระหว?างประเทศ

ทางทะเล ทั้งที่ไทยเปcนภาคีและยังไม?ได#เปcนภาคี รวมทั้งกรอบความ

ร?วมมือระหว?างประเทศทางทะเล โดยคำนึงถึงผลประโยชนNและ 

ดุลยภาพในการดำเนินความสัมพันธNระหว?างประเทศเปcนสำคัญ 
 

กระทรวงการต?างประเทศ ๑. กระทรวงกลาโหม  

    ๑.๑ กองทัพเรือ 

    ๑.๒ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

๒. กระทรวงเกษตรและสหกรณN 

๓. กระทรวงคมนาคม 

๔. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล#อม 

๕. กระทรวงมหาดไทย 

๖. ศรชล. 

๗. สำนักงานสภาความม่ันคงแห?งชาติ 

๘. หน?วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข#อง 
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  ๗. เพื่อพัฒนาการบริหาร

จัดการทางทะเลของภาครัฐ 

และขีดความสามารถของ

บ ุ คลากร  ตลอดจนการ

ขับเคลื่อนการบริหารจัดการ

องค N ความร ู #  และร ั กษา

ผลประโยชนNของชาติทางทะเล 

โดยส?งเสร ิมการมีส ?วนร ?วม 

ของท ุกภาคส ?วนอย ?างมี

ประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล 

 

๗.๑ ส?งเสริมการนำแนวคิดการบริหารจัดการกิจการทางทะเลที่ดี 

(Ocean governance) มาใช#ในการดำเนินงานของหน?วยงานที ่มี

ภารกิจเกี ่ยวข#องกับกิจการทางทะเล เพื ่อให#เกิดการขับเคลื ่อน 

การรักษาผลประโยชนNของชาติทางทะเลอย?างมีประสิทธิภาพ  

มีความโปร?งใส และส?งเสริมการมีส?วนร?วมจากทุกภาคส?วน เพื่อให#

เกิดพัฒนาทางทะเลอย?างสมดุลและยั่งยืน ตลอดจนสามารถรับมือ

กับภาวะวิกฤติต?าง ๆ ได#อย?างมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักงานสภาความม่ันคง 

แห?งชาติ 

 

๑. กระทรวงกลาโหม  

    ๑.๑ กองทัพเรือ 

    ๑.๒ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

๒. กระทรวงการท?องเท่ียวและกีฬา 

๓. กระทรวงคมนาคม    

๔. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล#อม 

    ๔.๑ กรมควบคุมมลพิษ 

    ๔.๒ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝbáง 

    ๔.๓ กรมทรัพยากรธรณี 

    ๔.๔ กรมส?งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล#อม 

    ๔.๕ กรมอุทยานแห?งชาติ สัตวNปåา และพันธุNพืช 

    ๔.๖ องคNการบริหารจัดการกµาซเรือนกระจก 

๕. กระทรวงพลังงาน 

๖. กระทรวงมหาดไทย 

๗. กระทรวงศึกษาธิการ 

๘. ศรชล. 

๙. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

๑๐. หน?วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข#อง  
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๗.๒ จัดตั้งองคNกรจัดการความรู#ทางทะเลภายใต#มหาวิทยาลัยในกำกับดูแล

ของรัฐ ให#เปcนศูนยNกลางข#อมูลเชิงวิชาการทางทะเล เพื่อทำหน#าที่พัฒนา

และจัดการองคNความรู#เกี่ยวกับทะเลในรูปแบบที่เหมาะสมแก?ทุกภาคส?วน 

รวมทั ้งสามารถให#ข#อเสนอแนะในเชิงนโยบายด#านกิจการทางทะเล 

แก?หน?วยงานภาครัฐและภาคส?วนท่ีเก่ียวข#อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักงานสภาความม่ันคง

แห?งชาติ 

 

๑. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตรN วิจัยและ

นวัตกรรม  

๒. กระทรวงคมนาคม    

๓. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล#อม 

๔. กระทรวงพลังงาน 

๕. กระทรวงมหาดไทย 

๖. ศรชล. 

๗. สำนักงานคณะกรรมการข#าราชการพลเรือน 

๘. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

๙. หน?วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข#อง  
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๗.๓ พัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐที่มีภารกิจด#านกิจการทางทะเล

ให#มีความรู#ความเชี ่ยวชาญ ในสาขาที ่ร ับผิดชอบ รวมถึงมีการ

แลกเปลี ่ยนเรียนรู #ประสบการณNที ่ดีกับหน?วยงานที ่เกี ่ยวข#องท้ัง

ภายในประเทศและต?างประเทศ เพื่อให#เท?าทันต?อสถานการณNทาง

ทะเลท่ีเปล่ียนแปลงไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศรชล. 
 

๑. กระทรวงกลาโหม  

    ๑.๑ กองทัพเรือ 

    ๑.๒ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

๒. กระทรวงการคลัง (กรมศุลกากร) 

๓.  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตรN วิจัยและนวัตกรรม 

๔. กระทรวงคมนาคม (กรมเจAาท"า) 

๕. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลAอม 

    ๕.๑ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ 

    ๕.๒ กรมควบคุมมลพิษ 

    ๕.๓ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝlmง 

    ๕.๔ กรมทรัพยากรธรณี 

    ๕.๕ กรมส"งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลAอม 

    ๕.๖ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติฯ 

๖. กระทรวงศึกษาธิการ 

๗. กระทรวงมหาดไทย 

๘. กระทรวงอุตสาหกรรม (กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและ

การเหมืองแร") 

๙. สำนักงานตำรวจแห"งชาติ (กองบังคับการตำรวจน้ำ)๑๐. 

สำนักงานสภาความม่ันคงแห"งชาติ 

๑๑. หน"วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขAอง  
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วัตถุประสงคf แนวทางการดำเนินการย"อย หน"วยงานรับผิดชอบหลัก หน"วยงานรับผิดชอบร"วม 
 

 
 

๗.๔ พัฒนาเครื่องมือกลางที่หน?วยงานทางทะเลสามารถใช#ประโยชนN

ร ?วมกัน อาทิ One Marine Chart การวางแผนเช ิงพ ื ้นท ี ่ทางทะเล  

(Marine Spatial Planning : MSP) และการแบ?งเขตปกครองทางทะเล 

เพื่อให#การใช#ประโยชนNจากทะเลของทุกภาคส?วนเปcนไปในทิศทาง

เดียวกัน โดยไม?ส?งผลกระทบต?อความมั ่นคงทางทะเลของประเทศ 

รวมทั ้งส?งเสริมการใช#ความรู #ทางวิทยาศาสตรN และเทคโนโลยี

สมัยใหม?เพ่ือภารกิจในการรักษาผลประโยชนNของชาติทางทะเล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศรชล. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑. กระทรวงกลาโหม  

    ๑.๑ กองทัพเรือ 

    ๑.๒ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

๒. กระทรวงการคลัง (กรมศุลกากร) 

๓. กระทรวงคมนาคม (กรมเจ#าท?า) 

๔. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล#อม 

    ๔.๑ กรมควบคุมมลพิษ 

    ๔.๒ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝbáง 

    ๔.๓ กรมทรัพยากรธรณี 

    ๔.๔ กรมอุทยานแห?งชาติ สัตวNปåา และพันธุNพืช 

๕. กระทรวงพลังงาน 

๖. กระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง) 

๗. สำนักงานตำรวจแห?งชาติ (กองบังคับการตำรวจน้ำ) 

๘. สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ

สารสนเทศ (องคNการมหาชน) 

๙. หน?วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข#อง  
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๗.๕ เร?งรัดการจัดทำ ปรับปรุง แก#ไขกฎหมายภายในที่เกี ่ยวกับ

ภารกิจทางทะเลให#สอดคล#องกับหลักกฎหมายและพันธกรณีระหว?าง

ประเทศ เพื่อสนับสนุนให#ผู#ปฏิบัติงานสามารถบริหารจัดการพื้นที่ได#

อย?างมีประสิทธิภาพและสอดคล#องกับหลักกฎหมาย รวมถึงประเด็น

ต?าง ๆ ท่ีประเทศไทยยังไม?มีมาตรการรองรับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระทรวงการต?างประเทศ 
 

๑. กระทรวงกลาโหม  

    ๑.๑ กองทัพเรือ 

    ๑.๒ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

๒. กระทรวงการคลัง (กรมศุลกากร) 

๓. กระทรวงคมนาคม (กรมเจ#าท?า) 

๔. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล#อม 

    ๔.๑ กรมควบคุมมลพิษ 

    ๔.๒ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝbáง 

    ๔.๓ กรมทรัพยากรธรณี 

    ๔.๔ กรมอุทยานแห?งชาติ สัตวNปåา และพันธุNพืช 

๕. กระทรวงพลังงาน 

๖. กระทรวงยุติธรรม 

๗. ศรชล. 

๘. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๙. สำนักงานตำรวจแห?งชาติ (กองบังคับการตำรวจน้ำ) 

๑๐. สำนักงานปZองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

๑๑. สำนักงานอัยการสูงสุด 

๑๒. หน?วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข#อง  
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๗.๖ เผยแพร?องคNความรู #เกี ่ยวกับทะเลให#กับนักเรียน นักศึกษา 

รวมถึงประชาชนทั ่วไปได#ร ับทราบ โดยเฉพาะการสร#างความ

ตระหนักรู#ถึงความสำคัญและการใช#ประโยชนNจากทะเลอย?างยั่งยืน 

พร#อมทั้งส?งเสริมให#ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคประชาสังคม 

มีส?วนร?วมในการรักษาผลประโยชนNของชาติทางทะเล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักงานสภาความม่ันคง

แห?งชาติ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

๑. กระทรวงกลาโหม  

    ๑.๑ กองทัพเรือ 

    ๑.๒ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

๒. กระทรวงการคลัง (กรมศุลกากร) 

๓. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตรX วิจัยและนวัตกรรม 

๔. กระทรวงคมนาคม (กรมเจ1าท-า) 

๕. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล1อม 

    ๕.๑ กรมควบคุมมลพิษ 

    ๕.๒ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝTÇง 

    ๕.๓ กรมทรัพยากรธรณี 

    ๕.๔ กรมส-งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล1อม 

    ๕.๕ กรมอุทยานแห-งชาต ิสัตวXปôา และพันธุXพืช 

    ๕.๖ องคXการบริหารจัดการกöาซเรือนกระจก 

๖. กระทรวงศึกษาธิการ 

    ๖.๑ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

    ๖.๒ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

    ๖.๓ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

๗. กรมประชาสัมพันธX 

๘. ศรชล. 

๙. สำนักงานตำรวจแห-งชาติ (กองบังคับการตำรวจน้ำ) 

๑๐. หน-วยงานอื่นที่เกี่ยวข1อง 
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   ๗.๗ ให#มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนความ

ม่ันคงแห?งชาติทางทะเลอย?างต?อเน่ือง เปcนระบบ เพ่ือให#การถ?ายทอด

เปZาหมายจากแผนระดับที่ ๑ และแผนระดับที่ ๒ เกิดผลสัมฤทธ์ิ

อย?างเปcนรูปธรรม 

 

 

สำนักงานสภาความม่ันคง

แห?งชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑. กระทรวงกลาโหม  

    ๑.๑ กองทัพเรือ 

    ๑.๒ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

๒. กระทรวงการคลัง (กรมศุลกากร) 

๓. กระทรวงการต?างประเทศ 

๔. กระทรวงการท?องเท่ียวและกีฬา 

๕. กระทรวงคมนาคม (กรมเจ#าท?า) 

๖. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล#อม 

    ๖.๑ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝbáง 

    ๖.๒ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล#อม 

๗. กระทรวงพลังงาน 

๘. กระทรวงมหาดไทย 

๙. กระทรวงศึกษาธิการ 

๑๐. ศรชล. 

๑๑. สำนักงบประมาณ 

๑๒. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

๑๓. สำนักงานตำรวจแห?งชาติ (กองบังคับการตำรวจน้ำ) 

๑๔. หน?วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข#อง 



 

 

 
 
 
 

ส"วนที่ ๕  
 

ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 

 อภิธานศัพท0 
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อภิธานศัพท+ 
ในแผนความม่ันคงแห6งชาติทางทะเล (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

------------------------------------------------------- 

อภิธานศัพท+ 
๑. กิจการพาณิชยนาวี (Maritime Transport) หมายถึง การขนส?งทางทะเล การประกันภัยทางทะเล

การเดินเรือ กิจการอู?เรือ และกิจการท?าเรือ และหมายความรวมถึงกิจกรรมอย?างอื่นที่เกี่ยวเนื่องโดยตรง หรือ

เปcนส?วนประกอบกับกิจกรรมดังกล?าวตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง 

 ๒. กิจกรรมทางทะเล (Maritime Activities) หมายถึง การดำเนินการเพื่อใช#ประโยชนNจากทะเล
รูปแบบต?าง ๆ อาทิ การขนส?งและพาณิชยนาวี การประมง การท?องเที่ยวและสันทนาการ การผลิตน้ำจืดจากทะเล

อุตสาหกรรมชายฝbáง การแสวงหาทรัพยากรท่ีไม?มีชีวิต การสํารวจและวิจัยทางวิทยาศาสตรN การใช#ประโยชนN

จากกระแสน้ำและกระแสลม การวางสายเคเบิล ฯลฯ 

๓. ทรัพยากรทางทะเลและชายฝNOง (Marine and Coastal Resources) หมายถึง สิ่งต?างๆ ที่เกิดขึ้นเอง
ตามธรรมชาติในทะเลและที่เกี่ยวข#องกับทะเล ทั้งที่อยู?ในและใต#พื้นท#องทะเล ทั้งที่มีชีวิตและไม?มีชีวิตและ

มนุษยNสามารถนำมาใช#ประโยชนNได# เพื่อการดำรงชีวิตของตนและเพื่อความเจริญของประเทศชาติ เช?น น้ำทะเล

หาดทราย ชายฝbáงทะเล ปะการัง ส่ิงมีชีวิตต?าง ๆ ท่ีอาศัยอยู?ในทะเลและชายฝbáง แร?ธาตุ และพลังงาน 

๔. โครงสรSางพื้นฐานทางทะเลและทรัพยากรทางทะเลหลัก (Maritime Critical Infrastructure 
and Key Resources) หมายถึง โครงสร#างพื้นฐานทางทะเลอันประกอบด#วยสิ่งปลูกสร#างสำคัญอันใช#ในการ

อำนวยความสะดวก ความปลอดภัย ต?อกิจกรรมทางทะเลทั้งปวงทั้งทางตรงและทางอ#อม เช?น ท?าเรือ เรือ 

แหล?งผลิตพลังงานในทะเล ระบบเทคโนโลยี/สารสนเทศ ระบบสื่อสาร ระบบขนส?ง ระบบรักษาความปลอดภัย

และระบบการให#บริการประเภทต?าง ๆ ในท?าเรือ แก?เรือ คนประจำเรือ และผู#ใช#บริการประเภทต?าง ๆ  

หากเมื่อสิ่งเหล?านี้ได#รับผลกระทบหรือความเสียหายกระทบต?อระบบเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข พลังงานและ

ความมั่นคงของชาติทางทะเลในภาพรวมโดยมีทรัพยากรทางทะเลหลัก ประกอบด#วย บุคลากร อากาศยาน เรือ 

ระบบสื่อสาร เครื่องมือเครื่องใช#ในการอำนวยความสะดวก ในการบริหาร การให#บริการ การให#ความช?วยเหลือ

ต?อกิจกรรมทางทะเลทุกประเภทท่ีส?งผลต?อการรักษาผลประโยชนNและความม่ันคงของชาติทางทะเล 

๕. สภาพแวดลSอมทางทะเล (Marine Environment) หมายถึง สิ่งต?าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข#องสัมพันธN
กับทะเลทั้งที่มีชีวิตและไม?มีชีวิต ทั้งที่มองเห็นด#วยตาเปล?าและไม?สามารถมองเห็นด#วยตาเปล?า ทั้งที่เกิดขึ้นเอง

โดยธรรมชาติและมนุษยNสร#างข้ึนมา เพ่ือตอบสนองความต#องการของตน รวมท้ังผลกระทบอันเกิดจากการใช#งานน้ัน 

๖. ผลประโยชน+ของชาติ (National Interests) หมายถึง ส่ิงท่ีเปcนความปรารถนา หรือแนวคิดสูงสุดของ
ชาติอันเกี ่ยวข#องกับความอยู?รอด (Survival) เอกราช (Independence) เกียรติและศักดิ ์ศรี (National 

Integrity) ความเจริญรุ?งเรืองของชาติและประชาชน (Prosperity of State and People) 

๗. ผลประโยชน+ของชาติทางทะเล (National Maritime Interests) หมายถึง ผลประโยชนNของ
ประเทศอันพึงได#รับโดยการแสวงหาและการใช#ทรัพยากรต?าง ๆ จากทะเล หรือใต#ดินท#องทะเล หรืออากาศ

เหนือท#องทะเลโดยตรงและโดยทางอ#อมในการดำเนินการใด ๆ เพ่ือให#เกิดประโยชนNแห?งชาติข้ึนมา เพ่ือการดำรงคงอยู?

ของประเทศท่ีจะใช#ทะเลได#อย?างอิสระ ปลอดภัย และสามารถสร#างความเจริญรุ?งเรืองทางเศรษฐกิจได#อย?างย่ังยืน 
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๘. แผนความมั่นคงแห6งชาติทางทะเล (National Maritime Security Plan) หมายถึง แนวทางใน
การพัฒนาและใช#พลังอำนาจของชาติทั้งมวล ทั้งทางด#านการเมือง เศรษฐกิจ การทหาร สังคมจิตวิทยา และ

วิทยาศาสตรNเทคโนโลยี เพ่ือดำรงไว#ซ่ึงผลประโยชนNของชาติทางทะเลอย?างย่ังยืน 

๙. พลังอำนาจของชาติ (National Power) หมายถึง ขีดความสามารถของชาติในด#านการเมือง
เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตรN และเทคโนโลยี การพลังงาน สิ่งแวดล#อม ฯลฯ ในการดำเนินการ

ตามนโยบายของรัฐเพ่ือบรรลุวัตถุประสงคNของชาติท่ีกำหนดไว# 

๑๐. เขตอำนาจ (Jurisdiction) หมายถึง อำนาจของรัฐชายฝbáงในการออกกฎหมายและบังคับใช#
กฎหมายในพื้นที่ทางทะเล ในเขตทางทะเลที่กำหนดไว#ในอนุสัญญาสหประชาชาติว?าด#วยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ 

อันได#แก? น?านน้ำภายใน ทะเลอาณาเขต เขตต?อเน่ือง เขตเศรษฐกิจจำเพาะและไหล?ทวีป 

๑๑. อำนาจอธิปไตย (Sovereignty) หมายถึง อำนาจสูงสุดของรัฐในการปกครองประเทศที่จะดำเนิน
กิจกรรมใดๆ ในทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ภายในอาณาเขตแห?งรัฐ ซึ่งเปcนไปตามหลักของกฎหมาย

ระหว?างประเทศ 

๑๒. สิทธิอธิปไตย (Sovereign Rights) หมายถึง สิทธิในการสํารวจและแสวงประโยชนNการอนุรักษN
และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งที่มีชีวิตหรือไม?มีชีวิตในน้ำเหนือพื้นดินท#องทะเล และในพื้นดินท#องทะเล

กับใต#ดินท#องทะเลนั้น และมีสิทธิในส?วนที่เกี่ยวกับกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อการแสวงประโยชนNและการสำรวจทาง

เศรษฐกิจ เช?น การผลิตพลังงานจากน้ำ กระแสน้ำและลมในเขตเศรษฐกิจจําเพาะและไหล?ทวีป 

 
 ๑๓. น6านน้ำภายใน (Internal Waters) หมายถึง น?านน้ำทางด#านแผ?นดินของเส#นฐานแห?งทะเลอาณา
เขตโดยรัฐชายฝbáงมีอำนาจอธิปไตยเหนือน?านน้ำภายในของตนอย?างเต็มท่ี (Full Sovereignty) เช?นเดียวกับท่ีรัฐ

ชายฝbáงมีอำนาจอธิปไตยเหนือดินแดน (Territory) นอกจากน?านน้ำด#านแผ?นดินของเส#นฐานปกติแล#ว ประเทศ

ไทยได#ประกาศให#อ?าวไทยตอนในเปcนอ?าวประวัติศาสตรN ทำให#น?านน้ำในอ?าวประวัติศาสตรNมีสถานะเปcนน?านน้ำ

ภายใน และได#ประกาศเส#นฐานตรงและน?านน้ำภายในของประเทศไทยรวม ๔ บริเวณ ได#แก? บริเวณแหลมลิง

ถึงหลักเขตแดนไทย – กัมพูชา บริเวณตั้งแต?แหลมใหญ?ถึงแหลมหน#าถ้ำ บริเวณตั้งแต?เกาะภูเก็ตถึงพรมแดนไทย - 

มาเลเซีย และบริเวณเกาะกงออกถึงพรมแดนไทย - มาเลเซีย (พ้ืนท่ีสีเขียวตามภาพ) 



- ๑๒๘ - 
 

๑๔. อ6าวประวัติศาสตรN (Historic Bay) หมายถึง อ?าวซึ่งตั้งอยู?ในเขตรัฐเดียว อีกทั้งรัฐนั้นได#ยึดถือว?า
เปcนส?วนหนึ่งของรัฐมาอย?างช#านานและได#รับการยอมรับจากนานาประเทศ สำหรับประเทศไทยได#ประกาศ 

ให#อ?าวไทยตอนในเหนือเส#นฐานจากจุดที่หนึ่ง ณ แหลมบ#านช?องแสมสาน ละติจูด ๑๒° ๓๕ ' ๔๕ " เหนือลองจิจูด 

๑๐๐° ๕๗ ' ๔๕ " ตะวันออก ตามเส#นขนานละติจูดไปทางทิศตะวันตกถึงจุดที่สอง ณ ฝbáงทะเลตรงข#ามละติจูด 

๑๒° ๓๕ ' ๔๕ " เหนือ ลองจิจูด ๙๙° ๕๗ ' ๓๐ "ตะวันออกเปcนอ?าวประวัติศาสตรN และน?านน้ำเหนือเส#นฐาน

ดังกล?าวน้ีเปcนน?านน้ำภายในของประเทศไทย 

 ๑๕. ทะเลอาณาเขต (Territorial Sea) หมายถึง แนวทะเลที่อยู?ถัดจากอาณาเขตทางบกและน?านน้ำ
ภายในออกไปไม?เกิน ๑๒ ไมลNทะเลโดยวัดจากเส#นฐานที่กำหนดขึ้นเพื่อใช#วัดความกว#างของทะเลอาณาเขตซ่ึง

อำนาจอธิปไตยของรัฐชายฝbáงขยายไปถึงห#วงอากาศ (Air Space) เหนือทะเลอาณาเขตตลอดจนพื้นดินท#องทะเล 

(Sea - bed) กับดินใต#ผิวดิน (Subsoil) แห?งทะเลอาณาเขตด#วย (พ้ืนท่ีสีเหลืองตามภาพ) 

๑๖. เขตต6อเน่ือง (Contiguous Zone) หมายถึง ทะเลที่อยู?ถัดจากทะเลอาณาเขตออกไปไม?เกิน ๒๔ 
ไมลNทะเลจากเส#นฐานซึ่งใช#วัดความกว#างของทะเลอาณาเขต โดยรัฐชายฝbáงอาจดำเนินการควบคุมที่จำเปcนเพ่ือ

ปZองกันการฝåาฝ©นกฎหมายและข#อบังคับเกี ่ยวกับศุลกากร (Customs) การคลัง (Fiscal) การเข#าเมือง 

(Immigration) หรือการสุขาภิบาล (Sanitation) ภายในอาณาเขตหรือทะเลอาณาเขตของตน และลงโทษการ

ฝåาฝ©นกฎหมายและข#อบังคับดังกล?าว ซึ่งได#กระทำภายในอาณาเขตหรือทะเลอาณาเขตของตน (พื้นที่สีน้ำเงิน

ตามภาพ) 

 ๑๗. เขตเศรษฐกิจจําเพาะ (Exclusive Economic Zone) หมายถึง บริเวณที่ประชิดและอยู?เลยไป
จากทะเลอาณาเขตโดยเขตเศรษฐกิจจำเพาะจะต#องไม?ขยายออกไปเลย ๒๐๐ ไมลNทะเลจากเส#นฐาน ซึ่งใช#วัด

ความกว#างของทะเลอาณาเขต ในเขตเศรษฐกิจจำเพาะรัฐชายฝbáงมีสิทธิอธิปไตยเพื่อความมุ?งประสงคNใน 

การสำรวจ (Exploration) และการแสวงประโยชนN (Exploitation) การอนุร ักษN  (Conservation) และการจ ัดการ 

(Management) ทรัพยากรธรรมชาติทั้งที่มีชีวิตหรือไม?มีชีวิตในน้ำเหนือพื้นดิน ท#องทะเล (Water Superjacent 

to the Sea - bed) และในพื้นดินท#องทะเล (Sea - bed) กับดินใต#ผิวดิน (Subsoil) ของพื้นดินท#องทะเลน้ัน 

และมีสิทธิอธิปไตยในส?วนที่เกี่ยวกับกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อการแสวงประโยชนNและการสำรวจทางเศรษฐกิจในเขต

เช?น การผลิตพลังงานจากน้ำ (Water) กระแสน้ำ (Currents) และลม (Winds) และรัฐชายฝbáงมีสิทธิแต?ผู#เดียว 

(Exclusive Rights) ที่จะก?อสร#างตลอดจนอนุญาตและวางระเบียบการก?อสร#าง การปฏิบัติงานและการใช#เกาะเทียม 

(Artificial Islands) ส่ิงติดต้ัง (Installations) และส่ิงก?อสร#าง (Structures) เพ่ือความมุ?งประสงคNในการสำรวจและ

แสวงประโยชนNจากทรัพยากรธรรมชาติที่ไม?มีชีวิตในเขตเศรษฐกิจจำเพาะ หรือควบคุมการใช#สิ่งติดตั้งหรือ

สิ่งก?อสร#างอันอาจรบกวนการใช#สิทธิของรัฐชายฝbáงในเขตเศรษฐกิจจำเพาะ รวมทั้งเขตอำนาจเกี่ยวกับกฎหมาย

และข#อบังคับต?าง ๆ ที่ว?าด#วยศุลกากร การคลัง สาธารณสุข ความปลอดภัย และการเข#าเมืองส?วนรัฐอื่น ๆ 

ยังคงมีเสรีภาพในการเดินเรือ (Freedom of Navigation) การบินผ?าน (Freedom of Overflight) การวางสายเคเบิล

และท?อใต#ทะเล (Freedom of the Laying of Submarine Cables and Pipelines) (พ้ืนท่ีสีฟZาและสีม?วงตามภาพ) 

 ๑๘. เขตไหล6ทวีป (Continental Shelf Zone) หมายถึง พ้ืนดินท#องทะเล (Sea - bed) และดินใต#ผิว
ดิน (Subsoil) ของบริเวณใต#ทะเลซึ่งขยายเลยทะเลอาณาเขตของรัฐตลอดส?วนต?อออกไปตามธรรมชาติ (Natural 
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Prolongation) ของดินแดนทางบกของตนจนถึงริมนอกของขอบทวีป (Continental Margin) หรือจนถึงระยะ ๒๐๐ 

ไมลNทะเลจากเส#นฐานซ่ึงใช#วัดความกว#างของทะเลอาณาเขตในกรณีท่ีริมนอกของขอบทวีปขยายไปไม?ถึงระยะน้ัน 

๑๙. ทะเลหลวง (High Sea) หมายถึง ทุกส?วนของทะเลซึ ่งไม?ได#รวมอยู?ในเขตเศรษฐกิจจำเพาะ 
(Exclusive Economic Zone) ในทะเลอาณาเขต (Territorial Sea) หรือในน?านน้ำภายใน (Internal Waters) 

ของรัฐ หรือในน?านน้ำหมู?เกาะ (Archipelagic Waters) ของรัฐหมู?เกาะโดยทะเลหลวงเปäดให#แก?รัฐทั้งปวง ไม?ว?า 

รัฐชายฝbáง (Coastal States) หรือ รัฐไร#ฝbáงทะเล (Landlocked States) เสรีภาพแห?งทะเลหลวงใช#ได#ภายใต#เง่ือนไข

ท่ีกำหนดไว# โดยอนุสัญญาฯและหลักเกณฑNอื ่น ๆ ของกฎหมายระหว?างประเทศ เช?น เสรีภาพในการเดินเรือ 

(Freedom of Navigation) เสรีภาพในการบิน (Freedom of Overflight) เสรีภาพในการทำประมง (Freedom of 

Fishing) โดยหน#าที่สำคัญของรัฐต?าง ๆ ที่ทำการประมงในทะเลหลวง คือต#องร?วมมือกันกำหนดมาตรการ 

ในการอนุรักษNและจัดการทรัพยากรท่ีมีชีวิตในท#องทะเล 

 ๒๐. บริเวณพ้ืนท่ี (The Area) หมายถึง พ้ืนดินท#องทะเลและพ้ืนมหาสมุทรและดินใต#ผิวดินท่ีอยู?พ้ืน 
ขอบเขตของเขตอำนาจแห?งชาติ  

๒๑. เสSนทางคมนาคมทางทะเล (Sea Line of Communication - SLOC) หมายถึงเส#นทางระหว?าง
ท?าเรือท?าท่ีใช#ในการขนส?งทางทะเล การโลจิสติกสN และการทหาร 

๒๒. อนุสัญญาสหประชาชาติว6าดSวยกฎหมายทะเล ค.ศ.๑๙๘๒ (United Nations Convention 
on the Law of the Sea - UNCLOS) เปcนอนุสัญญาที่รวมหัวข#อของกฎหมายทะเลไว#ทั้งหมด ประกอบด#วย

บทบัญญัติทั้งสิ้น ๓๒๐ ข#อกับอีก ๙ ผนวก บทบัญญัติเหล?านี้จะครอบคลุมเรื่องทะเลอาณาเขตเขตต?อเน่ือง 

การเดินเรือ และช?องแคบรัฐหมูเก?าะ เขตเศรษฐกิจจําเพาะไหล?ทวีป ทะเลหลวง การบริหารและอนุรักษNสิ่งที่มี

ชีวิตในทะเลหลวงรัฐไร#ฝbáงทะเลการแสวงประโยชนNในพื้นที่กันทะเลระหว?างประเทศการสำรวจทางวิทยาศาสตรNใน

ทะเล และการระงับกรณีพิพาทระหว?างประเทศเกี่ยวกับทะเล เปcนต#นและการเข#าเปcนภาคีของรัฐจะต#องอยู?

ภายใต#บทบัญญัติท้ังหมดโดยไม?มีข#อสงวน 

๒๓. ความม่ันคงของมนุษย+ (Human Security) หมายถึง การท่ีประชาชนได#รับหลักประกันด#านสิทธิ
ความปลอดภัย โดยมีเปZาหมาย ๒ ประการ คือ ๑) มนุษยNทุกคนจะต#องปลอดจากความกลัว (Freedom from 

fear) ๒) ปลอดจากความขาดแคลนหรือความต#องการ (Freedom from want) และสามารถสนองต?อความ

จำเปcนพื้นฐาน สามารถดำรงชีวิตในสังคมได#อย?างมีศักดิ์ศรี ตลอดจนได#รับโอกาสอย?างเท?าเทียมกันในการ

พัฒนาศักยภาพของตนเอง 

๒๔. การประมงที ่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไรSการควบคุม (Illegal Unreported and 
Unregulated Fishing - IUU) 

การทำประมงท่ีผิดกฎหมาย คือ การกระทำท่ีมีลักษณะดังต?อไปน้ี 
- การทำการประมงโดยเรือประมงไทยหรือเรือประมงต?างชาติในเขตอำนาจของรัฐใด ๆ โดยไม?ได#รับ

อนุญาต หรือขัดต?อกฎหมายหรือระเบียบของรัฐน้ัน 

- การทำการประมงโดยเรือประมงของรัฐที่เปcนภาคีสมาชิกขององคNกรจัดการประมงระดับภูมิภาค (Regional 

Fisheries Management Organization - RFMO) ที่ขัดกับมาตรการอนุรักษNและจัดการขององคNกรจัดการประมง

ระดับภูมิภาคซ่ึงรัฐน้ันมีข#อผูกพัน หรือขัดกับกฎหมายระหว?างประเทศท่ีเก่ียวข#อง 
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- การกระทำที่ฝåาฝ©นกฎหมายภายในของรัฐใดหรือพันธกรณีระหว?างประเทศที่รวมถึงการฝåาฝ©น

กฎระเบียบขององคNกรจัดการประมงระดับภูมิภาคท่ีเก่ียวข#องซ่ึงกระทำโดยรัฐท่ีให#ความร?วมมือ 

การทำประมงท่ีขาดการรายงาน คือ การกระทำท่ีมีลักษณะดังต?อไปน้ี 
- ไม?ได#แจ#งหรือรายงาน หรือการรายงานเท็จต?อหน?วยงานของรัฐซึ่งเปcนการกระทำที่ผิดกฎหมายและ

ระเบียบของรัฐน้ัน 

- ไม?ได#แจ#งหรือรายงาน หรือรายงานเท็จต?อองคNกรจัดการประมงระดับภูมิภาคในพื้นที่ความรับผิดชอบ

ขององคNกรน้ัน ซ่ึงขัดต?อวิธีปฏิบัติในการรายงานขององคNกรน้ัน 

การทำการประมงท่ีไรSการควบคุม คือ การกระทำท่ีมีลักษณะดังต?อไปน้ี 
- การทำการประมงในพื้นที่ความรับผิดชอบขององคNกรจัดการประมงระดับภูมิภาคโดยเรือที่ไม?มีสัญชาติ

หรือเรือสัญชาติของรัฐที่ไม?ได#เปcนภาคีสมาชิก หรือเรือของกลุ?มประเทศที่ไม?มีสถานะเปcนรัฐซึ่งขัดกับมาตรการ

อนุรักษNและจัดการ และขัดต?อความรับผิดชอบของรัฐภายใต#การอนุรักษNทรัพยากรสัตวNน้ำตามหลักกฎหมาย

ระหว?างประเทศ 

๒๕. ความมั่นคงแบบองค+รวม (Comprehensive Security) คือ ความมั่นคงที่มีขอบเขตครอบคลุมและ
เชื่อมโยงกันในทุกระดับ/ทุกมิติ โดยมุ?งเน#นให#ความสำคัญไปที่ “การบริหารจัดการ” สภาวะแวดล#อมของพื้นท่ี

ทางบกและทางทะเลของไทยให#มีความมั่นคง ปลอดภัย และมีความสงบเรียบร#อยในทุกระดับ ทั้งในระดับชาติ 

สังคม ชุมชน จนถึงระดับความมั่นคงของมนุษยN ตลอดจนมีความครอบคลุมในทุกมิติ ทั้งมิติทางด#านการทหาร 

การเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม วิทยาศาสตรN เทคโนโลยี ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล#อม อาหาร น้ำ 

และพลังงาน ฯลฯ โดยมุ?งเน#นการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี และระบบฐานข#อมูลขนาดใหญ? (Big Data) 

ให#มีความพร#อมในการรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได#ทุกรูปแบบ สามารถปZองกันและแก#ไขปbญหาด#าน

ความม่ันคงท่ีมีอยู?ในปbจจุบัน และท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคตได#  

๒๖. กิจกรรมทางทะเล (Marine Activities) คือ การดำเนินการเพื่อใช#ประโยชนNในเขตทางทะเลใน
รูปแบบต?างๆ เช?น การพาณิชยนาวี การประมง การท?องเท่ียว การแสวงประโยชนNจากทรัพยากรท่ีไม?มีชีวิต การ

วางสายเคเบิลหรือท?อใต#ทะเล การอนุรักษNและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล#อมทางทะเลและ

ชายฝbáง การปZองกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือการสำรวจและวิจัย วิทยาศาสตรNทางทะเล 

๒๗. สมุทราภิบาล (Ocean Governance) คือ การดำเนินการตามนโยบาย การกระทำ และกิจกรรม
ต?างๆ ที่เกี่ยวกับทะเลและ มหาสมุทรจะเกี่ยวข#องและได#รับอิทธิพลจากผู#มีส?วนร?วมในภาคส?วนอื่นๆ อีกเปcน

จำนวนมากนอกเหนือจากภาครัฐ ทำให#ภาครัฐไม?ใช#ผู#มี บทบาทที่สำคัญแต?ผู#เดียวในการวางนโยบายอีกต?อไป 

ทั้งนี้เพราะความซับซ#อนของประเด็นต?างๆ ทางทะเลและมหาสมุทรที่เปcนสมบัติ ร?วมไม?มีรัฐหรือชาติใดเปcน

เจ#าของแต?เพียงผู#เดียวเปcนผลให#มนุษยNใช#ทรัพยากรต?างๆ อย?างขาดสำนึก โดยถือว?าเปcนทรัพยากรดังกล?าว เปcน

ทรัพยากรร?วมที่ทุกคนสามารถใช#ประโยชนNได#โดยไม?ต#องร?วมรับผิดชอบในการดูแลรักษา ด#วยเหตุนี้ทำให#เห็นว?า

กฎเกณฑNในการใช# ทะเลและมหาสมุทรจะต#องดำเนินการโดยผ?านข#อตกลงระหว?างประเทศซึ่งทำให#มีความ

จำเปcนที่จะต#องมีรูปแบบการบริหารจัดการที่มี ธรรมาภิบาลทั้งนี้เพื่อที่จะให#การใช#ประโยชนNที่หลากหลายจาก

ทะเลและมหาสมุทรเปcนไปในทางท่ีควรจะเปcนและย่ังยืน 
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๒๘. อาชญากรรมขSามชาติ (Transnational Crime) คือ การกระทำความผิดที ่มีความต?อเนื ่อง 
เชื่อมโยงจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่ง หรือมีผลกระทบเกี่ยวเนื่องตั้งแต? ๒ ประเทศขึ้นไป โดยกลุ?มบุคคล

เพื่อให#ได#มาซึ่งผลประโยชนNและอำนาจที่ขัดต?อหลักกฎหมายและศีลธรรม ก?อให#เกิดผลกระทบต?อความมั่นคง

ของบุคคล องคNกร เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และประเทศชาติ 

๒๙. การก6อการรSายทางทะเล (Maritime terrorism) คือ ผลกระทบจากเปลี่ยนแปลงทางการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม ศาสนาจากประเทศเพื่อนบ#านและความเคลื่อนไหวของกลุ?มก?อการร#ายที่แผ?อิทธิพลในภูมิภาค

ประกอบกับการแย?งชิงผลประโยชนNของประเทศมหาอำนาจอาจเปcนเปZาหมายของการก?อการร#ายทางทะเลใน

การโจมตีเรือบรรทุกสินค#าท่ีใช#เส#นทางคมนาคม โครงสร#างพ้ืนฐานการคมนาคมในภูมิภาค 

๓๐. เศรษฐกิจสีน้ำเงิน (Blue Economy) คือ ความพยายามในการลดกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สุ?มเสี่ยง
ในการทำลายสภาพแวดล#อมหรือระบบนิเวศในมหาสมุทร หรือกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ไม?ส?งผลกระทบต?อทรัพยากร 

ธรรมชาติและส่ิงแวดล#อมชายฝbáงและทะเล  

๓๑. องค+กรจัดการความรูSทางทะเล (Maritime Learning Organization) คือ องคNกรจัดการความรู#
ทางทะเลภายใต#มหาวิทยาลัยในกำกับดูแลของรัฐ ให#เปcนศูนยNกลางข#อมูลเชิงวิชาการทางทะเล เพื่อทำหน#าท่ี

พัฒนาและจัดการองคNความรู#เกี่ยวกับทะเลในรูปแบบที่เหมาะสมแก?ทุกภาคส?วน รวมทั้งสามารถให#ข#อเสนอแนะในเชิง

นโยบายด#านกิจการทางทะเลแก?หน?วยงานภาครัฐและภาคส?วนท่ีเก่ียวข#อง 

๓๒. การแบ6งเขตการใชSประโยชน+เชิงพื ้นท่ี (Marine Spatial Planning - MSP) คือ การแบ?งเขต
ปกครองทางทะเล เพื่อให#การใช#ประโยชนNจากทะเลของทุกภาคส?วนเปcนไปในทิศทางเดียวกัน โดยไม?ส?งผล

กระทบต?อความมั่นคงทางทะเลของประเทศ รวมทั้งส?งเสริมการใช#ความรู#ทางวิทยาศาสตรN และเทคโนโลยี

สมัยใหม?เพ่ือภารกิจในการรักษาผลประโยชนNของชาติทางทะเล  

๓๓. ดัชนีคุณภาพมหาสมุทร (Ocean Health index - OHI) คือ เปcนตัวชี้วัดระดับคุณภาพของระบบ
นิเวศทางทะเลในมิติต?าง ๆ ท่ีมีกรอบแนวคิดที ่บูรณาการระหว?างตัวชี ้วัดที ่ครอบคลุมทั ้งด#านสังคมและ

ส่ิงแวดล#อม 

๓๔. ผูSก6อมลพิษเปeนผูSจ6าย (Polluter Pays Approach) คือ หลักการท่ีผู#ก?อมลพิษต#องเปcนผู#รับผิดชอบ
ค?าใช#จ?ายท้ังส้ิน 

๓๕. การเชื่อมโยงเสSนทางคมนาคมทางทะเลระหว6างภูมิภาคทั้งฝNOงอ6าวไทยและฝNOงอันดามัน (Land Bridge) 
คือ การพัฒนาสะพานเศษฐกิจทางบกเส#นทางใหม? เปcนการบริการขนส?งทางรางและถนนเชื่อมโยงกับการขนส?ง

ระหว?างทะเลฝbáงอ?าวไทยกับภาคใต#ตอนบนฝbáงอันดามัน 
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ภาคผนวก ข 
ผังความเชื่อมโยงระหวCางแผนความมั่นคงแหCงชาติทางทะเลฯ 

กับแผนระดับตCาง ๆ 
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ภาคผนวก ค 
รายงานการประเมินสถานการณ0ความมั่นคงทางทะเลในระยะ ๕ ปW 

(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) (ฉบับสมบูรณ0) 
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รายงานประเมินสถานการณ/ความมั่นคงทางทะเล 

ระยะ ๕ ป8 (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
 
 

 ๑ สถานการณ+ระดับโลก  
    ๑.๑ ภาพรวม สภาพแวดล#อมซึ่งจะส?งผลต?อกิจการทางทะเลระดับโลกต?อไปในระยะ ๕ ปQ สามารถ
จำแนกเปcนด#านที่สำคัญ ประกอบด#วย การเมืองและความมั่นคงระหว?างประเทศ การบริหารจัดการด#านเศรษฐกิจ  

ภัยคุกคามข#ามชาติ รวมถึงระบบนิเวศทางทะเลและชายฝbáง ดังน้ี  

    ๑.๒ สภาพแวดลSอมดSานการเมืองและความม่ันคงระหว6างประเทศ  
  ๑.๒.๑ การปรับเปลี ่ยนของระเบียบโลก การดำเนินความสัมพันธNระหว?างประเทศ              
ในปbจจุบันรวมถึงห#วงเวลา ๕ ปQต?อไปมีลักษณะของการกลับมาให#ความสำคัญต?อภูมิรัฐศาสตรN (Geopolitics)                

หรือความสัมพันธNบนพื้นฐานของการพิจารณาเงื่อนไขเกี่ยวกับตัวแสดงที่เปcนรัฐ รวมถึงพื้นที่การขยายอิทธิพล

ของรัฐ การยกระดับบทบาทของจีนอันเนื่องมาจากการเติบโตทางเศรษฐกิจและการค#า ประกอบกับการให#

ความช?วยเหลือและบริการระหว?างประเทศในภูมิภาคต?าง ๆ ได#เปcนปbจจัยผลักดันให#ระบบโลกเปลี่ยนผ?านไปสู?

ระบบหลายขั้วอำนาจ (Multi-polar international system) อย?างชัดเจนยิ่งขึ้น โดยประเทศมหาอำนาจทั้งใน

ระดับโลกและภูมิภาค อาทิ สหรัฐอเมริกา จีน รัสเซีย กลุ ?มประเทศในยุโรป อินเดีย ญี่ปุ åน ออสเตรเลีย               

มีการแข?งขันเพื่อรักษาผลประโยชนNในกิจการระหว?างประเทศทุกมิติ ไม?ว?าการทหาร การค#าและการลงทุน      

การพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีและความเชื่อมโยงของระบบโครงสร#างพื้นฐาน อาทิ ไซเบอรN อวกาศ 

ปbญญาประดิษฐN และปฏิบัติการใต#น้ำ รวมถึงการกำหนดกฎกติกาและกฎหมายระหว?างประเทศ ซึ่งสามารถ

นำมาใช#เปcนเง่ือนไขในการต?อรองเพื่อจำกัดอิทธิพลของคู?แข?งหรือเสริมสร#างบทบาทที่เกี่ยวข#อง อย?างไรก็ดี  

การแข?งขันทางยุทธศาสตรNที่ปรากฏเด?นชัดที่สุด คือการแข?งขันระหว?าง ๑) สหรัฐอเมริกา รวมถึงประเทศ

พันธมิตรและหุ #นส?วน ซึ ่งยึดถือระเบียบโลกเสรี (Liberal Order) รวมถึงหลักการเมืองแบบเสรีนิยม

ประชาธิปไตยและเศรษฐกิจแบบตลาดเสรี และ ๒) จีน ซึ่งชูสิทธิของแต?ละประเทศในการเลือกวิถีการพัฒนา

ประเทศตามแนวทางของตน หลักการการเคารพซึ่งกันและกัน และการไม?แทรกแซงกิจการภายใน รวมถึงให#

ความสำคัญต?อหลักพหุภาคีนิยมและการสร#างความเปcนหุ#นส?วนเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจ  

  ทั้งนี้ ในส?วนของกิจการทางทะเล ประเด็นสิทธิการจัดการและใช#ประโยชนNจากทะเลจะเปcน

ศูนยNกลางของการแข?งขันและความขัดแย#งระหว?างประเทศในระยะต?อไป โดยความขัดแย#งในมิติของกิจการ

ทางทะเล โดยเฉพาะรูปแบบของข#อพิพาทเขตแดนและการแข?งขันเพ่ือควบคุมเส#นทางคมนาคมที่มีความสำคัญ

เชิงยุทธศาสตรN จะเปcนปbจจัยส?วนหน่ึงท่ีส?งผลให#อัตราการสะสมอาวุธท่ัวโลกเพ่ิมข้ึน 

  นอกจากนี้ ขณะที่ การแพร6ระบาดของโรคโควิด-19 ทำใหSความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและ
คุณภาพชีวิตของประชากรในพื้นที่ต6าง ๆ ของโลกรุนแรงยิ่งขึ้น เนื่องจากประเทศต?าง ๆ มีขีดความสามารถ         
ในการฟ©™นตัวจากการแพร?ระบาดของโรคโควิด-19 รวมทั้งการกระจายเวชภัณฑNสำหรับการปZองกันโรคและ                   

การฟ©™นฟูเศรษฐกิจที่แตกต?างกัน ขณะเดียวกัน กลไกพหุภาคีของสหประชาชาติ อาทิ โครงการ Global 

Humanitarian Response Plan 2020 รวมถึงการหารือในกรอบ G7 และ G20 ยังมีข#อจำกัดในการระดมทุน



- ๑๓๖ - 
 

ความช?วยเหลือระหว?างประเทศ ความเหลื ่อมล้ำดังกล?าวสามารถส?งผลต?อการกลับมาดำเนินกิจกรรม                             

ทางเศรษฐกิจและสังคมในสภาวะปกติใหม? (New normal) ในระดับโลกด#วย อย?างไรก็ดี การที่กลไกพหุภาคี

ของสหประชาชาติและองคNกรระหว?างประเทศมีข#อจำกัดในการรับมือกับปbญหาความท#าทายกับโลก  

ทำให#ประเทศต?าง ๆ มีแนวโน#มให#ความสำคัญต?อการจัดตั้งกลุ?มความร?วมมือระหว?างประเทศที่มีสมาชิกจำกัดเพิ่มข้ึน 

เนื่องจากตอบสนองต?อผลประโยชนNแห?งชาติ มีความคล?องตัวสูง และรับมือกับปbญหาความท#าทายใหม?ได#อย?าง

มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน  

    ๑.๓ สภาพแวดลSอมการบริหารจัดการดSานเศรษฐกิจ การดำเนินมาตรการปZองกันการแพร?ระบาด
ของโรคโควิด-19 ซึ่งมีการจำกัดการรวมตัวของคนในสถานที่ประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม อีกท้ัง

การระงับการเดินทางทั้งภายในและระหว?างประเทศ ได#ส?งผลกระทบต?อความเชื่อมต?อของห?วงโซ?อุปทานระดับโลก 

(Global supply chain) รวมถึงการขนส?งสินค#าและการคมนาคมทางทะเล อาทิ การเกิดวิกฤติเกี ่ยวกับการเปลี ่ยนผลัด 

แรงงานการขนส?งทางทะเล รวมถึงคนประจำเรือ (Seafarers) และการขาดแคลนตู#ขนส?งสินค#า (Container) 

ปรากฎการณNดังกล?าวได#เร?งให#เกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบของห?วงโซ?อุปทานของระบบเศรษฐกิจอย?างการนำ
ระบบงานซึ่งอาศัยเทคโนโลยีดิจิทัลมาทดแทนแรงงานคน (Digital transformation) เพื่อส?งเสริมการดำเนิน
กิจกรรมแบบลดการสัมผัส (Non-contact action) และยกระดับศักยภาพของอุตสาหกรรมการขนส?งทางเรือไปสู?

ระบบอ ัตโนมัต ิข ั ้นส ูง (Advanced Automation) รวมถ ึงแพลตฟอร Nมด ิจ ิท ัลและระบบประมวลผล อาทิ  

การวิเคราะหNข#อมูล (Data analytics) แบบจำลองดิจิทัล (Digital twins) หุ ?นยนตN (Robots) และปbญญาประดิษฐN  

(Artificial intelligence) มีแนวโน#มจะได#รับการส?งเสริมให#มีการนำมาขับเคลื่อนระบบการบริหารจัดการของ

การขนส?ง (Logistic management) และท?าเรือ (Port management) มากขึ้น พร#อมกับการเผยแพร?หลักการ

ประหยัดต#นทุนดำเนินการและการให#บริการที่เปcนมิตรกับสิ่งแวดล#อม (Low-carbon economy) ทั้งนี้ การกำหนด

นโยบายและมาตรการรักษาความปลอดภัยของโครงสร#างพื้นฐานสำคัญ (Critical Infrastructure) ทางดิจิทัล 

หรือความปลอดทางไซเบอรN (Cyber Security) จึงทวีความสำคัญต?อการสนับสนุนให#เศรษฐกิจภาคการขนส?งทางทะเล

สามารถปรับตัวต?อเทคโนโลยีใหม?ดังกล?าว  

    ๑.๔ สภาพแวดลSอมดSานภัยคุกคามขSามชาติ ความเชื่อมโยงของการค#า การคมนาคม และระบบ
สารสนเทศผ?านเครือข?ายคอมพิวเตอรNแบบโลกาภิวัตนNยังคงเปcนช?องทางของการก?ออาชญากรรมข#ามชาติทางทะเล

ประเภทต?าง ๆ อาทิ การกระทำอันเปcนโจรสลัดและการปล#นเรือโดยใช#อาวุธ (Piracy and Armed Robbery) 

การก?อการร#าย การลักลอบเข#าเมือง การค#ามนุษยN การค#าสิ่งผิดกฎหมาย รวมถึงยาเสพติด อาวุธและสินค#าท่ี

ใช#ได#สองทาง (Dual-use goods) สัตวNปåาและพันธุNพืชในประเภทที่ได#รับการคุ#มครอง ตลอดจนสินค#าหนีภาษี

หรือละเมิดลิขสิทธิ์ อีกทั้งมีความเสี่ยงท่ีตัวแสดงที่ไม?ใช?รัฐสามารถเข#าถึงเทคโนโลยีอันตรายได#ง?ายขึ้น อาทิ 

อาวุธที่มีอานุภาพทำลายล#างสูง (Weapons of Mass Destruction: WMD) ซึ่งรวมถึงอาวุธเคมี ชีวภาพ รังสี

และนิวเคลียรN อุปกรณNทางสงครามไซเบอรN และระบบหุ?นยนตNและระบบอาวุธทำลายล#างแบบอัตโนมัติ 

(Lethal Autonomous Weapons Systems (LAWS)) โดยอาวุธดังกล?าวสามารถนำมาใช#ก?อความรุนแรง 
ที่สร#างความเสียหายเปcนวงกว#าง เช?น การทำลายโครงสร#างพื้นฐาน รวมถึงการก?อการร#ายซึ่งอาศัยเทคโนโลยี

และระบบเครือข?ายจากระยะไกลในการปลูกฝbงแนวความคิดเพ่ือการสร#างแรงจูงใจและการก?อเหตุ  



- ๑๓๗ - 
 

  นอกจากนี ้ การดำเนินกิจกรรมเกี ่ยวกับการคSาและการคมนาคมทางทะเลที ่พึ ่งพา
เทคโนโลยีดิจิทัลมากขึ้น ยังเพิ่มความเสี่ยงต6อภัยคุกคามทางไซเบอร+ โดยรูปแบบของการก?อเหตุสามารถ
จำแนกเปcน ๒ ประเภทหลัก ได#แก? ๑) การทำให#ระบบการทำงานแบบดิจิทัลติดขัดหรือล?าช#า และ ๒) การจารกรรม

ข#อมูล รวมถึงข#อมูลของรัฐ ข#อมูลเชิงพาณิชยN และข#อมูลส?วนตัว 

    ๑.๕ สภาพแวดลSอมที่ส6งผลต6อระบบนิเวศทางทะเลและชายฝNOง การดำเนินกิจกรรมของมนุษยN                
ยังก?อให#เกิดผลกระทบต?อระบบนิเวศทางทะเลและชายฝbáงอย?างต?อเนื่อง โดยสามารถจำแนกเปcน ๓ กลุ?ม ได#แก? 

๑) มลพิษ (Pollution) ซึ่งพบว?าพลาสติกเปcนขยะทะเลประเภทที่มีปริมาณมากที่สุด โดยมีการคาดการณN                          
ว?าการปล?อยขยะพลาสติกสู?ทะเลจะเพิ่มขึ้นกว?าสองเท?าภายในปQ ๒๕๗๓ รวมถึงจะทำให#เกิดผลข#างเคียงอย?าง

สารพิษที่เปcนอันตรายต?อสิ่งมีชีวิตในทะเลและสุขภาพของผู#บริโภคสัตวNน้ำ ๒) ความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศ 
(Ecological degradation) มีท่ีมาจากการใช#ประโยชนNจากทรัพยากรแบบเกินขีดความสามารถของการฟ©™นตัวตาม
ธรรมชาติซึ่งอาจนำไปสู?ปbญหาการขาดแคลนหรือการสูญพันธุNในระยะยาว นอกจากนี้ ยังเปcนผลสืบเนื่องจาก

ปรากฏการณNระดับโลก ได#แก? การเพิ่มจำนวนประชากร การขยายชุมชนเมือง รวมถึงการเติบโตของเศรษฐกิจ

ภาคการค#า อุตสาหกรรม และพัฒนานวัตกรรมซึ่งอาศัยต#นทุนจากทรัพยากรธรรมชาติ อีกทั้งระบบเศรษฐกิจ

แบบตลาด (Market economy) ยังเอื้อต?อการดำเนินกิจกรรมท่ีใช#ต#นทุนการประกอบการต่ำแต?สร#างผลิตภาพ

สูง อันส?งผลกระทบต?อสิ่งแวดล#อมและเปcนอุปสรรคต?อการอนุรักษN อาทิ การใช#พลังงานเชื้อเพลิงจากฟอสซิล 

(Fossil Fuels) การทำเกษตรและประมงแบบไม?ย่ังยืน (Non-sustainable agriculture) การทำเหมืองแร? และ

การปล?อยมลพิษจากกิจกรรมด#านคมนาคม และ ๓) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)  
ซึ่งพบว?าปริมาณการปล?อยสารคารNบอนจากกิจกรรมของมนุษยNยังเพิ่มสูงขึ้น โดยอาจทำให#อุณหภูมิเฉลี่ยของ

โลกเพิ่มสูงถึง ๒ องศาเซลเซียสภายในปQ ๒๕๙๓ ปรากฏการณNดังกล?าวส?งผลโดยตรงต?อระบบนิเวศของทะเล

และมหาสมุทรหลายรูปแบบ ได#แก?  

  ๑.๕.๑ การเพิ ่มอ ุณหภูม ิของน้ำทะเล (Ocean warming) เม ื ่อมหาสมุทรกักเก็บ         
ความร#อนได#น#อยลงและปล?อยคล่ืนความร#อน (Heat wave) จะทำให#เกิดปรากฏการณNสืบเน่ือง ประกอบด#วย  

๑) การเปลี่ยนแปลงของกระแสน้ำและสภาพอากาศ ซึ่งนำไปสู?การเกิดสภาพอากาศ

สุดโต?ง (Extreme weather) รวมถึงการเกิดภัยพิบัติ เช?น พายุ น้ำท?วม และภัยแล#ง  

๒) ปรากฏการณNปะการังฟอกขาว (Coral bleaching) และการขยายตัวของบริเวณ

ไร#ออกซิเจน (Dead zone) ซึ่งส?งผลต?อการเปลี่ยนแปลงองคNประกอบของสิ่งมีชีวิตใต#ทะเล การย#ายถิ่นฐานของ

สัตวNน้ำ และภาวะขาดแคลนทรัพยากรสัตวNน้ำในบริเวณท่ีอุณหภูมิน้ำเพ่ิมสูง  

๓) การละลายของน้ำแข็งบริเวณขั้วโลกและการเพิ่มระดับน้ำทะเล ซึ่งอาจเพิ่มขึ้นถึง 

๒ เมตรภายในปQ ๒๖๔๓ โดยจะส?งผลต?อการต้ังท่ีอยู?อาศัยและการจัดการเขตแดนทางทะเลของรัฐชายฝbáง 

  ๑.๕.๒ สภาพน้ำทะเลเปeนกรด (Ocean acidification) เกิดจากการทำปฏิกิริยาระหว?าง
คารNบอนไดออกไซดNกับน้ำทะเล โดยอาจนำไปสู?ปรากฏการณNการสูญพันธุNครั้งใหญ? (Mass extinction) ของสัตวNทะเล 

สืบเนื่องจากสถานการณNข#างต#น การอนุรักษ+ทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาอย6างยั่งยืน (Sustainable 
Development) มีแนวโนSมจะกลายเปeนบรรทัดฐานของการดำเนินกิจกรรมดSานการพัฒนา การจัดการ
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ทรัพยากรทางทะเล การผลิตสินคSาและบริการ การศึกษาวิจัย ตลอดจนความร6วมมือระหว6างประเทศต6อไป 
โดยมีพัฒนาการท่ีสำคัญ ดังน้ี  

๑) การกำหนดแนวคิด เปáาหมาย และตัวชี้วัดดSานการพัฒนา ให#ความสำคัญต?อ           
การรักษาทรัพยากรธรรมชาติให#มีความยั่งยืน โดยเพียงพอต?อการใช#ในระยะยาวข#ามชั่วรุ?นหรือมีการนำกลับมา

ใช#แบบหมุนเวียน อาทิ (๑) แนวคิดการพัฒนาอย?างยั่งยืน (Sustainable Development) รวมถึงการกำหนด

เปZาหมายการพัฒนาอย?างยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ (2030 Agenda for Sustainable Development) ซึ่งเปZาหมายท่ี ๑๔ 

ระบุให#มีการอนุรักษNและใช#ประโยชนNจากทรัพยากรทะเลและมหาสมุทรอย?างยั่งยืน อีกทั้งมีการพัฒนาตัวชี้วัด

ดัชนีคุณภาพมหาสมุทร (Ocean Health Index: OHI) เพื่อเปcนเกณฑNสำหรับการประเมินขีดความสามารถของ

ทะเลและมหาสมุทรในการให#ประโยชนNแก?มนุษยNแบบเปcนองคNรวมทั้งมิติด#านระบบนิเวศ เศรษฐกิจ และสังคม  

(๒) แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Bio-Circular-Green Economy: BCG) ซึ ่งส?งเสริมการใช#ทรัพยากรแบบ

หมุนเวียนในภาคเศรษฐกิจ  

นอกจากนี้ ในช?วงสถานการณNการแพร?ระบาดของโรคโควิด-19 สหประชาชาติและ

องคNกรในเครือข?าย รวมถึงองคNการการค#าโลก (World Trade Organization: WTO) และโครงการสิ ่งแวดล#อมแห?ง

สหประชาชาติ (UN Environment Program: UNEP) ยังเสนอแนวคิดการฟ©™นตัวจากวิกฤติในรูปแบบที่มีความยั่งยืน 

(Green recovery) ซึ่งรวมถึงการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมเกี่ยวกับ 

การใช#ประโยชนNจากทะเลและมหาสมุทร อาทิ การลดการปล?อยมลพิษจากพาหนะการขนส?ง การสนับสนุน

เทคโนโลยีและโครงสร#างพื้นฐานที่ปล?อยกµาซคารNบอนไดออกไซเปcนศูนยN (Zero-emissions) การลดปริมาณการใช#

เช้ือเพลิงจากฟอสซิล การเลิกใช#พลังงานถ?านหิน รวมถึงการฟ©™นฟูพ้ืนท่ีปåา 

๒) การดำเนินโครงการความร6วมมือ อาทิ โครงการทศวรรษแห?งสมุทรศาสตรN                        
เพ ื ่อการพัฒนาที ่ย ั ่ งย ืน พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๓ (United Nations Decade of Ocean Science for Sustainable 

Development 2021 – 2030) ซึ่งส?งเสริมการวิจัยวิทยาศาสตรNทางทะเลเพื่อนำไปสู?องคNความรู#ด#านการอนุรักษN

ระบบนิเวศของมหาสมุทรและการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลอย?างย่ังยืน 

๓) การหารือภายใตSกลไกพหุภาคี มีการหารือในประเด็นการอนุรักษNส่ิงแวดล#อมทางทะเล
และมหาสมุทรในเวทีต?าง ๆ รวมถึง (๑) การประชุมสหประชาชาติว?าด#วยมหาสมุทร (UN Ocean Conference)  

ซึ่งเริ่มขึ้นเมื่อปQ ๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงคNเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามเปZาหมายการพัฒนาอย?างยั่งยืนข#อที่ ๑๔  

(๒) การประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว?าด#วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UN Climate 

Change Conference of the Parties: COP) ซึ ่งมีการหารือในประเด็นเกี ่ยวกับทะเลและมหาสมุทร อาทิ  

การปกปZองแหล?งคารNบอนสีน้ำเงิน (Blue Carbon Asset) การเพ่ิมพ้ืนท่ีคุ#มครองทางทะเล หรือพ้ืนท่ีท่ีปลอดจาก

กิจกรรมประมงทำลายล#าง (Agenda 30×30) และการลดการปล?อยกµาซเรือนกระจกในการขนส?งทางเรือให#เปcนศูนยN 

( Zero Emission Shipping Mission) ( ๓ )  ก า รป ระช ุ ม  Intergovernmental conference on marine 

biodiversity of areas beyond national jurisdiction  (BBNJ) ซึ่งเริ่มขึ้นเมื่อ ปQ ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงคN

เพื ่อหารือเกี ่ยวกับการขยายรายละเอียดของอนุสัญญาสหประชาชาติว?าด#วยกฎหมายทะเล (UNCLOS)  

ค.ศ. ๑๙๘๒ ในประเด็นการอนุรักษNและใช#ประโยชนNจากความหลากหลายทางชีวภาพใต#ทะเลอย?างยั่งยืน

บริเวณนอกอาณาเขตของรัฐชายฝbáง โดยจะให#บรรลุผลเปcนกลไกทางกฎหมาย  
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 ๒. สถานการณ+ระดับภูมิภาคเอเชีย  
    ๒.๑ ภาพรวม ทวีปเอเชีย รวมถึงบริเวณมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟäก เปcนจุดศูนยNกลาง
ของความขัดแย#งและการแข?งขันเชิงยุทธศาสตรNที ่มีความสำคัญระดับโลกแห?งหนึ่ง โดยการเปลี่ยนแปลง                 

ของดุลอำนาจในภูมิภาคอันเปcนผลจากการขึ้นสู?สถานะประเทศมหาอำนาจระดับโลกของจีน ประกอบกับ                  

การเพิ ่มบทบาทของประเทศมหาอำนาจอื ่น ๆ ทั ้งภายในและภายนอกพื้นที ่เพื ่อการรักษาผลประโยชนN                     

ทางทะเลของตน ได#ทำให#เกิดสถานการณNที่ประเทศผู#มีส?วนได#ส?วนเสียในกิจการระดับภูมิภาคต?างมีจุดยืน                 

ทางการเมือง ลักษณะการตีความหลักกฎหมายระหว?างประเทศ และแนวทางการส?งเสริมระเบียบระหว?าง

ประเทศ (Regional order) แตกต?างกันไป รวมถึงเปcนเงื่อนไขให#เกิดความขัดแย#งเกี่ยวกับการจัดการและ 

ใช#ประโยชนNจากเส#นทางคมนาคมทางทะเลพื้นที่ที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตรN โดยความขัดแย#งดังกล?าวมี                 

ความซับซ#อนเพราะเกี่ยวพันกับทั้งประเด็นที่มีอยู?ดั้งเดิมในภูมิภาคอย?างข#อพิพาทเรื่องเขตแดนทางทะเลรวมถึง

การใช#ประโยชนNจากทรัพยากรธรรมชาติ และการแข?งขันทางยุทธศาสตรNซึ่งมีประเทศมหาอำนาจจากภายนอก

ภูมิภาคมาเกี่ยวข#อง ขณะเดียวกัน การแข?งขันระหว?างประเทศมหาอำนาจมีส?วนสร#างผลกระทบเชิงบวกอย?าง                     

การส?งเสริมบริการสาธารณะ อาทิ การรักษาความมั่นคงและปลอดภัยทางทะเล การศึกษาวิจัยและพัฒนา                     

และการกระจายเงินทุนระหว?างประเทศ แต?ก็ส?งผลกระทบเชิงลบอย?างการทำให#ปฏิสัมพันธNในภูมิภาค

กลายเปcนเร่ืองการทหาร (Militarization) จากการดำเนินกิจกรรม อาทิ การนำกำลังทางเรือออกปฏิบัติการ

นอกอาณาเขต การสร#างเครือข?ายความร?วมมือด#านการทหาร การแข?งขันสะสมอาวุธ (Arms race) และ                       

การดำเนินยุทธวิธีแบบไม?เผชิญหน#าอย?างเปäดเผย (Gray-zone Tactics) ด#วยเหตุนี้ การรักษาบรรยากาศของ
เสถียรภาพและการดำเนินปฏิสัมพันธNแบบยึดถือกติกา (Rule-based order) จึงจำเปcนต#องทำความเข#าใจ

ผลประโยชนNและท?าทีของทุกฝåายที่เกี่ยวข#องอย?างเปcนองคNรวม เพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณNคลุมเครือที่สามารถ

นำไปสู?ความเข#าใจผิดและการใช#กำลังเผชิญหน#า นอกจากนี้ ภูมิภาคอินโด-แปซิฟäกยังพบปbญหาภัยคุกคาม              

ข#ามชาติอันกระทบต?อความมั่นคงปลอดภัยของประเทศผู#ใช#เส#นทางสัญจรและเสถียรภาพของภูมิภาค อาทิ 

การกระทำอันเปcนโจรสลัดและการปล#นเรือโดยใช#อาวุธ การลักลอบค#าส่ิงผิดกฎหมาย และการแพร?ขยายอาวุธ  

ทั้งนี้ แนวโน#มของสถานการณNความมั่นคงทางทะเลระดับภูมิภาคอินโด-แปซิฟäก สามารถ

พิจารณาได#จาก พัฒนาการของประเด็นความมั่นคงในภูมิภาค ประกอบกับการกำหนดยุทธศาสตรNทางทะเล

ของประเทศท่ีมีบทบาทในภูมิภาค มีรายละเอียดดังน้ี  
 

    ๒.๒ สถานการณ+บริเวณช6องทางคมนาคมทางทะเลซ่ึงมีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร+ 
 ๒.๒.๑ มหาสมุทรแปซิฟâก 

๑) ทะเลจีนใตS ยังคงมีประเด็นความขัดแย#งอันเนื ่องมาจากข#อพิพาทเรื ่องการอ#าง
กรรมสิทธ์ิ การบริหารจัดการ และการใช#ประโยชนNจากพื้นท่ีบริเวณหมู?เกาะ Paracels และหมู?เกาะ Spratlys              

โดยแม#ว?าปbจจุบันยังไม?มีการสู#รบอย?างเปäดเผย แต?สถานการณNมีแนวโน#มตึงเครียดมากข้ึนจากการนำกำลังทหาร

ของฝåายต?าง ๆ เข#ามาในพ้ืนท่ี ขณะเดียวกัน ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต#ท่ีเก่ียวข#องกับการอ#างกรรมสิทธ์ิ

เหนือพื้นที่พิพาทยังได#พัฒนาขีดความสามารถของกำลังทางทะเลเพื่อรับมือต?อกิจกรรมการขยายอิทธิพลของ

ฝåายจีน ทำให#มีผลต?อการปรับเปลี่ยนสมดุลของกำลังทหาร (Balance of force) ระดับภูมิภาค นอกจากน้ี 
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ความขัดแย#งในทะเลจีนใต#ยังมีแนวโน#มที่จะยกระดับไปเปcนประเด็นระดับโลก เมื ่อประเทศผู#ใช#เส#นทาง

คมนาคมทางทะเลรายสำคัญจากนอกภูมิภาคมีส?วนร?วมในการสนับสนุนการใช#สิทธิเสรีภาพการเดินเรือและบิน

ผ?านในพื้นที่ดังกล?าว รวมถึงรูปแบบของการฝùกซ#อมรบและการหารือเกี่ยวกับการพัฒนากลไกพหุภาคีเกี่ยวกับ

การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางทะเลจากสถานการณNดังกล?าวจึงทำให#เกิดความเสี่ยงที่ฝåายต?าง ๆ อาจมี 

การใช#กำลังตอบโต#กันและยกระดับเปcนการสู#รบซ่ึงเน่ืองมาจากอุบัติเหตุหรือความเข#าใจผิดได# 

   ๒) ช6องแคบมะละกา พบการกระทำอันเปcนโจรสลัดและการปล#นเรือโดยใช#อาวุธอย?าง
ต?อเนื่อง โดยเรือที่มีความเสี่ยงสูง ได#แก? เรือบรรทุกสินค#าและน้ำมันที่มีการรักษาความปลอดภัยและมีความเร็วระดับต่ำ 

การก?อเหตุส?วนใหญ?กระจายตัวอยู?ทั้งบริเวณช?องแคบสิงคโปรN และเส#นทางต?อเนื่องอย?างทะเลจีนใต# ฟäลิปปäนสN 

บังกลาเทศ อินเดีย โดยเฉพาะการปล#นเรือที่มีจำนวนเหตุการณNเพิ่มขึ้นอย?างต?อเนื่องในช?วงการแพร?ระบาดของ

โรคโควิด-19 ซึ่งประเมินว?าความยากจนเปcนแรงจูงใจสำคัญของผู#ก?อเหตุและอาจเปcนปbจจัยต?อเนื่องทำให#

อาชญากรรมดังกล?าวยังปรากฏในระยะต?อไป และหากสถานการณNการก?อเหตุรุนแรงยิ่งขึ้นก็อาจเปcนเงื่อนไขให#

ประเทศท่ีต#องการขยายบทบาทในภูมิภาคเข#าแทรกแซงสถานการณNได# 

   ๓) ทะเลตะวันออก ยังคงมีประเด็นข#อพิพาทเกี ่ยวกับเขตแดนทางทะเลของรัฐชายฝbáง                        
ซึ่งดำเนินมาอย?างต?อเนื่อง รวมถึงการอ#างสิทธิทับซ#อนระหว?างญี่ปุåนและเกาหลีใต#บริเวณหมู?เกาะทาเคชิมา/ตอกโด                       

การอ#างสิทธิทับซ#อนระหว?างจีน ญี่ปุåน และไต#หวันบริเวณหมู?เกาะเตียวหยู/เซนกากุ โดยขณะที่การยุติข#อพิพาทยังไม?มี

ความคืบหน#า การเผชิญหน#าระหว?างประเทศคู?พิพาททั้งในรูปแบบของการตอบโต#ทางเศรษฐกิจและการทูต ตลอดจน                           

การฝùกซ#อมทางทะเลต?าง ๆ  อาจเกิดข้ึนได# 

   ๔) ช6องแคบไตSหวัน ไต#หวันถือพื้นที่ที่มีความสำคัญต?อการรักษาอำนาจอธิปไตยและ
บูรณภาพแห?งดินแดนของจีนที่ไม?สามารถประนีประนอมได# อีกทั้งเปcนประเด็นละเอียดอ?อนที่สุดเกี่ยวกับ

ความสัมพันธNระหว?างจีน - สหรัฐฯ ด#วย ขณะที่ไต#หวันภายใต#การบริหารของรัฐบาลประธานาธิบดีไช? อิงเหวิน      

มีนโยบายชูสถานะตัวตนและความต#องการเปcนเอกราชของไต#หวันในเวทีระหว?างประเทศ โดยใช#ประโยชนNจาก

การสนับสนุนจากสหรัฐฯ อีกด#านหนึ่ง สหรัฐฯ ได#ใช#ประเด็นของไต#หวันเพื่อยั่วยุและกดดันจีนอย?างต?อเนื่อง อาทิ 

การปฏิบัติการเสรีภาพในการเดินเรือ (Freedom of Navigations – FONOPs)  ร?วมกับกลุ?ม QUAD และ

พันธมิตรชาติตะวันตกบริเวณช?องแคบไต#หวัน การลงนามกับไต#หวันในบันทึกความเข#าใจว?าด#วยความร?วมมือ

หน?วยยามฝbáงเม่ือวันท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เพ่ือตอบโต#การออกกฎหมายหน?วยยามฝbáงของจีนเม่ือเดือนกุมภาพันธN 

๒๕๖๔ การขายอาวุธยุทโธปกรณNให#กับไต#หวัน รวมถึงส?งบุคลากรกองทัพสหรัฐฯ ไปช?วยฝùกทหารไต#หวัน 

ขณะเดียวกัน ทั้งฝåายจีนและไต#หวันฝùกซ#อมรบด#วยกระสุนจริงและส?งเรือลาดตระเวนเข#าไปในทะเลจีนใต#อย?าง

ต?อเนื่อง จึงส?งผลให#ทวีความตึงเครียดบริเวณช?องแคบไต#หวัน รวมถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดสถานการณNการการ

ประเมินท่ีผิดพลาด (Miscalculation)  

   ๕) คาบสมุทรเกาหลี ยังคงมีความตึงเครียดและกระทบต?อความสัมพันธNภายใน
ภูมิภาคและระดับโลก เนื่องจากการพัฒนานิวเคลียรNและอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล#างสูง รวมถึงการทดสอบ

ขีปนาวุธของเกาหลีเหนือนำไปสู?การตอบโต#ของเกาหลีใต#และประเทศนอกภูมิภาคอย?างสหรัฐอเมริกา ตลอดจน

การเสริมสร#างศักยภาพทางทหารและกำลังอาวุธของประเทศภายในภูมิภาค 
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 ๒.๒.๒ มหาสมุทรอินเดีย การขยายอิทธิพลทางทะเลของจีนเปcนปbจจัยกระตุ#นให#เกิดการแข?งขัน
เชิงยุทธศาสตรNเพื ่อการควบคุมเส#นทางคมนาคมในมหาสมุทรอินเดียชัดเจนขึ้น โดยในด#านหนึ่ง จีนกระชับ

ความสัมพันธNกับรัฐชายฝbáงในภูมิภาคเพื่อดำเนินโครงการเส#นทางสายไหมทางทะเล (Maritime Silk Road Initiative)       

ซึ ่งมีการพัฒนาท?าเรือน้ำลึกเชื ่อมต?อเส#นทางเดินเรือระหว?างเมืองท?าสำคัญของจีนกับมหาสมุทรอินเดีย- 

อ?าวเปอรNเซีย-คลองสุเอซ จนถึงทะเลเมดิเตอรNเรเนียน เพื่อรองรับการใช#เส#นทางขนส?งสินค#าและพลังงาน           

เมื่อเศรษฐกิจของจีนขยายตัว อย?างไรก็ดี มีข#อสังเกตว?าการดำเนินการดังกล?าวได#ควบคู?ไปกับมิติความมั่นคง 

ยกตัวอย?างการก?อสร#างท?าเรือน้ำลึกซ่ึงมีลักษณะท่ีสามารถนำไปใช#ได#สองวัตถุประสงคNท้ังการรองรับเรือพาณิชยN

และเรือสำหรับภารกิจด#านการทหาร ในการนี้ ประเทศซึ่งมีบทบาทการรักษาความมั่นคงในเส#นทางมหาสมุทร

อินเดีย อาทิ อินเดีย สหรัฐฯ ฝรั่งเศส จึงมีแนวโน#มที่จะห?วงกังวลเรื่องการใช#ประโยชนNจากเส#นทางคมนาคมใน

เส#นทางมหาสมุทรอินเดีย โดยกระชับความสัมพันธNและความร?วมมือในภารกิจเกี่ยวกับความมั่นคงทางทะเล 

รวมถึงการยืนยันเสรีภาพการเดินเรือและบินผ?าน การส?งเสริมขีดความสามารถด#านการตระหนักรู #ภาพ

สถานการณNทางทะเล (Maritime Domain Awareness) และการต?อต#านภัยคุกคามข#ามชาติทางทะเลบริเวณ

พื้นที่ดังกล?าว ทั้งนี้ แม#ว?าสถานการณNในมหาสมุทรอินเดียยังไม?ถือเปcนความขัดแย#งระหว?างประเทศมหาอำนาจ

โดยตรง แต?การมีปฏิสัมพันธNด#านการทหารในลักษณะของการแข?งขันมากกว?าความร?วมมือในฐานะหุ#นส?วนซึ่งมี

กติการ?วมกันอย?างโปร?งใสและเปäดกว#าง สามารถนำไปสู?บรรยากาศความหวาดระแวงในระยะต?อไป 

 นอกจากนี้ สถานการณNความมั่นคงบริเวณช?องทางคมนาคมสำคัญบริเวณมหาสมุทรอินเดียยัง

มีปbจจัยท่ีเก่ียวข#อง ดังน้ี  

   ๑) อ6าวเอเดนและชายฝNOงสาธารณรัฐโซมาเลีย สถานการณNการกระทำอันเปcนโจรสลัด 
มีความรุนแรงลดลง โดยเปcนผลเนื่องจากปฏิบัติการของกำลังทางเรือทั้งในกรอบกองกำลังผสมทางทะเล 

(Combined Maritime Force: CMF) กองกำลังของสหภาพยุโรป (EUNAVFOR) กำลังทางเรือของชาติอื่นๆ 

อาทิ รัสเซีย และจีน รวมถึงการดำเนินมาตรการรักษาความปลอดภัยของเอกชนผู#ประกอบการขนส?งทางทะเล 

อย?างไรก็ตาม ยังต#องเฝZาระวังปbจจัยสนับสนุนการก?อเหตุ อาทิ ความยากจนในประเทศชายฝbáงแอฟริกา

ตะวันออก และปbญหาท่ีเกิดข้ึนใหม?อย?างการก?อการร#ายโดยกลุ?มกบฏเยเมน  

   ๒) อ6าวโอมาน (ช6องแคบฮอร+มุซ) ยังคงมีสถานะเปcนจุดยุทธศาสตรNที่สำคัญในระดับโลก
เนื่องจากเปcนเส#นทางการขนถ?ายน้ำมันและกµาซธรรมชาติจากตะวันออกกลางไปสู?ทวีปต?าง ๆ ทั่วโลก อย?างไรก็ดี 

ความปลอดภัยในการเดินเรือผ?านช?องทางดังกล?าวได#รับผลกระทบจากความขัดแย#งระหว?างสหรัฐฯ และอิหร?าน 

นอกจากน้ี ยังมีการฝùกซ#อมรบและการส?งกำลังไปปฏิบัติการทางทะเลโดยสหรัฐฯ และประเทศนอกภูมิภาคอื่น ๆ 

รวมถึงสหราชอาณาจักร ไอรNแลนดNเหนือ ญี่ปุåน อีกทั้งความตึงเครียดจากการวางกำลังทางทะเลของกลุ?มประเทศ

ตะวันออกกลางด#วยกัน อย?างไรก็ดี ความตึงเครียดของสถานการณNมีแนวโน#มลดลงเมื่อสหรัฐฯ ถอนกำลังทหาร

ออกจากอิรัก 

 ๒.๒.๓ เสSนทางคมนาคมทางทะเลบริเวณอ่ืนท่ีมีความเช่ือมโยงกับมหาสมุทรอินเดียและแปซิฟâก  
   ๑) ทะเลดำ ความปลอดภัยในการเดินเรือบริเวณทะเลดำและพื้นที่ใกล#เคียงอาจ

ได#รับผลกระทบจากสถานการณNความขัดแย#งระหว?างรัสเซียกับประเทศรอบบ#าน รวมถึงผู#สนับสนุนจากสหรัฐฯ 

กลุ ?มประเทศยุโรปตะวันตก และองคNกรสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ  (North Atlantic Treaty Organization: NATO) 
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ยกตัวอย?างความขัดแย#งกรณียูเครนในปQ ๒๕๖๕ ซึ่งกระทบต?อห?วงโซ?อุปทานของการขนส?งสินค#าผ?านช?องทางทะเลดำ 

การออกมาตรการเกี่ยวกับท?าเรืออันสืบเนื่องจากการลงโทษทางเศรษฐกิจ (Economic sanctions) ความเปcนอยู?ของ

ลูกเรือ ตลอดจนการใช#กำลังโจมตีเรือ โครงสร#างพ้ืนฐาน หรือทรัพยNสินท่ีเกิดข้ึนระหว?างประเทศคู?ขัดแย#ง 

   ๒) ทะเลอาร+กติก ปรากฎการณNน้ำแข็งละลายบริเวณขั้วโลกเหนือหรือภูมิภาคอารNกติก  
อันเปcนผลสืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ส?งผลให#นานาประเทศเล็งเห็นผลประโยชนNจากการ

เข#าถึงพื้นที่ดังกล?าวเพื่อหาทรัพยากรธรรมชาติและเส#นทางสัญจรทางทะเลอย?างชัดเจนยิ่งขึ้น รวมถึงการพึ่งพา

เส#นทางคมนาคมทางทะเลที่สำคัญที่เชื่อมต?อระหว?างทวีป อาทิ คลองสุเอซ มีความเสี่ยงทั้งจากการเกิดอุบัติภัย

และสถานการณNความขัดแย#งเชิงภูมิรัฐศาสตรN จึงมีแนวโน#มที่ประเทศผู#ใช#เส#นทางการเดินเรือระหว?างประเทศจะ

แข?งขันกันเพื่อมีส?วนร?วมกำหนดกฎกติกาและจัดสรรผลประโยชนNในพื้นที่ดังกล?าวในระยะต?อไป อาทิ รัสเซีย แคนาดา 

จีน สหรัฐฯ ญ่ีปุåน กลุ?มประเทศในสหภาพยุโรป องคNกร NATO และ Arctic Council 

   ๒.๓ การรวมตัวของกลุ6มความร6วมมือดSานความม่ันคงทางทะเลท่ีมีนัยสำคัญต6อภูมิภาค  
 ๒.๓.๑ กลุ 6ม Quadrilateral Security Dialogue หร ือ QUAD ประกอบด#วยสหร ัฐฯ 

ออสเตรเลีย อินเดีย และญี่ปุåน มีการดำเนินความร?วมมือทางทะเลนับแต?การเกิดเหตุอุบัติภัยสึนามิในมหาสมุทร

อินเดียเมื ่อปQ ๒๕๔๗ และยกระดับเปcนแนวร?วมทางการเมืองระดับภูมิภาคเพื่อทัดทานอิทธิพลของจีน โดยมี           

การขยายขอบเขตความร?วมมือจากประเด็นทางการเมืองและความมั่นคงอย?างการส?งเสริมคุณค?าของระเบียบ

โลกแบบเสรีนิยม (Liberal order) รวมถึงการยืนยันต?อหลักเสรีภาพการเดินเรือและบินผ?านในช?องทาง

คมนาคมทางทะเลในรูปแบบของการปฏิบัติการ FONOPs และการฝùกซ#อมทางทะเล ไปสู?ความร?วมมือเชิง

เศรษฐกิจและการพัฒนาเพื่อลดการพึ่งพาอิทธิพลของจีน อาทิ การจัดทำกรอบความร?วมมือด#านเศรษฐกิจ 

Indo-Pacific Economic Framework (IPEF) ซึ่งสาขาที่ส?งผลต?อกิจการทางทะเลจะรวมถึงประเด็นการรับมือ

ต?อความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การส?งเสริมเศรษฐกิจภาคทะเล และการควบคุมห?วงโซ?อุปทานของ

สินค#าและระบบโครงสร#างพ้ืนฐานสำคัญของโครงข?ายสารสนเทศท่ีมีความสำคัญเชิงยุทธวิธี  

 ๒.๓.๒ กรอบความเปeนหุSนส6วนความมั่นคงไตรภาคี (Trilateral Security Partnership) 
AUKUS ประกอบด#วย ออสเตรเลีย สหราชอาณาจักร และสหรัฐฯ ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนกันยายน ๒๕๖๔        
มีวัตถุประสงคNหลักเพื ่อกระชับร?วมมือด#านการพัฒนาขีดความสามารถด#านการปZองกันประเทศและ             

การปฏิบัติการร?วม (Interoperability) รวมถึงสาขาการปฏิบัติการใต#น้ำ (Underwater capabilities) ซึ ่งสหรัฐฯ 

และสหราชอาณาจักรตกลงจะสนับสนุนให#ออสเตรเลียนำเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียรN (Nuclear-powered 

submarines) มาประจำการ การดำเนินการดังกล?าวมีนัยสำคัญต?อความมั่นคงระดับภูมิภาคต?อไป ได#แก?  

๑) การเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติการเชิงรุกเพื่อเฝZาระวังและปZองปรามความเคลื่อนไหวด#านการทหาร

ของจีนในมหาสมุทรแปซิฟäก ๒) การเร?งพลวัตรการแข?งขันด#านยุทธศาสตรNการทหาร ๓) การสร#างบรรทัดฐาน

ใหม?เรื่องการแพร?กระจายของวัสดุนิวเคลียรNที่นำมาใช#เพื่อกิจการทหาร (Non-explosive military use) ซึ่งยังมี

ช?องว?างเรื่องการการพิทักษNความปลอดภัยทางนิวเคลียรN (Nuclear safeguard) และ ๔) ผลกระทบต?อบทบาทของ

องคNกรอาเซียนในการจัดการประเด็นปbญหาภายในภูมิภาคด#วยวิธีการแบบสันติ 
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   ๒.๔ สถานการณ+ภัยคุกคามขSามชาติทางทะเลท่ีสำคัญ 
 ๒.๔.๑ การกระทำอันเปeนโจรสลัดและการปลSนเรือโดยใชSอาวุธ ภูมิภาคเอเชีย รวมถึง
มหาสมุทรอินเดียและแปซิฟäก ยังคงเผชิญกับปbญหาการกระทำอันเปcนโจรสลัดและการปล#นเรือโดยใช#อาวุธ       

ซึ่งมีปbจจัยเสริม ได#แก? สภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและอัตราการว?างงานที่สูงขึ้น ซึ่งทำให#คนในพื้นที่ชายฝbáง        

อาจหันมากระทำความผิดเพื่อหารายได# อย?างไรก็ดี การก?อเหตุส?วนใหญ?ยังมีระดับความรุนแรงต่ำและไม?พบ

การใช#ความรุนแรงต?อลูกเรือนัก อีกทั้งยังไม?มีสิ่งบ?งบอกว?าการก?อเหตุมีเปZาหมายยึดเรือหรือจับลูกเรือเปcนตัวประกัน 

นอกจากบริเวณทะเล Sulu-Celebes ซึ่งเปcนพื้นที่ปฏิบัติการของกลุ?ม Abu Sayyaf ที่มีประวัติการจับลูกเรือ

เปcนตัวประกันเพื่อเรียกค?าไถ?และมีการตั้งข#อสังเกตว?าอาจมีความเชื่อมโยงกับกลุ?มก?อการร#ายหัวรุนแรง นอกจากน้ี 

พื้นที่ที่มีสถิติการก?อเหตุบ?อยครั้งและถือเปcนพื้นที่เฝZาระวัง รวมถึงช?องแคบมะละกา ช?องแคบสิงคโปรN ทะเลซูลู-เซเลเบส 

น?านน้ำโซมาเลียและ อ?าวเอเดน และอ?าวกินี  

   ทั้งนี้ กรอบความตกลงว?าด#วยความร?วมมือระดับภูมิภาคเพื่อการต?อต#านโจรสลัดและ                     

การปล#นเรือโดยใช#อาวุธในเอเชีย (Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery 

against Ships in Asia: ReCAAP) ซึ่งมีประเทศในภูมิภาคเอเชียรวมถึงไทย และประเทศผู#ใช#เส#นทางคมนาคม

ทางทะเลในเอเชียเปcนสมาชิก ได#ดำเนินบทบาทเฝZาระวังและแจ#งเตือนภัยให#กับผู#เดินเรือพาณิชยN รวมทั้งมีการขยาย

สมาชิกภาพไปสู ?ประเทศนอกภูมิภาคอย?างต?อเนื ่อง ซึ ่งแสดงถึงความสนใจในการดำเนินบทบาทเพื ่อรักษา

ผลประโยชนNของชาติทางทะเลในเอเชียด#วย  
 ๒.๔.๒ การก6อการรSาย ภัยการก?อการร#ายทางทะเลเปcนที่ตระหนักของประชาคมระหว?างประเทศ
ตั้งแต?การโจมตีเมืองมุมไบ อินเดีย เมื่อปQ ๒๕๕๑ โดยระยะที่ผ?านมามีจำนวนการก?อเหตุต่ำแต?มีการจัดประเภท

ของการก?อเหตุเพื่อเตรียมมาตรการความมั่นคงรองรับ ได#แก? ๑) การใช#ช?องทางคมนาคมทางทะเลเปcนทางผ?าน

เพื่อก?อเหตุบนบก ๒) การยึด (Hijack) เรือและจับคนประจำเรือเปcนตัวประกัน และ ๓) การโจมตีท?าเรือหรือ

สิ่งก?อสร#างบริเวณชายฝbáง ทั้งนี้ ภัยจากการก?อการร#ายทางทะเลยังคงจะเปcนภัยคุกคามที่ต#องมีการเฝZาติดตามใน

ห#วง ๕ ปQข#างหน#า 

 ๒.๔.๓ การแพร6ขยายอาวุธ โครงการพัฒนาอาวุธนิวเคลียรNและขีปนาวุธของเกาหลีเหนือต้ังแต?
ห#วงปQ ๒๕๔๙ ยังคงก?อให#เกิดผลกระทบต?อเสถียรภาพและความม่ันคง ซ่ึงประเทศในภูมิภาคมีภารกิจต#องปฏิบัติ

ตามมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจ (Economic sanction) และการห#ามค#าอาวุธ (Arms embargoes) รวมถึงในส?วนของ

ข#อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห?งสหประชาชาติ อันประกอบด#วยมาตรการเฝZาระวังและกำกับดูแลการขนส?ง

สินค#าทางทะเลท่ีอาจเก่ียวข#องกับการแพร?ขยายอาวุธให#กับเกาหลีเหนือ 

  ๒.๔.๔ ภัยขSามชาติทางทะเลประเภทอื่น ๆ การอพยพเข#าเมืองโดยผิดกฎหมาย (Human 
trafficking and smuggling) และการลักลอบขนสิ่งผิดกฎหมาย อาทิ ยาเสพติด อาวุธ สินค#าหนีภาษี ยังคง

เปcนประเด็นปbญหาท่ีหลายประเทศให#ความสำคัญเน่ืองจากผลกระทบต?อระบบเศรษฐกิจและความม่ันคงของประเทศ 

   ๒.๕ การกำหนดยุทธศาสตร+ทางทะเลของประเทศท่ีมีบทบาทในภูมิภาค 
๒.๕.๑ เครือรัฐออสเตรเลีย การทบทวนนโยบายด#านการปZองกันประเทศซึ่งปรากฏในเอกสาร 

2020 Defence Strategic Update ได#ประเมินสภาพแวดล#อมทางยุทธศาสตรNของอินโด-แปซิฟäกมีความท#าทายจาก                         

การแข?งขันระหว?างสหรัฐฯ และจีน ส?งผลต?อการปรับนโยบายซึ่งมุ?งเน#นการปZองปรามแบบเชิงรุกแทนแนวทาง
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เชิงปZองกันและรับมือ รวมถึงการปรับปรุงกองทัพเรือให#พึ่งพาตนเองในการปฏิบัติการเชิงปZองปรามและ                    

การจัดหาอาวุธโจมตีระยะไกลเพ่ิมเติม  
          ขณะเดียวกัน ออสเตรเลียอยู ?ระหว?างการปฏิบัติตามนโยบายด#านการปZองกันประเทศ  

2016 Defense White Paper ซึ ่งมีวัตถุประสงคNเพื่อส?งเสริมปฏิสัมพันธNและความเปcนหุ#นส?วนด#านความมั่นคง 

กับประเทศภูมิภาค โดยกองทัพเรือออสเตรเลียได#ออกปฏิบัติการ Indo - Pacific Endeavour ด#วยการส?งกำลังทางเรือไป

เยือนกองทัพเรือของมิตรประเทศและดำเนินกิจกรรมการฝùกร?วมกันอย?างต?อเนื่องตั้งแต?ปQ ๒๕๖๐ นอกจากน้ี เมื่อเดือน

กันยายน ๒๕๖๔ ออสเตรเลียเสนอขอรับการถ?ายทอดเทคโนโลยีด#านการปZองกันประเทศจากสหราชอาณาจักรและสหรัฐฯ  

นำไปสู?การจัดตั้งกรอบความเปcนหุ#นส?วนความมั่นคงแบบไตรภาคี AUKUS ซึ่งมีขอบเขตครอบคลุมถึงการแลกเปลี่ยน

ข#อมูลข?าวกรอง การพัฒนาขีดความสามารถด#านการปZองกันประเทศและการปฏิบัติการร?วม (Interoperability)  

ในสาขาไซเบอรN ปbญญาประดิษฐN เทคโนโลยีควอนตัม ขีปนาวุธร?อน และการปฏิบัติการใต#น้ำ (Underwater capabilities) 

๒.๕.๒ แคนาดา มีการปรับปรุงศักยภาพของกองทัพเรือให#ทันสมัยและมีขีดความสามารถ
เพียงพอต?อการรับมือภัยคุกคามทางทะเล ซึ่งมีแนวโน#มต#องเผชิญความท#าทายจากการแข?งขันระหว?างประเทศ

มหาอำนาจเกี่ยวกับการแย?งชิงทรัพยากรและการควบคุมเส#นทางคมนาคมทางทะเล การอพยพของประชากร

บริเวณชายฝbáงซึ่งอาจส?งผลต?อสภาพแวดล#อมทางทะเล และการปรับเปลี่ยนรูปแบบการปฏิบัติการของกลุ?มก?อ

การร#ายและอาชญากรรมข#ามชาติ 

๒.๕.๓ สาธารณรัฐประชาชนจีน ได#เร?งพัฒนาขีดความสามารถของกำลังทางเรืออันสอดคล#อง
กับยุทธศาสตรNการเปcนมหาอำนาจทางทะเล โดยมีเปZาหมายคือ ๑) การรักษากรรมสิทธิ์เหนือเกาะในทะเลจีนใต# 

และทะเลจีนตะวันออก ซึ ่งเปcนการอ#างสิทธิทางประวัติศาสตรN ๒) การคุ #มครองเส#นทางขนส?งทางทะเล                     

๓) การคุ#มครองชาวจีนที่อาศัยและทำงานในต?างประเทศ ๔) การสร#างเสริมอิทธิพลในมหาสมุทรแปซิฟäก             

๕) การยกระดับสถานะของจีนให#เปcนมหาอำนาจระดับโลก และ ๖) การปฏิบัติการปZองกันประเทศทางทะเลใน

ระยะไกล (Far-Sea Defense) ขณะเดียวกัน จีนยังใช#ความสัมพันธNที่ดีกับประเทศที่อยู?ในจุดยุทธศาสตรNสำคัญ

ทางทะเลเพื ่อพัฒนาท?าเร ือและสิ ่งอำนวยความสะดวกภายใต#นโยบายความริเร ิ ่มแถบและเส#นทาง              

(Belt and Road Initiative-BRI) หรือเส#นทางสายไหมทางทะเลแห?งศตวรรษที่ ๒๑ (21st Century Maritime Silk Road) 

โดยมีการเชื่อมต?อเส#นทางเดินเรือของทวีปเอเชีย แอฟริกา และยุโรป เพื่อรองรับการขนส?งสินค#าและพลังงาน

ผ?านเส#นทางทางทะเล อีกทั้งเปcนประโยชนNต?อการควบคุมจุดยุทธศาสตรNทางทะเล อาทิ การสร#างสิ่งอำนวย

ความสะดวกทางทหารในทะเลจีนใต# การพัฒนาท?าเรือน้ำลึกในกัมพูชา มาเลเซีย เมียนมา บังกลาเทศ ศรีลังกา 

และปากีสถาน รวมทั้งการจัดตั้งฐานส?งกำลังบำรุงในจิบูตี อย?างไรก็ดี การดำเนินการดังกล?าวมีแนวโน#มจะสร#าง

ความหวาดระแวงให#กับประเทศคู?ขัดแย#งของจีน เพราะความเปcนไปได#ของการนำท?าเรือน้ำลึกมาใช#แบบสอง

วัตถุประสงคNทั้งกิจกรรมเชิงพาณิชยNและการทหาร ประกอบกับการที่จีนนำกำลังทางเรือไปปฏิบัติการนอก

อาณาเขตทางทะเล รวมถึงพื้นที่ที่ตนอ#างสิทธิในทะเลจีนใต# ซึ่งมีการใช#ยุทธวิธีการส?งกองกำลังติดอาวุธกึ่งพล

เรือนแล?นประกบเรือประมงหรือเรือพาณิชยN (Maritime militia) ส?งผลให#เพิ่มโอกาสของการสะสมกำลังอาวุธ

ของประเทศในพ้ืนท่ีพิพาทและความเส่ียงจากการยกระดับความขัดแย#งท่ีเกิดจากการใช#กำลังทหารได#  

            อีกด#านหนึ่ง จีนยังส?งเสริมบทบาทระดับภูมิภาคด#วยสร#างเสริมความร?วมมือด#าน

เศรษฐกิจ การพัฒนา และการให#บริการสาธารณะภายใต#กรอบแนวคิดเศรษฐกิจภาคทะเล (Blue Economy) 
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ซึ ่งให#ความสำคัญกับความร?วมมือ ๕ สาขา ได#แก? (๑) การพัฒนาสีเขียว (Green development) (๒) ความมั ่งคั ่งทางทะเล  

(Ocean-based prosperity) (๓) ความมั่นคงทางทะเล (Maritime security) (๔) การเติบโตทางนวัตกรรม (Innovative 

growth) และ (๕) การจัดการปกครองโดยร?วมมือกัน (Collaborative governance) โดยมีการดำเนินกิจกรรม

อย?างเปcนรูปธรรมเกี่ยวกับการกำกับดูแลการสัญจรผ?านช?องทางการเดินเรือในทะเลจีนใต# การรายงานข#อมูล

อุตุนิยมวิทยาและการแจ#งเตือนภัยทางทะเล การปฏิบัติการค#นหาและกู #ภัย (Search and Rescue) และ 

การเผยแพร?องคNความรู#ด#านสมุทรศาสตรN (Oceanography) เพื่อส?งเสริมการอนุรักษNทรัพยากรทางทะเลและ

การพัฒนาอย?างยั่งยืน ซึ่งมีการจัดตั้งกลไกอย?างเปcนรูปธรรมหลายระดับ ทั้งการดำเนินการในกรอบอาเซียนซ่ึง 

จีนได#พยายามผลักดันการจัดตั้ง “หุ#นส?วนเศรษฐกิจทางทะเลอาเซียน - จีน” (ASEAN-China Partnership on Blue 

Economy) อย?างต?อเนื่อง การดำเนินความร?วมมือด#านการวิจัยวิทยาศาสตรNทางทะเลกับประเทศในเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต# ตลอดจนการมีส?วนร?วมสนับสนุนองคNความรู#ด#านการอนุรักษNและการพัฒนาอย?างยั่งยืน 

ในกรอบความร?วมมือพหุภาคีระดับโลก  

๒.๕.๔ กลุ6มประเทศในทวีปยุโรป  
๑) สหภาพยุโรป มีการกำหนดยุทธศาสตรNต?อภูมิภาคอินโด-แปซิฟäก ตามที่ปรากฏใน

เอกสาร EU Strategy for Cooperation in the Indo-Pacific 2021 และ EU Strategic Compass 2022 ซ่ึง

ให#ความสำคัญต?อความร?วมมือเพื ่อส?งเสริมและปกปZองสันติภาพ เสถียรภาพ และสถาปbตยกรรมด#าน                      

ความมั่นคงในภูมิภาคที่เปäดกว#างและอิงกฎกติการะหว?างประเทศ ย้ำการสนับสนุนความเปcนศูนยNกลาง                        

ของอาเซียน (ASEAN centrality) และกระบวนการที่นำโดยอาเซียนในการจัดทำประมวลการปฏิบัติในทะเลจีนใต# 

(Code of Conduct in the South China Sea: COC) ตลอดจนเน#นย้ำความสำคัญของประเด็นสมุทราภิบาล 

(Ocean Governance) เพื่อให#เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลที่ยั่งยืนและปกปZองความหลากหลาย

ทางชีวภาพ โดยมุ?งเน#นกิจกรรมอันได#แก? (๑) การส?งกำลังทางเรือมาร?วมปฏิบัติการด#านความมั่นคงทางทะเล 

(Naval presence) ตามกรอบกฎหมายภายใต#อนุสัญญาสหประชาชาติว?าด#วยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ 

(United Nations Convention on the Law of the Sea: UNCLOS 1982) และการแสดงอำนาจทางทะเล 

อย ?างสอดประสาน (Coordinated Maritime Presences: CMP) (๒) การดำเน ินโครงการสร #างเสริม 

ขีดความสามารถด#านความมั่นคงทางทะเล รวมถึงความตระหนักรู#ภาพสถานการณNทางทะเลให#กับประเทศชายฝbáง 

(๓) การเพ่ิมบทบาทในสถาปbตยกรรมด#านความม่ันคงของอาเซียน เช?น ASEAN Defense Ministers’ Meeting 

Plus (ADMM-Plus) East Asia Summit (EAS) และเวที ASEAN Regional Forum (ARF) และความร?วมมือใน

ด#านความมั ่นคงทางทะเล และ (๔) การหาร ืออย ?างต ?อเน ื ่องก ับประเทศต?าง ๆ ในภูม ิภาคอินโด-แปซิฟäก  

เช?น จีน เกาหลีใต# ญ่ีปุåน และไทย ในเร่ืองประมง IUU และการส?งเสริมประมงย่ังยืน 

๒) สาธารณรัฐฝรั่งเศส มีสถานะเปรียบเหมือนมหาอำนาจที่อยู?ประจำภาคพื้นมหาสมุทร
อินเดียและมหาสมุทรแปซิฟäกเพราะความสัมพันธNและผลประโยชนNที่ยึดโยงกับดินแดนอาณานิคมโพ#นทะเล 

(Territories) ได#แก? หมู?เกาะ Mayotte La Réunion, New Caledonia และ French Polynesia โดยได#วาง

กำลังทางเรือในพื้นที่อย?างถาวรเพื่อการรักษาผลประโยชนNทางทะเลในดินแดนดังกล?าว และมีส?วนร?วมใน 

การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางทะเลในภูมิภาค โดยเฉพาะการดำเนินการร?วมกับประเทศหุ#นส?วนทาง

ยุทธศาสตรNอย?างอินเดีย ญ่ีปุåน สหรัฐฯ อินโดนีเซีย สิงคโปรN ออสเตรเลีย และเวียดนาม 
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            ทั ้งน ี ้  ฝรั ่งเศสยังเปcนประเทศแรกในสหภาพยุโรปที ่กำหนดยุทธศาสตรNต?อภูมิภาค 

อินโด-แปซิฟäก เมื่อปQ ๒๕๖๑ ซึ่งกล?าวถึงประเด็นสำคัญ ได#แก? การแก#ไขข#อพิพาทด#วยการเจรจาและกลไกพหุภาคี  

การมีส?วนร?วมรักษาความมั่นคงทางทะเลในภูมิภาค การสร#างความเข#มแข็งให#กับรัฐอธิปไตย และการรณรงคNเพื่อรับมือ

ต?อสภาพความเปลี ่ยนแปลงภูมิอากาศ นอกจากนี ้ ยังได#กล?าวถึงการขยายบทบาทในฐานะมหาอำนาจของจีน 

ว?าเปcนการเปลี่ยนดุลอำนาจและท#าทายระบบคุณค?าแบบประชาธิปไตย อีกทั้งก?อให#เกิดข#อห?วงกังวลเกี่ยวกับผลกระทบ

ด#านความม่ันคง ในทางปฏิบัติ ฝร่ังเศสจึงได#ส?งเรือรบจากฐานทัพ New Caledonia สัญจรผ?านบริเวณทะเลจีนใต#บ?อยคร้ัง 

โดยกองทัพฝรั่งเศสยืนยันจะดำเนินการดังกล?าวอย?างน#อยปQละสองครั้งเพื่อยืนยันต?อหลักเสรีภาพการเดินเรือและบินผ?าน

ตามกฎหมายระหว?างประเทศ 

                นอกจากน้ี ฝรั ่งเศสยังให#ความสนใจต?อการดำเนินความร?วมมือเกี ่ยวความตระหนักรู# 

ภาพสถานการณNทางทะเล (Maritime Domain Awareness: MDA) ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี รวมถึงศูนยNข#อมูล 

Information Fusion Center (IFC) ในสิงคโปรN อินเดีย และมาดากัสการN ซ่ึงฝร่ังเศสได#ต้ังผู#ประสานงานสำหรับแลกเปล่ียน

ข#อมูลข?าวสารทางทะเลไปประจำการ อีกทั้งยังร?วมดำเนินความร?วมมือด#าน MDA ของสหภาพยุโรปในนามโครงการ 

CRIMARIO ซ่ึงมีเปZาหมายคือการแลกเปล่ียนข#อมูลกับประเทศในมหาสมุทรอินเดียอีกด#วย  

๓) สหพันธ+สาธารณรัฐเยอรมัน แสดงการสนับสนุนการใช#เสรีภาพการเดินเรือและ 
บินผ?านบริเวณทะเลจีนใต# โดยได#เริ ่มส?งเรือรบประเภทฟริเกตให#เดินทางผ?านเส#นทางมหาสมุทรอินเดียและ

มหาสมุทรแปซิฟäก รวมถึงพื้นที่พิพาทดังกล?าวในช?วงปQ ๒๕๖๔ จนถึงปQ ๒๕๖๕ พร#อมทั้งเน#นย้ำถึงข#อผูกมัดเชิง

นโยบายท่ีจะส?งกำลังทางเรือและอากาศไปยังพ้ืนท่ีทะเลจีนใต#อย?างต?อเน่ืองในระยะ ๒ – ๓ ปQ  

๔) สหราชอาณาจักร ได#เผยแพร?เอกสารนโยบาย Global Britain in a Competitive Age: 
the Integrated Review of Security, Defence, Development and Foreign Policy พร#อมทั้งข#อสั่งการ (Command 

paper) Defence in a Competitive Age เมื ่อเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ซึ ่งกล?าวถึงแนวทางการโน#มเอียงสู ?ภ ูม ิภาค                        

อินโด-แปซิฟäก (Tilt to the Indo-Pacific) อันเปcนส?วนหนึ่งของการฟ©™นฟูนโยบายเพื่อเชื่อมสัมพันธNต?อประเทศต?าง  ๆ                      

ในโลกภายหลังการออกจากสหภาพยุโรปหรือ “Global Britain” โดยระบุว?า สหราชอาณาจักรต#องเพิ่มการปฏิสัมพันธNกับ

ประเทศในอินโด-แปซิฟäกเพื่อความมั่นคงของตน เนื่องจากการค#ากับประเทศในเอเชียอาศัยเส#นทางการเดินเรือผ?านพื้นท่ี

ดังกล?าวและอาจได#รับความเส่ียงจากเหตุการณNท่ีมีการปäดก้ันเส#นทางสัญจรไม?ว?าการกระทำโดยเจตนาหรืออุบัติเหตุ ท้ังน้ี 

ยังกล?าวถึงอินโด-แปซิฟäกว?าเปcนภูมิภาคที่กำลังเผชิญภัยคุกคามจากการแพร?ขยายอาวุธนิวเคลียรN อาชญากรรมข#ามชาติ

และการก?อการร#าย รวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อีกทั้งยังเปcนศูนยNกลางการแข?งขันทางภูมิรัฐศาสตรN 

โดยเฉพาะกรณีข#อพิพาททะเลจีนใต#และทะเลจีนตะวันออก ซึ ่งการดำเนินบทบาทของจีนในด#านต?าง ๆ รวมถึง 

ด#านการทหารจะส?งผลกระทบต?อผลประโยชนNของสหราชอาณาจักร อันจะนำไปสู?ความตึงเครียดบริเวณพื้นที่ทางทะเล 

รวมถึงประเด็นความขัดแย#งท่ีส?งผลต?อกฎกติกาเก่ียวกับการค#าและเทคโนโลยี  

                 ในการนี้ จึงมีการมอบนโยบายให#กระทรวงกลาโหมดำเนินการที่เกี่ยวข#อง ประกอบด#วย  

(๑) การนำกำลังทางเรือออกปฏิบัติการในน?านน้ำของภูมิภาคอินโด-แปซิฟäก รวมถึงกองเรือ Carrier Strike Group, 

Offshore Patrol Vessels, Littoral Response Group และ Type 31 frigates ตามลำดับ ในห#วงปQ ๒๕๖๔ – ๒๕๗๓  

เพื่อสนับสนุนการใช#เสรีภาพการเดินเรือและบินผ?าน (๒) การเพิ่มปฏิสัมพันธNกับประเทศในภูมิภาค รวมถึงกิจกรรม                           

การสร#างเสริมขีดความสามารถและการฝùกอบรม การพัฒนาเครือข?ายความร?วมมือในกรอบความร?วมมือ Five Power 
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Defence Arrangements (FPDA) ความร?วมมือกับกลุ ?มประเทศสมาชิกอาเซียน และภาคอุตสาหกรรมการปZองกัน

ประเทศในออสเตรเลีย ญี่ปุåน เกาหลีใต# อินเดีย (๓) การคุ#มครองเส#นทางเดินเรือเพื่อการสัญจรผ?านภูมิภาค       

อินโด - แปซิฟäกโดยอาศัยฐานทัพเรืออังกฤษที่อยู?กับดินแดนอาณานิคมโพ#นทะเล โครงสร#างพื้นฐานของ

ประเทศพันธมิตร และการพัฒนาศูนยNการฝùกอบรมเพิ่มเติมที่ประเทศโอมาน และ (๔) การขยายเครือข?ายของ

ผู#แทนและท่ีปรึกษาด#านการทหารในภูมิภาค 

๒.๕.๕ กลุ6มประเทศในเอเชียใตS ปากีสถาน บังกลาเทศ ศรีลังกา และมัลดีฟสN มีแนวโน#มต#อง
รับมือต?อภัยคุกคามที่ประสบในปbจจุบันต?อไป โดยเฉพาะอาชญากรรมข#ามชาติ ได#แก? การขนส?งสินค#าผิดกฎหมาย 

อาทิ ยาเสพติด อาวุธ และสินค#าหนีภาษี การลักลอบนำคนเข#าเมือง และการทำประมงแบบผิดกฎหมาย  

ทั้งนี้ ในส?วนของบังกลาเทศ ต#องรับมือกับข#อท#าทายในการรองรับผู#พลัดถิ่นจากรัฐยะไข?                 

ซึ่งผู#พลัดถิ่นดังกล?าวอาจเข#าไปเกี่ยวข#องกับอาชญากรรม เช?น การค#ายาเสพติดและการค#ามนุษยN อีกทั้งยังมี

กรณีผู#พลัดถ่ินท่ีลักลอบออกจากประเทศทางทะเลเพ่ือไปยังมาเลเซียและอินโดนีเซีย ซ่ึงมีความเส่ียงต?อกรณีเรือ

อับปางในอ?าวเบงกอลและทะเลอันดามัน 

๒.๕.๖ สาธารณรัฐอินเดีย ให#ความสำคัญต?อการรักษาและปกปZองผลประโยชนNแห?งชาติ              
ทางทะเล โดยเฉพาะในมหาสมุทรอินเดียซึ่งมีความสำคัญในเชิงยุทธศาสตรNทั้งด#านความมั่นคง เศรษฐกิจ และ

พลังงาน รวมทั้งเส#นทางคมนาคมขนส?งทางทะเลที่สำคัญ โดยการขยายบทบาทของจีนในภูมิภาคดังกล?าว                          

เม ื ่อม ีการดำเน ินโครงการ Belt and Road Initiative ประกอบกับกรณีพิพาทเร ื ่องเขตแดนทางบก                          

ทำให#อินเดียพยายามสร#างเสริมขีดความสามารถด#านความมั่นคงทางทะเลร?วมกับมิตรประเทศเพื่อทัดทาน

อิทธิพลของจีนอย?างชัดเจนย่ิงข้ึน  

           ในภาพรวม อินเดียได#ส?งเสริมความร?วมมือกับสหรัฐฯ ประเทศในกลุ ?ม QUAD 

ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต#และองคNกรอาเซียน ตลอดจนประเทศที่มีส?วนได#ส?วนเสียในภูมิภาค อาทิ 

ฝรั่งเศส โดยร?วมสนับสนุนหลักเสรีภาพการเดินเรือและบินผ?านในทะเลจีนใต#และการปฏิบัติตามกฎหมาย

ระหว?างประเทศ อีกทั้งยังแสดงนโยบายที่มุ?งเน#นความร?วมมือทางทะเลระดับภูมิภาคภายใต#แนวคิดเศรษฐกิจ

ภาคทะเลบนพื้นฐานของความสอดคล#องกันระหว?างนโยบาย Security and Growth for All in the Region 

(SAGAR) ความริเร ิ ่ม Indo Pacific Oceans Initiative ของอินเดีย และเอกสาร ASEAN Outlook for the Indo-Pacific  
ซึ่งประกอบด#วย ๗ ประเด็นสำคัญ ได#แก? สมุทราภิบาล การวางแผนเชิงพื้นที่ทางทะเล (Marine Spatial Planning) 

บริเวณชายฝbáงและการท?องเที่ยว การทำประมงและเพาะเลี้ยงสัตวNน้ำ การพัฒนาเทคโนโลยีและการผลิต

ภาคอุตสาหกรรม ความเชื่อมโยงของระบบโลจิสติกสN รวมถึงการขนส?งทางทะเล การทำเหมืองแร?และการขุดเจาะ

พลังงานนอกชายฝbáง และการปฏิสัมพันธNกับต?างประเทศในเชิงยุทธศาสตรNและความม่ันคง ท้ังน้ี ในทางปฏิบัติ มี

ความคืบหน#าของการผลักดันความร?วมมือท่ีสำคัญ ดังน้ี 
           ๑) การพัฒนาความเชื่อมโยง (Connectivity) ระดับภูมิภาค ซึ่งอินเดียร?วมผลักดัน
โครงการความเชื่อมโยงของเส#นทางทางทะเล ได#แก? ท?าเรือเชื่อมเส#นทางระนอง-เจนไน-จิตตะกอง-บังกลาเทศ 

ระเบียงเศรษฐกิจ Kaladan Multi-Modal Transit Transport และแผนงาน BIMSTEC Master Plan for 

Transport Connectivity ซึ ่งรับรองในที่ประชุมระดับผู#นำของ BIMSTEC เมื่อเดือนเมษายน ๒๕๖๕ โดย



- ๑๔๘ - 
 

กำหนดเปZาหมายให#มีการพัฒนาระบบนิเวศทางเศรษฐกิจสำหรับการเดินเรือเส#นทางเลียบชายฝbáง (Coastal 

shipping ecosystem) ในอ?าวเบงกอล   

           ๒) การส6งเสริมความร6วมมือดSานความมั่นคงทางทะเลกับเพื่อต6อตSานภัยคุกคาม
ขSามชาติ รวมถึงความร?วมมือด#านการต?อต#านการก?อการร#ายและอาชญากรรมข#ามชาติในกรอบความริเริ่มแห?ง
อ?าวเบงกอลว?าด#วยความร?วมมือหลากหลายสาขาทางเทคนิคและเศรษฐกิจ (Bay of Bengal Initiative for 

Multi-sectoral Technical and Economic Cooperation: BIMSTEC) และความร?วมมือทวิภาคีก ับประเทศ 

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต# ซึ่งรวมถึงการแลกเปลี่ยนข#อมูลเรือผ?านระบบ White Shipping เพื่อส?งเสริมความปลอดภัย

ด#านการเดินเรือ  

           ๓) การควบคุมเสSนทางคมนาคมทางทะเลที่ประชิดอาณาเขตทางทะเลของตน อาทิ 
การเพิ ่มขีดความสามารถของฐานทัพบริเวณหมู ?เกาะอันดามันและนิโคบารN (Andaman and Nicobar                                

Tri-command) การฝùกร?วมทางทะเลกับประเทศหุ#นส?วน การค#าอาวุธและยุทโธปกรณNให#กับรัฐชายฝbáง และ                       

การเสนอตัวขอเข#าร?วมการลาดตระเวนบริเวณช?องแคบมะละกา  

๒.๕.๗ ญี่ปุ ëน ให#ความสนใจติดตามความเคลื ่อนไหวของจีนในทะเลจีนใต#อย?างใกล#ชิด 
เนื่องจากห?วงกังวลเรื่องการนำกลยุทธNในพื้นที่ดังกล?าวมาใช#กับกรณีพิพาทเกี่ยวกับการอ#างสิทธิทับซ#อนบริเวณ

ทะเลจีนตะวันออก อีกทั้งมุ?งเสริมสร#างความร?วมมือระหว?างประเทศทั้งความร?วมมือทวิภาคีกับประเทศที่มี

ทัศนะใกล#เคียงกัน (สหรัฐฯ อินเดีย ออสเตรเลีย) กลุ?ม QUAD และกลุ?มอาเซียน โดยเฉพาะอย?างยิ่ง ญี่ปุåน 

ให#ความสำคัญต?อการทูตแบบพหุภาคีรวมถึงหลักการรวมกลุ?มของภูมิภาค (Regional Integration) และ                      

ความเปcนแกนกลางของอาเซียน (ASEAN Centrality) เพื่อสร#างความเข#มแข็งของแนวร?วมในการสกัดก้ัน                              

การขยายอิทธิพลทางทะเลของจีน ซึ่งญี่ปุåนดำเนินบทบาทเชิงรุกอย?างการให#ความช?วยเหลือระหว?างประเทศ

การเผยแพร?แนวคิดเสรีภาพการเดินเรือและบินผ?าน รวมถึงหลักนิติธรรม (Rule of Law) ในการดำเนิน

กิจกรรมทางทะเล รวมถึงร?วมลงทุนทางวิชาการและเศรษฐกิจภาคทะเล  

  ๒.๕.๘ สาธารณรัฐเกาหลี มีความสัมพันธNอันดีกับประเทศในภูมิภาคและสงวนท?าทีต?อประเด็น
ที่มีความละเอียดอ?อนด#านการทหารรวมถึงการขยายอิทธิพลของจีน แต?ขณะเดียวกันก็รักษาความสัมพันธNใกล#ชิด

กับสหรัฐฯ และพันธมิตร โดยมีการเข#าร?วมการฝùกซ#อมทางทะเลที่มีนัยของการปZองปรามจีน อาทิ การฝùก Pacific 

Vanguard ร?วมกับสหรัฐฯ ญี ่ป ุ åน และออสเตรเลีย และการฝùก Talisman Sabre 2021 ร?วมกับญี ่ปุåน 

นิวซีแลนดN สหราชอาณาจักร และแคนาดา นอกจากนี้ บริษัทสัญชาติเกาหลีใต# อาทิ Hyundai และ Daewoo 

ยังเปcนผู#ให#บริการต?อเรือให#กับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต# อาทิ ฟäลิปปäนสN อินโดนีเซีย และมาเลเซีย  

ซ่ึงอยู?ระหว?างการปรับปรุงกำลังทางเรือให#ทันสมัย 

  ๒.๕.๙ สหพันธรัฐรัสเซีย มียุทธศาสตรNที ่มุ ?งสู ?การเปcนผู #นำระดับโลก รวมถึงการรักษา
ผลประโยชนNในบริเวณอาณาเขตทางทะเลและเส#นทางการเดินเรือของตน ประกอบด#วยทะเลดำ ทะเลบอลติก 

ทะเลเมดิเตอรNเรเนียน ทะเลแคสเปQยน ภูมิภาคอารNกติก มหาสมุทรอินเดีย มหาสมุทรแปซิฟäก ทะเลแดง รวมถึง

เส#นทางทะเลเหนือ (Northern Sea Route: NSR) บริเวณขั้วโลกเหนือ ขณะเดียวกัน รัสเซียพยายามต?อต#าน

การรุกคืบของอิทธิพลจากสหรัฐฯ และประเทศตะวันตก โดยเฉพาะการจัดการปbญหาพรมแดนทางทะเลร?วมกับ

ยูเครนและองคNกรสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ (North Atlantic Treaty Organization: NATO) บริเวณทะเลดำ
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และทะเลอะซอฟ ซึ่งสถานการณNความขัดแย#งระหว?างรัสเซียและยูเครนเมื่อปQ ๒๕๖๕ ยังทำให#องคNกร NATO 

ขยายสมาชิกภาพและอาจมีแนวโน#มร้ือฟ©™นบทบาทด#านความม่ันคงระดับภูมิภาคเพ่ิมข้ึนในการปZองปรามรัสเซีย 

  ทั ้งนี ้ ร ัสเซียได#ส?งเสริมบทบาทด#านความร?วมมือทางทะเล อาทิ ๑) การจัดตั ้งกองเรือ                    

ภาคอารNกติก (Northern Fleet-United Strategic Command) เมื ่อปQ ๒๕๕๙ เพื ่อปกปZองผลประโยชนN                

ด#านพลังงาน ๒) การจัดตั้งฐานทัพเรือนอกประเทศ ซึ่งมีการสร#างฐานทัพเรือ Tartus ในซีเรีย และฐานทัพ

บริเวณชายฝbáงทะเลแดงในซูดาน ๓) การกระชับความร?วมมือกับอินเดียเพื่อขยายอิทธิพลในมหาสมุทรอินเดีย และ 

๔) การส?งเสริมความร?วมมือทั้งแบบพหุภาคีและทวิภาคีกับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต# รวมถึงการขายอาวุธ

ท่ีอาจมีนัยต?อการเพ่ิมบทบาทของรัสเซียในภูมิภาค  

๒.๕.๑๐ สหรัฐอเมริกา ให#ความสำคัญกับการปกปZองผลประโยชนNและความมั ่นคงทางทะเล             
โดยมุ?งปกปZองเส#นทางเดินเรือและขนส?งสินค#าซึ่งเปcนปbจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ รวมถึงการติดตามความเคลื่อนไหว         

ของประเทศที่จะเปcนภัยคุกคามต?อผลประโยชนNดังกล?าว ตลอดจนการปZองกันภัยคุกคามรูปแบบใหม?โดยเฉพาะ

อาชญากรรมข#ามชาติ นอกจากน้ี ยังให#ความสำคัญกับมิติของทรัพยากรและส่ิงแวดล#อมอย?างการแก#ไขวิกฤตโลกร#อนมาก

ขึ ้น โดยเชื ่อว?าการเปลี ่ยนแปลงระดับน้ำทะเลจะส?งผลกระทบต?อการปฏิบัติการด#านการทหารได# ทั ้งนี ้ สหรัฐฯ                         

ให#ความสำคัญต?อมหาสมุทรแปซิฟäกและภูมิภาคเอเชีย ซึ่งเห็นได#จากแนวทาง Pivot to Asia ในสมัยอดีตประธานาธิบดี 

โอบามา และหลักการ Free and Open Indo-Pacific ในสมัยประธานาธิบดี ทรัมป  โดยมุ?งเน#นการดำเนินการร?วมกับ

เครือข?ายพันธมิตรและคู?เจรจาระดับต?าง ๆ เพื่อรักษาระเบียบโลกเสรี (Liberal World Order) ซึ่งมีนัยของการสกัดก้ัน

อิทธิพลของจีนในภูมิภาค ประกอบด#วย ๑) หลักอธิปไตยและการเปcนอิสระของชาติต?าง ๆ ๒) การแก#ไขความขัดแย#ง                          

ด#วยสันติวิธี (๓) การค#าและการลงทุนเพื่อพัฒนาความเชื่อมโยงระหว?างประเทศที่เปäดกว#าง เสรี และเปcนธรรม และ                                   

๔) การรักษากติการะหว?างประเทศ รวมถึงหลักเสรีภาพการเดินเรือและบินผ?าน และในปQ ๒๕๖๔  มีการเผยแพร? 

หลักการทหาร Integrated Defense ซ่ึงกำหนดแนวทางการบูรณาการการจัดการความขัดแย#งในทุกมิติ (Domain) ได#แก? 

สงครามตามแบบ นิวเคลียรN ไซเบอรN อวกาศ ข#อมูลข?าวสาร รวมถึงการร?วมมือกับพันธมิตรและหุ#นส?วน 

ทุกระดับเพ่ือสร#างความได#เปรียบเหนือคู?ต?อสู#หรือคู?แข?ง 

                ในทางปฏิบัติ สหรัฐฯ ดำเนินความร?วมมือกับเครือข?ายพันธมิตร หุ#นส?วน และคู?เจรจาหลาย

ระดับ รวมถึงกลุ ?ม  QUAD กลุ ?มความร?วมมือไตรภาคี AUKUS กลุ ?ม Five Eyes ซึ ่งเปcนพันธมิตรด#านข?าวกรอง 

ทางความมั่นคง กลุ?มอาเซียน และการดำเนินนโยบาย Build Back Better ร?วมกับกลุ?มประเทศ G7 เพื่อจำกัดการเติบโต

ด#านเศรษฐกิจและการค#าของจีน ทั้งนี้ ขณะที่สหรัฐฯ ดำเนินการช?วยเหลือประเทศพันธมิตรผ?านโครงการการพัฒนา 

ในด#านต?าง ๆ อาทิ การค#า การลงทุนด#านโครงสร#างพื้นฐาน การส?งเสริมสิทธิมนุษยชนและนิติรัฐ การรับมือต?อ 

การแพร?ระบาดของโรคโควิด-19 และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การดำเนินความร?วมมือในมิติด#านการทหาร 

ยังเปcนปbจจัยที ่นำไปสู ?การเพิ ่มขึ ้นของกำลังทหาร การสะสมยุทโธปกรณN และการซ#อมรบ โดยความท#าทาย                                     

ที่สหรัฐอเมริกาต#องเผชิญคือการแข?งขันกับจีนโดยใช#เครื่องมือทางการเมือง เศรษฐกิจ และการทูตเพื่อสานสัมพันธNกับ

มิตรประเทศอย?างสมดุลและต#องระวังการเผชิญหน#าทางการทหารโดยตรงกับจีน โดยเฉพาะในพื้นที่ทะเลจีนใต#ที่มี                            

การปฏิบัติการ FONOPs อย?างต?อเนื่องนับแต? ปQ ๒๕๕๖ เพื่อคัดค#านการอ#างกรรมสิทธิ์เหนือพื้นที่ทางทะเลเกินกว?า                                 

ที่พึงได# (Excessive maritime claim) ของจีนอันปäดก้ันช?องทางคมนาคมระหว?างประเทศ อีกทั้งมีการเตรียมการถ?ายทอด

เทคโนโลยีเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียรNให#กับออสเตรเลียตามความตกลง AUKUS 
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 ๓. สถานการณ+ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตS 
    ๓.๑ ภาพรวม  
  ๓.๑.๑ ความคืบหนSาของการส6งเสริมความร6วมมือทางทะเล การรวมกลุ?มระดับภูมิภาค
ภายใต#กรอบอาเซียนมีความรุดหน#าในการผลักดันความร?วมมือทางทะเลซึ่งครอบคลุมถึงกิจการของประชาคม

ทั้งสาม รวมถึงประเด็นการเมืองและความมั่นคง เศรษฐกิจภาคทะเล การอนุรักษNทรัพยากรทางทะเลและ

ชายฝbáงและการพัฒนาอย?างย่ังยืน  

  ๓.๑.๒ ความทSาทายของการดำเนินความร6วมมือ ความขัดแย#งระดับภูมิภาคซึ่งมีแนวโน#ม                      
ที่จะยกระดับไปสู?ประเด็นปbญหาระดับโลกอย?างกรณีการใช#ประโยชนNจากเส#นทางเดินเรือที่มีความสำคัญ                         

เชิงยุทธศาสตรNในทะเลจีนใต# ได#เปcนทั้งโอกาสและความท#าทายสำหรับองคNกรอาเซียน ในระยะที่ผ?านมา 

อาเซียนพยายามวางบทบาทเปcนแกนกลางเพื่อประสานความร?วมมือระหว?างประเทศผู#มีส?วนได#ส?วนเสีย                    

ทั ้งประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศคู ?เจรจา (Dialogue partners) จากนอกภูมิภาค รวมถึงในด#าน                        

ความม่ันคงทางทะเลซึ่งมีการหารือเกี่ยวกับมาตรการสร#างเสริมความไว#เนื้อเชื่อใจ (Confidence building 

measures) การทูตเชิงปZองกัน (Preventive diplomacy) และการแก#ไขความขัดแย#งด#วยวิธีการอันสันติ 

(Peaceful settlement of disputes) บนพื้นฐานของกฎหมายระหว?างประเทศ อย?างไรก็ดี สถานการณN                        

ที่ประเทศสมาชิกมีผลประโยชนNและความสัมพันธNต?อประเทศภายนอกที่แตกต?างกัน สามารถเปcนอุปสรรคต?อ

การดำเนินบทบาทร?วมกันเพื่อจัดการปbญหาระดับภูมิภาคได# โดยเฉพาะอย?างยิ่งเมื่อมีปbจจัยที่กระทบต?อ                         

ความไว#เนื้อเชื่อใจระหว?างประเทศในภูมิภาค ได#แก? ข#อพิพาทเกี่ยวกับการจัดการเขตแดน การสะสมอาวุธ

ยุทโธปกรณNเพื่อการปZองกันประเทศทางทะเลรวมถึงการดำเนินยุทธศาสตรNเชิงปZองปราม การสร#างเครือข?าย

พันธมิตรด#านการทหาร ตลอดจนความเคล่ือนไหวด#านการทหารของประเทศมหาอำนาจในภูมิภาค 

๓.๑.๓ แนวโนSมระยะต6อไป อาเซียนมีแนวโน#มที่จะมีการพัฒนาและการเติบโตทางเศรษฐกิจ 
และจะกลายเปcนพื้นที่การแข?งขันของมหาอำนาจ เนื่องจากการเคลื่อนย#ายการค#าและการลงทุนจากยุโรปและสหรัฐฯ 

ประกอบกับการแสวงหาพันธมิตรในอาเซียน อาจส?งผลให#จีนและอินเดียเข#ามามีบทบาทในอาเซียนมากขึ้นตามไปด#วย 

สถานการณNดังกล?าวจึงเปcนอุปสรรคต?อความพยายามรักษาความเปcนเอกภาพ ตลอดจนการรักษาสมดุลอำนาจ

และการดำรงสถานะที่มั ่นคงในระบบการเมืองและความมั่นคงระหว?างประเทศของอาเซียน โดยท?าทีของ

ประเทศสมาชิกมีความแตกต?างกันระหว?างสองกลุ?มหลัก ได#แก? ประเทศที่มีความขัดแย#งกับจีนเรื่องการอ#างสิทธิ 

ทางทะเลเปcนพื้นที่ทับซ#อนกันและต#องการสร#างเสริมความสัมพันธNกับประเทศนอกภูมิภาค เพื่อถ?วงดุลกับ

บทบาทของจีน และประเทศที่ไม?ใช?คู?ขัดแย#งกับจีน ซึ่งพยายามรักษาความเปcนกลางในการดำเนินปฏิสัมพันธN

กับประเทศมหาอำนาจ 

ทั ้งนี ้ แนวโน#มของสถานการณNความมั่นคงทางทะเลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต# 

สามารถพิจารณาได#จากปbจจัยที่เกี ่ยวข#อง รวมถึงพัฒนาการของการสร#างเสริมความร?วมมือภายใต#กรอบ

อาเซียน พัฒนาการของประเด็นความมั่นคงในภูมิภาค ประกอบกับการยุทธศาสตรNความมั่นคงทางทะเลของ

ประเทศสมาชิก โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

    ๓.๒ พัฒนาการสำคัญของการสรSางเสริมความร6วมมือทางทะเลภายใตSกรอบอาเซียน มีการส?งเสริม             
ความร?วมมือทางทะเลอย?างเปcนองคNรวม โดยนอกจากจะบรรจุประเด็นดังกล?าวอยู?ในแผนงานของประชาคม 
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ด#านการเมืองและความมั ่นคงอาเซียน หรือ ASEAN Political-Security Community (APSC) Blueprint                  

ซึ่งกำหนดให#มีการจัดตั้งกลไกหารือ ASEAN Maritime Forum (AMF) เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมอง ผลักดัน และ

ติดตามความร?วมมือทางทะเลในภาพรวม เสาหลักด#านเศรษฐกิจ และเสาหลักด#านสังคมและวัฒนธรรม  

ยังมีการหารือเกี ่ยวกับการดำเนินความร?วมมือทางทะเลภายใต#ขอบเขตภารกิจของกลไกที่เกี ่ยวข#องด#วย  

โดยสรุปพัฒนาการสำคัญท่ีจะมีผลต?อการดำเนินงานต?อไปในระยะ ๕ ปQ ดังน้ี 

  ๓.๒.๑ ดSานการเมืองและความมั่นคง อาเซียนพยายามวางบทบาทเปcนแกนกลางเพื่อประสาน       
ความร?วมมือในภูมิภาคอินโด-แปซิฟäกในบริบทที่มีการแข?งขันทางยุทธศาสตรNรุนแรงยิ่งขึ้นอันสืบเนื่องจากการขยาย

อิทธิพลของจีนในฐานะประเทศมหาอำนาจใหม? ประกอบกับนโยบายของสหรัฐอเมริกา รวมถึงประเทศพันธมิตรและ

หุ#นส?วน ซึ่งหันกลับมาให#ความสนใจต?อเอเชียเพื่อรักษาผลประโยชนNของตน โดยเฉพาะการใช#ประโยชนNจากช?องทาง

คมนาคมทางทะเล โดยเอกสาร ASEAN Outlook on the Indo Pacific ได#กำหนดท?าทีการดำเนินปฏิสัมพันธN                                 

แบบยึดถือกฎกติกา (Rule-Based Order) การปฏิบัต ิตามกฎหมายระหว?างประเทศ การแก#ไขความขัดแย#ง                         

ด#วยสันติวิธี และการส?งเสริมความร?วมมือในทุกมิติ รวมถึงความร?วมมือทางทะเล อีกทั้งเปäดรับการมีส?วนร?วมของ

ประเทศคู?เจรจา ประกอบด#วยสหรัฐฯ จีน ออสเตรเลีย อินเดีย เกาหลีใต# ญ่ีปุåน และสหภาพยุโรป  

           ในทางปฏิบัติ ประเทศสมาชิกอาเซียน ร?วมกับคู?เจรจา มีความคืบหน#าของการผลักดัน 

ความร?วมมือทางทะเลภายใต#กลไกความร?วมมือด#านการเมืองและความม่ันคง ดังน้ี 

           ๑) การดำเนินการตามปฏิญญาว6าดSวยแนวปฏิบัติของภาคีในทะเลจีนใตS (Declaration of 
the Conduct of Parties in the South China Sea: DOC) จีนและประเทศสมาชิกอาเซียนดำเนินการเจรจาจัดทำ
ประมวลการปฏิบัติในทะเลจีนใต# (Code of Conduct in the South China Sea: COC) พร#อมทั้งเน#นย้ำถึงหลัก

ความสอดคล#องกับกฎหมายระหว?างประเทศ โดยเฉพาะอนุสัญญาสหประชาชาติว?าด#วยกฎหมายทะเล (UNCLOS)  

ค.ศ. ๑๙๘๒ โดยประเทศนอกภูมิภาคซึ่งเปcนผู#มีส?วนได#ส?วนเสียต?อการใช#เส#นทางคมนาคมทางทะเลยังแสดงความ

ต#องการมีส?วนร?วมในกระบวนการพิจารณาดังกล?าวด#วย  

           ๒) ก ล ไ ก  ASEAN Regional Forum (ARF)  Inter-sessional Meeting on 
Maritime Security (ISM) อยู?ระหว?างการเตรียมการเสนอให#ท่ีประชุม ARF คร้ังท่ี ๒๙ รับรอง ARF Workplan 
on Maritime Security ค.ศ. ๒๐๒๒-๒๐๒๕ ซึ่งกำหนดประเด็นเร?งด?วน ได#แก? (๑) การส?งเสริมความตระหนักรู#

ภาพสถานการณNร?วม (Shared awareness) รวมถึงการแลกเปลี่ยนข#อมูลและแนวปฏิบัติอันเปcนเลิศ (๒) การสร#างเสริม

ความเชื่อมั่น (Confidence building) บนพื้นฐานของหลักกฎหมายระหว?างประเทศ รวมถึง UNCLOS กลไกและกรอบ

ความร?วมมือระดับภูมิภาค และ (๓) การสร#างเสริมขีดความสามารถ (Capacity-building) และความร?วมมือด#านการบังคับ

ใช#กฎหมายทางทะเลระดับภูมิภาค ทั้งนี้ การดำเนินความร?วมมือทางทะเลภายใต#กลไกของ ARF มีการดำเนิน

กิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนองคNความรู# แนวปฏิบัติที่ดี และข#อมูลนโยบายและแผนงานของประเทศผู#เข#าร?วม  

โดยมุ?งเน#นการส?งเสริมความร?วมมือด#านความมั่นคง (Maritime security) ความปลอดภัย (Maritime safety) 

และการบังคับใช#กฎหมาย (Maritime law enforcement) ในบริบททางทะเล เพื่อสร#างเสริมความโปร?งใสและ 

การดำเนินปฏิสัมพันธNแบบยึดถือกติกา (Rule-based order) ซึ่งประเด็นทางทะเลที่ได#รับความสนใจในปbจจุบัน 

รวมถึงการกระทำอันเปcนโจรสลัดและการปล#นเรือ การก?อการร#าย การค#นหาและกู#ภัย การอนุรักษNทรัพยากรและ 
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การจัดการภัยพิบัติ การจัดการปbญหาการทำประมง IUU และความท#าทายของปฏิบัติการทางทะเลในห#วงการแพร?

ระบาดของโรคโควิด-19 

           ๓) กลไก ASEAN Defense Minister’s Meeting (ADMM/ADMM-Plus) 
มุ?งเน#นการเสริมสร#างความไว#เนื้อเชื่อใจ (Confidence building) ระหว?างประเทศสมาชิกอาเซียนและคู?เจรจา                  

โดยปbจจุบัน ไทยและสหรัฐฯ เปcนประธานร?วมคณะทำงานผู#เชี่ยวชาญ (Expert Working Group) ด#านความมั่นคงทาง

ทะเล ในห#วงปQ ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ และอยู?ระหว?างการดำเนินกิจกรรม ได#แก? การจัดฝùก Table Top Exercise โครงการ

ฝùกอบรม Future Leader Program การประชุม Maritime Security Conference และการจัดทำ Maritime 

Security Roadmap ซึ่งกำหนดแนวทางการดำเนินความร?วมมือด#านความมั่นคงทางทะเลหลังปQ ๒๕๖๖ โดยได#

มีการนำประเด็นความร?วมมือด#านการพัฒนาเศรษฐกิจภาคทะเลอย?างย่ังยืนมาพิจารณาด#วย 

           ๔ )  ก ล ไ ก ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC)/ 
ASEAN Senior Officials Meeting on Transnational Crime (SOMTC) เปcนกลไกที ่มุ ?งเน#นการสร#างเสริม
ความร?วมมือด#านการต?อต#านอาชญากรรมข#ามชาติ โดยมีการออกปฏิญญา ASEAN Declaration on Transnational 

Crime ค.ศ. ๑๙๙๗ และแผนปฏิบัติการ the ASEAN Plan of Action to Combat Transnational Crime 

(2016-2025) รวมถึงแผนงานรองรับ ในส?วนของอาชญากรรมทางทะเลได#มีการกำหนดให#ปbญหาการกระทำ 

อันเปcนโจรสลัด (Sea piracy) เปcนประเด็นเร?งด?วน อีกทั ้งมีการดำเนินการเพื ่อศึกษาความเปcนไปได#ของ 

การขยายขอบเขตความร?วมมือเก่ียวกับอาชญากรรมทางทะเลไปสู?การปล#นเรือ (Robbery) ซ่ึงเกิดข้ึนในเขตทางทะเลของ

ประเทศสมาชิก และภัยคุกคามทางทะเลรูปแบบใหม? (Non-traditional maritime security) อาทิ การลักลอบค#า 

ส่ิงผิดกฎหมาย (Smuggling) การใช#กำลังเข#ายึดเรือ (Hijacking) และการก?อการร#าย 

  ๓.๒.๒ ดSานเศรษฐกิจ  
   ๑) สาขาประมง - กลไก ASEAN Ministers on Agriculture and Forestry 
(AMAF) / ASEAN Senior Officials Meeting on Agriculture and Forestry (SOM-AMAF) มุ ?งเน#น
ความร?วมมือด#านประมงของอาเซียนตามแนวทางที่ระบุในเอกสารหลัก ได#แก? (๑) กรอบนโยบายการประมง

ระดับภูมิภาค ๑๒ ด#าน ซึ่งรวมถึงประเด็นด#านขยะทะเล (Marine debris) และ (๒) Strategic Plan of Action  

on ASEAN Cooperation on Fisheries (ค.ศ. ๒๐๒๑-๒๐๒๕) ซึ่งกำหนดแผนจัดกิจกรรมตามยุทธศาสตรN ๖ ด#าน 

เพื่อพัฒนาภาคประมงของอาเซียนให#มีความสามารถในการแข?งขัน ครอบคลุม ยืดหยุ?น และยั่งยืน อันจะนำไปสู? 

การเติบโตทางเศรษฐกิจ ลดความยากจน และสร#างความมั่นคงทางอาหารในภูมิภาค และ (๓) การแสดง

เจตนารมณNตามปฏิญญา Joint ASEAN-SEAFDEC Declaration on Regional Cooperation for Combating IUU Fishing 

and Enhancing the Competitiveness of ASEAN Fish and Fishery Products นอกจากน้ี อาเซียนยังให#ความสำคัญ

กับประเด็นย?อยด#านการประมง อาทิ (๑) การปฏิบัติตาม ASEAN Guidelines of Good Aquaculture 

Practices เพ่ือส?งเสริมแนวปฏิบัติท่ีดีในการเพาะเลี้ยงสัตวNน้ำประเภทต?าง ๆ ท้ังท่ีเปcนอาหาร สัตวNเลี้ยงสวยงาม 

และพืชทะเล และ (๒) ความร?วมมือด#านการต?อต#านการทำประมง IUU ผ?านเครือข?าย ASEAN Network for 

Combating IUU Fishing (AN-IUU) ซึ่งไทยเปcนผู#ริเริ่มและผู#ประสานงาน โดยส?งเสริมการแลกเปลี่ยนข#อมูล

เรือประมงผิดกฎหมายระหว?างประเทศสมาชิกอาเซียนในลักษณะ Real time ระหว?างหน?วยงานของกรม

ประมงอาเซียนผ?านระบบ AN – IUU Interactive Platform 
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   ๒) สาขาคมนาคม - กลไก ASEAN Transport Ministers Meeting (ATM)/ Senior 
Transport Officials Meeting (STOM)/ Maritime Transport Working Group (MTWG) ส ? ง เส ริม
ความเชื ่อมโยงด#านคมนาคมของอาเซียนตามแนวทางที่ระบุในเอกสารหลัก ได#แก? (๑) Master Plan on 

ASEAN Connectivity (MPAC) ค.ศ. ๒๐๒๕ ซึ่งมุ?งสร#างความเชื่อมโยงระหว?างการคมนาคมรูปแบบต?าง ๆ  

ในอาเซียน และ (๒) แผนงาน ASEAN Transport Strategic Plan: ATSP (หรือ Kuala Lumpur Transport 

Strategic Plan: KLTSP) ค.ศ. ๒๐๑๖-๒๐๒๕ ซึ ่งกำหนดเปZาหมายด#านการคมนาคมทางทะเล ๗ ด#าน 

นอกจากนี้ อาเซียนยังให#ความสำคัญกับประเด็นย?อยด#านการคมนาคมทางทะเล อาทิ (๑) การรวมตัวเปcน      

ตลาดการขนส?งทางทะเลร?วมอาเซียน (ASEAN Single Shipping Market: ASSM) โดยได#สร#างเกณฑNมาตรฐาน

ร?วมกัน เพื่ออํานวยความสะดวกและลดอุปสรรคต?าง ๆ เพื่อให#การขนส?งทางทะเลระหว?างประเทศในกลุ?ม

อาเซียนมีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ ้น (๒) การเสริมสร#างสมรรถนะและ ขีดความสามารถ 

ของท?าเรืออาเซียนให#เปcนที่ยอมรับ ผ?านโครงข?ายท?าเรืออาเซียน (ASEAN Network Ports) ซึ่งไทยมีท?าเรือใน

โครงข?าย ๓ แห?ง ได#แก? ท?าเรือกรุงเทพ ท?าเรือแหลมฉบัง และท?าเรือสงขลา และ (๓) การเพิ่มประสิทธิผลของห?วงโซ?

อุปทานในภูมิภาค โดยมีการคมนาคมทางทะเลเปcนตัวแปรท่ีสำคัญ 

   ๓) สาขาการท6องเที ่ยว - กลไก Meeting of the ASEAN Tourism Ministers             
(M-ATM)/ASEAN National Tourism Organisations (NTOs) มุ?งส?งเสริมความร?วมมือด#านการท?องเที่ยวของ
อาเซียน ตามแนวทางท่ีระบุใน ASEAN Tourism Strategic Plan (ATSP) ค.ศ. ๒๐๑๖-๒๐๒๕ เพ่ือให#อาเซียน

เปcนจุดหมายด#านการท?องเที่ยวที่มีคุณภาพ มอบประสบการณNที่มีเอกลักษณNและหลากหลาย และมุ?งพัฒนาการ

ท?องเที่ยวที่มีความรับผิดชอบ ยั่งยืน ครอบคลุม และสมดุล เพื่อร?วมสร#างความเปcนอยู?ที่ดีทางเศรษฐกิจและ

สังคมแก?ประชาชนอาเซียน โดยวางแผนจัดกิจกรรมตามยุทธศาสตรN ๒ ด#าน และเพิ่มโครงการใหม? ๓ โครงการ  

นอกจากนี้ อาเซียนยังให#ความสำคัญกับประเด็นย?อยด#านการท?องเที่ยว อาทิ (๑) การอำนวยความสะดวกแก?ผู#

เดินทางในช?วงโควิด-๑๙ ตามกรอบ ASEAN Travel Corridor Arrangement Framework (ATCAF) (๒) การสร#าง

ความเชื่อมั่นและส?งเสริมการฟ©™นตัวของภาคการท?องเที่ยวอาเซียนหลังโควิด-๑๙ ตามแผน Post-COVID-๑๙ 

Recovery Plan for ASEAN Tourism (๓) การสร#างมาตรฐานวิชาชีพที่เกี่ยวข#องกับการท?องเที่ยวตามความตกลง 

Mutual Recognition Arrangement for Tourism Professionals (MRA-TP) และ (๔)  การ เปล ี ่ ยนแปลงการ

ท?องเที่ยวอาเซียน โดยใช#เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม เพื่อนำไปสู?การท?องเที่ยวที่ครอบคลุมและมีการ

แข?งขันอย?างเท?าเทียมและเปcนธรรม   

 ๓.๒.๓ ดSานการอนุรักษ+ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลSอม  
   ๑) การประชุมส ุดยอดของผู Sนำอาเซ ียน คร ั ้งท ี ่  ๓๘ เม ื ่อเด ือนตุลาคม ๒๕๖๔                                        
มีการรับรองปฏิญญา ASEAN Declaration on the Blue Economy ซึ่งแสดงถึงเจตนารมณNทางการเมืองในการส?งเสริม

ความร?วมมือด#านเศรษฐกิจภาคทะเล ทั้งภายในกลุ?มอาเซียนและร?วมกับประเทศคู?เจรจา ซึ่งรวมถึงประเด็นการอนุรักษN

สิ่งแวดล#อมทางทะเล มลพิษทางทะเล การทำประมง IUU fishing รวมถึงการทำประมงและเพาะเลี้ยงสัตวNน้ำอย?างยั่งยืน 

ความมั ่นคงทางอาหาร การพัฒนาอุตสาหกรรมรวมถึงเทคโนโลยีชีวภาพ การท?องเที ่ยว การคมนาคม รวมถึง 

ความปลอดภัยในการเดินเรือ การวิจัยทางทะเล พลังงานมหาสมุทร สมุทราภิบาล รวมถึงการวิเคราะหNข#อมูลและ 

สถิติ การเปล่ียนผ?านสู?สังคมดิจิทัลของกิจการทางทะเล และนวัตกรรม ท่ีเก่ียวข#อง 
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   ๒) กลไก ASEAN Ministerial Meeting on Environment (AMME) มีการรับรอง
แผนปฏิบ ัต ิการ ASEAN Regional Action Plan (RAP) on Combating Marine Debris ซ ึ ่ ง เป äดต ัว เม ื ่ อว ัน ท่ี   

๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ประกอบด#วยประเด็นเปZาหมายสำคัญคือการลดปริมาณขยะที่รั่วไหลลงสู?ทะเลและ

กำจัดขยะพลาสติกในทะเล พร#อมทั้งมีการดำเนินการร?วมกับเครือข?ายประเทศนอกภูมิภาคที่รณรงคNและองคNกร

ระหว?างประเทศท่ีเก่ียวข#อง  

    ๓.๓ ยุทธศาสตร+ความม่ันคงทางทะเลของประเทศสมาชิกอาเซียน 
  ๓.๓.๑ บรูไนดารุสซาลาม ให#ความสำคัญต?อการรักษาทรัพยากรน้ำมันและประมงบริเวณ
ชายฝb áงทะเลอาณาเขต โดยกำหนดนิยามของภัยคุกคามทางทะเลว?าประกอบด#วย การก?อการร#ายหรือ            

การกระทำเพื่อลักลอบขุดเจาะน้ำมัน ภัยพิบัติจากการกระทำของมนุษยN เช?น การรั่วไหลของน้ำมัน และ

อาชญากรรมข#ามชาติ อาทิ การลักลอบขนส?งสินค#าผิดกฎหมาย และการลักลอบทำประมง ในการน้ี                        

จึงดำเนินการเสริมสร#างขีดความสามารถของกองทัพเพื ่อรับมือต?อภัยคุกคามทางทะเล โดยมีการจัดต้ัง

คณะกรรมาธิการด#านความมั่นคงทางทะเลสำหรับการประสานงานกับหน?วยงานความมั่นคงทางทะเล อีกท้ัง       

กองกำลังเฉพาะกิจ (Special Force) อันประกอบด#วยเจ#าหน#าที่กองทัพเรือและกองทัพอากาศ เพื่อรับผิดชอบ

ภารกิจการปกปZองน?านน้ำ  

  ๓.๓.๒ ราชอาณาจักรกัมพูชา มุ ?งเน#นดำเนินยุทธศาสตรNความมั ่นคงทางทะเลเชิงปZองกัน        
ตามแผนพัฒนาประเทศ “ยุทธศาสตรNสี ่เหลี่ยม” ซึ่งให#ความสำคัญกับการจัดการปbญหาข#อพิพาททั้งทางบกและ           

ทางทะเลก ับประเทศเพ ื ่อนบ#าน อ ีกท ั ้ งม ีการปร ับปร ุงกลไกความมั ่นคงภายในเพ ื ่อร ักษาผลประโยชนN                                

จากทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล อาทิ เมื่อปQ ๒๕๕๒ ได#จัดตั้งคณะกรรมการความมั่นคงทางทะเลแห?งชาติ 

(National Committee on Maritime Security: NCMS) เพื ่อส?งเสริมอำนาจอธิปไตยและการบังคับใช#

กฎหมายทางทะเล นอกจากนี้ กัมพูชาระหว?างการดำเนินโครงการพัฒนาโครงสร#างพื้นฐานด#านการคมนาคม

ทางทะเลบริเวณอ?าวไทย ได#แก? ๑) โครงการเขตการท?องเที่ยวดาราสากอรN ซึ่งได#รับทุนสนับสนุนจากกองทุน 

Belt and Road Initiative ของจีน และมีการก?อสร#างท?าเรือน้ำลึกและท?าอากาศยานขนาดใหญ? และ           

๒) การปรับปรุงฐานทัพเรือเรียม ซึ ่งเปcนที่ตั ้งของศูนยNบัญชาการยุทธวิธี (Tactical Headquarters) ของ

คณะกรรมาธิการความมั่นคงแห?งชาติทางทะเลของกัมพูชา (National Committee for Maritime Security) 

และกองทัพต?างชาติเคยใช#งานเพ่ือลำเลียงความช?วยเหลือระหว?างกองทัพต?อกองทัพ 

  ๓.๓.๓ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย การดำเนินยุทธศาสตรNการผลักดันให#อินโดนีเซียเปcนประเทศ
ศูนยNกลางทางทะเล (Global Maritime Fulcrum: GMF) ของประธานาธิบดีโจโกวี มีการพิจารณาเงื่อนไขทาง

ภูมิศาสตรNของประเทศเปcนส?วนสำคัญ ในด#านหนึ่ง นโยบาย GMF ให#ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร#าง

พื้นฐานเพื่อเชื่อมโยงระหว?างหมู?เกาะในประเทศอย?างทั่วถึง พร#อมทั้งยกระดับการบังคับใช#กฎหมายในอาณาเขต 

ทางทะเลอย?างเข#มงวด ซ่ึงอาจกระทบต?อการทำประมงนอกน?านน้ำของเรือประมงต?างชาติ อีกด#านหน่ึง มุมมอง

ของการติดตามพลวัตรของสถานการณNสองฝbáงมหาสมุทร (Between the two continents and two oceans 

worldview) หรือมุมมองแบบภาพรวมของภูมิภาคอินโด-แปซิฟäก (Pan-Indo-Pacific vision) ทำให#อินโดนีเซียให#

ความสนใจต?อการดำเนินบทบาทระดับภูมิภาค ทั้งการสนับสนุนบทบาทนำขององคNกรอาเซียนในการเชื่อมประสาน

ผู#มีส?วนได#ส?วนเสียให#ดำเนินปฏิสัมพันธNบนพื้นฐานของกฎกติการะหว?างประเทศ การแก#ไขความขัดแย#งด#วย
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สันติวิธี รวมทั้งการหลีกเลี่ยงการสะสมกำลังอาวุธและการเผชิญหน#าด#วยกำลังทหาร ประเมินได#จากการ

ผลักดันเอกสาร ASEAN Outlook on the Indo Pacific ตลอดจนการคัดค#านการรวมตัวและการดำเนิน

กิจกรรมด#านการทหารซึ่งอาจส?งผลกระทบต?อเสถียรภาพระดับภูมิภาค รวมถึงความมั่นคงของอินโดนีเซียเอง

อย?างกรณีทะเลจีนใต# จนถึงการจัดต้ังกลุ?ม AUKUS ของออสเตรเลียซึ่งจะทำให#มีการนำเรือดำน้ำพลังงาน

นิวเคลียรNมาประจำการในมหาสมุทรแปซิฟäก   

                ขณะเดียวกัน ข#อพิพาททางทะเลกับประเทศเพื่อนบ#านรวมถึงกรณีทะเลจีนใต#  

ซึ่งพบปbญหาการรุกล้ำอาณาเขตทางทะเลเปcนระยะ ทำให#อินโดนีเซียให#ความสำคัญต?อการพัฒนากองทัพเรือ

และกองทัพอากาศให#ทันสมัยตามยุทธศาสตรN Minimum Essential Force (MEF) 2005 – 2024 พร#อมกับ

พัฒนาอุตสาหกรรมปZองกันประเทศจากการผลิตภายในประเทศ ซึ่งปbจจุบันสามารถผลิตเรือดำน้ำได#สำเร็จเปcน

ประเทศแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต# นอกจากนี้ ยังดำเนินความร?วมมือทางทะเลกับประเทศมหาอำนาจอย?างสมดุล 

โดยในปQ ๒๕๖๔ มีการจัดตั ้งศูนยNฝùกอบรมทางทะเลแห?งใหม?ในเมืองบาตัม จังหวัดเรียว ร?วมกับสหรัฐฯ  

เพื่อส?งเสริมขีดความสามารถด#านความมั่นคงทางทะเล ขณะเดียวกัน แม#ว?าจะปฏิเสธที่จะเจรจากับทางการจีน

เรื่องสิทธิเหนือพื้นที่อ#างสิทธิ์ทับซ#อนทางทะเลบริเวณเกาะนาทูนา อินโดนีเซียยังดำเนินความร?วมมือทางทะเล

กับจีนในส?วนอ่ืน ๆ  

  ๓.๓.๔ มาเลเซีย ประเด็นความมั ่นคงทางทะเลที ่มาเลเซียให#ความสำคัญเปcนลำดับต#น 
ประกอบด#วยการจัดการข#อพิพาทเรื่องเขตแดนทางทะเลกรณีทะเลจีนใต# การความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข#องกับก?อ

ความไม?สงบในฝbáงตะวันออกของรัฐซาบาหNซึ่งมีการปฏิบัติการในน?านน้ำทะเลซูลูและเซเลเบสและเชื่อมโยงกับ

กลุ?มหัวรุนแรงอย?างกลุ?ม Abu Sayyaf รวมถึงการเฝZาระวังและสกัดกั้นภัยคุกคามข#ามชาติซึ่งสามารถส?งผล

กระทบต?อผลประโยชนNจากการใช#เส#นทางคมนาคม อุตสาหกรรม และทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล ในการน้ี 

ทิศทางการปรับปรุงขีดความสามารถด#านความมั ่นคงทางทะเลของมาเลเซียจึงรวมถึง ๑) การดำเนิน

ยุทธศาสตรNการปZองกันประเทศแบบปZองปราม รวมถึงบริบทหลังการแพร?ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งพบ       

การรุกล้ำเขตอธิปไตยของมาเลเซียจากจีน และนำไปสู?การจัดหาเรือและอากาศยานมาประจำการเพิ่มเติม 

เพื่อเฝZาระวังสถานการณNในอาณาเขตทางทะเล ๒) การขยายโครงสร#างกองทัพเรือ รวมถึงการสร#างฐานทัพเรือใหม?

ในรัฐซาราวักและปรับปรุงฐานทัพเรือลาบวนในรัฐซาบาหN และการนำเรือที่มีขีดความสามารถสูงไปประจำการ

เพิ่มเติมบริเวณฝbáงตะวันออกของรัฐซาบาหN เพื่อการเฝZาระวังภัยคุกคามทางทะเลอย?างต?อเนื่อง และ ๓) การบูรณาการ

หน?วยงานด#านความมั่นคงทางทะเลเพื่อการดำเนินงานอย?างเปcนเอกภาพ ซึ่งนอกเหนือจากหน?วยงานบังคับใช#

กฎหมายทางทะเล (Malaysian Maritime Enforcement Agency: MMEA) แล#ว ได#มีการจัดตั ้งหน?วยเฉพาะกิจ

แห?งชาติ (National Task Force) เพื่อจัดการปbญหาผู#ลักลอบเข#าเมืองทางทะเลซึ่งมีจำนวนเพิ่มขึ้นในช?วง

สถานการณNการแพร?ระบาดของโรคโควิด-19 ด#วย  

  ๓.๓.๕ สาธารณรัฐแห6งสหภาพเมียนมา เมียนมาให#ความสำคัญกับการต?อเรือเพื่อการใช#งาน
ภายในประเทศ ซึ่งได#รับความช?วยเหลือจาก รัสเซีย อินเดีย จีน และปากีสถาน อีกทั้งมีนโยบายปรับปรุง            

ขีดความสามารถด#านการปZองปรามและการปฏิบัติการทางทะเลระยะไกลฝbáงด#วยการนำเรือดำน้ำมาประจำการ 

โดยสืบเนื่องจากกรณีพิพาทกับบังกลาเทศเกี่ยวกับการจัดการเขตแดนทางทะเล การปกปZองผลประโยชนN         

จากทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล ประกอบกับความต#องการปรับสมดุลของกำลังทางเรือให#ทันต?อกำลังของ
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ประเทศเพื่อนบ#านในเอเชียตะวันออกเฉียงใต# ทั้งนี้ การแข?งขันระหว?างประเทศมหาอำนาจระดับภูมิภาคเปcน

โอกาสซึ ่งทำให#เมียนมาได#รับมอบเรือดำน้ำมาประจำการทั ้งจากอินเดียและเมียนมา และเมียนมายังมี 

แผนจัดซ้ือเรือดำน้ำเพ่ิมจากรัสเซียในอนาคต 

         นอกจากนี้ เมียนมาได#ปรับปรุงโครงสร#างการส?งกำลังบำรุงทางทะเลด#วยการปรับปรุง

สถานีทหารตามเกาะแก?ง รวมถึงการนำเรือยกพลขึ้นบกขนาดใหญ?มาประจำการเพื่อการลำเลียงพลไปยังพื้นท่ี

การสู#รบในประเทศ ตลอดจนการรักษาผลประโยชนNบริเวณอาณาเขตทางทะเลอย?างการปZองกันการลักลอบ 

ทำประมงของเรือต?างชาติ 

  ๓.๓.๖ สาธารณรัฐฟâลิปปâนส+ ให#ความสำคัญต?อประเด็นความมั ่นคงทางทะเล ได#แก?              
๑) การรักษาอธิปไตยเหนืออาณาเขตทางทะเลและเขตเศรษฐกิจจำเพาะ ๒) การแก#ไขข#อพิพาททางทะเล 

รวมถึงกรณีการอ#างสิทธิทับซ#อนในทะเลจีนใต# และบริเวณอาณาเขตทางทะเลที่ติดต?อกับอินโดนีเซียและ

ฟäลิปปäนสN ๓) การรักษาผลประโยชนNจากทรัพยากรทางทะเล รวมถึงสัตวNน้ำและแหล?งพลังงานเชื้อเพลิง                    

๔) การรักษาความปลอดภัยและปZองกันภัยคุกคามจากภัยทางทะเล รวมถึงโจรสลัดและการปล#นเรือโดยใช#

อาวุธ การค#ามนุษยN การก?อเหตุความไม?สงบ และ ๕) การจัดการปbญหาความขัดแย#งภายในประเทศที่นำไปสู?

การก?อเหตุรุนแรง  

           ทั ้งนี ้ ความขัดแย#งกับจีนกรณีข#อพิพาททะเลจีนใต# ประกอบกับกิจกรรมของจีน 

ซึ่งเข#าไปในพื้นที่อ#างสิทธิทับซ#อนของประเทศคู?กรณีในช?วงสถานการณNการแพร?ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให#

ฟäลิปปäนสNมุ ?งเน#นการปรับปรุงขีดความสามารถด#านการปZองกันประเทศทางทะเลให#ทันสมัย ประกอบกับ          

การดำเนินความร?วมมือด#านการทหารกับมิตรประเทศนอกภูมิภาคเพื่อถ?วงดุลกับอิทธิพลของจีน รวมถึง                

การรักษาข#อตกลงว?าด#วยการใช#ฐานทัพฟäลิปปäนสNของกองทัพสหรัฐฯ (Philippines–United States Visiting 

Forces Agreement VFA) และการอาศัยกลไกระหว?างประเทศเพื่อจัดการปbญหาความขัดแย#ง อย?างไรก็ดี      

มีแนวโน#มว?า รัฐบาลใหม?ของฟäลิปปäนสNจะมีท?าทีประนีประนอมกับจีนมากขึ้นและใช#กลไกการหารือทวิภาคี 

เพื่อแก#ไขปbญหาความขัดแย#งในทะเลจีนใต#แทนการมุ?งการใช#คำตัดสินศาลอนุญาโตตุลาการถาวรเมื่อปQ ๒๕๕๙ 

เปcนหลักการเพ่ือกดดันจีนในการแก#ไขปbญหาดังเช?นท่ีผ?านมา 

  ๓.๓.๗ สาธารณรัฐสิงคโปร+ ภาคเศรษฐกิจของสิงคโปรNพึ ่งพาการคมนาคมทางทะเล 
เปcนส?วนสำคัญ ทั้งในส?วนของการให#บริการด#านโลจิสติกสNทางทะเลและการนำเข#าสินค#าเพื่อการอุปโภคบริโภค

ภายในประเทศ สิงคโปรNจึงให#ความสำคัญต?อความมั่นคงทางทะเลในมิติของการรักษาความปลอดภัยของ        

การเดินเรือและการต?อต#านภัยคุกคามข#ามชาติ โดยในปbจจุบัน สิงคโปรNเปcนประเทศที ่ตั ้งและอำนวย          

ความสะดวกเกี่ยวกับการให#บริการของศูนยNข#อมูลความตระหนักรู#ภาพสถานการณNทางทะเลระดับภูมิภาค 

ได#แก? ศูนยN Information Sharing Center (ISC) ของกรอบความร?วมมือ Regional Cooperation Agreement on 

Combating Piracy and Armed Robbery against Ships in Asia ( ReCAAP)  แ ละศ ู น ย N  Information 

Fusion Center (IFC) ซึ ่งดำเนินการโดยกองทัพเรือสิงคโปรNและได#รับการสนับสนุนจากศูนยNแลกเปลี่ยน

ข?าวสารความม่ันคงทางทะเล (Global Maritime Situation Awareness) ของสหรัฐฯ  

          นอกจากน้ี ข#อพิพาทเรื่องเขตแดนทางทะเลกับมาเลเซีย ประกอบกับสถานการณNการ
แข?งขันทางยุทธศาสตรNระหว?างประเทศมหาอำนาจโดยเฉพาะในกรณีความขัดแย#งในทะเลจีนใต#ซึ่งมีผลกระทบ
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ต?อการใช#ประโยชนNจากเส#นทางการคมนาคมทางทะเล ยังเปcนปbจจัยทำให#สิงคโปรNให#ความสำคัญต?อการเพิ่มขีด

ความสามารถด#านการปZองกันประเทศทางทะเล รวมถึงการสะสมอาวุธยุทโธปกรณNเพื่อการปZองปรามและ 

การปฏิบัติการระยะทางไกล 

  ๓.๓.๘ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ข#อพิพาทเรื่องเขตแดนทางทะเลประกอบกับตำแหน?ง
ที่ตั้งที่ใกล#กับจีน เปcนปbจจัยผลักดันให#เวียดนามดำเนินยุทธศาสตรNทางทะเลเพื่อรักษาผลประโยชนNจากพื้นที่ท่ี

ตนอ#างสิทธิ โดยเฉพาะอย?างยิ่งเมื่อจีนขยายบทบาทด#านการทหารในบริเวณทะเลจีนใต# ขณะที่เวียดนามให#

ความสำคัญต?อการแก#ไขปbญหาดังกล?าวด#วยสันติวิธีและกฎหมายระหว?างประเทศ ก็ได#ปรับปรุงกำลังการ

ปZองกันประเทศทางทะเลอย?างต?อเนื่อง รวมถึงขีดความสามารถด#านการปZองปรามจากการนำขีปนาวุธและเรือ

ดำน้ำมาประจำการ การเสริมแนวปZองกันเพื่อตั้งรับจีนบริเวณแนวชายฝbáง การตั้งศูนยNรับส?งสัญญาณข?าวกรอง 

บนเกาะ Sin Cowe และแนวปะการัง West Reef และการติดตั ้งระบบปZองกันทั้งทางอากาศและชายฝbáง

บริเวณหมู?เกาะสแปรตลียN  

            อย?างไรก็ดี ในส?วนของการดำเนินความสัมพันธNระหว?างประเทศ เวียดนามยึดถือ

หลักการไม?เปcนพันธมิตรทางทหารกับต?างชาติ ไม?ยอมให#มีฐานทัพต?างชาติบนดินแดนเวียดนาม ไม?มีความสัมพันธNกับ

ประเทศใดประเทศหนึ่งเพื่อต?อต#านประเทศท่ีสาม และไม?ใช#กำลังคุกคามหรือขู?ว?าจะใช#กำลังในการดำเนิน

ความสัมพันธNระหว?างประเทศ โดยแสดงถึงความพยายามสร#างความสมดุลอำนาจระหว?างประเทศมหาอำนาจ

แบบไม?เลือกเข#ากับฝåายใด ปbจจุบัน เวียดนามได#ส?งเสริมความร?วมมือด#านความมั่นคงกับมิตรประเทศ อาทิ 

อินเดีย ญี่ปุåน รัสเซีย และสหรัฐฯ เพื่อทดแทนความแตกต?างของขีดความสามารถด#านการทหารระหว?างตนกับ

คู?พิพาทอย?างจีน อีกทั้งสนับสนุนการมีส?วนร?วมของประเทศนอกภูมิภาคผู#มีส?วนได#ส?วนเสียในกิจการความมั่นคง 

ทางทะเลของอาเซียน ขณะเดียวกัน ก็มีร?วมมือกับจีนเพื่อเสริมสร#างความไว#เนื้อเชื่อใจระหว?างกัน อาทิ ภารกิจ 

การลาดตระเวนร?วมบริเวณเขตแดนทางทะเลด#วย  
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 ๔. สถานการณ+ความสัมพันธ+ระหว6างไทยและประเทศรอบบSาน 
    ๔.๑ ภาพรวม การรักษาผลประโยชนNทางทะเลบริเวณอาณาเขตไทยในระยะ ๕ ปQต?อไปยังคงมี
ความท#าทายจากประเด็นความมั่นคงทางทะเลอันมีลักษณะข#ามเขตแดนหลายรูปแบบ รวมถึงการรุกล้ำ               

อาณาเขต การลักลอบค#าและลำเลียงสิ่งผิดกฎหมาย การโยกย#ายถิ่นฐาน การค#ามนุษยN และการทำประมงแบบ

แบบผิดกฎหมาย ขณะเดียวกัน ความสัมพันธNกับประเทศรอบบ#านในมิติของการจัดการเขตแดนทางทะเล              

เปcนส?วนสำคัญที่ส?งผลต?อการร?วมมือในการจัดการปbญหาข#างต#น รวมถึงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

ทางทะเลด#วย  
 

    ๔.๒ ประเด็นความม่ันคงบริเวณอาณาเขตทางทะเล  
  ๔.๒.๑ การรุกล้ำอาณาเขตทางทะเล พบว?ากรณีส?วนใหญ?เกิดจากเรือประมงที่มีข#อจำกัด 
เร่ืองเทคโนโลยีการบอกพิกัดท่ีต้ังของเรือ หรือมีเจตนาเข#ามาหาสัตวNน้ำในพ้ืนท่ีท่ีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณN  

  ๔.๒.๒ การลักลอบคSาและขนส6งสินคSาผิดกฎหมาย มีความเชื่อมโยงกับเส#นทางการเดินเรือ        
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต#รวมทั้งช?องแคบมะละกา โดยพิจารณาจากกลุ?มสินค#าที่พบมีรูปแบบ (Pattern) 

และเส#นทาง (Route) ท่ีปรากฏชัด ได#แก?  

   ๑) ยาเสพติด ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต#ได#รับการเฝZาระวังในฐานะที่เปcนแหล?ง
ผลิตและลำเลียงยาเสพติดสำคัญแห?งหนึ่งของโลก โดยเฉพาะประเภทไอซNและเฮโรอีน โดยเส#นทางลำเลียง       

ยาเสพติดที่เกี่ยวข#องกับไทย ได#แก? (๑) เส#นทางสามเหลี่ยมทองคำและแม?น้ำโขงเพื่อเข#าสู?ไทย รวมถึงบริเวณอ?าวไทย 

ก?อนจะส?งต?อไปยังประเทศใกล#เคียง และ (๒) เส#นทางการขนส?งทางทะเลอันดามันมายังไทยและมาเลเซีย  

ก?อนส?งต?อไปยังประเทศที่สาม ได#แก? ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต#ภาคพื้นสมุทรและเอเชียตะวันออก 

ออสเตรเลีย และนิวซีแลนดN นอกจากนี้ มีการประเมินว?าปริมาณยาเสพติดในตลาดจะเพิ่มขึ ้น เนื่องจาก 

ไม?สามารถระบายสินค#าไปยังภูมิภาคอื่นได# ประกอบกับมีการตั้งโรงงานผลิตใหม?ในกัมพูชาและเมียนมา อีกท้ัง

การปäดพรมแดนทางบกในช?วงการแพร?ระบาดของโรคโควิด-19 เปcนปbจจัยให#มีการเปลี่ยนเส#นทางการลำเลียง

จากทางบกไปสู?ทางทะเลมากข้ึน  

   ๒) น้ำมันเช้ือเพลิง พบการกระทำความผิดรูปแบบใหม?ซ่ึงใช#เรือบรรทุกน้ำมันจากต#น
ทางจอดบริเวณน?านน้ำสากล ก?อนที่จะจำหน?ายให#กับเรือท่ีบรรทุกสินค#าอื่นบังหน#า อาทิ เรือบรรทุกน้ำมัน

ขนาดเล็กหรือเรือประมงดัดแปลง ก?อนที่จะสูบถ?ายไปส?งขายให#โรงงาน คลังน้ำมันชายฝbáง หรือสถานีบริการ

น้ำมัน ทั้งนี้ เส#นทางการลำเลียงที่สำคัญจะประกอบด#วย สิงคโปรN มาเลเซีย และเวียดนาม โดยเฉพาะมาเลเซีย

เปcนแหล?งที่มาของการลักลอบนำเข#าน้ำมันแบบไม?ผ?านพิธีการทางศุลกากร เพราะราคาจำหน?ายที่แตกต?างกัน

ระหว?างต#นทางและปลายทางทำให#กลุ?มอาชญากรสามารถทำผลกำไรได#มาก  

   ๓) สินคSาเกี ่ยวกับอาชญากรรมดSานสิ ่งแวดลSอม ประเทศในเอเชียตะวันออก        
เฉียงใต# รวมถึงไทย มาเลเซีย และสิงคโปรN มักตกเปcนทางผ?านของการลักลอบค#าสัตวNปåาจากแอฟริกา โดยมี

จุดหมายท่ีสำคัญได#แก? จีนและเวียดนาม ซ่ึงสินค#าท่ีพบ ประกอบด#วย งาช#างและนอแรด  

   ๔) สินคSาอื่น ๆ อาวุธประเภทต?าง ๆ  สินค#าละเมิดลิขสิทธ์ิ และสินค#าหนีภาษี อาทิ ยาสูบ 
ซ่ึงอาจมีความเก่ียวข#องกับอาชญากรรมอ่ืน ๆ อาทิ การฟอกเงิน หรือการก?อเหตุรุนแรง  
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  ๔.๒.๓ การลักลอบเขSาเมือง สภาพเศรษฐกิจตกต่ำอันสืบเนื่องจากการแพร?ระบาดของโรคโควิด-19 
ประกอบกับสถานการณNความขัดแย#งในประเทศเพื่อนบ#าน อาทิ เมียนมา ตลอดจนประเทศในภูมิภาคใกล#เคียง 

เปcนปbจจัยผลักดันให#เกิดการโยกย#ายถิ่นฐานและการลักลอบเข#าเมืองจากทั้งทางบกและทางทะเล การโยกย#าย

ถิ่นฐานดังกล?าวมีลักษณะผสม (Mixed migration) ซึ่งสามารถพบผู#โยกย#ายถิ่นฐานหลายประเภท ที่สำคัญ 

ได#แก? ๑) ผูSโยกยSายถิ่นฐานโดยมีแรงจูงใจทางเศรษฐกิจ โดยแรงงานจากประเทศรอบบ#านได#เปcนส?วนสำคัญ
ของภาคเศรษฐกิจของไทยที่ต#องอาศัยแรงงานเปcนหลัก (Labor-intensive Industry) รวมถึงอุตสาหกรรมประมง  

๒) ผูSหลบหนีเขSาเมืองเนื่องจากหนีภัยการสูSรบหรือความขัดแยSงในประเทศ นอกจากนี้ การลักลอบเข#าเมือง
ซึ่งไม?ผ?านการคัดกรองตามกระบวนการตรวจคนเข#าเมือง ยังเปcนปbจจัยนำไปสู?ภัยข#ามชาติประเภทอื่น ๆ  

อาทิ เครือข?ายการนำพาข#ามแดน (Human smuggling) หรือขบวนการค#ามนุษยN (Human trafficking) 

ตลอดจนความเส่ียงของการแพร?กระจายโรคติดต?อในกลุ?มผู#ซ่ึงไม?ได#รับบริการทางสาธารณสุข  

  ๔.๒.๔ การคSามนุษย+ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต#ได#รับการจัดลำดับให#เปcนแหล?งค#ามนุษยN 
ที่สำคัญแห?งหนึ่ง โดยมีปbจจัยหลักในการย#ายถิ่นฐานจากแรงจูงใจทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ ยังพบการล?อลวง 

ให#มีการย#ายถิ่นแบบไม?สมัครใจเพื่อนำไปใช#แรงงาน ค#าประเวณี หรือค#าอวัยวะ การเคลื่อนย#ายของผู#ตกเปcน

เหยื่อของขบวนการค#ามนุษยNจึงมีแนวโน#มเปcนเส#นทางจากประเทศต#นทางที่มีแรงงานปริมาณมาก อาทิ  

เมียนมา เวียดนาม ลาว และกัมพูชา ไปยังประเทศท่ีมีสภาพเศรษฐกิจสามารถรองรับแรงงานได#มากกว?า  
             ในส?วนท่ีเกี่ยวข#องกับไทย เหยื่อการค#ามนุษยNส?วนใหญ?เปcนแรงงานจากประเทศรอบบ#าน
ซึ่งเปcนส?วนสำคัญของแรงงานในอุตสาหกรรมประมง โดยประเด็นปbญหาเกี่ยวกับการค#ามนุษยNท่ีรัฐต?างชาติและ

องคNกรระหว?างประเทศหยิบยกมารายงาน จะรวมถึงการจ#างแรงงานประมงอย?างไม?เปcนธรรม การบังคับใช#

แรงงาน และข#อจำกัดของการติดตามแรงงานท่ีสูญหาย  

  ๔.๒.๕ การทำประมงผิดกฎหมาย พบปbญหาท่ีสำคัญ ดังน้ี  
   ๑) การรุกล้ำเขตทางทะเลของไทย พบเรือประมงต?างชาติและเรือประมงไร#สัญชาติ
ลักลอบเข#ามาทำประมงในเขตของไทยอย?างต?อเน่ือง 

   ๒) แรงงานต6างชาติลักลอบเขSาเมือง มีการตรวจพบปbญหาการทำประมงของแรงงาน
ต?างชาติ ๓ รูปแบบหลัก ได#แก? (๑) การผันตัวจากลูกจ#างที่เปcนแรงงานประมงต?างชาติโดยการซื้อเรือประมง

พื้นบ#านมาทำการประมงในเขตของไทย โดยยังคงมีคนไทยเปcนเจ#าของเรือตามทะเบียน (นอมินี) หรือมีการใช#

เรือที่ไม?อยู?ในระบบการจดทะเบียนเรือไทยตามกฎหมาย (๒) เจ#าของเรือประมงไทยใช#แรงงานประมงต?างชาติ

ทำหน#าที่เปcนผู#ควบคุมเรือโดยผิดกฎหมายหรือไม?เปcนไปตามเอกสารหลักฐานทางทะเบียนหรือการอนุญาต                

ของทางการ และ (๓) ปbญหาแรงงานประมงต?างสัญชาติที่ตกเปcนเหยื่อของการค#ามนุษยN นอกจากนี้ ยังพบ

ปbญหาอื่น ๆ เกี่ยวกับการไม?ปฏิบัติตามกฎระเบียบเรื่องแรงงานต?างชาติ อาทิ การฝåาฝ©นสัญญาจ#างของแรงงาน 

การไม?จัดทำแบบเวลาพักของลูกจ#างแรงงานประมงทะเล และการไม?รายงานตัวของแรงงานตามท่ีกฎมายกำหนด   

    ๔.๓ ความสัมพันธ+ทวิภาคีดSานกิจการทางทะเลกับประเทศรอบบSาน 
  ๔.๓.๑ สาธารณรัฐอินเดีย ไทยกับอินเดียได#แบ?งเขตทางทะเล ทั ้งเขตไหล?ทวีปและเขต
เศรษฐกิจจำเพาะเสร็จสิ ้นแล#ว โดยได#จัดทำความตกลงร?วมกันทั ้งสิ ้น ๔ ฉบับ และหนังสือแลกเปลี ่ยน           
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ว?าด#วยการกำหนดเขตเศรษฐกิจจำเพาะระหว?างสองประเทศในทะเลอันดามัน ซึ ่งมีผลบังคับใช#เมื ่อวันท่ี                    

๔ มิถุนายน ๒๕๔๒  

  ๔.๓.๒ สาธารณรัฐแห6งสหภาพเมียนมา  
   ๑) ประเด็นเขตทางทะเล ไทยและเมียนมาได#มีการแบ?งเขตทางทะเลแล#วบางส?วน
โดยความตกลงระหว?างรัฐบาลแห?งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห?งสาธารณรัฐสังคมนิยมแห?งสหภาพเมียนมา

ว?าด#วยการแบ?งเขตทางทะเลระหว?างประเทศทั้งสองในทะเลอันดามัน และแลกเปลี่ยนสัตยาบันสารกัน              

เม่ือปQ ๒๕๒๕ คงเหลือการแบ?งพ้ืนท่ีต้ังแต?ปากแม?น้ำกระบุรี/ปากจ่ัน ถึงทะเลปäดระหว?างเกาะสุรินทรNและเกาะค

ริสตี ยาวประมาณ ๕๐ ไมลNทะเล เนื่องจากไทยและเมียนมาต?างอ#างกรรมสิทธิ์เหนือเกาะ ๓ เกาะบริเวณปาก

แม?น้ำปากจั ่น ซึ ่งส?งผลต?อการกำหนดเขตทางทะเลตามอนุสัญญาสหประชาชาติว?าด#วยกฎหมายทะเล 

(UNCLOS) ค.ศ. ๑๙๘๒ ทำให#ทั้งสองฝåายต?างอ#างเส#นเขตทางทะเลไม?ตรงกันและก?อให#เกิดพื้นที่อ#างสิทธิทับซ#อน  

ซ่ึงประเด็นดังกล?าวจะได#รับการเจรจาโดยคณะกรรมการเขตแดนร?วมไทย-เมียนมาต?อไป  

   ๒) ประเด็นความสัมพันธ+ดSานกิจการทางทะเล   
       (๑) ดSานพลังงาน นโยบายการเปäดเสรีทางเศรษฐกิจของเมียนมาตั้งแต?ปQ ๒๕๕๓ 
ได#นำไปสู?การปรับปรุงกฎหมายภายในเพื่อส?งเสริมการลงทุนของต?างชาติ โดยนักธุรกิจไทยให#ความสนใจ 

ต?อการลงทุนภาคอุตสาหกรรมพลังงานและประมง อาทิ การสำรวจและผลิตกµาซธรรมชาติและน้ำมัน  

ซึ่งปbจจุบันมีการนำเข#ากµาซธรรมชาติจาก ๓ แหล?งสำคัญ ได#แก? แหล?งยาดานา (กµาซค?าความร#อนต่ำ) แหล?งเยตากุน 

(กµาซค?าความร#อนสูง) และแหล?งซอติก#า (กµาซค?าความร#อนค?อนข#างสูง)  

       (๒) ดSานการทำประมง มีรายงานเหตุเรือประมงรุกล้ำเขตทางทะเลของระหว?าง
สองประเทศ โดยเฉพาะบริเวณชายแดนจังหวัดระนอง ทั้งน้ี กรมประมงไทยและเมียนมาได#มีการจัดทำบันทึก

ความเข#าใจร?วม ซึ่งจะนำไปสู?การจัดการปbญหาเกี่ยวกับการรุกล้ำเขตแดนเพื่อทำการประมง การปZองกัน ยับย้ัง 

และขจัดการทำประมงผิดกฎหมาย เสริมสร#างความร?วมมือทางวิชาการ และแก#ไขปbญหาการขาดแคลนแรงงาน  

       (๓) ประเด็นความมั่นคงและมนุษยธรรม การลักลอบเข#าเมืองบริเวณอาณาเขต
ทางทะเลติดต?อกับเมียนมาสามารถจำแนกได# ๒ กลุ ?มหลัก ได#แก? กรณีการโยกย#ายถิ ่นฐานจากพื ้นท่ี           

ความขัดแย#งในรัฐยะไข?และมีแนวโน#มเปcนการเดินทางผ?านไทยไปยังประเทศที่สาม และกรณีการลักลอบเข#า

เมืองของชาวเมียนมา และกลุ?มชาติพันธุNกลุ?มอื่น ๆ ทั้งน้ี การโยกย#ายถิ่นฐานข#างต#นมีลักษณะผสมผสาน 

โดยรวมถึงผู#หนีภัยการสู#รบ ผู#ตกเปcนเหย่ือการค#ามนุษยN และผู#ท่ีต#องการหาโอกาสการจ#างงานในฝbáงไทย อีกท้ังมี

ปbจจัยผลักดันการโยกย#ายถิ ่นฐานจากเมียนมา ได#แก? สถานการณNความไม?สงบในเมียนมาภายหลังจาก

เหตุการณNรัฐประหารเมื่อเดือนกุมภาพันธN ๒๕๖๔ ประกอบกับการแพร?ระบาดของโควิด-19 ที่ทำให#เกิดสภาพ

เศรษฐกิจตกต่ำ ซึ่งทำให#มีความเปcนไปได#ที่ผู#หลบหนีเข#าเมืองจะเปลี่ยนไปใช#วิธีการหลบหนีเข#าเมืองทางทะเล

มากข้ึนเพ่ือหลีกเล่ียงการตรวจจับทางบกของเจ#าหน#าท่ี  

  ๔.๓.๓ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย  
   ๑) ประเด็นเขตทางทะเล ไทยและอินโดนีเซียได#เจรจาทำความตกลงแบ?งเขตไหล?ทวีป
ตั ้งแต?ปQ ๒๕๑๓ โดยได#จ ัดทำความตกลงร?วมกันทั ้งสิ ้น ๔ ฉบับ และได#ย ึดถือเส#นแบ?งเขตทางทะเล                       

ตามความตกลงดังกล?าวเปcนเส#นแบ?งเขตไหล?ทวีปและเขตเศรษฐกิจจำเพาะมายาวนานโดยมิได#มีปbญหาระหว?างกัน 
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เมื ่อวันท่ี ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๓๑ ประเทศไทยมีพระบรมราชโองการประกาศเขตเศรษฐกิจจำเพาะของ

ราชอาณาจักรไทยด#านทะเลอันดามันโดยกำหนดจุดพิกัดภูมิศาสตรN (Geographical Co-ordinates) เปcนจุดเดียวกัน

กับประกาศเขตไหล?ทวีป ซึ่งหลังจากแจ#งให#ประเทศต?าง ๆ รวมถึงอินโดนีเซีย ตลอดจนองคNการระหว?างประเทศ 

ท่ีมีสำนักงานประจำประเทศไทยเพ่ือทราบแล#ว ไม?มีการคัดค#านแต?อย?างใด  

   ๒) ประเด็นความสัมพันธ+ดSานกิจการทางทะเล ประเทศไทยและสาธารณรัฐ
อินโดนีเซ ียมีความร?วมมือด#านการทำประมง ในรูปแบบการลงทุนร?วมระหว?างผู #ประกอบการไทย 

กับผู#ประกอบการสาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยจัดตั้งบริษัทร?วมทุนเพื่อประกอบธุรกิจประมง ซึ่งเมื่อปQ ๒๕๕๗          

มีเรือประมงไทยโอนสัญชาติเปcนเรือสาธารณรัฐอินโดนีเซีย จำนวน ๑๒๓ ลำ เข#าไปทำการประมงในบริเวณ

ทะเลอาราฟูร?า (อิเรียนจายา) และทะเลจีนใต# (บริเวณหมู?เกาะนาทูน?า) ต?อมากระทรวงกิจการทางทะเลและประมง 

สาธารณรัฐอินโดนีเซียได#ออกกฎกระทรวงเกี่ยวกับการระงับชั่วคราว (Moratorium) รวมระยะเวลา ๑ ปQ 

(ตั้งแต?เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ - เดือนตุลาคม ๒๕๕๘) เกี่ยวกับการชะลอการออกใบอนุญาตการทำประมง 

การห#ามขนถ?ายปลากลางทะเล การปZองกันและแก#ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชนของแรงงานประมง การกำกับ

ดูแลการปฏิบัติหน#าที่ของเจ#าหน#าที่เพื่อมิให#มีการทุจริต รวมทั้งการตรวจสอบบริษัทร?วมทุนและเรือประมง

ทั้งหมด ทำให#การทำประมงร?วมระหว?างไทยและสาธารณรัฐอินโดนีเซียในขณะนั้นยุติลง และส?งผลให#ประเทศไทย 

ขาดแคลนวัตถุดิบสัตวNน้ำมาปZอนโรงงานแปรรูปในประเทศเพื่อการบริโภคและเพื่อการส?งออกผลิตภัณฑNสัตวNน้ำ 

รวมท้ังส?งผลกระทบต?ออุตสาหกรรมต?อเน่ืองด#านการประมงอ่ืน ๆ  

                 อนึ่ง เมื่อปQ ๒๕๖๔ สาธารณรัฐอินโดนีเซียได#ออกกฎกระทรวงกิจการทางทะเล

และประมง ฉบับที่ ๓๓ เพื่อกำหนดกฎเกณฑN หลักปฏิบัติต?างๆ เกี่ยวกับการทำประมงในน?านน้ำสาธารณรัฐ

อินโดนีเซีย เช?น สมุดบันทึกการทำประมง การสังเกตการณNบนเรือประมงและเรือขนถ?ายสัตวNน้ำ การจัดทำ

เครื่องหมายประจำเรือประมง เปcนต#น ผู#ประกอบการประมงนอกน?านน้ำของไทยอาจมีลู ?ทางและโอกาส 

ในการเข#าไปทำการประมงได#อีกครั้งภายใต#กฎระเบียบใหม?ดังกล?าว และล?าสุด เมื่อต#นปQ ๒๕๖๕ กระทรวง

กิจการทางทะเลและประมงอินโดนีเซียประกาศเปลี่ยนนโยบายประมงจากรูปแบบ "Input-based Control" 

เปcนการประมงแบบ Measured Capture Control หรือการควบคุมปริมาณสัตวNน้ำที่จับได# โดยจะใช#ระบบ

สัญญาในการให#สัมปทาน และกำหนดใบอนุญาต/โควตาการจับปลาสำหรับผู#ได#รับสัมปทานแต?ละรายและ 

แบ?งพื้นที่สำหรับการทำประมง อีกทั้งผู#ได#รับสัมปทานต#องจ?ายค?าธรรมเนียมตามจำนวนสัตวNทะเลที่จับได# โดย

จะให#สัมปทานกับบริษัทสัญชาติอินโดนีเซียเท?านั้น สำหรับบริษัทต?างชาติจะต#องเข#าร?วมเปcนหุ#นส?วนกับบริษัท

อินโดนีเซีย โดยขณะนี้ รัฐบาลอินโดนีเซียอยู?ระหว?างการจัดทำประชามติต?อร?างระเบียบดังกล?าว ซึ่งคาดว?า

น?าจะประกาศใช#ภายในปQ ๒๕๖๕ 
  ๔.๓.๔ มาเลเซีย  
   ๑) ประเด็นเขตทางทะเล ไทยกับมาเลเซียได#บรรลุผลในการเจรจาเพื่อกำหนด                   
เขตแดนทางทะเลและมีการจัดทำความตกลงมาเปcนลำดับ ได#แก? สนธิสัญญาร?วมกันเมื ่อปQ ๒๕๒๒ ซึ ่งมี                   

การแลกเปลี ่ยนสัตยาบันสารกันเมื ่อปQ ๒๕๒๓ ในการลากเส#นแบ?งทะเลอาณาเขตในระยะความยาว  

๑๒ ไมลNทะเล ๒ ส?วน ประกอบด#วย (๑) ทิศตะวันตก พื้นที่ตอนเหนือของช?องแคบมะละกา (ทะเลอันดามัน) 

บริเวณตั้งแต?ระหว?างเกาะตะรุเตาและเกาะลังกาวี และ (๒) ทิศตะวันออก ด#านทะเลอ?าวไทย เริ่มตั้งแต?ปากแม?น้ำโก-ลก 
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ออกไปในทะเลอ?าวไทย ส?วนเขตไหล?ทวีป ไทยกับมาเลเซียได#จัดทำสนธิสัญญาแบ?งเขตไหล?ทวีปเมื่อปQ ๒๕๒๒          

โดยสามารถตกลงกันได#เพียงระยะความยาว ๒๔ ไมลNทะเล คงเหลือบริเวณซึ่งมีการอ#างสิทธิในพื้นที่ทับซ#อน

ประมาณ ๗,๒๕๐ ตารางกิโลเมตร รัฐบาลทั ้งสองประเทศจึงได#ลงนามในบันทึกความเข#าใจระหว?าง

ราชอาณาจักรไทยและมาเลเซียเกี่ยวกับการจัดตั้งองคNกรร?วมเพื่อแสวงประโยชนNจากทรัพยากรในพื้นดิน         

ใต#ทะเลในบริเวณที่กำหนดของไหล?ทวีปของประเทศทั้งสองในอ?าวไทย (Memorandum of Understanding 

between Malaysia and the Kingdom of Thailand on the Establishment of the Joint Authority 

for the Exploitation of the Resources of the Sea Bed in a Defined Area of the Continental Shelf 

of the Two Countries in the Gulf of Thailand) พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งได#กำหนดพื้นที่พัฒนาร?วมไทย - มาเลเซีย (Joint 

Development Area: JDA) และองคNกรร?วมไทย–มาเลเซีย (Malaysia – Thailand Joint Authority: MTJA) เพ่ือ

สรวมสิทธิและความรับผิดชอบแทนรัฐบาลทั้งสองในการสำรวจและแสวงประโยชนNจากทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนดินใต#

ทะเลและใต#ดินท่ีไม?มีชีวิตในบริเวณเหล่ือมล้ำกันเปcนเวลาห#าสิบปQนับจากวันท่ีบันทึกดังกล?าวมีผลบังคับใช#  

   ล?าสุด สืบเนื่องจากข#อ ๖ (๒) ของบันทึกความเข#าใจฯ ซึ่งได#กำหนดให#สองฝåาย

สามารถใช#กลไกปbจจุบันที ่มีอยู ?บริหารจัดการพื ้นที ่ทับซ#อนต?อไป หากยังไม?สามารถหาข#อยุติเกี ่ยวกับ                   

การกำหนดเขตไหล?ทวีประหว?างกันได# MTJA ได#ศึกษาความคุ#มทุนของการขุดเจาะพลังงานบริเวณ JDA และ               

มีข#อเสนอแนะให#ทั ้งสองประเทศพิจารณายืนยันการมีผลบังคับใช#ของ MOU ต?อไปภายหลังปQ ๒๕๗๒                    

เพื่อความต?อเนื่องในการสำรวจและพัฒนาทรัพยากรในพื้นท่ี JDA ทั้งน้ี คณะรัฐบาลไทยได#รับทราบการยืนยัน

การมีผลบังคับใช#ต?อไปของบันทึกความเข#าใจฯ ดังกล?าวแล#ว และรัฐบาลมาเลเซียได#แจ#งให# MTJA ทราบว?า  

เม่ือวันท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ รัฐบาลมาเลเซียได#ให#การยืนยันการมีผลใช#บังคับต?อไปของ MOU ข#อ ๖ (๒)  

   ๒) ประเด็นความสัมพันธ+ดSานกิจการทางทะเล การตั้งพื้นท่ี JDA นำไปสู?การจัดทำ
สัญญาแบ?งปbนผลผลิต (Production sharing contract: PSC) เมื่อวันท่ี ๒๑ เมษายน ๒๕๓๗ ซึ่งกำหนดให#ท้ัง

สองฝåาย คือ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และบริษัทน้ำมันแห?งชาติมาเลเซีย (Petronas) ทำสัญญาการซื้อขายกµาซ

ธรรมชาติฝåายละร#อยละ ๕๐ อีกทั้งยังมีการจัดตั้ง บริษัท ทรานสN ไทย - มาเลเซีย (ประเทศไทย) จำกัด และ

บริษัท ทรานสN ไทย - มาเลเซีย (ประเทศมาเลเซีย) จำกัด เพื่อบริหารจัดการและดำเนินโครงการท?อส?งกµาซและ

โรงแยกกµาซธรรมชาติไทย - มาเลเซียในห#วงต?อมา  

  ๔.๓.๕ ราชอาณาจักรกัมพูชา การจัดการเขตทางทะเลมีความคืบหน#าดังน้ี ๑) กัมพูชา
ประกาศเขตไหล?ทวีปเมื่อปQ ๒๕๑๕ และไทยประกาศเขตไหล?ทวีปเมื่อปQ ๒๕๑๖ โดยการประกาศเขตไหล?ทวีป

ของทั้งสองประเทศทำให#เกิดพื้นที่อ#างสิทธิในไหล?ทวีปทับซ#อนกันประมาณ ๒๖,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร และ        

๒) ไทยและกัมพูชาได#ลงนามในบันทึกความเข#าใจ (MoU) ระหว?างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลกัมพูชาว?าด#วยพ้ืนท่ี 

ท่ีไทยกัมพูชาอ#างสิทธิในไหล?ทวีปทับซ#อนกัน (OCA) เม่ือวันท่ี ๑๘ มิถุนายน ๒๕๔๔ ซ่ึงแสดงเจตนารมณNของท้ัง

สองฝåายในการเร?งเจรจาเพื ่อแก#ไขปbญหาพื ้นท่ีที ่ไทยและกัมพูชาอ#างสิทธิในไหล?ทวีปทับซ#อนกัน ทั ้งน้ี  

ไทยและกัมพูชาอยู?ระหว?างการเจรจาในกรอบกลไกคณะกรรมการร?วมด#านเทคนิคไทย-กัมพูชา (Joint Technical 

Committee: JTC) บนพ้ืนฐานของ MoU ปQ ๒๕๔๔  
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  ๔.๓.๖ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
   ๑) ประเด็นเขตทางทะเล ไทยและเวียดนามมีการเจรจาเขตทางทะเลร?วมกันตั้งแต? 
ปQ ๒๕๑๕ นำไปสู?การแบ?งเขตทางทะเลตามความตกลงระหว?างรัฐบาลแห?งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาล                    

แห?งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามว?าด#วยการแบ?งเขตทางทะเลระหว?างประเทศทั้งสองในอ?าวไทย ซึ่งลงนาม

เมื่อวันท่ี ๙ สิงหาคม ๒๕๔๐ และแลกเปลี่ยนสัตยาบันสารเมื่อวันท่ี ๒๗ กุมภาพันธN ๒๕๔๑ โดยเขตทางทะเล

ระหว?างไทยและเวียดนามเริ่มตั้งแต?จุดเหนือสุดของพื้นที่องคNกรแสวงประโยชนNร?วมไทย-มาเลเซีย แล#วทอดยาว

ไปบรรจบเส#นแบ?งเขตทางทะเลระหว?างเวียดนามและกัมพูชา ทั้งน้ี เมื่อไทยและมาเลเซียได#ตกลงจัดตั้ง JDA 

เมื่อปQ ๒๕๒๒ ยังมีพื้นที่ทับซ#อนกับเส#นเขตไหล?ทวีปที่เวียดนามอ#างสิทธิเปcนเนื้อที่ประมาณ ๘๖๗ ตารางกิโลเมตร  

ทำให#ทั ้งไทย มาเลเซีย และเวียดนามไม?สามารถแสวงประโยชนNจากทรัพยากรในพื ้นที ่ด ังกล?าวได#                        

จึงมีการเจรจาอย?างเปcนทางการซึ่งนำไปสู?การตกลงในหลักการให#จัดทำพื้นที่พัฒนาร?วมสามฝåายและตกลง

สัดส?วนการแบ?งผลประโยชนNจากทรัพยากรที่ไม?มีชีวิต พร#อมทั้งจัดตั้งกลไก Informal Working Group (IWG) 

เพื่อการหารือในรายละเอียด อย?างไรก็ดี ทั้งสามฝåายเห็นชอบร?วมกันว?าความตกลงนี้จะไม?ส?งผลกระทบต?อ                         

การแบ?งเขตไหล?ทวีปและเขตทางทะเลต?าง ๆ ในอนาคต 

   ๒) ประเด็นความสัมพันธ+ดSานกิจการทางทะเล 
       (๑) ดSานพลังงาน การจัดการเขตทางทะเลระหว?างไทยและเวียดนามได#นำไปสู?
การออกสัมปทานการสำรวจและใช#ประโยชนNจากทรัพยากรพลังงาน ซึ่งบริษัท ปตท.ฯ สํารวจพบปäโตรเลียม

และกµาซธรรมชาติจากแหล?งอาทิตยNซ่ึงรวมกับแหล?งบงกช ได#รับพระราชทาน นามว?า แหล?งนวมินทรN 

       (๒) ดSานการทำประมง พบเหตุการณNรุกล้ำน?านน้ำเพ่ือทำประมงแบบผิดกฎหมายจาก
ฝb áงเวียดนามเปcนระยะ อย?างไรก็ดี ไทยและเวียดนามได#จัดตั ้งกลไกคณะทำงานย?อยเพื ่อแก#ไขปbญหา 

การทำประมงผิดกฎหมาย ภายใต#คณะทำงานร?วมว?าด#วยความร?วมมือด#านการเมืองและความมั่นคงระหว?าง

ไทยกับเวียดนาม (Joint Working Group on Political and Security Cooperation: JWG on PSC) และ

คณะทำงานร?วมเพื่อแก#ไขปbญหาการทำการประมงผิดกฎหมายระหว?างประเทศไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

(Joint Working Group between the Inter-Ministerial Working Group of 689 and the Thai Working 

Group on Combating IUU Fishing) ซึ่งอยู?ระหว?างการจัดทำร?างบันทึกความเข#าใจว?าด#วยการแลกเปลี่ยน

ข#อมูลการต?อต#านการทำการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร#การควบคุม ระหว?างไทยกับเวียดนาม 

( Draft MoU between the Department of Fisheries, Ministry of Agriculture and Cooperatives of 

Thailand and the Directorate of Fisheries, Ministry of Agriculture and Rural Development of 

Vietnam on Combating Illegal, Unreported and Unregulated Fishing)  
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 ๕. สถานการณ+ภายในประเทศ  
    ๕.๑ ภาพรวม การประเมินสถานการณNการใช#ประโยชนNจากทะเลในพื้นที่ของไทย รวมถึงโอกาส
และความท#าทาย เพื่อประกอบการพิจารณากำหนดประเด็นยุทธศาสตรN แผนงาน และกิจกรรมเพื่อส?งเสริม

ความมั่นคงอย?างเปcนองคNรวม (Comprehensive security) มีการพิจารณาปbจจัยที่เกี่ยวข#อง ประกอบด#วย        

๑) เศรษฐกิจเกี่ยวกับทะเลและชายฝbáง ๒) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล#อม ๓) ความมั่นคงของมนุษยN        

๔) สถานการณNด#านความมั่นคงปลอดภัยทางทะเล (Maritime security and maritime safety) และ ๕) การส?งเสริม

ขีดความสามารถด#านสมุทราภิบาล (Ocean governance) รายละเอียดมีดังน้ี  
 

    ๕.๒ สถานการณ+ดSานเศรษฐกิจเกี ่ยวกับทะเลและชายฝN Oง สถานการณNการแพร?ระบาดของ             
โรคโควิด-19 นับแต?ห#วงปQ ๒๕๖๓ ประกอบกับการดำเนินมาตรการด#านสาธารณสุขซึ่งให#งดเว#นกิจกรรมที่มี         

การรวมตัวและเคลื ่อนย#ายของประชาชน ทั ้งภายในและระหว?างประเทศ เปcนปbจจัยสำคัญให#ภาคเศรษฐกิจ         

หลายส?วนหยุดชะงักหรือชะลอตัว โดยโอกาสของฟ© ™นตัวในอนาคตขึ ้นอยู ?กับขีดความสามารถของประเทศ                   

ในการควบคุมโรคและการผ?อนคลายมาตรการเชิงปZองกันซึ่งอนุญาตให#มีการเดินทางพร#อมกับการกำกับดูแล         

ทางสาธารณสุขอย?างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งสถานการณNของเศรษฐกิจภาคทะเลแต?ละส?วนยังมีปbจจัยที่ต#องติดตาม 

ดังน้ี  

  ๕.๒.๑ การทำประมง ภาคเศรษฐกิจการทำประมงทะเลของไทยมีปbจจัยส?งเสริมจากตำแหน?ง
ที่ตั้งทางภูมิศาสตรNและระบบนิเวศที่มีทรัพยากรสัตวNน้ำปริมาณมากและมีความหลากหลายทางชนิดพันธุNสูง 

นำไปสู?การทำประมงหลายประเภทและหลายขนาดในแต?ละพื้นที่และชนิดสัตวNน้ำ รวมทั้งการทำประมง

พาณิชยNและประมงพ้ืนบ#าน และการเพาะเลี้ยงสัตวNน้ำชายฝbáง ผลผลิตจากการทำประมงจึงมีความสำคัญท้ังด#าน

ความมั ่นคงทางอาหารระดับท#องถิ ่น ระดับประเทศ และระดับสากล อีกทั ้งก?อให#เกิดการจ#างงานและ                 

การกระจายรายได#ในอุตสาหกรรมต?อเนื่องด#วย ทั้งนี้ ภาครัฐพยายามดำเนินการแก#ไขปbญหาสภาวะเสื่อมโทรม

ของทรัพยากรประมงด#วยการปฏิรูปกฎหมายและระบบการกำกับดูแลการทำประมงทะเลเพื่อการบริหาร

จัดการทรัพยากรอย?างยั ่งยืน โดยได#ออกพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ และที ่แก#ไขเพิ ่มเติม                   

พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งเปcนกฎระเบียบด#านการประมงทะเลตลอดทั้งห?วงโซ?อุปทาน รวมถึงการออกใบอนุญาตทำ 

การประมงในระดับที่เหมาะสมกับผลผลิตของทรัพยากร การควบคุมเครื่องมือที่ใช#ทำการประมง การปรับปรุง

มาตรการควบคุมกองเรือการจัดการสัตวNน้ำที่จับได# และกลไกการยับยั้งการละเมิดกฎหมาย ในการนี้ จึงมี 

การประเมินแนวโน#มว?า การบังคับใช#กฎหมายดังกล?าว ประกอบกับการอนุรักษNทรัพยากรทางทะเล จะทำให#

ปริมาณผลผลิตจากการทำประมงเพิ่มขึ้นและช?วยปZองกันปbญหาการขาดแคลนสินคาประมง อย?างไรก็ตาม                

อาจเกิดปbญหาราคาสินค#าตกต่ำหากปริมาณผลผลิตเกินความต#องการของตลาด โดยสถานการณNเศรษฐกิจ

ตกต่ำช?วงการแพร?ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให#ทั้งความต#องการบริโภคสินค#าสัตวNน้ำในประเทศและปริมาณ

การส?งออกลดลง นำไปสู?ปbญหาอุปทานส?วนเกินในตลาดและราคาผลิตภัณฑNจากการประมงตกต่ำระยะหน่ึง  

  ทั้งนี้ การสร#างรายได#จากภาคประมงมีโอกาสจากการดำเนินการขนส?งที่กลับมาเปcนปกติห#วง

หลังการแพร?ระบาดของโรคโควิด-19 และการสร#างโอกาสส?งออกสินค#าประมงผ?านการเปäดเส#นทางขนส?งสินค#า

ประมงผ?านทางรถไฟความเร็วสูงจากประเทศลาวไปประเทศจีน ซึ ่งต#องมีการเตรียมความพร#อมด#าน                         
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การตรวจสอบกักกันสินค#าประมง อย?างไรก็ดี ควรมีการเตรียมการรับความท#าทายที ่อาจเปcนอุปสรรค 

ต?อการส?งออกสินค#าประมง ได#แก? การปรับตัวต?อกฎระเบียบทางการค#าของประเทศคู?ค#า โดยเฉพาะข#อกำหนด

ที่ไม?ใช?ภาษีเกี่ยวกับการนำเข#าสินค#าประมง อาทิ มาตรการด#านสุขอนามัย แรงงาน สิ่งแวดล#อม ยกตัวอย?าง

กรณีการจัดการปbญหาการทำประมง IUU ของสหภาพยุโรป และกฎหมายว?าด#วยการนำเข#าสินค#าสัตวNน้ำ                   

เพ่ือคุ#มครองสัตวNทะเลเล้ียงลูกด#วยนม (Marine Mammal Protection Act: MMPA) ของสหรัฐฯ รวมถึงความ

พยายามในการผลักดันมาตรการห#ามการอุดหนุนประมง และเพิ่มการใช#ประโยชนNจากเขตการค#าเสรี (Free 

Trade Area: FTA) ในปbจจุบันและอนาคต 

  ๕.๒.๒ การท6องเที่ยวบริเวณทะเลและชายฝNOง ประเทศไทยพึ่งพารายได#จากการท6องเที่ยว                      
เปcนสัดส?วนสำคัญ โดยช?วงก?อนการแพร?ระบาดของโรคโควิด-19 ประเมินว6ารายไดSจากการท6องเที่ยวมีมูลค6าถึง  
๓ ล#านล#านบาท หรือร#อยละ ๑๐ ของ GDP อีกทั ้งรายไดS ๑ ใน ๓ มีที ่มาจากนักท6องเที ่ยวต6างชาติ ทั ้งน้ี  
การท?องเที่ยวทางทะเลทั้งฝbáงทะเลอันดามันและอ?าวไทยยังได#รับความนิยมสูงในกลุ?มนักท?องเที่ยวต?างชาติ รวมถึง

กิจกรรมที่สำคัญ อาทิ กิจกรรมพักผ?อนและชมทิวทัศนN ชายหาด หมู?บ#านชาวประมงและชาวเล กิจกรรม 

การแล?นเรือและกีฬาทางน้ำ และการดำน้ำ ทำให#เกิดรายได#แก?ผู#ประกอบการด#านการท?องเที่ยว รวมถึงรายได#

จากการค#าสินค#าอุปโภคบริโภค การให#บริการที่พัก ยานพาหนะ และกิจกรรมเพื่อการพักผ?อนประเภทอื่น ๆ 

อย?างไรก็ตาม มาตรการระงับการเดินทางระหว?างประเทศและการเดินทางข#ามพื้นที่ทำให#ปริมาณนักท?องเที่ยว

ลดลงเกือบท้ังหมดในช?วงสถานการณNการแพร?ระบาดของโรคโควิด-19  

  ท้ังน้ี การฟ©™นตัวของภาคเศรษฐกิจด#านการท?องเท่ียว รวมถึงในพ้ืนท่ีจังหวัดชายฝbáงทะเล ข้ึนอยู?

กับประสิทธิภาพการควบคุมโรคโควิด-19 ซึ่งเปcนเงื่อนไขผ?อนปรนมาตรการเกี่ยวกับการเดินทางเข#าออกประเทศเพ่ือ

การรับนักท?องเที่ยวต?างชาติส?วนหนึ่ง อีกทั้งการปรับเปลี่ยนรูปแบบของการท?องเที่ยวไปสู?การสร#างมูลค?าเพิ่มและ

ความยั่งยืนทั้งในมิติสังคมและสิ่งแวดล#อม (Sustainable Tourism Growth) ประกอบกับการลดการพึ่งพา

การนำเข#านักท?องเที่ยวแบบเน#นปริมาณ ซึ่งกำหนดเปcนประเด็นยุทธศาสตรNตามแผนพัฒนาการท?องเที่ยว

แห?งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ด#วย 

  ๕.๒.๓ การขนส6งทางทะเล ไทยได#รับประโยชนNจากการขนส?งทางทะเลหลายส?วน ไม?ว?า        
การลำเลียงสินค#าในประเทศ การนำเข#าและส?งออกสินค#าระหว?างประเทศ และการเดินเรือเพื่อการท?องเที่ยว 

รวมถึงการสร#างรายได#จากภาคบริการเกี่ยวกับการซ?อมบำรุงเรือ การนำร?อง และการจ#างงานคนประจำเรือ      

อีกท้ังตำแหน?งท่ีต้ังทางภูมิศาสตรNของไทยซ่ึงสามารถเช่ือมต?อกับเส#นทางการเดินเรือระหว?างประเทศท้ังฝbáงทะเล

จีนใต#-มหาสมุทรแปซิฟäก และฝbáงทะเลอันดามัน-มหาสมุทรอินเดีย มีส?วนส?งเสริมศักยภาพของประเทศให#

สามารถยกระดับการดำเนินกิจการด#านการขนส?งเพื ่อเปcนศูนยNกลางระดับภูมิภาค โดยมีสภาพแวดล#อม           

ซึ ่งสนับสนุนเปZาหมายดังกล?าว ได#แก? ๑) การดำเนินยุทธศาสตร+และแผนงานระดับประเทศ รวมถึง 
แผนการพัฒนาระบบขนส?งของไทยระยะ ๒๐ ปQ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ซึ่งกำหนดเปZาหมายที่จะส?งเสริมขีด

ความสามารถของประเทศไทยเพื่อเปcนศูนยNกลางการขนส?งในภูมิภาคอาเซียน โดยให#มีการเชื่อมต?อกับโครงการ

พัฒนาสำคัญ โดยเฉพาะเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor) และระเบียง

เศรษฐกิจภาคใต# (Southern Economic Corridor) ๒) การจัดทำกรอบความร6วมมือระดับภูม ิภาค         
เพื ่อส6งเสริมความเชื ่อมต6อดSานการคมนาคม อาทิ กรอบอาเซียน กลุ ?มอนุภูมิภาคลุ?มแม?น้ำโขง (GMS)     
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ความร?วมมือทางเศรษฐกิจอิระวดี-เจ#าพระยา-แม?โขง (ACMECS) กลุ?มการพัฒนาเศรษฐกิจสามฝåายระหว?าง

อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) และความคิดริเริ ่มแห?งอ?าวเบงกอลสำหรับความร?วมมือหลากหลาย

สาขาวิชาการและเศรษฐกิจ (BIMSTEC) และ ๓) การดำเนินยุทธศาสตร+ของประเทศมหาอำนาจ อาทิ 
โครงการ Belt and Road Initiative ของจีน ซึ ่งมีผลต?อการพิจารณาการออกแบบและใช#ประโยชนNจาก      

ความเชื่อมต?อของโครงสร#างพื้นฐานด#านการคมนาคมของไทย อาทิ ประเด็นการสร#างเส#นทางเชื่อมต?อของ         

การขนส?งระหว?างอ?าวไทยและทะเลอันดามัน และการเชื ่อมต?อกับเส#นทางรถไฟความเร็วสูงจีน-ลาว  

ซ่ึงเปäดให#บริการเม่ือเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ เพ่ือเพ่ิมช?องทางการขนส?งสินค#าทางบกจากไทย 
  ขณะเดียวกัน การส?งเสริมกิจการด#านพาณิชยนาวีของไทยมีปbจจัยที ่เกี ่ยวข#อง ได#แก?            

๑) การเตรียมความพรSอมภายในประเทศ ซึ่งรวมถึงการปรับปรุงโครงสร#างพื้นฐานสำหรับการคมนาคมทางน้ำ
และความเชื่อมต?อกับระบบการขนส?งอื ่น การส?งเสริมภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการที่เกี ่ยวข#อง อาทิ        

การต?อเรือ การจราจรทางน้ำ และการประกันภัยทางทะเล ตลอดจนการปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบ

ภายในประเทศเพื่อรองรับพันธกรณีตามกฎหมายระหว?างประเทศเกี่ยวกับการคมนาคมทางทะเล โดยเฉพาะ

อนุสัญญาสหประชาชาติว?าด#วยกฎหมายทะเล (UNCLOS) ค.ศ. ๑๙๘๒ รวมถึงความตกลงระหว?างประเทศที่เกี่ยวข#อง 

และ ๒) การตอบสนองต6อพลวัตรจากภายนอก อาทิ ความเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานระหว?างประเทศและ
ข#อแนะนำด#านความปลอดภัยทางทะเลขององคNกรระหว?างประเทศ ซึ่งในบริบทหลังการแพร?ระบาดของโรคโควิด-19 

จะให#ความสำคัญต?อการเฝZาระวังทางสาธารณสุข และการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาทดแทนแรงงานคน (Digital 

transformation) มากขึ ้น นอกจากนี้ การพัฒนาโครงการขนาดใหญ?เพื ่อการเชื ่อมต?อด#านคมนาคมซึ่งมี

ผลกระทบต?อผู#มีส?วนได#ส?วนเสียหลายกลุ?มอาจมีความเส่ียงต?อการนำไปขยายผลเปcนประเด็นความขัดแย#งทางการเมืองได# 

  ๕.๒.๔ การผลิตพลังงานเชื้อเพลิง การผลิตกµาซธรรมชาติจากแหล?งในทะเลมีความสำคัญอย?าง
ยิ่งต?อความมั่นคงด#านพลังงานของประเทศ โดยเปcนแหล?งหลักที่จัดหากµาซธรรมชาติส?วนใหญ?ของความต#องการ

ใช#ภายในประเทศ ไม?ว?าในภาคการผลิตไฟฟZา อุตสาหกรรม การขนส?ง และครัวเรือน อาทิ แหล?งเอราวัณ  

แหล?งบงกช แหล?งอาทิตยN 

    ๕.๓ สถานการณ+ดSานทรัพยากรและสิ ่งแวดลSอม การระงับกิจกรรมทางสังคมและเศรษฐกิจ                       
ในห#วงสถานการณNการแพร?ระบาดของโรคโควิด-19 รวมถึงการท?องเท่ียวในพ้ืนท่ีทางทะเลและชายฝbáง ประกอบ

กับการดำเนินงานด#านการอนุรักษNอย?างต?อเนื่อง เปcนปbจจัยให#สภาพแวดล#อมทางธรรมชาติได#รับการฟ©™นฟูอย?าง

มีนัยสำคัญ และนำไปสู?การถอดบทเรียนสำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรอย?างยั่งยืน อาทิ การดำเนินการ

เพื ่อสำรวจพืช สัตวN และสภาพพื้นที ่ เพื ่อตรวจสอบสถานภาพทรัพยากร ติดตามการเปลี ่ยนแปลงและ

ประเมินผลอย?างเปcนระบบด#วยเทคโนโลยีสมัยใหม? อีกท้ังสังคมมีความตื่นตัวในเรื่อง การสร#างความตระหนักรู#

ถึงความจำเปcนของการกำกับดูแลการใช#ประโยชนNจากทรัพยากรธรรมชาติให#มีความยั่งยืนหลังการผ?อนคลาย

มาตรการควบคุมโรคต?อไป อย?างไรก็ดี การรักษาระบบนิเวศทางทะเลและชายฝbáงของประเทศไทยยังมีความท#าทาย

จากปbญหามลพิษ ความขัดแย#งเกี ่ยวกับการจัดการทรัพยากร รวมถึงความเสี ่ยงจากการเปลี ่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศระยะยาวด#วย  
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  ๕.๓.๑ สถานภาพทรัพยากรทางทะเลและชายฝNOง การสำรวจเมื่อปQ ๒๕๖๔ มีการประเมิน
สถานภาพทรัพยากรทางทะเลและชายฝbáง ดังน้ี  

   ๑) ปะการัง มีพื ้นที ่ ๑๔๙,๑๘๓ ไร? แบ?งเปcน ฝb áงอันดามัน ๗๓,๓๕๖ ไร? และ           
ฝb áงอ?าวไทย ๗๕,๔๒๗ ไร? มีสัดส?วนสมบูรณN-ดี ร#อยละ ๕๔.๙ และ ร#อยละ ๔๙.๒ ตามลำดับ แต?ยังคงพบ

ปรากฏการณNปะการังฟอกขาวทุกปQในช?วงเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน โดยเฉพาะบริเวณอ?าวไทยฝbáงตะวันออก 

ซ่ึงอาจเกิดจากอุณหภูมิในน้ำทะเลท่ีสูงข้ึนและตะกอนจากชายฝbáง  

   ๒) แหล6งหญSาทะเล มีพื้นที่ ๑๖๐,๖๒๘ ไร? มีสัดส?วนสมบูรณN-ดีมาก ร#อยละ ๒๘          
โดยพบว?ามีแนวโน#มเพ่ิมข้ึนอย?างต?อเน่ือง  

   ๓) สัตว+ทะเลหายาก มีรายงานพบการวางไข?ของเต?าทะเลเพิ่มขึ้น ยกเว#นประเภท
เต?าตนุซ่ึงจำนวนการวางไข?ลดลง นอกจากน้ี พบเหตุสัตวNทะเลหายากเกยต้ืนมีแนวโน#มมากข้ึนเพราะสาเหตุจาก

การติดเคร่ืองมือประมงและการกินขยะทะเล  

   ๔) พ้ืนท่ีปëาชายเลน คงสภาพรวมทั้งสิ้น ๑.๗๓ ล#านไร? ซึ่งมีเนื้อที่เพิ่มขึ้น ๒๑๑,๙๕๙ 
ไร? จากมาตรการทวงคืนผืนปåาและการฟ©™นฟูปåาชายเลน ทั้งนี้ ยังแบ?งเปcนพื้นที่ปåาชายหาดจำนวน ๔๗,๑๔๙ ไร? 

และปåาพรุ ๓๗,๑๓๙ ไร? 

   ๕) การกัดเซาะชายฝNOง มีพื้นที่ที่เกิดปbญหาการกัดเซาะชายฝbáงประมาณ ๘๒๒.๘๑ 
กิโลเมตร ซึ่งลดลงอย?างต?อเนื่องตั้งแต?ปQ ๒๕๖๐ โดยสาเหตุหลักของการกัดเซาะชายฝbáง ได#แก? แนวปZองกัน

ธรรมชาติถูกทำลาย การกัดเซาะจากโครงสร#างวิศวกรรมชายฝbáงที่รบกวนสมดุลตะกอนและการเลี้ยวเบนของ

กระแสน้ำ การเปลี่ยนทางน้ำของปากแม?น้ำ การปรับสมดุลใหม?ของของชายฝbáง และการกัดเซาะจากพายุหรือ

คล่ืนสึนามิ อย?างไรก็ดี บางพ้ืนท่ีมีความพยายามแก#ไขปbญหาดังกล?าวด#วยการก?อสร#างเข่ือนปZองกันตล่ิง 

  ๕.๓.๒ มลพิษ เปcนสภาพปbญหาซ่ึงสะท#อนถึงข#อจำกัดของการกำกับดูแลกิจกรรมของมนุษยNท่ี
ส?งผลเชิงลบต?อสภาพแวดล#อมทางธรรมชาติและสุขภาวะของชุมชนชายฝbáง โดยสามารถจำแนกได# ดังน้ี  

   ๑) ปNญหาการจัดการน้ำเสีย แนวโน#มของคุณภาพน้ำทะเลชายฝbáงตั ้งแต?ปQ ๒๕๕๗ - 
๒๕๖๔ มีค?าดัชนีส?วนใหญ?อยู?ในเกณฑNดีและมีแนวโน#มการเปลี่ยนแปลงคงที่ อย?างไรก็ดี พบปbญหาการปล?อยน้ำเสีย

จากแหล?งชุมชนและสถานประกอบการอย?างฟารNมปศุสัตวNบริเวณปากแม?น้ำรอบอ?าวไทยตอนใน ซึ่งส?งผลให#

คุณภาพน้ำบริเวณดังกล?าวเส่ือมโทรมและส?งผลต?อการเพาะเล้ียงสัตวNน้ำ 

   ๒) ขยะทะเล พบปริมาณขยะบริเวณปากแม?น้ำ ๙ สายเพิ่มขึ ้นอย?างมีนัยสำคัญ
โดยเฉพาะในห#วงการแพร?ระบาดของโรคโควิด-19 โดยส?วนใหญ?เปcนพลาสติก บรรจุภัณฑNอาหาร และขยะ 

ทางการแพทยN (Medical Waste)  

   ๓) ปรากฏการณ+การสะพรั่งของแพลงก+ตอนพืชหรือน้ำทะเลเปลี่ยนสี เกิดข้ึน
เนื ่องจากการเพ่ิมจำนวนอย?างรวดเร็วของแพลงกNตอน ซึ ่งบางชนิดเปcนเหตุทำให#คุณภาพน้ำเสื ่อมโทรม           

ลดปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ หรือปล?อยสารพิษบางชนิดที่เปcนอันตราย (Biotoxin) จนทำให#สัตวNน้ำตาย 

เปcนจำนวนมากได# ปรากฏการณNดังกล?าวยังสัมพันธNโดยตรงกับกิจกรรมซึ่งมีผลต?อการเพ่ิมปริมาณอินทรียNสาร

บริเวณชายฝbáง อาทิ การปล?อยน้ำเสียจากครัวเรือนแบบไม?ผ?านการบำบัด การท?องเที่ยว การเกษตรและ

อุตสาหกรรม และการเพาะเล้ียงสัตวNน้ำชายฝbáง 
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   ๔) มลพิษจากเรือและสิ ่งติดตั ้งในทะเล รวมถึงสมอ ท?อกµาซ สายเคเบิลใต#น้ำ                       
แท?นปäโตรเลียม เปcนอุบัติภัยที่มีความเสี่ยงอันขึ้นอยู?กับความรัดกุมของมาตรการรักษาความปลอดภัย (Safety)           

ของผู#ประกอบการ ประกอบกับการเตรียมความพร#อมของรัฐและภาคส?วนที่เกี่ยวข#องในการจัดการสาธารณภัย                        

โดยสามารถส?งผลกระทบต?อระบบนิเวศและการใช#ประโยชนNจากทรัพยากรธรรมชาติในระยะยาว รวมถึงปbญหา

สารพิษตกค#าง อาทิ การร่ัวไหลของน้ำมันและสารเคมี การเกิดตะกอนจากการก?อสร#าง  

  ทั้งนี้ มลพิษจากเหตุการณ+น้ำมันรั่วไหล รายงานจากกรมควบคุมมลพิษระหว?างปQ ๒๕๔๐ - ๒๕๖๕ 
ระบุว?ามีเหตุน้ำมันร่ัวไหลเกิดข้ึนถึง ๑๗๖ คร้ัง โดยมีท่ีมาจากท้ังท?อน้ำมันใต#ทะเลและเรือขนส?ง แม#ว?าเหตุการณN

ส ?วนใหญ?ส ?งผลกระทบต่ำ แต?ม ีเหตุการณN ๑๑ ครั ้งที ่ม ีปร ิมาณน้ำมันรั ่วไหลมากกว?า ๒๐,๐๐๐ ลิตร  

ซึ่งก?อให#เกิดผลกระทบต?อสิ่งแวดล#อมทั้งในรูปแบบของคราบน้ำมันที่เคลื่อนตัวเข#าสู?ชายฝbáงและก?อมลพิษ 

ในพื้นที่การท?องเที่ยว การทำประมง และการเพาะเลี้ยงสัตวNน้ำ และการย?อยสลายน้ำมันด#วยเคมี ซึ่งส?งผลให#

น้ำมันจมตัวลงสู?พื้นทะเลและปะปนอยู?กับสสารในทะเล อาจส?งผลต?อสิ่งมีชีวิตและสะสมผ?านกระบวนการห?วงโซ?

อาหารไปยังมนุษยNได# 

  ๕.๓.๓ ความเสี่ยงระยะยาวอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)        
ไทยตระหนักถึงประเด็นความท#าทายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยปbจจุบันอยู?ในห#วงเวลาของ                    

การดำเนินการตามเปZาหมายเพื่อการลดกµาซเรือนกระจกตามความตกลง Paris Agreement ค.ศ. ๒๐๑๕ 

ระยะที ่ ๒ (ปQ ๒๕๖๔ – ๒๕๗๓) ด#วยแนวทางของ “การมีส?วนร?วมที ่ประเทศกำหนด” (Nationally 

Determined Contributions: NDCs) ทั ้งนี ้ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส?งผลในรูปแบบของปรากฏการณN 

ด#านภูมิอากาศ ซึ่งสามารถรวมถึงการเปลี่ยนแปลงของลมประจำฤดู (Monsoon) การเกิดสภาวะสุดขั้วของ

สภาพอากาศและภัยธรรมชาติ (Extreme weather) การเพิ ่มระดับอุณหภูมิโดยเฉลี ่ยและผลกระทบต?อ 

ระบบนิเวศซ่ึงต#องมีการติดตามต?อไป 

  ๕.๓.๔ ความขัดแยSงเก่ียวกับการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝNOง จำแนกเปcน ๓ ประเด็น  
   ๑) ความขัดแยSงเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรประมง พบกรณีความขัดแย#ง ได#แก? 
ความขัดแย#งระหว?างชาวประมงที่ทำการประมงด#วยเครื่องมือชนิดเดียวกันหรือต?างชนิดกันในพื้นที่ที่ทับซ#อนกัน  

การทำประมงโดยผิดกฎหมายในเขตที่ไม?ได#รับอนุญาตทั้งการกระทำโดยเจตนาและด#วยข#อจำกัดทางเทคนิค

และวิธีการทำประมง และกรณีชาวประมงที่ได#รับผลกระทบจากการดำเนินมาตรการของรัฐเกี่ยวกับการจัดการ

ปbญหาการทำประมง IUU อาทิ การจำกัดประเภทเครื่องมือประมงและจำนวนเรือประมงที่ได#รับอนุญาต  

การเพิ่มต#นทุนเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ซึ่งทำให#เกิดความเหลื่อมล้ำในกลุ?มชาวประมงรายย?อยที่มีทุน

ประกอบการต่ำ การบังคับใช#กฎหมายบางส?วนซ่ึงไม?สอดคล#องกับวิถีปฏิบัติในท#องถ่ิน 

   ๒) การดำเนินโครงการพัฒนาขนาดใหญ6 ซึ่งมีประเด็นเกี่ยวกับทิศทางของการใช#
ประโยชนNจากพ้ืนท่ีชายฝbáง ระหว?างการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ? กับการดำเนินเศรษฐกิจซ่ึงอาศัยฐาน

ทรัพยากรธรรมชาติ อาทิ กรณีแผนการพัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะ จังหวัดสงขลา ซึ่งอยู?ในช?วง

ชะลอการดำเนินโครงการเพื ่อรอผลการประเมินสิ ่งแวดล#อมทางยุทธศาสตรN (Strategic Environment 

Assessment: SEA) หลังจากได#รับการคัดค#านจากชุมชนในพื้นที่ซึ่งห?วงกังวลว?าโครงการดังกล?าวจะก?อให#เกิด

ผลเสียต?อความอุดมสมบูรณNของระบบนิเวศทางทะเล  
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   ๓) ความขัดแยSงเกี ่ยวกับการใชSประโยชน+จากที ่ด ินบริเวณชายฝN Oง รวมถึง                      
(๑) การบุกรุกพื้นที่ชายฝNOงและปëาชายเลน เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตวNน้ำ เพาะปลูก และสร#างที่อยู?อาศัยหรือ                              
รีสอรNทในพื ้นที ่ที ่ไม?ได#รับอนุญาต โดยเฉพาะพื ้นที ่ปåาชายเลนตามพระราชบัญญัติปåาไม# พ.ศ. ๒๔๘๔                               

(๒) ความทับซSอนของที ่ทำก ินของประชาชนกับพื ้นท ี ่ของร ัฐ อ ันเป cนผลเนื ่องจากการแนวเขต                         
การใช#ที่ดินที่ยังไม?กำหนดชัดเจน อาทิ บริเวณอ?าวพังงา จังหวัดพังงา ภูเก็ต และกระบี่ และ (๓) การจัดการ
กรรมสิทธิ์ที่ดินงอกใหม6หลังแนวปáองกันการกัดเซาะชายฝNOง (พื้นที่โฉนดตกน้ำ) ซึ่งพบบริเวณพื้นที่อ?าวไทย
ตอนบน อาทิ จังหวัดสมุทรปราการ สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม 

    ๕.๔ สถานการณ+ดSานความมั ่นคงของมนุษย+ (Human security) กลุ ?มประชากรที ่ม ีความ
เปราะบางต?อภัยท่ีเกิดข้ึนในทะเล สามารถจำแนกเปcน ๓ กลุ?มหลัก ได#แก?  

   ๑) ประชากรชุมชนชายฝNOง ซึ่งส?วนใหญ?ยังชีพด#วยการทำประมง มีความเสี่ยงที่จะได#รับ
ผลกระทบจากอุบัติภัยทางทะเลโดยตรง รวมถึงมลภาวะจากน้ำมัน สารเคมีร่ัวไหล หรือขยะทะเล สภาพอากาศ

แปรปรวนและการเกิดภัยพิบัติ และการติดโรคอุบัติใหม?หรืออุบัติซ้ำที่มีการแพร?กระจายผ?านการคมนาคม 

ทางทะเล ฯลฯ จึงควรได#รับการส?งเสริมความรู#ความเข#าใจและทักษะเกี่ยวกับการมีส?วนร?วมด#านการอนุรักษN

สิ่งแวดล#อม การดำเนินการด#านการให#ความช?วยเหลือฉุกเฉินและสาธารณสุขทางทะเล ตลอดจนการเสริม

ทักษะแรงงานซ่ึงสอดคล#องกับบริบททางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปล่ียนแปลง  

   ๒) กลุ6มชาติพันธุ+ทางทะเล ประเทศไทยมีกลุ?มคนพื้นเมืองดั้งเดิมที่รักษาวัฒนธรรมประจำกลุ?ม
และวิถีช ีว ิตใกล#ชิดกับธรรมชาติทางทะเล หรือกลุ ?มชาวเล ซึ ่งแบ?งได# ๓ กลุ ?มใหญ? ได#แก? "อูร ักลาโว#ย"                    

"มอแกลน" และ "มอแกน" โดยมีถิ่นฐานบริเวณพื้นที่ ๕ จังหวัดชายทะเลอันดามัน (ระนอง พังงา กระบ่ี ภูเก็ต 

และสตูล) และมีการยังชีพด#วยการทำประมงแบบพื้นบ#านเปcนหลัก ทั้งนี้ กลุ?มดังกล?าวบางส?วนมีลักษณะการต้ัง

ถิ่นฐานแบบสอดคล#องกับฤดูกาลจากอิทธิพลของลมมรสุม โดยใช#ชีวิตในเรือในช?วงฤดูที่ทะเลราบเรียบ และ

รวมกลุ?มตั้งที่พักชั่วคราวในระหว?างฤดูที่มีพายุคลื่นลมจัด อีกทั้งประชากรบางส?วนไม?สามารถเข#าถึงการศึกษา

และข#อมูลด#านกฎหมาย ทำให#ประสบปbญหาเรื่องการครอบครองและใช#ประโยชนNจากที่ดินเพื่อตั้งหลักแหล?ง เมื่อมี      

การดำเนินนโยบายส?งเสริมการท?องเที่ยวในทะเลอันดามัน อาทิ (๑) ความไม?มั่นคงในที่อยู?อาศัยและที่ทำกินใน

ทะเล ซึ่งเกิดจากการถูกขับไล?ออกจากที่ดินซึ่งผู#ประกอบการท?องเที่ยวถือเอกสารสิทธิครอบครองหรือพื้นที่ท่ี

ประกาศเขตอุทยานแห?งชาติทางทะเล (๒) ปbญหาการไร#สัญชาติและการเข#าไม?ถึงบริการของรัฐ จึงมีการรวมตัว

เพื่อเรียกร#องการคุ#มครองสิทธิของกลุ?มชาติพันธุNรวมถึงชาวเลเพื่อการออกกฎหมายรองรับกฎหมายสิทธิ

มนุษยชนระหว?างประเทศท่ีประเทศไทยเข#าร?วมเปcนภาคี รวมถึง กติการะหว?างประเทศว?าด#วยสิทธิทางเศรษฐกิจ  สังคม 

และวัฒนธรรม (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights: ICESCR) อนุสัญญา

ว?าด#วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ (Convention on the Elimination of All Forms 

of Racial Discrimination: CERD) ตลอดจนปฏิญญาสหประชาชาติว?าด#วยสิทธิชนเผ?าพื ้นเมือง (United 

Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples: UNDRIP) 

   ๓) แรงงานประมงทะเล เศรษฐกิจภาคประมงทะเลของประเทศไทย เปcนอุตสาหกรรม                     
ท่ียังต#องใช#แรงงานจำนวนมาก (Labor-intensive sector) จึงจำเปcนต#องอาศัยแรงงานต?างชาติเปcนสัดส?วนสำคัญ 

อย?างไรก็ดี สถานะทางกฎหมายของกลุ ?มแรงงานดังกล?าวมีผลกระทบต?อคุณภาพชีวิตและการเข#าถึง                   
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การจ#างงาน โดยแรงงานลักลอบหลบหนีเข#าเมืองมีข#อจำกัดเรื่องการเข#าถึงสวัสดิการและบริการสาธารณะ                

อีกทั้งมีความเสี่ยงที่จะตกเปcนผู#เสียหายจากการค#ามนุษยN และถูกบังคับใช#แรงงานรูปแบบต?าง ๆ รวมถึงการบังคับใช#

แรงงานบนเรือประมง ทั้งนี้ ภาครัฐได#มีความพยายามแก#ไขปbญหาการละเมิดสิทธิของแรงงานต?างชาติมาเปcนลำดับ 

ได#แก? การจัดตั้งศูนยNร?วมบริการช?วยเหลือแรงงานต?างด#าว จำนวน ๑๐ ศูนยN ในพื้นท่ี ๑๐ จังหวัดเมื่อปQ ๒๕๕๙  

เพื่อให#คำปรึกษาและแก#ไขปbญหาด#านแรงงาน และการออกกฎหมาย อาทิ พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ 

และที่แก#ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวงคุ#มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให#ลูกจ#าง

ในงานประมงทะเลได#รับการคุ#มครองตามกฎหมายคุ#มครองแรงงาน และพระราชบัญญัติคุ#มครองแรงงานในงาน

ประมง พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อคุ#มครองสิทธิของแรงงานประมงและปZองกันการบังคับใช#แรงงานในงานประมงท่ีมีความ

แตกต?างจากการทำงานของลูกจ#างทั่วไป เนื่องจากมีความเสี่ยงภัยทางทะเลและมีระยะเวลาการทำงานที่ต?อเนื่องเปcน

เวลานาน อันเปcนการส?งเสริมและเพิ่มความสามารถในการประกอบกิจการประมงของประเทศ โดยได#กำหนด

หน#าที่ของเจ#าของเรือและการปฏิบัติหน#าที่ของแรงงานประมงให#สอดคล#องกับมาตรฐานสากล และเพื่อเปcน 

การอนุวัติการตามอนุสัญญาองคNการแรงงานระหว?างประเทศ ฉบับที่ ๑๘๘ ว?าด#วยการทำงานในภาคการประมง 

ค.ศ. ๒๐๐๗  
    ๕.๕ สถานการณ+ดSานความม่ันคงปลอดภัยทางทะเล (Maritime security and maritime safety) 

๕.๕.๑ อาชญากรรมและการกระทำผิดในพื ้นที ่ทางทะเล พบการกระทำผิดที ่เกิดข้ึน                 
อย?างต?อเนื่อง ได#แก? ๑) การหลบหนีเข#าเมืองจากประเทศรอบบ#าน ๒) การลักลอบขนส?งสินค#าผิดกฎหมาย 

ได#แก? ยาเสพติด น้ำมันเถื่อน สินค#าหนีภาษีหรือละเมิดลิขสิทธิ์ และ ๓) การกระทำผิดเกี่ยวกับการทำประมง 

เช?น การใช#เครื่องมือทำประมงที่ผิดกฎหมายหรือไม?ได#รับอนุญาต การลักลอบทำประมงในพื้นที่ห#าม การใช#

แรงงานท่ีผิดกฎหมายในภาคการประมง การลักลอบทำประมงในน?านน้ำไทยโดยเรือต?างชาติ และการใช#บริการ

ท?าเทียบเรือของเรือประมงท่ีผิดกฎหมาย  

๕.๕.๒ อุบัติภัยทางทะเล พบเหตุการณNซึ่งเกิดขึ้นอย?างต?อเนื่อง ทั้งที่เกิดจากภัยธรรมชาติและ
เหตุอื่น ได#แก? ๑) อุบัติภัยทางเรือ อาทิ เรือล?ม เรือโดนกัน ชนกัน หรืออับปาง ซึ่งนอกเหนือจากที่ทำให#ลูกเรือ

พลัดตกน้ำหรือสูญหายแล#ว อาจก?อให#เกิดมลพิษจากคราบน้ำมันรั่วไหล และ ๒) อุบัติภัยบนแท?นผลิตหรือ                     

ขุดเจาะพลังงานเชื ้อเพลิง และเรือขนส?งสินค#า โดยเฉพาะเหตุระเบิดและไฟไหม# ซึ ่งในกรณีท่ีสถานท่ี                           

เกิดเหตุดังกล?าวมีวัตถุไวไฟและมีตำแหน?งใกล#เคียงพื้นที่ชุมชน อาจส?งผลให#เกิดความเสียหายต?อชีวิตและ

ทรัพยNสินเปcนวงกว#างได# โดยเหตุการณNดังกล?าวแสดงถึงความจำเปcนในการส?งเสริมและกำกับดูแลมาตรฐาน

ความปลอดภัยของการเดินเรืออย?างเข#มงวด อีกทั้งการสร#างเครือข?ายภาคประชาชนเพื่อส?งเสริมการมีส?วนร?วม

ในการให#ความช?วยเหลือเก่ียวกับการแจ#งเตือนเหตุ และการค#นหาและกู#ภัย (Search and Rescue) ร?วมกับภาครัฐ 

๕.๕.๓ ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดในทะเล พบปรากฏการณNสำคัญ ดังนี้ ๑) การเกิดพายุ                 
ที่อาจเปeนปNจจัยใหSเกิดอุบัติภัยทางทะเล ประเทศไทยมีลมมรสุมประจำฤดูที่ส?งผลต?อสภาพภูมิอากาศของ
ประเทศ ได#แก? ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต#จากมหาสมุทรอินเดียและทะเลอันดามันในห#วงเดือนพฤษภาคม 
ถึงเดือนตุลาคม ซึ่งทำให#เกิดความชื้นและพายุฝน และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือในห#วงเดือนตุลาคม 

ถึงเดือนกุมภาพันธN ซึ่งนำพาความหนาวเย็นและความแห#งแล#ง นอกจากนี้ ยังมีอิทธิพลจากร?องมรสุมและพายุหมุน

เขตร#อนซึ่งทำให#เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ที่เกิดปรากฎการณNด#วย อย?างไรก็ดี ปรากฏการณNความเปลี่ยนแปลง
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สภาพภูมิอากาศสามารถส?งผลให#เกิดสภาวะสุดขั้วของสภาพอากาศและภัยธรรมชาติ (Extreme weather)  

อันรวมถึงการเกิดพายุและคลื่นลมที่รุนแรงขึ้นด#วย และ ๒) สึนามิ มีสาเหตุที่สำคัญคือการเปลี่ยนแปลงทาง
ธรณีวิทยา อาทิ การเคลื่อนตัวของแผ?นเปลือกโลก การระเบิดของภูเขาไฟหรือดินถล?มในพ้ืนท่ีใต#ทะเล ตลอดจน

การทดลองระเบิดนิวเคลียรN ซึ ่งมีผลต?อการเคลื ่อนไหวของมวลน้ำและคลื ่นขนาดใหญ? โดยระยะที ่ผ?านมา 

พบการเกิดสึนามิท้ังฝbáงมหาสมุทรอินเดียและแปซิฟäก แต?ไม?มีแบบแผนหรือวงรอบท่ีชัดเจน  

    ๕.๖ สถานการณ+ดSานการส6งเสริมขีดความสามารถดSานสมุทราภิบาล (Ocean governance) การบังคับ
ใช#พระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชนNของชาติทางทะเล พ.ศ. ๒๕๖๒ ระยะที่ผ?านมา ได#ทำให#มีกลไกสำหรับ

การบริหารจัดการทางทะเลให#เปcนเอกภาพ ทั้งในระดับนโยบายซึ่งมีการกำหนดและขับเคลื่อนนโยบายและ

แผนระดับชาติ ภายใต#กลไกคณะกรรมการนโยบายการรักษาผลประโยชนNของชาติทางทะเล (นปท.) และระดับ

การบังคับใช#กฎหมาย ซึ่งมีการจัดตั้งศูนยNอำนวยการรักษาผลประโยชนNของชาติทางทะเล (ศรชล.) เพื่อบูรณาการ

การบังคับใช#กฎหมายในพื้นที่ทางทะเล อย?างไรก็ตาม การบริหารจัดการของภาครัฐด#านกิจการทางทะเลระดับปฏิบัติ

ในภาพรวมยังมีข#อจำกัด โดยเฉพาะการพัฒนาเครื่องมือกลาง เพื่อให#ผู#มีส?วนได#ส?วนเสียทุกภาคส?วนสามารถใช#

ประโยชนNจากทะเลและมหาสมุทรร?วมกัน โดยมีการรักษาสมดุลระหว?างการใช#ประโยชนNทางเศรษฐกิจและ 

การรักษาทรัพยากรอย?างยั่งยืน อีกทั้งมีความสอดคล#องกับทั้งกฎหมายภายในและพันธกรณีตามกฎหมาย

ระหว?างประเทศ ตลอดจนเปZาหมายการพัฒนาที่เกี่ยวข#อง ทั้งนี้ สามารถจำแนกประเด็นการบริหารจัดการของ

ภาครัฐท่ีสามารถส?งเสริม ดังน้ี  

  ๕.๖.๑ การบริหารจัดการซึ ่งขับเคลื ่อนดSวยองค+ความรู S โดยผู #ปฏิบัติงานภาครัฐยังมีความรู#         
ความเชี่ยวชาญด#านนโยบายและกิจการทางทะเลที่จำกัด หน?วยงานที่เกี่ยวข#องซึ่งมีหน#าที่อำนาจแตกต?างกันยังขาด

การบูรณาการฐานข#อมูลเพื่อดำเนินงานร?วมกัน อีกทั้งประเทศไทยยังไม?มีองคNกรท่ีจัดการความรู#ทางทะเลแบบองคNรวม          

ซึ่งสามารถสนับสนุนการดำเนินงานภาครัฐได#อย?างต?อเนื่อง รวมถึงการเตรียมความพร#อมทางเทคโนโลยีใหม? อาทิ 

ฐานข#อมูลทางทะเลแบบ Big Data และ Open Government Data 

  ๕.๖.๒ การปรับปรุงกฎหมายภายในประเทศ หน?วยงานที่เกี ่ยวข#องของไทยอยู?ระหว?าง        
การปรับปรุงกฎหมายเพื่อให#สอดคล#องกับพันธกรณีตามกฎหมายระหว?างประเทศซึ่งไทยเปcนภาคี โดยเฉพาะ

การอนุวัติการอนุสัญญาสหประชาชาติว?าด#วยกฎหมายทะเล (UNCLOS) ค.ศ. ๑๙๘๒ โดยการดำเนินการ

ดังกล?าวนอกจากจะทำให#ไทยสามารถปฏิบัติตามพันธกรณีอย?างครบถ#วน ยังนำไปสู?การส?งเสริมความร?วมมือ

ระหว?างประเทศอันสอดคล#องกับผลประโยชนNของชาติทางทะเลในสาขาต?าง ๆ รวมถึงประเด็นความร?วมมือ 

ที่เกิดขึ้นใหม? อาทิ การอนุรักษNและการใช#อย?างยั่งยืนซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลในพื้นที่นอกเขต

อำนาจรัฐ (Biological Diversity of Areas beyond National Jurisdiction - BBNJ) 

  ๕.๖.๓ การจัดทำเครื่องมือกลางสำหรับการใชSประโยชน+ร6วมกันจากทะเล เพื่อให#หน?วยงาน
ภาครัฐสามารถบริหารจัดการพื้นที่และทรัพยากรทางทะเลร?วมกันแบบบูรณาการ โดยหน?วยงานที่เกี่ยวข#อง             

อยู?ระหว?างการพัฒนาแผนที่ One Marine Chart การแบ?งเขตการใช#ประโยชนNจากทรัพยากรทางทะเลและชายฝbáง 

ตามแนวคิดการวางแผนเชิงพื้นที่ทางทะเลระดับชาติ (Marine Spatial Planning - MSP) การแบ?งเขตจังหวัด

ทางทะเล และการนำดัชนีคุณภาพมหาสมุทร (Ocean Health Index: OHI) มาใช#วัดผลการจัดการทรัพยากร

ทางทะเลอย?างย่ังยืนในบริบทของประเทศไทย  



- ๑๗๒ - 
 

  ๕.๖.๔ การเตรียมความพรSอมสำหรับประเด็นเกิดใหม6 ซึ่งจำเปcนต#องมีการศึกษาพัฒนาการ
ปbจจุบัน การกำหนดผลประโยชนNและท?าทีของไทย และการแบ?งมอบหน?วยงานผู#รับผิดชอบ อาทิ เศรษฐกิจ

ภาคทะเล (Blue Economy) การรับมือต?อความเปลี ่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)                       

การปล?อยคารNบอนสุทธิเปcนศูนยN รวมถึงการปฏิบัติตามพันธกรณีอนุสัญญาว?าด#วยความหลากหลายทางชีวภาพ 

(Convention on Biological Diversity: CBD) ค.ศ. ๑๙๙๓ ตลอดจนการพิจารณาเข#าเปcนภาคีหรือปฏิบัติ

ตามอนุสัญญาต?าง ๆ ท่ีเก่ียวข#อง  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ๑๗๓ - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาคผนวก ง  

ตารางเปรียบเทียบนโยบาย/แผนความมั่นคงแหCงชาติทางทะเล 
ของประเทศไทยตั้งแตCอดีตจนถึงป1จจุบัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๗๔ - 
 

ตารางเปรียบเทียบนโยบาย/แผนความม่ันคงแห6งชาติทางทะเล 
ของประเทศไทยต้ังแต6อดีตจนถึงปNจจุบัน 

 

หัวขLอ ฉบับที่ ๑1
 ฉบับที่ ๒2  ฉบับที่ ๓3 ฉบับที่ ๔4 

จำนวนนโยบาย/ยุทธศาสตร: ๖ นโยบาย 

๑๒ 

ยุทธศาสตร4 

๗ 

วัตถุประสงค4 

๒๕ 

นโยบาย 

๕ 

วัตถุประสงค4 

๑๙ 

นโยบาย 

๖ 

ยุทธศาสตร4 

๓๗ แนวทาง

ดำเนินการ 

 

ผลประโยชน:ของชาติทางทะเล 

๑. ด:านความมั่นคง เอกราช อำนาจอธิปไตย สิทธิอธิปไตย บูรณภาพแห8งดินแดนทางทะเล 

(แผนฯ ฉบับที่ ๔ เพิ่มคำว8าเขตอำนาจของชาติทางทะเล) 

๒. ด:านความปลอดภัย ความสงบเรียบร:อยในทะเล บรรยากาศที่เอื ้ออำนวยต8อการใช:

ประโยชน4ทางทะเล 

๓. ด:านเศรษฐกิจ  ความเจริญรุ8งเรือง ความสมบูรณ4มั่งคั่งที่ยั่งยืนของชาติ และความอยู8ดี

มีสุขของประชาชน 

๔. เกียรติภูมิและศักดิ์ศรีของชาติ เปaนที่ยอมรับในประชาคมระหว8างประเทศด:าน

กิจกรรมทางทะเล 

๕. ผลประโยชน4สูงสุดและยั่งยืนจากทะเลและสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับทะเลในทุกมิติ ทั้งในระยะสั้น

และระยะยาว 

√ 
 
√ 
 
√ 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

√ 

 

√ 
 

√ 

 

√ 

 

√ 

ประเด็นนโยบาย/ยุทธศาสตร: 
๑. ด:านความมั่นคงทางทหารและการเมืองระหว8างประเทศ 

    - พัฒนาขีดความสามารถของกำลังทางเรือให:อยู8ในระดับที่เหมาะสม 

    - เสริมสร:างความสัมพันธ4 ความไว:เนื้อเชื่อใจ และความสัมพันธ4กบัต8างประเทศ 

    - เร8งรัดการแก:ไขป\ญหาเขตแดนทางทะเลกับประเทศเพื่อนบ:าน 

    - พัฒนาความร8วมมือกับหน8วยงานทางทะเลของมิตรประเทศ 

 
√ 

√ 

√ 

 
√ 

√ 

√ 

 

 
√ 

√ 

√ 

√ 

 
√ 

√ 

√ 

√ 

๒. ด:านการพาณิชยนาวีและการขนส8งทางทะเล 

    - ส8งเสริมและสนับสนุนการพัฒนากิจการพาณิชยนาวี  

    - ส8งเสริมและสนับสนุนให:มีระบบการขนส8งทางทะเลที่มีประสิทธิภาพ และโครงสร:าง

พื้นฐานที่จำเปaนอย8างเพียงพอ 

    - ปfองกันและรักษาระบบการคมนาคมขนส8งทางทะเล พัฒนาขีดความสามารถของกำลัง

ทางเรือในการคุ:มครองเส:นทางลำเลียงขนส8งทางทะเล 

    - ดำเนินการทางการเมืองระหว8างประเทศเพื่อลดผลกระทบจากความขัดแย:งทางทะเล      

ที่มีต8อการใช:ประโยชน4เส:นทางลำเลียงขนส8งทางทะเลของประเทศ 

    - สร:างความเข:าใจกับประเทศที่บังคับใช:กฎหมายรุนแรง เพื่อคุ:มครองเรือไทยและคนไทย 

     -  ดำเนินการทางการทูตและการทหารเพื่อสนับสนุนความร8วมมือในการจัดการป\ญหาโจรสลัด 

     - ส8งเสริมและพัฒนาท8าเรือฝ\]งอันดามันเพื่อเชื่อมโยงกับฝ\]งอ8าวไทย 

   - ส8งเสริมความร8วมมือในการสร:างเครือข8ายคมนาคมขนส8งทางทะเลเชื่อมโยงกับ

ประเทศเพื่อนบ:านและภูมิภาค 

    - พัฒนากิจการท8าเรือ อู8ต8อเรือ และอู8ซ8อมเรือ และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ 

 
√ 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

√ 

√ 
 

√ 

 
1 นโยบายและยุทธศาสตร1ในการแก4ไขป8ญหาและรักษาผลประโยชน1ของชาติทางทะเล (พ.ศ. ๒๕๓๖) 
2 นโยบายความม่ันคงแหOงชาติทางทะเล พ.ศ. ๒๕๔๒ – ๒๕๔๖ 
3 นโยบายความม่ันคงแหOงชาติทางทะเล (พ.ศ.๒๕๔๘ – ๒๕๕๒) 
4 แผนความม่ันคงแหOงชาติทางทะเล (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๔) 



- ๑๗๕ - 
 

หัวขLอ ฉบับที่ ๑1
 ฉบับที่ ๒2  ฉบับที่ ๓3 ฉบับที่ ๔4 

    - วางแผนเตรียมการใช:เรือและสิ่งอำนวยความสะดวกของกิจการพาณิชยนาวี 

เพื่อประโยชน4ในการปfองกันประเทศในยามวิกฤต 

√ 

๓.  ด:านการพัฒนาระบบตรวจการณ4ชายฝ\]งและในทะเล 

     - พัฒนาระบบตรวจการณ4 ติดตาม ควบคุมเรือ และพิสูจน4ทราบเปfาหมายทางทะเล 

     - ปรับปรุงและพัฒนากลไก เครื่องมือ ขีดความสามารถ และความร8วมมือในเรื่องภัยพิบัติ 

สาธารณภัย และภัยธรรมชาต ิ

     - พัฒนาขีดความสามารถในด:านการแลกเปลี่ยนข8าวสาร การข8าวกรอง การแจ:งเตือน

ภัยล8วงหน:ากับต8างประเทศ 

     - นำเรื่องความมั่นคงและความปลอดภัยทางทะเลเข:าหารือในเวทีระหว8างประเทศ 

    

√ 

√ 

 

√ 

 

√ 

๔.  ด:านอาชญากรรมข:ามชาต ิ

     - เร8งรัดการปfองกันและปราบปรามการก8อการร:าย อาชญากรรมข:ามชาติ โจรสลัด  

การทำลายทรัพยากรทางทะเลและการกระทำความผิดอื่น ๆ ในทะเล 

  

√ 

  

√ 

๕.  ด:านการอนุรักษ4ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล:อมทางทะเล 

    - วางแผนอนุรักษ4และฟÜáนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล:อมทางทะเลอย8างเปaนระบบ 

     - ใช:มาตรการทางกฎหมายอย8างจริงจัง เพื ่อปfองกันการกระทำความเสียหายต8อ

สิ่งแวดล:อมทางทะเล 

     - เฝfาระวังและเตรียมความพร:อมด:านบุคลากรและเครื่องมือที่ทำการบำบัดและแก:ไข

มลภาวะที่ก8อผลเสียต8อสภาพแวดล:อม 

     - ผลักดันเรื่องการคำนึงถึงสิ่งแวดล:อมให:เปaนป\จจัยสำคัญในกระบวนการทางนโยบาย 

ยุทธศาสตร4 และการดำเนินการที่เกี่ยวข:องกับทะเล 

     - ส8งเสริมให:ประชาชน ชุมชน เอกชน ภาคประชาสังคม เข:ามามีส8วนร8วมในการ

อนุรักษ4และฟÜáนฟูทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล 

      - สร:างและใช:ประโยชน4จากความร8วมมือระหว8างประเทศ 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

√ 
√ 

 

√ 

  

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

๖.  ด:านการใช:ประโยชน4จากทรัพยากรทางทะเลที่ไม8มีชีวิต/การใช:ประโยชน4ในภาพรวม 

     - กำหนดแผนการใช:ที่ดินชายฝ\]งเพื่อให:เกิดประโยชน4สูงสุด 

     - ดำเนินกิจกรรมเพื่อแสวงหาประโยชน4จากทะเล โดยคำนึงถึงสิทธิและวัฒนธรรมของ

ชุมชนในพื้นที ่

     - จัดให:มีมาตรการเชิงปfองกันและแก:ไขป\ญหาความขัดแย:งอันเกิดจากการใช:

ทรัพยากรทางทะเลอย8างสันติวิธีและเปaนธรรมแก8ทุกฝâาย 

     - สำรวจ ขึ้นทะเบียนและคุ:มครองวัตถุโบราณใต:ทะเล ใน EEZ ให:เปaนสมบัติของชาต ิ

     - ส8งเสริมให:มีการสำรวจและพัฒนาเพื่อนำเอาป`โตรเลียมและทรัพยากรอื่น ๆ มาใช:  

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

√ 

 

๗.  ด:านการประมง 

     - ส8งเสริมกิจการประมงทั้งในและนอกน8านน้ำให:สมดุลกับการอนุรักษ4และฟÜáนฟู

ทรัพยากรสัตว4น้ำ 

     - ส8งเสริมให:เรือประมงไทยเข:าไปทำการประมงในเขตน8านน้ำของต8างประเทศ

และทะเลหลวงอย8างถูกต:อง  

     - ควบคุมและลดการใช:แรงงานต8างชาติในกิจการประมงทะเล 

 

√ 

 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

  

๘.  ด:านการท8องเที่ยวทางทะเล 

     - ส8งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมการท8องเที ่ยวทางทะเลและชายฝ\]ง         

ให:สอดคล:องกับการอนุรักษ4ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล:อม 

  

√ 

  

๙.  ด:านความปลอดภัยทางทะเล 

     - จัดให:มีแผนปfองกันอุบัติภัยและภัยธรรมชาติทั้งบนบกและในทะเล 

 

√ 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ๑๗๖ - 
 

หัวขLอ ฉบับที่ ๑1
 ฉบับที่ ๒2  ฉบับที่ ๓3 ฉบับที่ ๔4 

     - จัดให:มีหน8วยเฉพาะกิจเพื่อปราบปรามการกระทำความผิดในทะเล การให:ความช8วยเหลือ

แก8ผู:ประสบภัย การให:ความคุ:มครองความปลอดภัย และสวัสดิการของประชาชน 

     - ปรับปรุงระบบ แผน กฎ ระเบียบ กลไก และเครื่องมือต8าง ๆ รองรับการเดินเรือ  

การแจ:งเตือนภัย และการปfองกันและบรรเทาอุบัติเหตุทางทะเล  

     - ส8งเสริมความร8วมมือในการสร:างเครือข8ายคมนาคมขนส8ง การประมง และการ

ท8องเที่ยวทางทะเล รวมถึงให:มีการบริหารจัดการและใช:ประโยชน4จากทะเลอย8างมี

ประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย 

 

√ 

 

√ 

 

 

 

√ 

๑๐.  ด:านการบริหารจัดการกิจการทางทะเล 

     - พัฒนาศูนย4ประสานการปฏิบัติในการรักษาประโยชน4ของชาติทางทะเล (ศรชล.)  

     - ศึกษาความเปaนไปได:ในการให:มีหน8วยยามฝ\]ง (Coast Guard) 

     - จัดระเบียบการบริหารจัดการประโยชน4และการดำเนินกิจกรรมทางทะเล 

     - กำหนดเขตพื้นที่ปกครองทางทะเล  

     - ให:ส8วนราชการและหน8วยงานที่เกี่ยวข:องนำแผนความมั่นคงแห8งชาติทางทะเลไปปฏิบัติ 

      - จัดตั้งหน8วยงานที่มีหน:าที่รับผิดชอบในการดูแลและรักษาผลประโยชน4ของชาติทางทะเล 

      - ให:หน8วยงานหรือองค4กรในระดับท:องถิ่น สนับสนุนการดำเนินการตามแผนฯ 

      - มีกลไกและระบบการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ 

  

√ 

 

√ 

√ 

√ 

√ 

 

 

 

 

√ 

√ 
√ 

√ 

√ 

๑๑.  ด:านกฎหมายทะเล 

      - เร8งรัดการออกกฎหมายภายในเพื่อรองรับสิทธิประโยชน4ของรัฐ และการปฏิบัติงาน

ของเจ:าหน:าที่ในเขตเศรษฐกิจจำเพาะ 

     - พิจารณาการให:สัตยาบันรับรอง UNCLOS 1982 

     -  เร8งรัดการปรับปรุง หรือจัดให:มีกฎหมายภายในให:สอดคล:องกับอนุสัญญาและ

กฎหมายระหว8างประเทศ 

     -  เร8งรัดการผลิตบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด:านกฎหมายระหว8างประเทศทางทะเล 

     - ปรับปรุงกฎระเบียบในการพัฒนากิจการพาณิชยนาว ี

     - ให:มีกฎหมายที่เกี่ยวข:องกับสิ่งแวดล:อมทางทะเลที่ชัดเจนและมีลักษณะบูรณาการ 

ตลอดจนมีมาตรการที่เด็ดขาดและเปaนธรรม 

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

√ 
√ 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

๑๒. ด:านการศึกษาวิจัย พัฒนาศักยภาพบุคลากร และสร:างองค4ความรู: 

     - สนับสนุนให:มีศูนย4กลางข:อมูลการวิจัยและค:นคว:าทางวิชาการทางทะเล 

     - เร8งรัดและจัดตั้งองค4กรเพื่อทำหน:าที่ศึกษาค:นคว:าและเสนอแนะนโยบายเกี่ยวกับทะเล 

      - ให:มีการศึกษาวิจัยทางวิชาการเพือ่เสริมสร:างองค4ความรู:ในมิตคิวามมั่นคงทางทะเล 

     - เร8งรัดการผลิตบุคลากรด:านการเดินเรือพาณิชย4 

     - เร8งรัดการพัฒนาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด:านการบริหารจัดการทางทะเลในทุกด:าน 

     - ให:การศึกษาและประชาสัมพันธ4ให:ประชาชนได:ตระหนักถึงความสำคัญของทะเล 

      - จัดระบบหมู8บ:านตามแนวทางหมู8บ:านอาสาพัฒนาและปfองกันตนเองในเขตทางทะเล 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

√ 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

 

√ 

√ 

√ 

 

 

√ 

√ 

 

 

√ 

√ 

 

√ 

√ 

√ 

 
 
 
 

 
 



- ๑๗๗ - 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

ภาคผนวก จ  
การวิเคราะห0สถานการณ0ทางทะเลในระยะ ๕ ปW  

โดยใชHเครื่องมือ SWOT Analysis 

 
 
 
 

 

 



- ๑๗๘ - 

 
 

ลำดับ การวิเคราะห+สภาพแวดลSอมสำหรับจัดทำแผนความม่ันคงแห6งชาติทางทะเล (SWOT Analysis) 
S (Strengths) W (Weaknesses) O (Opportunities) T (Threats) 

1 S1 ความเปcนกลางของไทยในเวที
ความขัดแย#งระหว?างประเทศ ส?งผลให#

ประเทศไทยสามารถดำเนินนโยบาย

ด#านต?าง ๆ ได#อย?างเสรี 

W1 การติดตาม เฝZาระวัง ตรวจการณN
สถานการณNทางทะเล รวมถึงการแจ#ง

เตือนภัยและการรักษาความปลอดภัย

ทางทะเล ยังมีความล?าช#าและไม?ทันต?อ

สถานการณN 

O1 การดำเนินมาตรการคุ#มครองการใช#
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝb áง และ

การวางแผนการใช#ประโยชนN เชิงพื้นท่ี

ทางทะเล (MSP) ในพื ้นที ่ เป Zาหมาย

อย?างต?อเน่ือง 

T1  ส ถ านกา รณ N อ ุ บ ั ต ิ ภ ั ยท า ง
ธรรมชาติอาทิ คลื่นทะเล พายุ และ

อุบัติเหตุทางทะเล รวมถึงผลกระทบ

จาก Climate Change ในระยะยาว 

2 S2 ภูมิศาสตรNที่ตั้งของประเทศ ระหว?าง 
2 มหาสมุทร (มหาสมุทรแปซิฟäก/

มหาสมุทรอินเดีย) เอื้อต?อการดำเนิน

กิจกรรมทางทะเล อาทิ การคมนาคม

ขนส?ง การใช#ทรัพยากร และการทหาร 

W2 ปbญหาการทำประมงผิดกฎหมาย 
ขาดการรายงาน ไร#การควบคุม (IUU-

Fishing) ส?งผลต?อการฟ© ™นตัวของภาค

เศรษฐกิจทางทะเลท่ีช#าลง 

O2 การดำเนินมาตรการในการแก#ไข
ป bญหาการทำประมงผ ิดกฎหมาย  

ขาดการรายงาน และไร#การควบคุม 

( IUU-Fishing) รวมถ ึงการจ ัดต ั ้ งศ ูนยN

แลกเปลี่ยนข#อมูลข?าวสารในการแก#ไข

ป b ญห าก า รทำประมงผ ิ ดกฎหมาย  

(AN-IUU Fishing) ในภูมิภาค 

T2 การก?อการร#าย/อาชญากรรม
ข#ามชาติทั้งรูปแบบเก?าและใหม? อาทิ 

ยาเสพต ิด การขนส ?งส ิ ่ งของผิด

กฎหมาย การล ักลอบเข # า เม ือง 

การค#ามนุษยN โจรสลัด รวมถึงการ

พัฒนาอาวุธให#ความแม?นยำและ

โจมตี ได#อย?างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

3 S3 กองท ัพเร ือม ีศ ักยภาพท ั ้ ง ใน
ภูมิภาคและนอกภูมิภาค ส?งผลให#การ

ดำเนินการในการรักษาผลประโยชนN

ของชาต ิทางทะเลเป cนไปอย ?างมี

ประสิทธิภาพ(กำลังพล/ยุทโธปกรณN/

เทคโนโลยี) 

W3 ประเทศไทยมีอาณาเขตติดต?อทาง
ทะเลเปcนบริเวณกว#างและอยู?ใกล#เส#นทาง

คมนาคมขนส?งทางทะเลของโลก ส?งผล

ให#ประเทศไทยเปcนพื้นที ่อ?อนไหวที่จะ

ประสบภัยคุกคามทางทะเลหรือถูกกดดัน

ให#เลือกข#างจากประเทศมหาอำนาจ 

O3 การพัฒนาความร?วมมือในภูมิภาค 
เพื่อเสริมสร#างความไว#เนื้อเชื่อใจ โดย

ดำเนินการตามแนวคิดการจัดการภัย

คุกคามร?วมกันของประเทศในและนอก

ภูมิภาค 

T3 การเพ่ิมข้ึนของปริมาณขยะทะเล 
อาทิ ขยะทั่วไป ขยะพลาสติก และ

ขยะทางการแพทยN 



- ๑๗๙ - 

 

ลำดับ การวิเคราะห+สภาพแวดลSอมสำหรับจัดทำแผนความม่ันคงแห6งชาติทางทะเล (SWOT Analysis) 
S (Strengths) W (Weaknesses) O (Opportunities) T (Threats) 

4 S4 การดำเนินนโยบาย และยุทธศาสตรN
ของประเทศไทยที่ให#ความสำคัญกับ

การแก#ไขปbญหาความมั่นคงแบบองคNรวม 

(ความมั่นคงมนุษยN/ภัยคุกคามรูปแบบ

ใหม?) 

W4 ป bญหาทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝbáงเสื่อมโทรม และถูกทำลาย อาทิ 

การกัดเซาะชายฝbáง การบุกรุกพื้นที่ทาง

ทะเล และการทิ ้งขยะหรือเครื ่องมือ

ประมงหมดสภาพการใช#งาน รวมถึง

การตายของสัตวNทะเลหายาก 

 

O4 การพัฒนาโครงสร#างพื ้นฐานทาง
ทะเล รวมถึงการยกระดับศักยภาพของ

อุตสาหกรรมทางทะเล และการเชื ่อมต?อ

ทางโลจ ิสต ิกส N  อาท ิ  ระบบขนส? ง 

ระบบส่ือสาร ระบบรักษาความปลอดภัย 

T4 การเปล ี ่ ยนแปลงของสภาพ
ภ ูม ิอากาศโลกส ? งผลให # เก ิดความ 

แปรปรวนต ? อ ร ะบบน ิ เ ว ศ แ ล ะ

ทรัพยากรทางทะเล อาทิ ปริมาณน้ำ

ทะเลสูงข้ึน อุณภูมิน้ำสูงข้ึน 

5 S5  การบังคับใช# พ.ร.บ. การรักษา
ผลประโยชนNของชาติทางทะเล พ.ศ. 

๒๕๖๒ การรักษาผลประโยชนNของ

ชาต ิทางทะเลให # เป cนไปอย ? าง มี

ประสิทธิภาพและเกิดประโยชนNสูงสด 

รวมทั ้งร ักษาไว#ซ ึ ่งอำนาจอธิปไตย 

สิทธิอธิปไตย และสิทธิหน#าที ่อื ่นใด

ตามกฎหมายระหว?างประเทศ 

W5 การขาดความตระหนักรู #เกี ่ยวกับ
ความสำคัญของทะเล ในมิต ิต ?าง ๆ 

โดยเฉพาะมิติด#านความมั่นคง รวมถึง

ขาดการพัฒนาองคNความรู#ที ่เกี ่ยวข#อง

กับการบริหารจัดการทางทะเลและการ

ใช#ประโยชนNจากทะเล 

O5 การเสริมสร#างองคNความรู# และการ
พัฒนาบุคลากร ด#านกฎหมายทะเล 

ผ ?านการถ ?ายโอนความรู#  ด # านการ

อนุร ักษNทรัพยากร/การรักษาระบบ

นิเวศ และความม่ันคง  

T5 ระบบหลายขั ้วอำนาจ (Multi-
Polar System)/ความขัดแย#งระหว?าง 

ขั้วอำนาจทั้งในพื้นที่ทะเลจีนใต# และ

มหาสม ุทรอ ินเด ีย รวมถ ึงการมี

บทบาทของประเทศมหาอำนาจ ใน

การขยายอิทธิพลในพื้นที่ทางทะเล 

อาทิ ควบคุมเส#นทางเดินเรือ การขยาย

อิทธิพลของจีนในพ้ืนท่ีอ?าวไทย 

 



- ๑๘๐ - 

 

ลำดับ การวิเคราะห+สภาพแวดลSอมสำหรับจัดทำแผนความม่ันคงแห6งชาติทางทะเล (SWOT Analysis) 
S (Strengths) W (Weaknesses) O (Opportunities) T (Threats) 

6 

S6 คณะกรรมการนโยบายการรักษา
ผลประโยชนNของชาติทางทะเล (นปท.) 

และคณะอนุกรรมการภายใต# นปท.

รวมถึงศูนยNอำนวยการรักษาผลประโยชนN

ของชาติทางทะเล (ศรชล.) ทำให#

บริหารจัดการภาคทะเล และบูรณา

การในการพิทักษN ปกปZอง และรักษา

ผลประโยชนNของชาติทางทะเลเปcนไป

อย?างมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

 

W6 การขาดการส?งเสริมจากภาครัฐใน
การดำเนินก ิจกรรมในการแสวงหา

ประโยชนNจากทะเลอย?างยั่งยืน รวมถึง

ขาดการการสนับสนุนเครื ่องมือและ

เทคโนโลยีท ี ่ท ันสมัยในการปกปZอง 

คุ#มครองผลประโยชนNของชาติทางทะเล 

O6 การเสริมสร#างบทบาทความร?วมมือ
ในประเด็นความมั่นคงทางทะเลบนเวที

ระหว?างประเทศ ท้ังประเทศมหาอำนาจ 

และประเทศพันธมิตร เพื ่อจัดการภัย

คุกคามรูปแบบต?าง ๆ โดยไทยจะได#รับ

ประโยชนNหากอาศัยโอกาสดังกล?าว

เลือกส?งเสริมความร?วมมือที่สอดคล#อง

กับผลประโยชนNของไทย 

T6 การพัฒนาอาวุธ ยุทโธปกรณN 
และกำล ั งทาง เร ือของประเทศ

มหาอำนาจ ประเทศในภ ูม ิภาค 

รวมถึงประเทศในพื ้นที ่ข #อพิพาท

ทะเลจีนใต# 

7 S7 มีการฝùกผสม/การฝùกร?วมทางทะเล 
ระหว?างกองทัพของประเทศพันธมิตร 

ตลอดจนมีการแลกเปลี่ยนองคNความรู#

และข#อมูลด#านการรักษาความมั่นคง

ทางทะเลระหว?างประเทศอย?างต?อเน่ือง 

W7 ภูมิศาสตรNทางทะเลของประเทศ
ไทยยังไม?มีความพร#อม ในการรองรับ

การพัฒนาธุรกิจภาคทะเลขนาดใหญ? 

O7 การพัฒนากำลังทางทะเลให#ทันสมัย 
และการพัฒนาเครือข?ายการปฏิบัติงาน

ทั้งภายในภาครัฐและความร?วมมือกับ

ภาคเอกชน เพื ่อการปZองกันประเทศ

อย?างครอบคลุมความเส่ียงทุกมิติ 

T7 การเปลี่ยนแปลงของรูปแบบภัย
คุมคามทางทะเล อาทิ การโยกย#าย

ถิ่นฐานแบบผิดกฎหมาย การลุกล้ำ

น?านน้ำเพื่อทำการประมงผิดกฎหมาย

ของเรือต?างชาติ และเรือไร#สัญชาติ  

รวมถึงภัยคุกคามทางไซเบอรN 
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ลำดับ การวิเคราะห+สภาพแวดลSอมสำหรับจัดทำแผนความม่ันคงแห6งชาติทางทะเล (SWOT Analysis) 
S (Strengths) W (Weaknesses) O (Opportunities) T (Threats) 

8 S8 การพัฒนาเครือข?าย และการมีส?วนรวม
ภายใต#กรอบและกลไกความร?วมมือ

ระหว?างประเทศ ในด#านความมั่นคง

ทางทะเลอย?างต?อเนื่อง อาทิ อนุสัญญา

ระหว?างประเทศว?าด#วยกฎหมายทะเล 

ค.ศ. ๑๙๘๒ (UNCLOS 1982) ASEAN และ 

ReCAAP ตลอดจนคว ามร ? ว ม มื อ 

ทวิภาคีท่ีเก่ียวข#อง 

W8 การจัดสรร/สนับสนุนงบประมาณ
ด#านย ุทโธปกรณN เคร ื ่องมือรองรับ

สถานการณNด#านความมั่นคงมีแนวโน#ม

ลดลง 

O8 การยกระดับมาตรฐานเทคโนโลยี 
ในการประกอบกิจกรรมทางทะเลให#มี

ความทันสมัย ครอบคลุมการดำเนินงาน

ทุกพื ้นท่ี เพ ื ่อแก#ไขปbญหาทรัพยากร 

ธรรมชาต ิและส ิ ่ งแวดล #อม รวมถึง

เสริมสร#างความม่ันคงของชาติทางทะเล 

T8 การดำเนินนโยบาย ยุทธศาสตรN
การร ักษาความมั ่นคงทางทะเลของ

ประเทศมหาอำนาจ และประเทศ

นอกภูมิภาค 

9 S9 การเดินตามแนวพระราชดำริใน
การอนุรักษN พัฒนา ฟ©™นฟู ปZองกัน และ

ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ จนเกิด

ความรัก หวงแหน และมีส?วนร?วมในการ

ดำเนินการต?าง ๆ  อย?างเข#มแข็งย่ังยืน 

W9 การบังค ับใช #กฎหมายและการ
บริหารจัดการทางทะเลของไทยยังขาด

ประสิทธิภาพ 

O9 การพ ัฒนา เขตแดนทางทะเล
ระหว?างประเทศ โดยการพัฒนาเขต

แดนทางทะเลระหว?างไทยและมาเลเซีย 

เพื่อให#เกิดการพัฒนาด#านเศรษฐกิจใน

แง?เศรษฐกิจสีน้ำเงิน (Blue economy) 

ร?วมกัน 

T9 การขยายอิทธิพลทางทะเลและ
การสะสมอาวุธของประเทศเพื่อนบ#าน 

ส?งผลต?อการดำเนินกิจกรรมทางทะเล 

อาท ิ  การเคล ื ่ อนย #ายแรงงาน การ

ท?องเที ่ยว และการขนส?งทางทะเล  

ทำให#เกิดความหวาดระเเวงระหว?างรัฐ 

10 S10 การเพ่ิมความตระหนักรู#ถึงความ
จำเปcนในการยกระดับมาตรการด#าน

ความม่ันคงทางทะเลของภาครัฐ 

ภาคเอกชน และประชาชน 

W10 กระบวนการวิจัยวิทยาศาสตรN
ทางทะเลของไทยและอุปกรณNเคร่ืองมือ

ในการวิจัย/สำรวจทางทะเลยังมีความ

ล#าหลัง 

O10 การดำเนินการตามกรอบและ
กลไกความร?วมมือระหว?างประเทศเพ่ือ

เสริมสร#างความม่ันคงของชาติทางทะเล 

T10 สถานการณNโรคอุบัติใหม? อาทิ 
การแพร?ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID-19) 
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ลำดับ การวิเคราะห+สภาพแวดลSอมสำหรับจัดทำแผนความม่ันคงแห6งชาติทางทะเล (SWOT Analysis) 
S (Strengths) W (Weaknesses) O (Opportunities) T (Threats) 

11 S11 ย ุทธศาสตร Nชาติ แผนแม ?บท
ภายใต#ยุทธศาสตรNชาติ และนโยบาย

และแผนระดับชาติว?าด#วยความมั่นคง

แห?งชาติ รวมถึงแผนระดับชาติอื่น ๆ 

ซึ่งให#ความสำคัญกับการรักษาความ

มั่นคง และผลประโยชนNของชาติทาง

ทะเล 

W11 การดำเนินกิจกรรมในการแสวงหา
ประโยชนNจากทะเลที่ขาดประสิทธิภาพ 

จนส?งผลกระทบต?อ การสูญเสียความ

หลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงกระทบ

ต?อสิทธิ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของ

ชุมชนชายฝbáงทะเล 

O11 การส?งเสริมปฏิสัมพันธNกับ BIMSTEC 
เพื ่อพัฒนาเศรษฐกิจ เทคโนโลยี และ

ความม ั ่นคงด # านชายฝ b á งอ ันดามัน 

ส ?งเสร ิมให # เก ิดการลดช?องว ?างทาง

เศรษฐกิจระหว?างประเทศในภูมิภาค 

ความร?วมมือในการต?อภัยคุกคามข#ามชาติ 

และเช่ือมต?อกับมหาสมุทรอินเดียมากข้ึน 

 

T11 ภาวะเศรษฐกิจถดถอยจากจาก
สถานการณNโควิด- 19 ส?งผลต?อการ

จัดสรรงบประมาณในการปฏิบัติงาน

ด#านปลอดภัยทางทะเลต?อกิจกรรม

ภายในประเทศ และส?งผลให#อาชญากรรม

ทางทะเลมีความรุนแรงข้ึน 

12 S12 เคร ื อข ? ายจากภาคร ั ฐ  และ
ภาคเอกชนที่เข#มแข็งในการปกปZอง

และรักษาผลประโยชนNของชาติทางทะเล 

W12 ขาดองคNกร/ฐานข#อมูล/ระบบ
เทคโนโลยีในการบูรณาการข#อมูลทาง

ทะเลในมิติต?าง ๆ โดยเฉพาะมิติความ

มั่นคง โดยเฉพาะในบริบทของ Digital 

transformation 

O12 การยกระดับความสัมพันธ Nกับ
ประเทศเพื ่อนบ#านที ่มีอาณาเขตทาง

ทะเลติดต?อกัน แม#ว?าจะมีพื้นที่อ#างสิทธ์ิ

ทับซ#อนทางทะเลไทยสามารถใช#โอกาส

สร#างความใกล#ชิดเพื่อแก#ปbญหาร?วมกัน 

อา ทิ  พ ื ้ นท ี ่ พ ัฒนาร ? วมทางทะ เล  

การพัฒนาโครงสร#างพื้นฐานคมนาคม 

และการเชื ่อมโยงเส#นทางการค#าผ?าน

ท?าเรือของประเทศเพ่ือนบ#าน  

T12 เส#นทางคมนาคมในอาเซียนมี

ความเสี่ยงเกิดความขัดแย#งระหว?าง

ประเทศมหาอำนาจ 
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ลำดับ การวิเคราะห+สภาพแวดลSอมสำหรับจัดทำแผนความม่ันคงแห6งชาติทางทะเล (SWOT Analysis) 
S (Strengths) W (Weaknesses) O (Opportunities) T (Threats) 

13 S13 การมีฐานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล#อมทางทะเลมีมูลค?าการ

ใช#ประโยชนNจากทะเลของประเทศไทย 

อยู?ที่ประมาณ 23.998 ล#านล#านบาท 

ท่ีมา : สศช. 

W13 ขาดบ ุคลากร/เจ #าหน #า ท่ี ท ี ่ มี
ความรู#ความเข#าใจ และความชำนาญท่ี

เก่ียวข#องกับทะเล 

O13 การพัฒนาความพร#อมด#านความ
มั่นคง และด#านเศรษฐกิจ รองรับการ

พัฒนาทางเศรษฐกิจขนาดใหญ?ของ

ประเทศ ตามหลักการเศรษฐกิจสีน้ำเงิน 

(Blue economy) 

T13 การเปลี่ยนเเปลงรูปแบบและ
พื้นที่ของความขัดแย#ง/การทำสงคราม

ทางทะเล มีเทคโนโลยีสมัยใหม?เปcน

ปbจจัยสำคัญส?วนหนึ่งที่ปรับเปลี่ยน

รูปแบบของอาวุธยุทโธปกรณN 

14 S14 การมีนโยบาย มาตรการ แผนการ
ดำเนินงานที่เอื้อต?อการดำเนินงานท่ี

เหมาะสม ในการกำกับดูแลการใช#

ประโยชนNจากทรัพยากรทางทะเล 

อ าท ิ  ก า รควบค ุ มก า รแสว งหา

ประโยชนNจากทะเลอย?างเข#มงวด/ไร#

ความรับผิดชอบ 

W14 เส #นทางคมนาคมทางน ้ำและ
ชายฝbáงมีลักษณะเปäดทำให#เกิดกิจกรรม

ท่ีผิดกฎหมายได#ง?าย 

O14 การสร # าง เคร ือข ? าย และการ
พัฒนาการมีส?วนร?วมของประชาชนใน

ระดับพื ้นที ่  และภาคส?วนต?าง ๆ ท่ี

เก ี ่ยวข #อง สำหร ับกำหนดนโยบาย 

ยุทธศาสตรN ตลอดจนเสริมสร#างองคN 

ความรู# ในการรักษาผลประโยชนNของ

ชาติทางทะเล 

 

15   W15 การปฏิบัติงานมีความซ้ำซ#อน/
ขั้นตอนมาก ส?งผลให#การปฏิบัติงานใน

ทะเล อาทิ การช?วยเหลือผู#ประสบภัย 

ประชาชนที ่ได#รับผลกระทบจากการ

ดำเนินกิจกรรมทางทะเลเกิดความล?าช#า

และขาดประสิทธิภาพ 

O15 การบร ิหารจ ัดการทะเล โดย
องคNกรภาครัฐ อาทิ การพัฒนากฎหมาย

ภายในให #สอดคล #องก ับพ ันธกรณี

ระหว?างประเทศ และการพัฒนากลไก

สนับสนุนการปฏิบัติงาน อาทิ การวิจัย

วิทยาศาสตรNทางทะเล 
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ลำดับ การวิเคราะห+สภาพแวดลSอมสำหรับจัดทำแผนความม่ันคงแห6งชาติทางทะเล (SWOT Analysis) 
S (Strengths) W (Weaknesses) O (Opportunities) T (Threats) 

16  W16 การรักษาบทบาทความเปcนกลาง
ต?อประเด็นความขัดแย#งและการแข?งขัน

ทางยุทธศาสตรNในภูมิภาคในรูปแบบท่ี

หลีกเลี ่ยงการแสดงความเห็นแย#งกับ

คู?กรณีฝåายต?าง ๆ มีมิติที่เปcนข#อจำกัด

ของการแสดงท?าที/นโยบายระหว?าง

ประเทศเพ่ือรักษาผลประโยชนNของไทย  

O16 การส?งเสริมกระบวนการสมุททานุภาพ 
ในการบริหารจัดการ ปกปZอง และดูแล

รักษาผลประโยชนNของชาติทางทะเล 

 

17  W17 การบริหารจัดการด#านความมั่นคง
ทางทะเลยังขาดองคNความรู#อย?างเปcนระบบ

เกี่ยวกับภาพสถานการณNและแนวทางการ

รับมือต?อการเปลี่ยนเเปลงสภาพภูมิอากาศ 

(Climate change preparedness) หาก

เปรียบเทียบกับการกำหนดยุทธศาสตรN/

นโยบายของบางประเทศ 

O17 การพัฒนากองกำลังเฉพาะกิจใหม?
สำหรับการปรับปรุงภารกิจด#านความ

ม่ันคงทางทะเล 

 

18  W18 ความล ?าช #าของการปร ับปรุง
กฎหมายภายในเพื ่อรองรับพันธกรณี

ตามกฎหมายระหว?างประเทศทางทะเล

ซึ่งไทยเปcนภาคี โดยเฉพาะ UNCLOS 

O18 การใช #และพัฒนาพลังอำนาจ
แห?งชาติ (National Power) ด#านต?าง ๆ 

อาทิ เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหาร 

วิทยาศาสตรNและเทคโนโลยี เพื่อแก#ไข
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ลำดับ การวิเคราะห+สภาพแวดลSอมสำหรับจัดทำแผนความม่ันคงแห6งชาติทางทะเล (SWOT Analysis) 
S (Strengths) W (Weaknesses) O (Opportunities) T (Threats) 

1982 ทำให # ไทยม ีข #อจำก ัดในการ

ดำเนินการกิจกรรมซึ ่งต#องอาศัยกฎ

กติกาดังกล?าว อาทิ การร?วมมือกับ

ต?างชาติในการวิจัยวิทยาศาสตรNทางทะเล 

ปbญหาต?าง ๆ ให#คลี ่คลาย ซึ ่งมีความ

สมดุลและสอดคล#องกับสถานการณNท่ี

เปล่ียนแปลงไป 

19   O19 ฐานข#อมูลสำคัญของหน?วยงาน
ต?าง ๆ ที่ดำเนินกิจกรรมทางทะเล ซ่ึง

พร#อมนำไปใช#ประโยชนN 

 

20   O20 โอกาส ในการร ิ เ ร ิ ่ ม /พ ัฒนา
ศักยภาพจังหว ัดชายทะเลในระดับ

ท#องถิ่นและประเทศชายฝbáงระดับภูมิภาค

ตามมาตรฐานสากล 
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รายละเอียดโครงการสำคัญภายใตHแนวทางการดำเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - ๑๘๗ - 
 
 

แนวทางการดำเนินการที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพการเมืองและความมั่นคงทางทะเล 

วัตถุประสงคN : เพ่ือปกปZองและรักษาอำนาจอธิปไตย บูรณภาพแห?งดินแดน สิทธิอธิปไตย เขตอำนาจของชาติทางทะเล และธำรงไว#ซ่ึงพลังอำนาจของชาติทางทะเล 

เปZาหมายท่ี ๑ ของแผนความม่ันคงแห?งชาติทางทะเล : ประเทศไทยสามารถรับมือและควบคุมภัยคุกคามทางทะเลได#อย?างมีประสิทธิภาพในทุกมิติ 
 

 

เปáาหมายระดับแนวทางการ
ดำเนินการ 

ตัวช้ีวัดระดับแนว
ทางการดำเนินการ 

โครงการ หน6วยงาน
รับผิดชอบ 

ค6าฐาน ค6าเปáาหมาย (รายป™) 
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

๑) หน?วยงานที่มีภารกิจในการรักษา

ผลประโยชนNของชาติทางทะเลสามารถ

รับมือกับภัยคุกคามทางทะเลในทุกรูปแบบ

โดยไม?ส?งผลกระทบต?อการบริหารของประเทศ  

๒) ประเทศไทยมีเครื่องมือและยุทโธปกรณN

อย?างเหมาะสมบนพื้นฐานพลังอำนาจของ

ชาติเพ่ือปZองกันประเทศจากภัยคุกคาม  

และสามารถรักษาผลประโยชนNของชาติ 

ทางทะเลให#ม่ันคงและย่ังยืน 

๓) ประเทศไทยมีความสัมพันธNที่ดีกับ

นานาชาติในการรักษาดุลยภาพและ

การส?งเสริมความร?วมมือด#านความ

มั่นคงอย?างใกล#ชิดในการบริหารจัดการ

สถานการณNหรือภัยคุกคามทางทะเลท้ัง

ภายในและระหว?างประเทศ 

๑) หน?วยงานที่เกี่ยวข#อง

ได#รับการพัฒนาศักยภาพ

ในการรักษาผลประโยชนN

ของชาติทางทะเล  

๒) ประเทศไทยม ีความ 

สัมพันธNที ่ดีกับประเทศ

ต?าง ๆ ส ? งผลให # ไทย

สามารถรักษาเขตอำนาจ

ของชาติทางทะเลได# 

 

กิจกรรมการปZองกัน

ประเทศและคุ#มครอง

รักษาผลประโยชนN

ของชาติทางทะเล 

กองทัพเรือ ร#อยละความสำเร็จใน

การจัดกำลังกองทัพเรือ

ในการปZองกันประเทศ

และการคุ#มครองรักษา

ผลประโยชนNของชาติ

ทางทะเลได#ตามแผนท่ี

กำหนด  

๙๐ ๙๐ ๙๐ ๙๐ ๙๐ 

 



 - ๑๘๘ - 
 

แนวทางการดำเนินการที่ ๒ การปLองกันและปราบปรามอาชญากรรมทางทะเล 

วัตถุประสงคN : เพ่ือจัดการและควบคุมการดำเนินกิจกรรมทางทะเล รวมท้ังปZองกันและปราบปรามภัยคุกคามทางทะเลในรูปแบบต?าง ๆ ซ่ึงส?งผลต?อสิทธิ ชีวิต และทรัพยNสินของประชาชน 

เปZาหมายท่ี ๑ ของแผนความม่ันคงแห?งชาติทางทะเล : ประเทศไทยสามารถรับมือและควบคุมภัยคุกคามทางทะเลได#อย?างมีประสิทธิภาพในทุกมิติ 
 

เปáาหมายระดับแนวทางการ
ดำเนินการ 

ตัวช้ีวัดระดับแนว
ทางการดำเนินการ 

โครงการ หน6วยงาน
รับผิดชอบ 

ค6าฐาน ค6าเปáาหมาย (รายป™) 
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

๑) ประเทศไทยสามารถบ ั งค ับใช#

กฎหมายเพื ่อปZองกันและปราบปราม

อาชญากรรมทางทะเลได # อย ? างมี

ประสิทธิภาพ 

๑)  หน?วยงานที ่เกี ่ยวข#อง

สามารถควบคุมปZองกันและ

ลดการเก ิดอาชญากรรม

ทางทะเล 

 

๑) การรักษาความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยNสินของ

ประชาชนในเขต

น?านน้ำและการ

รักษาความสงบ

เรียบร#อยทางทะเล 

กองบังคับการ 

ตำรวจน้ำ 
 

ออกตรวจดูแลและ

รักษาความสงบ

เรียบร#อยในเขต

น?านน้ำตามค?า

เปZาหมายท่ีกำหนด

ในแต?ละปQ 
 
 

๕๐,๐๐๐ 

คร้ัง/ป2 

๖๐,๐๐๐ 

คร้ัง/ป2 

๘๐,๐๐๐ 

คร้ัง/ป2 

๘๐,๐๐๐ 

คร้ัง/ป2 

๘๐,๐๐๐ 

คร้ัง/ป2 

๒) ประเทศไทยมีมาตรการและกลไก

ความร?วมมือกับประเทศต?าง ๆ ในการ

ปZองกันและปราบปรามอาชญากรรม

ทางทะเล รวมทั้งกลไกการแลกเปลี่ยน

ข#อมูลข?าวสารอย?างทันท?วงที 

๒) หน?วยงานบังคับใช#

กฎหมายทางทะ เล

สามารถดำเน ิ นการ

ควบคุมการกระทำผิด

กฎหมายเพ ื ่ อร ั กษา

ผลประโยชนNของชาติทาง

ทะเลได#อย?างสมบูรณN

มากข้ึน 

๒) การลาดตระเวน

ทางเรือเพ่ือปZองกัน

และปราบปราม 

การกระทำความผิด

ทางศุลกากร 
 
 
 

กรมศุลกากร นำเรือออกลาดตระเวน

จำนวน ๖๐๐ คร้ัง/ปQ 
 
 
 
 

๖๐๐ 

คร้ัง/ป2 

๖๐๐ 

คร้ัง/ป2 

๖๐๐ 

คร้ัง/ป2 

๖๐๐ 

คร้ัง/ป2 

๖๐๐ 

คร้ัง/ป2 



 - ๑๘๙ - 
 

เปáาหมายระดับแนวทางการ
ดำเนินการ 

ตัวช้ีวัดระดับแนว
ทางการดำเนินการ 

โครงการ หน6วยงาน
รับผิดชอบ 

ค6าฐาน ค6าเปáาหมาย (รายป™) 
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

๔) การดำเน ินการปZองก ัน เฝ Zาระวัง

อาชญากรรมบริเวณชายฝb áงทะเลของ

ประเทศไทยมีการบูรณาการบนพื้นฐาน

ของการมีส?วนร?วมของทุกภาคส?วนให#

สามารถรับมือภัยคุกคามความมั่นคงได#

ทันต?อสถานการณN 

๓) ชุมชนชายฝb áงและ

ภาคประชาชนมีส?วน

ร ?วมในการเฝ Zาระวัง

และรักษาความปลอดภัย

เพื่อปZองกันอาชญากรรม

ทางทะเลได#อย?างต?อเนื่อง

และมีประสิทธิภาพ 

๓) โครงการจัดการ

ปbญหาแรงงาน  

ต?างด#าวและการค#า

มนุษยNด#านการประมง 

(กิจกรรมจัดการ

ปbญหาแรงงานต?าง

ด#าวและการค#า

มนุษยNด#านการ

ประมง) 

กรมประมง - ตรวจร?วมเรือประมง 

และแรงงานภาคประมง 

จำนวน ๙๐ คร้ัง 

๙๐ ๙๐ ๙๐ ๙๐ ๙๐ 

- แรงงานประมง 

ได#รับการคุ#มครอง

ผ?านระบบการออก

หนังสือคนประจำเรือ

สำหรับต?างด#าว 

จำนวน ๔๐,๐๐๐ ราย 

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ 

๓) หน?วยงานต?าง ๆ มีการพัฒนาระบบ

ฐานข#อมูล อุปกรณN และบุคลากรเพ่ือ

เพิ่มศักยภาพอย?างต?อเนื่องเพื่อรับมือภัย

คุกคามความม่ันคงได#ทันต?อสถานการณN 

๔) หน?วยงานมีอุปกรณN 

เครื่องมือและเทคโนโลยี

สนับสนุนการดำเนินงาน

ส?งให #การปฏิบ ัต ิงาน 

อย?างม ีประสิทธ ิภาพ 

รวดเร็ว 

 

๔) กิจกรรมการ

พัฒนาระบบติดตาม

ภาพสถานการณN

ทางทะเล 

 

ศรชล. ร#อยละความสำเร็จ

ในการพัฒนาระบบ

เช่ือมโยงฐานข#อมูล

ข?าวสารทางทะเล

ตามแผนท่ีกำหนดให#

สามารถวิเคราะหN 

และประเมินสถานการณN

ความม่ันคงทางทะเล

ได#อย?างมีประสิทธิภาพ  

๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

 



 - ๑๙๐ - 
 

แนวทางการดำเนินการที่ ๓ การอนุรักษ/และใชTประโยชน/จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลTอมทางทะเล 

วัตถุประสงคN : เพ่ือปกปZอง รักษา และฟ©™นฟูทรัพยากรและส่ิงแวดล#อมทางทะเล รวมท้ังส?งเสริมให#มีการแสวงประโยชนNจากทะเลอย?างสมดุลและย่ังยืน 

เปZาหมายท่ี ๒ ของแผนความม่ันคงแห?งชาติทางทะเล : ประเทศไทยสามารถใช#ประโยชนNจากทรัพยากรทางทะเลเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจได# อย?างสมดุลและย่ังยืน 
 

เปáาหมายระดับแนวทางการ
ดำเนินการ 

ตัวช้ีวัดระดับแนว
ทางการดำเนินการ 

โครงการ หน6วยงาน
รับผิดชอบ 

ค6าฐาน ค6าเปáาหมาย (รายป™) 
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

๑) ทรัพยากร สิ ่งแวดล#อมทางทะเล 

ได#รับการอนุรักษN คุ#มครอง ฟ©™นฟูอย?าง

สมด ุลและย ั ่ งย ืนเพ ื ่อร ักษาความ

หลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ

ภายใต#การมีส?วนร?วมของทุกภาคส?วน 

๒) สถานการณNด #าน

ทร ัพยากรทางทะเล

และชายฝbáงมีแนวโน#ม

ที ่ดีขึ ้นและประชาชน

สามารถใช#ประโยชนN

อย?างย่ังยืน 

๑) โครงการบริหาร

จัดการขยะทะเล 

กรมทรัพยากร

ทางทะเลและ

ชายฝbáง   

จัดเก็บขยะตกค#างใน

ระบบนิเวศทางทะเลไม?

น#อยกว?า ๒๕๐ ตัน 

 
 
 
 
 

๒๕๐ ตัน ๒๕๐ ตัน ๒๕๐ ตัน ๒๕๐ ตัน ๒๕๐ ตัน 

๒) มีมาตรการหรือกฎหมายรองรับการ

ใช #ประโยชน N จากทร ัพยากรและ

สิ่งแวดล#อมทางทะเล เพื่อสร#างสมดุล

ระหว ?างการใช #ประโยชน Nและการ

อนุรักษN 

๓) ประเทศไทยมีความ

ร?วมมือในการแก#ไขปbญหา

สิ ่งแวดล#อมทางทะเล

ร?วมกับประเทศต?าง ๆ 

เพื่อปZองกันผลกระทบ

และคงความสมบูรณN

ของทร ัพยากรและ

ส่ิงแวดล#อมทางทะเล 

๒) โครงการปZองกัน

และแก#ไขปbญหา

การทำประมงผิด

กฎหมาย (กิจกรรม

ปZองกันและแก#ไข

ปbญหาการทำประมง

ผิดกฎหมาย) 

กรมประมง ตรวจติดตาม และ

เฝZาระวังการทำ

ประมงให#เปcนไปตาม

กฎหมาย จำนวน 

๑๗๒,๐๐๐ คร้ัง 
 
 
 
 

๑๗๒,๐๐๐ ๑๗๒,๐๐๐ ๑๗๒,๐๐๐ ๑๗๒,๐๐๐ ๑๗๒,๐๐๐ 



 - ๑๙๑ - 
 

เปáาหมายระดับแนวทางการ
ดำเนินการ 

ตัวช้ีวัดระดับแนว
ทางการดำเนินการ 

โครงการ หน6วยงาน
รับผิดชอบ 

ค6าฐาน ค6าเปáาหมาย (รายป™) 
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

๒) มีมาตรการหรือกฎหมายรองรับการ

ใช #ประโยชน N จากทร ัพยากรและ

สิ่งแวดล#อมทางทะเล เพื่อสร#างสมดุล

ระหว?างการใช#ประโยชนNและการอนุรักษN 

๔) ประเทศไทยสามารถใช#ประโยชนNจาก

กรอบความร?วมมือระหว?างประเทศเพ่ือ

สร#างการมีส?วนร?วมในการอนุรักษNและ

แก#ปbญหาส่ิงแวดล#อมทางทะเล 

๓) ประเทศไทยมีความ

ร ?วมม ือในการแก #ไข

ปbญหาสิ่งแวดล#อมทางทะเล

ร ?วมก ับประเทศต?าง  ๆ

เพื่อปZองกันผลกระทบ

และคงความสมบูรณN

ของทร ัพยากรและ

ส่ิงแวดล#อมทางทะเล 

๔ ) ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย มี

มาตรการในการต?อต#าน

การทำประมงผิดกฎหมาย

และสามารถบังคับใช#

กฎหมาย ไ ด # อ ย ? า ง

เคร?งครัด โปร?งใส และ

เปcนธรรม 

๓) แผนงานปZองกัน

และปราบปราม

รองรับแผนปฏิบัติ

การแก#ไขปbญหา

การทำประมงผิด

กฎหมาย (IUU) 

กรมทรัพยากร

ทางทะเลและ

ชายฝbáง   

- พิจารณาแนวทาง และ
ผลกระทบเพื่อลดการทำ
ประมงผิดกฎหมายลดการบุก
รุกทำลายทรัพยากรทาง
ทะเล โดยการออกปฏิบัติงาน
ในพื้นที่อFาวไทย และอันดามัน 

จำนวน 
ไมFนHอยกวFา 
๓๐ ครั้ง 

จำนวน 
ไมFนHอยกวFา 
๓๐ ครั้ง 

จำนวน 
ไมFนHอยกวFา 
๓๐ ครั้ง 

จำนวน 
ไมFนHอยกวFา 
๓๐ ครั้ง 

จำนวน 
ไมFนHอยกวFา 
๓๐ ครั้ง 

- สรHางความรูH ความเขHาใจ
ให H เ จ H าหน H าท ี ่  ในการ
ปฏิบ ัต ิงานแกHไขปOญหา
การทำประมงผิดกฎหมาย 

๒๕๖๖ - จัดทำพัฒนาระบบการลาดตระเวน และเพิ่ม
ศักยภาพเจHาหนHาที่ในการใชHระบบการลาดตระเวน 

๒๕๖๗ - จัดทำพัฒนาระบบการลาดตระเวน และเพิ่ม
ศักยภาพเจHาหนHาที่ในการใชHระบบการลาดตระเวน 

๒๕๖๘ - จัดทำพัฒนาระบบการลาดตระเวน และเพิ่ม
ศักยภาพเจHาหนHาที่ในการใชHระบบการลาดตระเวน 

๒๕๖๙ - ติดตาม ผลการดำเนินงานเพื่อนำมาวิเคราะหU 
การแกHปOญหา 

๒๕๗๐ - ติดตาม ผลการดำเนินงานเพื่อนำมาวิเคราะหU 
การแกHปOญหา 

- สรHางความรูH ความเขHาใจ 
ใหHชาวประมง ชุมชนชายฝOWง 
ประมงพาณิชยU ฯลฯ  
ในการทำประมงผิดกฎหมาย
ในขณะที่ปฏิบัติหนHาที ่
 
 

๒๕๖๘ - จัดทำคู8มือ การปfองกันและปราบปรามการทำประมงผิด

กฎหมาย 

๒๕๖๙ - เสริมสร:างองค4ความรู:ใหม8 ๆ ให:กับเจ:าหน:าที่ ที่เกี่ยวข:อง 

๒๕๗๐ - เสริมสร:างองค4ความรู:ใหม8 ๆให:กับเจ:าหน:าที่ ที่เกี่ยวข:อง 

- ทำข:อมูลมาสร:างแนวทางคู8มือและกฎหมายให:สอดคล:อง 



 - ๑๙๒ - 
 

เปáาหมายระดับแนวทางการ
ดำเนินการ 

ตัวช้ีวัดระดับแนว
ทางการดำเนินการ 

โครงการ หน6วยงาน
รับผิดชอบ 

ค6าฐาน ค6าเปáาหมาย (รายป™) 
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

๑) ทรัพยากร สิ ่งแวดล#อมทางทะเล 

ได#รับการอนุรักษN คุ#มครอง ฟ©™นฟูอย?าง

สมด ุลและย ั ่ งย ืนเพ ื ่อร ักษาความ

หลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ

ภายใต#การมีส?วนร?วมของทุกภาคส?วน 

๑)  ระบบน ิ เ วศทาง

ทะเลของประเทศไทย

มีความอุดมสมบูรณNข้ึน 

๔) โครงการกำหนด

เขตพ้ืนท่ีและเพ่ิม

ประสิทธิภาพการ

บริหารจัดการพ้ืนท่ี

คุ#มครองทางทะเล 

กรมทรัพยากร

ทางทะเลและ

ชายฝbáง   

- จัดตั้งและประกาศ

พื้นที่คุ1มครองทรัพยากร

ทางทะเลและชายฝTÇง  

๖ พื้นที ่
 
 
 
 
 
 
 

๒๕๖๖ -  จัดตั้งและประกาศ ๕ พื้นที่/บริหารจัดการ ๖ 

พื้นที่ที่ประกาศแล1ว 

๒๕๖๗ - จัดตั้งและประกาศ ๖ พื้นที/่บริหารจัดการพื้นที่ที่

ประกาศแล1ว ๑๑ พื้นที ่

๒๕๖๘ - จัดตั้งและประกาศ ๕ พื้นที/่บริหารจัดการพื้นที่ที่

ประกาศแล1ว ๑๑ พื้นที ่

๒๕๖๙ - จัดตั้งและประกาศ ๒ พื้นที/่บริหารจัดการพื้นที่ที่

ประกาศแล1ว ๑๑ พื้นที ่

๒๕๗๐ - บริหารจัดการพื้นที่ที่ประกาศแล1ว ๒ พื้นที ่

- ติดตามและประเมิน

ประสิทธิภาพการจัดการ

พื้นที่คุ1มครอง พื้นที่ที่

ประกาศ 

๒๕๖๖ - ติดตามและประเมินประสิทธิภาพการจัดการพื้นที่

คุ1มครอง พื้นที่ที่ประกาศ 

๒๕๖๗ - ติดตามและประเมินประสิทธิภาพการจัดการพื้นที่

คุ1มครอง พื้นที่ที่ประกาศ 

๒๕๖๘ - ติดตามและประเมินประสิทธิภาพการจัดการพื้นที่

คุ1มครอง พื้นที่ที่ประกาศ 

๒๕๖๙ - ติดตามและประเมินประสิทธิภาพการจัดการพื้นที่

คุ1มครอง พื้นที่ที่ประกาศ 

๒๕๗๐ - ติดตามและประเมินประสิทธิภาพการจัดการพื้นที่

คุ1มครอง พื้นที่ที่ประกาศ 
 



 - ๑๙๓ - 
 

เปáาหมายระดับแนวทางการ
ดำเนินการ 

ตัวช้ีวัดระดับแนว
ทางการดำเนินการ 

โครงการ หน6วยงาน
รับผิดชอบ 

ค6าฐาน ค6าเปáาหมาย (รายป™) 

    - ส-งเสริมการท-องเที่ยว

เชิงอนุรักษX พื้นที่ที่

ประกาศ 
 
 

๒๕๖๖ - ส-งเสริมการท-องเที่ยวเชิงอนุรักษX พื้นที่ที่ประกาศ 

๒๕๖๗ - ส-งเสริมการท-องเที่ยวเชิงอนุรักษX พื้นที่ที่ประกาศ 

๒๕๖๘ - ส-งเสริมการท-องเที่ยวเชิงอนุรักษX พื้นที่ที่ประกาศ 

๒๕๖๙ - ส-งเสริมการท-องเที่ยวเชิงอนุรักษX พื้นที่ที่ประกาศ 

๒๕๗๐ - ส-งเสริมการท-องเที่ยวเชิงอนุรักษX พื้นที่ที่ประกาศ 

- ส-งเสริมบทบาทชุมชน 

เอกชนในการมีส-วนร-วม

อนุรักษXฟ_`นฟูทรัพยากร

เพื่อสร1างเศรษฐกิจ

ชุมชน พื้นที่ที่ประกาศ 

๒๕๖๖ - ส-งเสริมบทบาทชุมชน เอกชนในการมีส-วนร-วม

อนุรักษXฟ_`นฟู ทรัพยากรเพื่อสร1างเศรษฐกิจชุมชน 

พื้นที่ที่ประกาศ 

๒๕๖๗ - ส-งเสริมบทบาทชุมชน เอกชนในการมีส-วนร-วม

อนุรักษXฟ_`นฟูทรัพยากรเพื่อสร1างเศรษฐกิจชุมชน 

พื้นที่ที่ประกาศ 

๒๕๖๘ - ส-งเสริมบทบาทชุมชน เอกชนในการมีส-วนร-วม

อนุรักษXฟ_`นฟูทรัพยากรเพื่อสร1างเศรษฐกิจชุมชน 

พื้นที่ประกาศ 

๒๕๖๙ - ส-งเสริมบทบาทชุมชน เอกชนในการมีส-วนร-วมอนุ

รักฟ_`นฟูทรัพยากรเพื่อสร1างเศรษฐกิจชุมชน พื้นที่ที่

ประกาศ 

๒๕๗๐ - ส-งเสริมบทบาทชุมชน เอกชนในการมีส-วนร-วม

อนุรักษXฟ_`นฟูทรัพยากรเพื่อสร1างเศรษฐกิจชุมชน 

พื้นที่ที่ประกาศ 
 



 - ๑๙๔ - 
 

เปáาหมายระดับแนวทางการ
ดำเนินการ 

ตัวช้ีวัดระดับแนว
ทางการดำเนินการ 

โครงการ หน6วยงาน
รับผิดชอบ 

ค6าฐาน ค6าเปáาหมาย (รายป™) 

๓) มีการนำแนวคิดทางวิทยาศาสตรN 

เครื ่องมือ และนวัตกรรมเข#ามาใช#

เพื่อให#เกิดผลประโยชนNสูงสุดต?อการ

บริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล#อม

ทางทะเล 

๒) สถานการณNด #าน

ทร ัพยากรทางทะเล

และชายฝbáงมีแนวโน#ม

ที ่ดีขึ ้นและประชาชน

สามารถใช#ประโยชนN

อย?างย่ังยืน 

๕) โครงการประเมิน

และติดตาม

คุณภาพระบบ

นิเวศทางทะเล

และชายฝbáง เพ่ือ

รองรับการเติบโต

ด#านสังคมและ

เศรษฐกิจภาค

ทะเลของประเทศ 

สำนักงานพัฒนา

เทคโนโลยี

อวกาศและ

ภูมิสารสนเทศ 

(องคNการมหาชน) 

- พัฒนาระบบแผนท่ี

กลางทางทะเลและ

ชายฝbáงแบบออนไลนN 

(Marine GI Portal 

Platform) เพ่ือ

เช่ือมโยงกับฐานข#อมูล

ท่ีเก่ียวข#องในการ

บริหารจัดการคุณภาพ

ระบบนิเวศทางทะเล

และชายฝbáงอย?างมี

ประสิทธิภาพแล#วเสร็จ 

๒๕๖๖ - ส-งเสริมขับเคลื่อนการนำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

จากระบบแผนที่กลางทางทะเลและชายฝTÇงแบบ

ออนไลนX (Marine GI Portal Platform) ไปใช1ประโยชนX 

ไม-น1อยกว-า ๕ หน-วยงาน/ชุมชน/เครือข-าย/พื้นที ่

๒๕๖๗ - เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือการวิเคราะหXเชิงพื้นที่

ภายใต1 ระบบแผนที่กลางทางทะเลและชายฝTÇงแบบ

ออนไลนX (Marine GI Portal Platform) และนำ

เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศฯไปใช1ประโยชนX ไม-น1อย

กว-า ๕ หน-วยงาน/ชุมชน/เครือข-าย/พื้นที ่

๒๕๖๘ - ส-งเสริมขับเคลื่อนการนำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

จากระบบแผนที่กลางทางทะเลและชายฝTÇงแบบ

ออนไลนX (Marine GI Portal Platform) ไปใช1ประโยชนX 

ไม-น1อยกว-า ๕ หน-วยงาน/ชุมชน/เครือข-าย/พื้นที ่

๒๕๖๙ - ส-งเสริมขับเคลื่อนการนำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

จากระบบแผนที่กลางทางทะเลและชายฝTÇงแบบ

ออนไลนX (Marine GI Portal Platform) ไปใช1ประโยชนX 

ไม-น1อยกว-า ๕ หน-วยงาน/ชุมชน/เครือข-าย/พื้นที ่

๒๕๗๐ - ส-งเสริมขับเคลื่อนการนำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

จากระบบแผนที่กลางทางทะเลและชายฝTÇงแบบ

ออนไลนX (Marine GI Portal Platform) ไปใช1ประโยชนX 

ไม-น1อยกว-า ๕ หน-วยงาน/ชุมชน/เครือข-าย/พื้นที ่



 - ๑๙๕ - 
 
 

เปáาหมายระดับแนวทางการ
ดำเนินการ 

ตัวช้ีวัดระดับแนว
ทางการดำเนินการ 

โครงการ หน6วยงาน
รับผิดชอบ 

ค6าฐาน ค6าเปáาหมาย (รายป™) 

    - จัดทำฐานข#อมูล

ทางทะเลและชายฝbáง

เพ่ือขับเคล่ือนนโยบาย

ของประเทศ ท้ัง ๕ ด#าน 

แล#วเสร็จ 

๒๕๖๖ -  ปรับปรุงและเพิ่มเติมฐานขHอมูลทางทะเลและชายฝOWง
เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของประเทศ ทั้ง ๕ ดHาน 

๒๕๖๗ -  ปรับปรุงและเพิ่มเติมฐานขHอมูลทางทะเลและชายฝOWง
เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของประเทศ ทั้ง ๕ ดHาน 

๒๕๖๘ -  ปรับปรุงและเพิ่มเติมฐานขHอมูลทางทะเลและชายฝOWง
เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของประเทศ ทั้ง ๕ ดHาน 

๒๕๖๙ -  ปรับปรุงและเพิ่มเติมฐานขHอมูลทางทะเลและชายฝOWง
เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของประเทศ ทั้ง ๕ ดHาน 

๒๕๗๐ -  ปรับปรุงและเพิ่มเติมฐานขHอมูลทางทะเลและชายฝOWง
เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของประเทศ ทั้ง ๕ ดHาน 

 

  



 - ๑๙๖ - 
 

แนวทางการดำเนินการที่ ๔ การเสริมสรTางความมั่นคงและปลอดภัยใหTแก[ประชาชนและชุมชนที่ใชTประโยชน/จากทะเล 

วัตถุประสงคN : เพ่ือคุ#มครองความปลอดภัย สิทธิ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนท่ีดำเนินกิจกรรมหรือมีความเก่ียวข#องกับทะเลในทุกมิติอย?างเหมาะสม 

เปZาหมายท่ี ๑ ของแผนความม่ันคงแห?งชาติทางทะเล : ประเทศไทยสามารถรับมือและควบคุมภัยคุกคามทางทะเลได#อย?างมีประสิทธิภาพในทุกมิติ 
 

เปáาหมายระดับแนวทางการ
ดำเนินการ 

ตัวช้ีวัดระดับแนว
ทางการดำเนินการ 

โครงการ หน6วยงาน
รับผิดชอบ 

ค6าฐาน ค6าเปáาหมาย (รายป™) 
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

๑) คุณภาพชีวิตชุมชนชายฝbáงมีความ

เปcนอยู?ที่ดีขึ้นจากการบริหารจัดการ

ทรัพยากรและส่ิงแวดล#อมทางทะเล  

๒) มีการบริหารจัดการแรงงานภาค

ทะเลในด#านการบังคับใช#กฎหมาย การ

คุ#มครองสิทธิอย?างมีประสิทธิภาพ 

๓) มีการปZองกันพื้นที่ชายฝbáงทะเลใน

กรณีการเกิดภัยพิบัติสาธารณภัยและ

ภัยธรรมชาติเพื ่อลดผลกระทบต?อ

ความปลอดภัยของประชาชนที ่ใช#

ประโยชนNจากทะเล 

๔) ม ีการสร #างความเข #าใจและ

เครือข?ายเกี ่ยวกับการรักษาความ

ปลอดภัยทางทะเลเพื่อให#ประชาชน

๑) ประเทศไทยมีแนว

ทางการบริหารจัดการ

เฝZาระวังและปZองกัน

อุบัต ิภ ัยทางทะเลอย?าง 

มีประสิทธิภาพ ส?งผลต?อ

การลดจำนวนของ

อ ุบ ั ติภ ั ยทางทะเล  

ลดจำนวนผู #บาดเจ ็บ  

ลดจำนวนผู#เสียชีวิต 

๒) ชุมชนชายฝbáงและ

ภาคประชาชนมีส?วน

ร?วมในการเฝZาระวัง และ

ดูแลสิ ่งแวดล#อมทาง

ทะเล ตลอดจนสามารถ

๑) กิจกรรมการจัด

กำลังช?วยเหลือ

ประชาชนและ

บรรเทาสาธารณภัย

ในทะเล 

กองทัพเรือ ร#อยละความสำเร็จใน

การจัดกำลังเพ่ือ

ช?วยเหลือประชาชนท่ี

ประสบภัยธรรมชาติ 

ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 

ของกองทัพเรือได#ตาม

แผนงาน/ได#รับการ 

ร#องขอ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 



 - ๑๙๗ - 
 

 
 

 

  

เปáาหมายระดับแนวทางการ
ดำเนินการ 

ตัวช้ีวัดระดับแนว
ทางการดำเนินการ 

โครงการ หน6วยงาน
รับผิดชอบ 

ค6าฐาน ค6าเปáาหมาย (รายป™) 
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

มีส?วนร?วมและสนับสนุนการปฏิบัติ

ของหน?วยงานภาครัฐ 

 

สร#างการตระหนักรู #ถึง

ผลกระทบของการทำลาย

ทรัพยากรและส่ิงแวดล#อม 

๓ ) หน ? วยงานม ี การ

ฝùกอบรมเพื่อพัฒนาการ

บริหารจัดการอุบัติภัย

ท า งทะ เ ล อย ? า ง มี

ประส ิทธ ิภาพและ

บูรณาการได#มากย่ิงข้ึน 

๒) โครงการการฝùก

การปZองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย 

กรมปZองกัน

และบรรเทา

สาธารณภัย  
 

จัดการฝùกแผนปฏิบัติ

การภัยสึนามิ ปภ. ใน

พ้ืนท่ี ๖ จังหวัดชายฝbáง

ทะเลอันดามัน เพ่ือ

เสริมสร#างศักยภาพใน

การบริหารและ

จัดการความเส่ียง

จากภัยสึนามิ 

จัดการ

ฝùกการ

ช?วยเหลือ

ผู#ประสบ

อุบัติภัย

ทางทะเล 

จำนวน 

๓ คร้ัง 

จัดการ

ฝùกการ

ช?วยเหลือ

ผู#ประสบ

อุบัติภัย

ทางทะเล 

จำนวน 

๓ คร้ัง 

จัดการ

ฝùกการ

ช?วยเหลือ

ผู#ประสบ

อุบัติภัย

ทางทะเล 

จำนวน 

๓ คร้ัง 

จัดการ

ฝùกการ

ช?วยเหลือ

ผู#ประสบ

อุบัติภัย

ทางทะเล 

จำนวน 

๔ คร้ัง 

จัดการ

ฝùกการ

ช?วยเหลือ

ผู#ประสบ

อุบัติภัย

ทางทะเล 

จำนวน 

๔ คร้ัง 
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แนวทางการดำเนินการที่ ๕ การพัฒนาเศรษฐกิจภาคทะเล 

วัตถุประสงคN : เพ่ือส?งเสริมและอำนวยความสะดวกในการพัฒนาศักยภาพกิจกรรมเศรษฐกิจภาคทะเลของไทย รวมท้ังบริหารจัดการเพ่ือให#เกิดการใช#ประโยชนNอย?างย่ังยืน 

เปZาหมายท่ี ๒ ของแผนความม่ันคงแห?งชาติทางทะเล : ประเทศไทยสามารถใช#ประโยชนNจากทรัพยากรทางทะเลเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจได# อย?างสมดุลและย่ังยืน 
 

เปáาหมายระดับแนวทางการ
ดำเนินการ 

ตัวช้ีวัดระดับแนว
ทางการดำเนินการ 

โครงการ หน6วยงาน
รับผิดชอบ 

ค6าฐาน ค6าเปáาหมาย (รายป™) 
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

๑) หน?วยงานที ่เกี ่ยวข#องมีการนำ

แนวคิดแนวคิดเศรษฐกิจสีน้ำเงิน 

(Blue Economy) เข#ามาใช#ในการ

ดำเนินงาน 

๑) หน?วยงานมีการนำ

แนวคิดเศรษฐกิจสีน้ำ

เ ง ิ น ม าป ร ั บ ใ ช # ใ น

แผนงานเพ่ิมข้ึน 
 

๑) โครงการ

เสริมสร#างความ

เข#มแข็งเครือข?าย

ชุมชนชายฝbáงเพ่ือ

การพัฒนาวิถีการ

ดำเนินชีวิตอย?าง

ย่ังยืน 

กรมทรัพยากร

ทางทะเลและ

ชายฝbáง   

จัดอบรมให#ความรู# 

ด#านการพัฒนา

ผลิตภัณฑNจาก

ทรัพยากรทางทะเล 

และให#ความรู#ใน 

การพัฒนาบรรจุภัณฑN 

รวมถึงให#ความรู#ในการ

จัดทำช?องทางการจัด

จำหน?ายท่ีเหมาะสม 

ต?อกลุ?มเครือข?ายท่ี

เปcนสมาชิกชุมชน

ชายฝbáงกรมทรัพยากร

ทางทะเลและชายฝbáง 

จำนวน ๓ กลุ?ม 
 

๓๐ กลุ?ม ๕๐ กลุ?ม ๖๐ กลุ?ม ๗๐ กลุ?ม ๘๐ กลุ?ม 
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เปáาหมายระดับแนวทางการ
ดำเนินการ 

ตัวช้ีวัดระดับแนว
ทางการดำเนินการ 

โครงการ หน6วยงาน
รับผิดชอบ 

ค6าฐาน ค6าเปáาหมาย (รายป™) 
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

๒) การสร#างมูลค?าเศรษฐกิจภาคทะเล

ในด#านการคมนาคมขนส?ง การประมง 

การท?องเที ่ยวทางทะเล และกิจการ

พาณิชยนาวี ได#รับการส?งเสริมอย?าง

ต?อเน่ือง 

 

๒) อัตราการขยายตัว

ของอ ุตสาหกรรมท่ี

เก่ียวข#องกับเศรษฐกิจ

ภาคทะเลเพ่ิมข้ึน  

 

๒) โครงการบริหาร

จัดการเพ่ือการ

ท?องเท่ียวทางทะเล

อย?างย่ังยืน 

กรมทรัพยากร

ทางทะเลและ

ชายฝbáง   

- ประเมินศักยภาพ

พ้ืนท่ีติดต้ังทุ?นผูก

เรือเพ่ือการอนุรักษN

ปะการังในพ้ืนท่ี

ท?องเท่ียวทางทะเล

ในพ้ืนท่ี ๑๗ จังหวัด 

 

ติดต้ังทุ?น

ผูกเรือฯ

ในพ้ืนท่ี

ท?องเท่ียว

ทางทะเล 

๕ จังหวัด 

๒๒ แห?ง 

ติดต้ังทุ?น

ผูกเรือฯ

ในพ้ืนท่ี 

ท?องเท่ียว

ทางทะเล

๑๕ จังหวัด 

๔๖ แห?ง 

 
 
 
 

ติดต้ังทุ?น

ผูกเรือฯ

ในพ้ืนท่ี

ท?องเท่ียว

ทางทะเล  

๙  จังหวัด 

๓๓ แห?ง 

 

ซ?อมแซม

ทุ?นผูกเรือฯ

ในพ้ืนท่ี 

ท?องเท่ียว

ทางทะเล

๑๕ จังหวัด 

๘๔ แห?ง 

 

ซ?อมแซม

ทุ?นผูกเรือฯ

ในพ้ืนท่ี 

ท?องเท่ียว

ทางทะเล

๑๕ จังหวัด 

๘๔ แห?ง 

 

- ติดตามสถานภาพทุ?น

ผูกเรือในแนวปะการัง

เพ่ือรองรับการซ?อมบำรุง 

ในพ้ืนท่ี ๑๗ จังหวัด 

ซ?อมแซม

ทุ?นผูกเรือฯ

ในพ้ืนท่ี 

ท?องเท่ียว

ทางทะเล

ในพ้ืนท่ี

ไม?น#อยกว?า 

๕ จังหวัด 

ซ?อมแซม

ทุ?นผูกเรือฯ

ในพ้ืนท่ี 

๑๕ จังหวัด 

๘๔ แห?ง 

 

ซ?อมแซม

ทุ?นผูกเรือฯ

ในพ้ืนท่ี 

๑๕ จังหวัด 

๘๔ แห?ง 

 

ซ?อมแซม

ทุ?นผูกเรือฯ

ในพ้ืนท่ี 

๑๕ จังหวัด 

๘๔ แห?ง 

 

ซ?อมแซม

ทุ?นผูกเรือฯ

ในพ้ืนท่ี 

๑๕ จังหวัด 

๘๔ แห?ง 

 



 - ๒๐๐ - 
 

เปáาหมายระดับแนวทางการ
ดำเนินการ 

ตัวช้ีวัดระดับแนว
ทางการดำเนินการ 

โครงการ หน6วยงาน
รับผิดชอบ 

ค6าฐาน ค6าเปáาหมาย (รายป™) 
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

๓ )  หน ? ว ย ง านม ี แน วท า งห รื อ

มาตรการรองรับการพัฒนาศักยภาพ

กิจกรรมเศรษฐกิจภาคทะเลเพิ่มข้ึน

และลดอุปสรรคจากการใช#ประโยชนN

จากทรัพยากรและสิ ่งแวดล#อมทาง

ทะเลทำให#เกิดความสมดุลและย่ังยืน 

๔)ประเทศไทยสามารถพัฒนาเครือข?าย

ทางเศรษฐกิจ ความเชื ่อมโยงเส#นทาง

คมนาคม และความปลอดภัยภายใน

ภูมิภาคเพ่ิมข้ึน 

๓) มีมาตรการในการ

แก # ไขป bญหาความ

ข ั ด แย # ง ใ นก า ร ใ ช#

ทรัพยากรทางทะเล 

๔) ม ีมาตรการในการ

บริหารและจัดการความ

เสี ่ยงจากโรคระบาด ภัย

พิบัติ สาธารณภัย และ

อุบัติภัยทางทะเล 

 

๓) โครงการการ

คุ#มครองเศรษฐกิจ

ภาคทะเลของไทย 
 

กิจกรรมท่ี ๑  

การให#บริการด#าน

อุทกศาสตรN สมุทร

ศาสตรN  และการ

คมนาคมทางทะเล 
 
 
กิจกรรมท่ี ๒  

การพัฒนา

โครงสร#างพ้ืนฐาน 

ระบบสาธารณูปโภค

และระบบดิจิทัลใน

โครงการเขตพัฒนา

พิเศษภาค

ตะวันออก (EEC) 
 

กองทัพเรือ  
 
 
 
 
 
 

ร#อยละความสำเร็จ

ของการให#บร ิการ

ข#อมูลภูมิสารสนเทศ

ทางอุทกศาสตรNและ

เวลามาตรฐานประเทศ 

 
 
ร#อยละความสำเร็จใน

การปฏิบัติตามแผนงาน

และโครงการท่ีกำหนด  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

๙๐ 

 

 

 

 

 
๑๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๙๐ 

 

 

 

 

 
๑๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๙๐ 

 

 

 

 

 
๑๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๙๐ 

 

 

 

 

 
๑๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๙๐ 

 

 

 

 

 
๑๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 



 - ๒๐๑ - 
 

เปáาหมายระดับแนวทางการ
ดำเนินการ 

ตัวช้ีวัดระดับแนว
ทางการดำเนินการ 

โครงการ หน6วยงาน
รับผิดชอบ 

ค6าฐาน ค6าเปáาหมาย (รายป™) 
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

๓) โครงการการ

คุ#มครองเศรษฐกิจ

ภาคทะเลของไทย 
 
กิจกรรมท่ี ๓ 

การปรับปรุงและ

พัฒนาแหล?งเรียนรู#

ในเขตทหารเพ่ือ

สน ั บ สน ุ น ก า ร

ท?องเท่ียวทางทะเล 
 
กิจกรรมท่ี ๔  

การพัฒนาคุณภาพ

ชีว ิต สร#างสมดุล

ทางเศรษฐก ิจใน

พื้นที่โครงการเขต

พัฒนาพิเศษภาค

ตะวันออก (EEC) 

 

 
 

 

 
 

ร#อยละความสำเร็จใน

การจัดทำแผนงานและ

ป ร ั บ ป ร ุ ง แ ห ล? ง

เ ร ี ยนร ู # เ ขตทหาร

รองรับการท?องเที่ยวใน

พ้ืนท่ีกองทัพเรือ  
 
ร #อยละความสำเร ็จใน 

การยกระดับสาธารณสุข 

ในพื ้นที ่  EEC (แพทยN

ฉุกเฉิน/ เฉพาะทาง /  

ครบวงจร) ลดการส?ง

ต?อเข#า กทม. ของ รพ. 

ในกำกับ ทร 

 
๙๐ 

 

 

 

 

 
๒ แห?ง 

 

 

 
 
๙๐ 

 

 

 

 

 
๒ แห?ง 

 

 

 
 

๙๐ 

 

 

 

 

 
๒ แห?ง 

 

 
 

 

๙๐ 

 

 

 

 

 
๒ แห?ง 

 

 

 
 

๙๐ 

 

 

 

 

 
๒ แห?ง 
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แนวทางการดำเนินการที่ ๖ การส[งเสริมความร[วมมือระหว[างประเทศทางทะเล   

วัตถุประสงคN : เพ่ือเสริมสร#างบทบาทของไทยในการดำเนินความร?วมมือด#านความม่ันคงทางทะเลให#มีความสำคัญเปcนท่ียอมรับในเวทีระหว?างประเทศ 

เปZาหมายท่ี ๑ ของแผนความม่ันคงแห?งชาติทางทะเล : ประเทศไทยสามารถรับมือและควบคุมภัยคุกคามทางทะเลได#อย?างมีประสิทธิภาพในทุกมิติ 
 

เปáาหมายระดับแนวทางการ
ดำเนินการ 

ตัวช้ีวัดระดับแนว
ทางการดำเนินการ 

โครงการ หน6วยงาน
รับผิดชอบ 

ค6าฐาน ค6าเปáาหมาย (รายป™) 
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

๑)  ประเทศไทยมีบทบาทสำคัญใน

การผลักดันความร?วมมือระหว?างประเทศ

ท่ีเก่ียวข#องกับ ความม่ันคงทางทะเล 

๒) ประเทศไทยสามารถพัฒนาความร?วมมือ

ผ?านกลไกระหว?างประเทศ รวมทั้งกรอบ

กฎหมาย ที่ไทยเปcนภาคี เพื่อประโยชนN

ในการประสานงานและผลักด ันความ

ร?วมมือในมิติต?าง ๆ  ท่ีเพ่ิมมากข้ึนในอนาคต 

๑) ประเทศไทยมีบทบาท

ในการร?วมกำหนดทิศทาง/

ประเด็นความมั ่นคง

ทางทะเลเพ่ิมข้ึน 
 

๑) การเข#าร?วม

ประชุมระหว?าง

ประเทศเพ่ือ

ส?งเสริมบทบาท

ของไทยในประเด็น

ความม่ันคงทางทะเล 

ท้ังในกรอบทวิภาคี

และพหุภาคี 

กระทรวงการ

ต?างประเทศ 

สามารถส?งเสริม

บทบาทไทยใน

ประเด็นความม่ันคง

ทางทะเลให#เปcนท่ี

ยอมรับในเวที

ระหว?างประเทศ 

สามารถส?งเสริมบทบาทไทยในประเด็นความม่ันคง 

ทางทะเลให#เปcนท่ียอมรับในเวทีระหว?างประเทศ 

 

๓) ประเทศไทยสามารถใช#ประโยชนNจาก

การฝùกร?วมทางทะเล การแลกเปลี่ยนข#อมูล

ข?าวสารทางทะเลตลอดจนกิจกรรมต?าง 

 ๆเพื่อเสริมสร#างบทบาทของไทย รวมท้ัง

เปcนการดำรงความสัมพันธNที่ดีและสร#าง

ความไว#เน้ือเช่ือใจระหว?างกัน 

๒) มีการส?งเสริมความ

ร?วมมือเพื่อพัฒนาหรือ

ยกระดับความร?วมมือท่ี

มีอยู ?แล#วหรือประเด็น

ใหม?เพ่ิมข้ึน 
 

๒) กิจกรรมการ

พัฒนาเสริมสร#าง

ความสัมพันธNและ

ความร?วมมือทาง

ทหาร 

กองทัพเรือ ร#อยละความสำเร็จ

ในการจัด/เข#าร?วมกิจกรรม

การสร#างความร?วมมือ

ด#านความม่ันคงและ

ความสัมพันธNระหว?าง

ประเทศทางทหารได#

ตามแผนท่ีกำหนด  

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

 



 - ๒๐๓ - 
 

แนวทางการดำเนินการที่ ๗ การบริหารจัดการผลประโยชน/ของชาติทางทะเลของภาครัฐ 

วัตถุประสงคN : เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการทางทะเลของภาครัฐ และขีดความสามารถของบุคลากร ตลอดจนการขับเคลื่อนการบริหารจัดการองคNความรู# และรักษาผลประโยชนNของ

ชาติทางทะเล โดยส?งเสริมการมีส?วนร?วมของทุกภาคส?วนอย?างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล 

เปZาหมายท่ี ๓ ของแผนความม่ันคงแห?งชาติทางทะเล : ประเทศไทยมีการบริหารจัดการผลประโยชนNของชาติทางทะเลอย?างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล 
 

เปáาหมายระดับแนวทางการ
ดำเนินการ 

ตัวช้ีวัดระดับแนว
ทางการดำเนินการ 

โครงการ หน6วยงาน
รับผิดชอบ 

ค6าฐาน ค6าเปáาหมาย (รายป™) 

๑) หน?วยงานที ่เกี ่ยวข#องนำแนวคิด

การบริหารจัดการกิจการทางทะเลมา

พัฒนาการปฏิบัติงานในการปกปZอง

และรักษาความมั่นคงและผลประโยชนN

ของชาติทางทะเล 

๔) ม ีการเสร ิมสร # างและพ ัฒนา

ศักยภาพบุคลากร รวมถึงองคNความรู#

เกี ่ยวกับการรักษาความมั ่นคงและ

ผลประโยชนNของชาติทางทะเลในทุก

ภาคส?วนอย?างต?อเน่ืองและท่ัวถึง 

๒) ประชาชนมีความ

ตระหนักรู#ถึงความสำคัญ

และการใช#ประโยชนN

จากทะเลอย?างย่ังยืน 

๑) โครงการสร#าง

ขับเคล่ือนการ

สร#างองคNความรู#

ทางทะเล และ

มหาสมุทร และ

ผลประโยชนN ของ

ชาติทางทะเล ไปสู?

การเรียนการสอน

ในสถานศึกษา 

สำนักงาน

ปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ 

- จัดทำกรอบเนื้อหา

หลักสูตร (ท1องถิ่น) 

 วิชาเขตทางทะเลของ

ประเทศไทย และเขต

ทรัพยากรทางทะเล

และชายฝTÇง และ

ผลประโยชนXของชาติ

ทางทะเล 
- ขับเคลื่อนการสร1างองคX

ความรู1ทางทะเล และ

มหาสมุทร ไปสู-การ

เรียนการสอน ใน

สถานศึกษาในพื้นที่นำร-อง 

๒๓ จังหวัดชายทะเล 

 
 

๒๕๖๖ ขับเคลื่อนการสร1างองคXความรู1ทางทะเลและ

มหาสมุทร ไปสู-การเรียนการสอนในสถานศึกษา  

ในทุกระดับชั้น และทุกสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการ

ในพื้นที่ ๒๓ จังหวัดชายทะเล 

๒๕๖๗ สร1างและพัฒนาสื่อในรูปแบบ Off-line  และ On-line 

เพื่อเผยแพร-และสร1างความตระหนักรู1ถึงความสำคัญ

และการใช1ประโยชนXจากทะเลอย-างยั่งยืนให1กับ

นักเรียน ประชาชนทั่วไป 

๒๕๖๘ ขยายผลองคXความรู1ทางทะเลและมหาสมุทร ไปสู-

สถานศึกษาระดับประถมศึกษาใน ๗๗ จังหวัด 

๒๕๖๙ ขยายผลองคXความรู1ทางทะเลและมหาสมุทร ไปสู-

สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา กศน. และ ปวช. ใน 

๗๗ จังหวัด 

๒๕๗๐ จัดทำฐานข1อมูล องคXความรู1และนวัตกรรมที่เกี่ยวข1อง

กับทะเลและมหาสมุทร ของสถานศึกษา 

 



 - ๒๐๔ - 
 

เปáาหมายระดับแนวทางการ
ดำเนินการ 

ตัวช้ีวัดระดับแนว
ทางการดำเนินการ 

โครงการ หน6วยงาน
รับผิดชอบ 

ค6าฐาน ค6าเปáาหมาย (รายป™) 

๓) มีการจัดตั้งองคNกรจัดการความรู#

ทางทะเลเพื ่อบริหารจัดการและให#

ข #อเสนอแนะ/ผลงาน ทางวิชาการ 

รวมถึงเปcนคลังสมองของประเทศด#าน

กิจการทางทะเล 

๔) มีการเสร ิ มสร # างและพ ัฒนา

ศักยภาพบุคลากร รวมถึงองคNความรู#

เกี ่ยวกับการรักษาความมั ่นคงและ

ผลประโยชนNของชาติทางทะเลในทุก

ภาคส?วนอย?างต?อเน่ืองและท่ัวถึง 

๓) องคNกรจัดการความรู#

ทางทะเลสามารถส?งเสริม

ความเข#มแข็งทางด#าน

นโยบาย และสร#าง 

การตระหน ักร ู # ทาง

ทะเลให#แก?ประชาชน 

๒) โครงการจัดต้ัง

องคNกรจัดการ

ความรู#ทางทะเล

ของประเทศไทย 

สำนักงาน

สภาความ

ม่ันคงแห?งชาติ 

ร#อยละความสำเร็จ

ของการจัดต้ัง

องคNกรจัดการ

ความรู#ทางทะเลของ

ประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๕๖๖ รAอยละ ๔๐ (การประชุมเพ่ือพิจารณาคัดเลือก

สถาบันทางวิชาการท่ีเหมาะสม รวมท้ังหารือกับ

สถาบันท่ีไดAรับการเสนอช่ือถึงรายละเอียดการ

จัดต้ังองคNกรจัดการความรูAทางทะเล) 
๒๕๖๗ รAอยละ ๖๐ (การประชุมหน"วยงานท่ีเก่ียวขAอง 

เพ่ือพิจารณาจัดร"างกฎหมาย/กฎระเบียบท่ี

เก่ียวขAองในการจัดต้ังองคNกรฯ) 

๒๕๖๘ รAอยละ ๘๐ (ร"างกฎหมาย/กฎระเบียบฯ ผ"าน

ความเห็นชอบจากกลไกของมหาวิทยาลัยและไดA

จัดทำเป_นประกาศมหาวิทยาลัย/ขAอตกลงอ่ืน ๆ  

พรAอมท้ัง มีการจัดทำขAอเสนอแนะทางวิชาการ

เก่ียวกับกิจการทางทะเล) 

๒๕๖๙ รAอยละ ๑๐๐ (การจัดต้ังองคNกรฯสำเร็จ และ

สามารถขยายเครือข"ายความร"วมมือทางวิชาการ 

(MOU) กับภาคส"วนท่ีเก่ียวขAอง รวมถึงนำร"อง

จัดทำองคNความรูAเก่ียวกับกิจการทางทะเล) 

๒๕๗๐ องคNกรสามารถจัดทำองคNความรูAฯ ท่ีสนับสนุนการ

ตัดสินใจของกลไกระดับนโยบายของประเทศ 

และมีการสรAางองคNความรูAและความตระหนักรูAทาง

ทะเลใหAแก"ภาคส"วนท่ีเก่ียวขAอง อย"างนAอย ๑ ประเด็น 



 - ๒๐๕ - 
 

เปáาหมายระดับแนวทางการ
ดำเนินการ 

ตัวช้ีวัดระดับแนว
ทางการดำเนินการ 

โครงการ หน6วยงาน
รับผิดชอบ 

ค6าฐาน ค6าเปáาหมาย (รายป™) 

๑) หน?วยงานที ่เกี ่ยวข#องนำแนวคิด

การบริหารจัดการกิจการทางทะเลมา

พัฒนาการปฏิบัติงานในการปกปZอง

และรักษาความมั ่นคงและผลประโยชนN 

ของชาติทางทะเล  

๒) มีการเร?งรัดการแก#ไข ปรับปรุง 

และพัฒนากฎหมายภายในที่เกี่ยวข#อง

ก ับการปฏ ิบ ัต ิ งาน ทางทะเลให#

สอดคล#องกับกฎหมาย พันธกรณีและ

กรอบความร?วมมือระหว?างประเทศ 

๑)การมีอุปกรณNและ

เคร ื ่องม ือ บ ุคลากร 

รวมถ ึ ง เทคโนโล ยี

สำหรับการปฏิบัติงาน

ในการรักษาความมั่นคง

และผลประโยชนNของ

ชาติทางทะเลเพิ ่มข้ึน

และมีประส ิทธ ิภาพ

ย่ิงข้ึน 

๓)  กำหนดและ

ปรับปรุงพ้ืนท่ีเขต

การปกครองของ

จังหวัดทางทะเล 

กระทรวง 

มหาดไทย 

(กรมการ

ปกครอง) 

- จัดทำร?างกฎหมาย

และแผนท่ีท#ายฯ  

- ดำเนินการรับฟbง  

ความคิดเห็น

ผู#เก่ียวข#อง ตาม

มาตรา ๗๗ ของ

รัฐธรรมนูญแห?ง

ราชอาณาจักรไทย 
 
 

๒๕๖๖ เสนอร?างกฎหมายฯ ท่ีผ?านความเห็นชอบของ

คณะกรรมการร?างกฎหมายของ

กระทรวงมหาดไทย ให#สำนักงานเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรีพิจารณาดำเนินการในส?วนท่ี

เก่ียวข#อง 
๒๕๖๗ ดำเนินการปรับปรุงแก#ไขตามท่ี ครม. พิจารณา

เห็นสมควร 

๒๕๖๘ ดำเนินการปรับปรุงแก#ไขตามท่ี ครม. พิจารณา

เห็นสมควร 

๒๕๖๙ ดำเนินการปรับปรุงแก#ไขตามท่ี ครม. พิจารณา

เห็นสมควร ท้ังน้ี หากมีการบังคับใช#เปcนกฎหมายแล#ว 

มท. จักได#จัดทำโครงการจัดทำหลักหมุดเพ่ือ

แสดงเขตการปกครองของจังหวัดทางทะเล 

๒๕๗๐ ดำเนินการปรับปรุงแก#ไขตามท่ี ครม. พิจารณา

เห็นสมควร ท้ังน้ี หากมีการบังคับใช#เปcน

กฎหมายแล#ว มท. จักได#จัดทำโครงการจัดทำ

หลักหมุดเพ่ือแสดงเขตการปกครองของจังหวัด

ทางทะเล 



- ๒๐๖ - 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
ภาคผนวก ช  

คำสั่งตCาง ๆ ที่เกี่ยวขHอง 

 
 

  
 

 
 
 
 
 


























