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กิจกรรมที่ 2 

การวิเคราะห์ความท้าทายและโอกาสในด้าน

เทคโนโลยีของประเทศไทย จากการน�าเสนอ

ของผู้เข้าร่วม สามารถสรุปได้ ดังนี้ 

 ความท้าทายของประเทศไทย
 1 	 ประเทศไทยยังขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการคิดค้นเทคโนโลยีใหม่	 ๆ	 เช่น	 การส่งดาวเทียม
ไปในอวกาศ	เทคโนโลยีด้านการสื่อสาร	เป็นต้น
 2 	 ความไม่เสมอภาคในสังคมและการกระจายโอกาสความเท่าเทียม
 3 	 ประเทศไทยขาดยุทธศาสตร์ด้านก�าลังคนที่ชัดเจนโดยเฉพาะการพัฒนาแรงงานทักษะขั้นสูง	
ขาดยุทธศาสตร์ในการใช้เทคโนโลยี	AI	และขาดยุทธศาสตร์การสร้างงานใหม่ซึ่งถูกเทคโนโลยีทดแทนได้ยาก
 4 	 ความเหลื่อมล�้าขยายตัวทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศทั่วโลก

 โอกาสของประเทศไทย
 1 	 การมีทรัพยากรต่างๆ	ทั้งทรัพยากรธรรมชาติ	เช่น	พืชผลทางการเกษตรที่สามารถส่งออกต่างประเทศ	
และทรัพยากรมนุษย์ที่จะเป็นก�าลังส�าคัญในการผลิตเทคโนโลยี	ดังนั้น	 เพื่อเป็นการลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจาก
ต่างประเทศ	 ประเทศไทยควรพัฒนาทักษะของบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่รองรับเทคโนโลยีใหม่
ในอนาคต	
 2 	 ประเทศไทยมีภูมิรัฐศาสตร์ที่ดี	 มีต�าแหน่งที่ต้ังท่ีสามารถเป็นศูนย์กลางกระจายความเชื่อมโยงท่ี
ส�าคัญในภูมิภาค	และเป็นประตูสู่เอเชีย	(Gateway	of	Asia)	ที่ส�าคัญในแต่ละภูมิภาคของประเทศ
 3 	 ปัจจุบันอุตสาหกรรมดิจิทัลของไทยนั้นค่อนข้างเปิดกว้างมีท้ังผู้ผลิต	ผู้จัดจ�าหน่าย	ผู้ให้บริการที่เป็น
ผู้ประกอบการจากต่างประเทศรายใหญ่และผู้ประกอบการไทยหลายขนาด	 โดยตลาดดิจิทัลที่ขยายขึ้นจะท�าให้
ผู้ประกอบการทั้งระบบได้ประโยชน์
 4 	 รัฐบาลไทยให้ความส�าคัญต่ออุตสาหกรรมดิจิทัลในช่วงที่ผ่านมาเพื่อเป็นกลไกส�าคัญในการขับ
เคลื่อนสู่ประเทศไทย	 4.0	 โดยการจัดให้มีเงินทุนสนับสนุนผู้ประกอบการแบบสตาร์อัพเป็นจ�านวนมากและท�าให้
เกดิเงนิทุนไหลเข้ามาจากต่างประเทศในกิจการหน้าใหม่ในเทคโนโลยต่ีางๆ	ทีขั่บเคลือ่นด้วยแอปพลิเคชัน่บนโทรศพัท์
 5 	 การเติบโตของเทคโนโลยีทั้งยังคงมีอย่างต่อเนื่อง	โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการเชื่อมต่อของสิ่งต่างๆ	
บนอนิเทอร์เนต็	 และมาตรฐานด้านความปลอดภัยของข้อมูลเทคโนโลยทีีเ่กีย่วข้องกบับ้านอจัฉรยิะ	 (Smart	 Home)	 
และเมืองอัจฉริยะ	(Smart	City)	ยังคงเป็นโอกาสให้กับผู้ประกอบการไทยในการวิจัยและพัฒนา
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ความมั่นคงทางทะเล
          ในภูมิภาค เอเชีย-แปซิฟิก 
                       : มุมมองจากนานาชาติ

สมปรารถนา ช่วยเกื้อ* 

* นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำานาญการ สำานักยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมและป้องกันประเทศ สำานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

จากการที่ผู้เขียนได้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมใน
หลักสูตรความร่วมมือด้านความมั่นคงทางทะเลที่
ครอบคลุมและลุ่มลึก (Comprehensive Maritime 
Security Cooperation) ระหว่างวันที่ 1 - 28 สิงหาคม 
2562 จัดขึ้นโดยสถาบัน Daniel K. Inouye Asia-Pacific Cen-
ter for Security Studies (DKI - APCSS) สถาบันวิชาการด้าน
ความมั่นคงของสหรัฐอเมริกาที่รับผิดชอบการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ
เชิงวิชาการ เพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิค โดยมี
ผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด 96 คน จาก 31 ประเทศที่อยู่ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิค 
และอีก 10 องค์กร ทั้งที่เป็นองค์กรระหว่างประเทศ และองค์กรที่มิใช่ภาครัฐ ทำาให้มี
โอกาสได้รับฟังและแลกเปลี่ยนประสบการณ์มุมมองด้านความมั่นคงทางทะเลที่มี
ความหลากหลายและน่าสนใจมาแบ่งปันกับผู้อ่านทกุท่าน โดยการอบรมดังกล่าวนี้นับ
เป็นหลักสูตรแรกที่เกี่ยวกับความมั่นคงทางทะเลของสถาบันแห่งนี้ เนื่องจาก
กิจกรรมทางทะเลทวีความสำาคัญมากขึ้นทุกวันทั้งการประกอบอาชีพทางทะเล การ
อพยพขนส่งเคลื่อนย้ายต่าง ๆ รวมถึงการสำารวจเพื่อแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากร 
ธรรมชาติทางทะเลเพิ่มข้ึนทำาให้ประเด็นของความมั่นคงทางทะเลทวีความเข้มข้นข้ึน
ตามไปด้วย
 ในอดีตกิจกรรมทางทะเลนับเป็นกิจกรรมสำาคัญที่ทำาให้เกิดการเดินทาง
ติดต่อระหว่างกันของประเทศต่าง ๆ ขยายรุดหน้าไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในช่วง
คริสต์ศตวรรษที่ 15 – 17 ที่ชาวยุโรป มีการสำารวจทางทะเลและเริ่มออกเดินทาง 
ไปในภูมิภาคอื่น ๆ ในโลก โดยมีจุดประสงค์ทางการค้าเป็นสำาคัญ นำาความเจริญ
รุ ่งเรืองมาสู่เศรษฐกิจและสังคมของมนุษย์เป็นอย่างมาก นอกจากนี้ มีแนวคิด 
ทฤษฎีที่กล่าวถึงความยิ่งใหญ่ของการครอบครองหรือมีอิทธิพลเหนือดินแดน 
ทางทะเลมากมายที่สำาคัญ ได้แก่ ทฤษฎีของมาฮัน (Alfred Thayer Mahan, 1840 – 1914) 
กล่าวไว้ว่า “หากผู้ใดสามารถบังคับบัญชาทะเลได้ ผู้นั้นสามารถบังคับบัญชาโลกได้” และ 
นิโคลัส เจ สปีกแมน (Nicholas J. Spykman, 1893 – 1943) กล่าวไว้ว่า “ถ้าสามารถเข้าสู่ดิน
แดนริมขอบ (Rimland) ได้ก็จะสามารถควบคุมชะตากรรมของโลกได้” โดยดินแดนริมขอบ ได้แก่ 
ยุโรป ตะวันออกกลาง คาบสมุทรอาระเบีย เอเชียใต้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเอเชียตะวันออก ซึ่ง
หากมีอิทธิพลเหนือดินแดนเหล่านี้ได้ก็เสมือนเป็นประเทศมหาอำานาจของโลก แนวคิดดังกล่าวมีอิทธิพลต่อ
การสร้างความแข็งแกร่งทางการเดินเรือและกองทัพเรือ จนนำามาสู่การล่าอาณานิคมของประเทศมหาอำานาจ
ต่าง ๆ ในเวลาต่อมา
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 ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก นับเป็นพื้นที ่
ภู มิ รัฐศาสตร ์ที่มีความสำาคัญในระดับโลก 
เป ็นอย่างมาก โดยเฉพาะทางด้านเศรษฐกิจ  
ในแง่มุมท่ี เป ็นแหล ่งทรัพยากรทั้ ง ท่ีมีชี วิต 
และไม่มีชีวิตจำานวนมหาศาล ที่สำารวจแล้ว 
และยังสำารวจไม่เจอ และในแง่มุมที่เป็นเส้นทาง 
เดินเรือที่สำาคัญ ประเทศมหาอำานาจต่าง ๆ  จึงมุ่ง 
ทีจ่ะรกัษาและแผ่ขยายอทิธพิลของตนเองในพืน้ท่ี 
ดังกล่าว ดุลยภาพและพลวัตด้านความมั่นคง 
ทางทะเลในภูมิภาคนี้ จึงขึ้นอยู่กับบทบาทและ 
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในภูมิภาคกับ 
ประเทศมหาอำานาจเป็นสำาคัญ อาท ิสหรัฐอเมริกา 
ให ้ความสำา คัญกับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟ ิก 
ในฐานะทีเ่ป็นจดุยทุธศาสตร์ท้ังในด้านความม่ันคง 
และเศรษฐกิจ ขณะที่จีนมุ่งสร้างศักยภาพและ 
เพิ่มบทบาทด้านความมั่นคงทางทะเลในภูมิภาค 
ให้มเีสถยีรภาพและเป็นประโยชน์ต่อจีนมากยิง่ข้ึน 
โดยมุง่กระชบัความสมัพนัธ์กบัประเทศในภมูภิาคนี้  
เน่ืองจากต้องพึ่งพาการนำาเข้าวัตถุดิบในการ 
ผลิตและพลังงานผ่านมหาสมุทรอินเดีย น่านนำ้า 

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และช่องแคบมะละกา 
จึงต้องการสร้างความมั่นคงให้แก่เส้นทางขนส่ง 
สนิค้าและพลงังานของตน ท้ังนี ้ พบว่าจีนพยายาม 
เข้ามามีอิทธิพลในพื้นที่แถบทะเลจีนใต้ จนเกิด 
เป็นข้อพิพาทระหว่างประเทศเรื่องการอ้างสิทธิ์ 
เหนือหมู่เกาะสแปรตลีย์ ระหว่างจีนกับประเทศ 
ในบริเวณดังกล่าว ได้แก่ เวียดนาม ฟิลิปปินส์  
มาเลเซีย และบรูไน โดยวิเคราะห์กันว่าจีนอาจ 
มีเจตนาที่จะสร้างความมั่งค่ังและต้องการขึ้นมา 
เป็นมหาอำานาจทางทะเล ผ่านการดำาเนินการ 
ตามแผนการพัฒนาอำานาจทางทะเลของจีน  
ซึ่งได้เพิ่มงบประมาณและสร้างความแข็งแกร่ง 
มากข้ึนอย่างมนียัยะสำาคญัในห้วง 10 ปี ท่ีผ่านมา 
เพื่อพัฒนาด้านการทหารและอาวุธยุทโธปกรณ์  
เศรษฐกิจ อทิธพิล และเส้นทางการเดนิเรอื จึงเป็น 
สาเหตุหนึ่ งของความขัดแย ้งด ้านนโยบาย 
ระหว่างสหรฐัอเมรกิาและจนี รวมท้ังมคีวามพยายาม 
ถ่วงดุลอำานาจของประเทศต่าง ๆ กบัจนี เพือ่ป้องกนั 
และจำากัดการเข้ามาของอิทธิพลจีนต่อประเทศ 
ในภูมิภาคนี้

จากการที่ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก มีพื้นที่บกและน่านน�้า
ทีก่ว้างใหญ่ ทอดยาวไปตามมหาสมทุรแปซฟิิกตะวนัตก 

และมหาสมุทรอินเดียตอนเหนือ ภูมิภาคนี้
จงึประกอบด้วยภมูภิาคย่อยหลายภมูภิาคด้วยกนั 

 แต่ละภูมิภาคย่อยต่างมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
ที่ส�าคัญ มีความหลากหลาย และน่าดึงดูด

ในสายตาของประเทศมหาอ�านาจต่าง ๆ 
โดยพลวัตความมั่นคงทางทะเล

ของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก
ในแต่ละภูมิภาคย่อยมีราย

ละเอียดโดยสรุป ดังนี้
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ประกอบด้วย ประเทศจีน ญ่ีปุน่ เกาหลีเหนือ เกาหลใีต้ ไต้หวนั และรสัเซีย โดยประเด็น 
ความม่ันคงที่สำาคัญในภูมิภาคน้ีมีทั้งประเด็นความม่ันคงแบบเดิมและรูปแบบใหม่  
อาทิ ด้านการทหาร นิวเคลียร์ เศรษฐกิจ และประชากร รวมทั้งมีปัญหาพื้นที่ 
อาณาเขตทบัซ้อนในพืน้ทีท่างทะเลหลายพืน้ท่ี เช่น การอ้างสทิธเิหนอืพืน้ท่ีเกาะเซนกากุ 
(ญี่ปุ่น) หรือเกาะเตียวหยู (จีน) ซึ่งรัฐบาลญี่ปุ่นมีแนวคิดที่จะให้คนไปอาศัยอยู่และ 
สร้างโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ แต่ยังคงกังวลว่าจะเป็นการยั่วยุจีน ทั้งระดับรัฐบาล 
และประชาชน การอ้างสิทธิเหนือพื้นที่เกาะด็อกโด (เกาหลีใต้) หรือเกาะทาเคชิมา 
(ญ่ีปุน่) ทีเ่คยพิพาทกันจนขึน้ศาลโลกมาแล้ว การฝึกทางทะเลในเขต NLL (Northern 
LimitLine) โดยไม่ได้รับการยินยอมจากอีกประเทศ การประกาศเอกราชของไต้หวัน 
โดยไม่ได้รับการยินยอมจากจีน เป็นต้น ซึ่งเป็นข้อจำากัดในการร่วมมือความมั่นคง 
ทางทะเลต่อกันในภูมิภาคนี้ ทำาให้ขาดความเชื่อใจกันทางด้านการเมืองระหว่างกัน 
อย่างไรกต็าม ประเทศต่าง ๆ ได้มคีวามพยายามในการปรับปรุงความสมัพนัธ์เสมอมา 
โดยสหรัฐอเมริกาได้ดำาเนินการเป็นตัวกลางในการบรรเทาปัญหาระหว่างประเทศ 
ที่เป็นพันธมิตรของสหรัฐอเมริกา เช่น เกาหลีใต้และญี่ปุ่น การนำาประเด็นทางทะเล 
เข้ามาในการประชุมไตรภาคีและการร่วมกันเพื่อถ่วงดุลอำานาจอิทธิพลของจีน 
เป็นต้น

ประกอบด้วย ประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ และประเทศติมอร์ตะวันออก 
โดยอนิโดนีเซยี และฟิลปิปินส์ถือเป็นประเทศท่ีมีชายฝ่ังยาวท่ีสดุในระดบัโลก (อันดบั 2 
และ 4 ของโลกตามลำาดับ) ภูมิภาคนี้นับเป็นภูมิภาคที่มีการติดต่อแลกเปลี่ยนทาง 
เศรษฐกิจสูงมาก มีช่องทางเดินเรือที่สำาคัญระดับโลกถึง 7 แห่ง มีการดำาเนินการ 
ยทุธศาสตร์สำาคัญทางด้านเศรษฐกจิผ่านกรอบ ASEAN Vision และทางด้านภมูศิาสตร์ 
ที่ตั้งอยู่ในแถบพื้นที่ทะเลจีนใต้ หรืออินโด-จีน ทำาให้อยู่ในเส้นทางBelt and Road 
Initiative (BRI) หรือโครงการเส้นทางสายไหมแห่งศตวรรษที่ 21 ของจีนด้วย  
ความร่วมมือหลักของประเทศในภูมิภาคนี้อยู่ในองค์กรอาเซียน รวมทั้งความร่วมมือ 
ของประเทศสมาชกิอาเซียนในกลุม่ย่อย ในระดบัทวิภาค ีไตรภาค ีและพหภุาค ีตามวถีิ 
อาเซียน (ASEAN Way) แต่ก็มีข้อท้าทายคือ การมีข้อพิพาททางดินแดนระหว่างกัน 
การยดึหลกัไม่แทรกแซงกิจการภายในซ่ึงกันและกนั การยดึหลักฉันทามติในการลงมติ 
และการที่ประเทศสมาชิกมีความเป็นตัวของตัวเองสูง ทำาให้ยากต่อการมีนโยบาย 
เพือ่ปกครองร่วมกนัในระหว่างประเทศสมาชิกรวมท้ังทำาให้การร่วมมอืกันด้านความมัน่คง 
อยู่ในขอบเขตที่จำากัด

ภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้2

ภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ 1
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ประกอบด้วยประเทศเกาะต่าง ๆ ในมหาสมทุรแปซิฟิก หรอื Blue Pacific Continent 
มี 4 อนุภูมิภาค คือ ไมโครนีเซีย มาลานีเซีย และโพลินีเซีย โดยมีการร่วมมือกัน 
ผ่าน 6 forums (ระดับภูมิภาค) ความท้าทายของภูมิภาคนี้คือ การมีกระบวนทัศน์  
(Paradigm) ในการดำารงชีวิต 2 แบบที่แตกต่างกันที่ต้องรักษาสมดุลให้สามารถ 
ดำาเนินไปคู่ขนานกันได้ คือ รูปแบบดั้งเดิมเก่าแก่ เป็นกระบวนทัศน์ที่เน้นคน 
เป็นศูนย์กลาง (Human-Centric) คือจะให้ความสำาคัญกับประเพณีวัฒนธรรม  
ความยั่งยืน อัตลักษณ์ และการใส่ใจสิ่งแวดล้อม และรูปแบบสมัยใหม่ เป็นพาราไดม์ 
ที่เน้นการมีรัฐเป็นศูนย์กลาง (State-Centric) คือจะให้ความสำาคัญกับอธิปไตย  
ความมัน่คง การแข่งขนั การตระหนักรู้ในประเด็นทางทะเล การแบ่งปันข้อมลูทางทะเล 
การประมง การค้นหาและช่วยเหลือ (Search and Rescue: SAR) การท่าเรือ  
อาชญากรรมข้ามชาติ โดยกระบวนทัศน์ทั้งสองมีทั้งที่สามารถไปด้วยกันได้และม ี
ความขัดแย้งกัน ทั้งน้ี ได้มีความพยายามในการสร้างวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร ์
ของประเทศขึน้มา เพือ่ทีจ่ะให้กระบวนทัศน์ท้ังสองสามารถดำารงอยูด้่วยกันอย่างประสาน 
สอดคล้องได้ โดยพบว่ากระบวนทัศน์ที่ยึดรัฐเป็นศูนย์กลางมีความสำาคัญน้อยกว่า 
อย่างไรกต็าม กระบวนทศัน์น้ีได้สร้างโอกาสด้านความร่วมมือทางความม่ันคงระหว่าง 
ประเทศ ระดับทวิภาคี ทั้งภายในและภายนอกภูมิภาค ระดับพหุภาคีภายในภูมิภาค  
และองค์กรระดับภูมิภาค ที่มีความสำาคัญภายใต้กรอบของ UN ซึ่งแม้ความสัมพันธ์ 
ระหว่างกนัอาจจะซบัซ้อน แต่กส็ามารถขบัเคลือ่นไปด้วยกนัได้ ผ่านทางความร่วมมือต่างๆ 
เช่น การแบ่งปันข้อมูลระหว่างกัน การบริหารการประมง (การจับปลา) การท่าเรือ 
ความปลอดภัยของการเดินเรือ และการปกป้องธรรมชาติ เป็นต้น

ภูมิภาคโอเชียเนีย 
(Oceania)4

ภูมิภาค
มหาสมุทรอินเดีย3

ประกอบด้วย ประเทศในแถบเอเชียใต้และแอฟริกา 28 ประเทศ ความท้าทาย 
ประเด็นความมัน่คงทางทะเล เช่น อาชญากรรมข้ามชาต ิ การทำาประมงท่ีผิดกฎหมาย 
ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม การค้ามนุษย์ และปัญหาขยะทะเล 
ในปริมาณมาก เป็นต้น โดยภูมิภาคนี้ถือเป็นดินแดนที่มีภูมิรัฐศาตร์แบบไตรโพล่า 
(Tri-Polar) ของประเทศมหาอำานาจจีน-อินเดีย-สหรัฐอเมริกา ที่พยายามเข้ามามี 
อิทธิพลต่อเศรษฐกิจของภูมิภาคนี้ ความร่วมมือระหว่างประเทศระดับพหุภาคีของ 
ภูมิภาคนี้ดำาเนินการผ่านเวทีระหว่างประเทศต่างๆ อาทิ BIMSTEC IRONIO 
RASAARCINCSEA และระดับทวิภาคี อาทิ อินเดีย-ศรีลังกา อินเดีย-ปากีสถาน  
บังคลาเทศ-เมียนมาร์ บังคลาเทศ-อินเดีย
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 สำาหรับปัญหาความมัน่คงทางทะเลสำาคญัท่ีภมูภิาคเอเชีย-แปซิฟิก เผชิญเช่นเดยีวกันกับปัญหาท่ีภมูภิาคอืน่ ๆ  

ในโลกกำาลังประสบในปัจจุบัน โดยสามารถแบ่งเป็น 9 ด้าน ได้แก่ 

โดยปัญหาในแต่ละด้านหลายปัญหามีความซับซ้อนท้ัง
รูปแบบเหตุการณ์ ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ อัตราผล 
กระทบ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และมีความเชื่อมโยง
กันตามระบบนิเวศของโลกและกระแสโลกาภิวัฒน์ 
ทำาให้เมื่อเกิดปัญหาขึ้นในท่ีหนึ่งจะส่งผลกระทบต่อ
เนื่องถึงพื้นที่อื่นด้วย การแก้ไขปัญหาจึงไม่จำากัดอยู่
เพียงภายในประเทศใดประเทศหนึ่ง จำาเป็นต้องอาศัย
ความร่วมมือของนานาประเทศเข้ามาร่วมกันแก้ไข 
ทั้งนี้ พบว่าการเกิดเหตุภัยคุกคามความมั่นคงทาง
ทะเล ส่งผลให้ประเทศต่าง ๆ เข้ามาร่วมมือกัน อาทิ 

การป้องกันและปราบปรามโจรสลัดและกองกำาลังติด
อาวุธ อย่างไรก็ตาม ยังคงพบอุปสรรคสำาคัญในการ
ร ่วมมือระหว ่างกัน โดยเฉพาะการไม่มีระบบร่วมท่ี
เป ็นหนึ่งเดียวในการแลกเปลี่ยนข ้อมูลกันภายใน
ภูมิภาค แต่ละประเทศมีช่องทาง วิธีการ และระบบ
ข้อมูลที่ต่างกัน ทำาให้ขาดประสิทธิภาพในการประสาน
ข้อมูลระหว่างกัน รวมทั้งประเทศต่าง ๆ ยังคงมีความ
หวาดระแวงกันในการร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อมูล 
เนื่องจากกลัวจะสูญเสียผลประโยชน์ของชาติตน

โจรสลัดและกองก�าลังติดอาวุธ 
(Piracy and Armed Robbery) 1

การลักลอบเข้าเมืองและการค้ามนุษย์ 
(Human Trafficking & Illegal Migrants) 3

การค้าผิดกฎหมาย/สินค้าเถื่อน 
(Dual-Use Goods Shipping in UNList) 5

การก่อการร้ายเกี่ยวกับการขนส่งทางทะเล (Terrorism) 
การติดตั้งโครงสร้าง/แท่นนอกฝั่ง 
และผลประโยชน์แอบแฝงอื่นใดทางทะเล

7

ภัยพิบัติธรรมชาติ 
(Natural Disaster) 

8
การท�าลายสิ่งแวดล้อมทางทะเลในระดับระหว่างประเทศ
ที่ผิดกฎหมาย (Environment Pollution) 9

การท�าประมงที่ผิดกฎหมาย 
ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU) 

2

ยาเสพติด สารออกฤทธิ์ต่อประสาท 
และอาวุธหนัก (Illegal Smuggling) 4

สถานการณ์รุนแรงทางทะเล (Disaster at sea) 
ในส่วนของภัยพิบัติจากมนุษย์ และการละเลยการปฏิบัติ 6
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 การหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อขจัด 

อุปสรรคในการร่วมมือกันในระดับนานาชาติระหว่าง 

ผู้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรความร่วมมือด้านความ 

มัน่คงทางทะเลทีค่รอบคลมุและลุม่ลกึ มข้ีอคดิเหน็ทีส่ำาคญั 

คือ การสร้างความตระหนักรู้ด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูล 

ทางทะเล (Maritime Shared Awareness: MSA) เป็น 

สิ่งสำาคัญที่จะช่วยให้ประเทศต่าง ๆ มีความพร้อมรับมือ 

สถานการณ์ความมั่นคงทางทะเลได้ โดยจำาเป็นต้องม ี

การแบ่งปันข้อมูลระหว่างกัน 

สิ่งส�ำคัญที่สุดคือประเทศต่ำงๆ ต้องมี “ความไว้วางใจ” กัน 
ร่วมกันสร้ำงระบบร่วมในกำรรับส่งข้อมูลทำงทะเล
ที่สอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกัน รวมทั้งเข้ำใจควำมท้ำทำย
และประเมินทำงเลือกเพื่อขจัดอุปสรรคในกำรร่วมมือให้หมดสิ้นไป 
โดยมีข้อเสนอส�ำคัญ 4 ประกำร คือ 

	 ควรส่งเสริมการสร้างความตระหนักรู้
	 และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารทางทะเล	
ในระดับระหว่างองค์กรภายในประเทศและระหว่าง
ประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและเข้มแข็ง	

1

	 ควรสนับสนุนการสร้างเครือข่ายเพื่อรับมือ	
	 ภัยคุกคามความมั่นคง	โดยต้องสร้างความ
เข้าใจของประเทศต่างๆ	ให้เป็นภาพเดียวกัน	
ร่วมกันแบ่งปันข้อมูลเพื่อปิดช่องว่างและป้องกัน
การทับซ้อนกันของข้อมูล	

2

	 ควรส่งเสริมการสร้างระบบความร่วมมือของรัฐ	
	 เพื่อแบ่งปันข้อมูลและหาแนวทางปฏิบัติ/ล�าดับ
การตัดสินใจร่วมกัน	ทั้งในระดับประเทศและระดับ
ระหว่างประเทศ

3

	 ควรสนับสนุนการใช้เทคโนโลยี
	 เข้ามาช่วยในการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร	
เพื่อเก้ือหนุนให้เกิดการด�าเนินการที่มีประสิทธิภาพ
และทันท่วงที	ซึ่งจะช่วยให้สามารถลดผลกระทบ
จากความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างแท้จริง

4
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ปภากร วรสถิตย์*

	 นโยบายด้านความมั่นคง	 การต่างประเทศ	 และการทหารของสหรัฐอมริกา	 ได้กล่าวถึงในวารสารมุมมอง
ความม่ันคง	 ฉบับที่	 2	 ในบทความเรื่อง	 ยุทธศาสตร์	 Indo-Pacific	 กระทรวงกลาโหม	 สหรัฐอเมริกาซ่ึง
ประธานาธิบดี	โดนัลด์	ทรัมป์	ได้ประกาศยุทธศาสตร์อินโด	–	แปซิฟิก	ที่เสรีและเปิดกว้าง	(Free	and	Open	Indo	
–	Pacific	Strategy)	 เมื่อเดือนพฤศจิกายน	2560	 ท่ีผ่านมา	 โดยสหรัฐอเมริกาเห็นว่าภูมิภาคอินโด	–	แปซิฟิก	
เป็นภูมิภาคท่ีมีความส�าคัญในการมีปฏิสัมพันธ์กับพันธมิตรและหุ้นส่วนของสหรัฐอเมริกาเพื่อให้สามารถรับมือกับ
ความท้าทายต่าง	ๆ	ในภูมิภาคได้	ซึ่งยุทธศาสตร์ในการด�าเนินการความสัมพันธ์นั้น	ยึดตามผลประโยชน์ของสหรัฐฯ	
ในภูมิภาคนี้เป็นหลักโดยเนื้อหายุทธศาสตร์	 Indo-Pacific	 กระทรวงกลาโหม	 สหรัฐอเมริกาประกอบด้วย	 4	 ส่วน
หลัก	ได้แก่		1.	บทน�า	2.	แนวโน้มและความท้าทาย	3.	ผลประโยชน์แห่งชาติของสหรัฐฯ	ถูกก�าหนดไว้ในยุทธศาสตร์
ส�าคัญของกระทรวงกลาโหม	และ	4.	การรักษาอ�านาจเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในภูมิภาคซึ่งสะท้อนให้เห็นอย่าง
ชัดเจนว่ารัฐบาลสหรัฐฯ	 ได้กลับเข้ามาให้ความส�าคัญกับการมีส่วนร่วมในภูมิภาคฯ	 นี้เป็นล�าดับต้น	 และยิ่งกว่านั้น
เมือ่วนัที	่4	พฤศจกิายน	2562	กระทรวงการต่างประเทศ	สหรฐัอเมรกิา	ได้ออกเอกสาร	A	Free	and	Open	Indo	
–	 Pacific	 Advancing	 a	 Shared	 Vision	 ระบุแนวทางการให้ความร่วมมือกับประเทศพันธมิตรและหุ้นส่วนที่
ส�าคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้มากยิ่งขึ้น	ในเอกสาร	A	Free	and	Open	 Indo	–	Pacific	
Advancing	a	Shared	Vision	หากการศึกษาจะสามารถประมวลเรียบเรียงใน	6	ประเด็นความร่วมมือ	ดังนี้

	  การก�าหนดวิสัยทัศน์ร่วมกัน (A Shared Vision) 

	 เน้นย�้าการเป็นพันธมิตรยาวนานระหว่างสหรัฐกับประเทศต่าง	ๆ 	ในภูมิภาคอินโด	-	แปซิฟิก	และยึดมั่นใน
ยทุธศาสตร์อนิโด	–	แปซฟิิก	ทีเ่สรแีละเปิดกว้างร่วมกบัทกุประเทศในภมูภิาคในการรกัษาอ�านาจอธปิไตย	การพฒันา
เศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องตามกฎหมายระหว่างประเทศและหลักการแข่งขันที่เป็นธรรม	

    A Free and Open 
Indo – Pacific 
Advancing 
a Shared Vision

เกร็ด
ความรู้

*	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ช�านาญการ	ส�านักยุทธศาสตร์ความมั่นคงระหว่างประเทศ
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