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จากการที่ผู้เขียนได้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมใน
หลั ก สู ต รความร่ วมมื อด้านความมั่นคงทางทะเลที่
ครอบคลุมและลุ่มลึก (Comprehensive Maritime
Security Cooperation) ระหว่างวันที่ 1 - 28 สิงหาคม
2562 จัดขึ้นโดยสถาบัน Daniel K. Inouye Asia-Pacific Center 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
ความหลากหลายและน่าสนใจมาแบ่งปันกับผู้อ่านทุกท่าน โดยการอบรมดังกล่าวนี้นับ
เป็ น หลั ก สู ต รแรกที่ เ กี่ ย วกั บ ความมั่ น คงทางทะเลของสถาบั น แห่ ง นี้ เนื่องจาก
กิจกรรมทางทะเลทวีความสำาคัญมากขึ้นทุกวันทั้งการประกอบอาชีพทางทะเล การ
อพยพขนส่งเคลื่อนย้ายต่าง ๆ รวมถึงการสำารวจเพื่อแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากร
ธรรมชาติทางทะเลเพิ่มขึ้นทำาให้ประเด็นของความมั่นคงทางทะเลทวีความเข้มข้นขึ้น
ตามไปด้วย
ในอดีตกิจกรรมทางทะเลนับเป็นกิจกรรมสำาคัญที่ทำาให้เกิดการเดินทาง
ติดต่อระหว่างกันของประเทศต่าง ๆ ขยายรุดหน้าไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในช่วง
คริสต์ศตวรรษที่ 15 – 17 ที่ชาวยุโรป มีการสำารวจทางทะเลและเริ่มออกเดินทาง
ไปในภูมิภาคอื่น ๆ ในโลก โดยมีจุดประสงค์ทางการค้าเป็นสำาคัญ นำาความเจริญ
รุ่งเรืองมาสู่เศรษฐกิจและสังคมของมนุษย์เป็นอย่างมาก นอกจากนี้ มีแนวคิด
ทฤษฎี ที่ ก ล่ า วถึ ง ความยิ่ ง ใหญ่ ข องการครอบครองหรื อ มี อิ ท ธิ พ ลเหนื อ ดิ น แดน
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
* นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำานาญการ สำานักยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมและป้องกันประเทศ สำานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
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ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก นับเป็นพื้นที่
ภู มิ รั ฐ ศาสตร์ ที่ มี ค วามสำ า คั ญ ในระดั บ โลก
เป็ น อย่ า งมาก โดยเฉพาะทางด้านเศรษฐกิจ
ในแง่ มุ ม ที่ เ ป็ น แหล่ ง ทรั พ ยากรทั้ ง ที่ มี ชี วิ ต
และไม่ มี ชี วิ ต จำ า นวนมหาศาล ที่ สำ า รวจแล้ ว
และยังสำารวจไม่เจอ และในแง่มุมที่เป็นเส้นทาง
เดินเรือที่สำาคัญ ประเทศมหาอำานาจต่าง ๆ จึงมุ่ง
ทีจ่ ะรักษาและแผ่ขยายอิทธิพลของตนเองในพืน้ ที่
ดังกล่าว ดุลยภาพและพลวัตด้านความมั่นคง
ทางทะเลในภูมิภาคนี้ จึงขึ้นอยู่กับบทบาทและ
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งประเทศในภู มิ ภ าคกั บ
ประเทศมหาอำานาจเป็นสำาคัญ อาทิ สหรัฐอเมริกา
ให้ ค วามสำ า คั ญ กั บ ภู มิ ภ าคเอเชี ย -แปซิ ฟ ิ ก
ในฐานะทีเ่ ป็นจุดยุทธศาสตร์ทงั้ ในด้านความมัน่ คง
และเศรษฐกิจ ขณะที่จีนมุ่งสร้างศักยภาพและ
เพิ่มบทบาทด้านความมั่นคงทางทะเลในภูมิภาค
ให้มเี สถียรภาพและเป็นประโยชน์ตอ่ จีนมากยิง่ ขึน้
โดยมุง่ กระชับความสัมพันธ์กบั ประเทศในภูมภิ าคนี้
เนื่ อ งจากต้ อ งพึ่ ง พาการนำ า เข้ า วั ต ถุ ดิ บ ในการ
ผลิตและพลังงานผ่านมหาสมุทรอินเดีย น่านนำ้า

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และช่องแคบมะละกา
จึงต้องการสร้างความมั่นคงให้แก่เส้นทางขนส่ง
สินค้าและพลังงานของตน ทัง้ นี้ พบว่าจีนพยายาม
เข้ามามีอิทธิพลในพื้นที่แถบทะเลจีนใต้ จนเกิด
เป็นข้อพิพาทระหว่างประเทศเรื่องการอ้างสิทธิ์
เหนือหมู่เกาะสแปรตลีย์ ระหว่างจีนกับประเทศ
ในบริเวณดังกล่าว ได้แก่ เวียดนาม ฟิลิปปินส์
มาเลเซีย และบรูไน โดยวิเคราะห์กันว่าจีนอาจ
มีเจตนาที่จะสร้างความมั่งคั่งและต้องการขึ้นมา
เป็นมหาอำานาจทางทะเล ผ่านการดำาเนินการ
ตามแผนการพั ฒ นาอำ า นาจทางทะเลของจี น
ซึ่งได้เพิ่มงบประมาณและสร้างความแข็งแกร่ง
มากขึน้ อย่างมีนยั ยะสำาคัญในห้วง 10 ปี ทีผ่ า่ นมา
เพื่อพัฒนาด้านการทหารและอาวุธยุทโธปกรณ์
เศรษฐกิจ อิทธิพล และเส้นทางการเดินเรือ จึงเป็น
สาเหตุ ห นึ่ ง ของความขั ด แย้ ง ด้ า นนโยบาย
ระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน รวมทัง้ มีความพยายาม
ถ่วงดุลอำานาจของประเทศต่าง ๆ กับจีน เพือ่ ป้องกัน
และจำากัดการเข้ามาของอิทธิพลจีนต่อประเทศ
ในภูมิภาคนี้

จากการที่ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก มีพื้นที่บกและน่านน�้า
ทีก่ ว้างใหญ่ ทอดยาวไปตามมหาสมุทรแปซิฟกิ ตะวันตก
และมหาสมุทรอินเดียตอนเหนือ ภูมิภาคนี้
จึงประกอบด้วยภูมภิ าคย่อยหลายภูมภิ าคด้วยกัน
แต่ละภูมิภาคย่อยต่างมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
ที่ส�าคัญ มีความหลากหลาย และน่าดึงดูด
ในสายตาของประเทศมหาอ�านาจต่าง ๆ
โดยพลวัตความมั่นคงทางทะเล
ของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก
ในแต่ละภูมิภาคย่อยมีราย
ละเอียดโดยสรุป ดังนี้
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1

ภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ

2

ภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ประกอบด้วย ประเทศจีน ญีป่ นุ่ เกาหลีเหนือ เกาหลีใต้ ไต้หวัน และรัสเซีย โดยประเด็น
ความมั่นคงที่สำาคัญในภูมิภาคนี้มีทั้งประเด็นความมั่นคงแบบเดิมและรูปแบบใหม่
อาทิ ด้านการทหาร นิวเคลียร์ เศรษฐกิจ และประชากร รวมทั้งมีปัญหาพื้นที่
อาณาเขตทับซ้อนในพืน้ ทีท่ างทะเลหลายพืน้ ที่ เช่น การอ้างสิทธิเหนือพืน้ ทีเ่ กาะเซนกากุ
(ญี่ปุ่น) หรือเกาะเตียวหยู (จีน) ซึ่งรัฐบาลญี่ปุ่นมีแนวคิดที่จะให้คนไปอาศัยอยู่และ
สร้างโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ แต่ยังคงกังวลว่าจะเป็นการยั่วยุจีน ทั้งระดับรัฐบาล
และประชาชน การอ้างสิทธิเหนือพื้นที่เกาะด็อกโด (เกาหลีใต้) หรือเกาะทาเคชิมา
(ญีป่ นุ่ ) ทีเ่ คยพิพาทกันจนขึน้ ศาลโลกมาแล้ว การฝึกทางทะเลในเขต NLL (Northern
LimitLine) โดยไม่ได้รับการยินยอมจากอีกประเทศ การประกาศเอกราชของไต้หวัน
โดยไม่ได้รับการยินยอมจากจีน เป็นต้น ซึ่งเป็นข้อจำากัดในการร่วมมือความมั่นคง
ทางทะเลต่อกันในภูมิภาคนี้ ทำาให้ขาดความเชื่อใจกันทางด้านการเมืองระหว่างกัน
อย่างไรก็ตาม ประเทศต่าง ๆ ได้มคี วามพยายามในการปรับปรุงความสัมพันธ์เสมอมา
โดยสหรัฐอเมริกาได้ดำาเนินการเป็นตัวกลางในการบรรเทาปัญหาระหว่างประเทศ
ที่เป็นพันธมิตรของสหรัฐอเมริกา เช่น เกาหลีใต้และญี่ปุ่น การนำาประเด็นทางทะเล
เข้ามาในการประชุมไตรภาคีและการร่ว มกันเพื่อถ่ว งดุล อำานาจอิทธิพลของจีน
เป็นต้น

ประกอบด้วย ประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ และประเทศติมอร์ตะวันออก
โดยอินโดนีเซีย และฟิลปิ ปินส์ถอื เป็นประเทศทีม่ ชี ายฝัง่ ยาวทีส่ ดุ ในระดับโลก (อันดับ 2
และ 4 ของโลกตามลำาดับ) ภูมิภาคนี้นับเป็นภูมิภาคที่มีการติดต่อแลกเปลี่ยนทาง
เศรษฐกิจสูงมาก มีช่องทางเดินเรือที่สำาคัญระดับโลกถึง 7 แห่ง มีการดำาเนินการ
ยุทธศาสตร์สาำ คัญทางด้านเศรษฐกิจผ่านกรอบ ASEAN Vision และทางด้านภูมศิ าสตร์
ที่ตั้งอยู่ในแถบพื้นที่ทะเลจีนใต้ หรืออินโด-จีน ทำาให้อยู่ในเส้นทางBelt and Road
Initiative (BRI) หรือโครงการเส้นทางสายไหมแห่งศตวรรษที่ 21 ของจีนด้วย
ความร่วมมือหลักของประเทศในภูมิภาคนี้อยู่ในองค์กรอาเซียน รวมทั้งความร่วมมือ
ของประเทศสมาชิกอาเซียนในกลุม่ ย่อย ในระดับทวิภาคี ไตรภาคี และพหุภาคี ตามวิถี
อาเซียน (ASEAN Way) แต่ก็มีข้อท้าทายคือ การมีข้อพิพาททางดินแดนระหว่างกัน
การยึดหลักไม่แทรกแซงกิจการภายในซึง่ กันและกัน การยึดหลักฉันทามติในการลงมติ
และการที่ประเทศสมาชิกมีความเป็นตัวของตัวเองสูง ทำาให้ยากต่อการมีนโยบาย
เพือ่ ปกครองร่วมกันในระหว่างประเทศสมาชิกรวมทัง้ ทำาให้การร่วมมือกันด้านความมัน่ คง
อยู่ในขอบเขตที่จำากัด
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3

ภูมิภาค
มหาสมุทรอินเดีย

4

ภูมิภาคโอเชียเนีย
(Oceania)

ประกอบด้วย ประเทศในแถบเอเชียใต้และแอฟริกา 28 ประเทศ ความท้าทาย
ประเด็นความมัน่ คงทางทะเล เช่น อาชญากรรมข้ามชาติ การทำาประมงทีผ่ ดิ กฎหมาย
ขาดการรายงาน และไร้ก ารควบคุม 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

ประกอบด้วยประเทศเกาะต่าง ๆ ในมหาสมุทรแปซิฟกิ หรือ 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
ความมัน่ คง การแข่งขัน การตระหนักรูใ้ นประเด็นทางทะเล การแบ่งปันข้อมูลทางทะเล
การประมง การค้นหาและช่วยเหลือ (Search and Rescue: SAR) การท่าเรือ
อาชญากรรมข้ามชาติ โดยกระบวนทัศน์ทั้งสองมีทั้งที่สามารถไปด้วยกันได้และมี
ความขัดแย้งกัน ทั้งนี้ ได้มีความพยายามในการสร้างวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์
ของประเทศขึน้ มา เพือ่ ทีจ่ ะให้กระบวนทัศน์ทงั้ สองสามารถดำารงอยูด่ ว้ ยกันอย่างประสาน
สอดคล้องได้ โดยพบว่ากระบวนทัศน์ที่ยึดรัฐเป็นศูนย์กลางมีความสำาคัญน้อยกว่า
อย่างไรก็ตาม กระบวนทัศน์นไี้ ด้สร้างโอกาสด้านความร่วมมือทางความมัน่ คงระหว่าง
ประเทศ ระดับทวิภาคี ทั้งภายในและภายนอกภูมิภาค ระดับพหุภาคีภายในภูมิภาค
และองค์กรระดับภูมิภาค ที่มีความสำาคัญภายใต้กรอบของ UN ซึ่งแม้ความสัมพันธ์
ระหว่างกันอาจจะซับซ้อน แต่กส็ ามารถขับเคลือ่ นไปด้วยกันได้ ผ่านทางความร่วมมือต่างๆ
เช่น การแบ่งปันข้อมูลระหว่างกัน การบริหารการประมง (การจับปลา) การท่าเรือ
ความปลอดภัยของการเดินเรือ และการปกป้องธรรมชาติ เป็นต้น

สำาหรับปัญหาความมัน่ คงทางทะเลสำาคัญทีภ่ มู ภิ าคเอเชีย-แปซิฟกิ เผชิญเช่นเดียวกันกับปัญหาทีภ่ มู ภิ าคอืน่ ๆ
ในโลกกำาลังประสบในปัจจุบัน โดยสามารถแบ่งเป็น 9 ด้าน ได้แก่

1

โจรสลัดและกองก�าลังติดอาวุธ
(Piracy and Armed Robbery)

2

การท�าประมงที่ผิดกฎหมาย
ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU)

3

การลักลอบเข้าเมืองและการค้ามนุษย์
(Human Trafficking & Illegal Migrants)

4
5

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

6
7

สถานการณ์รุนแรงทางทะเล (Disaster at sea)
ในส่วนของภัยพิบัติจากมนุษย์ และการละเลยการปฏิบัติ

การก่อการร้ายเกี่ยวกับการขนส่งทางทะเล (Terrorism)
การติดตั้งโครงสร้าง/แท่นนอกฝั่ง
และผลประโยชน์แอบแฝงอื่นใดทางทะเล

8
9

ยาเสพติด สารออกฤทธิ์ต่อประสาท
และอาวุธหนัก (Illegal Smuggling)

ภัยพิบัติธรรมชาติ
(Natural Disaster)

การท�าลายสิ่งแวดล้อมทางทะเลในระดับระหว่างประเทศ
ที่ผิดกฎหมาย (Environment Pollution)

โดยปัญหาในแต่ละด้านหลายปัญหามีความซับซ้อนทั้ง
รูปแบบเหตุการณ์ ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ อัตราผล
กระทบ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และมีความเชื่อมโยง
กั น ตามระบบนิ เวศของโลกและกระแสโลกาภิ วั ฒ น์
ทำ า ให้ เ มื่ อ เกิ ด ปัญหาขึ้นในที่หนึ่งจะส่งผลกระทบต่อ
เนื่องถึงพื้นที่อื่นด้วย การแก้ไขปัญหาจึงไม่จำากัดอยู่
เพียงภายในประเทศใดประเทศหนึ่ง จำาเป็นต้องอาศัย
ความร่ ว มมื อ ของนานาประเทศเข้ า มาร่ ว มกั น แก้ ไข
ทั้ ง นี้ พบว่ า การเกิ ดเหตุภัยคุก คามความมั่นคงทาง
ทะเล ส่งผลให้ประเทศต่าง ๆ เข้ามาร่วมมือกัน อาทิ

การป้องกันและปราบปรามโจรสลัดและกองกำาลังติด
อาวุธ อย่างไรก็ตาม ยังคงพบอุปสรรคสำาคัญในการ
ร่ ว มมื อ ระหว่ า งกั น โดยเฉพาะการไม่มีระบบร่วมที่
เป็ น หนึ่ ง เดี ย วในการแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล กั น ภายใน
ภูมิภาค แต่ละประเทศมีช่องทาง วิธีการ และระบบ
ข้อมูลที่ต่างกัน ทำาให้ขาดประสิทธิภาพในการประสาน
ข้อมูลระหว่างกัน รวมทั้งประเทศต่าง ๆ ยังคงมีความ
หวาดระแวงกันในการร่ว มมือและแลกเปลี่ยนข้อมูล
เนื่องจากกลัวจะสูญเสียผลประโยชน์ของชาติตน
75

การหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อขจัด
อุปสรรคในการร่วมมือกันในระดับนานาชาติระหว่าง
ผู้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรความร่วมมือด้านความ
มัน่ คงทางทะเลทีค่ รอบคลุมและลุม่ ลึก มีขอ้ คิดเห็นทีส่ าำ คัญ
คือ การสร้างความตระหนักรู้ด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูล

ทางทะเล (Maritime Shared Awareness: MSA) เป็น
สิ่งสำาคัญที่จะช่วยให้ประเทศต่าง ๆ มีความพร้อมรับมือ
สถานการณ์ความมั่นคงทางทะเลได้ โดยจำาเป็นต้องมี
การแบ่งปันข้อมูลระหว่างกัน

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

1

ควรส่งเสริมการสร้างความตระหนักรู้
และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารทางทะเล
ในระดับระหว่างองค์กรภายในประเทศและระหว่าง
ประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและเข้มแข็ง

2

ควรสนับสนุนการสร้างเครือข่ายเพื่อรับมือ
ภัยคุกคามความมั่นคง โดยต้องสร้างความ
เข้าใจของประเทศต่างๆ ให้เป็นภาพเดียวกัน
ร่วมกันแบ่งปันข้อมูลเพื่อปิดช่องว่างและป้องกัน
การทับซ้อนกันของข้อมูล

3

ควรส่งเสริมการสร้างระบบความร่วมมือของรัฐ
เพื่อแบ่งปันข้อมูลและหาแนวทางปฏิบัติ/ล�าดับ
การตัดสินใจร่วมกัน ทั้งในระดับประเทศและระดับ
ระหว่างประเทศ

4

ควรสนับสนุนการใช้เทคโนโลยี
เข้ามาช่วยในการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร
เพื่อเกื้อหนุนให้เกิดการด�าเนินการที่มีประสิทธิภาพ
และทันท่วงที ซึ่งจะช่วยให้สามารถลดผลกระทบ
จากความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างแท้จริง
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