
ความท้าทายการพัฒนาศักยภาพในการรักษา

ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

ร้อยตรี กล้า สินเจริญ1  

	 การประกาศใช้พระราชบัญญัติการรักษา 

ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล	พ.ศ.	2562	เพื่อให ้

มกีลไกของภาครฐัในการรักษาผลประโยชน์ของชาติ

ทางทะเล	และก�าหนดให้ประเด็นการรักษาผล

ประโยชน์ของชาติทางทะเลอยู่ในแผนระดับชาต ิ

ที่ส�าคัญด้วย

	 บทความนีผู้เ้ขยีนขอสะท้อนถงึมมุมองของ

ความท้าทายการพัฒนาศักยภาพของประเทศไทย

เพือ่การรกัษาความมัน่คงและผลประโยชน์ของชาติ

ทางทะเล	 จากประสบการณ์รับผิดชอบในการ 

ขับเคลื่อนประเด็นการรักษาความม่ันคงและ

ประโยชน์ของชาติทางทะเล

  มุมมองและแนวคิด

	 ประเทศไทยได้รับประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลทั้งทรัพยากรที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตรวมถึง

กิจกรรมต่าง	ๆ	ที่เก่ียวข้องกับทะเล	อันน�ามาซึ่งผลประโยชน์ของชาติทางทะเลอย่างมหาศาล	ซ่ึงมีการ

ประเมินว่า	ผลประโยชน์ทางทะเลของประเทศไทยมีมูลค่าประมาณ	24	ล้านล้านบาท	ต่อปี	และแนวโน้ม

เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 ดังน้ันการรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจึงมีความส�าคัญ 

อย่างมาก	เนื่องด้วยคุณลักษณะเฉพาะของทะเลและมหาสมุทรซ่ึงมีความเช่ือมโยงต่อเนื่องกันโดยไม่มี 

พรมแดนทางกายภาพมาปิดกั้น	อีกทั้งในปัจจุบันสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อการรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ 

ของชาติทางทะเล	ได้สร้างผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตทรัพย์สิน	และกิจกรรมของประชาชนที่อยู่ในประเทศ

อย่างกว้างขวาง	และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน

1.

1 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ	กองความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้และชนต่างวัฒนธรรม	ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
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	 	 แนวคิดทางวิชาการ

	 	 2.1	 แนวคิด	 “สมุททานุภาพ	

(Sea Power)”	ก�าหนดโดย	พลเรือตรี	อัลเฟรด	

เธเยอร์	มาฮาน	 (Rear	Admiral	Alfred	Thayer	

Mahan)	น�ามาใช้ครัง้แรกในหนงัสอื	The	influence	

of	 Sea	Power	upon	History	 1660	 -	 1973	

โดยเป็นการศึกษาและวิเคราะห์ประวัติศาสตร์การ

ก้าวขึ้นมาเป็นมหาอ�านาจทางทะเลของประเทศ

อังกฤษ	 และน�ามาสรุปเป็นทฤษฎีสมุททานุภาพ 

รวมถึงน�ามาเปรียบเทียบถึงขีดความสามารถของ 

สหรัฐอเมริกาในการเป็นชาติมหาอ�านาจทางทะเล 

ด้วยปัจจัยสมุททานุภาพซ่ึงมีส่วนคล้ายคลึงกับ 

ประเทศอังกฤษด้วย	โดยในเนื้อหาสาระมีหลักการ 

ส�าคญัว่ามหาอ�านาจทางทะเลจะเหนือกว่ามหาอ�านาจ

ทางบกในเชิงภูมิรัฐศาสตร์	 (Geopolitics)	ต้องมี 

องค์ประกอบของสมุททานุภาพ	 (Components	

of	Sea	power)	ได้แก่	

2.

1.
2.

3.
4.

5.
6.

นาวิกานุภาพ

(Naval Power) 

อู่สร้างเรือ/ซ่อมเรือ

(Shipyards/Dockyards)	

กองเรือสินค้า

(Merchant	Fleet) 

พาณิชย์การ

และการติดต่อระหว่างประเทศ

(Commercial	Establishments

and	Contacts)

ฐานทัพและท่าเรือ

(Naval	Bases	and	Harbors)

องค์บุคคล

(Personnel)	
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โดยองค์ประกอบและปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้นนั้นมีความเกี่ยวพันกันอย่างใกล้ชิดและสนับสนุนซ่ึงกันและกัน 

อย่างแยกกันไม่ได้ซึ่งเป็นส่วนเก้ือกูลโดยตรงท่ีจะท�าให้ประเทศนั้น	ๆ 	มีสมุททานุภาพที่เข้มแข็ง	และเมื่อ

ประเทศมสีมทุทานภุาพทีเ่ข้มแขง็แล้ว	กจ็ะท�าให้ประเทศนัน้	สามารถแสวงหาผลประโยชน์ต่าง	ๆ	จากทะเลได้

ซึง่จะน�าความเจรญิมัง่ค่ัง	มาสูป่ระเทศได้ในทีส่ดุ

ปัจจัยที่จะเสริมสร้างหรือเกื้อกูลต่อการพัฒนาสมุททานุภาพ	(Factors	of	Sea	Power)	คือ

01

02

03

04

05

06

ต�าบลที่ตั้งทางภูมิศาสตร์

(Geographical	Position) 

สภาพภูมิประเทศ

(Physical	Conformation)	

ขอบเขตของดินแดน

(Extent	of	Territory) 

จ�านวนประชากร

(Numbers	of	Population)	

อุปนิสัยของคนในชาติ

(National	Character)	

คุณลักษณะของรัฐบาล

(Character	of	the	Government)
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	 	 2.2	 สมุทราภิบาล	 (Ocean	

Governance)	เป็นแนวคิดการด�าเนินการตาม 

นโยบาย	การกระท�า	และกิจกรรมต่าง	ๆ 	ที่เกี่ยวกับ

ทะเลและมหาสมุทรจะเกี่ยวข้องและได้รับอิทธิพล

จากผู้มีส่วนร่วมในภาคส่วนอื่น	ๆ	ที่นอกเหนือจาก 

ภาครัฐ	 โดยท�าให้ภาครัฐไม่ใช่ผู้มีบทบาทท่ีส�าคัญ 

แต่ผู้เดียวในการวางนโยบายอีกต่อไป	ทั้งนี้	เพราะ 

ความซับซ้อนของประเด็นต่าง	ๆ	ทางทะเลและ 

มหาสมุทรที่เป็นสมบัติร ่วมไม่มีรัฐหรือชาติใด 

เป็นเจ้าของแต่เพียงผู ้เดียวจึงเป็นผลให้มนุษย ์

ใช้ทรัพยากรต่าง	ๆ	อย่างขาดส�านึก	โดยถือว่าเป็น 

ทรัพยากรดังกล่าวเป็นทรัพยากรร่วมที่ทุกคน

สามารถใช้ประโยชน์ได้โดยไม่ต้องร่วมรับผิดชอบ

ในการดูแลรักษา	 ด้วยเหตุนี้ท�าให้เห็นว่ากฎเกณฑ์

ในการใช้ทะเลและมหาสมุทรจะต้องด�าเนินการ 

โดยผ่านข้อตกลงระหว่างประเทศซึ่งท�าให ้ม ี

ความจ�าเป็นท่ีจะต้องมีรูปแบบการบริหารจัดการ 

ที่มีธรรมาภิบาล	ทั้งนี้	 เพ่ือให้การใช้ประโยชน์ที ่

หลากหลายจากทะเลและมหาสมุทรเป็นไปใน

ทิศทางที่ควรจะเป็นและยั่งยืน	

	 ในปัจจุบันมีการด�าเนินการตามแนวคิด 

ดังกล่าวในรูปแบบอนสัุญญาสหประชาชาติว่าด้วย 

กฎหมายทะเล	 ค.ศ.	 1982	 (United	 Nations	

Convention	 on	 Law	 of	 the	 Seas	 1982:	

UNCLOS	 1982)	 เป็นกรอบในการบริหารจัดการ

ทางทะเลร่วมกัน	 และการก�าหนดให้มีเป้าหมาย

ของวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน	2030	 (Sustainable	 

Development	 Goals	 2030:	 SDG	 2030) 

โดยเฉพาะในเป้าหมายที่	 13	 การรับมือการ

เปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ	 และเป้าหมายที่	 14	

การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากร 

ทางทะเล

3.  การด�าเนินการของภาครัฐ

 	 3.1	 การรักษาผลประโยชน์ของชาติ

ทางทะเล	หน่วยงานต่าง	ๆ 	รับผิดชอบผลประโยชน์

แห่งชาติทางทะเล	 จ�าแนกได้เป็น	 3	 กลุ่มงาน	 คือ 

กลุ่มงานป้องกันประเทศ	 (defence	 function)	 กลุ่มงาน 

การบังคับใช้กฎหมายทางทะเล	(law	enforcement	function

หรือ	 constabulary	 function)	 และกลุ่มงานความปลอดภัยและการบริการ	 (safety	 and	 service 

function)	โดยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลได้มีการด�าเนินการที่ส�าคัญ	2	ส่วน	ดังนี้
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	 	 	 3.1.1	 การประกาศใช้พระราชบญัญติัการรกัษาผลประโยชน์ของชาตทิางทะเล	พ.ศ.	 2562	

เพ่ือให้การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลสามารถด�าเนินการได้อย่างมีเอกภาพทั้งในทางนโยบาย

และการปฏิบัติ	 และแก้ไขปัญหาภัยคุกคามทางทะเลได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 มีการบูรณาการของกลไก 

ทั้งในส่วนนโยบาย	 คือ	 คณะกรรมการนโยบายการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล	 (นปท.)	 และส่วน 

อ�านวยการและปฏิบัติ	คือ	ศูนย์อ�านวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล	(ศรชล.)	รับผิดชอบในการ 

บูรณาการการปฏิบัติของหน่วยงานที่มีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล	

	 	 	 3.1.2	 การก�าหนดประเด็นดังกล่าวไว้ในแผนระดับชาติที่ส�าคัญ	ได้แก่	

	 	 	 	 1)	แผนระดับที่	1	ยุทธศาสตร์ชาติ	(พ.ศ.	2561	-	2580) 

ในยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง	 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความ

สามารถในการแข่งขัน	ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความ 

เสมอภาคทางสังคม	ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบน 

คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	 และยุทธศาสตร์ชาติด้าน 

การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

	 	 	 	 2)	แผนระดับที่	 2	 ได้แก่	 (1)	แผนแม่บท

ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	(พ.ศ.	2561	-	2580)	ในประเด็นความม่ันคง	

ประเด็นการต่างประเทศ	ประเด็นการเติบโตอย่างยั่งยืน	ประเด็นโครงสร้าง

พืน้ฐานระบบโลจสิตกิส์และดจิทิลั	ประเดน็การท่องเท่ียว	และประเด็นการวจัิย

และพัฒนานวัตกรรม	(2)	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ฉบับที่	12	(พ.ศ.	2560	-	2564)	ใน

ยุทธศาสตร์ท่ี	 4	 การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและยุทธศาสตร์ท่ี	 5 

การเสรมิสร้างความมัน่คงแห่งชาตเิพือ่การพฒันาประเทศสู่ความมัง่คัง่และยัง่ยนื	(3)	แผนการปฏรูิปประเทศ 

ในแผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 เรื่อง	ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	

และ	 (4)	นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ	 (พ.ศ.	 2562	 -	 2565)	 ในนโยบายที่	 6	

ปกป้อง	 รักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล	 และก�าหนดไว้ในแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาต ิ

ในเรื่องการรักษาความมั่นคงทางทะเล	และในเรื่องอื่น	ๆ 	อาทิ	การพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ 

การรักษาความมั่นคงพื้นที่ชายแดน	และการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ	
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 	 3.2	แผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล	(พ.ศ.	2558	-	2564)	

แผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล	(พ.ศ.	2558	-	2564)	ฉบับนี้	เป็นแผนความมั่นคงเฉพาะเรื่องรองรับการ

รักษาความม่ันคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล	 โดยเมื่อปี	พ.ศ.	 2562	มีการจัดต้ังและปรับเปลี่ยน

กลไกขับเคลื่อนแผน	ให้มีประสิทธิภาพและเป็นระบบมากยิ่งขึ้น	ดังนี้	

	 	 	 คณะกรรมการนโยบายการ

รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล	(นปท.)	โดย 

มีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายก

รฐัมนตรมีอบหมาย	 เป็นประธาน	 ท�าหน้าทีก่�าหนด

นโยบาย	 ยุทธศาสตร์แผนความมั่นคงแห่งชาติ 

ทางทะเล	 และมาตรการในการรักษาผลประโยชน์

ของชาติทางทะเล	ตลอดจนการตดิตามและประเมนิ

ผลการด�าเนินงานของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อ

เสนอสภาความมั่นคงแห่งชาติและคณะรัฐมนตรี	 

ซึ่งจากเดิมได้มีค�าสั่งสภาความมั่นคงแห่งชาต ิ

ให้แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายและอ�านวยการ

รักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล	 โดยมีรอง

นายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย	เป็น

ประธาน	

	 	 	 คณะอนุกรรมการประสานแผน	

ติดตาม	 และประเมินผลการปฏิบัติตามแผนความ

มัน่คงแห่งชาตทิางทะเล	(พ.ศ.	2558	-	2564)	ซึง่เป็น 

คณะอนกุรรมการภายใต้คณะกรรมการประสานงาน 

ของสภาความม่ันคงแห่งชาติ	 ท�าหน้าท่ีเป็นกลไก 

หลักรับผิดชอบการขับเคลื่อนระดับ	นโยบาย	 โดย

การวิเคราะห์และก�าหนดเป้าหมายการด�าเนินงาน	

ประสานแผน	 ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ

ตามแผนงานหรือโครงการเกี่ยวกับความมั่นคง

แห่งชาติซ่ึงเป็นเรื่องส�าคัญ	 (Flagship	 Project) 

และจัดท�าแผนปฏบิติัราชการประจ�าปีและแผนการ 

ใช้จ่ายงบประมาณ	 ท้ังนี	้ ภายหลังพระราชบญัญติั 

การรักษาผลประโยชน์ฯ	 มีผลบังคับใช้	 ส�านักงาน 

สภาความมั่นคงแห่งชาติ	 หรือ	 สมช.	 ได้ปรับปรุง

กลไกการขับเคลื่อนแผนความมั่นคงฯภายใต้ 

พระราชบญัญติัการรักษาผลประโยชน์ฯ	 โดยจัดต้ัง	

(1)	คณะอนุกรรมการประสานแผนและติดตามผล

การปฏิบัติตามแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล 

มหีน้าทีแ่ละอ�านาจในการพจิารณาก�าหนด	ประสาน

แผน	 และติดตามผลการปฏิบัติตาม	 Flagship	

Project	และ	(2)	คณะอนุกรรมการประเมนิผลการ 

ปฏิบัติงานตามแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล	

มีหน้าที่และอ�านาจในการก�าหนดแนวทางและ 

ประเมนิผลการปฏบิตั	ิ ซึง่นอกจากคณะอนกุรรมการ

ทั้ง	2	คณะมีอ�านาจหน้าที่ตามที่ก�าหนดไว้ข้างต้น 

แล้ว	ยังต้องรายงานผลการด�าเนินการ	 ให้	นปท.	

ทราบด้วย	
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	 	 	 ศูนย์อ�านวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล	(ศรชล.)	โดยมี	นายกรัฐมนตรีเป็น

ผู้อ�านวยการ	ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นรองผู้อ�านวยการ	และมีเสนาธิการทหารเรือเป็นเลขาธิการ	มีอ�านาจ

และหน้าทีใ่นการวางแผนอ�านวยการ	 ประสานงาน	 สัง่การ	 และสนับสนนุการปฏิบตังิานของหน่วยงานของรฐั 

ท่ีเกี่ยวข้องในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล	 รวมท้ังการจัดตั้งหน่วยงานย่อยของ	 ศรชล.	 ได้แก่	

ศูนย์อ�านวยการรักษาผลประโยชน์ของชาตทิางทะเลภาค	(ศรชล.ภาค)	และ	ศนูย์อ�านวยการรักษาผลประโยชน์ 

ของชาติทางทะเลจังหวัด	(ศรชล.จังหวัด)	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่เป้าหมาย	(เดิม

ศูนย์ประสานการปฏบิตัใินการรกัษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจัดต้ังขึน้โดยมติสภาความมัน่คงแห่งชาติ	

ครั้งที่	2/2540	ลงวันที่	17	มีนาคม	พ.ศ.	2540	ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี	 เมื่อวันที่	17	เมษายน	พ.ศ.	

2540	โดยให้กองทัพเรือเป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบการบริหาร)
 	 3.3	 การขับเคล่ือนแผนความมั่นคงฯ	 สมช.	 ร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้ด�าเนินการ 

ขบัเคลือ่นแผนความมัน่คงฯ	โดยก�าหนดแผนงานหรอืโครงการเกีย่วกับความมัน่คงแห่งชาติซ่ึงเป็นเร่ืองส�าคญั	
(Flagship	Project)	โดยพิจารณาสถานการณ์ด้านความมั่นคงทางทะเล	และสถานการณ์ที่มีผลกระทบด้าน
ความม่ันคงทางทะเลในวงกว้าง	ซึ่งมีความจ�าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องด�าเนินการ	โดยเป็นโครงการที่ต้องการ
วัดผลสัมฤทธ์ิ	 (Outcome)	 สะท้อนความส�าเร็จโดยพิจารณาจากโครงการที่ได้มีการบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการ	หรือเป็นโครงการท่ีก�าหนดขึ้นใหม่จากการประชุมหารือร่วมกันของหน่วยงาน 
รับผิดชอบหลักและรับผิดชอบร่วม	 ซึ่ง	 สมช.	 จะมีบทบาทในส่วนการติดตามผลการด�าเนินงานรายไตรมาส
ผ่านระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ	 (Electronic	 Monitoring	 and	 Evaluation	 System	 of 
National	 Strategy	 and	 Country	 Reform:	 eMENSCR)	 เพื่อสนับสนุนหรือประสานการด�าเนินการ 
ที่จ�าเป็น	 รวมทัง้ให้ค�าแนะน�าเก่ียวกบัการด�าเนนิการให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมปีระสทิธิภาพ	และรายงาน
ให้	นปท.	ทราบต่อไป	
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	 	 ในที่น้ีขอกล่าวถึงการขับเคลื่อน	 Flagship	 Project	 สามารถแบ่งได้	 6	 ประเภท	 ดังนี้	 1)	
โครงการเพื่อจัดตั้งและพัฒนาประสิทธิภาพของศูนย์อ�านวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 
2)	โครงการเพื่อพัฒนาระบบติดตามเรือในการควบคุมการจราจรทางน�้า	และความปลอดภัยทางทะเล	
3)	 โครงการคุ้มครอง	ปกป้อง	 รักษา	ฟื้นฟูทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเล	4)	 โครงการเพื่อพัฒนาการ
บริหารจัดการภัยพิบัติและสาธารณภัยทางทะเล	5)	โครงการเพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ทางทะเล	และ 
6)	 โครงการเพื่อก�าหนดพื้นที่ปกครองทางทะเล	 นอกจากนี้	 ในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2563	 ที่ผ่านมา	 สมช.	
ได้มอบให้	 ดร.วรพล	 มาลสุขุม	 อาจารย์ประจ�าคณะ
นิติศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 ศึกษาวิจัยเรื่อง	
รูปแบบการจัดตั้งองค์กรจัดการความรู้ทางทะเล	 เพื่อ
น�าผลการศกึษาวจิยัมาประกอบการพจิารณาด�าเนนิการ

ในระยะต่อไป

  มุมมองของผู ้เขียนในเรื่องความ

ท้าทายของรฐัต่อการรกัษาผลประโยชน์ของชาติ

ทางทะเล 

 	 ประการแรก	 เมื่อสถานการณ์โลกท่ี 

มีความเปลี่ยนแปลงไปท�าให้ประเทศต่าง	ๆ 	มี 

แนวคิดการรักษาความมั่นคงและแสวงหาความ

มั่งคั่งโดยการใช้ประโยชน์	การคุ้มครอง	และแสวง

ประโยชน์จากทะเลมากขึ้น	อาทิ	แนวคิดเศรษฐกิจ

สีน�้าเงิน	(Blue	Economy)	แนวคิดอินโด	-	แปซิฟิก	

(Free	and	Open	Indo	-	Pacif ic)	โครงการความ

ริเริ่มหนึ่งแถบ	 หนึ่งเส้นทาง	 (Belt	 and	 Road 

Initiative:	BRI)	ประกอบกับปัญหาท่ีมีแนวโน้ม

ขยายตัวและส่งผลกระทบอย่างกว้างขวาง	 อาทิ	

การท�าการประมงผิดกฎหมาย	ขาดการรายงาน	

และไร้การควบคุม	(Illegal,	Unreported	and	

Unregulated	Fishing:	IUU	Fishing)	การกระท�า 

อันเป็นโจรสลัดและการปล้นเรือโดยใช้อาวุธ 

และการหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย	รวมถึง 

กฎเกณฑ์ในเรือ่งเกีย่วกบัทะเลของพนัธกรณรีะหว่าง

ประเทศที่เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง	 ซ่ึงประเทศไทย

ต้องปรับยุทธศาสตร์	 แผนความมั่นคงแห่งชาติ

ทางทะเลทั้งในเชิงรุกและเชิงรับ	 อาทิ	 การศึกษา

แนวทางการด�าเนินการตามแนวคิดเศรษฐกิจ

สีน�้าเงินที่เหมาะสมกับบริบทของไทย	และส่งเสริม

ให้หน่วยงานภาครัฐเข้าไปมีบทบาทที่สร้างสรรค์

ในการจัดท�าพันธกรณีระหว่างประเทศในเร่ือง 

ทางทะเล	 เพ่ือให้พันธกรณีเหล่านั้นสะท้อนถึง 

ผลประโยชน์ของไทย	 การเปิดพื้นที่ให้ภาคส่วน 

ต่าง	ๆ 	เข้ามามส่ีวนร่วมและรบัฟังความคดิความเหน็ 

ในกระบวนการจัดท�าแผนความมั่นคงแห่งชาติ

ทางทะเลและการขับเคลื่อนแผนฯ	ไปสู่การปฏิบัติ	

4.
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 	 ประการที่สอง	การให้ความส�าคัญกับ 

การท�างานเชิงบูรณาการในระดับนโยบายและ 

ระดับพ้ืนที่ของหน่วยงานภาครัฐเพื่อการบริหาร

จัดการความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทาง 

ทะเลมากขึน้	ด้วยการผนกึก�าลงัและใช้กระบวนการ 

มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในลักษณะประชารัฐ

และหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์	 (Strategic	 Partner-

ship)	 โดยมีความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ	 ภาค

เอกชน	 และภาคประชาชนมากยิ่งขึ้น	 โดยเฉพาะ

การเปิดโอกาสให้ภาควิชาการและภาคประชาชน	

โดยเฉพาะผู ้น�าชุมชนท้องถ่ินเข้ามามีส่วนร่วม

ในการขับเคลื่อนผ่านกลไกในระดับพื้นที่ของ 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องซึ่งมีภาคประชาชนเป็น 

องค์ประกอบด้วย	 อาทิ	 คณะกรรมการท่ีปรึกษา 

ศรชล.	และ	คณะกรรมการประมงจงัหวดั	และในส่วน 

ภาควิชาการซึ่งได้มีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการ 

ท่ีปรึกษาและจัดการความรู้เพื่อผลประโยชน์ของ 

ชาติทางทะเล	 (อจชล.)	ซึ่งมีบทบาทให้การบริหาร

จัดการองค์ความรู้ทางทะเลให้ภาคส่วนที่เก่ียวข้อง	

อีกทั้งควรมีความเชื่อมโยงกับองค์ความรู ้ของ

ประชาชนที่อยู่ใกล้ชิดกับทะเลด้วย

  ประการทีส่าม	ลกัษณะประชากรไทย 

หรืออุปนิสัยของคนในชาติที่นิยมประกอบอาชีพ 

ทางบกมากกว่าทางทะเล	 ส่งผลให้ขาดแคลน 

บุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเก่ียวกับทะเล 

ขาดทรพัยากรมนษุย์ในด้านทะเล	ขาดแคลนแรงงาน 

บนเรือพาณิชย์และเรือประมง	 ซึ่งส่งผลต่อการ 

พัฒนากิจกรรมทางทะเลของคนไทย	รวมทั้งการที่ 

คนไทยสนใจหรอืเข้าใจในเร่ืองทางทะเลค่อนข้างน้อย	

สามารถสะท้อนให้เห็นได้จากการก�าหนดนโยบาย 

ในอดีตของรัฐที่ขาดการให้ความส�าคัญกับการใช้

และรักษาผลประโยชน์จากทะเล	ซ่ึงควรส่งเสริมและ 

พัฒนากระบวนการเรียนรู้ความส�าคัญของทะเล	

เพื่อให้เกิดจิตส�านึกในการดูแลรักษาผลประโยชน์

ของชาติทางทะเล

 	 ประการที่สี่	 บทบาท	 ศรชล.	 ซ่ึง

ก�าหนดไว้เบื้องต้นให้มีลักษณะเป็น	Coordinating 

Coastguards	ประสานการปฏบัิตไิปยงัหน่วยงานที่ 

มีอ�านาจหน้าที่ตามความรับผิดชอบ	รวมถึงให้การ

สนับสนุนหรือปฏิบัติการในกรณีจ�าเป็นเร่งด่วน	

อย่างไรก็ตาม	สถานการณ์ในปัจจุบันที่มีการเข้าไป

ท�าประโยชน์ในพื้นที่ทางทะเลเพิ่มมากขึ้นจึง 

มีความเสี่ยงที่กลุ ่มคนบางกลุ่มเข้าหาประโยชน ์

ในช่องทางที่ผิดกฎหมาย	รวมถึงอาจการเกิดความ

ขัดแย้งระหว่างกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์จากทะเลเพิ่ม

มากขึ้นด้วย	ดังนั้น	ศรชล.	จึงควรค�านึงถึงบทบาท

การบังคับใช้กฎหมาย	 (law	enforcement)	 เพื่อ

บริหารจัดการผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 

มากขึ้นด้วย	

	 	 ประการที่ห้า	 ด้วยกระแสของการ 

พัฒนาท่ีเน้นเร่ืองเศรษฐกิจเป็นหลัก	 จะสร้าง 

ผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเล	 และวิถีชีวิต

ของชุมชนดั้งเดิมที่มีความผูกพันกับทะเลอย่าง

หลีกเลี่ยงไม่ได้	 ดังนั้น	ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ

บริหารจัดการทางทะเลต้ังแต่ระดับนโยบายลงไป

ถึงระดับปฏิบัติ	 ควรให้ความส�าคัญกับการสร้าง

ความสมดุลในการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	

และชุมชนท้องถิ่นให้การยอมรับหรือสนับสนุน

การพัฒนาดังกล่าวด้วย
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บทส่งท้าย
	 	 การดูแลผลประโยชน์ของชาติทางทะเลนั้นมีความส�าคัญการพัฒนาประเทศในภาพรวม	 ซึ่งได้

สะท้อนผ่านตัวเลขทางเศรษฐกิจ	การบริหารจัดการภาครัฐที่ได้บรรจุประเด็นดังกล่าวไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 

และแผนระดับชาติต่าง	ๆ 	และมีการจัดตั้งกลไกดูแลผลประโยชน์ของชาติทางทะเลโดยเฉพาะ	ดังนั้น	หาก 

พจิารณาตามแนวคดิ	“สมทุทานภุาพ	 (Sea	Power)”	 ในเร่ืองปัจจัยท่ีจะเสริมสร้างหรือเกือ้กลูต่อการพัฒนา

สมทุทานภุาพแล้ว	องค์ประกอบของประเทศไทยมคีวามสอดคล้องกบัปัจจัยดังกล่าวแทบทุกเร่ือง	เหลือเพียง 

เร่ืองที่เก่ียวกับประชาชน	จึงเป็นเรื่องที่คนไทยต้องรับรู้	 ศึกษาและให้ความส�าคัญกับการดูแลผลประโยชน์

ของชาติทางทะเล	ภายใต้พลวัตของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด
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