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ค�าน�า
	 ประเทศไทยเป็นประเทศทีเ่ดมิเป็นประเทศเกษตรกรรม	และพฒันาภาคอตุสาหกรรมอย่างต่อเนือ่งจนในปัจจบุนั
ประเทศไทยมขีนาดทางเศรษฐกจิเป็นล�าดบัต้นๆ	ของโลก	ซึง่การขยายตวัของเศรษฐกจิดงักล่าวท�าให้ประเทศไทยจ�าเป็น
ต้องพึง่พาทัง้ตลาด	วตัถดุบิ	และพลงังานจากต่างประเทศ	จงึจ�าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะต้องอาศยัการขนส่งทางทะเลในสดัส่วน
ที่สูงเพิ่มขึ้นตามไปด้วย	 นอกจากนี้ปริมาณทรัพยากรส่วนหนึ่งต้องน�ามาจากทะเลโดยเฉพาะแก๊สธรรมชาติและสัตว์น�า้	
โดยประเทศไทยมขีอบฝ่ังทะเลทัง้สองด้านยาวรวมประมาณ	๓,๐๑๐	กโิลเมตร	พืน้ทีท่างทะเลของประเทศไทยนีเ้ป็นเขต
อ�านาจทีข่ยายอ�านาจอธปิไตยและสทิธ	ิอธปิไตยจากแผ่นดนิบนบกออกไปได้อกีทัง้ในด้านอ่าวไทยและทะเลด้านตะวนัตก
ของประเทศไทย	โดยรวมพืน้ทีท่ีเ่ป็นน่านน�า้ภายใน	ทะเลอาณาเขตและพืน้ทีเ่ขตเศรษฐกจิจ�าเพาะ	(เขตเศรษฐกจิจ�าเพาะ
เป็นพื้นที่ขยายต่อจากทะเลอาณาเขตซึ่งเป็นพื้นที่ที่ประเทศไทยได้สิทธิและอ�านาจในการส�ารวจอนุรักษ์ใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต	ทั้งในดิน	บนดิน	และห้วงน�้า)	มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น	๓๒๓,๔๘๘		ตารางกิโลเมตร	
ซึ่งนับเป็นพื้นที่ที่ขนาดมากกว่าครึ่งหนึ่งของพื้นที่บนบกของแผ่นดินไทยที่มีขนาด	๕๑๓,๑๑๕	ตารางกิโลเมตร	จากเขต
อ�านาจและสิทธิของประเทศไทยที่มีอยู่เหนือพื้นที่อันกว้างใหญ่ดังกล่าวย่อมเกี่ยวข้องกับทั้งเศรษฐกิจ	สังคม	และความ
มั่นคงของประเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้	 นอกจากนี้ประเทศไทยยังอยู่ในต�าแหน่งที่นับว่าดีที่สุดในโลกคือเป็นจุดเชื่อม
ระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทรอินเดียที่เป็นแหล่งเศรษฐกิจของโลก

 ซึง่ถงึแม้การขบัเคลือ่นนโยบายการใช้ประโยชน์จากทะเลยงัไม่ชดัเจน	และไม่ได้รบัความสนใจจากรฐับาลมากนกั	
แต่โดยคุณลักษณะของทะเลที่เชื่อมต่อกันทั่วโลกในแบบที่แตกต่างจากพื้นที่ทางบกผนวกกับการเติบโตของเศรษฐกิจ
ท�าให้ทะเลมีความส�าคัญอย่างมากต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศไทย	 โดยจากผลการวิจัยของนักวิชาการชี้
ว่าประเทศไทยได้พึ่งพาทะเลในระดับสูงจนที่ค�านวณมูลค่ากว่า	๗.๔	ล้านล้านบาทต่อปี	(ไม่รวมมูลค่าจากผลกระทบจาก
การใช้ทะเล)		ซึง่ความส�าคญัของทะเลนีเ้ป็นไปตามทีน่กัยทุธศาสตร์ทางทะเลชาวสหรฐัฯ	อลัเฟรด	 เธเยอร์	มาฮาน	 (Alfred	
Thayer	Mahan)	 กล่าวถึงความส�าคัญของทะเลว่า	 ถ้าประเทศใดรู้จักใช้และปกป้องทะเลแล้ว	 ทะเลจะน�ามาซึ่งความ
มั่นคง	เจริญรุ่งเรืองและอ�านาจของประเทศนั้นๆ	ดังมหาอ�านาจต่างๆ	ทั้งในอดีตที่ได้พิสูจน์ให้เห็น	เช่น	ประเทศอังกฤษ	
ประเทศสเปน	และประเทศมหาอ�านาจปัจจบุนัประเทศต่างๆ	ในโลก	ทีต่่างกใ็ห้ความส�าคญัต่อการใช้ทะเลเพือ่น�ามาเป็น
ปัจจัยในการน�าพาประเทศไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองจนก้าวขึ้นสู่มหาอ�านาจ	

 คณะท�างานทีป่ระกอบด้วยผูแ้ทนจากหน่วยงานต่างๆ	ทีเ่กีย่วข้องกบัทะเลทัง้ในระดบันโยบายและ	ระดบัผูป้ฎบิตัิ	
ทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน	จงึได้ร่วมกนัท�าการศกึษาเพือ่ค้นหาว่าแนวโน้มความมัน่คงและกฏหมายรวมทัง้เทคโนโลยขีอง
ประเทศไทยจะมทีศิทางไปทางใด	เพือ่ให้ผูท้ีเ่กีย่วข้องรวมทัง้ประชาชนได้ตระหนกัและเตรยีมการได้อย่างมปีระสทิธภิาพ
ทีจ่ะส่งผลให้การใช้และปกป้องทะเล	มกีารบรูณาการส่งผลต่อความมัง่คัง่	มัน่คงและยัง่ยนืของประเทศ	คณะท�างานหวงั
เป็นอย่างยิ่งว่านอกจากผลการศึกษาจะสามารถผลักดันให้มีการบริหารจัดการผลประโยชน์ของชาติทางทะเลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเพื่อความสงบสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประชาชนชาวไทยต่อไป
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	 	 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์	 พ.ศ.	 2539	บรรดาข้อเขียน	 รูปภาพ	ภาพถ่าย	หรือข้อมูล	 เป็นลิขสิทธิ์
ของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ	(องค์การมหาชน)	กระทรวงกลาโหม,	ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ทหารเรือ	กรมยุทธศึกษา
ทหารเรือ	กองทัพเรือ,	ส�านักงานพระธรรมนูญทหารเรือ	กองทัพเรือ	หรือบุคคลภายนอกที่เป็นผู้เขียน/ผู้สร้างสรรค์งานนั้น	ๆ	
ตามแต่กรณี	ยกเว้นจะกล่าวไว้เป็นอย่างอื่น	ห้ามท�าซ�้า	คัดลอก	หรือดัดแปลง	ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด	โดยไม่ได้รับ
ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของลิขสิทธิ์	แต่สามารถน�าไปใช้ได้ในกิจการที่เกิดประโยชน์ทางการศึกษา
	 	 แนวคิดและความเห็นที่ปรากฏอยู่ในบทความแต่ละบทความนั้นเป็นแนวคิดและความเห็นของผู้จัดท�า	 สถาบัน
เทคโนโลยีป้องกันประเทศ	 (องค์การมหาชน)	 และกองทัพเรือ	 สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบหรือไม่จ�าเป็นที่จะต้องเห็นคล้อย
ตามกับแนวคิดหรือความเห็นนั้น

  จัดพิมพ์ครั้งที่	1	จ�านวน	500	เล่ม		   ศิลปกรรม	ธงชัย	กลมรัตน์			   พิมพ์ที่	บริษัท	ฐานการพิมพ์	จ�ากัด			 
ทะเลไทย				ภาพ:	ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยแห่งชาติ



บทสรุปผู้บริหาร
ผลงานทางวิชาการเรื่อง	“แนวโน้มของเทคโนโลยีและความมั่นคงทางทะเล: แรงขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาสมุททานุ
ภาพของไทย (Maritime Technology and Security Trend: Driving Forces for Thailand’s Sea Power  
Development)”	 เกิดจากการระดมสมองของคณะท�างานที่ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับ
ทะเลในระดับนโยบายและผู้ปฎิบัติ	ทั้งภาครัฐและภาคอกชน	ร่วมกันท�าการศึกษา	ค้นหา	วิเคราะห์	และสังเคราะห์หา
แนวโน้มความมั่นคง	 เทคโนโลยี	 และกฏหมายของประเทศไทยว่าจะมีทิศทางไปทางไหน	 เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรวมทั้ง
ประชาชนผูเ้ป็นเจ้าของประเทศได้ตระหนกัและเตรยีมการ	ให้ความส�าคญั	และผลกัดนัให้ทกุฝ่ายทีเ่กีย่วข้องมกีารบรหิาร
จัดการผลประโยชน์ของชาติทางทะเลได้อย่างมีประสิทธิภาพ	
	 มีนักวิจัยประเมินผลประโยชน์ของชาติทางทะเลไว้ที่ประมาณ	7.5	ล้านล้านบาท	หากสามารถใช้ความก้าวหน้า
ของเทคโนโลยีเพื่อใช้ประโยชน์จากทะเลผสมผสานกับนโยบายภาครัฐในการสร้างความมั่นคงในทะเลแล้ว	 ปัญหาทาง
สังคมที่เกี่ยวกับความขัดแย้งในการแย่งชิงทรัพยากรในทะเลอาจไม่มีมูลค่าความสูญเสียและความเสียหายทั้งหมดนับ
ได้ถึงกว่า	458,301.4	ล้านบาทต่อปี	ตามที่รายงานไว้ในผลงานฉบับนี้	ดังนั้นหน่วยงานต่างๆ	โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่วนที่
เกี่ยวข้องกับนโยบายความมั่นคงทางทะเล	 สามารถน�าผลการศึกษาฉบับนี้ไปเป็นเครื่องมือในการก�าหนดนโยบาย	 เพื่อ
อ�านวยความสะดวกให้การด�าเนนิกจิกรรมการใช้ประโยชน์และเสาะแสวงหาประโยชน์จากความมัง่คัง่ของทะเลไทยและ
น่านน�้าสากลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	มั่งคง	และปลอดภัย	ดังสาระส�าคัญต่อไปนี้

  แนวโน้มสถานการณ์ด้านความมั่นคงทางทะเลของประเทศไทยและภูมิภาค	 ซึ่งมีปัจจัยส�าคัญในการก�าหนด
ทิศทางและแรงขับเคลื่อนประกอบด้วย	บทบาทของมหาอ�านาจ	ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในอาเซียน	สถานการณ์
ด้านความร่วมมือระหว่างประเทศทางทะเล	ความร่วมมือและความขัดแย้งทางทะเลในภูมิภาค	ภัยคุกคามทางทะเล	ภัย
ธรรมชาติและความเสื่อมโทรมทางธรรมชาติ	การตอบสนองด้านทรัพยากรที่มีขีดจ�ากัด	และนโยบายของรัฐบาลไทยใน
การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล	

  แนวโน้มเทคโนโลยทีีส่่งผลกระทบต่อความมัน่คงทางทะเลของประเทศไทยและภมูภิาค	มวีกิฤตการณ์และภยั
คุกคามส�าคัญที่เกิดขึ้นทั้งในอดีต	ปัจจุบัน	และที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต	ปัจจัยที่ส่งผลต่อการขับเคลื่อนหลักคิดและ
น�าไปสู่การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องคือ	วิกฤตการณ์จากภัยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	วิกฤตการณ์พลังงาน	ภัย
คุกคามจากโจรสลัดและการกระท�าผิดกฏหมายทางทะเล	และภัยคุกคามจากการก่อการร้ายและความขัดแย้งตามแบบ

  กฎหมายทางทะเล	กฎหมายความมัน่คงภายในทางทะเลทีเ่กีย่วกบัการใช้ก�าลงัทางทหารมคีวามสมัพนัธ์อย่าง 
ใกล้ชิดกับกฎหมายความมั่นคงที่ใช้ทางบก	 การปฏิบัติการรวมทั้งที่ตั้งทางทหารก็อยู่บริเวณชายทะเล	 โดยมีกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องคือคู่มือซานเรโมเรื่องกฎหมายระหว่างประเทศ	 ค.ศ.1995	 และแนวทางในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อรักษา
ความมั่นคงและสร้างความมั่งคั่งทางทะเลอย่างยั่งยืนนั้น	 ประเทศไทยเป็นภาคีของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย
กฎหมายทะเล	ค.ศ.1982	ซึ่งมีผลกระทบต่อการพัฒนาด้านบุคคลากร	องค์วัตถุ	และองค์ความรู้	 โดยเฉพาะการจัดหา
เรือที่เหมาะสม	รวมทั้งอาจต้องปรับโครงสร้างภายในเพื่อให้รองรับต่ออ�านาจหน้าที่ที่เพิ่มขึ้น	และให้การศึกษาต่อก�าลัง
พลผู้ปฏิบัติประจ�าเรือ
	 แรงขบัเคลือ่นเพือ่การพฒันาสมทุทานภุาพของไทยดงักล่าวข้างต้น	จะเป็นปัจจยัผลกัดนัให้เกดิความตระหนกัรูแ้ก่
คนในชาตทิีจ่ะน�ามาขบัเคลือ่นการใช้ประโยชน์และการรกัษาผลประโยชน์แห่งชาตทิางทะเลเพือ่ความอยูด่	ีกนิด	ีและสขุภาพดี 
ของคนในชาติ

ภาพถ่ายดาวเทียมแสดงให้เห็นอ่าวไทยและทะเลอันดามัน	(ภาพจากองค์การอวกาศยุโรป)



	 ทะเลเป็นแหล่งผลประโยชน์ที่ส�าคัญของทุกๆ	
ประเทศสามารถแสวงหาประโยชน์เพื่อความเจริญรุ่งเรือง
และความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนในชาติ	 ประเทศไทย
นั้นได้ใช้ประโยชน์จากทะเลเป็นจ�านวนมากทั้งในด้านการ
ประมง	พลังงาน	และการขนส่งและกิจกรรมต่อเนื่องอื่นๆ	
ซึ่งภาครัฐและประชาชนจ�าเป็นต้องตระหนักถึงประโยชน์
ที่สามารถแสวงหาได้	 และความส�าคัญที่จะต้องหวงแหน
ปกป้อง	 ในระดับนโยบายด้านเศรษฐกิจนั้นที่ผ่านมายังไม่

บทน�ำ
หลักกำรและเหตุผล

ชัดเจนในการส่งเสริมการแสวงหาประโยชน์จากทะเล	 แต่
ด้านความมั่นคงและการปกป้องรักษานั้น	สภาความมั่นคง
ของชาติ	 ได้ให้มีการก�าหนดนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ
ทางทะเลมาตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 2536	 ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติ
เห็นชอบใน	 “นโยบายและยุทธศาสตร์ในการรักษาผล
ประโยชน์ของชาติทางทะเล”	 จนปัจจุบันมีนโยบายมา
แล้ว	4	ฉบับ	ที่ใช้ในปัจจุบันคือ	“นโยบายความมั่นคงแห่ง
ชาติทางทะเล	(พ.ศ.2547-2551)	ในแต่ละฉบับจะก�าหนด

ภาพ:	บริษัท	ปตท.	จ�ากัด	(มหาชน)

การให้เกิดระเบียบที่ดี	(Good	order	at	sea)	และในส่วน
การปกป้องรักษาทะเลนั้นต้องให้เป็นไปตามนโยบายดัง
กล่าว	โดยเฉพาะหน่วยงานตามพระราชบญัญตัจิดัระเบยีบ
ส่วนราชการในการรักษาความมั่นคงและการป้องกัน
ประเทศ	จึงมีหน้าที่ส�าคัญตามมาอีกอย่างคือ	การส่งเสริม
ให้ประชาชนในชาติได้ตระหนักรู้ถึงผลประโยชน์แห่งชาติ	
ซึง่จะเป็นการกระตุน้ให้เกดิความรูส้กึเป็นเจ้าของ	เกดิความ
หวงแหน	และพร้อมทีจ่ะปกป้องผลประโยชน์แห่งชาตอิย่าง
เต็มก�าลังความสามารถ	 การรักษาผลประโยชน์แห่งชาติ
อย่างสมบูรณ์ครบถ้วนต้องพิจารณาอย่างรอบคอบในทุก
มิติ	กระทรวงกลาโหมเป็นหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรงต่อ
การรักษาผลประโยชน์แห่งชาติโดยมีหน้าที่ส�าคัญ	 ในการ
พทิกัษ์รกัษาเอกราชและความมัน่คงแห่งราชอาณาจกัรจาก
ภัยคุกคามทั้งภายนอกและภายในราชอาณาจักร	 ปกป้อง
และพิทักษ์รักษาผลประโยชน์แห่งชาติ	 และปฏิบัติการอื่น
ที่เป็นการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือจากสงครามเพื่อ
ความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร	 หรือปฏิบัติการอื่นใดทั้งนี้
ตามที่มีกฎหมายก�าหนดหรือตามมติคณะรัฐมนตรี	 โดย
กองทัพเรือ	 ส่วนราชการสังกัดกระทรวงกลาโหมซึ่งมีหน้า
ที่เตรียมก�าลังกองทัพเรือ	 การป้องกันราชอาณาจักร	 และ
ด�าเนินการเกี่ยวกับการใช้ก�าลังกองทัพเรือตามอ�านาจ
หน้าที่ของกระทรวงกลาโหม	มีหน้าที่ปกป้องผลประโยชน์
ของชาติทางทะเล	 ทั้งนี้	 รศ.ดร.เผดิมศักดิ์	 จารยะพันธุ์	
และคณะ	 ได้ให้ค�าจ�ากัดความผลประโยชน์ของชาติทาง
ทะเลคือ	 ผลประโยชน์ที่ประเทศไทยพึงได้รับจากทะเล
หรือเกี่ยวเนื่องกับทะเลทั้งภายในน่านน�้าไทยหรือน่านน�้า
อื่นๆ	 รวมถึงชายฝั่ง	 ทะเล	 เกาะ	 พื้นดินท้องทะเลหรือใต้
พื้นดินท้องทะเล	 หรืออากาศเหนือท้องทะเลนั้นๆ	 และได้
ประเมินผลประโยชน์ทางทะเลที่ประเทศไทยพึงได้รับใน
แต่ละปีว่ามมีลูค่าเบือ้งต้นไม่น้อยกว่า	7,500,000,000,000	
บาท	 (7.5	ล้านล้านบาท)	คิดเป็นมูลค่าเกือบ	5	 เท่า	ของ
งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ	 พ.ศ.2550	
(1,566,200,000,000	บาท)	ของประเทศ
	 จะเห็นได้ว ่าผลประโยชน์ของชาติทางทะเลที่
กลุ่มนักวิจัยประเมินไว้เมื่อหลายปีก่อนมีมูลค่ามหาศาล	

ภาพ:		Wikipedia.org

1 ส�ำนักงำนควำมมั่นคงของชำติ, นโยบำยควำมมั่นคงของชำติ  พ.ศ. 2550 -2554, น.12-13

ผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในลักษณะเดียวกันคือ	
เอกราช	อ�านาจ	อธิปไตยทางทะเล	และสิทธิอธิปไตยทาง
ทะเล	ความสงบเรยีบร้อย	ความปลอดภยั	และบรรยากาศที่
เอือ้อ�านวยต่อการใช้ประโยชน์จากทะเล	ความเจรญิรุง่เรอืง
และความสมบูรณ์มั่งคั่งที่ยั่งยืนของชาติ	 อันเนื่องมาจาก
ทะเล	เกียรติภูมิและศักดิ์ศรีของชาติทางทะเล	
	 ดังนั้นส่วนราชการต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับทะเลจึง
จ�าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะท�าหน้าทีท่ัง้ส่งเสรมิการแสวงหา	ด�าเนนิ

ภาพ:	อนาลโย	กอสกุล
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หากพิจารณาถึงความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในการใช้
ประโยชน์จากทะเลซึ่งมีความเจริญรุดหน้าเป็นอย่างมาก
แล้ว	ตวัเลขดงักล่าวอาจเพิม่ขึน้เป็นหลายเท่าตวัในปัจจบุนั	
มคีวามเป็นไปได้มากน้อยเพยีงใดทีห่น่วยงานต่างๆ	ภายใน
ประเทศทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีกิจกรรมเกี่ยวข้องและ
แสวงหาผลประโยชน์จากทะเล	จะสามารถขยายศักยภาพ
ไปจนถึงระดับที่จะก่อให้เกิดรายได้เข้าประเทศเทียบเท่า
หรือมากกว่าผลประโยชน์ทางทะเลที่ประเทศไทยพึงมีพึง
ได้ทั้งจากน่านน�้าไทยและน่านน�้าสากล	
	 จากที่ประเทศไทยได้พึ่งพาทะเลในระดับสูงจนนับ
ได้ว่าผลประโยชน์ของชาติทางทะเลอยู่ในระดับส�าคัญ
ต่อประเทศ	 แต่ในผลประโยชน์ที่มีมูลค่ามหาศาลนี้ก�าลัง
ต้องภัยคุกคามรูปแบบต่าง	 ๆ	 ที่เกิดขึ้นอย่างมาก	 และมี
ความรุนแรงของความเสียหายหรือสูญเสียที่สูง	ได้แก่	การ
ปล้นสะดม	โจรสลัด	ที่เกิดขึ้นในทะเลของไทย	และในต่าง
ประเทศ	ภัยธรรมชาติและอุบัติภัยทางทะเล	 และอุบัติภัย	
เช่น	 เรือล่ม	 และเรือโดนกัน	 การลักลอบเข้าเมืองโดยผิด
กฎหมาย	 และการค้าแรงงานผิดกฎหมาย	 การลักลอบค้า

สิ่งผิดกฎหมาย	 และอาชญากรรมข้ามชาติ	 ที่ท�าเป็นเครือ
ข่ายโดยทั้งคนไทยและชาวต่างชาติที่ใช้เรือสินค้า	 เรือท่อง
เที่ยวและเรือประมงเป็นพาหนะในการกระท�าผิด	 การ
ลักลอบล�าเลียงสินค้าผิดกฎหมาย	 เช่น	 น�้ามันเถื่อน	 ยา
เสพติด	อาวุธสงคราม	ไม้	บุหรี่	และเหล้า	การลักลอบจับ
สัตว์น�้าและโบราณวัตถุใต้ทะเล	 การก่อมลพิษทางทะเล
และการท�าลายสภาวะแวดล้อมเช่นการเกิดคราบน�้ามันใน
ทะเล	และที่ส�าคัญปัญหาทางสังคมที่เกี่ยวกับความขัดแย้ง
ในการแย่งชิงทรัพยากรในทะเล	ซึ่งปัญหาต่าง	ๆ	เหล่านี้มี
มลูค่าความสญูเสยีและความเสยีหายทัง้หมดนบัได้มากกว่า	
458,301.4	ล้านบาทต่อปี	หรือนับได้กว่า	6.2	เปอร์เซ็นต์
ของมูลค่าของผลประโยชน์ของชาติทางทะเลโดยรวม	
	 ดังนั้นหน่วยงานเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของชาติ
ทางทะเลจึงมีหน้าที่ส�าคัญในการร่วมมือกันให้เกิดความ
มั่นคงทางทะเล	 จนเกิดความเชื่อมั่นว่าประเทศชาติจะ
สามารถใช้ประโยชน์จากความมั่งคั่งอย่างไร้ขีดจ�ากัดของ
ท้องทะเลไทยและน่านน�้าสากลได้อย่างยั่งยืน	 ปลอดภัย	
และเสีย่งต่อการสญูเสยีชวีติและทรพัย์สนิน้อยทีส่ดุ	เพือ่ให้

เกดิความเชือ่มัน่ว่าหน่วยงานต่างๆ	โดยเฉพาะกองทพัเรอืที่
เป็นหน่วยงานหลกัในการปกป้องผลประโยชน์ของชาตทิาง
ทะเล	จะสามารถน�าเทคโนโลยีป้องกันประเทศทางทะเลที่
มอียูใ่นปัจจบุนั	และเท่าทีจ่ะเสาะแสวงหาเทคโนโลยใีหม่ๆ	
เข้ามาประจ�าการและใช้งานได้ในอนาคต	และเมือ่ผนวกเข้า
กับขีดความสามารถในการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยี	 การน�า
เสนอมุมมอง	 และข้อเสนอแนะผ่านบทความทางและนัก
วิชาการจากสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ	 (องค์การ
มหาชน)	มาอ�านวยความสะดวกให้การด�าเนนิกจิกรรมการ
ใช้ประโยชน์และเสาะแสวงหาประโยชน์จากความมั่งคั่ง
ของทะเลไทยและน่านน�้าสากลเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ
มั่งคงและปลอดภัย	 ภายใต้กฎหมายทางทะเลทั้งที่เป็น
กฎหมายภายในประเทศและกฎหมายระหว่างประเทศ
	 ด้วยหลกัการและเหตผุลดงักล่าวข้างต้น	กองทพัเรอื
และสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ	 (องค์การมหาชน)	
ซึง่เลง็เหน็ความส�าคญัผลประโยชน์ทีเ่กดิขึน้จากทะเล	และ
ความจ�าเป็นในการปกป้องและรกัษาผลประโยชน์ของชาติ
ทางทะเล	จงึร่วมกนัจดัการสมัมนาทางวชิาการเรือ่ง	“แนว
โน้มของเทคโนโลยีและความมั่นคงทางทะเล:	 แรงขับ
เคลื่อนเพื่อการพัฒนาสมุททานุภาพของไทย	 (Maritime	
Technology	 and	 Security	 Trend:	 Driving	 Forces	
for	Thailand’s	Sea	Power	Development)”	ขึ้น	เพื่อ
ให้เป็นที่ประจักษ์และตระหนักต่อประชาสังคมว่า	 ทะเล
ไทยซึ่งมีความกว้างใหญ่และอุดมสมบูรณ์	ประกอบไปด้วย
ทรพัยากรธรรมชาตอินัประมาณค่าไม่ได้	ก่อให้เกดิกจิกรรม
ทางทะเลซึง่น�ารายได้เข้าประเทศมาแล้วมลูค่ามหาศาลนัน้	
หน่วยงานทัง้ภาครฐัและเอกชนทีเ่กีย่วข้องกบัผลประโยชน์
ของชาตทิางทะเล	ไม่ได้นิง่นอนใจหรอืปล่อยให้ต่างชาตเิข้า
มากอบโกยหาผลประโยชน์ออกไปจากอธิปไตยของเราแต่
อย่างใด	 อีกทั้งการที่ทะเลไทยเชื่อมโยงประเทศเราไปสู่
ทะเลสากล	ซึง่เป็นอกีแหล่งผลประโยชน์หนึง่ทีท่กุประเทศ
มีสิทธิที่จะใช้ประโยชน์ภายใต้กฎหมายทางทะเลระหว่าง
ประเทศทางทะเล	 และเป็นกติกาสากลที่ทุกประเทศจะ

ร่วมกันใช้ผลประโยชน์ของมวลมนุษยชาติใต้ท้องทะเล
ร่วมกันอย่างสันติวิธีนั้น	ซึ่งหากได้รับการสนับสนุนและส่ง
เสริมที่ชัดเจนและต่อเนื่องจากรัฐบาลแล้ว	ประเทศไทยจะ
สามารถบรรลคุวามส�าเรจ็ในการบรูณาการทรพัยากร	องค์
ความรู้	และบุคลากร	เพื่อแสวงหา	รักษาผลประโยชน์ของ
ชาตทิางทะเลไว้ได้ครบครนัทัง้ในมติขิองความมัน่คง	ความ
มัง่คัง่	และความยัง่ยนื	การสมัมนาทางวชิาการนีจ้งึเป็นการ
ศึกษาค้นคว้าเพื่อรับทราบแนวโน้มสภาวะแวดล้อมความ
มั่นคงทางทะเล	 แนวโน้มของเทคโนโลยีทางทะเล	 และ
การตระหนักรู้กฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคงทางทะล	 ซึ่ง
จะสะท้อนให้เหน็ภาพของความร่วมมอืกนัของทกุๆ	หน่วย
งานทีเ่กีย่วข้องในการรกัษาผลประโยชน์ของชาตทิางทะเล
ไว้	และผลการสัมมนาที่ได้จะสามารถน�าไปเผยแพร่ให้เป็น
ทีป่ระจกัษ์ต่อประชาสงัคมในภาพรวมได้ตระหนกัถงึความ
ส�าคัญของผลประโยชน์ของชาติทางทะเล	
	 การสัมมนาทางวิชาการนี้จึงเป็นการศึกษาค้นคว้า
โดยกลุ่มนักวิชาการ	ผู้เชี่ยวชาญ	และผู้ทรงคุณวุฒิ	เพื่อรับ
ทราบแนวโน้มสภาวะแวดล้อมความมั่นคงทางทะเล	 แนว
โน้มของเทคโนโลยีทางทะเล	 และการตระหนักรู้กฎหมาย
เกี่ยวกับความมั่นคงทางทะล	 ซึ่งสะท้อนให้เห็นภาพของ
ความร่วมมอืกนัของทกุๆ	หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องในการรกัษา
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเลไว	้ และผลการสัมมนาที่ได้
จะสามารถน�าไปเผยแพร่ให้เป็นทีป่ระจกัษ์ต่อประชาสงัคม
ในภาพรวมได้ตระหนกัถงึความส�าคญัของผลประโยชน์ของ
ชาติทางทะเลต่อไป

วัตถุประสงค์ของกิจกรรมทางวิชาการ
	 1.	เพื่อรับทราบและเผยแพร่แนวโน้มสถานการณ์
ด้านความมั่นคงทางทะเล	 (Maritime	 Security	 Trend)	
ของประเทศไทยและภูมิภาค	
	 2.	เพือ่รบัทราบและเผยแพร่แนวโน้มเทคโนโลยทีาง
ทะเล	(Maritime	Technology	Trend)	ทีส่่งผลกระทบต่อ
ความมั่นคงทางทะเลของประเทศไทยและภูมิภาค

ภาพ:	อนาลโย	กอสกุล

2พระรำชบัญญัติจัดระเบียบกระทรวงกลำโหม พ.ศ.2551 มำตรำ 8 วรรค (1), (3) และ (5)  
3พระรำชบัญญัติจัดระเบียบกระทรวงกลำโหม พ.ศ.2551 มำตรำ 20

4เผดิมศักดิ์ จำรยะพันธุ์ และคณะ, 2550, ผลประโยชน์ของชำติทำงทะเล: สถำนกำรณ์และข้อเสนอ, ส�ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย, กรุงเทพมหำนคร, น. 9.
6รำยงำนฉบับสมบูรณ์ (FINAL REPORT) “โครงกำรศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรจัดตั้งหน่วยยำมฝั่ง” ศูนย์ศึกษำยุทธศำสตร์ทหำรเรือ  กรมยุทธศึกษำทหำรเรือ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๓.  
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	 3.	การจัดเสวนาโต๊ะกลมเรื่อง	 กฎหมายที่เกี่ยวกับ
ความมัน่คงทางทะเล	:	แรงบงัคบัต่อทศิทางการพฒันาสมทุ
ทานุภาพของไทย	ในวันที่	13	มิถุนายน	2554	ณ	สถาบัน
เทคโนโลยีป้องกันประเทศ	 จังหวัดนนทบุรี	 มีผู้เข้าร่วม
การเสวนาประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญกฎหมายความมั่นคง
ทางทะเลจากส�านักงานพระธรรมนูญทหารเรือ	 ส�านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา	 กรมประมง	 และกระทรวงการ
ต่างประเทศ	 ผลการเสวนาท�าให้ทราบว่ากฎหมายภายใน
ประเทศที่เกี่ยวกับความมั่นคงทางทะเลมีความครอบคลุม 
อยู ่แล ้ว	 แต ่มีประเด็นความยุ ่งยากในการบังคับใช ้
กฎหมายและหน่วยงานที่จะบังคับใช้กฎหมาย	 อีกทั้ง
อนุสัญญาสหประชาชาติว ่าด้วยกฎหมายทะเล	 ค.ศ.
1982	 ซึ่งไทยเพิ่งเข ้าเป็นภาคีได้ไม ่นานจะมีผลกระ
ทบอย่างมากต่อระบบกฎหมายภายในของไทย	 และ 
มผีลกระทบต่อทศิทางการพฒันาสมทุานภุาพของไทยอย่าง 
หลีกเลี่ยงไม่ได้	
	 4.	การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อก�าหนดภาพ
สถาน	การณ์ความมัน่คงทางทะเลในอนาคตด้วยโปรแกรม	
BrainEX	 ระหว่าง	 20-22	 มิถุนายน	 2554	ณ	 โรงแรม
กรุงศรีริเวอร์	 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	 มีผู้เข้าร่วมการ
สัมมนาประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงทางทะเล
จากกองทัพเรือ	 สภาความมั่นคงแห่งชาติ	 จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย	 และสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ	
(องค์การมหาชน)	 โดยผู้เข้าร่วมการสัมมนาสามารถระดม
สมองผ่านโปรแกรม	 BrainEX	 และได้ข้อสรุปปัจจัยที่มี
ผลกระทบต่อสถานการณ์ด้านความมั่นคงทางทะเลของ
ประเทศไทยและภูมิภาคเป็น	 7	 ปัจจัย	 ประกอบด้วย	
บทบาทของประเทศมหาอ�านาจ	 กรณีพิพาทน่านน�้า
ระหว่างประเทศในภูมิภาค	 ความร่วมมือระหว่างประเทศ
ต่อความมั่นคงทางทะเล	 ภัยพิบัติจากธรรมชาติและความ
เสือ่มโทรมของสภาพแวดล้อม	ทรพัยากรธรรมชาตมิจี�ากดั	
นโยบายภาครฐัทีม่กีารน�าองค์ความรูท้างทะเลมาประกอบ
การจัดท�านโยบาย	และภัยคุกคามทางทะเลที่ไม่ได้มาจาก
รัฐ	 โดยผลการใช้โปรแกรม	 BrainEX	 เป็นที่ยอมรับจาก
ผู้เชี่ยวชาญว่าเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์	 เหมาะส�าหรับ

	 3.	เพื่อรับทราบและเผยแพร ่ความรู ้ เกี่ยวกับ
กฎหมายทางทะเล	(Maritime	Law)	และแนวทางในการ
บังคับใช้กฎหมายเพื่อรักษาความมั่นคงและสร้างความ
มั่งคั่งทางทะเลอย่างยั่งยืน	
	 4.	เพื่อสร้างความตระหนักรู้แก่ประชาสังคมถึงผล
ประโยชน์ของชาติทางทะเล	 และน�าเสนอแนวทางใน
การรักษาและสร้างความมั่งคั่งทางทะเลอย่างยั่งยืน	 ด้วย
เอกสารทางวชิาการของสถาบนัเทคโนโลยป้ีองกนัประเทศ
	 5.	เพือ่สร้างความร่วมมอืด้านวชิาการระหว่างสถาบนั
เทคโนโลยีป้องกันประเทศ	 (องค์การมหาชน)	 กองทัพเรือ	
และหน่วยงานต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของชาติ
ทางทะเล

กิจกรรมทางวิชาการและผลที่ได้รับจากการ
ด�าเนินกิจกรรม 
 กองทัพเรือและสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ	
(องค์การมหาชน)	 ได้ร่วมกันผลักดันให้เกิดความตระหนัก
รู้ในเขตแดนทางทะเล	(Maritime	Domain	Awareness)	
เพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล	 ด้วยการด�าเนิน
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องต่อเนื่องกันหลายกิจกรรม	ดังต่อไปนี้	
	 1.	การจัดเสวนาโต๊ะกลมหัวข้อ	 “แนวโน้มของ
เทคโนโลยีและความมั่นคงทางทะเล”	 เมื่อวันที่	 24	
พฤษภาคม	2554	ณ	โรงแรมมริาเคลิแกรนด์	กรงุเทพมหานคร	
มีผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงทาง
ทะเลประกอบด้วย	กระทรวงการต่างประเทศ	กรมเจ้าท่า	
กรมประมง	ต�ารวจน�้า	ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมของชาติ	 ส�านักงานสภา	 ความมั่นคง
ของชาติ	 และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 และ	 ศ.ดร.เจฟ
ฟรีย์	 ทิลล์	 ต�าแหน่งผู้อ�านวยการศูนย์คอร์เบตต์เพื่อการ
ศึกษานโยบายทางทะเล	 คณะวิชาการป้องกันประเทศ	
แห่ง	King’s	College	มหาวิทยาลัยลอนดอน	ร่วมเสวนา
สรุปสาระส�าคัญคือ	 แนวโน้มเทคโนโลยีและความมั่นคง
ทางทะเลในกลุ ่มประเทศสมาชิกอาเซียนเป็นการผสม
ผสานระหว่างการร่วมมือกันและการแข่งขันกันเองภายใน
ประเทศสมาชิก	 ซึ่งเป็นการถ่วงดุลย์ด้วยแนวโน้มของการ

สะสมอาวธุมากกว่าทีจ่ะเป็นการถ่วงดลุย์โดยพจิารณาพลงั
อ�านาจทางทะเลอย่างแท้จรงิ	ทัง้นีเ้นือ่งจากความไม่ชดัเจน
ในยุทธศาสตร์ความมั่นคงทางทะเลของแต่ละประเทศ	 ใน
ขณะที่ประเทศสมาชิกยังมีความร่วมมือกันในบางภารกิจ	
เช่น	 การช่วยเหลือทางมนุษยธรรมและกอบกู้ภัยพิบัติ	
เป็นต้น	 อย่างไรก็ตามปัญหาความขัดแย้งในเขตแดนทาง
ทะเลระหว่างประเทศสมาชกิยงัคงมอียู	่และถอืเป็นตวัแปร
ส�าคัญและตัวเร่งปฏิกิริยาให้เกิดการสะสมอาวุธจนเกิด 
อสมดุลย์พลังอ�านาจทางทะเลต่อไป
	 2.	การจัดอบรมการใช้โปรแกรมระดมความคิดเห็น	
หรือ	 BrainEX	 ร่วมกับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์	 ให้กับ
ผู้เชี่ยวชาญและคณะท�างานจากศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์
ทหารเรอื	และเจ้าหน้าทีส่ถาบนัเทคโนโลยป้ีองกนัประเทศ	
ระหว่าง	 25-27	พฤษภาคม	 2554	ณ	สถาบันเทคโนโลยี

ภาพ	:	บริษัท	ปตท.	จ�ากัด	(มหาชน)

ป้องกนัประเทศ	จงัหวดันนทบรุ	ีโดย	BrainEX	เป็นโปรแกรม
ส�าเร็จรูปที่ออกแบบและพัฒนาโดยนักศึกษาปริญญาเอก
แห่งมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ให้ผู้เข้าร่วมการประชุมสามารถระดมสมองและน�าเสนอ
ข้อคิดเห็นได้โดยอิสระ	 ปราศจากข้อกังวลในด้านอาวุโส	
ชั้นยศ	 วุฒิการศึกษา	 หรือมีบทบาทในการแสดงความคิด
เห็นมากเกินไปจนครอบง�าในที่ประชุม	เนื่องจาก	BrainEX	
ไม่เปิดโอกาสให้มีการเผชิญหน้ากันระหว่างสมาชิกที่เข้า
ร่วมระดมความคิดเห็น	 จึงมีอิสระอย่างเต็มที่ในการแสดง
ความคิดเห็น	 ผลการฝึกอบรมท�าให้ผู้เชี่ยวชาญและคณะ
ท�างานจากศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ทหารเรือ	และเจ้าหน้าที่
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ	 มีความมั่นใจในการน�า	
BrainEX	ไปใช้เป็นเครือ่งมอืในการระดมความคดิเหน็	และ
ผลลัพท์ของการระดมความคิดเห็นสามารถน�ามาประเมิน
สถานการณ์ในอนาคตเพื่อสร้างภาพสถานการณ์ได้



การน�ามาใช้ในการระดมสมองเมือ่ผูเ้ข้าร่วมกจิกรรมมคีวาม
แตกต่างกันในคุณสมบัติส่วนตัว	 แต่ยังมีปัญหาเนื่องจาก
ความไม่สมบรูณ์ในโปรแกรมซึง่ยงัมอียูบ้่าง	แต่หากสามารถ
แก้ไขได้จะเป็นโปรแกรมพื้นฐานที่มีประโยชน์มากในการ
สร้างภาพสถานการณ์ทางด้านความมั่นคงในอนาคต	
	 5.	การสัมมนาทางวิชาการเรื่อง	 “แนวโน้มของ
เทคโนโลยแีละความมัน่คงทางทะเล : แรงขบัเคลือ่นเพือ่
การพัฒนาสมุททานุภาพของไทย”	ในวันที่	23	มิถุนายน	
2554	 ณ	 โรงแรมรามาการ์เดนส์	 กรุงเทพมหานคร	 ผู้
เข้าร่วมการสัมมนาประกอบด้วยผู ้เชี่ยวชาญทางด้าน
เทคโนโลย	ีความมัน่คง	และกฎหมายทางทะเล	จากกองทพั
เรอื	 กระทรวงการต่างประเทศ	กระทรวงพลงังาน	กรมเจ้า
ท่า	 กรมประมง	 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	 กอง
บังคับการต�ารวจน�้า	 ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 ส�านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา	สภาความมั่นคงแห่งชาติ	ศูนย์เตือนภัยพิบัติของ
ชาติ	 การท่าเรือแห่งประเทศไทย	 สมาคมต่อเรือและซ่อม
เรือไทย	 สมาคมการประมงแห่งประเทศไทย	 จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั	มหาวทิยาลยับรูพา	บรษิทั	LLOYD’S	REGIS-
TER	ASIA	และสถาบนัเทคโนโลยป้ีองกนัประเทศ	(องค์การ
มหาชน)	กิจกรรมย่อยในการสัมมนาที่ส�าคัญประกอบด้วย	
	 5.1	 การบรรยายพิเศษโดยพลเรือเอกถนอม	 เจริญ
ลาภ	ผูท้รงคณุวฒุแิละเชีย่วชาญด้านกฎหมายทางทะเล	เรือ่ง
การปกป้องและรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล	 เน้น

ประเด็นส�าคัญให้ทุกหน่วยงานในประเทศร่วมกันท�างาน
เพื่อปกป้องและรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลซึ่ง
มูลค่าในปัจจุบันอาจสูงถึง	9,000,000,000,000	บาท	โดย
สร้างความตระหนักในความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายทาง
ทะเลของไทยและกฎหมายทางทะเลที่ไทยได้ท�าสัตยาบัน
ไว้กับนานาชาติ	 ซึ่งจะเป็นคุณประโยชน์ต่อการรักษาผล
ประโยชน์ของชาติทางทะเลในภาพรวม	
	 5.2	การบรรยายพิเศษโดยพลเรือตรีจุมพล	ลุมพิกา
นนท์	หัวหน้าฝ่ายศึกษา	โรงเรียนนายเรือ	เรื่อง	การรักษา
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล	 โดยสรุปประเด็นส�าคัญได้
ว่า	ปัญหาเกิดจากหน่วยงานผู้ปฏิบัติไม่ได้รับการสนับสนุน
จากหน่วยต้นสงักดัจงึขาดประสทิธภิาพในการท�างาน	บาง
ครัง้หน่วยปฏบิตัไิด้รบัผลประโยชน์จากการเพกิเฉย	ละเว้น	
และไม่บงัคบัใช้กฎหมาย	ทัง้บางองค์กรมวีฒันธรรมทีท่�าให้
การบังคับใช้กฎหมายขาดประสิทธิภาพ	 กองทัพเรือให้
ความส�าคัญในภารกิจการป้องกันประเทศจึงเกิดข้อจ�ากัด
ในการปฏิบัติหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล	
และการแย่งชิงผลงานและงบประมาณระหว่างหน่วยงาน	
อย่างไรกต็ามการหาเจ้าภาพหลกัรบัผดิชอบและบรูณาการ
ทรัพยากรด้านการป้องกันประเทศและความมั่นคง	 ผ่าน
การตกลงใจของผูม้ีอ�านาจที่ค�านึงถึงผลประโยชน์แห้งชาติ
เป็นส�าคญั	จะสามารถรกัษาผลประโยชน์ของชาตทิางทะเล
ไว้ได้	 เป็นการสร้างโอกาสในการพัฒนาประเทศและเสริม
สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของประเทศ	 สร้างความ

สามารถในการแข่งขันในเวทีระหว่างประเทศได้อย่างสม
เกียรติและศักดิ์ศรีของประเทศ
	 5.3	 การแบ่งกลุ่มการสัมมนาทางวิชาการตามกลุ่ม
งานดังต่อไปนี้	
	 กลุ่มงานที่	 1	 ความมั่นคงทางทะเล	 (Maritime	
Security)	 กลุ่มงานที่	 2	 เทคโนโลยีทางทะเล	 (Maritime	
Technology)	และกลุม่งานที	่3	กฎหมายทางทะเล	(Mari-
time	Law)	โดยเนือ้หาในบทที	่2,	3	และ	4	เป็นรายละเอยีด
ผลการสมัมนาทางวชิาการของทัง้	3	กลุม่งาน	มกีรรมวธิใีน
การจัดท�าผลงานทางวิชาการในแต่ละกลุ่มงานดังต่อไปนี้
	 5.1	 กลุ่มงานความมั่นคงทางทะเล	 ด�าเนินการโดย
การจดัสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร	ทัง้นีก้ารจดัสมัมนาเชงิปฏบิตัิ
การ	 (Workshop)	 หมายถึง	 การฝึกอบรมที่จัดให้มีการ
บรรยายของวิทยากร	 และแบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมสัมมนา	 เพื่อ
การระดมสมองในหวัข้อทีก่�าหนด	และน�าเสนอผลงานทัง้นี้
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจะเป็นผู้ให้ค�าแนะน�า	 การจัดสัมมนา
เพื่อผลงานทางวิชาการด้านความมั่นคงทางทะเลเป็นการ
ก�าหนดภาพสถานการณ์ความมั่นคงทางทะเลในอนาคต
ด้วยโปรแกรมประยุกต์	ผู้เข้าร่วมการสัมมนาประกอบด้วย
ผูเ้ชีย่วชาญด้านความมัน่คงทางทะเลจากกองทพัเรอื	สภาค
วามมั่นคงแห่งชาติ	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	และสถาบัน
เทคโนโลยีป้องกันประเทศ	(องค์การมหาชน)	
	 5.2	 กลุ่มงานด้านเทคโนโลยีทางทะเล	 ด�าเนินการ
รวบรวมผลงานทางวิชาการด้วยการแบ่งความรับผิดชอบ

ภายภายในฝ่ายวิเคราะห์เทคโนโลยีป้องกันประเทศ	 โดย
การพิจารณาตามคุณวุฒิ	 ประสบการณ์และขีดความ
สามารถส่วนบุคคลของเจ้าหน้าที่วิเคราะห์เทคโนโลยี
ป้องกนัประเทศ	รวบรวมข้อมลูและจดัท�าบทความตามหลกั
วชิาการในลกัษณะการวจิยัเชงิพรรณนา	ด้วยการอ้างองิผล
งานทางวิชาการของผู้เชี่ยวชาญคนอื่นๆ	 มีแหล่งเอกสาร
อ้างอิงที่ส�าคัญคือ	หนังสือและบทความทางเทคโนโลยี	บท
วิเคราะห์ยุทโธปกรณ์ทางทหาร	 และบทความออนไลน์ที่
สามารถเข้าถงึได้ซึง่ท�าให้เกดิความทนัสมยัเนือ้หาและสาระ
ส�าคัญของเทคโนโลยีทางทะเล
	 5.3	 กลุ่มงานกฎหมายความมั่นคงทางทะเล	 คณะ 
ผู ้เชี่ยวชาญทางกฎหมายความมั่นคงทางทะเลท�าการ
ค้นคว้า	 รวบรวมสภาพความมีอยู่และการใช้บังคับของ
กฎหมายความมั่นคงและปลอดภัยทางทะเล	 เพื่อน�าไป
วิเคราะห์ในฐานะที่เป็นแรงบังคับประการหนึ่งที่อาจส่งผล	
กระทบต่อทิศทางการพัฒนาสมุททานุภาพของไทย	ทั้งนี้มี
วตัถปุระสงค์เพือ่ให้ทราบถงึสภาพความมอียูข่องกฎหมาย
ความมั่นคงทางทะเล	 รวบรวมกฎหมายความมั่นคงทาง
ทะเลทีเ่กีย่วกบัสมทุทานภุาพของไทยให้เป็นหมวดหมู	่และ 
วเิคราะห์แน้วโน้มทางกฎหมายในเบือ้งต้นทีม่ผีลกระทบต่อ
สมุททานุภาพของไทย	 ประกอบการพิจารณาถึงแนวโน้ม
ของเทคโนโลยีและความมั่นคงทางทะเลของไทยต่อไป		
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