
 1 

                ประชาคมอาเซียน ๒๕๕๘(ASEAN 2015): ความร่วมมือเพื่อความม่ันคงทางทะเล   

                                                                   นาวาเอก ภุชงค์ ประดิษฐธีระ 
                                                 
 

 

 

 

ค ำน ำ 

 เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปแล้วว่าประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน ได้ตั้ง
เป้าไว้ว่า จะรวมตัวกันเป็น ประชาคม เดียวกันใ นปี พ.ศ. ๒๕๕๘  โดยการจัดตั้งประชาคมอาเซียน  
(ASEAN Community) หรือ ASEAN 2015 ซ่ึงปัจจุบันหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนมีการ
ตื่นตัวกันใน ในเรื่องนี้ ที่จะเหลือเวลาอีกเพียงประมาณ ๓ ปีเท่านั้น โดยเฉพาะ ประเด็นทาง เศรษฐกิจ
อาเซียนที่หน่วยเกี่ยวข้องมีการตื่นตัวกันศึกษาผลกระทบที่จะเกิดข้ึน เป็นอย่างมาก  แต่อย่างไรก็ตาม
จากการที่ผู้เขียนได้มีโอกาส ร่วมประชุมสัมมนาเก่ียวกับการเตรียมการสู่ประชาคมอาเซียนของภาค
ส่วนต่างๆมีข้อมูลที่น่าสนใจคือ มีผลส ารวจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนพบว่าเยาวชนและคนไทยทั่วไป
มีการรับรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนเป็นอันดับ ๘ จาก ๑๐ ประเทศในอาเซียนและ นักศึกษาของไทย
มีการรับรู้เกี่ยวกับเรื่ องนี้เป็นล าดับสุดท้าย และ ที่น่าสนใจไปกว่านั้นคือประเทศที่มีการรับรู้และการ
เตรียมการที่ดีท่ีสุดในอาเซียนคือลาว 

ในส่วนของประชาคมอาเซียนที่จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับบทบาทของกองทัพเรือนั้นผู้เขียนได้เคย
น าเสนอบทความซึ่งตีพิมพ์ในนาวิกศาสตร์ฉบับ ประจ าเดือนสิงหาคม ๒๕๕๔ไปแล้ว และเพ่ือเป็นการ
มีส่วนร่วมในเรื่องการส่งเสริมการรับรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน  ผู้เขียนจะน าเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียนโดยจะมุ่งประเด็นความร่วมมือเพ่ือความมั่นคงทางทะเลของประเทศในอาเซียน   
พร้อมกับข้อเสนอแนวทางการด าเนินการ ของหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับ ด้านความมั่นคง ทางทะเลของ
ไทย  

ประชาคมอาเซียน ๒๕๕๘ (ASEAN - Community 2015)  
 แนวความคิดการจัดตั้งประชาคมอาเซียนเป็นผลจากการประชุมผู้น าอาเซียนเมื่อเดือนตุลาคม 
๒๕๔๖ ที่เกาะบาหลี ซึ่งผู้น าอาเซียนได้ร่วมลงนามในปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมืออาเซียนที่เรียกว่า  
ปฏิญญาบาหลี ๒ (Bali Concord II)  เห็นชอบร่วมกันให้จัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN 
Community) คือการให้อาเซียนรวมตัวเป็นชุมชนหรือประชาคมเดียวกันให้ส าเร็จภายในปี พ .ศ.
๒๕๖๓ (ค.ศ.๒๐๒๐) แต่ต่อมาได้ตกลงร่นระยะเวลาจัดตั้งให้แล้วเสร็จในปี พ .ศ.๒๕๕๘ (ค.ศ.๒๐๑๕)  
โดยจะเป็นประชาคมท่ีประกอบด้วย ๓ เสาหลักคือ เสาประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน 
(ASEAN Political and Security Community-APSC) เสาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN 
Economic Community-AEC) และเสาประชาสังคมและวัฒนธรรม อาเซียน (ASEAN Socio-
Cultural Community-ASCC) ซึ่งแต่ละเสาหลักจะมีแผนงานด าเนินการที่เรียกว่า Blueprint ที่
ประเทศสมาชิกได้เห็นชอบร่วมกันแล้วโดยในส่วนของงานด้านความม่ันคงนั้นจะมีแผนงานอยู่ใน
แผนงานการจัดตั้งประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน (APSC Blueprint) 
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ประชาคมอาเซียนกับความร่วมมือเพื่อความม่ันคงทางทะเล 
 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงทางทะเลนั้น  ใน APSC Blueprint ได้ก าหนดให้มีการ
ส่งเสริมความร่วมมือทางทะเลที่ได้ก าหนดกิจกรรมไว้ประกอบด้วย 
 ๑. การจัดตั้งเวทีการประชุมหารือเรื่องความร่วมมือ เพื่อความมั่นคงทางทะเลของ
อาเซียน  (Establish the ASEAN Maritime Forum-AMF)  

 ๒. การประยุกต์ใช้แนวทางอย่างรอบด้าน โดยเฉพาะประเด็นเรื่องความปลอดภัยในการ
เดินเรือและความมั่นคงในภูมิภาค  (Apply a Comprehensive Approach that Focuses on 
Safety of Navigation and Security Concern in the Region that are of Common 
Concerns to the ASEAN Community) 

 ๓. การรวบรวมประเด็นความมั่นคงทางทะเล  และระบุความร่วมมือทางทะเลร่วมกันของ
สมาชิกอาเซียน (Stock Take Maritime Issues and Identify Maritime Cooperation Among 
ASEAN Member Countries)  

 ๔ . ส่งเสริมความร่วมมือด้านความปลอดภัยทางทะเล การค้นหาและช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยทางทะเล  ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ความร่วมมือด้าน
เทคโนโลยี และการ แลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  (Promote Cooperation in 
Maritime Safety and Search and Rescue (SAR) through Activities such as Information 
Sharing, Technological Cooperation and Exchange of Visits of Authorities Concerned) 

 จากกิจกรรมด้าน ความร่วมมือทางทะเลทั้ง ๔ กิจกรรมดังกล่าวนี้สิ่งที่ประเทศสมาชิก
ก าลังด าเนินการอยู่คือการจัดตั้งเวทีการประชุมหารือเรื่องความร่วมมือเพ่ือความมั่นคงทางทะเล
อาเซียน หรือ AMF ขณะนี้ก าลังจัดท าร่างเอกสาร (TOR) อยู่โดยผู้รับผิดชอบหลักในส่วนของประเทศ
ไทยคือกระทรวงการต่ างประเทศ ในส่วนกิจกรรมที่เหลืออีก ๓ กิจกรรมนั้นขณะนี้ยังไม่เห็นมีแนว
ทางการด าเนินการที่ชัดเจนในระดับระหว่างประเทศซึ่งคาดว่าจะมีแนวความคิดในการด าเนินการ 
(Concept Paper) อยู่ในเอกสาร TOR ดังกล่าวซึ่งหลังจากได้มีการจัดตั้งเวที AMFและเอกสาร TOR 
ได้รับความเห็นชอบจากประเทศสมาชิกแล้วน่าจะมีความชัดเจนมากขึ้น 

 ส าหรับแนวทางในการด าเนินการเรื่องความร่วมมือเพ่ือความมั่นคงทางทะเลในภูมิภาค
ตามกรอบประชาคมอาเซียน ว่าจะมีประเด็นความร่วมมืออะไรบ้างนั้น ผู้เขียนเห็นว่าก่อนอื่นควรที่จะ
วิเคราะห์ปัญหาภัยคุกคามทางทะเลที่เห็นว่าเป็นปัญหาร่วมกันของภูมิภาคหรือท่ีเรียกว่า Common 
Threats หรือ Common Concerns รวมทั้งตรวจสอบกรอบความร่วมมือที่มีอยู่แล้วรวมทั้งที่ก าลัง
จัดตั้งใหมค่ือ AMF ว่ามีอะไรบ้างเพียงพอหรือไม่ 

 
วิเคราะห์ปัญหาและภัยคุกคามทางทะเลของประเทศในภูมิภาค   

ทะเลในภูมิภาคนี้นับว่ามีความส าคัญและเป็นผลประโยชน์ร่วม(Common Interests)ของทุก
ชาติในภูมิภาค กล่าวคือ เป็นเส้นทางคมนาคมหลัก (ช่องแคบมะละกา และทะเลจีนใต้ )และยังเป็น
พ้ืนที่ที่ อุดมสมบูรณ์ไปด้วย ทรัพยากร ธรรมชาติ ทั้งสิ่งมีชีวิต เช่น สัตว์น้ า และสิ่งไม่มีชีวิต เช่น ก๊าซ
ธรรมชาติ และน้ ามัน เป็นต้น  ในขณะเดียวกัน ในทะเล ก็ประสบปัญหา ภัยคุกคาม ที่ส่งผลกระทบต่อ
การด าเนินกิจกรรม ทางทะเล ต่าง ๆ ทั้งการขนส่งและการแสวงประโยชน์จากทะเล  ซ่ึงถือว่าเป็นภัย
คุกคามต่อความมั่นคงและผลประโยชน์ทางทะเลของแต่ละประเทศ โดยภัยคุกคามเหล่านี้ไม่เพียงแต่มี
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ผลกระทบต่อประเทศใดประเทศหนึ่งเท่านั้น  ยังส่งผลกระทบต่อ หลายประเทศใน ภูมิภาคอีกด้วย  จึง
ถือว่าเป็นปัญหาภัยคุกคามร่วม (Common Concerns or Common Threats) ของภูมิภาค โดย
สามารถสรุปได ้คือ 

๑. ปัญหา ความขัดแย้ง เรื่อง เขตแดนทางทะเลของประเทศ ในภูมิภาค  เช่น  ปัญหาความ
ขัดแย้งระหว่างประเทศที่อ้างกรรมสิทธิ์เหนือหมู่เกาะสแปรตลีย์  ของ ๖ ชาติ คือ  สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ไต้หวัน ฟิลิปปินส์ เวียดนาม มาเลเซีย และบรูไน ซ่ึงที่ผ่านมาได้เกิดการกระทบกระทั่ง
ทางทหาร ขึ้นเป็นประจ า   และล่าสุดเมื่อ เดือนพฤษภาคม  ๒๕๕๔  เรือตรวจการณ์ของจีนได้ตัดสาย
เคเบิลที่ใช้ในการส ารวจของเวียดนาม  ทั้งนี้เวียดนามอ้างว่าได้ท าการส ารวจในน่านน้ าของตนเอง  แต่
จีน ก็อ้างว่าเวียดนามได้ท าการส ารวจในน่านน้ าของจีน  หลังจากนั้นใน เดือน มิถุนายน ๒๕๕๔  
ประชาชนชาวเวียดนามได้ชุมนุมประท้วงจีน และเวียดนามยังได้ท าการฝึกยิงกระสุนจริงในทะเลจีนใต้
อีกด้วย นับว่าเป็นการท้าทายของเวียดนามต่อมหาอ านาจอย่างจีน  ซ่ึงไม่เห็นกันบ่อยนักในรอบหลาย 
ๆ ป ีและจนถึงขณะนี้ประชาชนเวียดนามจ านวนหนึ่งก็ได้ท าการประท้วงจีนอย่างต่อเนื่อง 

 
     
 
 
                                                   ภาพที่ตั้งของหมู่เกาะสแปรตลีย์ในทะเลจีนใต้ 
 
 
 
 
 
 
  นอกจากนี้ ยังมี ปัญหาเขตแดนทางทะเล ระหว่างประเทศมาเลเซีย- อินโดนีเซีย 

มาเลเซีย-สิงคโปร์  และในส่วนของไทยกับเพื่อนบ้านที่ยังเป็นปัญหา ดังที่ทราบกันอยู่  คือ ปัญหาพื้นที่
อ้างสิทธิทับซ้อนทางทะเลระหว่างไทย- กัมพูชา และไทย- พม่า ซึ่งปัญหาเหล่านี้ได้ส่งผลกระทบต่อ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและความม่ันคงทางทะเลของภูมิภาคในภาพรวม 
         ๒. การขาดความไว้วางใจซึ่งกันของประเทศในภูมิภาค ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งทีท่ าใหเ้ป็นปัญหาภัย
คุกคามต่อความมั่นคงอย่างหนึ่ง โดยสาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากการเสริมสร้างก าลังและอาวธุของแต่ละประเทศ
ซ่ึงจะเห็นว่าที่ผ่านมาและปัจจุบันประเทศต่าง ๆ เช่น มาเลเซีย สิงคโปร์ และเวียดนามต่างเสริมเขี้ยวเล็บทาง
ทะเลด้วยการจัดหาเรือด าน้ าและอากาศยานเข้าประจ าการอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าการเสริมสร้างก าลัง
ของประเทศดังกล่าว มีเหตุผลเพ่ือปกป้องผลประโยชน์และอธิปไตยของ ตนเองก็ตาม  นอกจากนี้การ
จัดท ายุทธศาสตร์ทหารของประเทศในภูมิภาค หรือแม้กระทั่งการฝึกทางทหาร ก็มักจะก าหนด
ยุทธศาสตร์ หรือก าหนดภัยคุกคาม บนพื้นฐานที่ว่า  ประเทศเพ่ือนบ้านอาจ เป็นศั ตรู หรือที่เรียกว่า  
Threats Base ซ่ึงการกระท าดังกล่าวท าให้แต่ละประเทศขาดความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน 

๓. การก่อการร้ายทางทะเล  (Maritime Terrorism) เป็นภัยคุกคามที่ ประเทศต่าง  ๆ และ
องค์กรระหว่างประเทศทั่วโลกให้ความส าคัญซึ่งปัจจุบันกลุ่มก่อการร้ายที่มีบทบาทสูง คือ อัลกออิดะห์ 
(Al Qaeda) ทีไ่ด้โจมตีเรือรบสหรัฐ USS Cole เมื่อเดือนตุลาคม  ๒๕๔๓บริเวณอ่าวเอเดน และโจมตี
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เรือสินค้าของฝรั่งเศสชื่อ Limburg บริเวณนอกฝั่งเยเมน ในปี ๒๕๔๕   ส าหรับในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้การก่อการร้ายทางทะเลก็ไม่อาจมองข้ามได้โดยเฉพาะในน่านน้ าของอินโดนีเซียและ
ฟิลิปปินส์ซึ่งมีกลุ่มก่อการร้ายที่ส าคัญ ๓ กลุ่ม ประกอบด้วย Abu Sayyaff Group (ASG), Jemaah 
Islamiyah (JI) และ Gerakan Aceh Merdeka (GAM)  โดยกลุ่มท่ีมีบทบาทสูงในภูมิภาคนี้ได้แก่ 
Abu Sayyaff ที่ได้โจมตีเรือเฟอร์รี่ของฟิลิปปินส์ใกล้กรุงมะนิลา ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ ทั้งนี้มี
นักวิเคราะห์หลายคนเชื่อว่ารากฐานและการสนับสนุนด้านการเงินของกลุ่มก่อการร้ายต่าง  ๆ เหล่านี้ 
อาจมาจากแหล่งเดียวกัน  

 
 
 
           
 
 
 
 
 
       ภาพเรือรบ USS Cole                                 ภาพเรือสินค้า Limburg 
 
   ในห้วงเวลาที่ผ่านมา เหตุการณ์การก่อการร้ายทางทะเลในภูมิภาคนี้ยังไม่ปรากฏ

เด่นชัดนัก แต่จากท่ีได้กล่าวมาแล้วว่าภูมิภาคนี้มีเส้นทางคมนาคมหลักคือช่องแคบมะละกา ที่เชื่อมต่อ
ระหว่างมหาสมุทรอินเดีย ทะเลจีนใต้ และมหาสมุทรแปซิฟิก ดังนั้นหากมีเหตุการณ์การก่อการร้าย
ทางทะเล เช่น การระเบิดเรือสินค้าจมในช่องทางเดินเรือ ส าคัญ หรือ การน าเรือสินค้าขนาดใหญ่พุ่ง
ชนท่าเรือในรูปแบบเดียวกันกับการใช้เครื่องบินพุ่งชนตึกในเหตุการณ์ ๙๑๑ ก็จะเกิดความเสียหาย
อย่างมหาศาล นอกจากนี้แท่นขุดเจาะน้ ามั นและก๊าซธรรมชาติในทะ เลที่มีอยู่เป็นจ านวนมาก ก็เป็น
เป้าหมายล่อแหลมต่อการถูกโจมตีจากกลุ่มก่อการร้ายต่างๆอีกด้วย 

  ทั้งนี้เป็นที่น่าสนใจอย่างยิ่งเมื่อประเทศไทยถูกจัดอันดับเป็นประเทศที่มีความเสี่ยง
จากการก่อการร้ายเป็นอันดับที่ ๑๒ ของโลก และถือว่าเป็นอันดับ ๑ ของอาเซียน ส่วนฟิลิปปินส์ถูก
จัดให้เป็นประเทศท่ีมีความเสี่ยงจากการก่อการร้ายเป็นอันดับ ๑๓ ของโลก และเป็นอันดับ  ๒ ของ
อาเซียนรองจากไทย  ซึ่งการจัดอันดับดังกล่าวเป็นการรายงานผล ดัชนีความเสี่ยงจากการก่อการร้าย
ประจ าปี พ .ศ.๒๕๕๔ (Terrorism Risk Index 2011) โดยบริษัท เมเปิลครอฟต์  (Maple croft’s) ที่
ปรึกษาด้านความเสี่ยงซ่ึงมีส านักงานอยู่ในอังกฤษ ไดร้ายงานเมื่อต้นสิงหาคม ๒๕๕๔ 

๔. โจรสลัด และ การปล้น ในทะเล (Piracy and Armed Robbery at Sea) เป็นภัยคุกคาม
ต่อการเดินเรือในภูมิภาคโดย พ้ืนที่ที่เกิดเหตุการณ์โจรสลัดบ่อยครั้ง  ได้แก่ ช่องแคบมะละกา ซึ่งมีเรือ
สินค้าแล่นผ่านเป็นจ านวนมาก และน่านน้ าของอินโดนีเชีย อย่างไรก็ตามสถิติ การเกิดโจรสลัดใน  
ช่องแคบมะละกา มีแนวโน้มลดลง หลังจากมีการร่วมลาดตระเวน  (Coordinated Patrol) ของ
ประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ และไทย แต่การเกิดโจรสลัดและการปล้นเรือไปเกิดข้ึนมากใน
น่านน้ าของอินโดนีเซีย  
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 นอกจากนี้โจรสลัดโซมาเลียที่เป็น ปัญหาอยู่ในปัจจุบันก็ถือว่าส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์
ของชาติในอาเซียนด้วย เนื่องจากเรือสินค้ าของหลายประเทศ ในอาเซียนที่แล่นผ่านบริเวณอ่าวเอเดน
และชายฝั่งโซมาเลียก็ถูกคุกคามจากโจรสลัดโซมาเลียเช่นเดียวกัน 

๕. การกระท าผิดกฎหมายทางทะเล (Illegal Activities at Sea) เช่น การค้าของเถื่อน  
ยาเสพติด การค้าอาวุธ  การท าประมงผิดกฎหมาย  และการค้ามนุษย์ ล้วนเป็นปัญหาและภัยคุกคาม
ต่อประเทศในภูมิภาคที่หลายประเทศให้ ความส าคัญ ซึ่งปัญหาหลายอย่างเหล่านี้ปัจจุบันได้กลายเป็น
ปัญหาที่เป็นลักษณะอาชญากรรมข้ามชาติมากข้ึน และลักษณะของการกระท าผิดดังกล่าวมีการเชื่อมโยงกัน  
นอกจากนี้เมื่อมีการรวมกันเป็นประชาคมอาเซียนแล้วการเคลื่อนย้ายของประชาชนในอาเซียนจะมีมากข้ึนซึ่ง
ก็น่าจะส่งผลใหม้ีการกระท าผิดในลักษณะนี้เพิ่มมากขึ้นไปด้วย                                  

๖. ปัญหาภัยธรรมชาติ  (Natural Disaster ) ที่แนวโน้มของการเกิดภัยพิบัติจากพายุและ
คลื่นลมจะยังคงปรากฏต่อไป รวมถึง ภัยพิบัติขนาดใหญ่จากกรณีภัยพิบัติท่ีเกิดจากคลื่น ยักษ์สึนามิ 
เมื่อปลายปี ๒๕๔๗ และพายุไต้ฝุ่นนากีซ   ยังมีโอกาสที่จะเกิดข้ึนได้อีก เนื่องจากความแปรปรวนของ
สภาพภูมิอากาศโลกหรือสภาวะโลกร้อนซึ่งจะส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์ สิน ซ่ึงปัญหาภัยอันเกิด
จากธรรมชาติมีแนวโน้มจะเพ่ิมสูงขึ้นทั้งจ านวนและความรุนแรง  

                                  
กลไกความร่วมมือเพื่อความม่ันคงทางทะเลของภูมิภาคในปัจจุบัน 

ที่ผ่านมาประเทศในภูมิภาค อาเซียนและประเทศใกล้เคียง ได้แสวงความร่วมมือโดยใช้ กลไก
ความร่วมมือระหว่างประเทศที่มีอยู่  และก่อตั้งกิจกรรมความ ร่วมมือทั้งแบบพหุภาคีและทวิภาคี  
ขึ้นใหม่เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือในมิติต่าง ๆ ทั้งด้านความม่ันคง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ซ่ึงใน
ที่นี้จะกล่าวถึงเฉพาะประเด็นความร่วมมือด้านความมั่นคงทางทะเลเท่านั้น เช่น 

CSCAP-Council for Security Cooperation in Asia Pacific ก่อตั้งเมื่อปี ๒๕๓๕  มี
สมาชิก ๒๐ ประเทศ (รวมไทยด้วย) CSCAPได้ตระหนักถึงปัญหาภัยคุกคามทางทะเลในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ และเอเชีย- แปซิฟิกมาตั้งแต่ปี ๒๕๓๕  โดยได้ตั้งคณะท างานจัดท าเอกสาร 
ข้อแนะน า ระเบียบปฏิบัติและข้อบังคับเก่ียวกับความร่วมมือในการต่อต้านภัยคุกคามทางทะเล  
นอกจากนี้ CSCAP ยังมีการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการเก่ียวกับความม่ันคงทางทะเลอยู่เป็นประจ า
โดยมุ่งเน้นในเรื่องการพัฒนาความร่วมมือเกี่ยวกับการใช้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่อยู่นอกเหนือ
กฎหมายภายในประเทศในประเด็นที่ไม่ขัดกับหลักกฎหมายสากล  

    WPNS-Western Pacific Naval Symposium  ก่อตั้งเมื่อปี ๒๕๓๑ เพ่ือส่งเสริม
กิจกรรมความร่วมมือของกองทัพเรือในภูมิภาคแปซิฟิกตะวันตกในระดับพหุภาคี  ซึ่งกองทัพเรือของ
ประเทศในอาเซียนส่วนใหญ่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมด้วย แรกเริ่มของการก่อตั้ง WPNS จะมุ่งเน้นการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศสมาชิกที่เรียกว่า Military Information Exchange 
Directory (MIED) และ Code for Unaltered Encounters at Sea (CUES)  ปัจจุบันเวที WPNS 
ได้ขยายความร่วมมือด้านความมั่นคงทางทะเล เช่น การลาดตระเวนร่วมในการต่อต้านโจรสลัด และ
การกระท าผิดกฎหมายทะเลอื่น  ๆ นอกจากนี้ยัง เป็นเวทีหนึ่งส าหรั บการประชุมสัมมนาทางวิชาการ
เกี่ยวกับความมั่นคงทางทะเล ซึ่งจัดประชุมทุกปี โดยมีผู้แทน กองทัพเรือไปเข้าร่วมประชุมด้วย  ในปี 
๒๕๕๔ ได้มีการจัดการฝึก Top Table Exercise เกี่ยวกับการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม และการ
บรรเทาภัยพิบัติ (HA/DR) ทางทะเล ที่จังหวัดภูเก็ต เมื่อเดือนเมษายน ๒๕๕๔ โดยกองทัพเรือสหรัฐฯ 
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(จัสแมก) และ กองทัพเรือไทย ร่วมเป็นเจ้าภาพ และในปี ๒๕๕๖ นี้กองทัพเรือจะเป็นเจ้าภาพจัดการ
ประชุม WPNS Workshop 2013 

IONS-Indian Ocean Naval Symposium เป็นความริเริ่มของ กองทัพเรือ อินเดียเมื่อปี 
 ค.ศ.๒๐๐๘ โดยมีแนวความคิด (Concept) คล้ายกับ WPNS มีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างความรู้
ด้านการคมนาคมขนส่งทางทะเลในมหาสมุทร อินเดีย และเสริมสร้างความร่วมมือในการปฏิบัติงาน
ระหว่างประเทศต่าง  ๆ ที่มีที่ตั้งบนชายฝั่งทะเลและเขตเศรษฐกิจจ าเพาะในมหาสมุทรอินเดีย โดย
กองทัพเรือ อินเดีย ได้เชิญ ผู้บัญชาการทหารเรือ ของประเทศในแถบภูมิภาคมหาสมุทรอินเดีย  รวม  
๓๐ ประเทศ ตลอดจนบุคลากรจากภาครัฐบาล ภาคเอกชน และองค์กรต่าง ๆ ของอินเดียเข้าร่วมงาน
ด้วย สาระส าคัญประกอบด้วย ๓ ส่วนหลัก ได้แก่ การสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจ
เกี่ยวกับการเดินเรือและพาณิชยนาวีในมหาสมุทรอินเดีย และการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือ
ด้านการปฏิบัติของ กองทัพเรือ ชาติต่าง ๆ ในการรักษาความปลอดภัย เกี่ยวกับการเดินเรือและ
พานิชยนาวีในมหาสมุทรอินเดีย  

ReCAAP-Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed 
Robbery against Ships in Asia ) ก่อตั้งขึ้นโดยข้อเสนอของนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นในระหว่างการ
ประชุม ASEAN + 3 ที่บรูไน เมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๔ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือ
ด้านความมั่นคงทางทะเลโดยมุ่งเน้นการต่อต้านโจรสลัด และการกระท าผิดกฎหมายในทะเล  
เป็นความร่วมมือระหว่างชาติสมาชิกอาเซียน  (ยกเว้นมาเลเซียและอินโดนีเซีย ) และประเทศในเอเชีย  
ปัจจุบันมีสมาชิก 17 ประเทศ โดยสมาชิก ReCAAP ได้เห็นชอบร่วมกัน ในการก่อตั้งInformation 
Sharing Centre (ReCAAP-ISC) เมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๙ ที่สิงคโปร์  เพ่ือเป็นศูนย์ในการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านโจรสลัดและการปล้นเรือ  ซ่ึงปัจจุบันกองทัพเรือไทย ได้ส่งนายทหารไป
ประจ าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ReCAAP-ISC ตั้งแตเ่ดือนกรกฎาคม ๒๕๕๔ 

ASEAN -Association of Southeast Asian Nations  ก่อตั้งเมื่อปี ๒๕๑๐ ที่ประเทศไทย 
แรกเริ่มก่อตั้งมีสมาชิก ๕ ประเทศ  คือ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย มี
จุดประสงค์หลักเพ่ือสงเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม   ปัจจุบันประเทศใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้ง ๑๐ ประเทศล้วนเป็นสมาชิก โดยได้เพ่ิมบทบาทที่ส าคัญในการประสาน
ความร่วมมือในการต่อต้านภัยคุกคามและการกระท าผิดกฎหมายในทางทะเลในภูมิภาค เช่น  
สมาชิก ASEAN ได้มีความเห็นร่วมกันที่จะต่อต้านการค้ามนุษย์โดยเฉพาะสตรีและเด็กโ ดยได้ประกาศ 
ASEAN Declaration เมื่อปี ๒๕๔๗ และได้จัดตั้งอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการก่อการร้ายเมื่อปี 
๒๕๔๙  นอกจากนี้สมาชิกอาเซียนยังก าหนดเป้าหมายร่วมกันที่จะท าให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เป็นเขตปลอดจากยาเสพติดภายในปี ๒๕๕๘ อีกด้วย    ในส่วนของกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมความร่วมมือ ด้าน
ความมั่นคงทางทะเล ไดมี้เวทีการประชุมผู้บัญชาการทหารเรือ อาเซียนซึ่งโดยปกติจะจัดทุก ๒ ปีและ
หมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ 

ARF-ASEAN Regional Forum เป็นอีกเวทีหนึ่งที่ส่งเสริมความร่วมมือในการต่อต้าน 
ภัยคุกคามทางทะเล โดยประเทศสมาชิกมีข้อตกลงร่วมกันที่จะใช้และสนับสนุนก าลังทรัพยากรของ
ตัวเองเพ่ือร่วมมือในการต่อต้านภัยคุกคามและการกระท าผิด กฎหมายทางทะเลทุกรูปแบบ  เช่น  
การก่อการร้าย อาชญากรรมทางทะเล การค้ายาเสพติด และการค้ามนุษย์ เป็นต้น 

ADMM-ASEAN Defence Ministers’ Meeting เป็นเวทีการประชุมรัฐมนตรีกลาโหม
อาเซียนเพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงเพ่ือน าไปสู่การจัดตั้งประชาคมการเมืองและความ
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มั่นคงอาเซียน  นอกจากยังมียังมีกรอบความร่วมมือของการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนและ
ประเทศคู่เจรจา (ADMM-Plus) อีก ๘ ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย สาธารณรัฐประชาชนจีน อินเดีย 
ญี่ปุ่น นิวซีแลนด์ สาธารณรัฐเกาหลี รัสเซีย และสหรัฐฯ โดยเมื่อ  ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๓  รัฐมนตรี
กลาโหมอาเซียนและประเทศคู่เจรจาได้เห็นชอบในการด าเนินการด้านความร่วมมือเพ่ือความมั่นคง  ๕ 
ด้าน คือ การให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาสาธารณภัย (Humanitarian Assistance 
and Disaster Relief-HA/DR) ความมั่นคงทางทะเล (Maritime Security) การแพทย์ทหาร 
(Military Medical) การต่อต้านการก่อการร้าย  (Counter Terrorism) และการปฏิบัติการรักษา
สันติภาพ (Peace Keeping Operations) 

AMF-ASEAN Maritime Forum เป็นกิจกรรมความร่วมมือที่จะมีการจัดตั้งขึ้นมาใหม่ตาม
แผนงานการจัดตั้งประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียนหรือ APSC Blueprint ที่ก าหนดให้มี
การส่งเสริมความร่วมมือทางทะเล  ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดท าร่างเอกสาร  โดยมีการประชุมครั้ง
ล่าสุดเมื่อสิงหาคม ๒๕๕๔ โดยประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ 

นอกจากกิจกรรมความร่วมมือในระดับพหุภาคี ที่มีหลายประเทศเข้าร่วมดังที่ได้กล่าว มา
ข้างต้นแล้ว ประเทศในภูมิภาคที่มีพ้ืนที่ทางทะเลติดกันได้มีกิจกรรมความร่วมมือเพ่ือต่อต้าน  
ภัยคุกคาม และการกระท าผิดกฎหมายทางทะเล เช่น 

    - การร่วมลาดตระเวน  (Coordinated Patrol) ในช่องแคบมะละกา  ของกองทัพเรือ 
มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ และไทย  

   -  ความร่วมมือ ด้านความมั่นคงในระดับทวิภาคี เช่น การลาดตระเวนร่วมของไทยกับ 
มาเลเซีย มาเลเซียกับอินโดนีเซีย และไทยกับเวียดนาม รวมทั้งการจัดประชุม Navy to Navy Talks 
ระหว่างกองทัพเรือของแต่ละประเทศ เป็นต้น 

จะเห็นว่าปัจจุบัน มีกลไกลความร่วมมือ ทางทะเลในภูมิภาค ทั้งระดับพหุภาคีและทวิภาคีอยู่
แล้วหลายกรอบความร่วมมือ และท่ีก าลังจะจัดตั้งใหม่ อีก ทั้งนี้จะเห็นว่ากลไกความร่วมมือต่าง  ๆ ที่
เป็นพหุภาคีนั้นจะมีประเทศที่ไม่ใช่สมาชิกอาเซียนโดยเฉพาะประเทศมหาอ านาจร่วมอยู่ด้วยเนื่องจาก
ทะเลในภูมิภาคมีความส าคัญเพราะเป็นพ้ืนที่ เชื่อมต่อระหว่างมหาสมุทรอินเดียกับมหาสมุทรแปซิฟิก
ตามท่ีกล่าวไปแล้ว 

ส าหรับค าถามที่ว่า ปัจจุบันมีกลไกความร่วมมือในภูมิภาคอยู่เพียงพอหรือไม่นั้น  จากตัวอย่าง
กลไกความร่วมมือข้างต้น น่าจะสามารถตอบได้ว่า มีกลไกเพียงพอหรือบางท่านอาจจะกล่าวได้ว่า  มี
มากเกินพอ แต่ผลส าเร็จของ ความร่วมมือ ต่าง ๆ นั้นยังมีข้อสงสัย  ซ่ึงมีนักวิเคราะห์หลายรายตั้ง ข้อ
สังเกตุว่าความร่วมมือ ในระดับพหุภาคี  (Multilateral) จะประสบผลส าเร็จน้อยกว่าความร่วมมือใน
ระดับทวิภาค ี(Bilateral) นอกจากนี้ในหลายๆกิจกรรมความร่วมมือโดยเฉพาะกิจกรรมที่เป็นลักษณะ
การประชุม สัมมนาในระดับพหุภาคีจะเกิดผลส าเร็จน้อย เนื่องจากแต่ละประเทศ ขาดความจริงจังใน
การน าผลหรือข้อตกลงของการประชุมฯ ไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมหรือที่เรียกว่า NATO (No Action 
Talk Only)  
ข้อเสนอแนวทางด าเนินความร่วมมือเพื่อความม่ันคงทางทะเลตามกรอบประชาคมอาเซียน 

 จากปัญหาภัยคุกคามที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและผลประโยชน์ทางทะเลของประเทศใน
ภูมิภาค และกลไกความร่วมมือทางทะเลทั้งระดับพหุภาคีและทวิภาคีท่ีมีอยู่ตามที่กล่าวข้างต้ นที่ยังไม่
ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร  ดังนั้นประเทศในอาเซียนซึ่งตั้งเป้าจะเป็นประชาคม หนึ่งเดียวในปี ๒๕๕๘ 
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ควรจะต้องร่วมมือกันแก้ปัญหาอย่างจริงจัง ซ่ึงผู้เขียนเห็นว่าสามารถใช้กลไกความร่วมมือทั้ง ระดับพหุ
ภาคีและทวิภาคทีี่มีอยู่เดิมและที่จัดตั้งขึ้นใหม่ตาม Blueprint ตามท่ีกล่าวมาแล้วโดยเพ่ิมความจริ งจัง
ในการน ากรอบความร่วมมือไป ปฏิบัติให้มากขึ้นเพ่ือแก้ปัญหา ภัยคุกคามร่วม (Common Threats) 
ต่างๆ เช่น  

ปัญหาเขตแดนทางทะเล  ซ่ึงแต่ละประเทศที่ยังมีปัญหาเรื่องเขตแดนทางทะเลควรมุ่ง
แสวงหา แนวทางแก้ไขโดย อาจใช้รูปแบบ (Model) ลักษณะ เดียวกับการเจรจาแบ่งเขตทางทะเล 
ระหว่างไทย- เวียดนาม หรือการท าเป็นพื้นที่พัฒนาร่วม  (Joint Developing Areas- JDA) ระหว่าง
ไทย-มาเลเซีย เป็นต้น ส าหรับปัญหาการอ้างสิทธิ์เหนือหมู่เกาะสแปรตลีย์นั้น เนื่องจากประเทศคู่กรณี
ไม่มีเฉพาะประเทศในอาเซียนเท่านั้น ยังมี สาธารณรัฐประชาชนจีน และไต้หวันที่อ้างสิทธิในพ้ืนที่  
ประกอบกับมีบางประเทศในอาเซียนที่ไม่ใช่คู่ขัดแย้ง เช่น ไทย สิงคโปร์ พม่า ลาว และกัมพูชา ดังนั้น
การแก้ปัญหาของประเทศคู่ขัดแย้งควรที่จะท าในลักษณะทวิภาคี เช่น เดียว กันไม่ควร ใช้เวทีความ
ร่วมมือของอาเซียนในการเจรจาแก้ปัญหานี้ 

ปัญหาความไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกัน ซึ่งปัญหานี้ สามารถกระท าโดย ส่งเสริม การสร้าง
มาตรการสร้างความไว้วางใจ ระหว่างประเทศ  (Confidence Building Measures-CBM) และการ
สร้างความโปร่งใสทางทหาร (Transparency) โดยการแสดงความเปิดเผยโปร่งใสในนโยบายทาง
การทหาร แสดงเจตจ านงให้ชัดเจนในการพัฒนาก าลังรบเพื่อป้องกันอธิปไตยและรักษาผลประโยชน์
แห่งชาติ  และเปิดเผยข้อมูลในการจัดหายุทโธปกรณ์ รวมทั้งแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่าง
ผู้บังคับบัญชาและหน่วยเรือ (Staff Visit & Ship Visit) อย่างต่อเนื่องเพ่ือกระชับความสัมพันธ์ทาง
ทหารให้แน่นแฟ้นมากขึ้น นอกจากนี้ในการจัดท ายุทธศาสตร์หรือการฝึกทางทหารก็ไม่ควรที่จะตั้งอยู่
บนพื้นฐานที่ว่าประเทศเพ่ือนบ้านเป็นภัยคุกคาม(Threat Base) 

ปัญหาการก่อการร้ายทางทะเล  ถึงแม้ว่าในภูมิภาคนี้จะมีสถิติการเกิดเหตุการณ์ก่อการร้าย
ทางทะเลไม่บ่อยนัก แต่หากเกิดขึ้นแล้วจะก่อความเสียหายอย่างมหาศาล การป้องกันและการต่อต้าน
การก่อการร้ายเป็นเรื่องที่กระท าได้ค่อนข้างยาก ดังนั้นในเบื้องต้นประเทศในภูมิภาครวมทั้งประเทศ
ใกล้เคียงควร ส่งเสริมการรับรู้ข่าวสารทางทะเล  (Enhance Maritime Domain Awareness) ด้วย
การ เพ่ิมความร่วมมือใน กลไกท่ีมีอยู่  เช่น ศูนย์ ReCAAP-ISC ที่สิงคโปร์ในการแลกเปลี่ยน ข้อมูล
ข่าวสารเรื่องการก่อการร้าย ด้วยนอกเหนือจากเรื่องของโจรสลัดและการปล้นเรือ  นอกจากนี้ประเทศ
ในอาเซียนควรมีการฝึกร่วมการต่อต้านการก่อการร้ายต่อท่าเรือหรือแท่น /ฐานขุดเจาะน้ ามันและก๊าซ
ธรรมชาติในทะเลระหว่างกันซึ่งจะเป็นการป้องกันและป้องปรามการก่อการร้ายต่อสิ่งล่อแหลมเหล่านี้ 

ปัญหาโจรสลัดและการปล้นเรือในทะเล  การแก้ปัญหาโจรสลัดและการปล้น เรือในทะเลนั้น 
ในเบื้องต้นควรส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร โดยใช้ศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่
แล้ว เช่น ศูนย์ ReCAAP-ISC และศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ ของแต่ละประเทศ ให้เกิดประโยชน์
ร่วมกันให้มากที่สุด  และจัดให้มี การลาดตระเวนร่วมกันในพื้นท่ีที่เกิดโจรสลัด เช่นเดียวกับ การร่วม
ลาดตระเวนในช่องแคบมะละกาที่ท าให้สถิติการเกิดโจรสลัดลดลง ส าหรับปัญหาโจรสลัดโซมาเลียนั้น 
ประเทศสมาชิกอาเซียนซึ่งมีเรือสินค้าท่ีแล่นผ่านด่าวเอเดน ย่อมได้รับผลกระทบจากปัญหานี้ ด้วย จึง
ควรร่วมมือกันในการประกอบก าลังทางเรือของชาติในอาเซียน (เฉพาะประเทศท่ีพร้อม ) ไปปฏิบัติงาน
ร่วมกันในพ้ืนที่อ่าวเอเดนเพื่อเป็นการแสดงความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวของประเทศในอาเซียน โดยอาจ
ใช้รูปแบบเดียวกับประเทศในกลุ่ม EU   
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ปัญหาการกระท าผิดกฎหมายทางทะเล อ่ืน ๆ เนื่องจากพ้ืนที่อาณาเขตทางทะเลของหลาย
ประเทศในภูมิภาคเป็นพื้นที่ติดต่อกันและมีพ้ืนที่กว้างใหญ่ไพศาลซึ่งเป็นการยากท่ีประเท ศใดประเทศ
หนึ่งจะด าเนินการแก้ปัญหาเพียงล าพังได้ จึงควรเพิ่ม การลาดตระเวนร่วมกัน และมีการติดต่อสื่อสาร
ระหว่างหน่วยควบคุมการใช้ก าลังของแต่ละประเท ศได้ทันทีซึ่งสามารถด าเนินการได้โดยมี  Hotline 
ระหว่าง ศูนย์ปฏิบัติการ กองทัพเรือ ของแต่ละประเทศ  นอกจากนี้แล้ว  เพ่ือให้การแก้ปัญหามี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ควรมีการริเริ่มในการ จัดตั้งศูนย์ความร่วมมือทางทหารเพื่อการปราบปราม
อาชญากรรมข้ามชาติ และการกระท าความผิดอื่นในทะเล  

ปัญหาภัยธรรมชาติ  ปัญหาภัยธรรมชาตินับวันจะมีความรุนแรงและเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
โดยเฉพาะภัยทางทะเลซึ่งท าให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของ ประชาชนในหลายประเทศ 
ดังนั้น จึงควรจัดตั้งศูนย์ประสานงานปฏิบัติการช่วยเหลือ และบรรเทาสาธารณภัยทางทะเลของ
ภูมิภาคเพ่ือ เป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในการ ค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล 
ปฏิบัติการบรรเทาภัยพิบัติจากธรรมชาติ อุบัติภัย และ ภัยที่ก่อให้เกิด ความเสียหายขนาดใหญ่ 
นอกจากนี้ประเทศในกลุ่มอาเซียนควรที่จะสนุนทรัพยากร  เช่น เรือ อากาศยาน ในการช่วยเหลือซึ่ง
กันและกันเมื่อเกิดภัยพิบัติดังกล่าวด้วย 

ข้อเสนอในภาพรวม 

จากปัญหาภัยคุกคามของภูมิภาคและข้อเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาในแต่ละภัยคุกคามที่
กล่าวมาแล้วนั้น เนื่องจากแต่ละประเทศมี แนวทาง การใช้ก าลังทหาร หรือระเบียบปฏิบัติ ในการ
ด าเนินการต่าง  ๆ แตกต่างกัน  ดังนั้นประเทศในอาเซียนควร ร่วมกันจัดท าระเบียบปฏิบัติ (Standard 
Operating Procedure-SOP) ของความร่วมมือ ในการต่อต้านภัยคุกคามต่าง  ๆ เพ่ือให้ทุกชาติเข้าใจ
ตรงกันเช่นเดียวกับทีป่ระเทศในกลุ่มนาโตด าเนินการอยู่  และจัดให้มีการฝึกปฏิบัติการตาม SOP เพ่ือ
เป็นการสร้างขีดความสามารถ (Capacity Building) ในการปฏิบัติการต่าง ๆ ให้มีความใกล้เคียงกันด้วย 

นอกจากนี้ในเรื่องการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารทางทะเล ระหว่างกันที่ปัจจุบันมีกลไก 
ReCAAP-ISCที่สิงคโปร์อยู่แล้ว แต่ไม่น่าจะเพียงพอในด้านข้อมูลข่าวสารเนื่องจากศูนย์ดังกล่าวมุ่งเน้น
เฉพาะข่าวสารด้านโจรสลัดและการปล้นเรือเท่านั้นยังไม่รวมปัญหาภัยคุกคามอ่ืน เช่น การก่อการร้าย 
ทางทะเลและการท าผิดกฎหมายอ่ืน ๆ ทางทะเล ประกอบกับ  ๒ ประเทศในอาเซียนคือมาเลเซีย และ
อินโดนีเซีย ไม่ได้เข้าร่วมกลไก ReCAAP ดังนั้นจึงควรเพ่ิมการแลกเปลี่ยน ข้อมูลข่าวสารทางทะเลให้
มากขึ้นโดยเพ่ิมประเด็นข้อมูลข่าวสารให้ครอบคลุมภัยคุกคามทางทะเลทุกด้านที่กล่าวมาแล้ว โดย
อาจใช้กลไกท่ีจัดตั้งขึ้นตามกรอบประชาคมอาเซียนคือ AMF เป็นกลไกเริ่มต้นในการแสวงความ
ร่วมมือ และใช้ช่องทางศูนย์ปฏิบัติการของกองทัพเรือแต่ละประเทศในการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน 
ซึ่งในอนาคตอาจพัฒนาไปเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางทะเลของประเทศอาเซียน (ASEAN Maritime 
Information Sharing Center) ต่อไป 

การเตรียมการในส่วนของหน่วยงานด้านความม่ันคงทางทะเล    
ส าหรับการเตรียมการในส่วนของประเทศไทยในเรื่องนี้นั้น เนื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ

ความมั่นคงทางทะเลของไทยมีอยู่หลายหน่วย ตั้งแต่ระดับนโยบาย ได้แก่ กระทรวงการต่างประเทศ 
กระทรวงกลาโหม และส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) และในระดับปฏิบัติที่เป็นทั้งหน่วย
ปฏิบัติงานหลัก และหน่วยปฏิบัติ งานร่วมอีกหลายหน่วย โดยมีศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) เป็นศูนย์กลางในการ ประสานระหว่างหน่วย ซ่ึงมีหน่วยหลัก
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ใน ศรชล. ได้แก่ กองทัพเรือ  กรมเจ้าท่า ต ารวจน้ า กรมประมง กรมศุลกากร และกรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง  ซ่ึงหน่วยงานเหล่านี้ ถือว่ามีความส าคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน  ดังนั้นผู้เขียนเห็นว่า
การเตรียมการในภาพรวมเรื่อง ความร่วมมือเพ่ือ ความมั่นคงทางทะเล ของไทย ในปัจจุบันน่าจะใช้
ช่องทางของ  ศรชล .ในการเตรียมการ เนื่องจากจะสามารถครอบคลุมงานต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับความ
มั่นคงทางทะเลได้มากที่สุด  
ส่งท้าย 

 จากความมุ่งหวังของประเทศในกลุ่มอาเซียนที่จะท าให้เป็นประชาคมเดียวกัน ทั้ง ประชาคม
การเมืองและความม่ันคง ประชาคม เศรษฐกิจ และ ประชาคม สังคมและวัฒนธรรม ซึ่งอาเซียนได้
ก าหนดค าขวัญ (Motto) ไว้ว่า “วิสัยทัศน์เดียว อัตลักษณ์เดียว ประชาคมเดียว (One Vision, 
One Identity, One Community)” ซ่ึงถือว่าเป็นสิ่งท้าทาย (Challenges) ของประเทศใน
อาเซียนว่าจะเห็นส าเร็จผลเป็นรูปธรรมหรือไม่  โดยเฉพาะในด้านความมั่นคงที่ปัจจุบันหลายประเทศ
ยังมีประเด็นปัญหาความขัดแย้งกันทั้งเรื่องเขตแดนทั้งทางบกและทางทะเล เรื่อง การขาดความไว้เนื้อ
เชื่อใจซึ่งกันและกัน และการร่วมมือกันแก้ปัญหาภัยคุกคามในรูปแบบต่าง ๆ   
 อย่างไรก็ตามการที่จะเห็นผลส าเร็จของการเป็นประชาคมอาเซียนตามเป้าที่ตั้งไว้หรือไม่นั้น 
ก็ข้ึนอยู่กับความ จริงใจ ความตั้งใจของทุกภาคส่วน ในทุกประเทศที่จะต้องร่วมมือร่วมใจกันเดิน หน้า
ต่อไป เนื่องจากทุกประเทศให้เห็นชอบร่วมกันไปแล้วทั้งเรื่องเป้าหมายการเป็นประชาคมเดียวกันและ
แผนการด าเนินการคือ Blueprint ในแต่ละเสาหลัก ดังนั้นผู้เขียนขอยกค าพูดของ ผศ.ดร. บุญส่ง  
 ไข่เกษ  รองประธานคณะท างานวิชาการสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ที่ได้
บรรยายในการประชุมวิชาการ ๔ สถาบัน เมื่อ ๗ ก.พ.๕๕ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เกี่ยวกับการ
เป็นประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ ว่า “ถึงไก่ไม่ขัน ตะวันก็ขึ้น”หมายความว่าประเทศในอาเซียนจะ
พร้อมหรือไม่พร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และไม่ว่าจะส าเร็จตามเป้า หมายหรือไม่ก็ตาม ทุก
ประเทศและทุกภาคส่วนต้องเดินหน้า ตามแผนงานที่วางไว้เพราะทุกชาติในอาเซียนได้มีฉันทามติ
ร่วมกันไปแล้ว 
 
เอกสารอ้างอิง  
 
กระทรวงกลาโหม. ส านักนโยบายและแผน. กองอาเซียน. เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเรื่อง 

การเตรียมความพร้อมของกองทัพไทย เพื่อสนับสนุนความร่วมมือด้านความม่ันคงในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน เมื่อ ๒ – ๔ มีนาคม ๒๕๕๔. กรุงเทพมหานคร  : ส านักนโยบายและแผน 
กระทรวงกลาโหม, ๒๕๕๔. 

กระทรวงการต่างประเทศ. กรมอาเซียน.  แผนงานการจัดตั้งประชาคมการเมืองและความม่ันคง 
อาเซียน (ASEAN Political - Security Community - APSC Blueprint), 
กรุงเทพมหานคร :  กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ, ๒๕๕๓.  

_________. แผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน . กรุงเทพมหานคร: กรม 
อาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ, ๒๕๕๔. 

บุญส่ง  ไข่เกษ,ดร.รองประธานคณะท างานวิชาการสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
บรรยายในการประชุมวิชาการ ๔ สถาบัน เมื่อ ๗ ก.พ.๕๕ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

Banlaoi , Rommel C. “Maritime Terrorism in Southeast Asia”. Naval War College  



 11 

Review. Vol. 58 No.4. Autumn ,2005. 
Bateman, Sam, “International Solutions to problems of Maritime Security – Thinking  

Globally, Act Regionally.”Maritime Studies. November- December, 2004. 
Bradford, John F. “The growing prospects for Maritime Security Cooperation in  

Southeast Asia”. Naval War College Review. Vol. 58. No.3. Summer, 2005. 
Guan, C. Kwa and Skogan, K. John. Maritime Security in South East Asia. Routledge. 

New York. USA,2010. 
Moeada, Noel M. “Regional Maritime Security Initiatives in the Asia Pacific:  

Problems and Prospects for Maritime Security Cooperation.” STiftung  
Wissenchaft und Politik(WSP). Berlin. September, 2006. 

Rahman, Chris., Naval Cooperation and Coalition Building in Southeast Asia and  
Southwest Pacific: Status and prospect. Royal Australian Navy. Sea Power 
Centre and centre for Maritime Policy. Working Paper No. 7.  October, 2001. 

______.“The International Politics of Combating Piracy in Southeast Asia.” In Peter  
Lehr. ed., Violence at Sea: Piracy in the Age of Global Terrorism.  
Routhledge. New York, 2007. 


