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คํานํา 
 

การปองกันและรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล เปนภารกิจสําคัญที่กองทัพเรือไดรับมอบหมาย
จากรัฐบาล  ในอันที่จะสรางความมั่นคง  ความมั่นใจ และความสงบเรียบรอย ในการดําเนินกิจการตาง ๆ 
ทางทะเลทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือความเจริญรุงเรืองของเศรษฐกิจและความกินดีอยูดีของประชาชน 
 เอกสารเลมน้ี มีความมุงหมายที่จะใหความรูแกประชาชนทั่วไป ในเรื่องที่เกีย่วของกับความสําคัญ
ของทะเล ผลประโยชนของชาติทางทะเลและการดําเนินกิจกรรมทางทะเล สภาวะแวดลอมทางทะเลของ
ประเทศที่จะตองปองกันและรักษา  บทบาทและคุณลักษณะสําคัญของกองทัพเรือ ในการปองกันและรักษา
ผลประโยชนของชาติทางทะเล ตลอดจนจุดมุงหมายในการพัฒนากําลังทางเรือ ที่ใชในการปฏิบัติภารกิจที่
ไดรับมอบหมายใหดําเนินการ   รวมทั้งจะไดแสดงใหเห็นถึงคุณลักษณะเดนของกองทัพเรือ   ในการทําการ
รบท้ังสามมิติทั้งบนผิวน้ํา ใตนํ้า และในอากาศ โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องของ ความพรอมรบ 
(Readiness)  ความออนตัว (Flexibility) การปฏิบัติการไดในระยะไกลและอยูในพื้นที่ได
นาน (Self-sustainability) และความคลองตัว (Mobility) ซ่ึงทั้ง ๔ ประการนี้เปน
ลักษณะเดนที่กาํหนดใหกําลังทางเรือ มีความเหมาะสม อยางแทจริง ในการธํารงเอกราชและอธิปไตยของชาติ
ทางทะเล ปกปองคุมครองและรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล และชายฝง รวมทั้งภารกิจอ่ืน ๆ ที่
กองทัพเรือ ไดรับมอบหมายจากรัฐบาลใหดําเนินการ  
 คณะทํางานพิจารณาและจัดทําเอกสารอางอิงของกองทัพเรือ ดานการศึกษาชั้นสูง หวังเปนอยางยิ่งวา
เอกสารอางอิงของกองทัพเรือเลมน้ี จะเปนประโยชนทั้งในดานการศึกษาและใชอางอิงในการศึกษา คนควา 
วิจัยของหนวยงานตาง ๆ ของกองทัพเรือ  หากทานใดพบขอบกพรองที่สมควรแกไขปรับปรุงเพ่ือใหเอกสาร
เลมน้ีมีความสมบูรณมากยิ่งข้ึน ขอไดกรุณาสงขอคิดเห็นมายังคณะทํางานพิจารณาและจัดทําเอกสารอางอิง
ของกองทัพเรือ ดานการศึกษาช้ันสูง ณ สถาบันวิชาการทหารเรือช้ันสูง ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล 
จังหวัดนครปฐม จักเปนพระคุณอยางสูง 
     คณะทํางานพิจารณาและจัดทําเอกสารอางอิงของกองทัพเรือ 
       ดานการศึกษาชั้นสูง 
 



สารบัญ 
 

           หนา 
คํานํา ก 
 
บทที่ ๑ ผลประโยชนของชาติทางทะเล ๑ 
 ความสําคัญของทะเล ๑ 
 ผลประโยชนของชาติทางทะเล ๓  พ้ืนที่ผลประโยชนทางทะเลของประเทศ ๔ 
 การคาทางทะเล ๕ 
 ทรัพยากรธรรมชาติในทะเล ๗  สิ่งแวดลอมและระบบนิเวศของทะเลไทย ๘ 
 เสรีภาพในการใชทะเล ๙ 
  
บทที่ ๒  สภาวะแวดลอมทางทะเลที่สําคัญของประเทศ ๑๑ 
 สภาพทางภูมิศาสตร ๑๑ 
 สภาวะแวดลอมทางกายภาพ ๑๒  กฎหมายระหวางประเทศที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานในทะเล ๑๘ 
 
บทที่ ๓ การปองกันและรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล ๒๐  การใชและการวางกําลังทางเรือ ๒๐ 
 แนวความคิดในการปองกันและรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล ๒๑ 
 การใชกําลังอํานาจทางทะเลในการปฏิบัติการทางทหาร ๒๒ 
 การใชกําลังอํานาจทางทะเลในการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือจากการทําสงคราม ๒๔ 
 ภัยคุกคามทางทะเล ๒๗  จุดออนในการปองกันและรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล ๓๐ 
 
บทที่ ๔ หนวยงานในการปองกันและรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล ๓๒ 
 หนวยงานในการดําเนินการกับภัยทั่วไปที่ไมใชภัยทางทหาร ๓๒ 
 หนวยงานในการดําเนินการกับภัยทางทหาร ๓๖ 

 
 

           หนา 



บทที่ ๕ หนาที่และการปฏิบัติงานของกองทัพเรือ ๓๗  ประวัติกําลังรบของกองทัพเรือ ๓๗ 
 ยุทธศาสตรการปองกันประเทศ ๓๙ 
 บทบาทของกองทัพเรือ ๓๙ 
 ประวัติการพัฒนากําลังทางเรือของไทย ๔๐ 
 การจัดเตรียมกาํลังทางเรือ ๔๓ 
 
บทที่ ๖ บทสรุป ๔๔ 
 
บรรณานุกรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ ๑  
ผลประโยชนของชาติทางทะเล 

(National Maritime Interests) 
 
ความสําคัญของทะเล 

 
"อิทธิพลอันลึกซ้ึงของการคาทางทะเล  ซ่ึงมีผลตอความม่ังคั่งและพลังอํานาจของชาติ  เปนที่รูจัก

กันมาชานาน  กอนท่ีจะตระหนักถึงหลักการอันแทจริงวา การคาทางทะเลคือปจจัยกํากับความเจริญเติบโต  
และความรุงเรืองของชาติ  นานาชาติตางพากันแสวงหาสิทธิครอบครองผลประโยชนสวนใหญในทะเล  โดย
พยายามกีดกันผูอ่ืนทุกวิถีทาง  ทั้งโดยสันติวิธีและดวยความรุนแรง  เม่ือไมสมหวงัก็กลายเปนชนวน
สงคราม"  
 
                                                                              นาวาเอก อัลเฟรด เทเยอร 
มาฮาน 

 
ทะเลมีประโยชนมหาศาลแกมวลมนุษยมาตั้งแตมนุษยเริ่มรูจกัทะเล  ในระยะแรกไดใชเปนที่จับสัตว

นํ้าสําหรับบริโภค   ตอมาก็ใชเปนเสนทางคมนาคมไปมาหาสูกันจากเมืองหนึ่งไปอีกเมืองหนึ่ง ตอจากน้ันได
ขยายไปเปนการคาระหวางกัน จากการคาก็ขยายออกไปถึงการสงกําลังทหารไปลาอาณานิคมนําความเจริญมา
สูประเทศแม มนุษยใชทะเลตามนัยดังกลาวนี้มากข้ึนทุกที ในสงครามโลกครั้งที่ ๒ ทะเลไดแสดงประโยชน
อยางเดนชัด ในแงที่เปนเสนทางคมนาคมขนสงอาวุธยุทโธปกรณที่มีประสิทธิภาพที่สุด คือ สะดวก ประหยัด 
ปลอดภัย และสามารถขนสงไดในปริมาณสูงสุด  ไมมีวิธีการขนสงอยางอ่ืนจะทดแทนได  หลังสงครามโลก
คร้ังที่ ๒ เปนตนมา มนุษยคนพบวานอกจากทะเลจะเปนแหลงทรัพยากรธรรมชาติประเภทพืชและสัตวนํ้าแลว 
พื้นดินใตทะเลยงัเต็มไปดวยแรธาตุตาง ๆ และปโตรเลียมอกีดวย ซ่ึงสามารถใชเปนวัตถุดิบและเชื้อเพลิงใน
การปอนโรงงานไดเปนเวลานาน ทะเลจึงทวีความสําคัญตอมนุษยยิ่งข้ึน   และเปนเหตุใหแตละประเทศตางก็
พยายามจะครอบครองทะเลไวใหมากท่ีสุด เพราะถือวาเปนปจจัยสําคัญในการตัดสินความไดเปรียบทางการ
เมือง  เศรษฐกิจ  สังคมจิตวิทยา  การทหาร รวมทั้งดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   โดยเฉพาะอยางยิ่ง
โลกในยุคเศรษฐกิจไรพรมแดน   การขยายตัวอยางรวดเร็วของการคาทั้งระดับภูมิภาคและระดับโลก ไดเสริม
ใหทะเลมีบทบาทสําคัญยิ่งข้ึนในฐานะที่เปนเสนทางคมนาคมขนสงหลัก นอกเหนือจากการเปนแหลงทรัพยากร
อันเปนปจจัยในการผลิตสินคา  เพ่ือการอุปโภคบริโภคทั้งในประเทศ  และสงไปจําหนายยังตางประเทศ 
 ประวัติศาสตรความสัมพันธระหวางประเทศตาง ๆ ก็คือประวัติของการติดตอสัมพันธ เพื่อการแสวง
ประโยชนในดานการคาระหวางประเทศนั่นเอง บุคคลสําคัญของชาติตาง ๆ  ทั้งนักการเมือง  การทูต หรือ
นักการทหารที่แรกเดินทางมายังประเทศเพื่อนบานและประเทศไทย ตางก็มาเพ่ือเปดความสัมพันธเพ่ือ
ดําเนินการทางการคาระหวางประเทศทั้งสิ้น    การมาถึงของ  เซอร  จอหน  บาวริ่ง    (SIR  John  



BOWRING)   หัวหนาคณะราชทูตที่    พระนางเจาวิกตอเรียแหงอังกฤษ  เม่ือป พ.ศ.๒๓๙๘ ใน
สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ก็มาเจรจาทําสัญญาทางการคากับไทย และประสบความสาํเร็จ 
ติดตามดวยสหรัฐฯ ในป พ.ศ.๒๓๙๙ เดนมารก พ.ศ.๒๔๐๑ ฮอลแลนด พ.ศ.๒๔๐๓   รัสเซีย พ.ศ.
๒๔๐๕   เบลเยี่ยม อิตาล ีนอรเวย และ สวีเดน ในป พ.ศ.๒๔๑๑ ตางเดินทางมาทางทะเลทั้งสิ้น สัญญา
การคาในยุคน้ี ไทยยอมให สิทธิสภาพนอกอาณาเขต (Extraterritoriality) กําหนดภาษีตายตัว 
และที่สําคัญไมมีกําหนดหมดอายุ จึงใหประโยชนแกคูคาของไทยเปนอันมาก 
 สิทธิสภาพนอกอาณาเขต  หมายถึง   การที่รัฐหนึ่งสามารถดําเนินการบางประการในอาณาเขต
ของรัฐอื่น   ซ่ึงถือวาเปนอํานาจหรือสิทธิพิเศษ   ซ่ึงไดจากกฎหมายระหวางประเทศ  หรือสนธิสัญญา  เชน  
รัฐหนึ่งมีสิทธิในการตัดสินคดซ่ึีงพลเมืองของตน กระทําการละเมิดกฎหมายของรัฐที่ไดไปอาศัยพํานักอยู ใน
ปจจุบันยังมีใหแกประมุขของประเทศ หรือเจาหนาที่ทางการทูต หรือเจาหนาที่ทางการทหารของตางประเทศ 
ซ่ึงพํานักอยูในประเทศหนึ่ง รวมตลอดถึงผูล้ีภัยทางการเมือง และเรือรบของตางประเทศ  ซ่ึงอยูในนานน้ํา
ของประเทศอื่น  แมเรือสินคาในบางครั้งก็อาจจะไดรับสิทธินี้ดวย 
 การคาระหวางประเทศทางทะเลเปนแหลงรายไดสําคัญ  ที่ทําใหประเทศผูประกอบการคาประสบ
ความมั่งค่ัง เจริญรุงเรือง สงผลใหประเทศมคีวามมั่นคง และมีอํานาจในสงัคมระหวางประเทศ เม่ือความม่ัง
ค่ังอันเกิดจากการคาทางทะเลเปนที่ประจักษ การแกงแยงแขงขันจึงสูง เกิดปญหานําไปสูการแขงขันและกีดกัน
ดวยกําลัง กองทัพเรือจึงถือกาํเนิดข้ึนจากความตองการที่จะปกปองคุมครอง และสนับสนุนการคาทางทะเล
ของตน จนไดกลายเปนองคประกอบสําคัญของการคาทางทะเลมาแตอดีต ในสมัยลาอาณานิคมของประเทศ
ทางตะวันตก  เชน  สเปน โปรตุเกส ฮอลแลนด ฝรั่งเศส อังกฤษ เปนตน มาจนถึงปจจุบัน เพราะนอกจาก
จะใชกําลังทางเรือ  ในการคุมครองปองกันการคาทางทะเลของตนแลว  ยังใชในการขัดขวางหรือทําลายการคา
ของประเทศคูแขงขันอีกดวย  กองทัพเรือกับการคาทางทะเลจึงมีความสัมพันธเกี่ยวของใกลชิดกัน    เม่ือ
การคาทางทะเลของประเทศใดมั่งคั่งรุงเรือง กองทัพเรือของประเทศนั้นก็พลอยเขมแข็งใหญโต  สงผลให
ประเทศมีความมั่นคงไปดวย  แตหากเมื่อกองทัพเรือน้ันตองเสียหายหรือสญูสลายไปดวยการรบ หรือดวย
เหตุใดเหตุหนึ่ง ผลท่ีติดตามมาก็คือ ความเสื่อมถอยของเศรษฐกิจการคา และความเสื่อมโทรมของชาติน้ันใน
ที่สุด ตัวอยางของความเสื่อมโทรมอันน้ีไดแก ความออนแอของกองเรือ สเปน และโปรตุเกส ซ่ึงพายแพแก
อังกฤษ ยังผลใหการคาขายและแสวงอาณานิคมของทั้งสองประเทศตองยุติลง และตกเปนของอังกฤษไปใน
ที่สุด 

สถานการณของการดําเนินการคาทางทะเลและการแขงขันในอดีต ยังตองอาศัยกําลังทหารชวย
แกปญหา หรือบีบบังคับชาติที่ออนแอกวาตามแนวทางของ  การทูตแบบเรือปน  (Gun Boat 
Diplomacy)  การแยงตลาดการคาของอังกฤษในอินเดียไดสําเร็จ ก็เน่ืองจากความสามารถในการใช
กําลังทางเรือของอังกฤษ  ทําลาย  สมุททานุภาพ (Sea Power) ของคูแขงขัน  ซ่ึงไดแก โปรตุเกส
กอน และ ฮอลแลนดกับฝรั่งเศสในอันดับตอไป การเปดประตูญี่ปุนเพ่ือการคาของสหรัฐฯ โดย นายพลเรอื
จัตวา แมททิว เพอรี่ (Commodore Matthew PERRY) เม่ือป พ.ศ. ๒๔๗๙ ก็เปนเชิง



บีบบังคับดวยอํานาจเรือรบ หรือถึงแมกับประเทศไทย เม่ือ นาย ทาวนเซน  ฮารีส  (Townsend 
HARRIS)  ทูตสหรัฐฯ ซ่ึงเดินทางมาไทยเพื่อติดตอการคาในปลายรัชกาลที่ ๓  ประมาณป พ.ศ.
๒๓๙๓  แตไดรับการปฏิเสธ ถึงกับบันทึกขอคิดเห็นเสนอแนะรัฐบาลสหรัฐฯ วา “วิธีที่เหมาะในการเจรจากับ
สยามก็คือ ใหสงเรือรบสัก ๒ หรือ ๓ ลํา ขนาดกนิน้ําลึกไมเกิน  ๑๖ ฟต ใหมาถึง ในเดือนตุลาคม 
(เนื่องจากจะเปนฤดูน้ําเหนือหลากและน้ําทะเลหนุน ระดับน้ําจะสูงที่สุดในรอบป เรือกลไฟขนาดใหญ
สามารถเขามาในแมน้ําเจาพระยา ลึกถึงทาเตียนไดโดยงาย) และโดยทันทกี็เดินทางเขากรุงเทพฯ ทําการยิง
สลุต โดยวิธีนีค้งใชเวลาทําสัญญาไมกี่วัน แทนที่จะเปนหลายสัปดาหอยางขาพเจา” และนี่ก็แสดงใหเห็นถึง
ความสัมพันธเกีย่วของของกองทัพเรือกับการคาทางทะเลในยุคลาอาณานิคมวา   นอกจากจะมีบทบาทในดาน
การคุมครองปองกันการคาทางทะเลของตน และขัดขวางทําลายการคาทางทะเลของประเทศคูแขงขัน ซ่ึงเปน
บทบาทโดยตรงแลว กองทัพเรอืยังทําหนาที่ในดานการเมือง การทูต เพื่อหาตลาด ฐานทัพ และวัตถุดิบจาก
โพนทะเล  ในรูปของ อาณานิคม มาสนับสนุนการผลิตภาคอุตสาหกรรมเพื่อการคาของประเทศแมอีกดวย 

 
ผลประโยชนของชาติทางทะเล 
 

ผลประโยชนของชาติ  (National  Interests)  คือสิ่งที่ดีตอประเทศชาติเปนสวนรวม  
ในการดําเนินกจิการระหวางประเทศ สิ่งที่ดีตอประเทศชาติเปนสวนรวม ในเรื่องกิจการภายในประเทศเรียกวา 
ผลประโยชนของประชาชน (Public Interests)    ผลประโยชนของชาติเปนเปาหมาย และความ
ปรารถนาอันสูงสุดที่ตอเน่ืองและถาวรของชาติ ซ่ึงทุกประเทศมีเหมือนกันอยู ๒ ประการ คือ ความอยูรอด 
(Survival) เปนลําดับแรก ตามดวย ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ (Economic Well-
Being)  สวนที่เหลือก็คงแตกตางกันไปตามอุดมการณและความตองการของแตละประเทศ  

ผลประโยชนของชาตินับไดวาเปนสิ่งปรารถนาสูงสุดของคนในชาติ และเปนที่มาของการกําหนด
เปาหมายในการดําเนินการท่ีเราเรียกวา วัตถุประสงคแหงชาติ (National Objectives) รวมทั้ง
นําไปสูการกําหนดยุทธศาสตรชาติดวย ประเทศไทยไดกําหนดผลประโยชนของชาติไว ๔ ประการ คือ  

๑. การดํารงอยูของรัฐโดยมีเอกราช อธิปไตยและบูรณภาพแหงดินแดน  
๒. ความเกษมสุขสมบูรณของประชาชน ความเจริญกาวหนาโดยสวนรวมของชาติทั้งทางเศรษฐกิจ

และสังคม  
๓. มีสถาบันการปกครองที่อํานวยประโยชนแกประชาชน  
๔. ความมีเกียรติและศักด์ิศรีในประชาคมระหวางประเทศ 
เม่ือเราพูดถึง ผลประโยชนของชาติทางทะเล (Maritime Interests) สวนใหญจะนึกถึง

ประโยชนจากทะเลในดานทรัพยากรธรรมชาติทั้งท่ีมีชีวิตและไมมีชีวิต ที่เราสามารถหาไดจากทะเล พวกท่ีมี
ชีวิต ไดแก กุง หอย ปู ปลา และสิ่งที่มีชีวิตในทะเลทั้งหมด สําหรับสิ่งที่ไมมีชีวิต ไดแก แรธาตุ นํ้ามัน 
พลังงาน เปนตน  การขุดพบกาซธรรมชาตใินอาวไทย ยิ่งเพ่ิมความสําคัญในดานทรัพยากรธรรมชาติจากทะเล



ใหสูงข้ึนไปอีก แตในปจจุบันการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเลมิไดมีแตเฉพาะการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติเทาน้ัน   การมีเอกราชและอธิปไตยเหนือนานนํ้าและชายฝงของประเทศที่ไดประกาศไว 
ตามกฎหมายระหวางประเทศ เพื่อประโยชนในการแสวงหาทรัพยากร การใชเปนเสนทางการคมนาคม ติดตอ
คาขายและขนสง ก็ถือวาเปนผลประโยชนของชาติ ตามที่ไดกําหนดไวในผลประโยชนของชาติที่ตองไดรับการ
ปองกันและรักษาเอาไวดวยเชนกัน สภาความมั่นคงแหงชาติไดแบงผลประโยชนของชาติทางทะเลออกเปน ๓ 
สวน คือ 

๑) เอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแหงดินแดนทางทะเล 
๒) ความปลอดภัย ความเรียบรอยและบรรยากาศที่เอื้ออํานวยตอการประกอบอาชีพของประชาชน 

และการประกอบการทางเศรษฐกิจ 
๓) ผลประโยชนสูงสุดทางดานเศรษฐกิจจากทะเล ทั้งดานทรัพยากรธรรมชาติ 

สิ่งแวดลอม และผลประโยชนตอเน่ืองในรูปแบบอื่นทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
 จากผลประโยชนของชาติทางทะเลดังกลาว ตอมาเม่ือ วันท่ี ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๓๖  ไดมีมติ
คณะรัฐมนตรีกําหนดนโยบายเพื่อรักษาผลประโยชนของชาติดานทะเล ๖ ประการ ไดแก 
 ๑) มุงหมายที่จะสงเสริมขีดความสามารถของกองทัพใหเหมาะสม และเพียงพอตอความจําเปน
เพ่ือดูแลการปกปองอธิปไตย ผลประโยชน ตลอดจนการรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยทาง
ทะเล 
 ๒) มุงหมายที่จะยึดหลักกฎหมายระหวางประเทศในการใชการแสวงหาและการแบงปน
ผลประโยชนกับ ประเทศเพือ่นบานอยางเหมาะสม ใชการเจรจาแกไขปญหาความขัดแยงบนพื้นฐานของ
สวนรวม และกฎเกณฑระหวางประเทศ 
 ๓) เพ่ือใหทะเลมีความปลอดภัย   และมีความเหมาะสมในการเดินเรือการประกอบอาชีพ  การ
ดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ถูกตองและเกิดประโยชนสูงสุด 
 ๔) อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติทั้ง
ปวงบริเวณชายฝง ใหสามารถยงัประโยชนแกสวนรวมไดอยางตอเน่ืองในระยะยาว 
 ๕) สงเสริมกิจกรรมประมงทั้งในและนอกนานนํ้า เพื่อใหเปนแหลงจางงานและแหลงรายไดที่
สําคัญของประเทศ    โดยดูแลใหสอดคลองและสมดุลยกับการอนุรักษและการฟนฟูสัตวนํ้า   โดยให
ผูประกอบการไดรับความคุมครองและดูแลอยางเหมาะสม 

๖) สงเสริมสนับสนนุใหมีระบบการขนสงทางทะเลอยางมีประสิทธิภาพ และมีโครงสรางพ้ืนฐานที่
จําเปนอยางเพียงพอ เพ่ือสนับสนุนการคาระหวางประเทศของไทยใหสามารถแขงขันกับตางประเทศได และ
สามารถนํามาใชสนับสนุนการปองกันประเทศไดในยามจําเปน 

 
 
 



พ้ืนที่ผลประโยชนทางทะเลของประเทศ 
 

พ้ืนที่ทางทะเลที่เราตองปองกันและรักษาเพื่อใชในการแสวงหาทรัพยากร หมายถึงพ้ืนที่ทะเลอาณา
เขต ๑๒ ไมลทะเลจากฝง ที่เรามีสิทธิครอบครองมีอธิปไตยอยางเต็มที่ ยกเวนใน ชองแคบ (Straits) 
นานน้ําหมูเกาะ (Archipelagic Waters) ที่ใชเปนเสนทางเดินเรือนานาชาติ กบัพ้ืนที่ เขตไหล
ทวีป (Continental Shelves) และ เขตเศรษฐกิจจําเพาะ (Exclusive Economic 
Zone) ท่ีนับเนื่องจากชายฝงออกไปอีก ๒๐๐ ไมลทะเล ที่เราประกาศขอสงวนเปนเจาของทรัพยากรทั้งปวง 
ทั้งในน้ํา บนผิวและใตผิวทองทะเล 

อันท่ีจริงเขตไหลทวีปนี้แมกฎหมายระหวางประเทศจะใหความกวางไวตั้งแต ๒๐๐ ไมล
ทะเลขึ้นไป จนอาจถึง ๓๕๐ ไมลทะเลไดในบางกรณี  และเขตเศรษฐกิจจําเพาะกวางสูงสุด ๒๐๐ ไมลทะเล   
แตเพราะอาวไทยกวางไมถึง ๔๐๐ ไมลทะเล  จึงเกิดการเหลือ่มทับกันของแตละประเทศขึ้น 

 
การคาทางทะเล 
 

การคาระหวางประเทศของไทยถึงกวารอยละ ๙๐ ยังเปนการคาทางทะเล น่ันก็คือการลําเลยีงขนสง
สินคาสวนใหญทั้งการสงออกและนําเขายังกระทําโดยทางเรือ    เสนทางลําเลียงขนสงทางทะเลไทยจากทาเรือ
ใหญบริเวณกนอาวไทยสวนใหญ จะทอดผานอาณาเขตทางทะเลในอาวไทย และทะเลจีนใต กับอีกสวนผาน
ชองแคบมะละกา และจากทาเรือดานทะเลอันดามันไปสู หรือมาจากประเทศคูคาของไทย ซ่ึงแตเดิมเม่ือ
ผลผลิตทางเกษตรยังเปนหลักในการสงออก  คูคาสําคัญไดแกประเทศบริเวณเอเชียตะวันออก ไดแก ฮองกง 
ญี่ปุน ฟลิปปนส และตอมาดวยผลผลิตทางอุตสาหกรรม คูคาของไทยไดขยายไปทั่วโลก  โดยเฉพาะสหรัฐฯ 
กลุมประชาคมยุโรป ในปจจุบันตลาดสงออกที่สําคัญไดกลับมาเปนประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก 

การคาทางทะเลมีวงจรที่เกี่ยวของอยูกับ การขนสงทางเรือ (Merchant Shipping) เพ่ือ
การนําเขาและสงออก แหลงผลิตหรือแหลงอุตสาหกรรม แหลงวัตถุดิบ และแหลงตลาด รวมทั้งแหลงแรงงาน
และพลังงานตาง ๆ เพ่ือการผลิตดวย เปนวงจรที่ตองเติบโตและความตอเนื่องมีความสําคัญ เหมือนลม
หายใจเขาออกทีต่องดํารงไวอยางตอเน่ือง เหมือนชีวิตคน  เหมือนชีวิตชาติ  เพราะหากสะดดุหรือหยุดลงใน
สวนใด  ยอมหมายถึงความพินาศทางเศรษฐกิจของประเทศ ผูลงทุนจะลมละลาย คนสวนใหญจะวางงาน 
ความมั่นคงของรัฐบาลและของรัฐจะกระทบกระเทือน เกิดความระส่ําระสายเดือดรอนสุดประมาณได 

การขาดดุลบัญชีเดินสะพัด จากการที่เรือสินคาไทยสามารถขนสงสินคาเขา-ออกประเทศ  ได
ประมาณรอยละ  ๑๐ ยังไมรายแรงเทากับปญหาดานความอยูรอดของประเทศ จากการพึ่งพาเรือสินคา
ตางประเทศมากเกินไป  ทั้งนี้ เน่ืองจากไมนอยกวารอยละ ๙๐ ของรายไดที่เขาประเทศไทยมาจากการคาทาง
ทะเล ประกอบกับเมืองทาสําคัญของไทยมีอยูเฉพาะดานอาวไทยเทาน้ัน  หากเสนทางคมนาคมทางทะเลเขาสู
อาวไทยถูกปดจากการวางทุนระเบิดในชองแคบมะละกา  โดยผูกอการรายสากลหรือโดยบางประเทศที่มีความ
ขัดแยงกัน  เศรษฐกิจไทยจะเปนอัมพาต หรืออยางนอยคาครองชีพและสินคาไทยที่สงไปขายยังตางประเทศ



ยอมตองมีตนทุนสูงข้ึน จากการข้ึนคาระวางและคาประกันภัยตอความเสี่ยงจากการเดินเรือเขาออกอาวไทยใน
ภาวะวิกฤต ิ  อันอาจสงผลใหสินคาไทยไมสามารถแขงขันในตลาดโลก  และสูญเสียตลาดตางประเทศใหแก
ประเทศคูแขงขันไปในที่สุด 



 ผลิตภัณฑในประเทศและการคาระหวางประเทศของไทย 
 

ป ผลิตภัณฑ 
ประชาชาติ 
ในประเทศ 
GDP 

(ลานบาท) 

มูลคาการ 
สงออก-นําเขา 

 
 

(ลานบาท) 
%GDP 

ปริมาณสินคา 
เขา-ออก 
ทั้งหมด 

 
(พันตัน) 

ปริมาณสินคา
เขา-ออกที ่
ขนสงทาง
ทะเล 

(พันตัน) 

% ของ
การ 

สงออก- 
นําเขา 

หมาย
เหตุ 

2531 
2532 
2533 
2534 
2535 
2536 
2537 
2538 

1,559,80
0 

1,857,00
0 

2,186,00
0 

2,507,00
0 

2,827,00
0 

3,163,90
0 

3,600,90
0 

4,120,00
0 

   916,726   
59 

1,178,451   
63 

1,442,776   
66 

1,684,847   
67 

1,858,025   
66 

2,110,729   
67 

2,518,514   
70 

2,897,731   
70 

54,943 
67,613 
72,854 
79,875 
88,689 
89,799 

102,404 
100,410

53,527 
60,088 
69,432 
76,051 
83,936 
84,759 
96,311 
95,082 

97 
96 
95 
95 
95 
94 
94 
95 

 

 
ที่มา: กรมเศรษฐกิจการพาณิชย 

 
ประเทศไทยไดเปลี่ยนโครงสรางจากการเปนประเทศเกษตรกรรม มาเปนประเทศอุตสาหกรรม

โดยในระยะแรกเปนการผลิตเพื่อทดแทนการนําเขา   จนขณะนี้เปนการผลิตเพ่ือสงออกไปจําหนายใน
ตางประเทศ  สดัสวนผลผลิตภาคการเกษตรลดลงจากรอยละ ๑๒ ในป พ.ศ.๒๕๓๖ โดยคาดวาจะเหลือรอย
ละ ๗ ในป พ.ศ.๒๕๔๖  ขณะที่สัดสวนของภาคอุตสาหกรรมจะเพิ่มจากรอยละ ๓๐.๗ เปน ๔๐.๘ ในชวง
ระยะเวลาดังกลาว  การไดมาซ่ึงวัตถุดิบเปนหัวใจสําคัญของการผลิตของภาคอุตสาหกรรม วัตถุดิบจํานวน
มากตองนําเขาจากตางประเทศโดยการขนสงทางทะเล   วัตถดิุบของประเทศในภูมิภาคมักมีการแสวงหาอยาง
จริงจัง   และปกปองดวยความหวงแหน   โดยเฉลี่ยแลวไทยสั่งวัตถุดิบนําเขา   รวมทั้งน้ํามันเช้ือเพลิง   มี
ปริมาณคิดเปนรอยละ  ๔๓.๖    และใชวัตถุดิบในประเทศรอยละ ๕๖.๔   การเปลีย่นโครงสรางทาง



เศรษฐกิจของประเทศมาเนนดานการอุตสาหกรรม และการสงออก เปนตัวผลักดันในการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ  ทําใหมูลคาการคาระหวางประเทศขยายตัวสูงข้ึนมาก  จึงสรุปไดวาผลประโยชนของประเทศมีท่ีมา
จากการคาระหวางประเทศ ซ่ึงใชการขนสงทางทะเลเปนหลัก 

อุตสาหกรรมและการคาทางทะเลเปนระบบที่ รวมการดําเนินการ (Integrate) ทรัพยากรท้ัง
ทางบกและทางทะเลเขาดวยกัน เม่ือเงินทุนหมด วัตถุดิบเพ่ือการผลิตมีนอยลง พลังงานสําหรับการผลิตมีไม
พอ แรงงานขาดแคลน ฯลฯ ก็มีการนําเขาปจจัยการผลิตดังกลาวจากภายนอกประเทศ  นอกจากนั้นการคา
ทางทะเลยังมีการดําเนินการเปน ๒ ทาง  คือมีทั้งการ นําเขาและสงออก ในระบบการคาเสรียอมมีการตอสู
แขงขันแยงชิงตลาดกันทุกวิถีทาง โดยเฉพาะในดานคุณภาพและราคา ดังน้ันการใชบริการขนสงสินคาทางทะเล
ซ่ึงมีคาใชจายในการลําเลียงขนสงต่ําเพียงประมาณ ๑ ใน ๔ ของการขนสงทางอากาศเทาน้ัน และจะถูกลงอีก
เม่ือระยะทางเพิม่ข้ึน ทําใหตนทุนการผลิตต่ําผูประกอบการมีผลตอบแทนมากขึ้น ทะเลจึงเปนเสนทางลําเลียง
ขนสงราคาถูกอยางเห็นไดชัด 

อุตสาหกรรมและการคาทางทะเลสามารถ นําความมั่งคั่งและความรุงเรืองมาสูประเทศอยางรวดเร็ว 
แตก็มีความเสี่ยงสูงมาก เพราะตองมีความตอเน่ือง หยุดชะงักไมได และตองมีการขยายตัวอยูตลอดเวลา 
และเน่ืองจากทาเรือสําคัญของไทยคือ ทาเรือกรุงเทพ ทาเรือแหลมฉบัง (ศรีราชา)  ทาเรือจกุเสม็ด (สัตหีบ)  
และทาเรือมาบตาพุด (ระยอง) ลวนต้ังอยูทางดานเหนือของอาวไทย ซ่ึงมีทะเลจีนใตเปนตัวเช่ือมระหวาง อาว
ไทย กับ มหาสมุทรแปซิฟกและมหาสมุทรอินเดีย ดังนั้น ทะเลจีนใตจึงมีความสําคัญตอทั้งความอยูรอดและ
ความเจริญรุงเรืองทางเศรษฐกิจของประเทศไทยอยางยิ่ง แตในอนาคตตามโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเล
ภาคใตที่จะมีทาเรือที่สําคัญในบริเวณชายฝงทะเลอันดามัน จะทําใหเสนทางเดินเรือในทะเลอนัดามัน และ
มหาสมุทรอินเดีย มีความสําคัญตอความอยูรอดของชาติ และความเจริญทางเศรษฐกิจของประเทศดวย
เชนกัน 

ดังนั้นการบีบบังคับดานเศรษฐกิจ และการปดกั้นการเขาออกเมืองทาตอประเทศอื่น จึงเปนสิ่งสําคัญ
ที่ตองมีกําลังทางเรือในการเจรจาตอรองทางการทูต  เน่ืองจากการทําการคาทางทะเลระหวางประเทศนับวันจะ
มีแตเพ่ิมข้ึน  เรือสินคาซ่ึงเปนของบริษัทหนึ่ง อาจจดทะเบียนกับประเทศอื่น โดยใชธงของชาติที่จดทะเบียน
และใชลูกเรือจากประเทศอื่นได นอกจากนี้บริษัทเดินเรือ อาจจะรวมตัวกับตางประเทศที่เปนเจาของสินคาที่
บรรทุก การกีดกันการคาทางทะเลนับวันแตจะเพ่ิมความซับซอนมากยิ่งข้ึน 
 
ทรัพยากรธรรมชาติในทะเล 

 
นานนํ้าไทยมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ ซ่ึงนอกจากจะใชเปนเสนทางคมนาคมติดตอคาขายแลว ยัง

เปนแหลงที่มีทรัพยากรอยูมากมาย ทั้งน้ํามัน กาซธรรมชาติ และแรธาตุ โดยเฉพาะทางดานอาวไทย ใน
ปจจุบันมีฐานขุดเจาะนํ้ามันและกาซธรรมชาติเปนจํานวนกวา ๙๐ ฐาน ยิ่งกวาน้ันยังเปนแหลงทําการประมงที่
สําคัญ ท้ังการประมงในนานนํ้าและการประมงนอกนานนํ้า  ซ่ึงประเทศไทยสามารถทําอุตสาหกรรมการประมง
ไดเปนมูลคามหาศาล  จนกลายเปนสินคาออกที่สําคัญที่สุดอยางหน่ึงของประเทศ ดวยเรือประมงจํานวนกวา 



๕๐,๐๐๐ ลํา ประกอบการประมงทั้งในและนอกประเทศ  นอกจากนั้นบริเวณชายฝงทะเลของประเทศยังมี
ทิวทัศนที่งดงาม   เปนแหลงทองเท่ียวที่ประชาชนท้ังในและตางประเทศกลาวถึง   และตองการเดินทางมา
ทองเท่ียว   จนทําใหเกิดอุตสาหกรรมการทองเท่ียว สามารถนํารายไดเขาประเทศไดเปนจํานวนมากในแตละป 
ดังนั้นการใชประโยชนจากทรัพยากรที่มีคุณคาจากทะเลจึงควรไดรับการจัดการที่ดี รวมทั้งควรไดรับการ
คุมครองความปลอดภัยในการแสวงหาทรัพยากรธรรมชาติตาง ๆ น้ันดวย 
 

ส่ิงแวดลอมและระบบนิเวศของทะเลไทย 
 
 ในปจจุบันกิจกรรมการพัฒนาประเทศ ในดานอุตสาหกรรมการกอสรางทาเรือ การต้ังถิ่นฐานชุมชน
และการใชประโยชนจากทะเล  กอใหเกิดปญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรมีชีวิต  และแหลงที่อยูอาศัย
รวมทั้งเกิดปญหามลพิษในบริเวณอาวไทยและบางพื้นที่บริเวณชายฝง ซ่ึงมีผลกระทบตอสุขภาพของประชาชน
และการดํารงชีวิตของสัตวนํ้า จากการทีห่นวยงานของภาครัฐและเอกชน จัดใหมีการรณรงคเพื่อรักษา
สภาพแวดลอม ตลอดจนมีกิจกรรมอนุรักษและฟนฟูสภาพแวดลอมตาง ๆ  หนวยงานนั้น ๆ  ควรมีการ
ทบทวนและวิเคราะหขอมูล    เพ่ือใหทราบถึงสถานภาพของสิ่งแวดลอม  และทรัพยากรมีชีวิตในนานนํ้าไทย  
เพ่ือใชประโยชนในการวางแผนการจัดการตอไป   กองทัพเรอืซ่ึงเปนหนวยงานหลักในการปฏิบัติงานทางทะเล 
จึงมีภารกิจในการควบคุม ปองกันการใชประโยชนจากทรัพยากรทางทะเล เปนภารกิจที่เพ่ิมข้ึนนอกเหนือจาก
ภารกิจหลักดานการปองกันประเทศ 
 ตามสถานภาพสิ่งแวดลอมในนานนํ้าไทย ระบบนิเวศของทะเลไทยแบงตามสภาพภูมิศาสตรไดเปน 
๒ แบบ คือ ระบบนิเวศชายฝง และระบบนิเวศทะเล  
 ๑. ระบบนิเวศชายฝง ประกอบดวยระบบนิเวศน้ํากรอย ระบบนิเวศปาชายเลน ระบบนิเวศหญา
ทะเล ระบบนิเวศปะการัง  ระบบนิเวศชายหาดและโขดหนิ 
  ๑.๑ ระบบนิเวศน้ํากรอย  (Estuarine Ecosystem)  คือ   บริเวณชายฝงที่
ไดรับอิทธิพลจากน้ําจืดและน้ําทะเล มีการสะสมของธาตุอาหารและตะกอนที่พัดพามาโดยแมนํ้าจึงมีสัตวทะเล
อาศัยอยูเปนจํานวนมาก และเปนแหลงทําการประมงที่สําคัญ ไดแก อาวไทยตอนใน อาวบานดอน อาว
นครศรีธรรมราช ทะเลสาบสงขลา อาวปตตานี และอาวพังงา 
  ๑.๒ ระบบนิเวศปาชายเลน (Mangrove Ecosystem) คือ บริเวณทีมี่นํ้าข้ึน - 
ลงริมฝงทะเล ซ่ึงมีกลุมพืชยืนตน ไดแก โกงกาง แสมลําพูและลําแพนข้ึนอยู อันเปนสวนชวยเพิ่มความอุดม
สมบูรณแกชายฝงที่เปนปาชายเลน ระบบนิเวศปาชายเลนนี้ สวนใหญอยูทางฝงทะเลอันดามัน 
  ๑.๓ ระบบนิเวศหญาทะเล (Sea-Grass Ecosystem)  คือ  บริเวณน้ําตื้น
ชายฝงที่กําบังจากคลื่นลม   มีหญาทะเลซึ่งเปนพืชใบเลี้ยงเด่ียวข้ึนอยู เปนท่ีอยูอาศัยของพะยูน และเปน
แหลงผสมพันธ วางไข อนุบาลตัวออนของสัตวทะเลนานาชนิด  รวมทั้งเปนแหลงอาหารของชาวประมงบริเวณ
ชายฝง  แหลงหญาน้ีพบไดในอาวไทยและทะเลอันดามัน 



  ๑.๔ ระบบนิเวศแนวปะการัง (Coral Reef Ecosystem) คือ แนวหินปูนใต
ทะเลที่เกิดจากการสะสมของสิง่มีชีวิตนานาชนิด ใชเปนที่อาศัยหลบภัย วางไข เลี้ยงดูตัวออนของสัตวและพืช 
อีกทั้งเปนแหลงทําการประมงและแหลงอาหารของมนุษย รวมทั้งเปนแหลงทองเท่ียวทางทะเล พบตามบริเวณ
ชายฝงและเกาะตาง ๆ ท้ังทางอาวไทยฝงตะวันออกและตะวันตก   และทะเลอันดามัน  สวนอาวไทยตอนใน
ไดรับอิทธิพลของน้ําจืดและตะกอนที่พัดจากแผนดิน จึงไมเหมาะสมตอการพัฒนาของแนวปะการัง 



  ๑.๕ ระบบนิเวศชายหาดและโขดหิน   เปนลักษณะชายฝงทะเลที่พบไดทั่วไป โขดหินเปน
บริเวณชายฝงที่รับคลื่นลม เชน บริเวณฝงตะวันตกของเกาะตาง ๆ ในทะเลอนัดามัน สวนหาดทรายจะอยูใน
ที่กําบัง พบในดานอาวไทยฝงตะวันตก นอกจากชายหาด จะเปนที่อยูของสัตวหลายชนิดแลว ยังใชประโยชน
ทางดานสันทนาการดวย 
 ๒. ระบบนิเวศทะเล ประกอบดวยบริเวณน้ําตื้นชายฝงออกไปจนถึงบริเวณน้ําลึกไหลทวีป 
แบงเปน ๒ แบบ คือ ระบบนิเวศเพลาจิก และระบบนิเวศพื้นทะเล กลาวคือ 
  ๒.๑ ระบบนิเวศเพลาจิก  (Pelagic Ecosystem) เปนระบบนิเวศที่ใหญที่สุด
ของทะเลไทย มีสภาพแวดลอมที่แตกตางไป ตั้งแตผิวน้ําจนลึกถึงบริเวณที่แสงสวางสองไปไมถึง เปนระบบ
หวงโซอาหารที่เกิดจาก       แพลงตอนพืช ที่อาศัยแสงสวางเจริญเติบโต และเปนอาหารของสัตวนํ้าระดับ
ตาง ๆ จัดเปนบริเวณที่มีความอุดมสมบูรณของทรัพยากร สัตวนํ้าเปนอยางมาก พบไดในอาวไทย 
  ๒.๒ ระบบนิเวศพ้ืนทะเล (Benthic Ecosystem) เปนระบบหวงโซอาหาร
สัมพันธกับสัตวพ้ืนทองทะเล หรือที่เรียกวา สัตวนํ้าหนาดิน ซ่ึงเปนสัตวพวกที่อาศัยอยูในดินหรืออยูในน้ํา
บริเวณใกลกับพื้นทองทะเล พบในเขตไหลทวีปของอาวไทย ซ่ึงเปนบริเวณที่มีการทําประมงอวนลาก
โดยเฉพาะ 
 
เสรีภาพในการใชทะเล 
 
 จากที่กลาวขางตนกฎหมายระหวางประเทศไดใหสิทธิกับเรือในการผานเขาไปในทะเลอาณาเขต และ
สิทธิในการผานโดยสุจริต โดยไมเขาไปในนานนํ้าภายใน หรือเดินทางไปในทิศทางระหวางทะเลหลวงกับ
นานนํ้าภายใน เสนทางนี้เรียกไดวาเปนเสนทางผานโดยสุจริต การผานจะถือวาสจุริต ตราบเทาที่ไมทําใหรัฐ
ชายฝงนั้นตองเสื่อมเสยีตอสันติภาพ ความมั่นคง หรือความเปนระเบียบเรียบรอยไป  

ตามอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ.๑๙๘๒ เรือของรัฐทั้งหลายสามารถใชสิทธิ 
การผานโดยสุจริต (Innocent Passage) ในทะเลอาณาเขตของรัฐชายฝง เม่ือการผานโดยสุจริตนั้น 
ไมเขาไปในนานนํ้าภายในของรัฐชายฝง หรือเม่ือพนการแวะจอดในที่ทอดสมอ หรือที่ทาเรือนอกนานนํ้าภายใน 
(calling at a roadstead or port facility outside internal waters) หรือ
เปนการเขาไปยงั หรือออกมาจากนานนํ้าภายใน หรือแวะจอดในที่ทอดสมอหรือทาเรือเชนวาน้ัน การผานน้ัน
จะตองตอเน่ืองและเรงรีบ (continuous and expeditions)และหมายรวมถึงการหยุดและ
ทอดสมอตามปกติของการเดินเรือ หรือเกิดจากเหตุสุดวสิัยหรือมีภยันตราย เพ่ือมุงใหการชวยเหลือบุคคล
หรือ เรือ และอากาศยานที่ตกอยูในอันตราย การผานเชนวาน้ันจะตองทําโดยสอดคลองกับอนุสัญญานี้ และ
หลักเกณฑอ่ืน ๆ ของกฎหมายระหวางประเทศ 

การประกาศใชกฎหมายทะเลในเรื่องเขตเศรษฐกิจจําเพาะ ทําใหเกิดการกระทบกระทั่งถึงเสรีภาพใน
การใชทะเลของรัฐอ่ืน  โดยเฉพาะอยางยิ่งเสรภีาพในการเดินเรือ  เสรีภาพในการบิน  การวางสายเคเบิลและ



ทอใตทะเล  ตลอดจนเสรีภาพในการใชทองทะเลประการอื่นอนัชอบดวยกฎหมายระหวางประเทศ การผานเขา
ไปในเขตเศรษฐกิจจําเพาะของประเทศอื่น ๆ น้ัน กลาวไดวา เรือและอากาศยานของรัฐท้ังหลายมีเสรีภาพใน
การผานไดโดยอิสระ แตจํากัดในดานการแสวงหาทรัพยากรและการกอสรางตาง ๆ ในเขตดังกลาว    ดังน้ัน
เขตเศรษฐกิจจาํเพาะ จึงเปนเขตที่เกิดจากการประนีประนอม ระหวาง  อํานาจของรัฐชายฝงเหนือ
ทรัพยากรธรรมชาติ และ เสรีภาพของรัฐอื่น ๆ ในการใชทองทะเล การเจรจาตอรองดังกลาวเปนการ
ดําเนินการในระดับรัฐบาลตามวิธีทางการทูต สวนการตรวจตราดูแลไมใหเกิดการละเมิดอธิปไตยเหนือนานนํ้า
น้ันเปนหนาที่โดยตรงของกองทัพเรือตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 

ทะเลจึงมีความสําคัญมากในการใชเปนเสนทางลําเลยีงขนสง ทั้งการนําเขา และสงออก ใน
ขณะเดียวกัน ทะเลก็คือแหลงทรัพยากรที่ใหทั้งวัตถุดิบและพลังงานเพื่อการผลิตทางอุตสาหกรรมดวย ซ่ึง
นับวันจะทวีความสําคัญจนกอใหเกิดปญหาการอางสิทธิซํ้าซอน ซ่ึงปรากฏทั้งในอาวไทยและทะเลจีนใตที่มีการ
เตรียมกําลังและใชกําลังเขาสนับสนุนการอางสิทธิอยูเสมอ บริเวณดังกลาวมคีวามสําคัญสูงสุดตอการเดินเรอื
พาณิชยของไทยจึงเปนบริเวณที่กองทัพเรือจะตองใหความคุมครองปองกันเพื่อความตอเน่ืองของวงจรการ
ผลิตทางอุตสาหกรรมและการคาระหวางประเทศดังกลาวแลว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ ๒ 
สภาวะแวดลอมทางทะเลที่สําคัญของประเทศ 

(Maritime Environment of Thailand) 
 

สภาพทางภูมิศาสตร 
 

สภาพทางภูมิศาสตรของประเทศไทย ตั้งอยูในที่ที่ถือวาเปน ทะเลปดหรือกึ่งปด  (Enclosed 
or Semi - Enclosed Sea)  กลาวคือ ทางดานอาวไทย ซ่ึงมีความกวางเพียง ๓๐๐ ไมลทะเล 
(วัดจากชายฝงตะวันตกของอาวไทยถึงปลายแหลมญวน) นอกจากประเทศไทยแลวยังมีประเทศอื่นที่มีเขต
ติดตอกับอาวไทยอีก ๓ ประเทศ ไดแก มาเลเซีย กัมพูชา  และเวียดนาม  สวนทางดานทะเลอันดามัน  ซ่ึงมี
ความกวางเพียง  ๓๓๐  ไมลทะเล  (วัดจากชายฝงดานทะเลอันดามันถึงหมูเกาะนิโคบาของอินเดีย) มี
ประเทศที่มีเขตติดตอกับทะเลอันดามันถึง ๕ ประเทศ ไดแก ไทย พมา อินเดีย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย 
เม่ือใชหลักการเสนมัธยะ  (The Principle of Equidistant) ในการแบงเขตแดนทางทะเล
แลว บรรดาประเทศรอบอาวไทยและทะเลอันดามัน จะไมสามารถขยายเขตเศรษฐกิจจําเพาะไดเต็มที่ถึง ๒๐๐ 
ไมลทะเล  เขตเศรษฐกิจจําเพาะของไทยทางดานอาวไทย ขยายไดเพียง ๑๒๐ ไมลทะเล  ในสวนกวางที่สุด
ทางดานทะเลอนัดามันขยายได ๑๖๓ ไมลทะเล และ ๑๒๐ ไมลทะเล ตามลําดับ ก็จะประชิดกับเขตเศรษฐกิจ
จําเพาะของประเทศเพื่อนบาน ลักษณะเชนน้ีเปนลักษณะดอย  เน่ืองจากทําใหประเทศไทย ถูกปดลอมไปดวย
เขตเศรษฐกิจจําเพาะของประเทศเพื่อนบาน  

แตเน่ืองจากประเทศไทยมีชายฝงทะเลสองดาน  ทั้งทางดานอาวไทย และทางดานทะเลอันดามัน 
ลักษณะเชนน้ีแมวาจะเปนลักษณะดอยที่ทําใหประเทศไทยตองแบงกําลังในการปองกัน และรักษาผลประโยชน
ของชาติทางทะเลออกไปกระจายอยูทั้งสองฝงทะเล แตในขณะเดียวกันถือวาเปนลักษณะเดน ที่ทําใหประเทศ
ไทยเปนจุดเช่ือมตอของเสนทางคมนาคมและการคาขายทางทะเล ระหวางมหาสมุทรอินเดียกับมหาสมุทร
แปซิฟกไปในขณะเดียวกันดวย สภาวะการณเหลาน้ีมีผลทําใหการดําเนินกิจกรรมทางทะเลตางๆ จําเปนที่
จะตองระมัดระวังในเรื่องการกระทบกระทั่ง หรือเกิดการลวงล้าํอาณาเขตทางทะเลกับประเทศเพื่อนบานตาง ๆ 
เหลาน้ัน    รวมทั้งการขยายฐานการดําเนินการ  ดานการขนสงทางทะเลเชื่อมตอระหวางมหาสมุทรอินเดียกบั
ทะเลจีนใต  และมหาสมุทรแปซิฟกไปยังบริเวณทางตอนใตของประเทศ ในโครงการ สะพานเชื่อมเศรษฐกจิ 
(Land Bridge) ตามแนวคิดของโครงการ พัฒนาพ้ืนที่ชายฝงทะเลดานใต (Southern Sea-
Board) มีผลทําใหสภาวะแวดลอมทางทะเลดังกลาวมีความสําคัญ และมีผลกระทบตอการดําเนินกิจกรรม
ทางทะเลของประเทศ   สภาวะแวดลอมทางทะเลที่สําคัญ  และควรกลาวถงึ ๒ ประการ  ไดแก สภาวะ
แวดลอมทางกายภาพของทะเล และกฎหมายระหวางประเทศที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานในทะเล 
 
 



สภาวะแวดลอมทางกายภาพของทะเล 
 

สภาวะแวดลอมทางทะเล หมายถึงสิ่งที่มีผลตอการดําเนินกิจกรรมทางทะเลของประเทศ ทั้งในดาน
การคาขาย การคมนาคมขนสง  และการทองเท่ียว  รวมทั้งการปองกันประเทศ  ไมวาจะเปนลกัษณะของ ภูมิ
ประเทศ   แมนํ้า  นานนํ้าของประเทศ   รวมทั้งทะเลที่มีอาณาเขตประชิดกับนานนํ้าของประเทศไทย แมวา
ประเทศไทยจะมีระบบแมนํ้า ลาํคลองที่ดี เช่ือมตอภาคตาง ๆ ของประเทศเขาดวยกัน และมีทางออกทะเลได
สองทางทั้งทางดานอาวไทยและทะเลอันดามันก็ตาม แตเน่ืองจากพื้นฐานของประเทศแตเดิมเปนประเทศกสิกร
รม ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพทํานา ทําสวน ทําไร และคาขาย ประกอบกับภายในประเทศ มี
ทรัพยากรธรรมชาติสามารถนํามาใชเปนวัตถุดิบในการผลิต เชน ปาไม ขาว ผลไม แรธาตุ อุดมสมบูรณ ไม
ตองพึ่งพาการนําเขาจากตางประเทศ ยิ่งกวาน้ันวัฒนธรรมความเปนอยูที่งดงามของประเทศ ประชาชนมีจิตใจ
ดีงามไมคิดที่จะรุกรานใคร ทําใหการใชทะเลในทางรุก เชน เปนเสนทางคมนาคม ในการไปแสวงหาวัตถุดิบ
และอาณานิคมจึงมีนอย คงมีแตเพียงการใชแมนํ้าลําคลองภายในประเทศ ในการไปมาหาสูและติดตอคาขาย  
เรือที่ใชจึงมีขนาดเล็กเน่ืองจากเปนเรือที่ใชในแมนํ้าลําคลอง   และบริเวณชายฝงเทาน้ัน  มีผลทําใหเทคโนโลยี
ในการตอเรือเดินทะเลขนาดใหญอยูในวงจํากัด 

พ้ืนที่ปฏิบัติการของกําลังทางเรือประกอบดวย ทะเลลึก (Blue Water) เขตนานน้ําชายฝง 
(Littoral Waters) แมน้ําและลําคลองตาง ๆ  ดังนั้นความรูทางดานกายภาพของพื้นที่ปฏิบัติการที่
กําลังทางเรือตองใชจึงมีความสําคัญ เน่ืองจากสภาพทางภูมิศาสตร สมุทรศาสตร และอุตุนิยมวิทยา มี
ผลกระทบตอขีดความสามารถในการปฏิบัติการของกําลังทางเรือในทะเลเปนอันมาก  ยกตัวอยางเชน 
ผลกระทบจากสภาพคลื่นลมแรงในทะเลที่มีตอการปฏิบัติการบิน  ทําใหการลาดตระเวนคนหา หรือโจมตี
เปาหมายทางอากาศเปนไปดวยความยากลําบาก และประสิทธิภาพของเรดารและโซนารในการตรวจจบั
เปาหมายทาง   ผิวนํ้า/อากาศ  และเปาใตนํ้า  ตามลําดับ  เปนไปดวยความยากลําบากดวยเชนกัน  แมวา
สภาพของทะเลเหลาน้ีก็มีผลกระทบตอขาศึกเชนเดียวกันดวย  แตอยางไรก็ตาม  การเปนทหารเรอืที่
เช่ียวชาญ มีการฝกทางยุทธวิธีและมีหลักปฏิบัติที่ดี จะสามารถลดผลกระทบเหลาน้ีลงไปได สภาวะที่เลวราย
สามารถนํามาใชใหเปนประโยชนได  เชน  ตัวอยางของเรือดํานํ้า สามารถใชสภาพการตรวจจับท่ีไมไดผลของ
โซนารของเรือผิวน้ํา มาใชในการกําบังตัวหรือหลบเลี่ยงการถูกตรวจจับ เปนตน ความสามารถในการ
เคลื่อนยายกําลงัของกองกําลังทางเรือ อาจจะเอื้ออํานวยใหสามารถเคลื่อนยายออกไปอยูในพื้นท่ีที่มีสภาวะทาง
ทะเลที่เหมาะสมได เรือบรรทกุเครื่องบินสามารถใชชองวางในสภาพอากาศเลว ในการปฏิบัติการบินไดเชนกัน 
ดังนั้นจึงควรจัดใหมีผูเช่ียวชาญทางดานสมุทรศาสตร อุตุนิยมวิทยา และการสนับสนุนขอมูลทางอุทกศาสตร 
ใหกับผูบังคับบัญชาในเรือ เม่ือเขาตองการใชประโยชนจากสภาวะแวดลอมทางทะเลอยางเต็มที่  และเพื่อลด
ผลกระทบที ่  เลวรายลงใหเหลอืนอยที่สุด หรือหมดสิ้นไปเลย  สภาวะแวดลอมทางทะเลที่เกีย่วของ  และมี
อิทธิพลตอการปฏิบัติกิจของกําลังทางเรือของประเทศ  ใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว ประกอบดวย 

๑. แมน้ําท่ีสําคัญของประเทศ ประเทศไทยมีแมนํ้าสําคัญหลายสาย ซ่ึงใชประโยชนทั้งในการ
กสิกรรม และเปนเสนทางคมนาคม ติดตอคาขาย เชน ทางตอนเหนือมีแมนํ้าปง แมนํ้าวัง แมนํ้ายม และ



แมนํ้านาน ทางตะวันออกเฉียงเหนือ  มีแมนํ้าโขง แมนํ้าชี และแมนํ้ามูล  ทางตะวันออก  มีแมนํ้าประแส   
แมนํ้าบางปะกง   ทางตะวันตก   มีแมนํ้าแคว  ทางตอนกลางมีแมนํ้าเจาพระยา แมนํ้าปาสัก แมนํ้าลพบุรี 
แมนํ้าแมกลอง แมนํ้านครชัยศรี แมนํ้าทาจีน ทางตอนใตมีแมนํ้าตาป  แมนํ้าชุมพร แมนํ้าปากพนัง  และ
แมนํ้าปตตานี  แมนํ้าทางตอนเหนือ  ทางตะวันออก ทางตอนกลาง   และทางตะวันตก   สวนใหญจะไหลมา
รวมกันแลวไหลลงสูอาวไทย    แมนํ้าทางตะวันออกเฉียงเหนือสวนใหญจะไหลลงสูแมนํ้าโขง ซ่ึงไหลลงสู
ทะเลจีนใตบรเิวณสามเหลี่ยมปากแมนํ้าโขง ในประเทศเวยีดนาม       สวนทางดานทะเลอนัดามันสวนใหญ
เปนแมนํ้าสายสั้น ๆ เชน แมนํ้าปากจ่ัน ที่กั้นเขตแดนระหวางไทยกับพมา แมนํ้าปะเหลียน  เปนตน  การ
คมนาคมทางน้ํามีระยะทางรวมทั้งสิ้นประมาณ  ๔,๐๐๐  กิโลเมตร  เสนทางคมนาคมหลักสวนใหญใช ระบบ
ของแมนํ้าเจาพระยา ซ่ึงมีแมนํ้าหลายสายไหลมารวมกัน ซ่ึงมีระยะทางประมาณ ๓,๗๐๐ กิโลเมตร ความลกึ
นํ้าเฉลี่ยประมาณ ๑.๐ เมตร 

๒. นานน้ําไทย ประเทศไทยมีอาณาเขตที่ติดตอทะเล ๒ ดาน คือดานอาวไทยมีความยาวทั้งสิ้น 
๑,๘๗๕ กิโลเมตร และทางดานทะเลอันดามันมีความยาวทั้งสิ้น ๗๔๐ กิโลเมตร จังหวัดที่มีอาณาเขตจรด
ทะเลทั้งหมดรวม ๒๔ จังหวัด  โดยมีจังหวัดชลบุรี ประจวบคีรีขันธ ชุมพร นครศรีธรรมราช สงขลา และ
พังงา ที่มีอาณาเขตติดทะเลคอนขางยาวมาก   สวนจังหวัดฉะเชิงเทรา กรุงเทพมหานคร และสมุทรสงคราม 
มีอาณาเขตติดทะเลเพียงไมเกินจังหวัดละ ๕๐ กิโลเมตร 

 สภาพชายทะเลของไทยสวนใหญเปนหาดทราย ยกเวนบางสวนของจังหวัด ระยอง จันทบุร ี
และตราดในภาคตะวันออก จงัหวัดฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และบางสวนของ
จังหวัดเพชรบุรีบริเวณดาน อาวไทยในเขตภาคกลาง บางสวนของจังหวัด สรุาษฎรธานี และนครศรีธรรมราช
ในเขตภาคใตฝงตะวันออก และจังหวัดระนอง พังงา กระบี่ และสตูล ในภาคใตตะวันตก ที่มีพ้ืนที่เปนหาด
โคลนและปาไมชายเลน 

๒.๑ อาวไทย   อาวไทยมีอาณาเขตตั้งแตปลายแหลมมาลายูถึง   แหลมกาเมา 
(Kamao) ใน อินโดจีน มีเน้ือท่ีประมาณ ๓๐๔,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร ชายฝงทะเลดานอาวไทยยาว 
๑,๘๗๕ กิโลเมตร เน่ืองจากมีชายฝงที่ยาวและสวยงาม รวมทั้งมีเกาะแกงกระจายอยูพอสมควรตามแนว
ชายฝงทะเล ซ่ึงมีการคมนาคมติดตอไดสะดวก จึงทําใหอาวไทยเปนแหลงทองเท่ียวที่สาํคัญแหงหนึ่งของ
ประเทศ  

  อาวไทยแบงไดเปน  ๓  ตอน  คือ อาวไทยตอนบน อาวไทยฝงตะวันออก และ
อาวไทยฝงตะวนัตก สําหรับอาวไทยดานตะวันออกน้ัน มีพ้ืนที่คร่ึงหนึ่งอยูในอาณาจักรไทย พ้ืนทองทะเลของ
อาวไทยเปนที่ตื้นอยูทั่วไป ความลึกจะคอยๆ ลาดเปนรูปกนกะทะลงไปทางใต พื้นทะเลในตอนกลางทั่วไปเปน
โคลนเหลว โคลนปนทรายและทราย  สวนที่ลกึที่สุดประมาณ ๘๕ เมตร  แตเน่ืองจากอาวไทยเปนลักษณะ
อาวกึ่งปด กลาวคือ มีแผนดินโอบลอมทั้งสองดาน ซ่ึงเหมาะแกการเพาะฟกและอยูอาศัยของสัตวนํ้าทุกชนิด 
มีสารอินทรีย และแพลงตอนอุดมสมบูรณ เน่ืองจากแมนํ้าสายสําคัญตาง ๆ ทีไ่หลลงสูทะเลไดพัดพาเอา
สารอาหารของสัตวนํ้ามาสูทะเลดวย 



๒.๒ ทะเลอันดามัน อยูทางทิศตะวันตกของประเทศไทยมีขอบเขตติดตอกับอาวเบงกอล 
มหาสมุทรอินเดีย มีเน้ือที่ประมาณ ๑๑๖,๒๘๐ ตารางกิโลเมตร ชายฝงทะเลยาวประมาณ ๗๔๐ กิโลเมตร 
พื้นทะเลสวนใหญเปนโคลนปนทรายและโคลนเหลว ความลึกนํ้าเฉลี่ยมากกวาทางดานอาวไทย สภาพของ
ทะเลมีเกาะแกงมากมายมีทิวทัศนสวยงามเปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญของประเทศ นอกจากนั้นยังมีแหลง
ปะการังอันเปนเสมือนที่หลบซอนของสัตวนํ้าอยางดี ทําใหมีสัตวนํ้าทุกชนิดอาศัยอยูอยางชุกชุม 

๓. อาณาเขตทางทะเล โดยทั่วไปการแบงเขตทางทะเลไดถูกแบงออกเปน ๕ อาณาเขต ไดแก 
 ๓.๑ นานน้ําภายใน (Internal Waters) โดยทั่วไป ไดแก นานนํ้าซ่ึงอยูใน

อธิปไตยของรัฐชายฝงโดยสมบูรณ เหมือนดินแดนบนบก นานนํ้าภายใน ไดแก แมนํ้า ลําคลอง ทะเลสาบ 
อาวและเขตทะเลที่อยูระหวางชายฝงกับเสนฐานที่ใชวัดความกวางของทะเลอาณาเขต นานนํ้าภายในอีก
ลักษณะหนึ่ง คือนานนํ้าภายในที่อยู  ภายในอาว สําหรับอาวที่จะถือวานานนํ้าภายในอาว เปน “นานนํ้าภายใน” 
น้ัน มีอยู ๒ ชนิด คือ อาวที่มีทาง   เปดแคบและอาวประวัติศาสตร 

  อาวท่ีมีทางเปดแคบ คือ อาวท่ีมีปากอาวกวางไมเกิน ๒๔ ไมล สําหรับ อาว
ประวัติศาสตร (Historic Bay) คือ อาวซึ่งรัฐชายฝงกลาวอางอํานาจอธิปไตยของตนเหนืออาวนั้น 

 ๓.๒ ทะเลอาณาเขต (Territorial Seas) คือ แนวทะเลประชิดชายฝง แนวทะเล
ดังกลาวอยูถัดตอมาจากนานนํ้าภายใน โดยเริ่มตนจากเสนฐานซึ่งใชเปนเสนวดัความกวางของทะเลอาณาเขต 
ตามขอ ๓ ของ อนุสัญญากฎหมายทะเล (United Nation Convention on Law Of 
the Sea 1982 :UNCLOS 1982) บัญญัติไววา “รัฐทุกรัฐมีสิทธิกําหนดความกวางของทะเล
อาณาเขตของตน ไดจนถึงขอบเขตหนึ่งซ่ึงไมเกิน ๑๒ ไมลทะเล โดยวัดจากเสนฐานที่กําหนดข้ึนตาม
อนุสัญญานี้ 

  สิทธิของรัฐชายฝงเหนือทะเลอาณาเขตในยามสงบอาจจําแนกออกไดเปนประการตาง ๆ 
คือ 

  - สิทธิเหนือเรือรบและเรือสินคาตางประเทศ 
   - สิทธิในการวางขอกําหนดและดําเนินมาตรการในทางตํารวจ 
   - สิทธิในการวางขอกําหนดและดําเนินการเกีย่วกบัการเงินและศุลกากร 
   - สิทธิในการทําการคาชายฝง การประมง และการแสวงหาทรัพยากรธรรมชาติทาง
ทะเล 
   - สิทธิในการวางขอกําหนดเกี่ยวกบัการเดินเรอืในทะเลอาณาเขตและแบบพิธใีนการ
เดินเรือ 
   - สิทธิในการกําหนดเขตในทางทหารและการดําเนินการปองปนประเทศ และ 
   - สิทธิในการกักเรือสินคาในทะเลอาณาเขต (Embargo) 

 ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลที่เกิดอยูในทะเลอาณาเขตของรัฐใด    รัฐนั้นมีสิทธิสงวน
ไวใหพลเมืองของตนเทาน้ันในการแสวงหา และอุปโภคทรัพยากรเหลาน้ัน ทรัพยากรธรรมชาติเหลาน้ีอาจเปน



สิ่งที่มีชีวิตที่อยูในทะเล   เชน  ฟองน้ํา  ตนไมบางชนิด  ฯลฯ   หรืออาจเปนพวกแรธาตุหรือนํ้ามัน      ซ่ึง
อาจขุดคนไดจากพื้นดินกนทะเลที่อยูภายในขอบเขตของทะเลอาณาเขต แมวาเรือของตางประเทศจะมีสิทธิใน
การผานโดยสุจริตเขามาในทะเลอาณาเขตไดกต็าม  แตการเดินเรือน้ันจะตองกระทําตามกฎหมาย หรือ
ขอบังคับที่รัฐชายฝงไดตราข้ึน 

  สําหรับในกรณีฉุกเฉิน เชน ในขณะที่สถานการณใกลถึงข้ันเกิดสงคราม 
(Situation Short War) รัฐชายฝงมีสิทธิเรียกระดม เรือ อากาศยาน หรือยานพาหนะที่ใชในการ
ขนสงอ่ืนใดของตางประเทศ ที่อยูในทะเลอาณาเขต ในขณะนั้นไปใชประโยชน ในการขนสงทางทหาร หรือเพ่ือ
การปองกันประเทศได สิทธิอันน้ีเรียกวา สิทธิในการยึดครา Right of Angary 

 ๓.๓ เขตตอเนื่อง (Contiguous Zone) เขตตอเน่ืองมิอาจจะขยายเกินกวา ๑๒ 
ไมล นับจากเสนฐานซ่ึงใชวัดความกวางของทะเลอาณาเขต ตามอนุสัญญากฎหมายทะเล พ.ศ.๒๕๒๕ได
ขยายขอบเขตของเขตตอเน่ืองออกไปเปน ๒๔ ไมลทะเล นับจากเสนฐาน ตามขอ ๓๓ (๒) เน่ืองจากสวน
หนึ่งของนานนํ้าที่เปนเขตตอเน่ืองซ่ึงอยูถัดจากทะเลอาณาเขตออกไปนั้น ถือไดวา เปนนานนํ้าระหวางประเทศ 
ดังนั้น ในนานนํ้าสวนนี้ เรือและอากาศยานของรัฐอ่ืน ๆ สามารถที่จะเขาไปสอดแทรก ในเรื่องการเดินเรือและ
การบินผาน ระหวางประเทศ ทั้งภายในและเหนือเขตตอเน่ืองได 

 ๓.๔ เขตเศรษฐกิจจาํเพาะ (Exclusive Economic Zone) หมายถึงนานนํ้า
สวนที่ตอออกไปจากทะเลอาณาเขต โดยวัดจากชายฝงออกไปเปนระยะ ๒๐๐ ไมลทะเล หรือ ๑๘๘ ไมลทะเล
จากทะเลอาณาเขต (๑๒ ไมลทะเลจากชายฝง) การกําหนดเขตเศรษฐกิจจําเพาะท่ีถูกตองและเหมาะสม อาจ
มีปญหาขัดแยงจนเปนกรณีพิพาทระหวางรัฐชายฝง ที่อยูติดตอกันหรืออยูตรงขามกัน ดังปญหาการกําหนด
ขอบเขตไหลทวีป เปนตน เพื่อปองกันปญหาดังกลาว อนุสัญญากฎหมายทะเล พ.ศ.๒๕๒๕ ไดบัญญัติไวใน
มาตรา ๗๔ วรรค ๑ ความวา “การกําหนดขอบเขตเศรษฐกจิจําเพาะของรัฐสองรัฐ ซ่ึงอยูตรงขามหรือประชิด
กัน ยอมจะทําไดโดยความตกลงระหวางกัน และจะตองสอดคลองกับหลักของความยุติธรรม 
(Principle Of Equity) “โดยการลากเสนฐาน (Median Line) หรือลากเสนมัธยะ 
(Equidistance Line) และใหคํานึงถึงพฤติการณพิเศษทุกยางที่สาํคัญดวย” จากเหตุน้ีเองประเทศ
ตาง ๆ จึงกําหนดเขตเศรษฐกิจของตน โดยการทําขอตกลงทางการทูต หรือโดยตั้งคนกลางขึ้นพิจารณา เขต
เศรษฐกิจจําเพาะนับวามีบทบาทสําคัญอยางมากตามกฎหมายทะเล เพราะการกําหนดเขตเศรษฐกิจจําเพาะข้ึน
ก็เพ่ือสนองตอบความตองการของรัฐทั้งปวง ทั้งทางเศรษฐกิจและการเมืองดวย ในขณะเดียวกันประเทศที่
กําลังพัฒนาทั้งหลาย ตระหนักดีถึงความสําคัญของความอุดมสมบูรณพูนสุข ของทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งที่มี
ชีวิตและไมมีชีวิตในบริเวณรอบชายฝงของตน ในการใชสิทธิอธิปไตยของตนในการคนควา แสวงประโยชน 
อนุรักษ หรือจัดการทรัพยากรที่มีชีวิต ในเขตเศรษฐกิจจําเพาะ รัฐชายฝงอาจดําเนินมาตรการ เชน ข้ึนไปบน
เรือตรวจคน จับกุม และดําเนินคดีตามท่ีจําเปน เพ่ือประกันวาไดมีการดําเนินการตามกฎหมาย และขอบังคับ
ที่ตนไดวางไว โดยสอดคลองกบัอนุสัญญากฎหมายทะเลฯนี้ 



   ประเทศไทยและประเทศเพื่อนบานในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ไดประกาศ
เขตเศรษฐกิจจําเพาะดังนี้ 
   ประเทศอินเดีย   ประกาศเมื่อ ๑๕ มกราคม   ๒๕๒๐ 
   ประเทศพมา  ประกาศเมื่อ   ๑  มิถุนายน    ๒๕๒๐ 
   ประเทศเวียดนาม ประกาศเมื่อ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๒๐ 
   ประเทศกัมพูชา ประกาศเมื่อ ๑๕ มกราคม    ๒๕๒๑ 
   ประเทศอินโดนเีซีย ประกาศเมื่อ ๒๑ มีนาคม     ๒๕๒๓ 
   ประเทศมาเลเซีย ประกาศเมื่อ ๒๕ เมษายน    ๒๕๒๓ 
   ประเทศไทย  ประกาศเมื่อ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๒๔ 
  ๓.๕ ทะเลหลวง (High Seas) ตามอนุสัญญากฎหมายทะเล พ.ศ.๒๕๒๕ หมายถึง 
สวนทั้งหมดของทะเล ซ่ึงไมรวมอยูในเขตเศรษฐกิจจําเพาะ ในทะเลอาณาเขตหรือในนานนํ้าภายในของรัฐหนึ่ง 
หรือในนานนํ้าหมูเกาะของรัฐหมูเกาะ  

๔. ทะเลที่มีอาณาเขตประชิดกับนานน้ําไทย 
  ๔.๑ ทะเลจีนใต ทะเลจีนใตเปนพ้ืนที่สวนหนึ่งของมหาสมุทรแปซิฟกตะวันตก มีขนาด
ใกลเคียงกับทะเลเมดิเตอเรเนียน  คือมีพ้ืนที่ ๒,๓๑๘,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร  ความยาวจากเหนือจรดใต 
๒,๑๐๐ กิโลเมตร ความกวางจากตะวันออกถงึตะวันตก ๑,๗๕๐ กิโลเมตร  ความลึกของน้ําสูงสุด ๕,๕๑๔ 
เมตร  มีประเทศชายฝงโดยรอบรวม ๑๐ ประเทศ   คือ  จีน  ไตหวนั  ฟลิปปนส  มาเลเซีย บรูไน 
อินโดนีเซีย   สิงคโปร  ไทย กัมพูชา และ เวยีดนาม   มี เกาะ แนวปะการัง   หินโสโครก    สันทรายใตนํ้า
และโขดหินซ่ึงแบงออกไดเปน ๔ กลุม  คือ  หมูเกาะสแปรตลี   หมูเกาะปราตัส   และ   แมคเคิลฟลด
แบงก   ทะเลจนีใตเปนเสนทางคมนาคมทางทะเลที่สําคัญสายหนึ่งของโลก    โดยเช่ือมมหาสมุทรอินเดียกับ
มหาสมุทรแปซิฟก คือเช่ือมภูมิภาคตะวันออกกลาง เอเซียใต เอเซียตะวันออกเฉียงใตกับเอเซีย
ตะวันออกเฉียงเหนือ    เสนทางคมนาคมในทะเลจีนใตที่สาํคัญคือ  เสนแนวทิศตะวันออกเฉียงเหนือกบั
ตะวันตกเฉียงใต  (NE/SW) ที่ผานดานตะวันตกของหมูเกาะสแปรตลี ในระยะหางประมาณ ๑๕๐ ไมล
ทะเล (๒๘๐ กิโลเมตร)  อีกเสนหนึ่งคือเสน NE/SW ที่ผานดานตะวันออกของหมูเกาะสแปรตลี 

  เม่ือป พ.ศ.๒๕๓๖  ในแตละวัน จะมีเรือสินคาและเรือนํ้ามันขนาด ๑,๐๐๐ ตันข้ึนไป 
จนถึง ๓๐๐,๐๐๐ ตัน ผานทะเลจีนใต จํานวนประมาณ ๒๐๐ ลํา (๑๑๔ ลําคาขายภายในภูมิภาค) ในขณะที่
ทั่วโลกมีเรือคาจาํนวน ๒๖,๑๖๔ ลํา  ลําเลียงสินคาจํานวน ๖๘๙.๖ ลานตัน น้ัน เรือคา ๓๖ แบบ จํานวน 
๘,๘๔๒ ลํา หรือ ๕๑ % ของสินคาที่ขนสงทั้งโลกแลนผานนานนํ้าแหงน้ี  ตัวเลขทั้งหมดมีแนวโนมจะ
เพ่ิมข้ึนมากในทศวรรษหนา  เน่ืองจากความเจริญเติบโตอยางรวดเร็วของประเทศในภูมิภาคเอเซีย-แปซิฟก 
การเดินทางผานเขาออกทะเลจีนใต ทางดานเหนือคือ เสนทางท่ีผานระหวางไตหวันกับฟลิปปนส สวนทางดาน
ใตผานชองแคบท่ีสําคัญ ๓ แหง  คือ  



   ๔.๑.๑ ชองแคบมะละกา (Malacca Strait) ชองแคบมะละกาเปนชองทาง
หลักระหวางมหาสมุทรอินเดียกบัทะเลจีนใต ยาว ๖๐๐ ไมลทะเล (๑,๑๑๑.๒ กิโลเมตร) กวาง ๓๐๐ ไมล
ทะเล ทางดานตะวันตก แลวคอย ๆ แคบลงอยางมากเมื่อเขาไปยัง ชองแคบฟลิป (Phillip 
Channel) และชองแคบสิงคโปร จนเหลือความกวางนอยที่สุดเพียง ๓ ไมลทะเล (๕.๖ กิโลเมตร)  ซ่ึง
มีชองทางเดินเรือเพียง ๑.๕ ไมลทะเล    ชองแคบสิงคโปรมีความยาว ๗๕ ไมลทะเล (๑๓๘.๙ กิโลเมตร) 
ความลึกของน้ําโดยเฉลี่ยคอนขางตื้น บางแหงลึกเพียง ๗๒ ฟุต (๒๑.๙ เมตร) ซ่ึงทําให สาํนักงานทางทะเล
ระหวางประเทศ (International Maritime Office: IMO) ของสหประชาชาติ  กําหนด
ไมใหเรือที่กินนํ้าลึกเกิน ๖๕ ฟุต (๑๙.๘ เมตร) ผานชองแคบแหงน้ี 
   ๔.๑.๒ ชองแคบซุนดา (Sunda Strait) ชองแคบซุนดายาว ๕๐ ไมลทะเล 
(๙๒.๖ กิโลเมตร)  มีกระแสน้ําแรง และความลึกของนํ้าไมมากนัก สามารถรนระยะทางไดเพียง ๑๕๐ ไมล
ทะเล (๒๗๗.๘ กิโลเมตร) เม่ือเปรียบเทียบกับเสนทางผานชองแคบลอมบ็อคท่ีอยูดานตะวันออกเฉียงเหนือ
ของชองแคบซุนดา ซ่ึงกวาง ๑๕ ไมลทะเล (๒๗.๗๘ กิโลเมตร) แตดวยเหตุที่มีนํ้าตื้น มีเกาะแกงจํานวน
มาก และคอนขางอันตราย  เรอืสินคาจึงใชชองแคบซุนดานอยมาก โดยเฉพาะเรือขนาดใหญกวา ๑๐๐,๐๐๐ 
ตันจะไมใชชองแคบน้ี 
   ๔.๑.๓ ชองแคบลอมบ็อค (Lombok Strait) ชองแคบนี้ทั้งกวางและลึก 
ความกวางต่ําสุด ๑๑.๕ ไมลทะเล (๒๑.๓ กิโลเมตร) ทางดานใต ความลึกของน้ํามากกวา ๑๕๐ เมตร จึง
เปนเสนทางเดินเรือสํารองที่สําคัญ เรือนํ้ามัน ขนาดใหญ ที่เดินทางระหวางอาวเปอรเซียกับญี่ปุน ถือวา
ชองทางนี้มีความปลอดภัยสูงที่สุด เม่ือผานชองแคบนี้ไปแลว เรือสวนใหญจะตรงไปยังชองแคบมารคัสซา 
(Makassar Strait) ระหวางเกาะบอรเนียวกับสุลาเวซี ซ่ึงกวาง    ๑๑ ไมลทะเล (๒๐.๔ 
กิโลเมตร) ยาว ๖๐๐ ไมลทะเล (๑,๑๑๑.๒ กิโลเมตร)   เรือสินคาใชชองแคบน้ีนอยกวาชองแคบมะละกา 
แตมากกวาชองแคบซุนดา 
  ๔.๒ มหาสมุทรแปซิฟก (Pacific Ocean) มหาสมุทรแปซิฟก อยูระหวางทวีป
อเมริกาเหนือ-ใต กับทวีปเอเชีย  และทวีปออสเตรเลีย  แบงออกไดเปน  ๒  สวน  คือ  มหาสมุทรแปซิฟก
เหนือ  ไดแกพื้นนํ้าจากวงกลมอารกติกถึงเสนศูนยสูตร และมหาสมุทรแปซิฟกใต ไดแกพ้ืนนํ้าจากเสนศูนย
สูตรถึงแถบแอนตารกติก รวมทั้งฝงตะวันตกของทวีปอเมริกาเหนือ-ใตไปยังทวีปออสเตรเลีย กลุมเกาะมาลา
ยู ถึงฝงตะวันออกของทวีปเอเชีย จัดวาเปนมหาสมุทรกวางใหญไพศาลที่สุด มีเน้ือที่ประมาณ ๖๘,๐๐๐,๐๐๐ 
ตารางไมล หรือประมาณ ๒/๕ ของพ้ืนผิวโลก และเปนมหาสมุทรที่มีนํ้าลึกที่สุดอีกดวย  หวงที่ลึกที่สุดอยูใน
ทะเลฟลิปปนส หางจากเกาะมินดาเนาไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ ประมาณ ๕๐ ไมลทะเล มีความลึกถึง 
๓๕,๔๐๐ ฟุต และยังมีหวงสมุทรอื่น ๆ อีก ๘ แหงในแถบเดียวกัน มีความลึกเกินกวา ๓๐,๐๐๐ ฟุตทั้งสิ้น 
เสนเขตวันลากผานเกือบกึ่งกลางมหาสมุทรน้ี มีทะเลจีนใตเช่ือมตอระหวางมหาสมุทรแปซิฟกกับมหาสมุทร
อินเดียมหาสมุทรแปซิฟกมีประเทศที่มีศักยภาพ ทางการเมือง เศรษฐกิจ และการทหารสูง ตั้งอยูตามแนว
ชายฝง ไดแก สหรัฐฯ จีน ญี่ปุน รัสเซีย เกาหลี เหนือ-ใต ออสเตรเลียและนิวซีแลนด เปนตน 



  ๔.๓ มหาสมุทรอินเดีย (Indian Ocean) มหาสมุทรอินเดีย อยูระหวางทวีปแอฟ
ริกา กับ ออสเตรเลีย มีพ้ืนที่ประมาณ ๗๓ ลานตารางกิโลเมตร มีความลึกเฉลี่ย ๓,๘๗๒ เมตร ชวงที่มี
ความลึกมากท่ีสดุอยูที่ เหวลกึชวา (Java Trench) ลึก ๗,๗๒๕ เมตร  มหาสมุทรนี้ถานับรวมเอา
ทะเลแดงกับอาวเปอรเซียเขาดวยกันแลวจะมีขนาดใหญเปนที่สามของโลก รองจาก มหาสมุทรแปซิฟก และ
มหาสมุทรแอตแลนติก ตามลําดับ 
   มหาสมุทรอินเดียมีอาณาเขตติดตอกับมหาสมุทรแปซิฟกทางตะวันออกเฉียงใต และ
มหาสมุทรแอตแลนติกทางตะวันตกเฉียงใต มีทะเลใหญ (Chief Marginal Seas) ที่สําคัญ เชน 
ทะเลแดง ทะเลอาหรับ อาวเปอรเซีย ทะเลอันดามัน อาวเบงกอล ทะเลติมอร-อาราฟูรา เปนตน นอกจากนี้ยัง
มีเกาะและหมูเกาะที่สําคัญ เชน เกาะมารดากัสกา  ศรีลังกา หมูเกาะมาริเชียส เปนตน 
   การเคลื่อนตัวของผิวหนานํ้าถูกควบคุมโดย ลมประจําถิ่น (Prevailing 
Wind) กระแสน้ําหลักอยู ๒ ระบบ ไดแก ระบบทางเหนือ (เหนือเสนศูนยสูตร) จะเปนไปตามการ
เปลี่ยนแปลงของลมมรสุม สวนระบบทางใตจะไหลเวยีนทิศทางทวนเข็มนาฬิกา 
   มหาสมุทรอินเดียเปนพ้ืนที่ที่มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ และเปนเสนทางเดินเรือ
ที่มีความสําคัญของโลกเสนหนึ่ง เน่ืองจากมีแหลงทรัพยากรธรรมชาติ พวกปโตรเลียม แรธาตุ และสัตวนํ้า ใน
บริเวณอาวเปอรเซียตามแนวชายฝง และเขตไหลทวีปเปนแหลงปโตรเลียมที่สําคัญแหลงหนึ่งของโลก แรเหล็ก
และทองแดงมีมากในทะเลแดง รวมทั้งบริเวณกนมหาสมุทรโดยทั่วไปอุดมสมบูรณไปดวยแรแมงกานีส 
นอกจากน้ันยังเปนเสนทางเชื่อมตอ ระหวางมหาสมุทรแอตแลนติกกับมหาสมุทรแปซิฟก ซ่ึงประเทศในทวีป
เอเชียใชเปนเสนทางติดตอคาขายกับประเทศในทวีปยุโรป และทวีปแอฟริกาอีกดวย 
 
กฎหมายระหวางประเทศทีเ่ก่ียวของกับการปฏิบัติงานในทะเล 
 

กฎหมายระหวางประเทศที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติการในทะเลโดยทั่วไปมีอยู ๒ ประเภท คือ 
กฎหมายทะเล (Law Of The Sea) และ กฎหมายวาดวยการพิพาทกันดวยอาวุธ (Law Of Arms 
Conflicts)  กฎหมายทั้ง  ๒  ประเภทดังกลาว จะมีผลตอการปฏิบัติงานในทะเลเสมอ ดังน้ันปฏิบัติการใน
ทะเล จึงมีสิ่งซ่ึงผูบังคับบัญชาตองคํานึงถึงเกี่ยวกับกฎหมายบางประการ ไดแก 

๑. กําลังทางเรือของรัฐคูพิพาท จะตองไมเขาไปปฏิบัติการใน ทะเลอาณาเขต (Territorial 
Waters) และ นานน้ําของหมูเกาะ (Archipelagic Waters) ของชาติเปนกลาง ซ่ึงไมเกี่ยวของกับการขัดแยง
ใด ๆ 

๒. เรือรบ มักจะใชสิทธ์ิในการผานทะเลอาณาเขต และนานนํ้าของหมูเกาะของชาติเปนกลางโดย
สุจริต แตในขณะที่เดินทางผานจะตองไมมีการปฏิบัติการเกี่ยวกับการบิน (ยกเวน สาํหรับการคนหาและ
ชวยเหลือ) การใชอาวุธ หรือเคร่ืองมือตรวจจับใด ๆ ซ่ึงขอจํากัดน้ีมิไดมีผลตอการเดินทางผาน ชองแคบ
ระหวางประเทศ (International Straits) 



๓. สิทธิของรัฐชายฝง ภายในเขตเศรษฐกิจจําเพาะของรัฐ เปนเขตเปนกลาง ซ่ึงผูบังคับบัญชา
ทหารจะตองเคารพสิทธิของรัฐชายฝง 

๔. ส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติ  ผูบังคับบัญชาของกําลังทางเรือของ ภาคีคูพิพาท (Party To 
The Conflict) ทั้งสองฝาย จะตองคํานึงถึงการรักษาสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ ในการปฏิบัติการทาง
ทหารตาง ๆ อีกดวย 

เม่ือผลประโยชนของชาติทางทะเลมีความสําคัญตอความอยูรอดของประเทศ การดําเนินการปองกัน
และรักษาไวเพื่อใหบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในวัตถุประสงคแหงชาติ จึงมีความจําเปนโดยอาจ
กําหนด วัตถุประสงคแหงชาติ   วาจะตองดําเนินการใหมีการคาเสรีระหวางประเทศอยางตอเน่ืองไมมีการ
หยุดชะงัก   และขยายตัวอยูตลอดเวลา เพ่ือใหสามารถนําเขาทั้งเครื่องจักร อะไหล และวัตถุดิบตาง ๆ 
รวมทั้งพลังงานเชน นํ้ามันและกาซธรรมชาติ    เพื่อการผลิตสาํหรับสงออกสินคาสําเร็จรูปหรือกึ่งสําเร็จรูปไป
จําหนายในตางประเทศ ตองมีเสรีภาพและความปลอดภัยในการเดินเรือขนสงสินคาทั้งเขาและออก จํานวน
มหาศาลในทุกเสนทางคมนาคมทางทะเลที่ใชอยูตลอดเวลาและ/หรือเม่ือตองการ 
 กองทัพเรือในฐานะเปนสวนหนึ่งขององคกรที่รับผิดชอบ ในดานการคุมครองปองกันผลประโยชน
ของชาติทางทะเล จึงตองไดรับการพัฒนาบทบาทและขีดความสามารถเพื่อเปนหลักประกันแกการคาทางทะเล
ซ่ึงเปนหัวใจของเศรษฐกิจของประเทศ บทบาทน้ีมีความสําคัญสูงสุดสําหรับกองทัพเรือของประเทศ
อุตสาหกรรม ที่มีผลประโยชนสําคัญจากการคาระหวางประเทศ เปนบทบาทที่จะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงแก
โครงสรางกําลังรบและปรัชญาในดานการใชกําลังทางเรือ ซ่ึงแตกตางออกไปจากรูปแบบและบทบาทตาง ๆ 
ของกองทัพเรือ ที่ผานมาซ่ึงเนนในเรื่องการปฏิบัติการแตเพียงภายในประเทศ ภายในทะเลอาณาเขตและเขต
เศรษฐกิจจําเพาะของประเทศ บทบาทของกองทัพเรือในการปองกันการคาทางทะเล เปนการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการปฏิบัติการ ท้ังภายในและภายนอกประเทศ ในทะเลหลวงและนานนํ้าสากลตาง ๆ ใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต และภูมิภาคอื่นที่มีผลประโยชนตอประเทศอีกดวย 

 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ ๓ 
การปองกันและรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล 

(Defending Thai Maritime Interests)  
 
การใชและการวางกําลังทางเรือ 
 
 ในการปองกันและรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเลนั้น สิ่งแรกจะตองพิจารณาใหทราบกอนวา
ระดับของความขัดแยงในพื้นที่ปฏิบัติการนั้นมีมากนอยเพียงใด และจะนํากําลังอํานาจเทาใดไปใช สิ่งที่จะชวย
บอกใหทราบถึงการที่ไดเกิดความขัดแยงข้ึน    อาจจะมาจากหลายทิศทางรวมทั้งการขาวกรองระดับ
ยุทธศาสตร  ระบบตรวจการณคนหาที่ครอบคลุมพ้ืนที่กวางขวาง  และขอมูลขาวสารจากหนวยงานอื่นเชน 
สื่อมวลชน การเก็บรวบรวมขอมูลขาวสารและการวิเคราะหสามารถนําไปใชในการตรวจสอบ และเปลี่ยนแปลง
รูปแบบของการปฏิบัติการ การฝก การจัดทําโครงการตาง ๆ และการจัดการดานการสื่อสาร รวมทั้งชวยใหการ
ปฏิบัติในระดับยุทธศาสตรสามารถพิจารณากําหนดและประเมินคาของความขัดแยงที่อาจเกิดข้ึนได การขาว
กรองในปจจุบันเปนสิ่งสําคัญระดับชาติที่เกี่ยวของกับความรวมมืออยางใกลชิดกับประเทศที่เปนพันธมิตร การ
แลกเปลี่ยนแจกจายขอมูลขาวที่กลั่นกรองแลว และนําเสนอขาวกรองและพื้นฐานของขอมูลที่ชัดเจนใหกับ
ผูบังคับบัญชาไดทราบ การท่ีสามารถประเมนิคาขีดความสามารถของฝายตรงขามเสียแตเน่ิน ๆ จะเปนสิ่ง
สําคัญที่ชวยใหไดขอมูล  ขนาด  และการประกอบกําลังของขาศึก  ที่จะนํามาใชในการสรางความขัดแยง 
 กําลังทางเรือที่ปฏิบัติงานอยูในทะเล สามารถรวบรวมขอมูลขาวสารไดมากและทําหนาที่ตรวจการณ
ไดเปนอยางดี การรวบรวมขอมูลขาวสารวิธีน้ีบางครั้งเปนเพียงวิธีเดียวท่ีจะไดขอมูลที่เช่ือถือได นับเปนปจจัย
สําคัญในการพสิูจนทราบฝายและประเมินความขัดแยง    การเฝาติดตามเรือสินคาหรือการบินของอากาศยาน
อาจเปนข้ันตอนเริ่มตนของการปดกั้นการเขาเมืองทาหรือการบีบบังคับใหปฏิบัติตามขอกําหนดของนานาชาติ 
และยังชวยสนับสนุนกิจในการรกัษากฎหมาย เชน การปองกันการคายาเสพตดิในทะเล เปนตน 
 การลาดตระเวนตรวจการณและการรวบรวมขอมูลขาวสาร จะเปนสิ่งที่ตองดําเนินการตลอดเวลาท่ีมี
การรบแมวาจะตองเปลี่ยนระดับการปฏิบัติจากระดับยุทธศาสตรไปเปนระดับยุทธการหรือระดับยุทธวิธีก็ตาม 

การวางกําลังทางเรือในพื้นที่ปฏิบัติการมีสวนเกี่ยวของกับ  การจัดกําลังและการเดินเรือออกจากฐาน
ทัพเรือ (ในการเดินทางของกําลังทางเรือสามารถใชเสนทางปกปดหรือลวงไมใชตําบลที่เดิมที่เดินทางมา) การ
เดินทางเขาสูพ้ืนที่ปฏิบัติการ และการเขาสูพืน้ที่ปฏิบัติการ ในสถานะทีเ่หมาะสมกับภัยคุกคามและภารกิจที่
ไดรับมอบ การประสานการปฏิบัติในการวางกําลังตองการการวางแผนที่ละเอียดรอบคอบ มีการติดตอกับ
หนวยงานดานการทูต หนวยงานดานพลเรือน หนวยงานดานการทหารของชาติพันธมิตรหรือหนวยงานของ
รัฐบาลตาง ๆ อยางใกลชิด โดยตองพิจารณาใหสถานะของกําลังทางเรือใหเปนไปโดยถูกตองตามกฎหมาย 
รัฐบาลตองมีการกําหนด กฎการปะทะ (Rules of Engagement) สําหรับกําลังทางเรืออยาง
เหมาะสม และอาจพิจารณาใชการขนสงของพลเรือน เชน เรือสินคาจากกิจการพาณิชยนาวี สนับสนุนการ
ปฏิบัติการทางเรือ เชนที่มีการปฏิบัติในสงครามฟอลกแลนด เปนตน ตองมีการเลือกเสนทางที่จะใชในการ



เดินทางอยางระมัดระวัง ไมวาจะใชการเดินทางแบบปกปดหรือเปดเผยก็ตาม การปองกันกําลังทางเรืออาจใช
การคุมกันกระบวนเรือลําเลียง ซ่ึงสามารถใหการสงกําลังบํารุงกับกําลังทางเรือน้ันไปพรอม ๆ กัน 
 ขนาดและการประกอบกําลังทางเรือน้ัน มีความสัมพันธกับการขยายระดับความขัดแยง ซ่ึงมีปจจัยใน
การกําหนดขนาดและการประกอบกําลัง ดังนี้ 
 ๑. จุดมุงของนโยบายและแนวความคิดทางยุทธศาสตร ควรจะตอบคําถามเหลาน้ี  
  ๑.๑ อะไรคือสิ่งที่รัฐบาลตองการปฏิบัติ  และตองการปฏิบัติตอสิ่งท่ีกําหนดนี้อยางไร   
  ๑.๒ ในสถานการณทีต่องรวมมือกับชาติพันธมิตร ประเทศตองใหความชวยเหลอื  อยางไร  
 ๒. ตองเขาใจเง่ือนไขที่ทําใหการปฏิบัติการทางทหารประสบความสาํเร็จ หรือบรรลุจุดมุงหมายทาง
ทหาร  หัวขอที่ควรนํามาพิจารณาคือ  อะไรคือสิ่งที่ผูบังคับบัญชาทหารตองปฏิบัติใหบรรลุความสําเร็จทาง
ทหาร  
 ๓. การประเมินคาภัยคุกคาม  ตองพิจารณาถึงความตองการกําลังรบและกําลังที่ตองใชในการ
ปองกัน ขัดขวาง หรือหนวงเหนี่ยว กําลังของฝายตรงขามไมใหสามารถดําเนินการไดตามตองการ 
 ๔. กําลังรบที่มีอยู  การที่จะสงกําลังรบของชาติ/รัฐที่มีอยู   เพ่ือไปจัดการกับสถานการณความ
ขัดแยงที่เกิดข้ึนน้ัน   จะเกี่ยวพันกับนโยบายการใชกําลังทางทหารของรัฐบาล  และการจัดลําดับความสําคัญ
ตอความขัดแยงที่เกิดข้ึน 
 ๕. เวลาที่ใชในการตอบโตความขัดแยง  จะเปนปจจัยสําคัญที่จะกําหนดถึงความพรอมของการ
เตรียมการ  การสั่งการ  และการปฏิบัติ  ในการใชกําลังทหารในการตอบโตกําลังทหารของฝายตรงขาม  
นอกจากน้ียังมีปจจัยท่ีเกีย่วของอ่ืน ไดแก ความตองการระบบควบคุมสั่งการที่มีประสิทธิภาพ มีความออนตัว 
และสามารถตอบสนองตอเหตุการณไดอยางรวดเร็ว สามารถปรับแผนการใชกําลังและการรับมือกับภัยคุกคาม
ได ในการปฏิบัตกิารรวมกับพันธมิตร ตองสามารถตอบสนองความตองการในการปฏิบัติการกับชาติอ่ืนได 
ตองสามารถใชงานรวมกับการรบไดตลอดเวลาโดยเฉพาะเรื่องการสงกําลังบํารุง 



 
แนวความคิดในการปองกันและรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล  

 
การประยุกตใชกําลังทางเรือ ในการปองกันและรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล มาจากแนวคิด

ของ การควบคุมทะเล (Sea Control) และ การขยายกําลังอํานาจทางทะเลขึน้สูฝง (Maritime 
Power Projection) การใชกําลังทางเรือไมเปนเพียงแตการใชกําลังเพื่อการรบ หรือโจมตีตอกําลัง
ของฝายตรงขามเทาน้ัน แตเปนการใชกําลังทางเรือใหเกิดประสิทธิภาพมากท่ีสุด ในทุกรูปแบบของการใชกําลัง
ทางทหาร ทั้งในยามสงบและยามสงคราม   รวมทั้งการใชกําลังทางเรือในการสนับสนุนทางการทูต  สามารถ
นําไปปฏิบัติเพ่ือสนับสนุนการ   ดําเนินการใหไดมาซ่ึง ผลประโยชนของชาติ และวัตถุประสงคของชาติได การ

ประยุกตใชกําลงัอํานาจทางเรือสามารถแบงการใชออกไดเปน ๒ ประเภท คือ การปฏิบัติการทางทหาร 
(Military Operations) และ การปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือจากการทําสงคราม 

(Military Operations Other Than War)  
 
การใชกําลังอํานาจทางทะเลในการปฏิบัติการทางทหาร 

 
การประยุกตใชกําลังอํานาจทางทะเลในการปฏิบัติการทางทหารนี้ เน้ือหาโดยสวนใหญจะเกี่ยวของ 

และครอบคลุมถึงการใชในสถานการณการขัดแยงตาง ๆ ตั้งแตในยามสงบไปจนถึงยามสงคราม ซ่ึงการ
ปฏิบัติการทางทหารดังกลาว สามารถจําแนกการปฏิบัติออกไดเปนดังน้ี 
 ๑. การควบคุมทะเล เม่ือใดก็ตามที่เสรีภาพการใชกําลังทางเรือถูกทาทายหรือขัดขวาง โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง ในขณะที่กําลังเดินทางเขาสูพ้ืนที่ปฏิบัติการ ดังน้ันจึงมีความจําเปนที่จะตองทําการควบคุมทะเลใน
ระดับที่เหมาะสม ซ่ึงจะตองเพียงพอตอการปองกันกําลังทางเรือ รวมทั้งสามารถอํานวยประโยชนในการ
ปฏิบัติการอยางอ่ืนตอไปได แตหากขาดซ่ึงการควบคุมทะเลแลว ขีดความสามารถของกําลังทางเรือในการ
เคลื่อนยายกําลัง การปฏิบัติการทางรุก การเขายึดครองพื้นที่ การแสดงกําลังอํานาจทางเรือตอที่หมายบนบก 
และการปองกันการปฏิบัติของฝายตรงขามในเร่ืองตาง ๆ ที่กลาวไปแลวยอมไมสามารถกระทําได ตามท่ีได
กลาวไปแลวเกี่ยวกับการควบคุมทะเลน้ัน การควบคุมทะเลมีลักษณะเชนเดียวกับการการจัดการตอพ้ืนท่ีทํา
การรบ การท่ีกําลังทางเรือสามารถควบคุมพื้นที่ไดจะทําใหมีความไดเปรียบในการใชกําลัง ในขณะเดียวกันก็
เปนการปองกันกําลังทางเรือของตนดวย กองเรือบรรทุกเครื่องบินเฉพาะกิจเปนเครื่องมือหลักที่นํามาใชในการ
ควบคุมทะเลเฉพาะตําบลที่ไดเปนอยางดี และยังเปนกําลังทางเรือที่ใชแสดงกําลังอํานาจตอที่หมายบนบกอีก
ดวย และหากกําลังทางเรือดังกลาวมีเรือดํานํ้า ซ่ึงเปนเครื่องมือสําคัญที่ใชในการปฏิเสธการใชทะเล เขามา
ปฏิบัติการรวมดวยจะทําใหกําลังทางเรือน้ีมีกําลังอํานาจและความออนตัวเปนอยางมาก และเมื่อปฏิบัติการ
รวมกับกําลังทางเรืออื่น จะยิ่งสามารถใชยุทธวิธีไดมากมายหลากหลาย สนับสนุนการควบคุมทะเลและการ
แสดงกําลังอํานาจตอที่หมายบนบก 



 ๒. การปดลอมขาศึก เปนอีกทางเลือกหนึ่ง ในการปองกันมิใหฝายตรงขามใชประโยชนจากทะเล 
ทั้งในการลําเลียงขนสง การคมนาคมติดตอ และการปฏิบัติการทางทหาร ในการน้ี เรือดํานํ้าสามารถนํามาใช
ในการวางตัวทางลับในพื้นที่ปฏิบัติการกอนกําลังประเภทอื่น และเปนภัยคุกคามตอกําลังเรือผิวน้ําและเรือดํา
นํ้าของขาศึก เปนกําลังที่มีคุณคาตอการปฏิบัติการบนบกและทําใหขาศึกตองหันมาปองกันตนเอง การวางทุน
ระเบิดทางรุกก็เปนการปฏิบัติการอีกอยางหน่ึงที่สามารถนํามาใชในการปดลอมขาศึกหากกฎการปะทะอนุญาต
ใหทําได และหากกําลังทางเรืออยูในรัศมีของการปฏิบัติการทางอากาศจากฐานบินบนบกหรืออากาศยานจาก
เรือบรรทุกเครื่องบิน เราอาจใชการตัดกําลังขาศึกดวยการทําลายสิ่งอํานวยความสะดวกดานทาเรือ สนามบิน 
หนวยควบคุมสั่งการและกิจการพาณิชนาวีของขาศึก 
 ๓. การปฏิบัติการเปนพื้นที่และการตั้งแนวสกัดกั้น  เรือดํานํ้าและเครื่องบินลาดตระเวนทางทะเล
สามารถนํามาใชในการลาดตระเวนในพื้นที่ที่กําลังทางเรือและกองเรือสงกําลังบํารุงของฝายเราจะตองผาน หรือ
ใชในการกําหนดตําบลที่ เฝาติดตามเรือดํานํ้า เรือผิวน้ํา และทําการตัดรอนทําลายกําลังขาศึกหากกฎการปะทะ
อํานวยให   เฮลิคอปเตอรจากเรือผิวนํ้าหรือจากเรือบรรทุกเครื่องบินสามารถชวยในการปราบเรือดํานํ้าและเรือ
ผิวน้ําไดเม่ืออยูในระยะปฏิบัติการของเฮลคิอปเตอรน้ัน 
 ๔. การปองกันทางลึก  กอนที่กองเรือเฉพาะกิจหรือกําลังทางเรือจะเขาพ้ืนที่ที่มีภัยคุกคาม      ผู
บัญชาการของกองกําลังทางเรืออาจจะจัดแนวปองกันทางลึกข้ึนรอบ ๆ กองเรือ ทําใหมีพ้ืนที่ในการนําเรือ    
เพิ่มการควบคุมพ้ืนท่ีในทะเลใหมากข้ึนเพ่ือปองกันกําลังทางเรือที่จะเขาทําการโจมตีหนวยกําลังบนฝงและเรือ
สนับสนุนที่เดินทางมาดวยกัน เม่ือกองเรือน้ีเขาไปในพื้นที่ปฏิบัติการในนานนํ้าขาศึก พ้ืนที่ในการปองกันทาง
ลึกจะตองมีขอบเขตในการปองกันที่แนนอน โดยประกอบดวยการปองกันตาง ๆ ดังน้ี 
  ๔.๑ การปองกันภัยทางอากาศ เครื่องบินลาดตระเวนทางอากาศและเครื่องบินเตือนภัย
ลวงหนา จะชวยใหการเตือนภัยใหกับกองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร เครื่องบินโจมตีสกัดกั้นจากเรือบรรทุก
เครื่องบิน ท่ีทําหนาที่ บินรบรักษาเขต (Combat Air Patrol) เปนอาวุธที่สําคัญในการปองกันภัย
ทางอากาศเปนพ้ืนที่ใหกับกองเรือ      เคร่ืองบินปองกันภัยทางอากาศอาจใชงานรวมกับเครื่องบินลาดตระเวน
และเครื่องบินลาดตระเวนรบที่มาจากฐานบินบนบกได อาวุธปลอยนําวิถีพ้ืน-สู-อากาศ ของเรือ สนับสนุน
ดวยระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส เรดาร และระบบตรวจการณแบบอินฟราเรดตาง ๆ ชวยในการปองกันกอง
เรืออีกช้ันหน่ึงตอภัยคุกคามจากอากาศยานและอาวุธปลอยนําวิถีของขาศึก อาวุธปลอยนําวิถีระยะใกล 
สามารถใหการปองกันตอหนวยที่อยูใกลเคียง และนอกเหนือไปจากน้ันเรือผิวน้ําสามารถใช ระบบอาวุธ
ปองกันตนเองระยะประชิด (Close-in  Weapons  System)  และระบบสรางเปาลวงในการ
ปองกันตนเองในระยะสุดทายไดอีกช้ันหนึ่งดวย 
  ๔.๒ การปราบเรือดํานํ้าและการตอตานเรือผิวน้ํา เคร่ืองบินลาดตระเวนตรวจการณ เปน
เคร่ืองมือที่ชวยในการปราบเรือดํานํ้าและตอตานเรือผิวน้ําช้ันนอกสุด การปองกันในช้ันตอมาประกอบดวย
เรือฟริเกตที่มีโซนารตรวจจับเปาไดในระยะไกล สนับสนุนดวยเครื่องบินลาดตระเวนทางทะเล และ
เฮลิคอปเตอร ซ่ึงชวยเหลือในการกําหนดตําบลท่ี  และเขาโจมตีตอเปาเรือดํานํ้าที่ตรวจจับได  การปองกัน



ช้ันในสุดของการปราบเรือดํานํ้า ไดแก การใชโซนารชักหยอนไดท่ีติดตั้งในเฮลิคอปเตอรที่ทํางานทั้งลักษณะ
แพรคลื่นและดักรับฟงเสียงใตนํ้าได และโซนารที่ติดตั้งอยูบนเรือผิวน้ํา เฮลิคอปเตอรจากเรือฟริเกตหรือเรือ
พิฆาตจะทําหนาที่ติดอาวุธปราบเรือดํานํ้า เชน ตอรปโด สวนเรือผิวน้ํา จะใชการยิงตอรปโดและเครื่องลอ
ตอรปโดเพ่ือปองกันตนเอง เคร่ืองบินจากฐานบินบนบกที่ติดตั้งอาวุธปลอยนําวิถีอากาศ-สู-พื้น สามารถทํา
หนาที่ในการโจมตีเรือผิวน้ําได เฮลิคอปเตอรเองสามารถติดตั้งอาวุธปลอยนําวิถีอากาศ-สู-พ้ืน เพื่อชวยเสริม
การตอตานเรือผิวน้ํา เพ่ิมเติมจากการใชอาวุธปลอยนําวิถีพ้ืน-สู-พ้ืนของเรือผิวน้ําไดอีกดวย 
 ๕. การควบคุมทะเลโดยสวนลวงหนา ในระหวางที่กําลังทางเรือกําลังเดินทางเขาสูพ้ืนที่ปฏิบัติการ
น้ัน อาจพิจารณาสงกําลังสวนลวงหนาออกไปทําการควบคุมทะเลที่กองเรือหลักจะตองผาน โดยสวนลวงหนาน้ี
จะทําหนาท่ีปราบเรือดํานํ้าและตอตานเรือผิวน้ําในพ้ืนที่ปฏิบัติการ เปนการดําเนินการควบคุมทะเลในพื้นท่ีที่
ตองการใชในการแสดงกําลังอํานาจทางทะเลตอพ้ืนที่บนบก กอนท่ีจะทําการยกพลข้ึนบกกําลังทางเรือมีความ
จําเปนที่จะตองควบคุมทะเลบริเวณชายฝงในระยะเวลาที่นานเพียงพอ    เพ่ือกําจัดภัยคุกคามจากเรือยนตเร็ว
โจมตีติดตั้งอาวุธปลอยนําวิถี และลดความเสี่ยงจากทุนระเบิดและเรือดํานํ้า ใหลดลงอยูในระดับที่สามารถ
ยอมรับได  ในชวงเวลานี้ จําเปนตองมีกําลังเรือตอตานทุนระเบิดเขาไปอยูในพ้ืนที่ กําลังทางเรือที่ใชในการ
ตอตานทุนระเบิดจะมีจุดออนที่เปนเปาใหกับขาศึกเขาโจมตี ดังน้ันจึงจําเปนที่จะตองมีกําลังคุมกันจากกองเรือ
ใหการคุมกันอยางเหมาะสม และในการเตรียมการยกพลข้ึนบกการปฏิบัติการของสวนลวงหนาจะเกี่ยวของกับ
การสงหนวยปฏิบัติการพิเศษข้ึนไปทําการลาดตระเวน หรือทําลายตัดรอนเปาหมาย รวมทั้งใหการสนับสนุน
การตรวจกระสุนตก  ในการยิงสนับสนุนดวยปนใหญเรือตอที่หมายบนบก 
 ๖. การคุมครองเสนทางคมนาคมทางทะเล การปฏิบัติการควบคุมทะเลจะตองใหการคุมครอง
ปองกันตอการเสริมกําลัง การสงกําลังบํารุงตอกําลังทางทหารและการขนสงทางทะเลของประเทศไปพรอม ๆ 
กัน   ในทันทีที่กําลังทางเรือเขาปฏิบัติการในพื้นท่ี การปฏิบัติการอาจจําเปนตองมีการแยกปฏิบัติ ไดแก การ
ใหการคุมกันตอเรือที่สําคัญ หรือการจัดเรือฉากคุมกันเรือหลาย ๆ ลํา   ซ่ึงอาจมีลักษณะเปนกระบวนเรือ
ลําเลียงขนาดใหญก็ได  
 ๗. การสนับสนุนกําลังรบในทะเล กําลังทางเรือที่กําลังปฏิบัติการควบคุมทะเล ตองการการ
สนับสนุนดานการสงกําลังบํารุงจากเรือสงกําลังบํารุง ซ่ึงอาจจะตองปฏิบัติงานอยูในแนวนอกสุดของการ
ปองกัน หรือในพื้นที่ปฏิบัติการ การปฏิบัติการดังกลาวจําเปนตองมีการวางแผนอยางรอบคอบ เพราะตองเดิน
ทางเขาออกพ้ืนท่ีที่มีทั้งเรือรบ และเรือชวยรบอยู ดังน้ันเสนทางเดินเรือท่ีใชในการสนับสนุน (Lines of 
Support) จึงตองไดรับการประกันถึงความปลอดภัยโดยกําลังทางเรือที่ปฏิบัติการอยูในพื้นที่น้ัน 
 ๘. การลาดตระเวนตรวจการณทางทะเล ในการปฏิบัติการของกําลังทางเรือในทะเล สิ่งจําเปนที่สุด
คือการตรวจจับและพิสูจนเปาหมายที่กําลังเดินทางมุงหนาเขาหา หรือที่แลนผานไป อากาศนาวีที่ทําหนาที่
ลาดตระเวนทางทะเลเปนกําลังสําคัญที่ใชในการปฏิบัติการนี้ อากาศนาวีดังกลาวจะทําการรายงานใหหนวย
กําลังทางเรือไดทราบถึงสถานการณที่เกิดข้ึนรอบ ๆ กําลังน้ัน ๆ ขณะที่กําลังเดินทางหรือ ใหหนวยกําลังรักษา
ฝงไดทราบ ในสงครามโลกครั้งที่ ๒ การลาดตระเวนทางทะเลมีสวนสําคัญท่ีทําใหฝายพันธมิตรไดรับชัยชนะ



ในการรบ     อันสงผลใหไดรับชัยชนะในสงครามในที่สุด เชนการตรวจพบกําลังทางเรือของญ่ีปุนในขณะเดิน
ทางเขาโจมตีเกาะมิดเวย ทําใหฝายสหรัฐฯ เขาทําการโจมตีกอน เปนตน กําลังอากาศนาวีที่ใชในการ
ลาดตระเวนนั้น อาจมาจากฐานบินบนบก   หรืออาจมาจากเรือในกระบวนเรือก็ได    อากาศนาวีที่ใชในการ
ลาดตระเวนทางทะเลของกองทัพเรือ ไดแก บ. P-3 Orion, บ. Fokker F-27, บ. 
Dornier Do-228, และ บ.T-337 เปนตน นอกจากนั้น เรดารชายฝง เรือผิวน้ํา และเรือดํานํ้า 
ขณะปฏิบัติการในทะเล ยังสามารถใชในการลาดตระเวนตรวจการณทางทะเลไดเปนอยางดีอีกดวย 
 
การใชกําลังอํานาจทางทะเลในการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือจากการทําสงคราม 
 
 การใชกําลังทางเรือในการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือจากการทําสงคราม สามารถแบงการ
ดําเนินการออกไดเปน ๒ ประการไดแก การใชกําลังทางเรือรักษากฎหมายในทะเล (Constabulary) 
และการใชกําลังทางเรือเพ่ือภารกิจชวยเหลือและสนับสนุน (Benign) 
 
 ๑.  การใชกําลังทางเรือรักษากฎหมายในทะเล ไดแกการดําเนินการในดานตาง ๆ ดังน้ี 
  ๑.๑ การบิดกั้นทางเศรษฐกิจและการกักดาน (Economic Sanctions and 
Quarantine) กองทัพเรือจะตองปฏิบัติตามกฎหมายระหวางประเทศ ตามกฎบัตรองคการ
สหประชาชาติ ในฐานะที่ประเทศไทยเปนสมาชิกองคการสหประชาชาติ แตจะตองดําเนินการตามกฎหมาย
ระหวางประเทศอยางเครงครัด เพ่ือใหแนใจวาการปองกันของกองกําลังทางเรือรักษากฎหมายในทะเล สามารถ
ปฏิบัติการไดอยางมีประสิทธิภาพ การควบคุมทะเลเฉพาะตําบลที่ จึงมีความจําเปนจะตองนํามาปฏิบัติ การใช
กําลังทางเรือในการปฏิบัติการน้ี เชน การปดกั้นทางเศรษฐกิจ (Economic Sanctions) การกัก
ดาน (Quarantine) เปนตน 
  ๑.๒ การปฏิบัติการรักษาสันติภาพ  (Peace  Operations) หากประเทศไทย 
จะตองสงกองกําลังรักษาสันติภาพจะใชในภารกิจการสังเกตการณ     หรือภารกิจในการเปนสวนหนึ่งของกอง
กําลัง สหประชาชาติ  ทั้งสองภารกิจจะตองไดรับความยินยอมจากฝายตาง ๆ ซ่ึงเปนคูสงครามเสียกอน การ
รักษาสันติภาพจะบรรลุผลไดจะตองดํารงไวซ่ึงความเที่ยงธรรมแกทุก ๆ ฝายซ่ึงเปนคูสงคราม ลักษณะของ
การใชกองกําลังทางเรือในการรักษาสันติภาพ ไดแก การตรวจตราดูแลเสนปกปนเขตแดนในทะเลและแมนํ้า 
ดูแลการหยุดยิงในทะเลและเขตกันชน  สําหรับกําลังนาวิกโยธินและกําลังพลทหารเรืออ่ืน ๆ ก็จะใชในสวน
ของกองกําลังรักษาสันติภาพทางบก 
  ๑.๓ การปราบปรามการกระทําเยี่ยงโจรสลัดและการกระทําผิดทางทะเล การกระทําเยี่ยงโจร
สลัดหรือการปลนทรัพยในทะเล มักจะเกิดแกเรือประมงไทยในอาวไทยอยูเสมอ โดยเฉพาะจะเกิดในบริเวณ
พื้นที่เขตเศรษฐกิจจําเพาะท่ี ไทย เวียดนาม และกัมพูชา ประกาศเหลื่อมทับกัน สําหรับเรือสินคามักจะเกิด
บริเวณชองมะละกา การปราบปรามการกระทําเยี่ยงโจรสลัดน้ี ตามพระราชบัญญัติปองกันและปรามปรามการ



กระทําอันเปนโจรสลัด พ.ศ. ๒๕๓๔ ไดใหอํานาจทหารเรือไวสําหรับความผิดบางอยางทางทะเล กองทัพเรือ
จะจัดกําลังทางเรือ และกําลังอากาศนาวี ลาดตระเวนในพื้นท่ีรับผิดชอบทั้งทางฝงอาวไทย และทะเลอันดามัน  
โดยผลัดเปลี่ยนกันออกปฏิบัติการอยางตอเน่ืองตามแผนลาดตระเวนตลอดเวลา    หากพบผูกระทําผิด
กฎหมายตามพระราชบัญญัติใหดําเนินการเขาจับกุม เชน การลักลอบเขามาทําการประมงในเขตเศรษฐกิจ
จําเพาะของประเทศไทย การลักลอบขนสงสินคาหนีภาษี การลักลอบขนน้ํามันในทะเล และการกระทําเยี่ยงโจร
สลัด เปนตน 
  ๑.๔ การคุมครองฐานขุดเจาะกาซธรรมชาติในอาวไทย กองทัพเรือจัดเรือและเครื่องบิน
ลาดตระเวนทางทะเล ลาดตระเวนฐานขุดเจาะในอาวไทยอยางตอเน่ือง และไดจัดทําแผนปองกันและ
ปราบปรามการยึดฐานขุดเจาะขึ้น รวมทั้งไดทําการฝกซอมอยูเสมอ 
 ๒. การใชกําลังทางเรือเพ่ือภารกิจการชวยเหลือและสนับสนุน ไดแกการใชกําลังทางเรือในการ
ดําเนินการตางๆ ดังนี้ 
  ๒.๑ การชวยเหลือผูประสบภัยในทะเลและบรรเทาสาธารณภัย กฎหมายระหวางประเทศได
ออกขอกําหนดใหเรือทุกลําในทะเลมีขายเฝาฟงทางวิทยุ และเขาทําการชวยเหลือตอเรือที่ประสบภัย และรอง
ขอความชวยเหลือ การชวยเหลือผูประสบภัยจึงเปนหนาที่ประจําที่กองทัพเรือถือปฏิบัติอยูแลว ภัยในทะเลนี้
นอกจากจะเปนภัยธรรมชาติแลวยังหมายรวมถึงภัยที่เกิดข้ึนทั้งปวงดวย เชน เกิดไฟไหมบนเรือ เรือชํารุด เรือ
อับปางจากการโดนกัน หรือเกยหินอับปาง เปนตน เม่ือการขยายตัวของการคาทางทะเลมากขึ้น  โอกาสที่เรือ
พาณิชยจะเกิดอุบัติภัยยอมมีมากข้ึน และหากอุบัติภัยน้ีเกิดในทะเลลึกหางไกลจากฝงมาก กองทัพเรือเทาน้ัน 
ที่จะมีโอกาสเขาถึงเหตุการณ และใหความชวยเหลือไดดีกวา ดวยมีท้ังอากาศยาน และเรือใหญ รัศมี
ปฏิบัติการไกล และมีความคงทนทะเลสูง ตัวอยางเกี่ยวกับเรื่องน้ีพิจารณาไดจากเมื่อคร้ังเกิดภัยธรรมชาติจาก
ใตฝุนเกย การปฏิบัติการของเรือและอากาศนาวีมีสวนใหความชวยเหลือไดมาก และในกรณีที่เกิดอุบัติภัยอื่น 
ๆ นอกเหนือจากภัยธรรมชาติ กองทัพเรือก็มีบทบาทสําคัญในการชวยเหลืออยูแลว  อยางไรก็ตามจากการ
ขยายตัวของการคาทางทะเลดังกลาว กองทัพเรือจะตองขยายขีดความสามารถ และบทบาทในการชวยเหลือ
ผูประสบภัยในทะเลใหสูงข้ึนตามไปดวย นอกจากน้ัน การปองกัน และบรรเทาสาธารณภัยแกแหลง
อุตสาหกรรมชายฝงทะเล ทั้งภาคตะวันออก ภาคใต หรือแหลงอุตสาหกรรมทองเที่ยว กองทัพเรือก็มีขีด
ความสามารถใหการสนับสนุน 
  ๒.๒ การอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอมทางทะเล เน่ืองจากความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมของไทยในระยะที่ผานมา  ทําใหมีการนําทรัพยากรธรรมชาติ  โดยเฉพาะที่ดิน ปา
ไม แหลงนํ้า ประมง และแร มาใชในอัตราที่สูง ประกอบกับการขาดประสิทธิภาพในการบริหารการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติที่ผานมาไดเปนสาเหตุสําคัญซํ้าเติมใหทรัพยากรธรรมชาติใหเสื่อมโทรมลงอยางรวดเร็ว  
กองทัพเรือไดใชมาตรการตรวจตรา เพ่ือควบคุมเรือประมงมิใหใชเคร่ืองมือประมงผิดไปจากที่ทางการกําหนด 
เพื่อปองกันการทําลายทรัพยากรสัตวนํ้าและแหลงที่อยูอาศัยของสัตวนํ้า  เชน การใชอวนที่มีขนาดตาเล็กกวา
ที่กําหนด และการใชระเบิดในการจับปลา เปนตน 



  ๒.๓ การชวยเหลือประเทศเพื่อนบาน ในอดีตกองทัพเรือไทยไดมีโอกาสเขาไปมีสวนรวมใน
การปฏิบัติการเพ่ือมนุษยธรรม และการชวยเหลือผูประสบภัยในตางประเทศหลายครั้งดวยกัน จากความ
คลองตัวของกําลังทางทะเลและความอิสระในการสงกําลังบํารุง ทําใหกําลังทางทะเลสามารถใหการชวยเหลือ
ผูประสบภัยจากพายุเฮอริเคน และพายุโซนรอน กําลังทางทะเลสามารถเปนฐานในการสงกําลังบํารุงนอกฝง 
สําหรับปฏิบัติการเพื่อมนุษยธรรมในการสนับสนุนการปฏิบัติเพ่ือสันติภาพขององคการสหประชาชาติ และ
กําลังอากาศนาวี เชน เฮลิคอปเตอรสามารถใหการสนับสนุนดวยการขนสงหลายภารกิจ ตัวอยางเชน ในเดือน
มีนาคม พ.ศ.๒๕๓๔ กองทัพเรือไทยไดสงกําลังทางเรือไปชวยเหลือประเทศบังคลาเทศที่ประสบวาตภัยพายุ
ไซโคลน จนเปนเหตุใหเกิดนํ้าทวมบริเวณชายฝงอยางหนัก กองทัพเรือไทย ไดจัดสงอาหาร ยารักษาโรค และ
อุปกรณที่จําเปนแกประชาชนชาวบังกลาเทศ รวมท้ังการสงเรือบรรทุกขาวสาร และอาหารแหงไปชวยเหลือ
ประเทศ โซมาเลียที่เกิดการสูรบกัน และฟลิปปนสที่เกิดวาตภัยและอุทกภัย เปนตน 
  ๒.๔ การปฏิบัติการรวมกับชาติพันธมิตร เปนการปฏิบัติการรวมทางทหารในดานตาง ๆ เชน
การฝก การศึกษา และการพัฒนา ซ่ึงในปจจุบันไดมีการปฏิบัติการรวมกับชาติพันธมิตรหลายประเทศ ใน
หลาย ๆ สาขาการปฏิบัติการ ไดแก ไทยและมาเลเซียไดมีการจัดกําลังทางเรือ ลาดตระเวนรวมในบริเวณพื้นที่
พัฒนารวม ซ่ึงเปนพ้ืนที่เหลื่อมทับกันทางทะเลอยางสมํ่าเสมอ นอกจากนี้ยังมีการฝกรวมเปนประจําระหวาง
ชาติพันธมิตร เชน สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย ญี่ปุน มาเลเซีย เปนตน การดําเนินการเชนน้ีจะเปนการ
เสริมสรางความเขาใจอันดีระหวางกัน และลดปญหาความตึงเครียดได นอกจากนี้กําลังมีการริเริ่มที่จะจัดใหมี
การลาดตระเวนรวม เพ่ือแกไขปญหาทางทะเลที่เกิดข้ึน  
  ๒.๕ การพัฒนาประเทศ เปนการใชกําลังอํานาจของกองทัพดวยกําลังพลและยุทโธปกรณที่มี
อยู ใหการสนับสนุนการดําเนินการตามที่รัฐบาลรองขอ เชน การกอสรางสาธารณูปโภคใหแกชุมชนที่อยู
หางไกลความเจริญ การชวยเหลือ และฟนฟูเม่ือเกิดภัยพิบัติ การคนหาและกูภัย การใหความรูแกประชาชน
ในการประกอบอาชีพ ในดานท่ีเกี่ยวของกับการซอมบํารุง เครื่องจักร เคร่ืองยนต และอุปกรณทาง
อิเล็กทรอนิกสตาง ๆ  รวมทั้งการดําเนินงานตามโครงการพระราชดําริ เปนตน 
 
ภัยคุกคามทางทะเล 
 
 ภัยคุกคามหรืออันตรายตอผลประโยชนของชาติทางทะเลที่อาจเกิดจากปญหาในทะเลมีมากมาย  
ในชวงที่ยังไมมีภัยคุกคามอันเดนชัดตอความอยูรอดของประเทศนี้ ภัยคุกคามท่ีมีผลกระทบผลประโยชนของ
ชาติที่รายแรงที่สุด โดยจัดอยูในระดับของความอยูรอดของประเทศ คือการท่ี เสนทางคมนาคมทางทะเล 
(Sea Line Of Communication : SLOC)  สายหลักสายเดียวของไทย ที่เช่ือมเมืองทา
สําคัญใน ทะเลจีนใต มหาสมุทรอินเดีย และมหาสมุทรแปซิฟก ถูกตัดขาด  ภัยคุกคามหรืออันตรายตอ 
SLOC อาจแบงออกไดเปน ๒ ลักษณะคือ ภัยคุกคามทั่วไปที่ไมเปนภัยทางทหาร (Non-
Military Threat) และ ภัยคุกคามทางทหาร (Military Threat) 
 ๑. ภัยท่ัวไปท่ีไมเปนภัยทางทหาร ประกอบดวย 



  ๑.๑ เสรีภาพในการใชประโยชนจากทะเลถูกจํากัดจาการออกกฎหมายภายในของรัฐชายฝง  
เน่ืองจากการจราจรในชองแคบมะละกาและชองแคบสิงคโปรหนาแนนมาก ทําใหเกิดความเสี่ยงตอการเกิด
อุบัติเหตุเรือชนกัน ไฟไหม เกยตื้น จม ฯลฯ  โดยอาจสงผลใหเกิดนํ้ามันรั่วลงทะเลเพราะมีเรือนํ้ามันขนาด
ใหญใชชองแคบน้ีมาก  รัฐชายฝงเกี่ยวของจึงพยายามออกกฎระเบียบใหมีการแจงลวงหนา มีการกําหนด
ชองทางเดินเรือและการเก็บคาผานชองแคบ แตบรรดาประเทศตาง ๆ โดยเฉพาะสหรัฐ ฯ ไมยอมตามขอ
เรียกรองของรัฐชายฝง     โดยอางวาชองแคบมะละกาเปน เสนทางเดินเรือระหวางประเทศ 
(International Waterways)  และหันไปสนับสนุนการออกกฎระเบียบ โดยสํานักงานทางทะเล
ระหวางประเทศ (International Maritime Office: IMO) ตามการเรียกรองของ
ประเทศอื่นๆท่ีเกี่ยวของ และอาจออกกฎระเบียบ เพ่ิมความปลอดภัยในการเดินเรือ ในชองแคบมะละกาให
มากข้ึน  เชนการกําหนดชองทางเดินเรือ การจํากัดการผานเขา-ออกของเรือสินคาขนาดเล็กซ่ึงมีจํานวนมาก 
ซ่ึงถาเรือมีขนาดใหญข้ึนจํานวนเรือเล็กท่ีใชขนสงอยูก็ยอมลดลง การหามเรือนํ้ามันขนาดใหญผานชองแคบจะ
ทําใหเรือนํ้ามันขนาดระวางขับน้ํา ๓๐๐,๐๐๐-๓๕๐,๐๐๐ ตัน หมดอายุไปเอง เรือใหมจะมีขนาดระวางขับน้ํา
ระหวาง ๑๕๐,๐๐๐ - ๒๕๐,๐๐๐ ตัน การแกปญหาอีกทางหนึ่งคือ การสรางสะพานเศรษฐกิจทางภาคใต
ตามที่ไทยไดเคยพิจารณาเสนอไปแลว 
 
  ๑.๒ การกระทําเยี่ยงโจรสลัดหรือการปลนในทะเล เหตุการณน้ีมักเกิดข้ึนในเวลากลางคืนกับ
เรือสินคาทุกประเภท  กลุมบุคคลเหลาน้ี จะใชเรือเล็กความเร็วสูงเขาทางทายเรือสินคา ท่ีตองลดความเร็ว
บริเวณชองแคบมะละกาและชองแคบสิงคโปร มีการใชปนยิงใหเรือหยุดบริเวณ ฮองกง-ลูซอน-ไหหลํา การ
ปลนแตละครั้งใชเวลาประมาณ ๓๐ นาที มูลคาของท่ีปลนไปไดอยูระหวาง ๕,๐๐๐-๑๕,๐๐๐ เหรียญสหรัฐฯ 
โดยมักเอาเงินสดหรืออุปกรณไฟฟา เหตุการณลักษณะนี้เกิดข้ึนท่ัวโลกและจํานวนเพิ่มข้ึนทุกป  ในปพ.ศ.
๒๕๓๗ เกิดข้ึน ๙๒ ครั้ง  พ.ศ.๒๕๓๘ เกิดข้ึน ๑๗๐ คร้ัง โดยรอยละ ๗๕ เกิดในแถบเอเซีย-แปซิฟก  
คาเสียหายในแตละปอยูในเกณฑ ๘,๐๐๐-๑๒,๐๐๐ ลานบาท 
   ในป พ.ศ.๒๕๓๕  IMO ไดตั้ง Regional Piracy Center   ข้ึนที่กรุง
กัวลาลมัเปอร   เพ่ือเปนศูนยขอมูลรายงาน และประสานงานกับหนวยรักษากฎหมายในทะเลของประเทศตาง 
ๆ   ในปเดียวกันน้ัน   สิงคโปรและอินโดนีเซียไดเร่ิมวางระบบ Direct Hotline เร่ิมมีการ
ลาดตระเวนรวม  และมีขอตกลงยินยอมใหหนวยรักษากฎหมายติดตามไลติดพันเขาไปในนานนํ้าของแตละ
ฝาย  ขณะเดียวกันมาเลเซียและอินโดนีเซียก็ใชคณะกรรมการชายแดนของทั้งสองประเทศเปนกลไกหลักใน
การแกปญหา โดยมีการลาดตระเวนรวมเพ่ือปราบปรามการกระทําเยี่ยงโจรสลัด สวนญี่ปุนก็ไดเพ่ิมการ
ลาดตระเวนทั้งทางเรือและทางอากาศ สําหรับประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย ไดสงเรือรบเขาปราบการกระทําเยี่ยง
โจรสลัดดวยความรุนแรง โดยใชอาวุธในทุกโอกาสที่ทําได ผลการปราบปรามทําใหเหตุการณที่เกิดในชองแคบ
มะละกา   และบริเวณเอเซียตะวันออกลดลงมาก แตกลับมาเพิ่มข้ึน บริเวณทะเลจีนใต รวมทั้งบริเวณ
ปากอาวไทย   



   ขณะน้ีการกระทําเยี่ยงโจรสลัด ยังไมทําใหจํานวนเรือที่ผานชองแคบมะละกา และทะเล
จีนใตลดลง และยังไมทําใหเรือสินคาเปลี่ยนเสนทางเดินเรือ แต ปญหาที่นาวิตกที่สุดคือในระหวางที่โจรสลัด
ข้ึนไปบนเรือสินคา  โดยเฉพาะเรือนํ้ามันขนาดใหญน้ัน เรือลําดังกลาวไมอยูในบังคับ และอาจชนกับเรืออื่น
หรือเกยตื้นไดงาย ซ่ึงอาจทําใหเกิดนํ้ามันร่ัวลงทะเลจํานวนมาก รวมท้ังเรืออาจจมขวางรองน้ําในชองแคบ
สําคัญโดยเฉพาะชองแคบมะละกา อันอาจทําใหชองแคบดังกลาวตองปดลงหลายวันหรือหลายสัปดาห 
  ๑.๓ อุบัติเหตุในทะเลและการขจัดคราบน้ํามัน เน่ืองจากการจราจรทางทะเลหนาแนนข้ึนมาก  
และจะเพิ่มข้ึนอีกในทศวรรษหนา  จึงทําใหโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุเรือชนกัน เรือเกยตื้น เรือไฟไหม เรือจม 
ฯลฯ  มีมากข้ึนในอาวไทยและทะเลจีนใต โดยเฉพาะอยางยิ่ง การเพ่ิมจํานวนและขนาดของเรือนํ้ามันในอาว
ไทย ซ่ึงอาจทําใหเกิดอุบัติเหตุนํ้ามันรั่วลงทะเลขนาดใหญ รัฐบาลจึงควรรีบเสริมสรางขีดความสามารถในการ
ขจัดคราบนํ้ามันขนาดใหญ  และพิจารณาออกกฎหมายและกฎระเบียบในการเดินเรือในนานนํ้าไทยเพื่อ
ปองกันอุบัติเหตุ ฯลฯ เชน การกําหนดชองทางเดินเรือใหเรือใหญ และการกําหนด ชองทาง (Gates) ให
เรือเล็กทุกประเภทเดินทางผานเขาออกนานนํ้าไทย รวมทั้งจัดหาเรือกูภัยเพื่อรองรับสถานการณดังกลาว 
  ๑.๔ ภัยธรรมชาติ การระเบิดของภูเขาไฟครักคาตัว   (Krakatoa)   บริเวณชองแคบ
ซุนดา   และภูเขาไฟพินาตูโบ (Pinatubo) ที่ฟลิปปนส โดยเฉพาะอยางยิ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใตมีการเกิดแผนดินไหว และพายุไตฝุน (โดยเฉลี่ยปละ ๙ ลูก) ซ่ึงอาจทําใหเกิดคลื่นขนาดใหญ ลม
แรงจัดจนเรือแตก เรือจมขวางชองแคบตาง ๆ และอาจทําใหการเดินเรือหยุดชะงักในชวงสั้น ๆ ได 
  ๑.๕ การกีดกันทางเศรษฐกิจ สถานการณทางดานการเมืองและเศรษฐกิจของโลก
เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วในชวง ๑๐ ปที่ผานมา ในดานการเมือง การลมสลายของลัทธิคอมมิวนิสตใน
ยุโรปตะวันออก และสันติภาพใน  อินโดจีน จะสงผลใหตลาดการคาและการลงทุนของโลกขยายตัว และมี
แนวโนมที่จะมีการแขงขันกันมากข้ึน ดวยทรัพยากรเดิมซ่ึงใชไปกับการสงครามตาง ๆ มีโอกาสนํามาใชในการ
เพิ่มผลผลิต  แนวโนมการกีดกันทางการคาไดทวีความรุนแรงขึ้นโดยลําดับ ปจจุบันการใชมาตรการกีดกัน
การคาที่มิใชภาษีศุลกากรมีความซับซอนมากข้ึน เชน การเรียกเก็บภาษี ตอตานการทุมตลาด และตอบโตการ
อุดหนุน โดยคํานึงถึงแหลงท่ีมาของวัตถุดิบท่ีใชในการผลิตสินคาชนิดน้ัน การกําหนดมาตรฐานสินคาในระดับ
ที่สูงกวามาตรฐานสากล การเพิ่มความเขมงวดในการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานสินคา รวมถึงความ
พยายามที่จะนําขอกําหนดใหม ๆ มาเปนขออางในการกีดกันการคา เชน การใชเรื่องสิ่งแวดลอมและการ
กําหนดมาตรฐานโรงงานผลิตมาเปนขออางในการหามนําเขา เปนตน 
  ๑.๖ การลักลอบแสวงหาทรัพยากรธรรมชาติและการทําลายสภาพแวดลอมทางทะเล การ
ลักลอบเขามาจับสัตวนํ้าในทะเลของไทย กอใหเกิดการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติเหลาน้ันไปโดยเปลา
ประโยชน สงผลใหอุตสาหกรรมการประมงของประเทศลดลง การร่ัวไหลของแทนขุดเจาะน้ํามัน กาซพิษ อาจ
กอใหเกิดปญหามลภาวะในทะเล  การรั่วไหลของนํ้ามันจากเรือ อุบัติเหตุเรือชนกัน กิจกรรมขนถายนํ้ามันที่
ทาเรือเรือโดยสาร การลักลอบทิ้งสารพิษลงในทะเล และการปลอยของเสียจากเรือลงในทะเล  
 ๒. ภัยทางทหาร ประกอบดวย  



  ๒.๑ ผูกอการรายหรือคูกรณีในการขัดแยงดวยกําลังทหารใชหรือคุกคามวาจะใชทุนระเบิด   
ทุนระเบิดเปนภัยคุกคามอันรายแรงตอเสนทางคมนาคมทางทะเลในภูมิภาคน้ีเพราะสวนใหญความลึกของนํ้า
นอยเหมาะแกการใชทุนระเบิดทุกประเภท ในชวง ๔ ปที่ผานมา ประเทศท่ีมีขีดความสามารถในการวางทุน
ระเบิดไดเพ่ิมจํานวนข้ึนถึง ๔๘ ประเทศแลว หรือเปนการเพ่ิมข้ึนถึงรอยละ ๔๑  หากในกรณีที่เกิดสงคราม
บริเวณคาบสมุทรเกาหลีและในตะวันออกกลาง คูกรณีอาจวางทุนระเบิดในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต  
เพ่ือขัดขวางหรือหนวงเหนี่ยวการสงกําลังรบ และอาวุธยุทโธปกรณของพันธมิตรโดยเฉพาะสหรัฐฯ การทําลาย
สนามทุนระเบิดอาจใชเวลาเพียงไมกี่สัปดาห ถามิตรประเทศรวมมือกัน  แตถามีเรือขนาดใหญถูกจมขวางรอง
นํ้าแคบ ๆ ก็อาจใชเวลากูเรือหรือทําลายเรือนาน โดยเฉพาะอยางยิ่งในอาวไทยตอนบนซึ่งมีลักษณะเปนกนถุง
และมีนํ้าตื้น เหมาะแกการถูกกอวินาศกรรมดวยการวางทุนระเบิด ปดทางเขา-ออกทาเรอื และ/หรือปากแมนํ้า 
จะทําใหการคมนาคมทางทะเลของประเทศหยุดชะงัก เรือสินคาไมอาจผานเขาออกไดตามปกติ สงผลใหการ
ดําเนินกิจกรรมทางทะเลตองหยุดชะงักดวยเชนกัน หรืออาจตองมีคาใชจายสูงข้ึน   ซ่ึงจะนํามาซ่ึงความ
เดือดรอนตอประชาชนทั้งประเทศ 
  ๒.๒ ประเทศในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใตปฏิบัติการขัดขวางการคมนาคมทางทะเล 
ประเทศตางๆ ในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใตมีขีดความสามารถในการขัดขวางการเดินเรือผานชองแคบ 
ฯลฯ แตอยูในเกณฑต่ํา  ทุกประเทศในภูมิภาคน้ีตองพึ่งการขนสงทางทะเลมากกวารอยละ ๙๐ ของการนําเขา
และสงออกสินคาในเชิงปริมาณ จึงไมนามีเหตุผลเพียงพอที่จะขัดขวางเสนทางคมนาคมทางเรือ หากมีประเทศ
ใดประเทศหนึ่งลงมือขัดขวางเสนทางเดินเรือ ก็อาจถูกตอบโตทั้งทางการทูต การคา และ การทหารจากบรรดา
ประเทศทั้งในและนอกภูมิภาคที่ไดรับผลกระทบอยางรายแรง 
  ๒.๓ การขัดแยงดวยกําลังระหวางประเทศในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต การขัดแยง
ดวยกําลังทหาร ระหวางประเทศในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใตดวยกัน อาจเกิดจากปญหาการแยงชิง
ดินแดนหรือเกาะตาง ๆ การใชกําลังโจมตีทําลายฐานขุดเจาะนํ้ามัน และ กาสธรรมชาติในทะเล เรือสํารวจ
นํ้ามัน ฯลฯ ผลกระทบจากเหตุการณดังกลาว อาจทําใหเสรีภาพและความมั่นคงของการดําเนินกิจกรรม ที่
เกี่ยวกับทะเลรวมทั้งการคมนาคมในอาวไทย และทะเลจีนใต ตลอดจนทะเลอันดามัน รวมทั้งชองแคบมะละ
กาเกิดปญหาไมสามารถใชงานไดตามปกติ เหตุการณทั้งสองอาจลุกลามและบานปลายขึ้นไดหากผูถูกรุกราน
รองขอความชวยเหลือจากประชาคมโลก โดยเฉพาะสหรัฐฯ อาจสงกําลังรบทางเรือเขามาในทะเลจีนใต เพ่ือ
คุมครองเสนทางเดินเรือ จนอาจเกิดการปะทะกัน 
 
จุดออนในการปองกันและรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล  
 
 จุดออนในการปองกันและรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล หมายถึง สิ่งที่มีความสําคัญและมี
ความยากลําบาก รวมทั้งมีความละเอียดออน ในการใหความคุมครองปองกัน เพ่ือใหเกิดผลสําเร็จในการ
ดําเนินการปองกันและรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล จุดออนดังกลาวนี้ ประกอบดวย โครงการ



อุตสาหกรรมชายฝงทะเล แทนขุดเจาะกาซธรรมชาติ/นํ้ามัน ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมทางระบบ
นิเวศวิทยา การประมง ที่ตั้งหนวยทหาร ฐานทัพ ทาเรือ มีรายละเอียดแบงออกไดดังน้ี 
 ๑. การที่โรงงานอุตสาหกรรมตาง ๆ ปลอยสารพิษที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  ประเภทตาง ๆ เชน     
สารอะคริโลไนทริล เบนซิน โทลูอิน ไฮโดรเจนซัลไฟล กรดอะซิติก สไตรีน สารที่เปนพิษเหลาน้ีเม่ือสูดดมจะ
มีอาการระคายเคืองของระบบทางเดินหายใจ  ปวดศีรษะ  แสบจมูก  แนนหนาอก  หายใจไมออก  และเกิด
ผื่นคันที่ผิวหนัง ทําใหพนักงานและประชาชนที่อาศัยอยูในบริเวณใกลเคียง ตองประสบกับสารพิษตาง ๆ 
ดังกลาวเปนอันตรายตอสุขภาพและการดํารงชีวิต อาจเกิดการประทวง หรือการกอความไมสงบขึ้นไดโดยงาย 
 ๒.  การรั่วไหลของแทนขุดเจาะน้ํามัน กาซพิษ อาจกอใหเกิดปญหามลภาวะในทะเล  การรั่วไหล
ของนํ้ามันจากเรือ อุบัติเหตุเรือชนกัน กิจกรรมขนถายนํ้ามันที่ทาเรือ เรือโดยสาร การลักลอบทิ้งสารพิษลงใน
ทะเล และการปลอยของเสียจากเรือลงในทะเล การลักลอบเขามาจับสัตวนํ้าในทะเลของไทย กอใหเกิดการ
สูญเสียทรัพยากรธรรมชาติเหลาน้ันไปโดยเปลาประโยชน สงผลใหอุตสาหกรรมการประมงของประเทศลดลง 
 ๓. แนวชายฝงทะเล เปนแหลงรวมทรัพยากรที่มีคาของไทย ในการรักษาไวซ่ึงระบบนิเวศวิทยา
ชายฝงทะเล ซ่ึงประกอบดวย ชายฝงทะเล หาดทราย ขอบฝง แนวปะการัง ปาชายเลน ความเสียหายของแนว
ชายฝงทะเลนี้ เกิดจาก ๒ สาเหตุ คือ เกิดจากอิทธิพลทางธรรมชาติ และเกิดจากการกระทําของมนุษย เชน 
การใชเครื่องมือทําประมงผิดกฎหมาย การลักลอบทําประมงในเขตเศรษฐกิจจําเพาะ การจับปลานอกฤดู การ
ระเบิดปลา การใชอวนลาก อวนรุน มนุษยเก็บของทะเลเพื่อการคา  การทิ้งสมอเรือ  การเหยียบฝงแนว
ปะการัง   การทิ้งขยะมูลฝอย การระบายน้ําทิ้ง นํ้าเสีย จากโรงงานอุตสาหกรรม โดยขาดการบําบัด การ
ลักลอบตัดไมปาชายเลน ทําใหอุตสาหกรรมการประมง และอุตสาหกรรมการทองเที่ยวมีรายไดลดลง 
 ๔. การแทรกซึมทางทะเลดวยการใชเรือผิวน้ํา ลักลอบสงคน และยุทโธปกรณ เขามากอ
วินาศกรรม โรงงานอุตสาหกรรม ฐานที่ตั้ง ทาเรือฐานทัพที่สําคัญ และสนับสนุนการกอการราย 
 ๕. การโจมตีพื้นที่สําคัญดวยการใชเรือผิวนํ้าระดมยิงฝง เพื่อลดขีดความสามารถในการปฏิบัติการ
ทางทหาร และทางเศรษฐกิจ 
 ๖. การวางทุนระเบิดในทางรุกของขาศึก เพื่อขัดขวางการใชทะเล และปดอาวเพ่ือตัดเสนทางการ
ลําเลียงขนสงของไทย นอกจากนี้ปจจัยความลอแหลมท่ีเกิดจากไทยเองคือ ผลกระทบตอการวางทุนระเบิด
ในทางรับของกองทัพเรือ เพื่อปองกันทะเลอาณาเขต พ้ืนที่ชายฝงเปนสิ่งหนึ่งที่ตองเตรียมการใหพรอมท่ีจะ
เผชิญกับภัยทางทะเลจากขาศึก 
 ๗. การยกพลข้ึนบกของขาศึก เพ่ือการโจมตีโฉบฉวย หรือยึดหัวหาด เพ่ือการปฏิบัติการทางทหาร
อยางอ่ืนๆ 
 การดําเนินกิจกรรมทางทะเลตาง ๆ เหลาน้ีลวนแตเปนจุดออนในดานการใหความคุมครองและ
ปองกันแทบทั้งสิ้น เน่ืองมาจากพ้ืนที่อันกวางใหญทางทะเลทั้งทางดานอาวไทยและดานทะเลอันดามัน จํานวน
ของ      กิจกรรมทางทะเลที่มีมากข้ึนตามการขยายตัวของเศรษฐกิจ ประกอบกับการมีอิสระเสรีในการ
ประกอบอาชีพของประชาชน ทําใหการใหความคุมครองและปองกันการดําเนินกิจกรรมทางทะเลเหลาน้ี ตอง



อาศัยทั้งกําลังพลและเครื่องมือในการปฏิบัติงานที่ทันสมัย มีระบบควบคุมและสั่งการที่มีประสิทธิภาพ 
สามารถสนองตอบความตองการ ในการใหความคุมครองปองกันและรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล 
รวมทั้งการใหความชวยเหลือเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉินตาง ๆ ไดทันทวงที ตามสถานภาพของหนวยที่ปฏิบัติหนาที่ใน
การปองกันและรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเลในปจจุบันยังมีไมเพียงพอ ทั้งจํานวนกําลังพลและจํานวน
อุปกรณ หากไดมีการพิจารณาใหการสนับสนุน การเพ่ิมประสิทธิภาพของหนวยงานที่ทําหนาที่ในการปองกัน
และรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเลใหมากกวาเดิม ยอมเปนที่คาดหวังวาผลประโยชนของชาติทางทะเล  
ยอมตกอยูกับประชาชนของประเทศทั้งท่ีอยูในประเทศและที่มีผลประโยชนอยูในตางประเทศอยางแนนอน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ ๔ 
หนวยงานในการปองกันและรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล 

           (Organization in Defending Thai Maritime 
Interests) 

 
 ในยุคน้ีประเทศไทยประสบปญหาวิกฤติทางเศรษฐกิจ ทําใหตองเรงพัฒนาและระดมการผลิตเพ่ือ
การสงออก เพ่ือใหมีรายไดเขาประเทศ รายไดที่สําคัญสวนใหญมาจากการคาทางทะเล ทั้งสินคาเขาและออก
ของไทยใชการขนสงทางทะเลถึงกวารอยละ ๙๕ ในเชิงปริมาณ แตเรือสินคาไทยสามารถขนสงไดเพียงรอยละ 
๑๐ เทาน้ัน ทําใหประเทศตองสูญเสียคาขนสงทางเรือปละกวา ๑๐๐,๐๐๐ ลานบาท ปจจุบัน พ้ืนที่
ผลประโยชนทางยุทธศาสตร (Area of Strategic Interest) ของไทยไดขยายตัวออกไปมาก
กวาเดิมหลายรอยเทาตัว โดยประกอบดวยทะเลอาณาเขต ๑๒ ไมลทะเล เขตเศรษฐกิจจําเพาะ ๒๐๐ ไมล
ทะเล  ทะเลจีนใต ทะเลอันดามัน พ้ืนที่ทําการประมงทั้งในและนอกนานนํ้าไทย เรือประมงขนาดใหญของไทย 
ไดไปทําการประมงไกลถึงฝงตะวันออกของทวีปอาฟริกา  มหาสมุทรอินเดีย  ทะเลจีนใต  และมหาสมุทร
แปซิฟกตอนใตบริเวณทางเหนือของประเทศออสเตรเลีย ทํารายไดเขาประเทศจํานวนมหาศาล นอกจากนี้
โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝงทะเลตะวันออกที่ทั้งภาครัฐและเอกชนไดลงทุนพัฒนาจํานวนหลายแสนลาน
บาท ฐานขุดเจาะกาซธรรมชาติและทอสงกาซในทะเล รวมทั้งเสนทางคมนาคมทางทะเลติดตอกับประเทศคูคา
สําคัญของไทยคือ สหรัฐฯ สหภาพ    ยุโรป ญี่ปุน อาเซียน และประเทศตะวันออกกลางจําเปนตองไดรับการ
คุมครองความปลอดภัยในการดําเนินกิจการ ในขณะเดียวกันการอางกรรมสิทธิ์เหนือหมูเกาะตาง ๆ ในทะเล
จีนใต และปญหาการเหลื่อมทับกนัของเขตเศรษฐกิจจําเพาะหลายแหง ก็ยังไมมีทีทาวาจะคลี่คลายลงได ซ่ึงถา
มีการใชกําลังในการตัดสินปญหากันเม่ือใด ก็อาจสงผลกระทบอยางรายแรง ตอเสนทางคมนาคมสายหลักสาย
เดียวของประเทศ ที่ตองผานใกลบริเวณพื้นที่ที่เปนปญหาขัดแยง อยางหลีกเลี่ยงไมได 
 ดังนั้นการแสวงประโยชนจากทะเลท่ีเพ่ิมจํานวนมากข้ึน ความตองการเสรีภาพในการใชทะเลเพื่อการ
ขยายขีดความสามารถในการคาทางทะเลที่สูงข้ึน จะเปนตัวแปรในการกอใหเกิดปญหาตาง ๆ เชน ปญหาใน
เรื่องของการออกกฎหมายของรัฐชายฝงตามกฎหมายทะเลและกฎหมายระหวางประเทศ  เพ่ือมาบังคับเรือที่
จะแลนผานทะเลอาณาเขต ปญหาอาณาเขตทางทะเลที่เหลื่อมทับกัน ปญหาการแยงชิงผลประโยชนและ
ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาการเสริมสรางกําลังทางทหาร/กําลังทางเรือของประเทศ
ในภูมิภาค และการนําเทคโนโลยีมาใชงานทางทหาร ปญหาตาง ๆ เหลาน้ี เปนสิ่งทาทายทางทหารที่มีผลตอ
ความมั่นคงของชาติทั้งสิ้น  
 
หนวยงานในการดําเนินการกับภัยทั่วไปที่ไมใชภัยทางทหาร 
 
 ตามที่ไดกลาวแลววา ภัยทั่วไปที่ไมใชทางทหาร สวนใหญไดแก การรักษากฎหมายในทะเล การ
ชวยเหลือกูภัยในทะเล เปนตน ประเทศไทยไดมีการออกกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวหลายฉบับ โดยที่แต



ละฉบับไดมอบอํานาจความรับผิดชอบในการปราบปรามและรักษากฎหมายในทะเลแตกตางกันออกไป  
นอกจากน้ียังมีหนวยงานที่เกี่ยวของกับผลประโยชนของชาติทางทะเลหลายหนวยงาน ไดแก 
 ๑. สภาความม่ันคงแหงชาติ ซ่ึงเปนที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีในกิจกรรมทั้งปวงท่ีเกี่ยวกับความ
ม่ันคงแหงชาติ และเสนอแนะนโยบาย เพื่อแกปญหาทางดานความมั่นคงทุกดาน รวมทั้งทางดานทะเล สภา
ความมั่นคงแหงชาติ นอกจากจะดําเนินการกับภัยทั่วไปที่ไมใชภัยทางทหารแลว ยังตองดําเนินการกับภัยท่ีเปน
ภัยทางทหารดวย สภาความมั่นคงแหงชาติมีเลขาธิการเปนผูดูแลรับผิดชอบ ประกอบดวยสมาชิก ๗ ทาน 
ไดแก      นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวาการจากกระทรวงที่เกี่ยวกับความมั่นคงตาง ๆ ไดแก  
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม กระทรวงการตางประเทศ กระทรวงการคลัง  กระทรวงพาณิชย 
เลขาธิการฯ   โดยมีผูบัญชาการทหารสูงสุด และผูบัญชาการเหลาทัพรวมเปนผูใหคําแนะนําดวย 
 ๒. กองบังคับการตํารวจน้ํา  มีหนาที่ปฏิบัติภารกิจของกรมตํารวจในทะเล ซ่ึงเปนเร่ืองการรักษา
กฎหมายในทะเล รักษาสวัสดิภาพของประชาชน ชวยเหลือกูภัย ตลอดจนรักษาอธิปไตยและความมั่นคงของ
ชาติ นอกจากน้ียังมีหนาที่ในการรักษากฎหมายอาญา การสืบสวนหาขาวทางทะเลและการปราบปรามจับกุม
ทางทะเล โดยอํานาจหนาที่ของตรวจน้ําเปนไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ทําหนาท่ีในการ
สืบสวนควบคุม จับกุมในคดีซ่ึงรัฐเปนผูเสียหาย ซ่ึงเปนข้ันตอนหนึ่งในขบวนการยุติธรรม ทั้งนี้ตํารวจน้ํามี
อํานาจในทะเลอาณาเขตเทาน้ัน 
  กองบังคับการตํารวจน้ําแบงหนวยงานทางทะเล เปน ๕ กองบังคับการ ๒๓ หนวย ดาน     
อาวไทย ๔  กองบังคับการ และในทะเลอันดามัน ๑ กองบังคับการ มีกําลังพลประมาณ ๒,๖๐๐ คน โดย
เปนเจาหนาท่ีปฏิบัติการในเรือ และในทะเล ๑,๔๐๐ คน มีเรือจํานวน ๒๑๓ ลํา เปนเรือปฏิบัติการในทะเล 
๑๑๔ ลํา   เรือปฏิบัติการชายฝง/ในลํานํ้า ๓๙ ลํา และเรืออื่น ๆ จํานวน ๖๐ ลํา มีพ้ืนที่รับผิดชอบในทะเล
ประมาณ ๑ แสนตารางกิโลเมตร ซ่ึงพ้ืนที่ปฏิบัติการทั้งในอาวไทย และในทะเลอันดามัน  
 ๓. กรมประมง  มีหนาที่ควบคุมการประมงใหเปนไปตามมาตรการอนุรักษสัตวนํ้า โดยมีภารกิจที่
คอนขางจะหลากหลาย ไดแก การศึกษา วิจัย คนควา ทดลอง อันเปนงานดานวิชาการ การตรวจตราจับกุม
ทางดานการบังคับใชกฎหมาย การตรวจสอบคุณภาพสินคาสัตวนํ้าที่จะสงออกไปจําหนายยังตางประเทศ การ
เจรจาการคาตางประเทศ รวมทั้งการไถถอนเรือประมงที่ถูกจับในตางประเทศ นอกจากนี้ยังมีภารกิจในการ
สงเสริมการประมงรวมทั้งการอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอม    ซ่ึงปจจุบันกําลังมีปญหาเกี่ยวกับเรื่องสัตว
นํ้ามีปริมาณนอยลง และปญหาเกี่ยวกับมลพิษในทะเล ทั้งน้ีกรมประมงไดดําเนินการแกไข โดยจัดสราง
ปะการังเทียมข้ึน พรอมกันน้ันก็ไดกําหนดแนวทางและมาตรการขึ้นมาเรียกวา โครงการฟนฟูทะเลไทย โดย
จะจัดการทรัพยากรใหมีสัตวนํ้าอุดมสมบูรณ มีสิ่งแวดลอมที่จะอํานวยใหสัตวนํ้าขยายแพรพันธุได มีการจํากัด
การเขามาสูระบบการประมง นอกจากน้ีก็มีการผลักดันใหออกไปทําประมงในนานนํ้าสากลและกําหนดเขตสิทธิ
ประมงชายฝงสําหรับเรือขนาดเล็ก รวมทั้งควบคุมดูแลไมใหประมงไทยออกไปทําความผิดในทะเล กรม
ประมงมีหนวยงานทางดานอาวไทย ๖ แหง และดานทะเลอันดามัน ๓ แหง 



 ๔. กรมเจาทา  มีหนาที่ควบคุมตรวจการณการเดินเรือและการขนสงทางนํ้าภายในประเทศและ
ระหวางประเทศ ปองกันและปราบปรามการละเมิดการเดินเรือในนานนํ้าไทย การรักษาสิ่งแวดลอมในทะเล 
และกฎหมายกฎขอบังคับที่กรมเจาทาเปนผูรักษาการ กรมเจาทามีงานแบงเปน ๒ ลักษณะ คือ งานลักษณะ
การควบคุมปราบปรามและงานทางดานการพัฒนา มีสํานักงานเจาทาภูมิภาคและภูมิภาคสาขาประจําอยูในแต
ละจังหวัด  ที่อยูติดกับริมฝงชายทะเลและแมนํ้า จํานวน ๔ สํานักงาน แบงเปน ๑๑ หนวยงาน มีที่ตั้งอยู
บริเวณอาวไทย ๓ สํานักงาน และทะเลอันดามัน ๑ สํานักงาน  ทั้งนี้จะแบงงานออกเปน ๔ ดาน ไดแก 
  ๔.๑ งานทางน้ําและสิ่งอํานวยความสะดวกทางน้ํา ซ่ึงเปนเร่ืองเก่ียวกับการจัด ดูแลเรื่องแพ
เรือ การรักษาแนวขอบฝง การจราจรทางน้ํา งานกอสรางทาเทียบเรือ อุปกรณประจําเรือ ตลอดจนการขุดลอก
รองน้ํา 
  ๔.๒ งานดานเรือและยานพาหนะ ซ่ึงเปนเร่ืองการควบคุม ตรวจตราการจดทะเบียนเรือ        
การออกใบอนุญาตใชเรือ การรับรองความปลอดภัยของเรือตาง ๆ  รวมทั้งการพัฒนาดานกองเรือพาณิชย 
  ๔.๓ งานดานบุคลากร ซ่ึงเปนเร่ืองเกี่ยวกับการออกประกาศนียบัตร การทําสัญญาคนประจํา
เรือ สัญญาลูกเรือ ตลอดจนการใหความรูและอบรม รวมทั้งการผลิตบุคลากรประจําเรือทุกระดับช้ัน 
  ๔.๔ งานดานสิ่งแวดลอมทางน้ํา ทั้งทางดานแมนํ้า ลําคลอง และทะเลอาณาเขต  ทั้งนี้ได
ดําเนินการติดตั้งอุปกรณและจัดหาเรือเพ่ือพัฒนารองน้ําดวย 
  กรมเจาทามีกฎหมายที่ตองดูแลรับผิดชอบอยู ๓ ฉบับ  ไดแก  พ.ร.บ.การเดินเรือในนานน้ํา
ไทย พ.ศ.๒๔๖๕ พ.ร.บ.เรือไทย พ.ศ.๒๔๘๑  และ พ.ร.บ.ปองกันเรือโดนกัน โดยกฎหมายที่เกี่ยวของ
ในเร่ืองนี้ก็คือ  พ.ร.บ.การเดินเรือในนานนํ้าไทย  ซ่ึงกรมเจาทาตองดูแลในเรื่อง เรือ การจดทะเบียนเรือ การ
ดูแลควบคุมใบอนุญาตใชเรือและประกาศนียบัตรของผูใชเรือทั้งน้ีกรมเจาทาไดมอบอํานาจใหกับหนวยงานตาง 
ๆ เชน        กรมศุลกากร กรมปาไม    รวมทั้งกองทัพเรือดวย สวน พ.ร.บ. เรือไทยนั้น  ก็ไดมีการ
กําหนดมอบอํานาจใหกับเจาหนาที่นายทหารสัญญาบัตรดวยเชนกันท่ีสามารถทําหนาที่ในการจับหรือคนไดใน
ฐานะเดียวกันกับพนักงานปกครอง หรือนายตํารวจชั้นผูใหญ ทั้งนี้จะเห็นไดวาทั้งทางดานกฎหมายและในทาง
ปฏิบัติ กรมเจาทาไดขอความรวมมือจากหนวยงานอื่นที่จะชวยดําเนินการให สําหรับการประกาศเขตตอเน่ือง
เม่ือ วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๓๘ ที่ผานมาก็ไดมีการแกไขกฎหมายของกรมเจาทา โดยใหกรมเจาทาเปนผูรับ
แจงเพ่ือกระจายขาวไปใหผูท่ีเกี่ยวของคือ กรมศุลกากร กองตํารวจนํ้า และกองทัพเรือดําเนินการตอการ
กระทําผิดของเรือท่ีเขามา 
 ๕. กรมศุลกากร  เปนหนวยงานหนึ่งในกระทรวงการคลัง มีอํานาจหนาที่จัดเก็บภาษีและสงเสริม
การสงออก ตลอดจนการปองกันและปราบปรามการลักลอบหนีภาษีศุลกากร โดยมีหนวยงานที่รับผิดชอบใน
เรื่องการปองกันปราบปรามการลักลอบหนีภาษีศุลกากร คือ สํานักสืบสวนและปราบปราม กรมศุลกากร และ
มีฝายปราบปรามทางทะเลเปนหนวยงานในสังกัดของสํานักสืบสวนและปราบปราม ซ่ึงแบงหนวยปราบปราม
ออกเปน ๙ หนวยงาน คือ หนวยปราบปรามทางดานอาวไทย จํานวน ๖ หนวยงาน และ หนวยปราบปราม



ทางดานทะเลอันดามัน จํานวน ๓ หนวยงาน ซ่ึงรวมทั้ง ๒ ฝง มีเรือทั้งหมด ๖๘ ลํา เปนเรือออกทะเลลึกได 
๑๕ ลํา  มีเจาหนาที่ทั้งหมด ๖๖ นาย และมีเจาหนาที่ประจําเรือ ๑๕๒ นาย   
 ๖. กองทัพเรือ มีภารกิจในการปองกันประเทศจากภัยคุกคามทางทะเล คุมครองและรักษา
ผลประโยชนของชาติทางทะเล การชวยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติตาง ๆ และกิจอื่น ๆ ตามที่ไดรับ
มอบหมายจากรัฐบาล ในดานการปองกันและปราบปรามการกระทําผิดในทะเล หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง 
กองทัพเรือไดรับมอบหมายใหดําเนินการกับภัยคุกคามทั้งที่ไมใชภัยคุกคามทางทหารและที่เปนภัยคุกคามทาง
ทหาร กลาวคือ  กองทัพเรือตองทําหนาที่ เปนทั้งหนวยยามฝง (Coast Guard) และทําหนาที่
ปองกันประเทศไปพรอม ๆ กันดวย ทําใหตองกระจายกําลังซึ่งมีอยูจํากัดออกไปอีก โดยมิไดรับการสนับสนุน
งบประมาณเพิ่มเติม ซ่ึงมีผลโดยตรงถึงความพรอมในการปฏิบัติหนาที่การปองกันประเทศ อยางหลีกเลี่ยง
ไมได  
  ในการนี้ กองทัพเรือไดมอบหมายให กองเรือปองกันฝง ซ่ึงมีหนาที่หลักในการรักษากฎหมาย
ในทะเลและชายฝง  แบงพ้ืนที่ความรับผิดชอบออกไดเปน ๓ เขต (กองเรือปองกันฝงเขตที่ ๑ มีที่ตั้งอยูที่   
ฐานทัพเรือสัตหีบ  กองเรือปองกันฝงเขตที่ ๒ มีที่ตั้งอยูท่ีฐานทัพเรือสงขลา และกองเรือปองกันฝงเขตที่ ๓ มี
ที่ตั้งอยูที่ฐานทัพเรือพังงา) เปนหนวยงานท่ีรับผิดชอบในการรักษากฎหมายในทะเล ซ่ึงกองทัพเรือไดรับมอบ
อํานาจหนาที่เปนเจาพนักงานรักษากฎหมายถึง ๒๙ ฉบับ รวมทั้งกฎหมายหลัก คือ พ.ร.บ.ใหอํานาจ
ทหารเรือปราบปรามการกระทําความผิดบางอยางทางทะเล พ.ศ.๒๔๙๐ (เพ่ิมเติมฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๓๔) 
ซ่ึงจากกฎหมายทั้งหมดสามารถแยกออกไดเปน ๗ สาขา คือ การลักลอบเขาออกของคนและสินคา การ
ลักลอบคายาเสพติด การประมง ศุลกากร ปาไม การกระทําเยี่ยงโจรสลัด และโบราณวัตถุ 
  กองทัพเรือจัดวามีความพรอมในการรักษากฎหมายในทะเลคอนขางมาก เม่ือพิจารณาทางดาน
ความพรอมโดยท่ัวไป กองทัพเรือก็มีความพรอมทั้งทางดานองควัตถุ องคบุคคลและระบบการบริหารงาน 
กลาวคือ ทางดานองควัตถุ กองทัพเรือมีความพรอมทั้งในเรื่อง เรือ อากาศยาน และอุปกรณตาง ๆ สวน
ทางดานองคบุคคล กองทัพเรือมีการฝกและการจัดทําคูมือสําหรับการปฏิบัติ รวมทั้งมีชุดหาขาว และยังมี
นายทหารพระธรรมนูญคอยใหคําแนะนําทางดานกฎหมาย ในขณะที่ทางดานระบบบริหารนั้นกองทัพเรือก็มี
ระบบ C3I (Command Control Communication and Intelligence) ทํา
หนาที่บังคับบัญชา ควบคุม ติดตอสื่อสาร สั่งการ และการขาว สําหรับการปฏิบัติ นอกจากนี้หากจะพิจารณา
ทางดานความพรอมโดยเฉพาะกองทัพเรือก็พรอมที่จะปฏิบัติไดตลอด ๒๔ ช่ัวโมง ไมวาจะเปนเร่ืองการ
ปองกันและปราบปรามการลักลอบคานํ้ามันในทะเล (นํ้ามันเถื่อน)    เร่ืองการขจัดมลพิษทางน้ําเน่ืองจาก
นํ้ามัน (คราบน้ํามัน) เร่ืองการคุมครองเรือประมง เร่ืองการกระทําเยี่ยงโจรสลัด และปราบปรามยาเสพติด
  
  สําหรับนโยบายเพื่อรักษาผลประโยชนของชาติดานทะเลนั้น รัฐบาลไดมอบนโยบายและ
กําหนดให กองทัพเรือเปนหนวยงานหลักข้ึนตรงกับสภาความม่ันคงแหงชาติ รับผิดชอบบริหารงาน “ศูนย
ประสานงานและรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล” ซ่ึงเกี่ยวของกับการรักษากฎหมายในทะเล การ



วางแผนและประสานงานกับหนวยตาง ๆ อยางใกลชิด การจัดใหมีหนวยเฉพาะกิจอยางเหมาะสม เพ่ือใหมี
การปราบปรามการกระทําความผิดบางอยางในทะเล การชวยเหลือผูประสบภัย การคุมครองความปลอดภัย
และสวัสดิภาพของประชาชน   ตลอดจนการควบคุมดูแลการเขามาของเรือทองเที่ยวทั้งในเรื่องตัวบุคคล    
และการกระทําผิดที่อาจแอบแฝงมากับการทองเท่ียว 
 ๗. หนวยงานอื่น ๆ สวนราชการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการรักษากฎหมายในทะเลและ
กิจกรรมทางทะเล ไดแก สํานักขาวกรองแหงชาติ สํานักงานอัยการสูงสุด สํานักงานปองกันและปราบปราม
ยาเสพติดใหโทษ สํานักงานตรวจคนเขาเมือง กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการตางประเทศ กรม
ควบคุมมลพิษ กรมปาไม กรมศิลปากร  กรมทรัพยากรธรณี กรมสรรพสามิต กระทรวงแรงงานและ
สวัสดิการสังคม และกระทรวงมหาดไทย 
 ๘. พ้ืนท่ีปฏิบัติการ พ้ืนท่ีปฏิบัติการในการรักษากฎหมายในทะเลทั้งดานอาวไทยและทะเลอันดา
มัน มีขอบเขตความรับผิดชอบอยูภายในทะเลอาณาเขต (๑๒ ไมลทะเลจากชายฝง) ขยายการปฏิบัติไปถึง
เขตตอเน่ือง เขตไหลทวีป/เขตเศรษฐกิจจําเพาะและในทะเลหลวงได ตามที่กําหนดไวในกฎหมายบางฉบับ ซ่ึง
มีหนวยรับผิดชอบตามพื้นที่ทางทะเลดังนี้  
     
หนวย  ทะเลอาณาเขต เขตตอเนื่อง เ ขตไหล ทวี ป /เ ขต เศรษฐกิ จ

จําเพาะ 
ทะเลหลวง 

กองทัพเรือ         /       /                     /          / 
ตํารวจน้ํา         /       /                    -          - 
กรมศุลกากร        /       /                    -          - 
กรมเจาทา        /       /                    -          - 
กรมประมง        /       /                      /          - 
หมายเหต ุประเทศไทยไดประกาศเขตตอเน่ืองแลว แตยังไมมีกฎหมายคุมครองผูปฏิบัติงาน (ขณะนี้กําลังอยู
ในระหวางการพิจารณา) 
 
หนวยงานท่ีดําเนินการกับภัยทางทหาร 
 
 หนวยงานที่ดําเนินการกับภัยทางทหารในทะเล ไดแกกองทัพเรือ ซ่ึงไดกําหนดหนวยงาน และ
ขอบเขตการรับผิดชอบทั้งในทะเลและชายฝง กําลังทางเรือที่ออกปฏิบัติการ ประกอบกําลังดวยเรือประเภท
ตาง ๆ ประมาณ ๒๐๐ ลํา และอากาศยานประมาณ ๖๐ เคร่ือง กําลังจากหนวยบัญชาการนาวิโยธิน และ
กําลังจากหนวยบัญชาการตอสูอากาศยานและรักษาฝง กําลังเหลาน้ีจะหมุนเวียนไปปฏิบัติงาน ตาม กองเรือ
ภาค  ซ่ึงมีอยูดวยกันรวม ๓ ภาค  หนาที่หลักของกองเรือภาค คือการปองกันประเทศ (กองเรือภาคท่ี ๑ มี



ที่ตั้งอยูที่ ฐานทัพเรือสัตหีบ กองเรือภาคท่ี ๒ มีที่ตั้งอยูที่ฐานทัพเรือสงขลา และกองเรือภาคที่ ๓ มีที่ตั้งอยูที่
ฐานทัพเรือพังงา) ซ่ึงทุกหนวยงานดังกลาวยังมีกิจที่จะใหการสนับสนุนในการพัฒนาประเทศโดยรวมอีกดวย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ ๕ 
บทบาทและหนาที่ของกองทัพเรือ 

(Roles And Functions Of The Navy) 
 

ประวัติกําลังรบของกองทัพเรือ 
 กําลังรบทางเรือของไทย มีกําเนิดควบคูมากับการสรางอาณาจักรไทย  เร่ิมตั้งแตสมัยกรุงสุโขทัยเปน
ราชธานีในสมัยน้ันสวนใหญเปนการรบในลํานํ้า ตอมาในสมัยกรุงศรีอยุธยาในรัชสมัยของสมเด็จพระบรมไตร
โลกนาถ ไดเริ่มมีการใชเรือใบสําหรับการรบทางทะเล โดยยกไปตีเมืองมะละกา เม่ือ พ.ศ.๑๙๙๘ และใน 
พ.ศ.๒๐๙๑    พมาไดยกทัพมารุกรานกรุงศรีอยุธยา  ชาวไทยจึงไดใชเรือเล็ก  (พายเรือแจว)  ที่ใชกันอยู
ในแมนํ้าลําคลองมาใชในการรบกับพมา ซ่ึงตอมาก็ไดสรางเปนเรือรบในลํานํ้าข้ึนอีกชนิดหนึ่งเปนการถาวร 
ปรากฏวาในสมัยน้ันกองทัพไทยมิไดมีการแบงแยกออกเปนกองทัพบกและกองทัพเรือดังเชนปจจุบัน เม่ือ
ยาตราทัพไปทางบกเพื่อทําสงครามก็เรียกวา ทัพบก หากยาตราทัพไปทางเรือก็เรียกวา ทัพเรือ การจัด
ระเบียบการปกครองบังคับบัญชาของกองทัพไทยในยามปกติสมัยน้ันยังไมมีแบบแผนที่แนนอน ในยาม
สงครามไดใชทหาร ทัพบก และ ทัพเรือ รวม ๆ กันไป 
 ในสมัยโบราณนั้น ไมมีกองทัพประจําการเหมือนอยางในปจจุบันน้ี ผูที่จะเขามาเปนทหาร ไดแก 
บรรดาชายฉกรรจที่เกณฑมารับราชการตามจํานวนที่ตองการชั่วระยะเวลาสั้น ๆ โดยผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกัน
เรียกวา เขาเวร และจัดใหข้ึนในสังกัดเจานายตามหมูตามเหลาของตน มีกรมพระสุรัสวดีเปนผูควบคุมการ
บัญชีพลทั้งหมดของประเทศในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ ๔) แหงกรุง
รัตนโกสินทร ทหารเรือมีอยู ๒ หนวย คือ ทหารเรือวังหนา ข้ึนอยูในความปกครองบังคับบัญชาของ
พระบาทสมเด็จพระปนเกลาเจาอยูหัว แหงหนึ่งกับทหารมะรีนสําหรับเรือรบข้ึนอยูในบังคับบัญชาของ
เจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ  (ชวง)  ที่สมุหพระกลาโหมอีกแหงหนึ่ง ในสมัยตนรัชกาลที่ ๕  การปกครอง
ประเทศยังเปนระบบจตุสดมภ มีกรมพระกลาโหมวาการฝายทหาร ในขณะน้ันกิจการฝายทหารเรือแบง
ออกเปน ๒ สวนใหญ ๆ สวนหนึ่งข้ึนในบังคับบัญชาของสมุหพระกลาโหม เรียกวา "กรมอรสุมพล" อีกสวน
หนึ่งข้ึนในบังคับบัญชาของกรมพระราชวังบวรสถานมงคลเรียกวา ทหารเรือวังหนา ในระยะนี้พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ไดทรงปรับปรุงการทหารของประเทศใหเจริญกาวหนาเปนอยางแบบใหมหรืออยาง
ยุโรป 
 ในปพ.ศ.๒๔๓๕ ไดมีการจัดระเบียบการปกครองแผนดินใหม และยกเลิกการปกครองแบบ
จตุสดมภ กําหนดใหมีกระทรวงในราชการทั้งหมด ๑๒ กระทรวง กระทรวงมหาดไทยมีหนาที่ปกครองบรรดา
หัวเมือง ตาง ๆ ทั่วพระราชอาณาจักร กระทรวงกลาโหมไมมีหนาที่เกี่ยวกับการปกครองทางหัวเมืองอยางแต
กอน คงมีหนาที่เกี่ยวดวยราชการทหารอยางเดียว ดังนั้น ในป พ.ศ.๒๔๓๕ จึงไดโอนกรมทหารเรือมาข้ึนกับ
กระทรวงกลาโหม 



 ในระยะแรกเริ่มที่กรมทหารเรือไดกําเนิดข้ึนมาใหมน้ัน กิจการทหารเรือบางอยางยังขาดองคบุคคลที่
มีความรูความชํานาญพอ จึงมีความจําเปนที่จะตองจางชาวตางประเทศเขามารับราชการตามตําแหนงหนาที่ 
ตาง ๆ อาทิ เชน มาเปนผูบังคับการเรือและปอมตาง ๆ เปนตน แตตอมาภายหลังเหตุการณ ร.ศ.๑๑๒ 
(พ.ศ.๒๔๓๖) แลว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ไดทรงพระราชดําริวา กิจการของทหารเรือ 
เทาที่อาศัยชาวตางประเทศ มาประจําตําแหนงหนาที่ตาง ๆ ในเรือรบ และตามปอมน้ันไมสูมีหวังในการ
รักษาความมั่นคงและความเปนเอกราชของประเทศได ทรงมีพระราชประสงค ท่ีจะใหมีการศึกษาแกทหารเรือ
ไทยใหมีความรูความสามารถ เพียงพอที่จะรับตําแหนงหนาที่ตาง ๆ ในเรือแทนชาวตางประเทศที่จางไวตอไป 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหพระเจาลูกเธอพระองคเจาอาภากรเกียรติวงศ (นายพลเรือเอก พระเจาบรม
วงศเธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักด์ิ) พระราชโอรส ไปศึกษาวิชาการทหารเรือที่ประเทศอังกฤษ เม่ือปพ.ศ. 
๒๔๓๖ และทรงสําเร็จการศึกษาวิชาการทหารเรือ กลับมารับราชการในป พ.ศ.๒๔๔๓ ทรงเปนกําลังสําคัญใน
การพัฒนากรมทหารเรือใหเจริญกาวหนา ทั้งองคบุคคลและวัตถุ ตั้งแตบัดน้ันเปนตนมา 
 เม่ือเริ่มแรกตั้งกรมทหารเรือข้ึนมาใหม ๆ น้ัน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวไดโปรด ฯ    
ใหกรมทหารเรือจัดการฝกสอนวิชาการทหารเรือข้ึน โดยเริ่มตั้งโรงเรียนข้ึนคร้ังแรก ที่บริเวณอูหลวงใตวัด
ระฆัง ตรงขามทาราชวรดิฐ สําหรับอบรมนายทหารชั้นประทวนหรือฝายชางกล และปากเรือ ตอมาใน พ.ศ.
๒๔๓๔   ไดตั้งโรงเรียนนายสิบข้ึน และในป พ.ศ.๒๔๔๐ ไดจัดตั้งโรงเรียนนายรอยทหารเรือข้ึนอีกโรงเรียน
หนึ่ง จนถึง พ.ศ.๒๔๔๒ ไดตั้งโรงเรียนนายเรือข้ึน สถานที่ตั้งโรงเรียนนายเรือคร้ังแรกอยูที่วังนันทอุทยาน 
(สวนอนันต)      มีนายนาวาโท ไซเดอลิน (Seiderlin) เปนผูบังคับการโรงเรียนนายเรือคนแรก 
 ในป พ.ศ.๒๔๔๓ สมเด็จพระเจานองยาเธอ เจาฟากรมพระจักรพรรดิ์พงศ สิ้นพระชนม ทําให 
พระราชวังเดิม กรุงธนบุรี ซ่ึงเปนที่ประทับไดวางลง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ได
พระราชทาน พระราชวังเดิม กรุงธนบุรี เปนสถานที่ตั้งโรงเรียนนายเรือ ตั้งแตวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ พ.ศ.
๒๔๔๓ เปนตนมา และไดเสด็จพระราชดําเนินมาเปดโรงเรียนนายเรือ เม่ือวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ.
๒๔๔๙ ประทับทอดพระเนตรการฝกซอมของนักเรียนนายเรือ และพระราชทานพระราชหัตถเลขาในสมุด
เยี่ยมของโรงเรียนความวา วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ร.ศ.๑๒๕ เราจุฬาลงกรณ ปร. ไดมาเปดโรงเรียนนี้ มี
ความปลื้มใจ ซ่ึงไดเห็นการทหารเรือมีรากหยั่งลงแลว จะเปนท่ีมั่นสืบไปในภายหนา ตอมาทางราชการ
ทหารเรือจึงไดถือเอาวันที่ ๒๐ พฤศจิกายนน้ี เปนวันที่ระลึกของกองทัพเรือ (Navy Day) ตราบ
จนกระทั่งทุกวันน้ี 
 กิจการทหารเรือไดเจริญกาวหนาจนถึงป พ.ศ.๒๔๕๓ ซ่ึงเปนปที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจา  
อยูหัว รัชกาลที่ ๖ เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ พระองคไดโปรดเกลาฯ ใหเลื่อนฐานะกรมทหารเรือข้ึนเปน
กระทรวงทหารเรือ 
 พ.ศ.๒๔๗๕  ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองประเทศใหมและไดมีการจัด
ระเบียบราชการทหารเรือข้ึนใหม กลาวคือ กระทรวงกลาโหม มีหนาที่ปกครองบังคับบัญชากองทัพบก และกรม
ทหารเรือ (ในปนี้กระทรวงทหารเรือมีฐานะเปนกรมทหารเรือ)      ในระยะหัวเลี้ยวหัวตอของการ



เปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองประเทศนี้ไดจัดใหมีคณะกรรมการกลางกลาโหม และสวนราชการของ
ทหารเรือ บางสวนซึ่งไดยกเอาไปรวมกับฝายทหารบก กลับมาสังกัดอยูในกรมทหารเรือตามเดิมอีก กรมตาง 
ๆ ของ    ทหารเรือ (ที่เคยข้ึนกับกระทรวงทหารเรือ) ลดฐานะมาเปนกองทั้งหมด เวนแตกรมเสนาธิการ
ทหารเรือ 
 พ.ศ.๒๔๗๖ ยกฐานะกองอูทหารเรือ กองอุทกศาสตรทหารเรือ กองสรรพาวุธทหารเรือ เปนกรม
ตามเดิมอีก และขึ้นตรงตอกรมทหารเรือ จนกระทั่งถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๗๖ จึงไดทรงพระ
กรุณาโปรดเกลาฯ เปลี่ยนช่ือ กรมทหารเรือ เปน กองทัพเรือ ใหเปนการสอดคลองกับการเรียกช่ือสวนรวม
ของทหารบกวา กองทัพบก ข้ึนตรงตอกระทรวงกลาโหมมาจนกระทั่งทุกวันน้ี 
 
ยุทธศาสตรการปองกันประเทศ  
 
 หลังสงครามเย็น มีการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดลอมเก่ียวกับความมั่นคงของโลกอยางมาก ทําให
ปญหาความขัดแยง และสถานการณความมั่นคงของภูมิภาคเปลี่ยนไปจากเดิม โอกาสที่จะเกิดสงครามขนาด
ใหญลดลง แตความขัดแยงในภูมิภาคอันเน่ืองมาจากความแตกตางของ เช้ือชาติ ศาสนา วัฒนธรรม ปญหา
ความไมชัดเจนของเสนเขตแดน ตลอดจนปญหาการปกปองผลประโยชนทางทะเลของแตละประเทศ มี
แนวโนมเพิ่มมากข้ึนและอาจนําไปสูการใชกําลังทหารได นานาประเทศไดพยายามแกปญหาความขัดแยงน้ีดวย
วิธีการตางๆ รวมทั้งการใชกองกําลังรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ การจัดตั้งองคกรเพื่อความมั่นคง หรือ
แมแตความพยายามกําหนดมาตรการเพื่อความมั่นใจขึ้น 
 ในการนี้ การเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติ การสรางชีวิตความเปนอยูที่ดีใหประชาชน ดวยการรวม
กําลังอํานาจของชาติเขาดวยกัน เพ่ือพัฒนาประเทศใหเจริญรุงเรืองและมีเสถียรภาพ นับวาเปนงานสําคัญที่สุด
ที่กองทัพจะตองเรงรัดการดําเนินการ   ใหสมดังยุทธศาสตรพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิ
พล อดุลยเดชมหาราชที่วา “ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมั่งคั่ง” เพ่ือใหบรรลุเปาหมายดังกลาว  กองทัพ
จําเปนตองกําหนดยุทธศาสตรการปองกันประเทศ   โดยพิจารณาถึง  ผลประโยชนของชาติ  วัตถุประสงค
ของชาติ  และ ยุทธศาสตรชาติ ตามนโยบายดานความม่ันคงของชาติดวย  
 กองทัพไดกําหนดยุทธศาสตรการปองกันประเทศ โดยการผนึกกําลังกองทัพกับประชาชนทุกหมูเหลา
ในการปองกันประเทศ และเน่ืองจากขอจํากัดทางภูมิศาสตร ดังนั้นแนวทางในการตอสูจึงเปนการตั้งรับเชิงรุก 
ยุทธศาสตรที่ใชในการดําเนินการน้ี เรียกวา ยุทธศาสตรการตอสูเบ็ดเสร็จ (Total Defence 
Strategy) กลาวคือ ระบบการตอสูเพ่ือปองปราม ปองกัน และตอบโตการปฏิบัติการของฝายตรงขาม 
โดยนําเอากําลังทุประเภท คือ กําลังรบหลัก   กําลังประจําถิ่น    และกําลังประชาชน  มาใชผสมผสานกัน
อยางมีแผน   ดวยการสนับสนุนอยางตอเน่ืองจากทุกดานทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยาและ
การทหาร 
 
 



บทบาทของกองทัพเรือ  
 
  “บทบาท (Role)”  สามารถกําหนดคําจํากัดความไดคือ ความตองการอยางกวาง ๆ ในการ
รักษาความม่ันคงของประเทศในอนาคต อันเปนมูลเหตุใหมีการจัดตั้งเหลาทัพน้ันข้ึน   ตามท่ีตราไวเปน
กฎหมาย    ดังน้ันบทบาทของกองทัพเรือ  ตามที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทยก็คือ   “เตรียม
กําลังกองทัพเรือและปองกันราชอาณาจักร” และในความหมายเดียวกันน้ีในทางทหารจะใชคําวา “ภารกิจ 
(Mission)” แทน สวนคําวา “หนาที่ (Function)” หมายถึง ความรับผิดชอบเฉพาะที่เหลาทัพ
ไดรับมอบจากรัฐบาลหรือสภาความมั่นคงแหงชาติ หรือสภากลาโหม เพ่ือใหสามารถปฏิบัติตามบทบาท 
(Role) ไดโดยสมบูรณ 
 กําลังอํานาจทางเรือสามารถนํามาใชเพ่ือสนองตอบยุทธศาสตรทางเรือตามที่ไดกลาวมาแลวขางตน
ตามแนวความคิดการควบคุมทะเล และการแสดงความพรอมในการขยายกําลังอํานาจทางทะเลขึ้นสูฝง 
(Maritime Power Projection) น้ัน มิไดหมายความวากําลังอํานาจทางเรือ จะถูกนํามาใช
เฉพาะเมื่อเกิดขอขัดแยงระหวางประเทศเทาน้ัน แทจริงแลวสามารถใชประโยชนกําลังอํานาจทางเรือในภารกิจ
ยามสงบไดดวย ซ่ึงสามารถแบงหนาที่สําคัญไดเปน ๓ สาขา คือ 
 ๑. หนาที่ในการปองกันประเทศ มีแนวทางปฏิบัติตามมาตรการเบาไปหาหนัก  ไดแก  การปอง
ปรามไมใหเกิดสงคราม การแสดงกําลัง การสื่อสัญญาณ การบังคับ การใชเพื่อการทูตเชิงปองกัน    ตลอด
จนถึงการใชกําลังอํานาจทางเรือปฏิบัติการตอตานกําลังของฝายตรงขาม ดวยการขัดขวางกําลังรบ ขบวน
ลําเลียงทางทหารและเรือสินคาของฝายตรงขาม การปดกั้นทางทะเล เปนตน 
 ๒. หนาที่ในการคุมครองผลประโยชนของชาติ ไดแก การใชกําลังกํากับดูแลเสรีภาพในการ
เดินเรือตามกฎหมายระหวางประเทศ คุมกันการคาทางทะเล การดูแลแหลงทรัพยากรในทะเลในพื้นที่เขต
เศรษฐกิจจําเพาะ การปราบปรามโจรสลัด และการปองกันและปราบปรามการกระทําผิดในทะเลตามกฎหมาย 
 ๓. หนาที่ในการชวยพัฒนาประเทศชวยเหลือประชาชน และสนับสนุนการเมืองระหวางประเทศ   
ไดแก การบรรเทาสาธารณภัยใหแกประชาชนบริเวณชายฝงทะเล รวมทั้งเปนศูนยกลางในการชวยเหลือ
ผูประสบภัยในทะเล การอพยพประชาชนทางทะเล สนับสนุนปฏิบัติการขององคการสหประชาชาติเพ่ือ
สันติภาพและมนุษยธรรม  ใหบริการดานสมุทรศาสตรและอุทกศาสตร ตลอดจนสนับสนุนรัฐบาลในการ
พัฒนาประเทศและสนับสนุนโครงการตามพระราชดําริ 
 
 
ประวัติการพัฒนากําลังทางเรือของไทย 
 
 การเรงรัดพัฒนากําลังรบทางเรือข้ึนในสมัยรัชกาลที่ ๕ ก็ดวยเหตุผลในดานความมั่นคงเปนสําคัญ   
ดวยเปนชวงที่มหาประเทศทางอุตสาหกรรมในยุโรป โดยเฉพาะอังกฤษ และฝรั่งเศส กําลังคุกคามเพ่ือขยาย
อิทธิพล ในทางการคาและอาณานิคมในภูมิภาคน้ี แมการคุกคามดังกลาวจะเริ่มพนสมัยในชวงหลัง



สงครามโลกครั้งที่ ๒ แตไทยก็ยังประสบปญหาการคุกคามจากลัทธิคอมมิวนิสต บทบาทของกองทัพเรือเทาที่
ปรากฏจึงเปนบทบาทในดานการปองกันอาณาเขตทางทะเล ปองกันฝงทะเลไทยที่มีอยู ๑,๕๐๐ ไมล หรือจะ
กลาวอยางรวม ๆ ไดวา      เพ่ือรักษาเอกราชและอธิปไตยของประเทศ ทั้งนี้เม่ือพิจารณาถึงการประกอบ
กําลังก็เห็นไดวาสอดคลอง กลาวคือ มีเรือรบขนาดเล็กรัศมีปฏิบัติการใกล เรือรบบางลําแมติดปนขนาดใหญ
แตก็เปนเรือประเภทที่ใชในแมนํ้า (River Gun Boat) หรือประเภทเรือปนปองกันฝง (Coastal 
Defence Ship) เรือเหลาน้ีเปนกําลังเพ่ือปฏิเสธการใชทะเล (Sea Denial) ของขาศึกและใช
หลักปฏิบัติการแบบกองเรือคงชีพ (Fleet In-Being) เน่ืองจากมีความออนแอกวา จึงพยายามรักษา
กําลังไวใหอยูรอด หลีกเลี่ยงการรบแตกหักกับกําลังที่เหนือกวา แตจะทําการรบยอยทอนกําลังขาศึกจน
ทัดเทียมหรือเหนือกวา แลวจึงจะเสี่ยงเขารบแตกหักเพื่อเอาชนะแลวครองทะเล  
 วิวัฒนาการของกองทัพเรือเทาที่ดําเนินมาสามารถแบงออกไดเปน ๕ ชวง ความจําเปนจากผลการ
พัฒนาการทางเศรษฐกิจของประเทศ กําลังจะผลักดันใหจําตองพัฒนาตนเองไปยังชวงสุดทาย เพ่ือสนับสนุน
การปองกันและรักษาผลประโยชนชองชาติทางทะเล กลาวคือ 
 ๑. ชวงแรกดวยโครงสรางเศรษฐกิจแบบกสิกรรมและการผลิตเพ่ือบริโภค สถานะของประเทศ
ไทยในสมัยรัชกาลท่ี ๕ ก็คือแหลงวัตถุดิบ และตลาดสําหรับผลผลิตของประเทศมหาอํานาจทางดาน
อุตสาหกรรม เชน อังกฤษ ฝรั่งเศส เปนตน ในยุคการคาและอาณานิคม ที่บีบบังคับเอาดวยกําลัง ภาระหนาที่
ของกองทัพเรือที่เรงรัดพัฒนาข้ึนก็คือเพ่ือปกปองเอกราชและอธิปไตยของประเทศ บทบาทที่ปรากฏใหเห็นใน
ยุคน้ันก็คือ ความพยายามที่จะปองกันมิใหกองเรือรบฝรั่งเศส ตีฝาเขามาในแมนํ้าเจาพระยา เพื่อคุกคาม
เมืองหลวง เมื่อ ๑๓ กรกฎาคม ร.ศ.๑๑๒ (พ.ศ.๒๔๓๖)  แตก็ลมเหลว  การยินยอมผอนปรนตอคํา
เรียกรองของฝรั่งเศส  และการสูญเสียก็เปนที่ประจักษ ไดแกดินแดนฝงซายของแมนํ้าโขงเกือบท้ังหมด  
รวมทั้งแควนสิบสองจุไทย  ตลอดจนคาปรับเปนเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ ฟรังค 
 ๒. ในชวงตอเนื่องมาในสงครามโลกทั้ง ๒ ครั้ง ทั้งโครงสรางทางเศรษฐกิจและสถานะของ
ประเทศมีลักษณะใกลเคียงกัน  แตขอบเขตการปองกันไดขยายจากแมนํ้าไปสูทะเลอาณาเขต ซ่ึงมีระยะทั้ง ๒ 
ฟากฝงทะเล รวม ๑,๕๐๐ ไมล ซ่ึงยุทธศาสตรทางเรือของกองทัพเรือในเวลานั้นกําหนดใหตองปองกันและ
รักษาไว  “…..มิใหขาศึกลวงล้ําเขามา ทําการอยางหน่ึงอยางใดได” การพัฒนากําลังเขาลักษณะของกําลังทาง
เรือที่ใชในการ ปฏิเสธหรือขัดขวางการใชทะเล (Sea Denial)  คือ เปนกองกําลังทางเรือที่มีไวเพ่ือ
ปฏิเสธหรือขัดขวางการใชทะเลของขาศึก การใชกําลังถือหลัก  กองเรือคงชีพ    (Fleet In-Being)   
การรบที่เกาะชางเม่ือ ๑๗ มกราคม ๒๔๘๔        เปนบทเรียนที่แสดงใหเห็นวา หลักการของกองเรือคงชีพ
ไมเปนผล แตนํ้าใจนักรบทหารเรือ และความเสียสละมีอยูเต็มเปยม 
 ในชวงสงครามโลกครั้งที่ ๒ การนําเขาและสงออกหยุดชะงัก แตคาของการเปนประเทศกสิกรรม       
ยังพอมีอาหารสําหรับประชากร แมเคร่ืองอุปโภคจะขาดแคลนและมีราคาสูง บทบาทของกองทัพเรือเพื่อการ
สนับสนุนการคาทางทะเลยังไมปรากฏเดนชัดเทาไรนัก มีเรือนํ้ามันของกองทัพเรือชวงลําเลียงนํ้ามันเช้ือเพลิง



จากสิงคโปรมาบรรเทาความขาดแคลนบาง แตเม่ือเรือตองถูกพันธมิตรโจมตีและจม การสนับสนุนในทํานองนี้
ก็เปนอันยุติไปดวย 
 ๓. ในยุคการรับความชวยเหลือจากสหรัฐฯ ซ่ึงเปนชวงของการตอสู เพ่ือการปองกันการรุกราน
จากคอมมิวนิสตในภูมิภาค เรือใชแลวหลายลําที่ไดรับจะเปนเรือตรวจการณชายฝงขนาดเล็ก (๙๕ ตัน) เพ่ือ
ปองกันการแทรกซึม เรือกวาดทุนระเบิดเพ่ือเปดทาเรือสําคัญรับการสงกําลังเพ่ิมเติมจากพันธมิตร มีเรือฟริ
เกตขนาดเล็ก (๑,๐๐๐ - ๑,๔๐๐ ตัน) ไดรับมาบางหลายลํา   เพ่ือทําหนาที่คุมกัน กระบวนเรือลําเลียง  
(Convoy) จากภัยเรือดํานํ้า และอากาศยาน กลาวไดวา กําลังทางเรือทั้งหมดเปนกําลังทางรับ เปนกอง
กําลังที่พัฒนาข้ึนตามความตองการของสหรัฐ ฯ มีการฝกและเตรียมการใชกําลังรวมกันของพันธมิตรตาม
แผน ๔ ในสนธิสัญญาการปองกันรวมแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต ซ่ึงมีแนวทางปฏิบัติไวสําหรับกองทัพเรือ 
กรณีจีนแผนดินใหญรุกมาจากทางเหนือ การตอสูตานทานของไทยและพันธมิตรจะตองพ่ึงอาวุธยุทโธปกรณ
เพิ่มเติม กระบวนเรือลําเลียง  จากซูบิค หรือเมืองทาอื่นของชาติภาคีจะสงกําลังเพ่ิมเติมให การปองกัน
เสนทางลําเลียงขนสงทางทะเล เริ่มกลาวถึงในยุคน้ี   แตเพ่ือกิจของทหารโดยตรง ไมใชการคุมครองปองกัน
การลําเลียงขนสงสินคาทางเรือเพ่ือการคาทางทะเลของไทย 
 ๔. ยุคหลังสงครามเวียดนาม เปนยุคแหงการเปลี่ยนแปลงที่นาสนใจไดเริ่มข้ึน   เม่ือโครงสราง
ทาง อุตสาหกรรมของประเทศเริ่มวางรากฐาน การผลิตเปลี่ยนเปาหมายจากเพื่อบริโภคเปนเพ่ือทดแทนการ
นําเขา ความสํานึกในดานคุณคาของทะเล  และทรัพยากร  รุนแรงข้ึนในทุกภูมิภาคของโลก   หลังจากการ
ยอมรับในหลักการของกฎหมายทะเลฉบับป พ.ศ. ๒๕๒๕ ที่ใหรัฐชายฝงแสวงประโยชนและอนุรักษ
ทรัพยากรในเขตเศรษฐกิจจําเพาะ ๒๐๐ ไมลทะเล ฯลฯ โดยไทยไดเร่ิมนํากาซธรรมชาติในอาวไทยขึ้นมาใช
ประโยชนในโครงการพัฒนาเศรษฐกิจชายฝงทะเลภาคตะวันออก แตขณะเดียวกันเรือประมงไทยซึ่งมีจํานวน
มากและสามารถจับสัตวนํ้าไดจํานวนมากในอันดับตนๆ ของโลกกลับสูญเสียพ้ืนที่ทําการประมงนอกทะเลของ
ไทยไปเกือบหมด ทั้งการประมงและการอางสิทธิในเขตเศรษฐกิจจําเพาะที่เหลื่อมทับกัน     จึงกอใหเกิดปญหา
ขัดแยงระหวางประเทศที่ยืดเยื้อ อีกทั้งยังไดเพ่ิมภาระและยืดพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือออกไปครอบคลุม
อาวไทย ทะเลอันดามัน และพื้นที่อื่น ๆ ที่มีการใชประโยชนทางเศรษฐกิจโดยเรือไทย เรือเร่ิมมีขนาดใหญข้ึน 
และความคงทนทะเลสูงข้ึน เร่ิมคํานึงถึงอาวุธทางรกุทั้งปนใหญเรือและอาวุธนําวิถี เรือหลวงมกุฎราชกุมารเปน
สัญลักษณของความเปนอิสระในการจัดหาเรือ ใหสอดคลองกับวัตถุประสงคเปนครั้งแรก และติดตามตอมา
ดวยเรือเร็วโจมตีติดปน และอาวุธปลอยนําวิถีพ้ืน-สู-พ้ืน ระยะไกล แมเรือจะเล็กแตก็กลาวไดวาเพียงพอ
สําหรับพื้นที่ปฏิบัติการในอาวไทย และทะเลอันดามัน นับเปนยุคคาบเกี่ยวสําคัญที่จะพัฒนาตอไปถึงยุค
สุดทาย ซ่ึงเปนยุคของชาติอุตสาหกรรมใหม    ที่ระดมการผลิตเพื่อสงออกและมีแหลงรายไดสําคัญมาจาก
การคาทางทะเล เปนยคุของกองทัพเรือที่จะกาวไปสูทะเลลึก หรือในทุกพ้ืนที่ที่จําเปน เพ่ือดํารงผลประโยชน
ของการคาทางทะเลของประเทศไว 
 บทเรียนจากเหตุการณ ร.ศ.๑๑๒ และการถูกปลอยใหเผชิญกับภัยคุกคามจากเวียดนามโดยลําพัง 
นาจะเปนอุทาหรณใหคนไทยทุกคนตระหนักไวตลอดเวลาวาภัยคุกคามตอความอยูรอดของชาติน้ันอาจเกิดข้ึน



อยางรวดเร็วโดยไมคาดคิดมากอน การฝากอนาคตความอยูรอดของชาติไวกับประเทศอื่นไมเปนหลักประกัน
เพียงพอที่จะรักษาประเทศได และการทุมเทงบประมาณใหกองทัพในวาระสุดทายท่ีภัยคุกคามใกลถึงตัวแลว 
ไมสามารถซื้อขีดความสามารถในการปองกันประเทศไดทัน 
 ๕. ยุคหลังจากสงครามเย็น เม่ือกําแพงเบอรลินทลายลงในวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๓๒ 
และ  สหภาพโซเวียตลมสลายเม่ือเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๓๔  ซ่ึงทําใหเวียดนามขาดความชวยเหลือทั้งดาน
การเมือง เศรษฐกิจและการทหารจากสหภาพโซเวียต จนตองถอนทหารออกจากกัมพูชาไปในที่สุดน้ัน 
ประเทศตาง ๆ  สวนใหญซ่ึงรวมทั้งไทยเราดวย ก็ไมมีภัยคุกคามอันรายแรงตอความอยูรอดของชาติที่เปน
รูปธรรมเห็นไดเดนชัดและเปนที่ยอมรับของสังคมในประเทศนั้น ๆ อีกตอไปทั้งยังไมสามารถมองเห็นภัย
ดังกลาวในอนาคตอีก ๑๐ ปขางหนา เพราะปญหาขัดแยงตาง ๆ ก็ไมไดกระทบผลประโยชนแหงชาติข้ัน
รุนแรงถึงระดับ Survival หรือ Vital ซ่ึงตองใชกําลังทหารเขาแกปญหา ดังนั้นการวางแผนกําหนด
ยุทธศาสตรและกําลังรบที่ใชภัยคุกคามเปนฐานหรือเปนตัวตั้ง (Threat-Based Planning) จึง
เปนวิธีที่ไมเหมาะสมสําหรับประเทศสวนใหญท่ีไมมีภัยคุกคามในยุคน้ี เพราะถานํามาใชก็จําเปนตองอุปโลก
ประเทศใดประเทศหนึ่งหรือหลายประเทศขึ้นมาเปนภัยคุกคามเพื่อจะไดสามารถดําเนินการตามกรรมวิธี หรือ
แบบฟอรมการกําหนดยุทธศาสตรและกําลังรบโดยใชภัยคุกคามเปนฐานตอไปได การดําเนินการเชนน้ียอม
สรางความหวาดระแวงไมไววางใจซ่ึงกันและกันกับประเทศที่ถูกอุปโลกใหเปนภัยคุกคาม ซ่ึงสวนใหญก็มักจะ
เปนประเทศใกลเคียง จนอาจนําไปสูความขัดแยงดวยอาวุธกันไดในที่สุด  ดังนั้นจึงไดมีการพัฒนาวิธีการ
วางแผนในรูปแบบอื่น ๆ อีกมาก วิธีกําหนดกําลังรบที่บรรดาประเทศขนาดกลาง  ซ่ึงมีงบประมาณปองกัน
ประเทศจํากัดนิยมใชมากข้ึน และนักวิชาการเรียกรองใหประเทศตาง ๆ รวมทั้งไทยเรานํามาใชน้ันคือวิธีการที่
ใช ขีดความสามารถเปนพื้นฐานในการวางแผนการกําหนดกําลังรบ (Capability-Based 
Planning) วิธีน้ีเปนการวางแผนการกําหนดกําลังรบ ดวยการกําหนดขีดความสามารถที่จําเปนตองใชใน
การปฏิบัติกิจที่ไดรับมอบหมาย ท้ังในดานการปองกันประเทศ การรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล และ
การชวยเหลือประชาชน 
 กําลังทางเรือที่มีขีดความสามารถในการรุกสูงของยุคน้ี ไดเปดโอกาสใหประเทศไทยมีทางเลือกมาก
ข้ึนในการกําหนดยุทธศาสตรของการใชกําลังอํานาจทางเรือ ทั้งในยามสงบและในยามสงคราม โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งการเพิ่มทางเลือกในการดําเนินยุทธศาสตรทางรุกไดอยางแทจริงเปนคร้ังแรกในประวัติศาสตรของ
กองทัพเรือ รวมทั้งยังเปนการเพ่ิมระดับความนาเช่ือถือใหกับยุทธศาสตรปองปรามของกองทัพไทยอีกดวย จึง
เปนยุคของกองทัพเรือไกลฝง (Offshore Navy) ซ่ึงพรอมที่จะกาวไปสูทะเลลึก หรือในทุกพ้ืนท่ีที่
จําเปน เพื่อทําการรบปองกันประเทศและเพื่อดํารงผลประโยชนของชาติทางทะเลของประเทศไว 
 
การจัดเตรียมกําลังทางเรือ 
 
 ประเทศชาติจําเปนตองดํารงกําลังอํานาจทางทหารไว เพ่ือใหรัฐบาลสามารถใชเปนเคร่ืองมือ
สนองตอบนโยบายแหงชาติ และเปนสิ่งปองกันชาติจากการถูกอํานาจจากภายนอกประเทศบีบบังคับ กองทัพ



อาจถูกใชเพ่ือการบรรลุวัตถุประสงคทางดานการเมือง เศรษฐกิจ และเกี่ยวกับเรื่องอาณาเขตได หากการเจรจา
โดยสันติวิธีไมเปนผล ดังน้ันการที่จะกําหนดขอบเขตของวัตถุประสงคที่ตองการบรรลุ โดยใชกําลังอํานาจจึง
ข้ึนอยูกับปริมาณของกําลังท่ีมีประสิทธิภาพ ที่สามารถนํามาใชไดทันทีภายในเวลาที่กําหนด 
 สําหรับเปาหมายในการเสริมสรางกําลังทางเรือของไทยน้ัน กองทัพเรือจะดํารงกําลังปองกันให
เพียงพอตอการรักษาผลประโยชนของชาติที่สําคัญ และจะทําใหประเทศเพื่อนบานและพันธมิตรมีความมั่นใจ
วาโครงสรางกําลังของไทย มีวัตถุประสงคที่เดนชัด และสอดคลองกับยุทธศาสตรที่มุงเนนการปองกันตนเอง 
โดยเปนกําลังท่ีเพียงพอที่จะรับมือกับขอพิพาททางการทหารในทุกระดับได อยางไรก็ตามก็มีขีดความสามารถ
ในการเพิ่มกําลังอํานาจของชาติ   หากผลประโยชนของชาติดานอ่ืน ๆ ถูกคุกคามดวย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ ๖ 
บทสรุป 

(Conclusion) 
 

บรรพบุรุษไทยไดใชทะเลเปนแหลงอาหาร  ทรัพยากร  และพลังงาน เปนเสนทางคมนาคมติดตอ
คาขายและสรางความสัมพันธทางการเมืองระหวางประเทศกับเพื่อนบาน รวมทั้งเพื่อแสวงหา ยึดคืนและ
ปองกันดินแดน ตลอดจนเพื่อการพักผอน การพึ่งพาทะเลในยุคปจจุบันก็ไมไดเปลี่ยนแปลงไปจากในอดีต
มากนัก โดยขอเท็จจริงแลว  การใชทะเลของมนุษยไดเพิ่มขึ้นมาก ตามความกาวหนาทางเทคโนโลยีใน
กิจการตาง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับทะเล ดังน้ันการใหความคุมครองความปลอดภัยในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ 
ทางทะเลจึงเปนสิ่งจําเปน ในอดีตที่ผานมา ประเทศไทยไดรบับทเรียนจากการถูกขัดขวางการใชประโยชนจาก
ทะเลหลายครั้ง นํามาซ่ึงความเสียหายและความยากลําบากของประชาชนทั้งประเทศ   ไมวาจะเปนในคราว
เหตุการณ ร.ศ. ๑๑๒  ที่ฝรั่งเศสยกทัพเรือมาปดปากแมนํ้าเจาพระยา ทําใหไทยตองยอมยกดินแดนฝงซาย
ของแมนํ้าโขงใหไป เพ่ือแลกกับการที่ไมตองรบกับฝรั่งเศส หรือถูกปดเสนทางคมนาคมทางทะเลที่เปนเสนทาง
คมนาคมเพียงสายเดียวที่ติดตอกับตางประเทศ หรือในคราวเหตุการณที่เรอืหลวงสมุยถกูเรือดํานํ้าของฝาย
พันธมิตรยิงจมในอาวไทย จากการถูกปดอาว เพื่อไมใหมีการรับการสงกําลังบํารุงจากภายนอกประเทศ  
หรือที่เห็นไดชัดเจนในกรณี เรือออสเตรเลียนไทด  ที่มางมวัตถุโบราณในอาวไทยจากซากเรือสินคาไทย 
หากไมมีหนวยงานรับผิดชอบในการปองกันและรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเลที่มีขีดความสามารถ
เพียงพอแลว ผลประโยชนของชาติที่ควรตกอยูกับประชาชนของประเทศ อาจเกิดเหตกุารณที่เคยเกิดข้ึน
มาแลวในอดีต เกิดซํ้าข้ึนมาใหม ทําใหตองสูญเสียผลประโยชนเหลาน้ันไปก็ได 

กองทัพเรือจึงถอืกําเนิดข้ึนจากความตองการที่จะปกปองคุมครองและสนับสนุนการดําเนินกิจกรรม
ทางทะเลของประเทศ จนไดกลายเปนองคประกอบสําคัญของการปองกันและรักษาอธิปไตยของประเทศ
ตลอดจนใหความคุมครองการดําเนินการดานการเศรษฐกิจทางทะเล เพราะนอกจากจะใชในการคุมครอง
ปองกันการคาทางทะเลของตนแลว  ยังใชในการพัฒนาและชวยเหลือการดําเนินกิจกรรมทางทะเล   ทั้งของ
ภาครัฐและเอกชนอีกดวย กองทัพเรือกับผลประโยชนของชาติทางทะเลจึงมีความสัมพันธเกี่ยวของใกลชิดกัน 
เม่ือการแสวงหาผลประโยชนทางทะเลของประเทศใดเจริญรุงเรอืง กองทัพเรือของประเทศนั้นก็พลอยเขมแข็ง
ใหญโต สงผลใหประเทศมีความมั่นคงไปดวย แตหากเมื่อกองทัพเรือน้ันตองเสียหาย หรือสูญสลายไปดวย
การรบ หรือดวยเหตใุดเหตุหนึ่ง ผลที่ติดตามมาก็คือ ความเสื่อมถอยของเศรษฐกิจการคา การแสวงหา
ทรัพยากรธรรมชาติในทะเล และความเสื่อมโทรมของชาติน้ันในที่สุด 
 กําลังทางเรือเปนกําลังที่มีขีดความสามารถในการรบทั้ง ๓ มิติ คือ บนผิวน้ําและบนฝง ในอากาศ 
และใตผิวน้ํา กําลังหลักของกาํลังทางเรือคือ เรือรบผิวน้ําและอากาศนาวี กําลังจากหนวยบัญชาการนาวิก
โยธิน และกําลังจากหนวยบัญชาการตอสูอากาศยานและรักษาฝง กองกําลังน้ีสามารถเคลื่อนที่ไดเร็ว 
สามารถปฏิบัติการไดในระยะไกลและตอเน่ืองเปนเวลานานมาก  เพราะมีนํ้ามันเช้ือเพลิงเสบียงอาหาร อม



ภัณฑ อะไหล และชางซอมเคร่ืองมือตาง ๆ จํานวนมาก อีกทั้งยังสามารถรับการสงกําลังบํารุงเพิ่มเติม ในขณะ
ที่เรือเคลื่อนที่อยูในทะเลไดตลอดเวลาโดยไมตองกลับเขาทาเรือ สามารถติดตั้งเครื่องมือคนหาและอาวุธ ท่ีใช
ทําลายเปาไดทั้ง ๓ มิติ รวมทั้งอาวุธปองกันตัวเองดวย มีระบบปองกันความเสียหายจากการถูกโจมตีดวย
อาวุธนิวเคลยีรเคมี  เช้ือโรค  และอาวุธติดหัวรบประเภทดินระเบิดแรงสูง ไดเปนจํานวนมาก มีศูนยยุทธการ 
(ระบบควบคุม สั่งการสื่อสาร และขาวกรอง) อัตโนมัติหรือกึ่งอัตโนมัติ สามารถควบคุมการรบทุกมิติและการ
ปฏิบัติการอื่น ๆ ของเรือผิวน้ํา เรือดํานํ้า เครื่องบิน เฮลิคอปเตอร และกําลังรบยกพลขึ้นบกไดอยางมี
ประสิทธิภาพในพื้นที่ปฏิบัติการอันกวางไกล 

 กําลังทางเรือในยุคปจจุบันยังคงมีศักยภาพ และความสําคัญไมยิ่งหยอนไปกวาในอดีต กวาหารอยปที่
ผานมา สมัยกรงุศรีอยุธยาในรัชสมัยของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ที่ไดเริม่มีการใชเรือใบสําหรับการรบทางทะเล โดย
ยกไปตีเมืองมะละกา เม่ือ พ.ศ.๑๙๙๘ ถึงแมวาประเทศไทยจะไมมีภัยคุกคามตอความอยูรอดในปจจุบันและในอนาคต
อีก ๑๐ ปขางหนา ตามที่หลายฝายประเมินตรงกันก็ตาม แตประเทศยังตองคงไวซ่ึงขีดความสามารถทางทหาร  ในระดับ
ที่สามารถใหหลกัประกันเพียงพอที่จะรักษาประเทศได หากสถานการณดานความม่ันคงของชาติเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
ในลักษณะที่ไมไดคาดคิดไวกอน ดังที่เหตุการณในประวัตศิาสตรไดมอบบทเรียนอันมีคาไวแลว ดังน้ันการดํารงขีด
ความสามารถในการปฏิบัติการในทะเลลึกของกองทัพเรือจึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่ควรไดรับการสนับสนุนการดําเนินการ 
อยางตอเน่ืองและโดยเรงดวน เพื่อที่จะเปนที่คาดหวังไดวา การปองกันและรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเลทั้งใน
ปจจุบันและในอนาคต จะเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและคุมคามากที่สุด 
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