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๑. บทน ำ 
 ๑.๑ ควำมน ำ 
 

   ความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล หมายถึง การที่ประเทศชาติมีสภาวะแวดล้อมทางทะเลที่เอ้ือ
ให้สามารถด าเนินกิจกรรมต่างๆทางทะเลได้อย่างเสรี ปลอดภัย และเหมาะสม จนน าไปสู่การบรรลุผล
ประโยชน์ของชาติ ยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติทางทะเลฉบับนี้จึงเป็นเจตจ านงแห่งรัฐ ในการใช้และ
พัฒนาพลังอ านาจแห่งชาติทั้งมวล (National Powers) และเป็นกรอบแนวทางการด าเนินการของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือป้องกัน รักษา และเพ่ิมพูนผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ทั้งนี้ ยุทธศาสตร์ความมั่นคง
แห่งชาติทางทะเล (พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ได้ก าหนดให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของชาติในการ
แสวงประโยชน์จากทะเลในห้วงเวลาดังกล่าว และมุ่งเน้นการสร้างเสถียรภาพ ความปลอดภัย เสรีภาพ และ
สภาวะแวดล้อมที่เอ้ือต่อการด าเนินกิจกรรมทางทะเลของทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน ตลอดจนเพ่ือให้การ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติทางทะเลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถเป็นไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงได้มีการก าหนดห้วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ฯให้สอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๑  (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) และให้แผนพัฒนาฯ สนับสนุน
การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติทางทะเลในอีกทางหนึ่งด้วย 
 
 ๑.๒ กรอบแนวควำมคิดในกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ 
   ในการยกร่างยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ได้มีการ
ปรับเปลี่ยนและเสริมกรอบแนวคิด สรุปได้ ๕ ประการ ดังนี้  
 

   ๑.๒.๑. กำรขยำยกระบวนทัศน์เรื่องผลประโยชน์ของชำติทำงทะเล  ให้ครอบคลุมทั้งใน
เรื่อง ความมั่นคงแห่งรัฐ (State Security) ความมั่นคงของสังคม (Social Security) ความมั่นคงของมนุษย์ 
(Human Security) และความมั่นคงของสิ่งแวดล้อม (Environmental Security) และจากการมุ่งเน้นในเรื่อง
ผลประโยชน์ทางทะเล(Maritime interest) ไปสู่เรื่อง การบริหารกิจการทางทะเลที่ดี (Ocean Governance)  
 

   ๑.๒.๒ กำรใช้กระบวนกำรมีส่วนร่วม (Participation) จำกทุกภำคส่วน ในการจัดท า
ยุทธศาสตร์ได้เน้นการเข้ามามีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน นักวิชาการ 
สื่อมวลชน และโดยเฉพาะผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) เพ่ือใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมสะท้อน
สถานการณ์และประเด็นทางยุทธศาสตร์ต่างๆ อย่างรอบด้านและครอบคลุม และเพ่ือสร้างความตื่นตัวหรือส่ง
สัญญาณความชัดเจนในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในอนาคต 
 

   ๑.๒.๓ กำรปรับเปลี่ยนรูปแบบและโครงสร้ำงของยุทธศำสตร์ควำมม่ันคงแห่งชำติทำง
ทะเล โดยให้มีโครงสร้างครอบคลุมทั้งในเรื่องการประเมินภัยคุกคาม สถานการณ์ทางทะเลในทุกระดับ 
บทบาทของมหาอ านาจ วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ ปัจจัยความส าเร็จ อภิธานศัพท์ และมีการจัดล าดับความส าคัญ
ของยุทธศาสตร์ เพ่ือให้การด าเนินการตามยุทธศาสตร์เป็นไปอย่างชัดเจน มีทิศทาง และมีประสิทธิภาพ 
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   ๑.๒.๔ กำรขยำยฐำนข้อมูลในกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ให้ครอบคลุม ๔ กลุ่มหลัก คือ  
(๑) รายงานผลการปฏิบัติและการประเมินผลนโยบายความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล (พ.ศ. ๒๕๔๘ – ๒๕๕๒) 
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ (๒) ข้อมูลจากประชาคมข่าวกรอง (๓) ข้อมูลเชิงลึกและข้อคิดเห็นของภาค
ประชาชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และ (๔) จากความรู้และกระบวนทัศน์ทางวิชาการ ทั้งนี้ เพ่ือให้ได้ข้อมูล
และผลการวิเคราะห์ที่รอบด้าน เป็นไปได้ในทางปฏิบัติ และสามารถรับมือกับสถานการณ์ในอนาคตได้ 
 

   ๑.๒.๕ กำรใช้แนวคิดในกำรมองไปข้ำงหน้ำในลักษณะของอนำคตศึกษำ (Future 
Studies) และอนำคตวิทยำ (Futurology) มาใช้เพ่ือเน้นการยกร่างยุทธศาสตร์ใหม่ที่เปิดต่อทิศทางของ
อนาคตที่หลากหลาย การรับฟังอย่างมีพลวัตและการมองหลายมิติอย่างองค์รวมทั้งเชิงปริมาณ และคุณภาพ 
เพ่ือสร้างเครือข่ายพัฒนาความสัมพันธ์ทั่วทั้งพ้ืนที่ การสร้างวิสัยทัศน์ทางยุทธศาสตร์และการผูกมัดในการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ 
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 ๑.๓ ควำมส ำคัญของทะเล 
  ประเทศไทยมีแผ่นดินติดกับทะเล ๒ ด้าน คือ ด้านตะวันตกเป็นทะเลอันดามันและช่องแคบ 
มะละกา ส่วนด้านตะวันออกเป็นอ่าวไทย มีอาณาเขตทางทะเลประมาณ ๓๒๐,๐๐๐  ตารางกิโลเมตร มีความ
ยาวชายฝั่งทะเลมีรวม ๓,๐๑๐ กิโลเมตร (ด้านอ่าวไทย ๑,๙๗๒.๕ กิโลเมตร และด้านอันดามัน ๑,๐๓๗.๕ 
กิโลเมตร) การแบ่งทะเลของไทยประกอบด้วย น่านน้ าภายใน ( Internal Waters), ทะเลอาณาเขต 
(Territorial Sea), เขตต่อเนื่อง (Contiguous Zone), ไหล่ทวีป (Continental Shelf)  และเขตเศรษฐกิจ
จ าเพาะ (Exclusive Economic Zone : EEZ)  และเมื่อพิจารณาที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทยแล้วจะ
เห็นได้ว่า น่านน้ าอ่าวไทยมีลักษณะเป็นกึ่งปิด (Semi Enclosed Sea) ที่ห้อมล้อมด้วยน่านน้ าที่เป็นเขต
เศรษฐกิจจ าเพาะของประเทศต่างๆ ถึง ๒ ชั้น ด้านอ่าวไทยชั้นใน คือ ประเทศกัมพูชา  เวียดนาม และ
มาเลเซีย และชั้นนอก คือ ประเทศจีน อินโดนิเซีย และฟิลิปปินส์ ส่วนทางด้านตะวันตก ในส่วนของพ้ืนที่ตอน
เหนือของช่องแคบมะละกาถูกโอบล้อมด้วยน่านน้ าของประเทศมาเลเซีย และอินโดนีเซีย ส่วนพ้ืนที่ตอนบนใน
ส่วนของทะเลอันดามันถูกโอบล้อมด้วยน่านน้ าของประเทศอินเดีย และสหภาพพม่า 
 

  มีการประเมินว่าผลประโยชน์ทางทะเลที่ประเทศไทยได้รับในแต่ละปีประมาณไม่ต่ ากว่า ๗.๕  
ล้านล้านบาท (ตัวเลข ณ ปี พ.ศ.๒๕๕๐) ในจ านวนนี้ตกอยู่ในมือคนไทยไม่ถึงร้อยละ ๓๐ ของมูลค่าดังกล่าว  
จากการประเมินผลประโยชน์ทางทะเลสามารถแบ่งได้เป็น ๒ ส่วน คือ มูลค่ำทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง  
จ านวน ๐.๗๓ ล้านล้านบาทต่อปี ประกอบด้วยทรัพยากรในส่วนที่มีชีวิตมูลค่าประมาณ ๐.๒๓ ล้านล้านบาท  
และทรัพยากรไม่มีชีวิตมูลค่าประมาณ ๐.๕๐ ล้านล้านบาท และมูลค่ำของกิจกรรมกำรใช้ทะเลมีสูงถึง   
๖.๗ ล้านล้านบาทต่อปี หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๐ ของมูลค่าผลประโยชน์ทางทะเลทั้งหมด โดยกิจกรรมที่ท าให้
เกิดมูลค่ามากที่สุด คือ การขนส่งทางทะเล และในห้วง ๑๐ ปีข้างหน้า ผลประโยชน์ทางทะเลของประเทศไทย
มีแนวโน้มเพ่ิมมูลค่ามากขึ้น   
 

  ทะเลยังเป็นแหล่งอาหารที่ส าคัญของคนไทย โดยประเทศไทยสามารถท าการประมงได้เป็นมูลค่า
มหาศาล จนกลายเป็นสินค้าออกท่ีส าคัญอย่างหนึ่งของประเทศ (กองเรือประมงไทยเคยติดอันดับ ๘ ของโลก) 
น่านน้ าไทยยังมีทรัพยากรทั้งน้ ามัน ก๊าซธรรมชาติ และแร่ธาตุ ทั้งทะเลยังเป็นเส้นทางล าเลียงขนส่งสินค้า
ประมาณ ๙๐ % ของการค้าขายระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าพลังงานอันได้แก่ น้ ามัน และก๊าซ
ธรรมชาติ ที่ต้องน าเข้าจากต่างประเทศเป็นหลัก ซึ่งประเทศไทยจะสามารถใช้เส้นทางคมนาคมทางทะเลได้
อย่างสะดวกและปลอดภัย ก็ต่อเมื่ออาณาเขตทางทะเลของไทยและบริเวณใกล้เคียงปราศจากความขัดแย้ง
และภัยคุกคาม ตลอดจนทะเลไทยและบริเวณชายฝั่งยังมีภูมิประเทศท่ีสวยงาม เป็นแหล่งท่องเที่ยวจที่มีมูลค่า
ทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาล นอกจากนี้ ผลประโยชน์ทางทะเลของประเทศไทยไม่จ ากัดอยู่เฉพาะภายใน
อาณาเขตทางทะเลของประเทศไทยเท่านั้น  หากยังรวมถึงทะเลหลวงหรือน่านน้ าสากล หรือเขตทะเลของ
ประเทศอ่ืนทั่วโลกที่สามารถท าความตกลงกันได้  นับได้ว่าทะเลเป็นแหล่งที่มาของพลังอ านาจทางการเมือง  
เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา ทหาร วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี พลังงาน และสิ่งแวดล้อม ที่ส่งเสริมความมั่นคงและ
ความมั่งค่ังของชาติ ซึ่งในอนาคตพลังอ านาจของชาติทีม่าจากทะเลจะยิ่งทวีความส าคัญมากข้ึน 
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๒. สรุปสถำนกำรณ์ควำมม่ันคงทำงทะเลและประเด็นปัญหำ 
   ในการสรุปสถานการณ์ความม่ันคงทางทะเล เป็นการวิเคราะห์ในภาพรวมเพ่ือให้เห็นสถานการณ์
และประเด็นปัญหาในภาพกว้าง โดยแบ่งเป็น ๔ หัวข้อ ได้แก่ ๑) สถานการณ์ความมั่นคงทางทะเลระดับโลก 
๒) สถานการณ์ความมั่นคงทางทะเลระดับภูมิภาค ๓) สถานการณ์ความมั่นคงทางทะเลของไทยกับประเทศ
เพ่ือนบ้าน และ ๔) สถานการณ์ความมั่นคงในพ้ืนที่ทางทะเลของประเทศไทย ทั้งนี้กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์
ควำมม่ันคงทำงทะเลโดยละเอียด และควำมร่วมมือต่ำงๆทั้งในระดับโลก ภูมิภำค และอนุภูมิภำค ได้บรรจุ
ไว้ในภำคผนวก 
 ๒.๑ สถำนกำรณ์ควำมม่ันคงทำงทะเลในระดับโลก 
  ปัจจุบันนี้สังคมโลกได้เข้าสู่ยุคโลกำภิวัฒน์ที่เทคโนโลยีอันเจริญก้าวหน้าได้เชื่อมโยงโลกเข้า
ด้วยกัน ท าให้โลกมีความใกล้ชิดกันมากขึ้น ความเป็นไปทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศต่างๆ 
ได้ถูกท าให้เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขยายตัวของระบบทุนนิยมที่ท าให้
ระบบเศรษฐกิจของโลกนอกจากเชื่อมโยงกันแล้ว ยังท าให้มีการเกิดขึ้นของประเทศหรือกลุ่มประเทศที่มี
อ านาจทางเศรษฐกิจใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นจีน อินเดีย รัสเซีย บราซิล เกาหลีใต้ กลุ่มประเทศสหภาพยุโรป  
กลุ่มประเทศอาเซียน เป็นต้น ระบบโลกในปัจจุบันจึงเป็นระบบหลำยขั้วอ ำนำจ (Multi-polar system) ที่
ประเทศท่ีมีศักยภาพต่างก็แข่งขัน ถ่วงดุล และร่วมมือซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ โลกยุคโลกาภิวัฒน์ยังส่งผลให้
รูปแบบของภัยคุกคามได้เปลี่ยนแปลงไป ภัยคุกคามอันเกิดจากรัฐ ก าลังทหาร หรือการเกิดสงครามขนาดใหญ่
มีแนวโน้มลดลง ขณะที่การพัฒนาอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีการเดินทางและการติดต่อสื่อสาร นอกจากท า
ให้รัฐต่างๆมีศักยภาพลดลงในการบริหารจัดการด้านความมั่นคงแล้ว ยังท าให้เกิดขึ้นภัยคุกคำมควำมม่ันคง
รูปแบบใหม่ซึ่งครอบคลุมทั้งความมั่นคงของสังคม (Social Security) ความมั่นคงของมนุษย์ (Human 
Security) และความมั่นคงทางสิ่งแวดล้อม (Environmental Security) ที่เป็นภัยคุกคามที่มีลักษณะข้ามชาติ
และมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นอย่างมีนัยยะส าคัญ เช่น การก่อการร้าย การลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย 
การค้ามนุษย์ การลักลอบขนส่งอาวุธ โจรสลัด ภัยต่อการเดินเรือ ปัญหาสิ่งแวดล้อมโลก ความมั่นคงทางด้าน
อาหาร ความมั่นคงทางพลังงาน เป็นต้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของโลกและของแต่ละประเทศอย่าง
กว้างขวาง ทั้งนี้ ปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ยังอาจน าไปสู่ปัญหาความขัดแย้งระหว่างประเทศได้อีกด้วย 
ภัยคุกคามรูปแบบใหม่จึงเป็นเรื่องที่ท้าทายและต้องอาศัยการบริหารจัดการของภาครัฐที่สามารถปรับตัวให้
เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วได้  
  จากการวิเคราะห์สถานการณ์ความมั่นคงในระดับโลกพบว่า ภัยคุกคามความมั่นคงที่ส าคัญที่
ส่งผลกระทบอย่างกว้างขวาง มีผลต่อแนวทางการบริหารจัดการของรัฐ และจะมีความเข้มข้นเพ่ิมมากขึ้นใน
อนาคตก็คือ (๑) กำรก่อกำรร้ำยและอำชญำกรรมข้ำมชำติ ในปัจจุบันการก่อการร้ายมีแนวโน้มขยายตัวและ
รุนแรงมากขึ้น มีรูปแบบและเครือข่ายที่ซับซ้อนมากขึ้น กลุ่มก่อการร้ายได้ขึ้นมาเป็นตัวแสดง (Actor) ที่
ส าคัญในเวทีการเมืองระดับโลก ท่ามกลางสถานการณ์ของโลกท่ีมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วของอาวุธท าลายล้าง
สูง และการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอาวุธ จึงท าให้ภัยคุกคามอันเกิดจากความขัดแย้งทางด้านเชื้อชาติ ศาสนา 
และวัฒนธรรมมีความเข้มข้น รุนแรง และรวดเร็วมากขึ้น ด้วยเหตุนี้ เมื่อผนวกกับลักษณะของการบริหาร
จัดการความมั่นคงทางทะเลที่มีความยากล าบากในการควบคุมแล้ว ทะเลจึงเป็นได้ท้ังแหล่งซ่องสุมของบรรดา 
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เหล่าผู้ก่อการร้าย เป็นทั้งเส้นทางเดินเรือ เส้นทางขนส่งอาวุธ และเป้าหมายในการปฏิบัติการ ทั้งการที่ไม่
สามารถระบุรูปแบบของภัยคุกคามของการก่อการร้ายที่ชัดเจนได้ว่าจะใช้อาวุธประเภทใด เวลา  และสถานที่
ใดในการปฏิบัติการ ท าให้ภัยคุกคามจากการก่อการร้ายกลายเป็นภัยคุกคามหลักที่กระทบต่อความมั่นคงของ
โลกในปัจจุบัน (๒) ปัญหำสิ่งแวดล้อมโลก กระแสโลกาภิวัฒน์ที่มาพร้อมกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมใน
แบบทุนนิยม ที่เน้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการมุ่งแสวงหาก าไรสูงสุดเป็นหลัก ท าให้ธรรมชาติใน
ฐานะที่เป็นทรัพยากรถูกน ามาใช้อย่างเข้มข้น ขาดความรับผิดชอบ และไร้การควบคุม จนธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมอย่างรวดเร็ว และส่งผลให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ผลกระทบจากการพัฒนาต่อ
ธรรมชาติที่เห็นได้อย่างชัดเจนคือการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก (Climate Change) ที่ส่งผล
กระทบต่อระบบนิเวศในพ้ืนที่ต่างๆไปทั่วโลก และที่ส าคัญปัญหาสิ่งแวดล้อมยังส่งผลต่อชีวิตของมนุษย์ในทุก
ด้านอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติ การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของพ้ืนผิวโลก ความมั่นคงทางพลังงาน ความ
มั่นคงทางอาหาร รวมทั้งยังกระทบต่อภาคสังคม เช่น ปัญหาความยากจน การอพยพย้ายถิ่น การแย่งชิง
ทรัพยากร เป็นต้น และ (๓) ควำมขัดแย้งทำงเศรษฐกิจ การขยายตัวของประชากรโลก การแสวงหาก าไร
สูงสุดของระบบทุนนิยม และปัญหาสิ่งแวดล้อมโลก เป็นปัจจัยที่ส าคัญที่ท าให้ความขัดแย้งทางเศรษฐกิจมี
ความเข้มข้นมากขึ้น เช่น ความขัดแย้งจากการแย่งชิงตลาดและทรัพยากร ปัญหาความเหลื่อมล้ าทาง
เศรษฐกิจ ฯลฯ ที่ส าคัญปัญหาจากความขัดแย้งทางเศรษฐกิจที่เพ่ิมมากขึ้นอาจน าไปสู่ความขัดแย้งระหว่าง
ประเทศและการเกิดขึ้นของภัยคุกคามรูปแบบใหม่ๆได้ และยังส่งผลให้ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มคนต่างๆ
ภายในแต่ละประเทศมีความรุนแรงยิ่งขึ้นอีกด้วย 

๒.๒ สถำนกำรณ์ควำมม่ันคงทำงทะเลในระดับภูมิภำค 
   ประเทศไทยตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเซีย-แปซิฟิก และมีอาณาเขตติดต่อกับมหาสมุทรแปซิฟิก 
มหาสมุทรอินเดีย และช่องแคบมะละกา จึงนับได้ว่าประเทศไทยตั้งอยู่บนจุดยุทธศาสตร์ที่ส าคัญใน ๒ แง่มุม 
กล่าวคือ ๑) เป็นแหล่งทรัพยากรทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต และ ๒) เป็นเส้นทางเดินเรือที่ส าคัญ ด้วยเหตุนี้
มหาอ านาจต่างๆจึงมุ่งที่รักษาและแผ่ขยายอิทธิพลของตนเองในพ้ืนที่ดังกล่าว ดุลยภาพและพลวัตด้าน 
ความมั่นคงทางทะเลในภูมิภาคเอเซีย-แปซิฟิก จึงขึ้นอยู่กับบทบาทและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศใน
ภูมิภาคกับประเทศมหาอ านาจเป็นส าคัญ 
  ในภูมิภาคเอเซีย-แปซิฟิกมีเส้นทางยุทธศาสตร์ด้านการขนส่งที่ส าคัญอย่างยิ่ง ได้แก่  
(๑) ช่องแคบฮอร์มุช เป็นเส้นทางผ่านเข้าออกช่องทางเดียวของรัฐในตะวันออกกลางที่ส่งน้ ามันเป็น
สินค้าออก ความตึงเครียดใดๆที่เกิดขึ้นบริเวณช่องแคบดังกล่าวจึงสร้างความอ่อนไหวต่อความมั่นคงและ
เศรษฐกิจของโลกอย่างมาก (๒) ช่องแคบมะละกำ เป็นเส้นทางขนส่งสินค้าและพลังงานของหลายประเทศใน
ทวีปเอเซียและรวมทั้งประเทศไทย มหาอ านาจต่างๆรวมทั้งประเทศชายฝั่งช่องแคบจึงให้ความส าคัญต่อ
สถานการณ์ความมั่นคงในพ้ืนที่ดังกล่าว และ (๓) ทะเลจีนใต้ มีความส าคัญต่อประเทศเอเซียตะวันออกและ
สหรัฐอเมริกาอย่างมาก เพราะเป็นแหล่งทรัพยากรและเส้นทางขนส่งพลังงานจากตะวันออกกลางไปจีน ญี่ปุ่น 
และภาคตะวันตกของสหรัฐฯ ทะเลจีนใต้จึงเป็นพ้ืนที่ที่มีการแข่งขันและความขัดแย้งระหว่าง ๒ มหาอ านาจ
คือ จีน และสหรัฐฯ นอกจากนี้การอ้างสิทธิเหนือหมู่เกาะสแปรตลีและพาราเซลซึ่งเป็นแหล่งส ารองน้ ามัน  
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ยังเป็นเหตุให้เกิดความขัดแย้งระหว่างประเทศจีน เวียดนาม ฟิลิปปินส์ บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย และ
ไต้หวัน อีกด้วย 
   ในส่วนของบทบาทของมหาอ านาจ สหรัฐอเมริกำยังคงให้ความส าคัญกับภูมิภาคเอเซีย 
แปซิฟิคในฐานะที่เป็นจุดยุทธศาสตร์ทั้งในด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจ ขณะที่จีนมุ่งสร้างศักยภาพและเพ่ิม
บทบาทด้านความม่ันคงทางทะเลในภูมิภาคให้มีเสถียรภาพและเป็นประโยชน์ต่อจีนมากยิ่งขึ้น โดยมุ่งกระชับ
ความสัมพันธ์กับประเทศในภูมิภาคเอเซีย-แปซิฟิก กลุ่มประเทศตะวันออกกลาง และแอฟริกา ควบคู่ไปกับ
การส่งเสริมความร่วมมือกับนานาประเทศในระดับพหุภาคี ปัจจัยส าคัญที่ท าให้จีนสนใจภูมิภาคนี้อย่างมาก 
คือ การที่จีนต้องพ่ึงพาการน าเข้าวัตถุดิบในการผลิตและพลังงานผ่านน่านน้ าเอเซียตะวันออกเฉียงใต้  และ 
ช่องแคบมะละกา ทั้งนี้ เศรษฐกิจของจีนต้องพ่ึงพาน้ ามันจากต่างประเทศเกือบทั้งหมด โดยร้อยละ ๘๐ ของ
น้ ามันที่ถูกบริโภคในจีนขนส่งผ่านมหาสมุทรอินเดีย ส่งผลให้จีนมุ่งสู่มหาสมุทรอินเดียในทุกทางเพ่ือสร้าง 
ความมั่นคงให้แก่เส้นทางขนส่งสินค้าและพลังงานของตน  
   การแข่งขันของมหาอ านาจในภูมิภาคเอเซีย-แปซิฟิค ยังต้องค านึงถึงบทบาทของอีก ๒ 
ประเทศท่ีส าคัญคือ ญี่ปุ่น และอินเดีย ญี่ปุ่นซึ่งเป็นพันธมิตรใกล้ชิดกับสหรัฐอเมริกาได้เพ่ิมบทบาทของตนเอง
ในเวทีการเมืองและความมั่นคงระหว่างประเทศ ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลกมากขึ้น โดยเฉพาะใน
ภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีความส าคัญต่อญี่ปุ่นทั้งด้านเศรษฐกิจและการเมือง เป็นแหล่งทรัพยากร 
แหล่งลงทุน ฐานการผลิต และตลาดที่ส าคัญ แต่ในปัจจุบันอิทธิพลของจีนได้แพร่ขยายลงมาในภูมิภาคนี้อย่าง
รวดเร็วและกว้างขวาง ท าให้ญี่ปุ่นต้องแข่งขันอิทธิพลทางเศรษฐกิจและความมั่นคงกับจีนในภูมิภาคนี้มากขึ้น 
เช่นเดียวกับประเทศอินเดีย อินเดียยังคงให้ความส าคัญกับนโยบายเสริมสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือน
บ้านและประเทศในภูมิภาคอ่ืนๆ โดยเฉพาะกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อินเดียใช้นโยบายมุ่ง
ตะวันออก (Look East) เพ่ือโดดเดี่ยวปากีสถานและถ่วงดุลอ านาจกับจีน โดยมองว่า การขยายอิทธิพลของ
จีนในภูมิภาคนี้เป็นการคุกคามอินเดียทั้งทางตรงและทางอ้อม นอกจากนี้  อินเดียยังมีนโยบายเร่งเปิด
ความสัมพันธ์กับมหาอ านาจอื่นๆ โดยไม่เลือกฝ่าย เพ่ือเสริมสร้างระบบหลายขั้วอ านาจขึ้นในโลกและเป็นการ
แสดงอิทธิพลในภูมิภาคเอเชียใต้และมหาสมุทรอินเดีย โดยอาศัยกลไกความร่วมมือระหว่างประเทศที่ส าคัญ 
เช่น การประชุมความร่วมมือด้านความมั่นคงของอาเซียนหรือ ASEAN Regional Forum (ARF)  การประชุม
สุดยอดเอเซียตะวันออก (East Asia Summit - EAS) และการประชุมสุดยอดผู้น าประเทศอาเซียน+๓ และ
อาเซียน+๖ รวมทั้งในระยะ ๕ ปีข้างหน้า อินเดียจะยังใช้หลักนิยมทางทะเลต่อไป ซึ่งให้ความส าคัญต่อการ
ปฏิบัติการทางทะเลเชิงรุกและเสริมสร้างขีดความสามารถของกองทัพเรืออีกด้วย 

๒.๓ สถำนกำรณ์ควำมม่ันคงทำงทะเลกับประเทศเพื่อนบ้ำน 
   แนวโน้มในอนาคตอันใกล้ของประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะร่วมตัวกัน
ใกล้ชิดมากขึ้นทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม อย่างไรก็ตามประเทศต่างๆยังคงมีความขัดแย้งในหลาย
ด้าน รวมทั้งประเทศไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน โดยสถานการณ์ความขัดแย้งที่ส าคัญที่ส่งผลต่อความมั่นคง
ทางทะเลของไทยสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้ (๑) ด้ำนพม่ำ ยังมีปัญหาเส้นเขตแดนทางทะเลที่ยังไม่สามารถตก
ลงกันได้ รวมไปถึงทะเลยังเป็นเส้นทางในการลักลอบขนส่งยาเสพติดและการเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายอีกด้วย 
และในปัจจุบันพม่าได้ควบคุมการประมงมากข้ึน ส่งผลให้เรือประมงต่างชาติไม่สามารถลักลอบเข้าไปท าการ 



 

 

 

-ร่าง- 
- ๗ - 

ประมงในเขตพม่าได้เหมือนในอดีต (๒) ด้ำนมำเลเซีย ปัญหาเขตแดนทางทะเลระหว่างไทยและมาเลเซีย
คลี่คลายมากขึ้นหลังจากมีการตกลงให้พ้ืนที่ อ้างสิทธิทับซ้อนเป็นเขตพัฒนาร่วม (๓) ด้ำนกัมพูชำ ความ
ขัดแย้งเรื่องพ้ืนที่ทับซ้อนทางทะเลจะมีแนวโน้มเข้มข้นข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณพ้ืนที่ทับซ้อนดังกล่าวเป็น
บริเวณท่ีมีทรัพยากรทางพลังงานที่อุดมสมบูรณ์ (๔) ด้ำนเวียดนำม เวียดนามอนุญาตให้เรือประมงไทยเข้าไป
ท าประมงในลักษณะการเช่าเรือเข้าไปท าการประมง แต่ยังคงมีการลักลอบเข้าไปท าประมงโดยไม่ถูกต้องอยู่
เสมอ  อย่างไรก็ตามปัจจุบันพบว่ามีเรือประมงของเวียดนามรุกล้ าเข้ามาในพ้ืนที่ทางทะเลของไทยจ านวนมาก 
และ (๕) ด้ำนอินโดนีเซีย อินโดนีเซียประกาศห้ามเรือประมงต่างชาติเข้าไปท าการประมงในน่านน้ า
อินโดนีเซียโดยเด็ดขาด ยกเว้นเรือประมงที่จดทะเบียบกับบริษัทของอินโดนีเซีย หรือร่วมทุนกับอินโดนีเซีย
เท่านั้น ทั้งนี้ กฎหมายประมงอินโดนีเซียฉบับใหม่ ที่ ๔๕/๒๐๐๙ ซึ่งแก้ไขปรับปรุงกฎหมายประมง ฉบับที่ 
๓๑/๒๐๐๔ ได้มีผลบังคับใช้แล้ว โดยมีเนื้อหาบางส่วน อาทิ มาตรการเผา/จมเรือประมงต่างชาติที่เข้าไปท า
การประมงผิดกฎหมายในน่านน้ าอินโดเซีย ซึ่งขัดกับบทบัญญัติของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมาย
ทะเลปี ๑๙๘๒ ซ่ึงทั้งไทยและอินโดนีเซียเป็นภาคีอยู่ 

๒.๔ สถำนกำรณ์ควำมม่ันคงในพื้นที่ทำงทะเลของไทย 
  สถานการณ์ความมั่นคงและประเด็นปัญหาในพ้ืนที่ทางทะเลของประเทศไทย อาจแบ่งได้
เป็น ๓ กลุ่มที่ส าคัญและสัมพันธ์กันคือ (๑) กลุ่มปัญหาการบริหารจัดการของรัฐ (๒) กลุ่มปัญหาที่เกี่ยวเนื่อง
กับทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม และ (๓) กลุ่มปัญหาภัยคุกคามและอาชญากรรมข้ามชาติ 

(๑) กลุ่มปัญหำกำรบริหำรจัดกำรของรัฐ  
    การบริหารจัดการทางทะเลของหน่วยงานรัฐยังขาดประสิทธิภาพ ซึ่งเกิดมากจาก
หลายสาเหตุ ทั้งการขาดการประสานงานและบูรณาการระหว่างหน่วยงาน ขาดงบประมาณ กฎหมายหลาย
ฉบับยังมีความล้าสมัยและมีความซ้ าซ้อน รวมไปถึงการขาดการตระหนักถึงความส าคัญของผลประโยชน์ของ
ชาติทางทะเลของประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง การก าหนดนโยบายของชาติที่ผ่านมาจึงให้ความส าคัญกับทะเล
น้อย ซึ่งปัญหาการบริหารจัดการของภาครัฐนี้ยังส่งผลต่อกลุ่มปัญหาอ่ืนๆด้วย นอกจากนี้การขาดการให้
ความส าคัญกับทะเลยังส่งผลให้เกิดการขาดการส่งเสริมโครงสร้างพ้ืนฐานทางทะเลอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น 
ท่าเรือ และอุตสาหกรรมที่เก่ียวเนื่องกับทะเล เช่น การต่อเรือ การซ่อมเรือ การขนส่งทางทะเล ฯลฯ อีกด้วย  

(๒) กลุ่มปัญหำที่เกี่ยวเนื่องกับทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อม  
    จากการขาดประสิทธิภาพในการจัดการทางทะเลของภาครัฐ ประกอบกับการ
แสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติจากทะเลอย่างขาดความรับผิดชอบและการควบคุม ส่งผลให้
สิ่งแวดล้อมทางทะเลได้รับผลกระทบอย่างกว้างขวาง ความหลากหลายทางชีวภาพลดลงอย่างรวดเร็ว ทะเล
กลายเป็นพื้นที่รับภาระต้นทุนทางสิ่งแวดล้อม ปัญหาที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเลอย่าง
รุนแรง เช่น การก่อมลพิษทางทะเล การสร้างสิ่งปลูกสร้างที่ไม่ค านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การท า
ประมงอย่างขาดความรับผิดชอบ การขาดการควบคุมกิจการของภาคเอกชน ฯลฯ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้อง
ได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ ความเสียหายทางสิ่งแวดล้อมที่ท าให้เกิดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรทาง
ทะเลนั้น ยังส่งผลให้เกิดความขัดแย้งทางสังคมด้วย เช่น ความขัดแย้งระหว่างธุรกิจเอกชนขนาดใหญ่ ธุรกิจ
เอกชนขนาดเล็ก และชุมชนท้องถิ่น ความขัดแย้งระหว่างผู้ประกอบการประมง ทั้งยั งบีบให้ผู้ประกอบการ



 

 

 

-ร่าง- 
- ๘ - 

ประมงออกไปแสวงหาผลประโยชน์ในเขตประมงของประเทศอ่ืน อันน าไปสู่ปัญหาความขัดแย้งระหว่าง
ประเทศอันเนื่องมาจากการประมงอีกด้วย  

(๓) กลุ่มปัญหำภัยคุกคำมและอำชญำกรรมข้ำมชำติ 
    จากการที่ทะเลเป็นพ้ืนที่ที่มีลักษณะเปิด ประกอบการขาดประสิทธิภาพในการ
ควบคุมทะเล ท าให้ทะเลเป็นพ้ืนที่ที่มีการกระท าผิดกฎหมายมาก และหลายประเด็นปัญหามีลักษณะที่ข้าม
ชาติ เช่น การลักลอบขนส่งสิ่งผิดกฎหมาย สินค้าหนีภาษี น้ ามันเถื่อน ยาเสพติด การค้ามนุษย์ การลักลอบ
ขนส่งอาวุธ การเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย การก่อการร้าย โจรสลัด เป็นต้น ฯลฯ จากสภาพการณ์ของปัญหาจึง
จ าเป็นเร่งด่วนที่ภาครัฐจะต้องปรับตัวเพ่ือให้การควบคุมทะเลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
 
๓. สรุปภำพรวมกำรด ำเนินกำรเพื่อรักษำผลประโยชน์ของชำติทำงทะเลในห้วงที่ผ่ำนมำ  
 

  สรุปภาพรวมการด าเนินการเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในห้วงนโยบายความมั่นคง
แห่งชาติทางทะเล (พ.ศ. ๒๕๔๘ – ๒๕๕๒) แบ่งเป็น ๗ เรื่องท่ีได้ให้ความส าคัญ ดังนี้  
  ๓.๑ กำรเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถและพัฒนำก ำลังทำงเรือ แม้มีข้อจ ากัดในด้านงบประมาณ 
แต่กองทัพเรือได้พัฒนาก าลังและขีดความสามารถให้สามารถรองรับภารกิจส าคัญได้เป็นอย่างดีและมี
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาเห็นว่า กองทัพเรือมีภารกิจหลักที่ส าคัญในการธ ารงไว้ซึ่งอ านาจ
อธิปไตย และสิทธิอธิปไตยของชาติทางทะเล และมีภารกิจใหม่ที่เกี่ยวกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติทาง
ทะเลเพิ่มมากข้ึน  
  ๓.๒ กำรแก้ไขปัญหำควำมขัดแย้งและส่งเสริมควำมร่วมมืออันดีกับประเทศเพื่อนบ้ำน ประสบ
ผลส าเร็จเป็นอย่างดีและมีความร่วมมือที่เกี่ยวกับทะเลมากขึ้น โดยเฉพาะในกรอบของอาเซียน อย่างไรก็ตาม
ยังมีความขัดแย้งในเรื่องเขตแดนอยู่ในหลายพ้ืนที่ แต่อยู่ในขอบเขตที่สามารถเจรจาและหาข้อยุติร่วมกัน
ในทางสันติวิธีได้ ส าหรับด้านเวียดนาม มีการยอมรับเขตแดนร่วมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส าหรับด้านพม่า
ยังคงมีปัญหาเขตแดนบริเวณเกาะหลาม เกาะคัน เกาะขี้นก บริเวณปากน้ าปากจั่น และพ้ืนที่เหนือเกาะ
สุรินทร์ถึงปากแม่น้ าปากจั่น และส าหรับด้านกัมพูชา ปัญหาเขตทับซ้อนในเขตเศรษฐกิจซึ่งมีความเกี่ยวโยง
อย่างใกล้ชิดกับปัญหาเขตแดนทางบกที่ทวีความตึงเครียดมากยิ่งขึ้นในปัจจุบัน โดยเฉพาะพ้ืนที่ทับซ้อน
ดังกล่าวมโีอกาสส ารวจพบแหล่งน้ ามันและก๊าซธรรมชาติเป็นจ านวนมาก จึงจ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับเป็น
ปัญหานี้อย่างเข้มข้นมากขึ้น 
  ๓.๓ กำรคมนำคมขนส่งทำงทะเลและกิจกำรพำณิชยนำวี การคมนาคมขนส่งทางทะเลนับว่า
เป็นผลประโยชน์ของชาติทางทะเลที่ส าคัญ แม้เส้นทางคมนาคมในประเทศจะมีความปลอดภัยในระดับหนึ่ง 
แต่เพ่ือเป็นการส่งเสริมประสิทธิภาพให้มากขึ้น จึงจ าเป็นต้องมียุทธศาสตร์การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมทาง
ทะเลกับเส้นทางคมนาคมทางบก และกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศให้ชัดเจนมากขึ้น นอกจากนี้ กิจการ
พาณิชยนาวียังคงขาดการส่งเสริมจากภาครัฐ  
 
 
 



 

 

 

-ร่าง- 
- ๙ - 

  ๓.๔ กำรด ำเนินกำรเพื่อเข้ำเป็นภำคีอนุสัญญำสหประชำชำติว่ำด้วยกฎหมำยทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ 
ส่วนราชการและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันผลักดันจนประเทศไทยได้ให้สัตยาบันอนุสัญญาสหประชาชาติ
ว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ ซึ่งน าไปสู่ความจ าเป็นในการพัฒนากฎหมายเพ่ือรองรับพันธกรณีตาม
อนุสัญญาฯ รวมถึงการรับมือกับผลกระทบทีติ่ดตามมาหลังการเข้าไปภาคีด้วย 
  ๓.๕ กำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถของศูนย์ประสำนกำรปฏิบัติในกำรรักษำผลประโยชน์ของ
ชำติทำงทะเล (ศรชล.) เนื่องด้วยมีข้อจ ากัดทั้งด้านภารกิจ งบประมาณ และทรัพยากรของหน่วยงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ท าให้ประเทศไทยมีความจ าเป็นต้องมีหน่วยงานเจ้าภาพ
เพ่ือท าหน้าบูรณาการภารกิจและทรัพยากร เพ่ือให้การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลให้เป็นไปได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ จึงได้จัดตั้งศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) เพ่ือ
ท าหน้าที่ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม การประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลยังคงขาด
เอกภาพและประสิทธิภาพ จึงจ าเป็นต้องมีเสริมขีดความสามารถให้เพ่ิมข้ึน 
  ๓.๖ กำรเข้ำมำมีส่วนร่วมของภำคประชำชน และกำรศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัย และพัฒนำระบบ
ข้อมูลทำงสมุทรศำสตร์ ธรณีวิทยำ นโยบำยและยุทธศำสตร์เกี่ยวกับควำมม่ันคงทำงทะเล   ส าหรับใช้
ประโยชน์ร่วมกันและปกป้องผลประโยชน์ของชาติทางทะเลยังมีไม่มากพอและไม่ครอบคุม ทั้งการสร้าง
จิตส านึกของประชาชนให้ตระหนักถึงความส าคัญของทะเลยังมีน้อย ไม่กว้างขวาง และการเข้ามามีส่วนร่วมใน
การปกป้องและรักษาความมั่นคงทางทะเลยังคงมีข้อจ ากัด ภาคประชาชนขาดการสนับสนุนดูแลจากภาครัฐ  
มีความขัดแย้งระหว่างกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์จากทะเลอยู่ในหลายพ้ืนที่ โดยเฉพาะปัญหาจากการแย่งชิง
ทรัพยากรและการท าลายสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการสร้างระบบหมู่บ้านเพ่ือความมั่นคงทางทะเลยังไม่
ครอบคลุมทั่วถึงในทุกพ้ืนที ่รวมทั้งยังไมมี่การส่งเสริมการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนเพ่ือเสริมความมั่นคงที่
เข้มแข็งและเพียงพอ 
 

  ๓.๗ ปัญหำส ำคัญของกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
    ๑) งบประมาณและก าลังของหน่วยงานต่างๆ มีอยู่อย่างจ ากัดไม่เพียงพอต่อปริมาณ
งานที่ต้องด าเนินการ ขาดการส่งเสริมและพัฒนา อันกระทบต่อประสิทธิภาพในการรักษาผลประโยชน์ของ
ชาติและความม่ันคงทางทะเลอย่างมาก และเป็นข้อจ ากัดที่ส าคัญในการพัฒนาศักยภาพของหน่วยงานต่างๆ 
    ๒) ภารกิจของหน่วยงานต่างๆมีความซ้ าซ้อน และขาดการบูรณาการ ท าให้ขาด
ประสิทธิภาพในการรับมือกับสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น รวมไปถึง ความซ้ าซ้อนและขอบเขตอ านาจตาม
กฎหมายของหน่วยงานต่างๆ ยังคงเป็นอุปสรรคที่ส าคัญในการปฏิบัติงานและด าเนินการตามนโยบายความ
มั่นคงแห่งชาติทางทะเลอีกด้วย 
 

----------------------------- 
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๔. ควำมเชื่อมโยงของยุทธศำสตร์ควำมม่ันคงแห่งชำติทำงทะเลกับนโยบำยและยุทธศำสตร์อ่ืนที่ส ำคัญ 
  ๔.๑ สำระกำรเชื่อมโยงกับยุทธศำสตร์ควำมม่ันคงชำยแดน (พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔) 
   ๔.๑.๑ ยุทธศำสตร์ควำมม่ันคงชำยแดน เป็นกรอบแนวทางการด าเนินงานของหน่วยที่
เกี่ยวข้องในพ้ืนที่จังหวัดชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่งต่างๆ เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์ 
สอดคล้อง มีเอกภาพ และมีประสิทธิภาพ โดยให้ความส าคัญในด้านการพัฒนาศักยภาพของคนและชุมชน 
ด้วยการสนับสนุนให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา ป้องกัน และแก้ไขปัญหาต่างๆที่
กระทบต่อความมั่นคง ตลอดจนสามารถรักษาเอกลักษณ์ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของตนไว้ได้ และเน้นการ
ผนึกก าลังเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงบริเวณชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่งต่างๆ โดยการจั ดระเบียบ
พ้ืนที่และสร้างเครือข่ายระหว่างชุมชน เพ่ือให้เกิดความสามัคคีและการเรียนรู้ร่วมกัน รวมทั้งเชื่อมโยงเป็น
เครือข่ายการสื่อสารร่วมกันระหว่างหน่วยงานและการข่าวภาคประชาชน ตลอดจนให้ความส าคัญกับการ
เสริมสร้างความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่างชุมชนชายแดนไทยกับชุมชนชายแดนประเทศเพ่ือนบ้าน และการมี
ระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความมั่นคงชายแดน 
   ๔.๑.๒ วิสัยทัศน์ “พ้ืนที่ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่งต่างๆ มีความมั่นคงบนพ้ืนฐาน
การมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่ และพ้ืนที่ชุมชนชายแดนไทยกับประเทศเพ่ือนบ้านอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข” 
   ๔.๑.๓ วัตถุประสงค์   
    ๑) เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาพ้ืนที่ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่งต่างๆ   
    ๒) เพ่ือจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่งต่างๆ ให้เกิดความม่ันคง 
    ๓) เพ่ือให้เกิดความสงบเรียบร้อย ความเข้มแข็ง และการพัฒนาร่วมกัน ในพ้ืนที่
บริเวณชายแดนของไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
    ๔) เพ่ือให้เกิดการบริหารจัดการชายแดนมีเอกภาพและประสิทธิภาพ 
 

   ๔.๑.๔ ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชำยฝั่งทะเล ดังนี้ 
    ๑) ชายฝั่งทะเลอ่าวไทย  ๑๗  จังหวัด คือ ตราด จันทบุรี ระยอง ชลบุรี  ฉะเชิงเทรา 
สมุทรปราการ กรุงเทพฯ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี สงขลา
นครศรีธรรมราช ปัตตานี และนราธิวาส 
 

    ๒) ชายฝั่งทะเลอันดามัน ๖ จงัหวัด  คือ ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล 
   ๔.๑.๕ ยุทธศำสตร์รองรับยุทธศำสตร์ควำมม่ันคงชำยแดน 
    ๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพคน ชุมชน และพ้ืนที่ชายแดน ชายฝั่งทะเล และ
เกาะแก่งต่างๆ 
    ๒) ยุทธศาสตร์การผนึกก าลังเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงบริเวณชายแดน ชายฝั่งทะเล 
และเกาะแก่งต่างๆ 
    ๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
    ๔) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ 
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 ๔.๒ สำระกำรเชื่อมโยงกับนโยบำยควำมม่ันคงแห่งชำติของไทยต่อประเทศเพื่อนบ้ำน 
   ๔.๒.๑ นโยบำยในภำพรวม 
    ๑) ส่งเสริมการพัฒนาร่วมกันในทุกด้านและทุกระดับ 
    ๒) ร่วมกันป้องกันและและแก้ไขปัญหาความมั่นคงและการกระท าผิดกฎหมายต่างๆ 
เช่น การหลบหนีเข้าเมือง การค้าอาวุธ ยาเสพติด เป็นต้น 
    ๓) ส่งเสริมความร่วมมือด้านพลังงาน โดยมุ่งเน้นการแบ่งบันผลประโยชน์อย่าง 
เป็นธรรม การป้องกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และความม่ันคงทางพลังงานในระดับภูมิภาคร่วมกัน 
    ๔) ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้าใจกับประเทศเพ่ือนบ้านใน
ทุกมิติให้มากข้ึน เพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
   

๔.๓ สำระกำรเชื่อมโยงกับนโยบำยกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรก่อกำรร้ำย พ.ศ. ๒๕๔๕ 
  ๔.๓.๑ วัตถุประสงค์  
    (๑) เพ่ือให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายเป็นไปอย่างมีระบบมี
เอกภาพ มีประสิทธิภาพและทันต่อเหตุการณ์   
    (๒) เพ่ือให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน รวมทั้ง
ประชาคมระหว่างประเทศในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย  
    (๓) เพ่ือให้ประชาชนมีจิตส านึกในการเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการก่อการร้าย  
   ๔.๓.๒ นโยบำยกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรก่อกำรร้ำย พ.ศ. ๒๕๔๕ ที่เกี่ยวข้องกับ
ควำมม่ันคงทำงทะเล 
   (๑) ให้ความส าคัญเป็นล าดับแรกในการป้องกันปัญหาการก่อการร้าย รวมทั้ง
จัดระบบและกลไกในการแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายให้พร้อมเผชิญเหตุการณ์ 
   (๒) พัฒนาประสิทธิภาพการข่าวกรองและจัดระบบการประสานงานการข่าวให้
สามารถวิเคราะห์ข่าวเชิงลึก และติดตามความเคลื่อนไหวการก่อการร้ายได้อย่างทันเหตุการณ์ 
   (๓) ปรับปรุงกฏหมายและระเบียบข้อบังคับให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและ
สถานการณ์ เพ่ือให้สามารถจัดการกับปัญหาการก่อการร้ายได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อเหตุการณ์ 
   (๔) พัฒนาบุคลากร ระบบข้อมูลข่าวสาร และองค์ความรู้ เพ่ือให้สามารถป้องกัน
และแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   (๕) ให้ความรู้ ความเข้าใจ และปลูกจิตส านึกของภาคประชาชนให้ตระหนักถึงภัย
จากการก่อการร้าย และให้มีส่วนร่วมกับภาครัฐในด้านการข่าว รวมทั้งเป็นเครือข่ายในระดับชุนชนเพ่ือ
ป้องกันปัญหาการก่อการร้าย 
   (๖) ลดปัจจัยและเงื่อนไขที่เกื้อกูลต่อการก่อการร้าย โดยด าเนินการปราบปราม
ขบวนการข้ามชาติที่เป็นที่มาของการลักลอบค้าอาวุธ การลักลอบเข้าเมือง การปลอมแปลงเอกสาร และการ
สนับสนุนทางการเงิน รวมทั้งลดเงื่อนไขที่เป็นปัจจัยเอ้ือต่อบุคลลบางกลุ่มที่ถูกชักจูงให้เข้าร่วมกับกลุ่มก่อการ
ร้าย 
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   (๗) กระชับและขยายความร่วมมือในระดับภูมิภาค เพ่ือสร้างเครือข่ายการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย และจัดตั้งกลไกประสานงานและช่องทางการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
และทันเวลา รวมทั้งแลกเปลี่ยนการเรียนรู้และประสบการณ์ร่วมกัน 
   (๘) ร่วมมือกับประชาคมระหว่างประเทศ ทั้งในรูปทวิภาคีและพหุภาคีเพ่ือสร้าง
เครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่าง
ประเทศภายใต้กรอบสหประชาชาติ ทั้งนี้โดยค านึงถึงผลประโยชน์และความม่ันคงของชาติเป็นส าคัญ 
   (๙) ประสานแผนเตรียมความพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสนธิทรัพยากร
อย่างใกล้ชิดระหว่างภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และประชาชน รวมทั้งจัดให้มีระบบการประสานงานที่ชัดเจน
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และฝึกซ้อมการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้มีความพร้อมในการแก้ไขปัญหาเมื่อ
เกิดเหตุการณ์ และฟ้ืนฟูบูรณภายหลังเกิดเหตุการณ์ 
   (๑๐) ในกรณีการก่อการร้ายในลักษณะการก่อวินาศกรรมที่ส่งผลกระทบอย่าง
รุนแรงให้สภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นองค์กรรับผิดชอบและอ านวยการแก้ไขให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติที่
ก าหนดไว้ ตามแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนแห่งชาติ ในส่วนของการป้องกันและระงับการก่อวินาศกรรมที่
ก าหนดขึ้นโดยอาศัยอ านาจตาม พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ 
   (๑๑) ในกรณีการก่อการร้ายสากล ให้คณะกรรมการนโยบายและอ านวยการแก้ไข
ปัญหาการก่อการร้ายสากล (นอก.) เป็นองค์กรระดับนโยบายและอ านวยการประสานการปฏิบัติให้เป็นไปตาม
แนวทางปฏิบัติที่ก าหนดไว้ และให้คณะอนุกรรมการอ านวยการแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายสากล (อกรส.)  
รวมทั้งคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องท าหน้าที่ช่วยเหลือการปฏิบัติงาน โดยให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อ
การร้ายสากล (ศตก.) เป็นองค์กรประสานการปฏิบัติและก ากับดูแลหน่วยปฏิบัติการพิเศษ และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายสากล ในกรณีที่จ าเป็นเพ่ือประโยชน์ในการควบคุม
สถานการณ์ รัฐบาลอาจประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเฉพาะพ้ืนที่ โดยอาศัยอ านาจตามพระราชก าหนดการ
บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 
๔.๕ สำระกำรเชื่อมโยงกับนโยบำยควำมม่ันคงแห่งชำติ  (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 

   นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ได้ให้ความส าคัญกับความมั่นคงและ
การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล โดยได้ก าหนดไว้ในส่วนที่ ๒ นโยบายความมั่นคงแห่งชาติทั่วไปใน
ประเด็นนโยบำยที่ ๑ กำรเสริมสร้ำงเสถียรภำพและภูมิคุ้มกันควำมม่ันคงและกำรจัดกำรภัยคุกคำม  

ข้อที ่๑.๔ ด ำเนินกำรปกป้องและรักษำผลประโยชน์ของชำติทำงทะเล โดย 
  ๑.๔.๑ พัฒนำศักยภำพควำมม่ันคงของชำติทำงทะเล   โดยการเสริมสร้างและ

พัฒนาก าลังทางเรือให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพียงพอในการจัดการกับภัยคุกคามด้วยแนวคิดเชิงป้องกันและ
ป้องปราม รวมทั้งส่งเสริมความสัมพันธ์  ความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างประเทศ  และพัฒนาความร่วมมือและ
ความเข้าใจอันดีกับหน่วยงานทางทะเลในทุกระดับ  ตลอดจนใช้และแสวงหากลไกการแก้ปัญหาความขัดแย้งที่
เกิดขึ้นโดยสันติวิธี 

 



 

 

 

-ร่าง- 
- ๑๓ - 

  ๑.๔.๒ คุ้มครองกำรใช้ประโยชน์จำกทะเล โดยการพัฒนาขีดความสามารถ 
เชิงป้องกัน ในการรับมือกับภัยคุกคามความมั่นคง  และเสริมสร้างระบบตรวจการณ์  และพิสูจน์ทราบ
เป้าหมายทางทะเล  การแลกเปลี่ยนด้านการข่าว รวมทั้งพัฒนาศักยภาพในการเตือนภัย ป้องกัน และจัดการ
กับปัญหาภัยพิบัติ สาธารณภัย และภัยธรรมชาติ ตลอดจนเสริมสร้างและพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ  
สนับสนุนประเด็นด้านความม่ันคงและความปลอดภัยทางทะเลในเวทีระหว่างประเทศ   

  ๑.๔.๓ สร้ำงควำมสงบเรียบร้อยและส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์จำกทะเล  โดยการส่งเสริม
การพัฒนาและเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมทางทะเล และสนับสนุนกิจการพาณิชยนาวี  รวมทั้งจัดให้มีมาตรการเชิง
ป้องกันและแก้ไขความขัดแย้งจากการแสวงหาประโยชน์ทางทะเลอย่างสันติวิธี  ตลอดจนจัดระเบียบการ
บริหารจัดการและการด าเนินกิจกรรมทางทะเลให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม สมดุล และยั่งยืน   รวมทั้งให้มี
การก าหนดพื้นที่ปกครองทางทะเล  เพ่ือให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
    ๑.๔.๔ สร้ำงควำมสมดุลและย่ังยืนของทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อมทำงทะเล  โดย
การผลักดันประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมให้เป็นปัจจัยส าคัญในการด าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับทะเล  สนับสนุน
การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  และสนับสนุนสิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
ในพ้ืนที่ของตน  และพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการกับมลพิษที่เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งให้
มีและบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมทางทะเลอย่างเคร่งครัด เด็ดขาด โปร่งใส และเป็นธรรม  

  ๑.๔.๕ พัฒนำทรัพยำกรมนุษย์องค์ควำมรู้และควำมตระหนักรู้ควำมส ำคัญของทะเล  
โดยให้มีองค์กรที่มีหน้าที่ศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับทะเล ให้ความรู้และการศึกษากับภาคส่วนต่างๆ 
ให้ตระหนักถึงความส าคัญของทะเล และเร่งรัดการพัฒนาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการ
ทางทะเล  ตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพของเครือข่ายภาคประชาสังคมในการสนับสนุนการด าเนินการของ
หน่วยงานรัฐในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล  

  ๑.๔.๖ พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรผลประโยชน์ของชำติทำงทะเลขององค์กรของรัฐ  
โดยจัดตั้งหน่วยงานที่มีอ านาจตามกฎหมายในการสั่งการและบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการ
ดูแลและรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล  และให้ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน ายุทธศาสตร์ความมั่นคง
แห่งชาติทางทะเลไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งมีการพัฒนากฎ ระเบียบ แผน หรือกฎหมายภายในอ่ืนๆ 
เพ่ือให้มีความทันสมัยต่อสถานการณ์ทางทะเลและสอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศ และให้มีภาคี
เครือข่าย ภาคประชาสังคมเพ่ือสนับสนุนการน ายุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติทางทะเลไปปฏิบัติ ตลอดจนให้มี
กลไกและระบบการประเมินการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติทางทะเลที่ต่อเนื่องและเป็น
รูปธรรม 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

-ร่าง- 
- ๑๔ - 

 ๔.๖ สำระควำมเชื่อมโยงระหว่ำงยุทธศำสตร์ควำมม่ันคงทำงทะเลกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ 

  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙  ได้สนับสนุน
การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลไว้ในยุทธศาสตร์ที่เก่ียวข้องในบทต่างๆ ดังนี้ 
  บทที่ ๗ ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงควำมเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภำคเพื่อควำมม่ันคงทำง
เศรษฐกิจและสังคม 
   ๕. แนวทำงกำรพัฒนำ 
    ๕.๑ กำรมีส่วนร่วมอย่ำงส ำคัญในกำรป้องกันภัยจำกกำรก่อกำรร้ำยและ
อำชญกรรม ยำเสพติด ภัยพิบัติ และกำรแพร่ระบำดของโรคภัย ที่ส่งผลต่อภาวะทางเศรษฐกิจในระยะยาว 
จากผลกระทบในด้านความม่ันคงแห่งชีวิต เศรษฐกิจ ความเป็นอยู่ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในภูมิภาค 
โดย 
     ๕.๖.๑ พัฒนาศักยภาพและความพร้อมในการป้องกันและ
แก้ปัญหาข้ามชาติด้านการก่อการร้าย ปัญหายาเสพติด และการหลบหนีเข้าเมืองทั้งระบบ เพ่ือลดผลกระทบ
จากการเปิดเสรีและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ควบคู่ไปกับการปรับปรุงระบบการเข้าเมือง การจัด
ระเบียบชายแดน การจัดระบบแรงงานต่างด้าว และการแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคลที่ชัดเจน 
ตลอดจนการรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทั้งทางบกและทางทะเล 
  บทที่ ๘ ยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิง่แวดล้อมอย่ำงย่ังยืน 
   ๕. แนวทำงกำรพัฒนำ 
    ๕.๑ กำรอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสร้ำงควำมม่ันคงของฐำนทรัพยำกร 
ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม มีแนวทางหลัก ดังนี้ 
     ๕.๑.๕ วำงระบบกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและ
ชำยฝั่ง โดยพัฒนาระบบการจัดการร่วมในการจัดการทรัพยากรชายฝั่ง ทั้งด้านการอนุรักษ์ การท่องเที่ยว 
และการประมง ผลักดันยุทธศาสตร์ความม่ันคงแห่งชาติทางทะเล บรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติที่รุนแรง
และการกัดเซาะชายฝั่ง โดยส่งเสริมการปลูกป่าชายเลน ฟ้ืนฟูแนวประการัง อนุรักษ์แหล่งหญ้าทะเล และ
สาหร่ายทะเล ส่งเสริมการจัดการพ้ืนที่ชายฝั่งโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพ่ือการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและ
การท าประมงชายฝั่งอย่างยั่งยืน ปรับปรุงการออกแบบและมาตรฐานการก่อสร้างเขตชุมชน อุตสาหกรรม 
และโครงสร้างพ้ืนฐานบริเวณชายฝั่ง โดยค านึงถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางสมุทรศาสตร์และปัญหา
การกัดเซาะชายฝั่งในภาพรวม รวมทั้งให้มีการวางแผนระยะยาวเพ่ือรองรับการเพ่ิมขึ้นของระดับน้ าทะเล ที่
จะส่งผลกระทบต่อเมืองและพ้ืนที่ชายฝั่ง 

 
 
 
 



 

 

 

-ร่าง- 
- ๑๕ - 

 
วิสัยทัศน์ 

 

“ประเทศไทยสามารถปกป้อง รักษา และแสวงหาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลได้อย่างสมดุล
และยั่งยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในการบริหารจัดการ 
และการบูรณาการการใช้พลังอ านาจของชาติในทุกด้านอย่างมีประสิทธิภาพ” 

 
----------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

-ร่าง- 
- ๑๖ - 

 
ผลประโยชน์ของชำติทำงทะเล 

 

   ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ตั้ งอยู่บนพ้ืนฐานของการยอมรับและการค านึงถึง
ผลประโยชน์ของทุกภาคส่วนในประเทศ ดังนั้นการก าหนดผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจึงอยู่บนพ้ืนฐานการ
รับรู้ของสังคมโดยทั่วไปว่าเป็นเป้าหมายสูงสุดร่วมกันของทุกฝ่าย เพ่ือตอบสนองต่อความมั่นคง ความมั่งคั่ง 
เกียรติภูมิ และวัฒนธรรมของชาติ โดยจากการพิจารณาความส าคัญของทะเลที่มีต่อประเทศไทยร่วมกับ
นโยบายของชาติด้านต่างๆ ตลอดจนกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ สามารถก าหนดผลประโยชน์ของ
ชาติทางทะเลได้ ดังนี้  
 

   ๑. อ านาจอธิปไตย บูรณภาพแห่งดินแดน สิทธิอธิปไตย และเขตอ านาจของชาติทางทะเล 
 

๒. ความมั่นคง ความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัย และการมีสภาวะแวดล้อมที่เอ้ือต่อการใช้   
    ประโยชน์และการด าเนินกิจกรรมทางทะเล 

 

๓. ความเจริญรุ่งเรือง ความสมบูรณ์มั่งคั่งท่ียั่งยืนของชาติ และความอยู่ดีมีสุขของประชาชน  
    อันเนื่องมาจากกิจกรรมทางทะเลในทุกมิติ 

 

๔. ผลประโยชน์สูงสุดและยั่งยืนจากทะเลและสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับทะเลในทุกมิติ ทั้งในระยะสั้น  
    และระยะยาว 

 

   ๕. การมีเกียรติ ศักดิ์ศรี และเป็นที่ยอมรับในประชาคมระหว่างประเทศด้านกิจกรรมทางทะเล 
 

----------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

-ร่าง- 
- ๑๗ - 

 
 

วัตถุประสงค์ของชำติทำงทะเล 
 

   วัตถุประสงค์ของชาติทางทะเล เป็นเป้าหมายของการด าเนินยุทธศาสตร์  โดยมีความมุ่งหมายในการ
รับมือกับปัญหาและภัยคุกคามที่เกิดขึ้นอยู่ทั้งในปัจจุบันและมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จากผลของการ
วิเคราะห์สภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคงทางทะเล สามารถก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ของชาติทางทะเลได ้ดังนี้ 

 

๑. เพ่ือปกป้องและรักษาอ านาจอธิปไตย บูรณภาพแห่งดินแดน สิทธิอธิปไตย และเขตอ านาจของ
ชาติทางทะเลจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
 

๒. เพ่ือคุ้มครองและรักษาชีวิต สิทธิ และทรัพย์สินของประชาชนที่ด าเนินกิจกรรมหรือมีความ
เกี่ยวข้องกับทะเลทั้งในและนอกน่านน้ า 
 

๓. เพ่ือจัดการและควบคุมการใช้ทะเลให้มีความสงบเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ เอ้ือต่อการด าเนิน
กิจกรรมของทุกฝ่ายร่วมกันอย่างสมดุลและยั่งยืน ตลอดจนส่งเสริมศักยภาพในการแสวงหา
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 
 

๔. เพ่ือปกป้อง รักษา และฟ้ืนฟูทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเล   
 

 ๕.  เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เสริมสร้างองค์ความรู้ ความตระหนักรู้ความส าคัญของทะเล และ 
      ปลูกจิตส านึกในการรักษาทรัพยากร ตลอดจนส่งเสริมการเข้ามามีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
 

  ๖.  เพ่ือจัดท าและพัฒนากฎหมาย รวมทั้งการบริหารจัดการทางทะเลขององค์กรของรัฐ 
 

----------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

-ร่าง- 
- ๑๘ - 

 

กรอบแนวคิดพื้นฐำนส ำหรับกำรด ำเนินยุทธศำสตร์ 

  ยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล เป็นแนวทางการใช้และการพัฒนาเครื่องมือตลอดจนพลัง
อ านาจแห่งชาติทั้งมวล เพ่ือน าไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ของชาติทางทะเลที่ได้ก าหนดไว้ ภายใต้สภาวะ
แวดล้อมที่เต็มไปด้วยปัญหา อุปสรรค และภัยคุกคามที่เกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินยุทธศาสตร์มีความสอดคล้องกับคุณค่าที่ประชาชนคนไทยยึดมั่น อีกทั้งยังมี
ความเป็นไปได้บนพ้ืนฐานของจุดแข็งและจุดอ่อนของชาติ การก าหนดแนวทางการด าเนินยุทธศาสตร์ จึงอยู่
ในกรอบแนวคิดดังต่อไปนี้ 

  ๑.  กำรด ำเนินยุทธศำสตร์ทั้งในเชิงรุก เชิงป้องกันและป้องปรำมอย่ำงเหมำะสม ในสภาวการณ์ที่
ผลกระทบอันเกิดจากภัยคุกคามที่มีความหลากหลายและซับซ้อน จ าเป็นต้องอาศัยการเตรียมพร้อมทั้งในเชิง
รุกและเชิงรับอย่างยืดหยุ่น รอบคอบ และรอบด้าน ซึ่งเป็นพ้ืนฐานในการด าเนินยุทธศาสตร์ฉบับนี้ที่มี
เป้าหมายหลักในการป้องกันการเกิดข้ึนของปัญหาต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

  ๒.  กำรด ำเนินยุทธศำสตร์บนพื้นฐำนของควำมร่วมมือ ประเทศไทยหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่งของ
รัฐไม่อาจจัดการกับภัยคุกคามต่อความมั่นคงทางทะเลแต่เพียงล าพังได้ การร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
ภายในประเทศและการร่วมมือระหว่างประเทศ โดยเฉพาะในระดับภูมิภาค จึงเป็นหลักการส าคัญในการ
ด าเนินยุทธศาสตร์ 

  ๓.  กำรด ำเนินยุทธศำสตร์บนพื้นฐำนของกำรด ำรงเกียรติและศักดิ์ศรีของประเทศ ในฐานะของ
สมาชิกในสังคมโลก ประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถด ารงและสร้างความมั่นคงของโลกให้เกิดขึ้น การ
ด าเนินยุทธศาสตร์จึงอยู่บนพื้นฐานของการตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบในฐานะของสมาชิกที่
ดีของประชาคมโลก ซ่ึงหมายถึงเกียรติและศักดิ์ศรีของประเทศ 

  ๔.  กำรด ำเนินยุทธศำสตร์บนพื้นฐำนของกำรใช้พลังอ ำนำจของชำติอย่ำงสมดุลและเหมำะสม 
หมายถึงการใช้พลังอ านาจแห่งชาติ เช่น การเมือง การทูต เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เป็นต้น อย่างสมดุล
และสอดคล้องกับสถานการณ์บนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย เพ่ือให้การรักษาผลประโยชน์ของชาติ
ทางทะเลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

  ๕. กำรด ำเนินยุทธศำสตร์บนพื้นฐำนของควำมสอดคล้องกับหลักกำรและพันธกรณีต่ำงๆ ได้แก่ 
กฎหมายภายในประเทศ กรอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กฎหมายระหว่างประเทศ และความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ ตลอดจนหลักการอันเป็นสากล อาทิ หลักสิทธิมนุษยชน เป็นต้น 

 

 



 

 

 

-ร่าง- 
- ๑๙ - 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรพัฒนำศักยภำพควำมมั่นคงของชำติทำงทะเล 
ประเด็นปัญหำ :: ควำมขัดแย้งกับประเทศเพื่อนบ้ำน กำรรุกรำน และกำรแข่งขันในด้ำนกำรสะสมอำวุธ 
วัตถุประสงค ์:: เพื่อปกป้องและรักษำอ ำนำจอธิปไตย บูรณภำพแห่งดินแดน สิทธิอธิปไตย และเขตอ ำนำจของ   
                    ชำติทำงทะเลจำกภัยคุกคำมทุกรูปแบบ 
 
แนวทำงในกำรด ำเนินกำร 
 ๑.๑  ใช้พลังอ านาจแห่งชาติทั้งมวลในการจัดการกับภัยคุกคามที่เป็นรัฐ ด้วยแนวคิดเชิงป้องกันและป้องปราม 
โดยมุ่งเน้นการเป็นผู้น าในการสร้างความสัมพันธ์ ความเข้าใจ ความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างประเทศ และความร่วมมือกับ
ประเทศต่างๆ ตลอดจนใช้และแสวงหากลไกการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นโดยสันติวิธี  เน้นการเจรจาทาง
การเมืองและการทูตเป็นหลัก ทั้งนี้ ในสถานการณ์ที่หลีกเลี่ยงการใช้ก าลังไม่ได้ จะต้องมีความพร้อมและศักยภาพใน
ควบคุมและคลี่คลายสถานการณ์ไม่ให้บานปลายจนส่งผลกระทบต่อสิทธิและอธิปไตยของประเทศ (ผลประโยชน์ข้อที่ 
๑ และ ๒) 
 

 ๑.๒  เสริมสร้างและพัฒนาก าลังทางเรือให้สอดคล้องกับพลังอ านาจอ่ืนๆของชาติ โดยให้อยู่ในระดับที่
เหมาะสมเพียงพอและต่อการเปลี่ยนแปลงของดุลก าลังในภูมิภาค ทั้งให้สอดคล้องกับความจ าเป็นในการปฏิบัติภารกิจ
และหน้าที่ในการป้องกันประเทศ และการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลให้มีความมั่นคงยั่งยืน รวมทั้งสนับสนุน
การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของชาติ (ผลประโยชน์ข้อที่ ๑ ๒ ๓ และ ๔) 
 

 ๑.๓  พัฒนาความร่วมมือและความเข้าใจอันดีกับหน่วยงานทางทะเลของประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 
ในทุกระดับ สนับสนุนให้มีการฝึก การลาดตระเวนร่วม การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารทางทะเล และกิจกรรมอ่ืนๆ ที่
เอ้ือให้เกิดช่องทางการติดต่อสื่อสารและการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน  รวมทั้งสนับสนุนภารกิจการรักษา
สันติภาพที่เหมาะสมทั้งในระดับภูมิภาคและในระดับโลก โดยเฉพาะภายใต้กรอบของอาเซียนและองค์การ
สหประชาชาติ   (ผลประโยชน์ข้อที่ ๑ ๒ และ ๕) 
 

 ๑.๔  ส่งเสริมความสัมพันธ์  ความเข้าใจ  ความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างประเทศ และความร่วมมือกับประเทศ  
เพ่ือนบ้านทั้งในและนอกภูมิภาค  เพ่ือลดความขัดแย้งและแรงกดดันต่อการใช้ก าลังและขีดความสามารถทางทหาร    
โดยไม่จ าเป็น  รวมถึงแสดงบทบาทที่สร้างสรรค์ในการยุติความขัดแย้งระหว่างประเทศ (ผลประโยชน์ข้อที่ ๑ ๒ และ 
๕) 
 

 ๑.๕  ผนึกพลังอ านาจแห่งชาติทั้งมวลในการเร่งรัดการแก้ไขปัญหาเขตแดนทางทะเลกับประเทศเพ่ือนบ้าน    
ให้บรรลุผลโดยเร็ว โดยเน้นการเจรจาทางการเมืองและการทูต  เพ่ือให้สามารถตกลงแบ่งเขตแดนทางทะเลกันได้
ทั้งหมด หรือให้เหลือพ้ืนที่ขัดแย้งน้อยที่สุด โดยพิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการจัดท าพ้ืนที่พัฒนาร่วม
หรืออ่ืนๆ บนพื้นฐานของการด ารงบูรณภาพแห่งดินแดนและความสัมพันธ์อันดีที่ยั่งยืนระหว่างประเทศ (ผลประโยชน์
ข้อที่ ๑ ๒ ๔ และ ๕) 
 
 



 

 

 

-ร่าง- 
- ๒๐ - 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรคุ้มครองกำรใช้ประโยชน์จำกทะเล 
ประเด็นปัญหำ ::  ภัยคุกคำมรูปแบบใหม่ที่มีลักษณะข้ำมพรมแดน ทั้งอำชญำกรรมข้ำมชำติ กำรก่อกำรร้ำย        

    ภัยธรรมชำติ และภัยท่ีเกิดจำกรัฐท่ีมีแนวคิดในกำรใช้ควำมรุนแรงในกำรบังคับใช้กฎหมำย 
วัตถุประสงค ์::  เพื่อคุ้มครองและรักษำชีวิต สิทธิ และทรัพย์สินของประชำชนที่ด ำเนินกิจกรรมหรือมีควำม 
                    เกี่ยวข้องกับทะเลทั้งในและนอกน่ำนน้ ำ 
 
แนวทำงในกำรด ำเนินกำร 
 ๒.๑  เจรจา สร้างความสัมพันธ์ และความเข้าใจกับประเทศที่ใช้ความรุนแรงในการบังคับใช้กฎหมาย เพ่ือ
สร้างมาตรการและกลไกระหว่างประเทศในการระงับการกระท าอันรุนแรงที่จะเกิดกับเรือและประชาชนของประเทศ
ไทย ตลอดจนเพื่อเป็นช่องทางในการคุ้มครองและช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน (ผลประโยชน์ข้อที่ ๒ ๔ และ ๕) 
 

 ๒.๒  ด าเนินการทางการทูตและการทหารเพ่ือสนับสนุนความร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดการกับ
ประเด็นปัญหาโจรสลัด  พร้อมกับสนับสนุนเรือไทยและเรือที่ขนส่งสินค้าไทยที่ต้องผ่านพ้ืนที่เสี่ยงภัยให้มีมาตรการใน
การป้องกันตนเองและใช้ประโยชน์จากกองก าลังนานาชาติที่อยู่ในพื้นท่ี (ผลประโยชน์ข้อที่ ๒ ๓ และ ๕) 
 

 ๒.๓  เสริมสร้างและพัฒนาระบบตรวจการณ์ เฝ้าตรวจติดตาม ควบคุมเรือ และพิสูจน์ทราบเป้าหมายต่างๆทางทะเล  
ให้ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพ่ือปกป้องและรักษาอ านาจอธิปไตย บูรณภาพแห่งดินแดน และสิทธิอธิปไตยทาง
ทะเลจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมทั้งเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงในการควบคุมกิจกรรมทางทะเล การบังคับใช้
กฎหมาย การให้ความคุ้มครอง และความปลอดภัย (ผลประโยชน์ข้อที่ ๑, ๒  และ ๔) 
 

 ๒.๔  ในเรื่องภัยพิบัติ สาธารณภัย และภัยธรรมชาติ ให้มีการปรับปรุงและพัฒนาองค์กร กลไก เครื่องมือ   
ขีดความสามารถ ความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับประชาชน และความร่วมมือระหว่างประเทศ ตลอดจนการเชื่อม
ระบบฐานข้อมูลแบบบูรณาการ และการเตือนภัยล่วงหน้าในทุกระดับ เพ่ือให้มีการติดตาม ค้นหา ช่วยเหลือ บรรเทา 
ฟ้ืนฟู และเยียวยาผู้ประสบภัยทางทะเลอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล ตลอดจนสร้างและแสวงหากลไกเพ่ือ
ประสานความร่วมมือกับนานาประเทศ (ผลประโยชน์ข้อที่ ๒ ๓ และ ๔) 
 

 ๒.๕  พัฒนาขีดความสามารถของประเทศในด้านการแลกเปลี่ยนข่าวสาร การข่าวกรอง การแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า  
การตรวจการณ์ การสกัดกั้น ควบคูก่ับการแสวงหาและใช้ประโยชน์จากความร่วมมือระหว่างประเทศ ในการรับมือกับภัย
คุกคามความมั่นคงให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อสถานการณ์ (ผลประโยชน์ข้อที่ ๒ และ ๕) 
 

 ๒.๖  น าประเด็นเรื่องความมั่นคงและความปลอดภัยทางทะเลเข้าสู่เวทีระหว่างประเทศต่างๆ โดยเฉพาะ 
ความร่วมมือในกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อสนับสนุนการสร้างมาตรการ เครื่องมือ และความร่วมมือด้านอื่นๆ ในการ
ให้ความช่วยเหลือทางทะเลร่วมกัน ตลอดจนการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานของไทยในการเข้าไปมีส่วนร่วมในความ
ร่วมมือต่างๆนี้ (ผลประโยชน์ข้อที่ ๒ ๓ และ ๕) 
 
 
 



 

 

 

-ร่าง- 
- ๒๑ - 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรสร้ำงควำมสงบเรียบร้อย และส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์จำกทะเล 
ประเด็นปัญหำ::-  ควำมขัดแย้งทำงเศรษฐกิจจำกทั้งภำยในและภำยนอกประเทศ 

  -  กำรกระท ำที่ผิดกฎหมำย  
  -  กำรบังคับใช้กฎหมำยและกำรบริหำรจัดกำรทะเลที่ขำดประสิทธิภำพ 
  -  กำรขำดกำรสนับสนุนและกำรบูรณำกำรในกำรใช้ประโยชน์จำกทะเล 

วัตถุประสงค์  :: เพื่อจัดกำรและควบคุมกำรใช้ทะเลให้มีควำมสงบเรียบร้อย  มีประสิทธิภำพ  เอ้ือต่อกำรด ำเนิน
กิจกรรมร่วมกันอย่ำงสมดุลและยั่งยืน ตลอดจนส่งเสริมศักยภำพในกำรแสวงหำผลประโยชน์     
ของชำติทำงทะเล 

 

แนวทำงในกำรด ำเนินกำร 
 ๓.๑  ส่งเสริมให้มีการพัฒนา การอ านวยความสะดวก  และการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมทางทะเล ให้สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศและความร่วมมือทั้งในและระหว่างประเทศ   (ผลประโยชน์ข้อที่ ๓ ๔ และ ๕) 
 

 ๓.๒  ส่งเสริมความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายคมนาคมขนส่ง การประมง  และการท่องเที่ยวทางทะเล   
รวมถึงให้มีการบริหารจัดการ และใช้ประโยชน์จากทะเลอย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย (ผลประโยชน์ข้อที่ 
๓ และ ๔) 
 

 ๓.๓  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการพาณิชยนาวี เพ่ือเป็นการสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และสนับสนุน
ภารกิจด้านความมั่นคงในภาวะไม่ปกติ โดยก าหนดให้มีกรอบมาตรฐานและการสร้างแรงจูงใจที่ชัดเจนและเหมาะสม 
อาทิ การส่งเสริมการลงทุน การลดภาษี เป็นต้น ตลอดจนมีการส่งเสริมการแสวงหาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจทั้งใน
และนอกน่านน้ าที่มีทิศทาง ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ (ผลประโยชน์ข้อที่ ๓ และ ๔) 
 

 ๓.๔  การด าเนินกิจกรรมเพ่ือแสวงหาประโยชน์จากทะเล ทั้งกิจกรรมของภาครัฐและกิจกรรมของภาคเอกชน 
จะต้องค านึงถึงสิทธิ ความเป็นธรรม และวัฒนธรรมของชุมชนในพื้นท่ี  รวมทั้งการให้ความส าคัญในเรื่องผลกระทบที่มี
ต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเล   (ผลประโยชน์ข้อที่ ๓ และ ๔) 
 

 ๓.๕  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลต้องจัดให้มีมาตรการเชิงป้องกัน และ
มาตรการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งอันเกิดจากการใช้ทรัพยากรทางทะเลอย่างสันติวิธีและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย 
(ผลประโยชน์ข้อที่ ๒ ๓ และ ๔) 
 

 ๓.๖  จัดระเบียบการบริหารจัดการประโยชน์และการด าเนินกิจกรรมทางทะเลอย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพ   
เป็นธรรม สมดุล และยั่งยืน เพ่ือให้การด าเนินการหรือกิจกรรมของทุกภาคส่วนในการแสวงหาประโยชน์จากทะเล  
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บนพ้ืนฐานของการเคารพสิทธิ มีความเป็นธรรมต่อชุมชนในพ้ืนที่ และส่งผลกระทบเชิงลบ 
น้อยที่สุดต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเล (ผลประโยชน์ข้อที่ ๒ ๓ และ ๔) 
 

 ๓.๗  ให้มีการก าหนดเขตพ้ืนที่ปกครองทางทะเล เพ่ือให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
(ผลประโยชน์ข้อที่ ๒ ๓ และ ๔) 
 



 

 

 

-ร่าง- 
- ๒๒ - 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๔ กำรสร้ำงควำมสมดุลและยั่งยืนของทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อมทำงทะเล 
ประเด็นปัญหำ:: -  สิ่งแวดล้อมถูกท ำลำยอย่ำงหนัก  รุนแรง  และมีผลกระทบในวงกว้ำง 

   -  กำรสูญเสียควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ ซึ่งจะส่งผลกระทบอย่ำงร้ำยแรงในอนำคต 
   -  กำรแสวงหำผลประโยชน์จำกทะเลอย่ำงขำดควำมรับผิดชอบ 
   -  ขำดนโยบำย/ยุทธศำสตร์ที่เหมำะสมในกำรก ำกับดูแลกำรใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรทำงทะเล 
   -  กำรบังคับใช้กฎหมำยและกำรบริหำรจัดกำรที่ขำดประสิทธิภำพ ขำดควำมร่วมมือจำกภำค   
      ส่วนต่ำงๆ จนท ำให้สิ่งแวดล้อมถูกท ำลำยอย่ำงรวดเร็ว 

วัตถุประสงค ์::  เพื่อปกป้อง  รักษำ และฟื้นฟู  ทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อมทำงทะเล   
 
แนวทำงในกำรด ำเนินกำร 
 ๔.๑  ผลักดันเรื่องการค านึงถึงสิ่งแวดล้อมให้เป็นปัจจัยส าคัญในกระบวนการทางนโยบาย  ยุทธศาสตร์  และ
การด าเนินการที่เก่ียวข้องกับทะเล รวมทั้งมีมาตรการเชิงรุกในการสร้างความสมดุลและความยั่งยืน (ผลประโยชน์ข้อ
ที่ ๓ และ ๔) 
 ๔.๒  สนับสนุนและส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการทางนโยบายและการด าเนิน
กิจกรรมต่างๆ ของภาครัฐตามกฎหมายและรัฐธรรมนูญบัญญัติไว้   (ผลประโยชน์ข้อที่ ๓ และ ๔) 
 ๔.๓  สนับสนุนสิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากร และส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเฝ้า
ระวัง  และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ของตน  ตลอดจนสร้างความตระหนักรู้ถึงผลกระทบจากการท าลายทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม (ผลประโยชน์ข้อที่ ๓ และ ๔) 
 ๔.๔  หน่วยงานและภาคส่วนต่างๆ ของรัฐที่เกี่ยวข้องและมีอ านาจหน้าที่ จะต้องด าเนินการในการบังคับใช้
กฎหมายอย่างเคร่งครัด โปร่งใส และมีความเป็นธรรม เพ่ือหยุดยั้งการสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเล รวมทั้ง
สร้างขีดความสามารถในการจัดการกับมลพิษท่ีเกิดข้ึนได้อย่างทันท่วงที (ผลประโยชน์ข้อที่ ๒, ๓ และ ๔) 
 ๔.๕  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องมีมาตรการในการควบคุมการแสวงหาประโยชน์จากทะเลอย่างเข้มงวด       
ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน  โดยเฉพาะธุรกิจที่แสวงหาผลประโยชน์จากทะเลต้องมีการจัดระเบียบและ
สร้างจิตส านึก รวมถึงส่งเสริมให้มีการด าเนินการในลักษณะที่สมดุลต่อทั้งชุมชนและสิ่งแวดล้อม (ผลประโยชน์ข้อที่ ๓ 
และ ๔) 
 ๔.๖  หน่วยงานหรือองค์กรที่มีหน้าที่ดูแลสิ่งแวดล้อมทางทะเลต้องเร่งรัดด าเนินการให้มีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง    
กับสิ่งแวดล้อมทางทะเลที่ชัดเจนและมีลักษณะบูรณาการ ตลอดจนมีมาตรการที่เด็ดขาดและเป็นธรรม (ผลประโยชน์
ข้อที่ ๓ และ ๔) 
 ๔.๗  สร้างและใช้ประโยชน์จากความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรอบความร่วมมือของ
กลุ่มประเทศอาเซียน เอเปค และความร่วมมือภายใต้อนุสัญญาต่างๆ ซึ่งไทยเป็นรัฐภาคี เพื่อส่งเสริมความร่วมมือ
ในการปกป้อง รักษา และฟ้ืนฟูทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเล (ผลประโยชน์ข้อที่ ๓ ๔ และ ๕) 
 
 
 



 

 

 

-ร่าง- 
- ๒๓ - 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๕  กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์  องค์ควำมรู้  และควำมตระหนักรู้ควำมส ำคัญของทะเล 
ประเด็นปัญหำ::   - ขำดองค์กรและระบบฐำนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับทะเลทั้งด้ำนควำมม่ันคงและด้ำนอ่ืนๆ 
                      - ภำคประชำชนขำดควำมรู้และควำมเข้ำใจ  และขำดมิติทำงควำมคิดที่เกี่ยวข้องกับทะเล 
                      - ภำครัฐขำดบุคคลำกรที่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ  และควำมช ำนำญในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับทะเล 
                      - ขำดกำรส่งเสริมกำรเข้ำมำมีบทบำทของภำคประชำชนอย่ำงเพียงพอ 
วัตถุประสงค ์::  เพื่อพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ เสริมสร้ำงองค์ควำมรู้ ควำมตระหนักรู้ควำมส ำคัญของทะเล และ 

           ปลูกจิตส ำนึกในกำรรักษำทรัพยำกร ตลอดจนส่งเสริมกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน 
 
แนวทำงในกำรด ำเนินกำร 
 
 ๕.๑  ให้จัดตั้งองค์กรหรือสถาบันที่ท าหน้าที่ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และจัดการความรู้เกี่ยวกับทะเลในรูปแบบ 
ที่เหมาะสม เพ่ือเป็นศูนย์กลางข้อมูลเชิงวิชาการทางทะเล สมุทรศาสตร์ ธรณีวิทยา รวมทั้งวิศวกรรมชายฝั่งและ
สิ่งแวดล้อม ส าหรับใช้ประโยชน์ร่วมกันในการปกป้องและรักษาความม่ันคงของชาติ และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
ทางทะเลให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีความยั่งยืน (ผลประโยชน์ข้อที่ ๒ ๓ ๔ และ ๕) 
 

 ๕.๒  รณรงค์ ให้ความรู้ การศึกษา และประชาสัมพันธ์กับประชาชนและผู้ที่มีส่วนได้เสีย ให้ตระหนักถึง
ความส าคัญและการใช้ประโยชน์จากทะเลอย่างยั่งยืนและเหมาะสม รวมทั้งเปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วมในการปกป้อง
และรักษาความม่ันคงทางทะเล (ผลประโยชน์ข้อที่ ๒ ๓ และ ๔) 
 

 ๕.๓  เร่งรัดการพัฒนาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการทางทะเล  ด้านนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ทางทะเล  ด้านกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับทางทะเล  ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเล  
และสาขาอ่ืนๆที่เก่ียวข้องกับทางทะเลให้เพียงพอ  รวมทั้งส่งเสริมให้บุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องกับการรักษา
ผลประโยชน์และความมั่นคงทางทะเลให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สถานการณ์ทางทะเล (ผลประโยชน์ข้อที่ ๑ ๒ ๓ ๔ และ ๕) 
 

 ๕.๔  เสริมสร้างศักยภาพของคน ชุมชน พื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลและเกาะแก่ง รวมทั้งพัฒนาและจัดตั้ง
อาสาสมัครในการปกป้องผลประโยชน์ของชาติทางทะเล  ตลอดจนสร้างเครือข่ายข้อมูลข่าวสารภาคประชาชน      
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติของหน่วยงานราชการในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และเป็นเครือข่ายภาค
ประชาชนที่เข้มแข็งในการร่วมมือกันปกป้องดูแลสิทธิของคนและชุมชนในพ้ืนที่    (ผลประโยชน์ข้อที่ ๒ ๓ และ ๔) 
 

 ๕.๕  ให้มีการศึกษาวิจัยทางวิชาการเพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ในมิติด้านความมั่นคงทางทะเล  เพื่อสนับสนุน
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความมั่นคงของชาติทางทะเลไปสู่การปฏิบัติทั้งในเชิงยุทธศาสตร์และยุทธวิธี   โดยเฉพาะการ
ศึกษาวิจัยผลกระทบที่มีต่อทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเลจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศ
บริเวณชายฝั่ง รวมถึงผลกระทบจากการพัฒนาบริเวณชายฝั่งทะเล และเสนอมาตรการแก้ไขและปรับตัวให้ทันต่อ
สถานการณ์  (ผลประโยชน์ข้อที่ ๒ ๓ และ ๔)   
 

 



 

 

 

-ร่าง- 
- ๒๔ - 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๖  กำรบริหำรจัดกำรผลประโยชน์ของชำติทำงทะเลขององค์กรของรัฐ 
ประเด็นปัญหำ::  - องค์กรของรัฐขำดประสิทธิภำพในกำรรักษำผลประโยชน์ของชำติทำงทะเล 
                     - กฎหมำยไม่ทันสมัยและไม่มีมำตรกำรที่เข้ำกับสถำนกำรณ์ 
                     - ผลกระทบจำกกำรเข้ำเป็นภำคีในอนุสัญญำสหประชำชำติว่ำด้วยกฎหมำยทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ 
วัตถุประสงค ์::  เพื่อจัดท ำและพัฒนำกฎหมำย และกำรบริหำรจัดกำรทำงทะเลขององค์กรของรัฐ 
 
แนวทำงในกำรด ำเนินกำร 
 ๖.๑  ให้มีการด าเนินการเพ่ือรองรับการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒  
รวมถึงให้มีการพิจารณาเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับทะเลโดยเร็ว โดย
ค านึงถึงผลประโยชน์ของชาติอย่างรอบคอบทุกด้าน (ผลประโยชน์ข้อที่ ๑ ๒ ๓ ๔ และ ๕) 
 

 ๖.๒  ติดตามและเร่งรัดการพัฒนากฎ ระเบียบ แผน หรือกฎหมายภายในอ่ืนๆ เพ่ือรองรับและสนับสนุนสิทธิ
ประโยชน์ของรัฐ และการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่ทางทะเล โดยให้สอดคล้องกับหลักกฎหมายและพันธกรณี
ระหว่างประเทศ รวมทั้งให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป (ผลประโยชน์ข้อที่ ๑ ๒ ๓ ๔ และ ๕) 
 

 ๖.๓  ให้ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน ายุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติทางทะเลไปปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยให้มีการจัดท ามาตรการ โครงการ และแผนงาน มีงบประมาณรองรับ และมีการประสานบูรณาการ
การด าเนินงานระหว่างส่วนราชการและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นเอกภาพ รวมทั้งให้มีการก าหนดการด าเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ฯในแผนพัฒนากลุ ่มจังหวัดภายใต้การบริหารจัดการของคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัด 
แบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) และแผนพัฒนาจังหวัดภายใต้การบริหารจัดการของคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบ
บูรณาการ (ก.บ.จ.) ตลอดจนให้มีการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ฯกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (ผลประโยชน์ข้อที่ ๑ ๒ ๓ และ ๔) 
 

 ๖.๔  ให้จัดตั้งหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลและรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ที่มีอ านาจ
ตามกฎหมายในการสั่งการและการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการรักษาผลประโยชน์ของ
ชาติทางทะเล ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  (ผลประโยชน์ข้อที่ ๒ ๓ ๔ และ ๕) 
 

 ๖.๕  ให้หน่วยงานหรือองค์กรในระดับท้องถิ่น สนับสนุนด้วยการจัดท าแผนงาน โครงการ และงบประมาณ 
เพ่ือด าเนินการตามยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล   (ผลประโยชน์ข้อที่ ๑ ๒ ๓ ๔ และ ๕) 
 

 ๖.๖  ให้มีภาคีเครือข่ายสนับสนุนการน ายุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติทางทะเลไปปฏิบัติ โดยให้ภาค
วิชาการ ภาคเอกชน และภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการขยายผลยุทธศาสตร์ฯ (ผลประโยชน์ข้อ
ที่ ๒ ๓ และ ๔) 
 

 ๖.๗ ให้มีกลไกและระบบการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ  โดยการสร้างดัชนีชี้วัดความส าเร็จ เพ่ือติดตาม ประสานงาน  
ประเมินผล และปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ที่ต่อเนื่องเป็นรูปธรรม   (ผลประโยชน์ข้อที่ ๒ ๓ และ ๔) 

 



 

 

 

-ร่าง- 
- ๒๕ - 

ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จ 
    เพ่ือให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติทางทะเลสามารถประเมินผลการปฏิบัติ
ตามยุทธศาสตร์ได้อย่างชัดเจน จึงจ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบส าคัญในอันที่จะ
น าไปสู่ความส าเร็จในการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
   ๑. มีระบบกำรบริหำรจัดกำรยุทธศำสตร์ที่มีประสิทธิภำพ โดยมีการจัดล าดับความส าคัญ
ของประเด็นยุทธศาสตร์  มีการแบ่งมอบความรับผิดชอบภารกิจของส่วนราชการที่เป็นหน่วยเจ้าภาพและ
หน่วยที่มีส่วนร่วมในการปฎิบัติตามยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน โดยมีการจัดท ายุทธศาสตร์ มาตรการ  โครงการ และ
แผนงาน รวมทั้งมีงบประมาณรองรับอย่างพอเพียง 
   ๒. มีกลไกในกำรน ำยุทธศำสตร์ไปปฏิบัติและระบบกำรประเมินผลยุทธศำสตร์  เพ่ือติดตาม 
ประสานงาน ประเมินผลการปฏิบัติยุทธศาสตร์ที่ต่อเนื่อง และสร้างดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
   ๓. มีกำรสร้ำงควำมสมดุลและควำมสอดคล้องทั้งด้ำนควำมม่ันคง เศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดลอ้ม  โดยการสร้างหลักของการใช้ทะเลที่มองทะเลเป็นภาพเดียวกันทั้งหมด และมีตัวชี้วัดที่จะเป็นตัว
ประเมินผลหรือตัดสินร่วมกัน ด้วยการตระหนักถึงความซับซ้อนของกิจกรรมทางทะลที่มีความหลากหลาย  
เช่น ความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ การอยู่ดีมีสุขของคนในสังคม และความยั่งยืนสิ่งแวดล้อมทางทะเล 
เป็นต้น  
   ๔. มีกำรศึกษำวิจัยทำงวิชำกำรเพื่อเสริมสร้ำงองค์ควำมรู้ในมิติทำงด้ำนควำมม่ันคงทำงทะล 
โดยการจัดตั้งองค์กรที่มีสถานะ อ านาจหน้าที่ และกฎหมายรองรับชัดเจนในการรักษาความมั่นคงและ
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เพ่ือศึกษาวิจัย สร้างองค์ความรู้ และกระบวนการเรียนรู้  เพ่ือสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความมั่งคงแห่งชาติทางทะเลไปสู่การปฏิบัติทั้งในเชิงยุทธศาสตร์และในเชิงยุทธวิธี  
รวมทั้งเพ่ือให้มีงบประมาณด าเนินงานเป็นของตัวเองและสามารถบริหารจัดการได้อย่างคล่องตัว 
   ๕. มีภำคีเครือข่ำยสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ โดยการให้ภาคการเมือง  
ภาควิชาการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน โดยเฉพาะบทบาทขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายการขยายผลจากกรอบยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติที่สามารถน าไป
เชื่อมโยงกันได้ 
   ๖. มีกำรรณรงค์ให้ทุกฝ่ำยตื่นตัวและตระหนักถึงควำมรับผิดชอบร่วมกันในกำรป้องกันและ
แก้ไขปัญหำควำมม่ันคงทำงทะเล  โดยผลักดันให้เป็นวาระแห่งชาติ  เพ่ือให้เกิดการผนึกก าลังของคนในชาติ 
เป็นภูมิคุ้มกันและพลังในการเผชิญกับภัยคุกคามได้อย่างมั่นคงแนวราบ 
   ๗. มีกำรปรับปรุงและพัฒนำกฎหมำย เพื่อสนับสนุนกำรด ำเนินงำนด้ำนควำมม่ันคงทำงทะเล 
โดยเฉพาะในส่วนที่เอ้ืออ านวยให้การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล การแก้ไขปัญหาภัยคุกคามความ
มั่นคงรูปแบบใหม่ ความมั่นคงทางพลังงาน ทางสิ่งแวดล้อมและทางอาหาร ฯลฯ ด าเนินไปด้วยความมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
   ๘. มีกำรเชื่อมโยงกับยุทธศำสตร์/นโยบำยที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพำะแผนพัฒนำกำรเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชำติ และแผนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินอย่ำงชัดเจน เพ่ือจะได้มีการผลักดันงบประมาณใน
การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ 



 

 

 

-ร่าง- 
- ๒๖ - 

อภิธำนศัพท์ 

๑. กิจกำรพำณิชยนำวี (Maritime Transport) หมายถึง การขนส่งทางทะเล การประกันภัยทาง
ทะเล การเดินเรือ กิจการอู่เรือ และกิจการท่าเรือ และหมายความรวมถึงกิจกรรมอย่างอ่ืนที่เกี่ยวเนื่องโดยตรง
หรือเป็นส่วนประกอบกับกิจกรรมดังกล่าวตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  

๒. กิจกรรมทำงทะเล (Maritime Activities) หมายถึง การด าเนินการเพ่ือใช้ประโยชน์จากทะเล
รูปแบบต่างๆ เช่น การขนส่งและพาณิชยนาวี การประมง การท่องเที่ยวและสันทนาการ การผลิตน้ าจืดจาก
ทะเล อุตสาหกรรมชายฝั่ง การแสวงหาทรัพยากรที่ไม่มีชีวิต การส ารวจและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ การใช้
ประโยชน์จากกระแสน้ าและกระแสลม การวางสายเคเบิล ฯลฯ  

๓. ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง (Marine and Coastal Resources) หมายถึง สิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้น
เองตามธรรมชาติในทะเลและที่เก่ียวข้องกับทะเล ทั้งท่ีอยู่ในและใต้พ้ืนท้องทะเล ทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต และ
มนุษย์สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ เพ่ือการด ารงชีวิตของตนและเพ่ือความเจริญของประเทศชาติ เช่น น้ า
ทะเล หาดทราย ชายฝั่งทะเล ปะการัง สิ่งมีชีวิตต่างๆ ที่อาศัยอยู่ในทะเลและชายฝั่ง แร่ธาตุ และพลังงาน 
เป็นต้น       

๔. สภำพแวดล้อมทำงทะเล (Marine Environment) หมายถึง สิ่งต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์
กับทะเล ทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต ทั้งที่มองเห็นด้วยตาเปล่าและไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า ทั้งที่เกิดขึ้น
เองโดยธรรมชาติและมนุษย์สร้างข้ึนมา เพื่อตอบสนองความต้องการของตน รวมทั้งผลกระทบอันเกิดจากการ
ใช้งานนั้น  

๕. ผลประโยชน์ของชำติ (National Interest) หมายถึง สิ่งที่เป็นความปรารถนา หรือแนวคิดสูงสุด
ของชาติอันเกี่ยวข้องกับความอยู่รอด (Survival) เอกราช (Independence) เกียรติและศักดิ์ศรี (National 
Integrity) ความเจริญรุ่งเรืองของชาติและประชาชน (Prosperity of State and People) 

๖. ผลประโยชน์ของชำติทำงทะเล (Maritime National Interest)  หมายถึง ผลประโยชน์ของ
ประเทศอันพึงได้รับโดยการแสวงหาและการใช้ทรัพยากรต่างๆ จากทะเล หรือเกี่ยวเนื่องกับทะเล ทั้งจาก
น่านน้ าไทย หรือน่านน้ าอ่ืนๆ ที่ไทยมีสิทธิ รวมถึงชายฝั่งทะเล เกาะ พ้ืนดิน ท้องทะเล ใต้ดินท้องทะเล หรือ
อากาศเหนือท้องทะเลโดยตรง และโดยทางอ้อมในการด าเนินการใดๆ เพ่ือให้เกิดประโยชน์แห่งชาติขึ้นมา 
เพ่ือการด ารงคงอยู่ของประเทศที่จะใช้ทะเลได้อย่างอิสระ ปลอดภัย และสามารถสร้างความเจริญรุ่งเรืองทาง
เศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืน  

๗. ยุทธศำสตร์ควำมม่ันคงแห่งชำติทำงทะเล (National Maritime Strategy) หมายถึง แนวทาง
ในการพัฒนาและใช้พลังอ านาจของชาติทั้งมวล ทั้งทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ การทหาร สังคมจิตวิทยา 
และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี เพื่อด ารงไว้ซึ่งผลประโยชน์ของชาติทางทะเลอย่างยั่งยืน  

๘. พลังอ ำนำจของชำติ (National Power) หมายถึง ขีดความสามารถของชาติในด้านการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การพลังงาน สิ่งแวดล้อม ฯลฯ ในการ
ด าเนินการตามนโยบายของรัฐเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ของชาติที่ก าหนดไว้  



 

 

 

-ร่าง- 
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๙. เขตอ ำนำจ (Jurisdiction) หมายถึง อ านาจของรัฐชายฝั่งในการออกกฎหมายและบังคับใช้
กฎหมายในพื้นที่ทางทะเล ตามเขตทางทะเลที่ก าหนดไว้ในอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 
๑๙๘๒  อันได้แก่ น่านน้ าภายใน ทะเลอาณาเขต เขตต่อเนื่อง เขตเศรษฐกิจจ าเพาะ และไหล่ทวีป โดยรัฐ
ชายฝั่งมีระดับและเงื่อนไขของการออกกฎหมายและบังคับใช้กฎหมายที่แตกต่างกันไปในแต่ละเขตทางทะเล   

๑๐. อ ำนำจอธิปไตย (Sovereignty)  หมายถึง  อ านาจสูงสุดของรัฐที่จะด าเนินกิจกรรมใดๆ ในทาง
เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ภายในอาณาเขตแห่งรัฐ ซึ่งเป็นไปตามหลักการทางการเมืองของกฎหมาย
ระหว่างประเทศที่รัฐทุกรัฐมีอย่างเท่าเทียมกัน เป็นหลักการพ้ืนฐานของรัฐในการใช้อ านาจภายใน   เพ่ือการ
บริหารและการด าเนินความสัมพันธ์กับรัฐอ่ืน ซึ่งรวมทั้งการใช้สิทธิอธิปไตยด้วย 

๑๑. สิทธิอธิปไตย (Sovereign Rights) หมายถึง อ านาจในการเข้าไปแสวงหาประโยชน์จาก
ทรัพยากรในอาณาเขตของตน นอกเหนือทะเลอาณาเขต และก าหนดกฎเกณฑ์  เพ่ือก ากับควบคุมการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติของรัฐตามความตกลงระหว่างประเทศท่ีก าหนดขึ้น 

 

๑๒. น่ำนน้ ำภำยใน (Internal Waters) หมายถึง น่านน้ าทางด้านแผ่นดินของเส้นฐานแห่งทะเล
อาณาเขต เช่น อ่าว แม่น้ า ปากแม่น้ า ทะเลสาบ เป็นต้น รัฐชายฝั่งมีอ านาจอธิปไตยเหนือน่านน้ าภายในของ
ตนอย่างเต็มที่ (Full Sovereignty) เช่นเดียวกับท่ีรัฐชายฝั่งมีอ านาจอธิปไตยเหนือดินแดน (Territory) ดังนั้น
หากเรือต่างชาติหรืออากาศยานต่างชาติจะผ่านเข้ามาในเขต น่านน้ าภายในของรัฐชายฝั่ง เรือต่างชาติหรือ
อากาศยานต่างชาตินั้นจะต้องขออนุญาตรัฐชายฝั่งเสียก่อน ส าหรับประเทศไทยได้แก่พ้ืนที่สีเขียวทั้งหมด 
(ตามภาพ) โดยมี ๕ บริเวณ คือ อ่าวประวัติศาสตร์, บริเวณแหลมลิงถึงหลักเขตแดนไทย-กัมพูชา, บริเวณ
ตั้งแต่แหลมใหญ่ถึงแหลมหน้าถ้ า, บริเวณตั้งแต่เกาะภูเก็ตถึงพรมแดนไทย-มาเลเซีย และบริเวณเกาะกงออก
ถึงพรมแดนไทยมาเลเซีย  
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๑๓. อ่ำวประวัติศำสตร์ (Historic Bay) หมายถึง อ่าวขนาดใหญ่ซึ่งตั้งอยู่ในเขตรัฐเดียว อีกทั้งรัฐนั้น
ได้ยึดถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของรัฐมาอย่างช้านาน ส าหรับประเทศไทยได้ประกาศให้จุดเหนือสุดของอ่าวไทยตรง
ปากแม่น้ าเจ้าพระยา ที่นิยมเรียกกันว่า "อ่าวรูปตัว ก" หรือที่ต่างชาติเรียก "อ่าวกรุงเทพฯ" เป็นอ่าวประวัติศาสตร์
ของไทยโดยก าหนดแนวละติจูดที ่๑๒๐ ๓๕ ๔๕น บริเวณปลายแหลมแสมสารเป็นเส้นปิดปากอ่าวประวัติศาสตร์  

๑๔. ทะเลอำณำเขต (Territorial Sea) หมายถึง ทะเลที่อยู่ถัดจากแผ่นดินของประเทศนั้นและจาก
น่านน้ าภายในออกไปไม่เกิน ๑๒ ไมล์ทะเล นับจากเส้นฐานตรง รัฐชายฝั่งมีอ านาจอธิปไตยเหนือทะเลอาณา
เขตของตน ซึ่งหมายความรวมถึงอ านาจอธิปไตยในห้วงอากาศ (Air Space) เหนือทะเลอาณาเขต และอ านาจ
อธิปไตยเหนือพ้ืนดินท้องทะเล (Sea-bed) และดินใต้ผิวดิน (Subsoil) แห่งทะเลอาณาเขตด้วย โดยมี
ข้อยกเว้นในการใช้อ านาจอธิปไตยของรัฐชายฝั่งเหนือทะเลอาณาเขต คือ “การใช้สิทธิการผ่านโดยสุจริต” 
(Right of Innocent Passage) ของเรือต่างชาติในทะเลอาณาเขตของรัฐชายฝั่ง 

๑๕. เขตต่อเนื่อง (Contiguous Zone) หมายถึง ทะเลที่อยู่ถัดจากแผ่นดินของประเทศนั้นและจาก
น่านน้ าภายในออกไปไม่เกิน ๒๔ ไมล์ทะเล นับจากเส้นฐานตรง อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล 
ค.ศ. ๑๙๘๒ ก าหนดให้เขตต่อเนื่องมิอาจขยายเกินกว่า ๒๔ ไมล์ทะเล จากเส้นฐานซึ่งใช้วัดความกว้างของ
ทะเลอาณาเขตได้แก่ พื้นที่ท่ีแสดงด้วยสีน้ าเงิน รัฐชายฝั่งอาจด าเนินการควบคุมที่จ าเป็นเพ่ือป้องกันการฝ่าฝืน
กฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับศุลกากร (Customs) การคลัง (Fiscal) การเข้าเมือง (Immigration) หรือการ
สุขาภิบาล (Sanitation) ภายในอาณาเขตหรือทะเลอาณาเขตของตน และลงโทษการฝ่าฝืนกฎหมายและ
ข้อบังคับดังกล่าว ซึ่งได้กระท าภายในอาณาเขตหรือทะเลอาณาเขตของตน รัฐชายฝั่งมีหน้าที่ในการคุ้มครอง
วัตถุโบราณ หรือวัตถุทางประวัติศาสตร์ที่พบใต้ทะเลในเขตต่อเนื่อง 

๑๖. เขตเศรษฐกิจจ ำเพำะ (Exclusive Economic Zone) หมายถึง บริเวณที่อยู่เลยไปจากและ
ประชิดกับทะเลอาณาเขต โดยเขตเศรษฐกิจจ าเพาะจะต้องไม่ขยายออกไปเลย ๒๐๐ ไมล์ทะเลจากเส้นฐานซึ่ง
ใช้วัดความกว้างของทะเลอาณาเขต ได้แก่ พ้ืนที่ที่แสดงด้วยสีฟ้าและสีม่วง รัฐชายฝั่งมีสิทธิอธิปไตยเพ่ือความ
มุ่งประสงค์ในการส ารวจ (Exploration) และการแสวงประโยชน์ (Exploitation) การอนุรักษ์ (Conservation) 
และการจัดการ (Management) ทรัพยากรธรรมชาติทั้งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตในน้ าเหนือพ้ืนดินท้องทะเล 
(Water Superjacent to the Sea-bed) และในพื้นดินท้องทะเล (Sea-bed) กับดินใต้ผิวดิน (Subsoil) ของ
พ้ืนดินท้องทะเลนั้น และมีสิทธิอธิปไตยในส่วนที่เกี่ยวกับกิจกรรมอ่ืน ๆ เพ่ือการแสวงประโยชน์และการส ารวจ
ทางเศรษฐกิจในเขต อาทิเช่น การผลิตพลังงานจากน้ า (Water) กระแสน้ า (Currents ) และลม (Winds) โดย
รัฐชายฝั่งมีสิทธิแต่ผู้เดียว (Exclusive Rights) ในการสร้างหรืออนุญาตให้สร้างและควบคุมการสร้างเกาะ
เทียม (Artificial Islands) สิ่งติดตั้ง (Installations) และสิ่งก่อสร้าง (Structures) เพ่ือท าการส ารวจและ
แสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่มีชีวิตในเขตเศรษฐกิจจ าเพาะ  หรือควบคุมการใช้สิ่งติดตั้งหรือ
สิ่งก่อสร้างอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้สิทธิของรัฐชายฝั่งในเขตเศรษฐกิจจ าเพาะ รัฐอ่ืนๆ ย่อมมีเสรีภาพใน
การเดินเรือ (Freedom of Navigation) การบินผ่าน (Freedom of Overflight) การวางสายเคเบิลและท่อ
ใต้ทะเล (Freedom of the Laying of Submarine Cables and Pipelines) รวมทั้งเขตอ านาจเกี่ยวกับ
กฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่ว่าด้วยศุลกากร การคลัง สาธารณสุข ความปลอดภัย และการเข้าเมือง 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2
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๑๗. เขตไหล่ทวีป (Continental Shelf Zone) หมายถึง พ้ืนดินท้องทะเล (Sea-bed) และดินใต้ผิวดิน 
(Subsoil) ของบริเวณใต้ทะเล ซึ่งขยายเลยทะเลอาณาเขตของรัฐตลอดส่วนต่อออกไปตามธรรมชาติ (Natural prolongation) 
ของดินแดนทางบกของตนจนถึงริมนอกของขอบทวีป (Continental margin) หรือจนถึงระยะ ๒๐๐ ไมล์ทะเลจาก
เส้นฐานซึ่งใช้วัดความกว้างของทะเลอาณาเขตในกรณีที่ริมนอกของ ขอบทวีปขยายไปไม่ถึงระยะนั้น (อนุสัญญาฯ 
ข้อ ๗๖ วรรคหนึ่ง) ในกรณีที่ริมนอกของขอบทวีปสั้นกว่า ๒๐๐ ไมล์ทะเล ซึ่งเป็นความกว้างของเขตเศรษฐกิจ
จ าเพาะ ก็ให้ถือว่าไหล่ทวีปมีความกว้างถึง ๒๐๐ ไมล์ทะเลตามความกว้างของเขตเศรษฐกิจ รัฐชายฝั่งมีสิทธิ
อธิปไตย (Sovereign Rights) เหนือทรัพยากรธรรมชาติบนและใต้ไหล่ทวีป ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มี
ชีวิตหรือไม่มีชีวิต โดยมีลักษณะพิเศษ ๒ ประการ คือ (๑) เป็นสิทธิแต่เพียงผู้เดียว (Exclusive Rights) กล่าวคือ 
หากรัฐชายฝั่งไม่ส ารวจหรือแสวงประโยชน์จากทรัพยากร รัฐอ่ืนจะส ารวจหรือแสวงประโยชน์จากทรัพยากรบน
หรือใต้ไหล่ทวีปโดยมิได้รับ ความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากรัฐชายฝั่งมิได้ และ (๒) สิทธิของรัฐชายฝั่งเหนือไหล่ทวีป
นี้ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการครอบครอง (Occupation) ไม่ว่าอย่างแท้จริงหรือเพียงในนาม หรือกับการประกาศอย่างชัด
แจ้งใดๆ กล่าวคือ สิทธิของรัฐชายฝั่งเหนือเขตไหล่ทวีปนั้นเป็นสิทธิที่รัฐชายฝั่งมีอยู่แต่ ดั้งเดิม (Inherent right) โดย
ไม่ต้องท าการประกาศเข้ายึดถือเอาแต่อย่างใด รัฐชายฝั่งได้สิทธิอธิปไตยดังกล่าวมาโดยอัตโนมัติ  

๑๘. ทะเลหลวง (High Sea) หมายถึง ทุกส่วนของทะเลซึ่งไม่ได้รวมอยู่ในเขตเศรษฐกิจจ าเพาะ 
(Exclusive Economic Zone) ในทะเลอาณาเขต (Territorial sea) หรือในน่านน้ าภายใน (Internal 
Waters) ของรัฐ หรือในน่านน้ าหมู่เกาะ (Archipelagic Waters) ของรัฐหมู่เกาะ (อนุสัญญาฯ ข้อ ๘๖) เป็นที่
น่าสังเกตว่า ห้วงน้ า (Water Column) และผิวน้ าเหนือไหล่ทวีปที่อยู่นอกเขตเศรษฐกิจจ าเพาะยังคงเป็นเขต
ทะเลหลวง ถึงแม้ไหล่ทวีปและทรัพยากรบนไหล่ทวีปจะตกอยู่ภายใต้สิทธิอธิปไตย (Sovereign Rights) ของ
รัฐชายฝั่งก็ตาม ทะเลหลวงเปิดให้แก่รัฐทั้งปวง ไม่ว่ารัฐชายฝั่ง (Coastal States) หรือ รัฐไร้ฝั่งทะเล 
(Landlocked States) เสรีภาพแห่งทะเลหลวงใช้ได้ภายใต้เงื่อนไขที่ก าหนดไว้โดยอนุสัญญาฯ และ
หลักเกณฑ์อ่ืนๆ ของกฎหมายระหว่างประเทศ อาทิเช่น เสรีภาพในการเดินเรือ (Freedom of Navigation) 
เสรีภาพในการบิน (Freedom of Overflight) เสรีภาพในการท าประมง (Freedom of Fishing) โดยหน้าที่
ส าคัญของรัฐต่างๆ ที่ท าการประมงในทะเลหลวง คือ ต้องร่วมมือกันก าหนดมาตรการในการอนุรักษ์และ
จัดการทรัพยากรที่มีชีวิตในท้องทะเล 

๑๙. เส้นทำงคมนำคมทำงทะเล (Sea Line of Communication: SLOC) หมายถึง เส้นทาง
ระหว่างท่าเรือท่าใช้ในการขนส่งทางทะเล การโลจิสติกส์ และการทหาร 

๒๐. อนุสัญญำสหประชำชำติว่ำด้วยกฎหมำยทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ (United Nations Convention 
on the Law of the Sea: UNCLOS) เป็นอนุสัญญาที่รวมหัวข้อของกฎหมายทะเลไว้ทั้งหมด ประกอบด้วย
บทบัญญัติทั้งสิ้น ๓๒๐ ข้อ กับอีก ๙ ผนวก บทบัญญัติเหล่านิ้จะครอบคลุมเรื่องทะเลอาณาเขต เขตต่อเนื่อง
การเดินเรือ และช่องแคบ รัฐหมู่เกาะ เขตเศรษฐกิจจ าเพาะ ไหล่ทวีป ทะเลหลวง การบริหารและอนุรักษ์สิ่งที่
มีชีวิตในทะเลหลวง รัฐไร้ฝั่งทะเล การแสวงประโยชน์ในพ้ืนที่ก้นทะเลระหว่างประเทศ  การส ารวจทาง
วิทยาศาสตร์ในทะเล และ การระงับกรณีพิพาทระหว่างประเทศเกี่ยวกับทะเล เป็นต้น  และการเข้าเป็นภาคี
ของรัฐจะต้องอยู่ภายใต้บทบัญญัติทั้งหมด โดยไม่มีข้อสงวน 
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ภำคผนวก: 
สถานการณ์ความมั่นคงแห่งชาติทางทะเลและประเด็นปัญหา 

 

สถำนกำรณ์ควำมม่ันคงทำงทะเลและประเด็นปัญหำ 
  จากการประเมินสถานการณ์ความมั่นคงทางทะเลของประเทศไทยในภาพรวม สามารถ
วิเคราะห์ จุดแข็ง โอกาส และสิ่งท้าทายของประเทศไทยได้ดังต่อไปนี้ จุดแข็ง คือ การที่ประเทศไทยตั้งอยู่ใน
บริเวณเส้นทางคมนาคมทางทะเลที่มีความส าคัญของโลก และเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างมหาสมุทรอินเดียและ
มหาสมุทรแปซิฟิค ทั้งประเทศไทยมีความเป็นกลางและไม่มีผลประโยชน์ขัดกับประเทศมหาอ านาจ เช่น ใน
กรณีทะเลจีนใต้ เป็นต้น ตลอดจนการมีกองทัพเรือที่มีศักยภาพในการปฏิบัติการนอกน่านน้ าทั้งในภูมิภาค
และนอกภูมิภาค เช่น กรณีที่ไทยเข้าร่วมการรักษาความปลอดภัยของเส้นทางเดินเรือที่บริเวณอ่าวเอเดน 
ประเทศโซมาเลีย นอกจากนี้ประเทศไทยยังเป็นที่ยอมรับในเวทีระหว่างประเทศด้วยว่า ไทยให้ความส าคัญกับ
ความมั่นคงของมนุษย์ (human security) และความมั่นคงรูปแบบใหม่ (non-traditional threats) ที่เป็น
มิติความมั่นคงที่ส าคัญในโลกยุคปัจจุบันอีกด้วย ส่วนในเรื่องโอกำส การพัฒนาความร่วมมือในภูมิภาคเพ่ือ
เสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและจัดการกับภัยคุกคามต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ การตั้งศูนย์วิจัยร่วมใน
กรอบอาเซียน การใช้กรอบอาเซียน-จีนเป็นเวทีหารือในเรื่องทะเลจีนใต้  และนอกจากนี้ยังมีโอกาสในการ
เสริมสร้างองค์ความรู้และบุคลากรด้านกฎหมายทะเลเพื่อช่วยในการผลักดันผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลใน
เวทีระหว่างประเทศ  ส าหรับในเรื่องควำมท้ำทำย สิ่งที่จ าเป็นต้องได้รับการให้ความส าคัญก็คือ การแก้ไข
ปัญหาพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลกับประเทศเพ่ือนบ้าน รวมถึงปัญหาการท าประมงผิดกฎหมายและความขัดแย้ง
ในเรื่องทรัพยากรที่มีความรุนแรงมากขึ้นจากความเสื่อมถอยของทรัพยากรและสิ่งแวดล้มทางทะเล ทั้งใน
ประเด็นสิ่งแวดล้อมทางทะเลจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้ภาคประชาสังคมและ NGOs ออกมาเคลื่อนไหวมากขึ้น 
ท าให้รัฐบาลและภาคประชาสังคมต้องหันมาดูแลอย่างจริงจังและให้ความส าคัญทั้งในเรื่องของการป้องกัน
ความรุนแรงและการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม  ความท้าทายที่ส าคัญประการสุดท้าย คือ การก าหนดเป้าหมาย
แห่งชาติหรือยุทธศาสตร์ชาติทางทะเลที่ต้องเร่งสร้างให้เกิดความชัดเจนมากขึ้น รวมทั้งต้องส่งเสริมการ 
บูรณาการระหว่างหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การขับเคลื่อนผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
เป็นไปอย่างมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพ   
   โดยการวิเคราะห์สถานการณ์ความมั่นคงในรายละเอียด ได้แบ่งเป็น ๕ หัวข้อ ได้แก่  
๑) สถานการณ์ความมั่นคงทางทะเลระดับโลก ๒) สถานการณ์ความมั่นคงทางทะเลระดับภูมิภาค  
๓) สถานการณ์ความมั่นคงทางทะเลของไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน ๔) สถานการณ์ความมั่นคงในพ้ืนที่ทาง
ทะเลของประเทศไทย และ ๕) ความร่วมมือต่างๆของประเทศทั้งในระดับโลก ภูมิภาค และอนุภูมิภาค โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 ๑ สถำนกำรณ์ควำมม่ันคงทำงทะเลในระดับโลก 
   ๑.๑ กระแสโลกำภิวัฒน์ ท าให้โลกมีการเชื่อมโยงกันทั้งในเรื่องการเมือง เศรษฐกิจ และ
สังคมมากขึ้น เหตุการณ์อันเกิดขึ้นในสถานที่ไกลออกไปสามารถส่งผลกระทบต่อคน ชุมชน สังคมทั่วโลกได้
อย่างรวดเร็ว จนโลกเปรียบเสมือนเป็น “หมู่บ้าน” ที่มีลักษณะไร้พรมแดนและโยงใยกัน สภาพการณ์ดังกล่าว 



 

 

 

-ร่าง- 
- ๓๑ - 

พัฒนามาตั้งแต่หลังการสิ้นสุดของสงครามเย็นในปี พ.ศ.๒๕๓๒ ระบบโลกในปัจจุบันจึงเป็นระบบหลายขั้ว
อ านาจ (Multi-polar System) ที่มีประเทศมหาอ านาจหลายประเทศท้ัง สหรัฐอเมริกา จีน ญี่ปุ่น รัสเซีย กลุ่ม
ประเทศสหภาพยุโรป อินเดีย เป็นต้น ที่ต่าง แข่งขัน ถ่วงดุล และร่วมมือซึ่งกันและกัน นอกจากนี้สภาวะโลกไร้
พรมแดนดังกล่าว ยังได้ส่งผลให้เกิดการครอบง าของกระแสทุนนิยมกระจายไปทั่วโลก เอื้อประโยชน์ให้ประเทศ
ที่มีศักยภาพเหนือกว่าตักตวงและดูดซับทรัพยากรธรรมชาติจากประเทศที่อ่อนแอกว่า และยังเกิดการรุกราน
ทางวัฒนธรรมที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของผู้คนและความมั่นคงของมนุษย์อีกด้วย ท าให้การบริหารจัดการ
ความมั่นคงทางทะเลเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งลักษณะภัยคุกคามความม่ันคง
ทางทะเลที่เปลี่ยนแปลงไป ท าให้ประเทศไทยต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการรับมืออย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
  ๑.๒ ภัยคุกคำมควำมม่ันคงทำงทะเล ในโลกยุคปัจจุบันภัยคุกคามรูปแบบเดิม โดยเฉพาะ
การคุกคามจากก าลังทหารและการเกิดสงครามขนาดใหญ่มีแนวโน้มลดลง อย่างไรก็ตามปัญหาความขัดแย้ง
ด้านเศรษฐกิจที่ทุกประเทศต่างต้องการทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัดมาหล่อเลี้ยงการเติบโตทางเศรษฐกิจของตนเพ่ือ
แข่งขันกับประเทศอ่ืน ท าให้เกิดการแย่งชิงทรัพยากรในทะเลจนอาจน าไปสู่การกระทบกระทั่งทางทหาร
ระหว่างรัฐและเกิดสถานการณ์ที่กระทบต่อความมั่นคงในบางพ้ืนที่ได้ เช่น ข้อพิพาทเกี่ยวกับเขตแดนทาง
ทะเล การอ้างสิทธิเหนือเกาะและพ้ืนที่ทางทะเล เป็นต้น ขณะที่ภัยคุกคามรูปแบบใหม่มีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้น
ซึ่งมีความสัมพันธ์โดยตรงกับกระแสโลกาภิวัฒน์ การพัฒนาอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีการเดินทางและการ
ติดต่อสื่อสาร ท าให้รัฐต่างๆมีศักยภาพลดลงในการบริหารจัดการความมั่นคงของประเทศ รวมไปถึงการ
เกิดข้ึนของปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่หรือท่ีเรียกว่า ปัญหาความมั่นคงของสังคม (Social Security) ความ
มั่นคงของมนุษย์ (Human Security) และความมั่นคงทางสิ่งแวดล้อม (Environmental Security) ที่เป็นภัย
คุกคามใหม่ที่มีลักษณะข้ามชาติ เช่น การก่อการร้าย การลักลอบเข้าเมือง การค้ามนุษย์ การลักลอบขนส่ง
อาวุธ สินค้าเถื่อน ยาเสพติด โจรสลัด ภัยต่อการเดินเรือ ภัยพิบัติ ปัญหาสิ่งแวดล้อม การแย่งชิงทรัพยากร 
ความมั่นคงทางด้านอาหาร เป็นต้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของโลกโดยรวมมากยิ่งขึ้นในยุคปัจจุบัน 
รวมทั้งจะส่งผลต่อเสถียรภาพทางการเมืองภายในของหลายประเทศ และอาจน าไปสู่ปัญหาความขัดแย้ง
ระหว่างประเทศได้ในอนาคตอีกด้วย ภัยคุกคามรูปแบบใหม่จึงเป็นเรื่องที่ท้าทายและต้องอาศัยการบริหาร
จัดการของภาครัฐทีส่ามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วได้  
   ๑.๓ สถำนกำรณ์ควำมขัดแย้งด้ำนอำรยธรรม กำรก่อกำรร้ำย และกำรแพร่กระจำยของ
เทคโนโลยีด้ำนอำวุธ สถานการณ์ความมั่นคงของโลกเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนภายหลังเกิดเหตุการณ์ 
วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๔ โลกได้เข้าสู่ยุคสงครามต่อต้านการก่อการร้ายที่มีสหรัฐอเมริกาเป็นผู้น า กลุ่ม
ก่อการร้ายได้ข้ึนมาเป็นตัวแสดง (Actor) ที่ส าคัญในเวทีการเมืองระดับโลก และได้กลายเป็นภัยคุกคามความ
มั่นคงของรัฐต่างๆ สถานการณ์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากการปะทะกันทา ง 
อารยธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างอารยธรรมอิสลามกับอารยธรรมตะวันตก ท่ามกลางสถานการณ์ของโลก
ที่มีการพัฒนาอาวุธท าลายล้างสูง (Weapons of Mass Destruction - WMD) และการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ด้านอาวุธอย่างรวดเร็ว  อาวุธและการผลิตอาวุธจึงไม่ได้ถูกผูกขาดด้วยองค์กรที่เกี่ ยวเนื่องกับภาครัฐอีกต่อไป 
หากแต่ได้แพร่กระจายไปยังกลุ่มคนต่างๆทั่วโลก จึงท าให้ภัยคุกคามอันเกิดจากความขัดแย้งทางด้านเชื้อชาติ  
 
 



 

 

 

-ร่าง- 
- ๓๒ - 

ศาสนา และวัฒนธรรมมีความเข้มข้น รุนแรง และรวดเร็วมากขึ้น ด้วยเหตุนี้ เมื่อผนวกกับลักษณะของการ
บริหารจัดการความมั่นคงทางทะเลที่มีความยากล าบากในการควบคุมแล้ว ทะเลจึงเป็นได้ทั้งแหล่งซ่องสุมของ
บรรดาเหล่าผู้ก่อการร้าย เป็นทั้งเส้นทางเดินเรือ เส้นทางขนส่งอาวุธ และเป้าหมายในการปฏิบัติการ ในขณะ
ที่กลุ่มก่อการร้ายได้พยายามปฏิบัติการในรูปแบบใหม่ๆ ทั้งยังได้ขยายพ้ืนที่ปฏิบัติการไปยังภูมิภาคต่าง ๆ 
รวมทั้งมีการวางแผนที่สลับซับซ้อนมากขึ้น ซึ่งการที่ไม่สามารถระบุรูปแบบของภัยคุกคามของการก่อการร้าย
ที่ชัดเจนได้ว่าจะใช้อาวุธประเภทใด เวลา และสถานที่ใดในการปฏิบัติการ ท าให้ภัยคุกคามจากการก่อการร้าย
กลายเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงที่ส าคัญของโลกในปัจจุบัน  
  ๑.๔ สถำนกำรณ์ด้ำนสิ่งแวดล้อม กระแสโลกาภิวัฒน์มาพร้อมกับกระแสการพัฒนา
เศรษฐกิจในแบบทุนนิยมซึ่งได้กลายเป็นแนวทางส าคัญในการพัฒนาประเทศที่เน้นการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจเป็นหลัก โดยขาดการค านึงถึงผลกระทบต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท าให้สิ่งแวดล้อมต้องเผชิญ
กับการเสื่อมโทรมอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะการที่สภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate 
Change) ได้ส่งผลให้ภัยธรรมชาติต่างๆมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น และจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทาง
อาหารและความมั่นคงทางพลังงานในอนาคตอีกด้วย ท าให้หลายประเทศพิจารณาการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ หรือ สภาวะโลกร้อน (Global Warming) ในฐานะภัยคุกคามหลักต่อความมั่นคง ประเทศไทยจึง
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีแผนรับมือต่อสถานการณ์ดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็ว 
  ๑.๕ ปัญหำควำมขัดแย้งด้ำนเศรษฐกิจ กระแสการพัฒนาเศรษฐกิจแบบทุนนิยม นอกจาก
จะส่งผลให้เกิดการท าลายทรัพยากรธรรมชาติอย่างกว้างขวางแล้ว ยังท าให้รัฐต่างๆเกิดการแข่งขันกันจนเกิด
เป็นความขัดแย้งทางเศรษฐกิจ และอาจน าไปสู่ปัญหาด้านความมั่นคง เช่น การอ้างสิทธิ เหนือ
ทรัพยากรธรรมชาติในเขตพ้ืนที่ทับซ้อน การลักลอบแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติโดยผิด
กฎหมาย การละเมิดน่านน้ า ฯลฯ ทั้งนี้ ผลจากความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติยัง
เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่เสริมให้ปัญหาหรือความขัดแย้งมีความเข้มข้นขึ้นอีกด้วย 
  ๑.๖ กำรกลับมำเป็นจุดยุทธศำสตร์ส ำคัญของโลกของมหำสมุทรอินเดีย มหาสมุทร
อินเดียเป็นเส้นทางการค้าทางทะเลของโลกในสัดส่วนถึงครึ่งหนึ่งของการค้าทางทะเลทั้งหมด ท าให้มหาสมุทร
อินเดียมีความส าคัญต่อเศรษฐกิจโลกอย่างมาก โดยเฉพาะเมื่อค านึงถึงข้อมูลที่ว่า ร้อยละ ๙๐ ของมูลค่า
การค้าของโลกเป็นการค้าทางทะเล ในจ านวนนี้ร้อยละ ๔๐ ของการค้าโลกทั้งหมดเป็นการค้าผ่านช่องแคบ 
มะละกา ในขณะที่ร้อยละ ๗๐ ของการขนส่งน้ ามันทั้งโลกเป็นการขนส่งผ่านมหาสมุทรอินเดีย ในด้าน
ยุทธศาสตร์ความมั่นคง ประชากรที่นับถือศาสนาอิสลามแทบทั้งหมดอาศัยอยู่ ในพ้ืนที่โดยรอบมหาสมุทร
อินเดีย และภายหลังยุคสงครามเย็น มหาสมุทรแห่งนี้เป็นแหล่งรวมของปัญหาก่อการร้าย ปัญหาโจรสลัด 
และท่ีส าคัญการก้าวขึ้นมาเป็นมหาอ านาจของจีนและอินเดีย ท าให้มหาสุมทรอินเดียยิ่งทวีความส าคัญในเชิง
ยุทธศาสตร์ความมั่นคงของโลกยิ่งขึ้น และอาจกล่าวได้ว่า ประเทศไทยเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ เป็นทั้งจุด
เชื่อมต่อระหว่างคาบสมุทรอินโดจีนกับคาบสมุทรมาลายู และเป็นจุดเชื่อมระหว่างมหาสมุทรอินเดียกับ
มหาสมุทรแปซิฟิก ท าให้ไทยกลายเป็นสะพานทางเศรษฐกิจที่ส าคัญของโลก ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
ต่อไปในอนาคตหากได้รับการบริหารจัดการทางที่มีวิสัยทัศน์ 
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๒. สถำนกำรณ์ควำมม่ันคงทำงทะเลในระดับภูมิภำค 
๒.๑ สถำนกำรณ์ควำมม่ันคงในภูมิภำคเอเซีย-แปซิฟิก 

   ประเทศไทยตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเซีย-แปซิฟิก โดยเป็นประเทศหนึ่งที่มีอาณาเขตติดต่อกับ
มหาสมุทรแปซิฟิก มหาสมุทรอินเดีย ทะเลจีนใต้ และช่องแคบมะละกา จึงนับได้ว่าประเทศไทยตั้งอยู่บนจุด
ยุทธศาสตร์ที่ส าคัญใน ๒ แง่มุม กล่าวคือ ๑) เป็นแหล่งทรัพยากรทั้งท่ีมชีีวิตและไม่มีชีวิต และ ๒) เป็นเส้นทาง
เดินเรือที่ส าคัญ ที่ส าคัญมหาอ านาจต่างๆยังคงมุ่งที่รักษาและแผ่ขยายอิทธิพลของตนเองในพ้ืนที่ภูมิภาค
เอเซีย-แปซิฟิก ด้วยเหตุนี้ดุลยภาพและพลวัตด้านความมั่นคงทางทะเลในภูมิภาคนนี้ จึงขึ้นอยู่กับบทบาทและ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในภูมิภาคกับประเทศมหาอ านาจเป็นส าคัญ 
  ในภูมิภาคเอเซีย-แปซิฟิกมี ๓ เส้นทางยุทธศาสตร์ด้านการขนส่งที่ส าคัญมาก ได้แก่  
(๑)ช่องแคบฮอร์มุช อยู่ระหว่างประเทศอิหร่านกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เป็นเส้นทางผ่านเข้าออกช่องทาง
เดียวของรัฐอาหรับต่างๆในตะวันออกกลางที่ส่งน้ ามันเป็นสินค้าออก ความตึงเครียดใดๆที่เกิดขึ้นบริเวณ 
ช่องแคบจึงสร้างความอ่อนไหวต่อเศรฐกิจของโลกอย่างมาก (๒)ช่องแคบมะละกำ อยู่บริเวณปลายแหลม
มลายูและเป็นช่องแคบที่เชื่อมต่อระหว่างมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิก เป็นช่องแคบที่มีความคับ
คั่งมากที่สุดแห่งหนึ่ง รวมถึงเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าและน้ ามันของหลายประเทศในทวีปเอเซียและรวมทั้ง
ประเทศไทย มหาอ านาจต่างๆรวมทั้งประเทศชายฝั่งจึงให้ความส าคัญต่อสถานการณ์ความมั่นคงในพ้ืนที่
ดังกล่าวมาก นอกจากนี้ ความหนาแน่นของเรือ การลักลอบขนส่งอาวุธและยาเสพติด การหลบหนีเข้าเมือง
โดยผิดกฎหมาย โจรสลัด และการแข่งขันกันขยายอิทธิพลของมหาอ านาจ ยังเป็นความเสี่ยงต่อความมั่นคงใน
ช่องแคบมะละกาด้วย และปัจจุบันมีความเป็นไปได้ที่จะมีการด าเนินการของขบวนการก่อการร้ายต่อ
เป้าหมายในพ้ืนที่บริเวณนี้ และ (๓) ทะเลจีนใต้ เชื่อมต่อระหว่างเอเซียตะวันออกเฉียงเหนือและเอเซีย
ตะวันออกเฉียงใต้ มีความส าคัญต่อประเทศเอเซียตะวันออกและสหรัฐอเมริกาอย่างมาก เพราะเป็นแหล่ง
ทรัพยากรและเส้นทางขนส่งพลังงานจากตะวันออกกลางไปจีน ญี่ปุ่น และภาคตะวันตกของสหรัฐฯ ดังนั้น
ทะเลจีนใต้จึงเป็นพ้ืนที่ที่มีการแข่งขันและความขัดแย้งระหว่าง ๒ มหาอ านาจคือ จีนและสหรัฐฯ นอกจากนี้
การอ้างสิทธิเหนือหมู่เกาะสแปรตลีและพาราเซลซึ่งเป็นแหล่งส ารองน้ ามันจ านวนมาก จึงสร้างความขัดแย้ง
ระหว่างประเทศจีน เวียดนาม ฟิลิปปินส์ บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไต้หวัน อีกด้วย 

๒.๒ บทบำทของมหำอ ำนำจในภูมิภำคเอเซีย-แปซิฟิก 
 ๑) บทบำทของสหรัฐอเมริกำ 

    ในยุคปัจจุบันสหรัฐอเมริกายังคงเป็นผู้น าและเป็นศูนย์กลางของประชาคมระหว่าง
ประเทศ ดังนั้นการด าเนินนโยบายต่างๆของสหรัฐฯ ย่อมมีผลกระทบไปทุกภูมิภาคทั่วโลก ภูมิภาคเอเชีย-
แปซิฟิกยังเป็นพ้ืนที่ทางยุทธศาสตร์ที่สหรัฐอเมริกาให้ความส าคัญอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านความมั่นคงและ
เศรษฐกิจ โดยเฉพาะปัญหาการก่อการร้าย ท าให้สหรัฐฯ ยังคงรักษาความสัมพันธ์อันดีกับประเทศต่างๆ  และ
คงอิทธิพลอยู่ในภูมิภาคนี้ให้มากที่สุด ทั้งสหรัฐฯ ยังค้ าประกันเสรีภาพในการเดินเรือในภูมิภาคนี้ด้วย 
โดยเฉพาะบริเวณช่องแคบมะละกา เนื่องจากสหรัฐฯกังวลว่า กลุ่มผู้ก่อการร้ายอาจโจมตีบริเวณดังกล่าวด้วย
อาวุธที่มีอนุภาพท าลายล้างสูง หรืออาจบุกยึดเรือบรรทุกน้ ามันและบังคับให้พุ่งชนเป้าหมายบริเวณนี้ ซึ่งจะท า
ให้การคมนาคมหยุดชะงัก และส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ต่อระบบเศรษฐกิจสหรัฐฯและเศรษฐกิจโลก ดังนั้น 
 



 

 

 

-ร่าง- 
- ๓๔ - 

สหรัฐฯจึงสนับสนุนในทุกๆ ด้าน เพ่ือให้ประเทศในกลุ่มอาเซียนร่วมมือกันในการต่อต้านกลุ่มก่อการร้าย  
โดยเฉพาะสนับสนุนให้มีการติดตั้งระบบการเฝ้าระวังในการเดินเรือและกิจกรรมต่างๆในทะเล ซ่ึงปัจจุบันมี
สิงคโปร์เป็นพันธมิตรหลักในการด าเนินการเรื่องนี้  ทั้งสนับสนุนให้ประเทศในภูมิภาคร่วมมือกันลาดตระเวน
ในช่องแคบมะละกาอีกด้วย  นอกจากนี้  สหรัฐฯ  ยังพยายามผลักดันให้ประเทศในภูมิภาคเข้าร่วมโครงการ
ป้องกันและสกัดกั้นการแพร่ขยายของอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง  ระบบเครื่องส่ง  และวัสดุอุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้อง  (Proliferation  Security  Initiative – PSI)  ซึ่งในเอเชียแปซิฟิกมีประเทศที่เป็นสมาชิก  ได้แก่  
ออสเตรเลีย  นิวซีแลนด์  มองโกเลีย  ฟิลิปปินส์  สิงคโปร์  ศรีลังกา  และกัมพูชา  โดยไทยยังไม่ได้เข้าร่วม
เป็นสมาชิกแต่อย่างใด  อย่างไรก็ตามไทยได้ให้การสนับสนุน  PSI  อย่างเต็มที่  แต่ต้องสอดคล้องกับกฎหมาย
ภายในของไทยด้วย  อนึ่ง  ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกนอกจากจะเป็นพ้ืนที่ทางยุทธศาสตร์ของสหรัฐฯ  แล้วยัง
เป็นที่ตั้งของประเทศพันธมิตรที่ใกล้ชิดสหรัฐฯอย่างญี่ปุ่นและเกาหลีใต้  สหรัฐฯจึงให้ความส าคัญอย่างมากต่อ
ความมั่นคงในพ้ืนที่ดังกล่าว  ทั้งนี้สหรัฐฯยังมีเป้าหมายอ่ืนที่ส าคัญก็คือการสกัดกั้นการขยายตัวของอิทธิพล
ของประเทศจีนในเอเชียแปซิฟิก   
    ในการป้องกันการก่อการร้ายสหรัฐอเมริกาได้ผลักดันมาตรการต่างๆ  ในด้านความ
ปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับทะเล  เช่น  มาตรการรักษาความปลอดภัยเรือและท่าเรือ  (International  Ship  and  
Port  Facility  Security : ISPS  Code)  มาตรการความปลอดภัยของตู้ขนส่งสินค้า  (Container  Security  
Initiative : CSI)  โครงการตรวจสอบกัมมันตรังสี  (Megaports  Initiative : MI)  การตรวจสอบตู้สินค้าทุกตู้  
(100%  Scanning ในปี  ค.ศ. ๒๐๑๒)  มาตรการความร่วมมือกับศุลกากรของสหรัฐอเมริกาเพ่ือป้องกันการก่อ
การร้าย  (Customs  Trade  Partnerships  Against  Terrorism : C-TPAT)  มาตรการป้องกันการแพร่ขยาย
ของอาวุธท าลายล้างสูง  (Proliferation  Security  Initiative : PSI)  และเสนอแนวคิดด้านการรักษาความมั่นคง
ทางทะเลในภูมิภาค  (Regional  Maritime  Security  Initiative : RMSI)  นอกจากนั้น  สหรัฐฯ  ยังมีการ
ฝึกซ้อมทางทะเล  (SEACAT)  ร่วมกับกองทัพเรือภาค ๓ เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพในการป้องกันของกองทัพเรือ
ไทยด้วย  ปัจจุบันสหรัฐอเมริกาด าเนินนโยบายในการแสวงหาความร่วมมือกับประเทศต่างๆ  ตามแนวทาง 
“Smart  Power” ที่พยายามใช้วิถีทางการทูตควบคู่กับการให้ความช่วยเหลือในด้านการพัฒนาประเทศ 
   ทั้งนี้สหรัฐฯ ได้ให้ความสนใจเรื่องทะเลจีนใต้มากขึ้น สาเหตุส่วนหนึ่ งสืบ
เนื่องมาจากความห่วงกังวลของสหรัฐฯ ต่อการขยายอิทธิพลของจีนในภูมิภาคเอเชีย โดยล่าสุดนางฮิลลารี 
คลินตัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ได้กล่าวในที่ประชุม ASEAN Regional Forum 
ครั้งที่ ๑๗ ที่กรุงฮานอยว่า สหรัฐฯไม่มีเจตนาเข้าข้างประเทศหนึ่งประเทศใดในการแก้ไขความขัดแย้งเรื่อง
กรรมสิทธิ์เหนือหมู่เกาะสแปรตลีและพาราเซลในทะเลจีนใต้  แต่ประเด็นดังกล่าวนับเป็นเรื่องส าคัญล าดับต้น
ของการทูตสหรัฐฯ และการคงไว้ซึ่งเสรีภาพในการเดินเรือตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศถือเป็น
ผลประโยชน์แห่งชาติของสหรัฐฯ โดยสหรัฐฯจะสนับสนุนกระบวนการทางการทูตเพ่ือแก้ไขปัญหาการอ้าง
สิทธิในพ้ืนที่ดังกล่าว และพร้อมจะช่วยอ านวยความสะดวกในเรื่องมาตรการเสริมสร้างความเชื่อมั่นที่จะ
น าไปสู่การช่วยลดความขัดแย้งในทะเลจีนใต้ ดังนั้น ประเด็นนี้จะเป็นประเด็นที่น่าจับตามองถึงบทบาทของ
สหรัฐฯ ซึ่งจะเกี่ยวโยงไปถึงบทบาทของจีน และประเทศอ่ืนๆในอาเซียนที่อ้างสิทธิเหนือหมู่เกาะในทะเลจีนใต้
ต่อไป 
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   ๒) บทบำทของจีน 
    จีนมุ่งเสริมสร้างศักยภาพและบทบาทด้านความมั่นคงทางทะเลในภูมิภาคให้มี
เสถียรภาพและประโยชน์ต่อประเทศจีนมากยิ่งขึ้น อย่างน้อยก็เพ่ือให้สมดุลกับผลประโยชน์ทางเศษฐกิจและ
การเติบโตอย่างรวดเร็วของจีน โดยจีนวางบทบาทของตนในฐานะที่เป็นมหาอ านาจที่มีความรับผิดชอบ 
(Responsible Power) โดยมุ่งกระชับความสัมพันธ์อันดีกับประเทศในภูมิภาคเอเซีย -แปซิฟิก และกลุ่ม
ประเทศตะวันออกกลางและแอฟริกา ควบคู่ไปกับการส่งเสริมความร่วมมือกับนานาประเทศในระดับพหุภาคี 
ซึ่งนอกจากมีการกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจแล้ว จีนยังเน้นความร่วมมือทางด้านความมั่นคงมากขึ้น
ด้วย โดยชูแนวคิดความมั่นคงใหม่ ที่เน้นการสร้างความเข้าใจและความไว้วางใจของประเทศต่างๆ และมุ่งให้
นานาชาติค านึงถึงความมั่นคงร่วมกัน (Collective Security) เพ่ือไม่ให้เกิดความหวาดระแวงจีนในการ
เพ่ิมพูนอ านาจทั้งทางเศรษฐกิจและทางทหาร 
    นอกจากนี้ เศรษฐกิจของจีนต้องพ่ึงพาน้ ามันจากต่างประเทศเกือบทั้งหมด โดย 
ร้อยละ ๘๐ ของน้ ามันที่ใช้ในจีนขนส่งผ่านมหาสมุทรอินเดีย ส่งผลให้จีนมุ่งสู่มหาสมุทรอินเดียในทุกทางเพ่ือ
สร้างความมั่นคงให้แก่เส้นทางขนส่งน้ ามันและสินค้าของตน โดยใช้ยุทธศาสตร์ “String of pearls 
strategy” ซึ่งมีทิศทางที่ส าคัญ ได้แก่  (๑) การมุ่งเปิดความสัมพันธ์กับประเทศมุสลิมในเอเซียกลาง โดยมี
โครงการสร้างทั้งเส้นทางรถไฟและท่อน้ ามัน (๒) การสร้างท่าเรือและพยายามควบคุมการเดินเรือในจุด
ยุทธศาสตร์บริเวณเอเซียใต้ เช่น สร้างท่าเรือกวาดาร์บริเวณช่องแคบฮอร์มุส สร้างท่าเรือในศรีลังกาและบัง
คลาเทศ โครงการวางท่อน้ ามันจากปากีสถานสู่จีน ตลอดจนเส้นทางรถไฟเชื่อมท่าเรือในพม่า เป็นต้น และ 
(๓) การสร้างมณฑลยูนนานให้เป็นจุดเชื่อมต่อกับประเทศอาเซียนและกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ าโขง รวมทั้งสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับพม่า และส่งเสริมให้ประเทศไทยขุด “คลองกระ” ในฐานะทางเลือกกรณีช่องแคบมะ
ละกาประสบปัญหาด้วย  

   ส าหรับสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาค จีนยังคงสนับสนุนแนวทางสันติในการ
แก้ไขปัญหาขัดแย้งต่อไป โดยคัดค้านการแทรกแซง (Intervention) และเน้นย้ าถึงความส าคัญในการปกป้อง
สิทธิอธิปไตยของตน ส าหรับปัญหาในทะเลจีนใต้และทะเลจีนตะวันออก จีนหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้า และมุ่ง
การพัฒนาร่วม ขณะเดียวกันก็ไม่ต้องการให้มหาอ านาจใดมีอิทธิพลครอบง าเส้นทางเดินเรือส าคัญ พร้อมให้
ความร่วมมือในการต่อต้านภัยคุกคามทางทะเล และในระยะ ๓ – ๔ ปีที่ผ่านมา จีนเน้นการฝึกร่วมทางทะเล
กับประเทศต่างๆ มากขึ้น จีนยังมีนโยบายมุ่งพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพเรือให้สูงขึ้นเพ่ือคุ้มครอง  
อาณาเขตและผลประโยชน์ทางทะเล รวมถึงการปฏิบัติการป้องกันชายฝั่งทางยุทธศาสตร์ระยะไกล ทั้งนี้ การ
พัฒนากองทัพเรือของจีน ท าให้หลายประเทศในภูมิภาคเกิดความกังวลและพยายามพัฒนาศักยภาพ
กองทัพเรือของตนด้วย 
   ๓) บทบำทของญ่ีปุ่น 
     ญี่ปุ่นได้เพ่ิมบทบาทของตนเองในเวทีการเมืองและความมั่นคงระหว่างประเทศ  ทั้ง
ในระดับภูมิภาคและระดับโลกมากขึ้น หลังจากในอดีตท่ีหลีกเลี่ยงการมีบทบาทในเรื่องดังกล่าว เนื่องจากเกรง 
ว่าจะท าให้ประเทศเพ่ือนบ้านในเอเชียมีความหวาดระแวงการครอบง าของญี่ปุ่น ปัจจุบันญี่ปุ่นยังคงด าเนิน
นโยบายต่างประเทศที่สอดคล้องกับสหรัฐอเมริกา โดยคงความสัมพันธ์และรักษาผลประโยชน์ ร่วมกันอย่าง
แน่นแฟ้นต่อไป ประกอบกับญี่ปุ่นต้องการแสดงบทบาทให้สมกับเป็นประเทศมหาอ านาจเพ่ือรักษาและ
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ส่งเสริมผลประโยชน์ของตนเอง องค์การหรือสถาบันระหว่างประเทศ เช่น สหประชาชาติ (UN), ธนาคารโลก 
(World Bank), กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) และเวทีความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-
แปซิฟิค (APEC) จึงเป็นช่องทางที่ญี่ปุ่นใช้ในการแสดงบทบาทได้อย่างเต็มที่ โดยไม่ต้องเกรงว่าจะถูก
หวาดระแวงจากประเทศเพ่ือนบ้านในเอเชียเหมือนในอดีต โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทในด้านการรักษา
สันติภาพร่วมกับสหประชาชาติ  
    ส าหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จัดได้ว่ามีความส าคัญต่อญี่ปุ่นทั้งด้าน
เศรษฐกิจ และการเมือง  ในด้านเศรษฐกิจ ภูมิภาคนี้เป็นแหล่งทรัพยากร แหล่งลงทุน ฐานการผลิต และตลาด
ที่ส าคัญ โดยญี่ปุ่นต้องพ่ึงพาวัตถุดิบหลายชนิดจากภูมิภาคนี้ แต่ในปัจจุบันอิทธิพลของจีนได้แพร่ขยายลงมาใน
ภูมิภาคนี้อย่างรวดเร็ว ท าให้ญี่ปุ่นต้องแข่งขันอิทธิพลทางเศรษฐกิจกับจีนมากขึ้น นอกจากนี้แล้วพ้ืนที่นี้ยังเป็น
ยุทธศาสตร์ส าคัญของญี่ปุ่นที่จะต้องรักษาไว้ให้ได้ ญี่ปุ่นต้องพ่ึงพาทะเลในภูมิภาคนี้อย่างมาก ในฐานะที่เป็น
เส้นทางเดินเรือที่ส าคัญทั้งของการล าเลียงวัตถุดิบและสินค้าส่งออก ญี่ปุ่นต้องอาศัยพลังงานด้านน้ ามันที่มา
จากตะวันออกกลาง และสินค้าประมาณร้อยละ ๔๐ ของปริมาณการค้าขายกับต่างประเทศทั้งหมดของญี่ปุ่น
ต้องล าเลียงผ่านพ้ืนที่นี้ หากเกิดความไม่ปลอดภัยหรือมีอุปสรรคในการขนส่งแล้ว ย่อมส่งผลกระทบอย่าง
รุนแรงต่อญี่ปุ่น ดังนั้นญี่ปุ่นจึงพยายามสร้างความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆ ในกลุ่มอาเซียนทั้งในแบบทวิภาคี
และพหุภาคี ในฐานะหุ้นส่วนด้านความมั่นคง (Security Partner) เพ่ือให้เกิดสันติภาพและความมั่นคง ด้วย
การช่วยเหลือสนับสนุนทั้งทางด้านการเงิน การศึกษา และเครื่องมือที่ใช้ในการรักษาความปลอดภัยในทะเล
แก่หลายประเทศ โดยเฉพาะในปัจจุบันที่ระบบโลกเป็นระบบหลายขั้วอ านาจ ดังนั้นการแข่งขันกันแสวงหา
พันธมิตร เพ่ือถ่วงดุลอ านาจระหว่างประเทศมหาอ านาจจึงเป็นเรื่องส าคัญ เช่น การที่ญี่ปุ่นพยายามผลักดัน
แนวคิดเรื่องประชาคมเอเชียตะวันออก ที่มีญี่ปุ่นเป็นแกนน าร่วมกับประเทศกลุ่มอาเซียนให้เกิดผลเป็น
รูปธรรมโดยเร็ว รวมไปถึงกระชับความสัมพันธ์ทางการทหารกับประเทศอินเดียและกลุ่มประเทศอาเซียน เพ่ือ
สกัดกั้นอิทธิพลของจีนที่ก าลังแผ่กว้างในภูมิภาคเอเชียตะวันออก อาเซียนจึงกลายเป็นจุดยุทธศาสตร์ส าคัญที่
เต็มไปด้วยการแข่งขันกันของชาติมหาอ านาจต่างๆ 
   ๔) บทบำทของอินเดีย 
    ไทยกับอินเดียมีอาณาเขตทางทะเลติดต่อกันทางด้านทะเลอันดามัน ทางตะวันออก
ของหมู่เกาะนิโคบาร์ของอินเดีย แนวเขตแดนทางทะเลมีความยาวประมาณ ๑๑๔ ไมล์ทะเล ปัญหาทางทะเล
ส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการที่เรือประมงไทยเข้าไปลักลอบท าประมงในเขตเศรษฐกิจจ าเพาะของอินเดีย และ
การลักลอบล าเลียงสิ่งผิดกฎหมายต่างๆ ในด้านความมั่นคงมีการจัดตั้งคณะท างานความร่วมมือด้านความ
มั่นคงไทย – อินเดีย โดยมีส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลัก ในส่วนกองทัพเรือได้มีการ
จัดตั้งคณะท างานร่วมเพ่ือการจัดระเบียบทางทะเลไทย – อินเดีย โดยมีการจัดประชุมร่วมในปลายปี ๒๕๔๖ 
เพ่ือจัดท าร่างบันทึกความเข้าใจ (MOU) และระเบียบปฏิบัติประจ า (SOP) เพ่ือการร่วมลาดตระเวนทางทะเล 
(Coordinated Patrol) ตามแนวเขตแดนทางทะเลและพ้ืนที่ใกล้เคียงของทั้งสองประเทศ และจัดตั้งช่องทาง
การติดต่อสื่อสารทั้งในระดับศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ ศูนย์บัญชาการในพ้ืนที่ และระหว่างเรื อกับเรือที่
ปฏิบัติการในพ้ืนที่ โดยได้มีการลงนามตามข้อตกลงดังกล่าวอย่างเป็นทางการเมื่อ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๘ 
นอกจากความร่วมมือดังกล่าว กองทัพเรือไทยกับอินเดียยังได้มีการแลกเปลี่ยนการเยือนและการเยี่ยมเมืองท่า 
รวมทั้งการศึกษาในหลักสูตรส าคัญของกองทัพเรืออินเดียอย่างสม่ าเสมอ 
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    อินเดียยังคงให้ความส าคัญกับนโยบายเสริมสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือน
บ้านและประเทศในภูมิภาคอ่ืนๆ โดยเฉพาะกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อินเดียใช้นโยบายมุ่ง
ตะวันออก (Look East) เพ่ือโดดเดี่ยวปากีสถานและถ่วงดุลอ านาจกับจีน โดยมองว่า การขยายอิทธิพลของ
จีนในภูมิภาคเอเซีย-แปซิฟิก โดยเฉพาะมหาสมุทรอินเดีย เป็นการคุกคามอินเดียทั้งทางตรงและทางอ้อม 
อินเดียยังให้ความส าคัญต่อการค้ าประกันเสรีภาพในการเดินเรือและความปลอดภัยของเส้นทางเดินเรือ และ
พยายามรักษาเขตอิทธิพลของตนในน่านน้ าอินเดีย นอกจากนี้อินเดียยังมีนโยบายเร่งเปิดความสัมพันธ์กับ
มหาอ านาจอื่นๆ โดยไม่เลือกฝ่าย เพ่ือเสริมสร้างระบบหลายขั้วอ านาจขึ้นในโลกและเป็นการแสดงอิทธิพลใน
ภูมิภาคเอเชียใต้และมหาสมุทรอินเดีย โดยอาศัยกลไกความร่วมมือระหว่างประเทศที่ส าคัญ เช่น การประชุม
ความร่วมมือด้านความมั่นคงของอาเซียนหรือ ASEAN Regional Forum (ARF)  การประชุมสุดยอดเอเซีย
ตะวันออก (East Asia Summit - EAS) และการประชุมสุดยอดผู้น าประเทศอาเซียน+๓ และอาเซียน+๖ 
รวมทั้งในระยะ ๕ ปีข้างหน้า อินเดียจะยังใช้หลักนิยมทางทะเล ซึ่งให้ความส าคัญต่อการปฏิบัติการทางทะเล
เชิงรุกและเสริมสร้างขดีความสามารถของกองทัพเรือ ทั้งนี้ อินเดียได้กลายเป็นชาติที่ ๖ ต่อจาก สหรัฐอเมริกา 
รัสเซีย สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส และจีน ที่สามารถพัฒนาเรือด าน้ าพลังนิวเคลียร์ ซึ่งสามารถบรรทุก
ขีปนาวุธวิถีโค้งติดหัวรบนิวเคลียร์ได้ ซึ่งได้ท าให้ความตึงเครียดในมหาสมุทรอินเดียมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้น 
โดยเฉพาะเมื่อจีนพยายามขยายอิทธิพลมาเข้ามาในมหาสมุทรดังกล่าวมากขึ้น  
   ๕) บทบำทของรัสเซีย 
   รัสเซียได้กลับมามีบทบาทในฐานะมหาอ านาจของโลกอีกครั้ง ถึงแม้ว่าจะไม่โดดเด่น
เท่าที่เคยเป็นมาในยุคสงครามเย็น จากลักษณะทางภูมิศาสตร์ของประเทศที่มีพ้ืนที่ครอบคลุมทั้งทวีปยุโรป
และเอเชีย ท าให้ต้องด าเนินนโยบายต่างประเทศที่มุ่งสู่หลายทิศ (Multi - Vectored Policy) รัสเซียมี
จุดมุ่งหมายที่จะสร้างระบบหลายขั้วอ านาจในเวทีการเมืองโลก (Multi-polar System) เช่นเดียวกับจีนและ
อินเดีย เพ่ือลดบทบาทของสหรัฐฯในฐานะผู้น าโลกลง ทั้งยังคงบทบาทตนในการแก้ไขปัญหาบนคาบสมุทร
เกาหลี  รวมไปถึงการเข้าเป็นพันธมิตรใกล้ชิดกับอิหร่าน เพ่ือถ่วงดุลอ านาจสหรัฐฯ และพยายามเข้าไปมี
อิทธิพลในตะวันออกกลาง มีการสร้างความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆ โดยเฉพาะกับจีนและอินเดียในลักษณะ
หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ (Strategic Partner) ถึงแม้ความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับสหรัฐอเมริกาจะพัฒนาไป
ด้วยดี แต่ยังมีหลายประเด็นที่เป็นความขัดแย้ง เช่น การซ้อมรบของนาโต้กับจอร์เจีย การติดตั้งระบบป้องกัน
ขีปนาวุธ (Missile Defense) ของสหรัฐฯในยุโรปตะวันออก เป็นต้น ส าหรับการสร้างความสัมพันธ์กับ
ประเทศเอเซียตะวันออกของรัสเซียมุ่งเน้นในเรื่องของเศรษฐกิจ โดยมองว่าเศรษฐกิจในภูมิภาคนี้แนวโน้มมี
อนาคตที่จะเติบโตเพ่ิมมากขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงพยายามรวมเศรษฐกิจของรัสเซียมาผูกไว้เป็นหนึ่งเดียวกับ
เศรษฐกิจในภูมิภาคนี้มากขึ้น โดยเฉพาะศักยภาพในการเป็นตลาดรองรับสินค้าอาวุธยุทโธปกรณ์ เทคโนโลยี
ด้านการทหารและพลังงานของรัสเซีย  
    ทั้งรัสเซียเป็นหนึ่งในประเทศกลุ่ม BRIC อันได้แก่ บราซิล รัสเซีย อินเดีย และจีน 
ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศก าลังพัฒนาที่มีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูง และก าลังก้าวขึ้นมามีบทบาทและ
อ านาจต่อรองในเวทีการเมืองระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งรัสเซียเป็นประเทศที่มีพ้ืนที่เป็นอันดับหนึ่ง
ของโลก มีปริมาณพลังงานส ารองตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ และปัจจุบันนี้รัสเซียเป็น
ประเทศที่มีก าลังการผลิตน้ ามันมากที่สุดของโลก ทั้งนี้  รัสเซียยังคงให้ความส าคัญและมีบทบาทในภูมิภาค
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เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีแนวทางสร้างความสัมพันธ์กับจีนและอินเดียในฐานะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ 
รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์กลุ่มประเทศเอเซียตะวันออกและอาเซียน รวมไปถึงการเข้าเป็นพันธมิตรใกล้ชิดกับ
ประเทศอิหร่านซึ่งก าลังมีความขัดแย้งกับสหรัฐฯ เพ่ือถ่วงดุลอ านาจสหรัฐฯและพยายามเข้าไปมีอิทธิพลใน
กลุ่มประเทศตะวันออกกลาง นอกจากนี้แล้ว ภูมิภาคเอเซีย-แปซิฟิกและมหาสมุทรอินเดียยังเป็นเส้นทาง
เดินเรือที่ส าคัญระหว่างภาคตะวันออกและภาคตะวันตกของรัสเซีย ดังนั้นสถานการณ์ความมั่นคงใดๆที่
เกิดข้ึนในบริเวณดังกล่าวย่อมเป็นที่สนใจและต้องการเข้ามามีบทบาทของรัสเซียด้วย 

   ๖) บทบำทของออสเตรเลีย 
   ออสเตรเลียมีลักษณะเป็นเกาะที่มีทะเลล้อมรอบ โดยมีพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจจ าเพาะ
รวมกันกว่า ๖.๗ ล้านตารางกิโลเมตร ท าให้ออสเตรเลียให้ความส าคัญกับภัยคุกคามและปัญหาทางทะเลเป็น
อย่างมาก เพราะสามารถเข้าถึงออสเตรเลียได้รอบด้านและยากต่อการตรวจพบ รวมทั้งการที่ออสเตรเลียเป็น
พันธมิตรที่เหนียวแน่นของสหรัฐอเมริกา จึงล่อแหลมต่อการตกเป็นเป้าหมายโจมตีของกลุ่มก่อการร้าย 
ออสเตรเลียจึงให้ความส าคัญต่อความมั่นคงทางทะเลโดยเฉพาะภัยจากการก่อการร้ายทางทะเล ในระดั บ
นโยบาย รัฐบาลออสเตรเลียได้ยึดถือยุทธศาสตร์การเป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดกับสหรัฐอเมริกาในด้านความมั่นคง
ในทุกประเด็นมาโดยตลอด  และให้กระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงกลาโหมบทบาทอย่างส าคัญใน
การด าเนินนโยบายด้านความมั่นคงทางทะเลและการผลักดันมาตรการหรือความร่วมมือระหว่างประเทศ 
โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ตามแนวทางและความคิดริเริ่มของสหรัฐอเมริกาเป็นหลัก รวมทั้งลักษณะ
ที่ตั้งของประเทศออสเตรเลียที่มีความใกล้ชิดกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ท าให้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน
ภูมิภาคนี้จึงส่งผลกระทบต่อออสเตรเลียอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ออสเตรเลียจึงให้ความสนใจเกี่ยวกับความมั่นคง
ในกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในเรื่องภัยคุกคามและอาชญากรรมข้ามชาติ 
อาทิ การก่อการร้าย การค้ามนุษย์ การหลบหนีเข้าเมือง และยาเสพติด ฯลฯ ออสเตรเลียจึงพยายามเข้ามามี
บทบาทในภูมิภาคนี้ โดยการสร้างความสัมพันธ์และให้การสนับสนุนช่วยเหลือประเทศต่างๆ เพ่ือแก้ไขปัญหา
ก่อนที่จะลุกลามไปถึงประเทศตน ทั้งนี้ ในประเด็นเรื่องการหลบหนีเข้าเมืองทางทะเล โดยเฉพาะการลักลอบ
เข้าเมืองของชาวศรีลังกาและอัฟกันที่เพ่ิมสูงขึ้นอย่างชัดเจน ได้กลายเป็นกระแสกดดันรัฐบาลให้ด าเนินการ
อย่างเข้มงวดต่อประเด็นปัญหาดังกล่าว 
   ในระดับปฏิบัติ หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบด้านความมั่นคงทางทะเลโดยเฉพาะ
ด้านที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงทางด้านการทหาร คือ กองทัพออสเตรเลีย ซึ่งประกอบด้วยก าลังของ
กองทัพเรือ กองทัพบก และกองทัพอากาศ ส่วนงานในด้านความมั่นคงทางทะเลเกี่ยวกับการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในมิติของการบังคับใช้และรักษากฎหมาย เป็นความรับผิดชอบของ Border 
Protection Command ซึ่งเป็นหน่วยงานที่บูรณาการก าลังจากทหารและพลเรือน (Coordinating 
Command) ลักษณะเดียวกับหน่วยยามฝั่ง (Coast Guard) ของสหรัฐอเมริกา  

๗) บทบำทของกลุ่มประเทศอำเซียน 
    อาเซียนและประเทศคู่เจรจาให้ความส าคัญกับประเด็นความมั่นคงทางทะเลเพ่ิม
มากขึ้น โดยเน้นการเสริมสร้างขีดความสามารถเพ่ือรับมือกับภัยคุกคามความมั่นคงรูปแบบใหม่ เช่น ปัญหา
โจรสลัด อาชญากรรมข้ามชาติ การจัดการกับภัยพิบัติ ฯลฯ โดยได้พัฒนากรอบความร่วมมือด้านความมั่นคง
ทางทะเลต่างๆ ขึ้นรองรับ เช่น ASEAN Regional Forum (ARF) นอกจากนี้ การจัดตั้งประชาคมการเมือง
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และความมั่นคงอาเซียนในปี ๒๕๕๘ ยังได้ระบุให้มีการจัดตั้ง ASEAN Maritime Forum และส่งเสริมความ
ร่วมมือในเรื่องความมั่นคงทางทะเลอีกด้วย อนึ่ง ในปี ๒๕๕๓ เขตการค้าเสรีอาเซียนได้มีผลบังคับใช้อย่างเป็น
ทางการ ซึ่งส่งผลให้ปริมาณการค้าและการขนส่งทางทะเลเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไทยจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องมีการเตรียมตัวและมีแผนรองรับต่อสถานการณ์ดังกล่าว 
 

๓. สถำนกำรณ์ควำมม่ันคงทำงทะเลไทยกับประเทศเพื่อนบ้ำน 
   ในอนาคตประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อาจมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง แต่ไม่
น่าจะส่งผลกระทบต่อภูมิภาคมากนัก รวมไปถึงหลายประเทศมีแนวโน้มในการเพ่ิมศักยภาพของกองทัพอย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติตน และอาจน าไปสู่ภาวะตึงเครียดได้ใน
บางพ้ืนที่ โดยสถานการณ์ของประเทศเพ่ือนบ้านที่มีผลกระทบต่อการจัดการทางทะเลของไทย สามารถสรุป
สาระที่ส าคัญเป็นรายประเทศได้ ดังนี้ 

๓.๑ พม่ำ 
    ๑)  ปัญหำเขตแดนทำงทะเลที่ยังไม่สำมำรถตกลงได้ คือ บริเวณเขตแดนจากจุด
ที่อยู่เหนือหมู่เกาะสุรินทร์เข้ามาจนถึงปากแม่น้ ากระบุรี จังหวัดระนอง การอ้างกรรมสิทธิ์เหนือเกาะหลาม  
เกาะคัน และเกาะขี้นก ซึ่งทั้งสองฝ่าย (ไทย-พม่า) อ้างอธิปไตยเหนือดินแดนเกาะทั้งสาม โดยสถานะปัจจุบัน
ยังไม่มีข้อยุติ และถ้าปล่อยไว้โดยไม่รีบแก้ไขอาจน ามาสู่การเผชิญหน้าระหว่างก าลังทางเรือของทั้งสองฝ่ายได้ 
   ๒)  ปัญหำยำเสพติด จากการที่ไทยได้มีนโยบายเชิงรุกในการปราบปรามอย่าง
ต่อเนื่อง ท าให้ปริมาณยาเสพติดในประเทศลดน้อยลง แต่ยังคงปรากฎการผลิต การขนส่ง และการค้าจากชน
กลุ่มน้อยในพม่า เพ่ือระบายยาเสพติดที่ตกค้างและทดแทนรายได้ที่หายไปจากการจับกุมและปราบปราม
อย่างหนักของไทยโดยเฉพาะในภาคเหนือ กลุ่มผู้ผลิตและผู้ค้าในฝั่งพม่าได้ปรับเปลี่ยนวิธีการลักลอบน าเข้ามา
พักรอในฝั่งไทยเพ่ือป้องกันการตรวจจับ และมีความเป็นไปได้ในการเปลี่ยนเส้นทางโดยใช้ทางทะเลแทน 
   ๓)  ปัญหำผู้หลบหนีเข้ำเมืองสัญชำติพม่ำ จากปัญหาทางการเมืองภายในของ
พม่าและผลกระทบจากนโยบายคว่ าบาตรทางเศรษฐกิจของประเทศมหาอ านาจต่อพม่า ท าให้เกิดการว่างงาน
และปัญหาทางสังคม ส่งผลให้มีการหลบหนีเข้าเมืองมาในเขตไทย ด้วยเหตุผลทางด้านเศรษฐกิจ ประกอบกับ
ประเทศไทยขาดแคลนแรงงานบางประเภท และผู้ประกอบการได้ประโยชน์จากแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้า
เมืองดังกล่าว  เพ่ือลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านราคากับประเทศคู่แข่งทาง
การค้า แต่ส่งผลกระทบต่อแรงงานไทยทั้งโอกาสและค่าจ้างที่ถูกกดให้ต่ าลง รวมทั้ง ในอนาคตหากขาดการ
ควบคุมและการบริหารจัดการที่เป็นระบบจะสร้างปัญหาเรื้อรังด้านสังคม โดยเฉพาะปัญหาอาชญากรรมและ
ปัญหาชนกลุ่มน้อย ทั้งนี้ ในกรณีชาวโรฮิงญาที่ถูกกดดันจากรัฐบาลบังกลาเทศเพ่ิมมากขึ้นเพ่ือให้เดินทางกลับ
พม่านั้น จึงมีความเป็นไปได้ท่ีอาจมีความพยายามในการเดินทางเข้ามาหาโอกาสทางเศรษฐกิจในประเทศที่ ๓ 
ผ่านทางน่านน้ าไทย ซึ่งเป็นประเด็นที่จ าเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด 
   ๔)  ปัญหำประมง รัฐบาลพม่าให้ความส าคัญกับการรักษาผลประโยชน์ทางทะเล
และทรัพยากรสัตว์น้ าเป็นอย่างมาก ส่งผลให้มีการเข้มงวดในการตรวจและพิจารณาการให้สัมปทานการท า
ประมงในเขตน่านน้ าพม่า และสั่งการให้ทหารเรือเข้มงวดในการจับกุมเรือประมงต่างชาติที่ลักลอบเข้ามาท า
ประมงในเขตน่านน้ าและเขตเศรษฐกิจจ าเพาะ จึงท าให้เรือไทยถูกจับกุมอยู่เสมอ 
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   ๕) กำรเติบโตด้ำนเศรษฐกิจและสังคมของพม่ำ พม่ามีการเติบโตในด้านธุรกิจส่ง
ก๊าซธรรมชาติจากนอกชายฝั่งทะเลเป็นสินค้าออกอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นรายได้หลักในการน าไปพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม ประเทศตะวันตก ประเทศเพ่ือนบ้าน รวมถึงประเทศไทย ต่างก็สนใจที่จะเข้าไปลงทุนใน
การส ารวจขุดเจาะน้ ามันและก๊าซธรรมชาตินอกชายฝั่งทะเลของพม่า รวมไปถึงการที่พม่าเร่งสร้างระบบ
โครงสร้างพ้ืนฐานซึ่งจะเป็นการดึงดูดนักลงทุนต่างชาติเข้าไปมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การที่พม่ามีทรัพยากร
จ านวนมาก ขณะที่นานาชาติมีความต้องการมากขึ้น ท าให้ท่าทีของชาติมหาอ านาจต่างๆต่อรัฐบาลพม่าแข็ง
กร้าวมากขึ้น 

๓.๒ มำเลเซีย 
    ๑)  ปัญหำเขตแดนทำงทะเล ทั้งไทยและมาเลเซียได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ 
(MOU) เมือ่ ๒๑ ก.พ. ๒๕๒๒ ก าหนดให้พ้ืนที่ทับซ้อนทางทะเล ๗,๒๕๐ ตารางกิโลเมตร เป็นพ้ืนที่พัฒนาร่วม 
(Joint Development Area - JDA) โดยร่วมกันแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรในพ้ืนดินใต้ทะเลและ
แบ่งปันบนพ้ืนฐานของความเท่าเทียมกัน อย่างไรก็ตามปัญหา ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความอ่อนไหวต่อ
เส้นเขตแดนทางทะเลของไทยที่ลากผ่านเขตพ้ืนที่พัฒนาร่วมดังกล่าวที่มีทรัพยากรด้านพลังงานที่ส าคัญ 
   ๒)  ปัญหำผู้ก่อควำมไม่สงบ มาเลเซียให้ความร่วมมือกับไทยมากขึ้นในการแก้ไข
ปัญหากลุ่มโจรที่เคลื่อนไหวอยู่ในบริเวณชายแดนไทย–มาเลเซียเพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะการลาดตระเวนร่วม
บริเวณชายแดน (Joint Border Patrol) ถึงแม้ว่าจะยังไม่ร่วมมือเต็มที่ แต่ก็ท าให้กลุ่มก่อการร้ายเคลื่อนไหว
ท าได้ยากข้ึน 
   ๓)  ปัญหำประมง มาเลเซียได้ออกกฎหมายเกี่ยวกับการประมงครอบคลุมเขต
เศรษฐกิจจ าเพาะ (Maritime Fishery Zone) ก าหนดให้เรือประมงที่เดินทางผ่านน่านน้ ามาเลเซียต้องแจ้งให้
มาเลเซียทราบล่วงหน้า และเก็บอุปกรณ์ท าการประมงให้เรียบร้อย ซึ่งปัจจุบันเรือประมงไทยมีความเข้าใจ
และปฏิบัติตามที่ทางการมาเลเซียก าหนด จึงท าให้ปัญหาการถูกจับกุมน้อยลง นอกจากนี้ มาเลเซียยังได้
อนุญาตให้เรือประมงไทยท าประมงในเขตเศรษฐกิจจ าเพาะได้ แต่ต้องเป็นไปในลักษณะของการร่วมทุนกับ
บริษัทประมงของมาเลเซียเท่านั้น โดยการให้เอกชนมาเลเซียเช่าเรือไทยและชักธงมาเลเซีย 

๓.๓ กัมพูชำ 
    ๑)  ปัญหำพื้นที่อ้ำงสิทธิทับซ้อนทำงทะเล  การเจรจากรณีพ้ืนที่ทับซ้อนทางทะเล
ระหว่างไทย – กัมพูชาได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งกรณีเขาพระวิหาร และมีแนวโน้มพัฒนาตัวไปสู่ความ
ขัดแย้งที่เพ่ิมมากข้ึน  
   ๒)  ปัญหำยำเสพติด จากนโยบายปราบปรามยาเสพติดของไทย ท าให้ผู้ค้าด้าน
พม่าและลาวเปลี่ยนฐานผลิตและเส้นทางล าเลียงผ่านมาทางแม่น้ าโขงเข้าสู่ลาวและกัมพูชาเพ่ือส่งผ่านไทย
และน าไปประเทศที่ ๓ โดยใช้ไทยเป็นทางผ่าน รวมทั้งมีการล าเลียงยาเสพติดผ่านทางทะเลด้วย 
   ๓)  ปัญหำประมง ปัจจุบันกัมพูชาได้อนุญาตให้ไทยท าประมงในเขตเศรษฐกิจ
จ าเพาะไดใ้นรูปแบบของตั๋วท้องถิ่น โดยเฉพาะในเขตเกาะกง ซึ่งไม่ได้อยู่ในความดูแลของรัฐบาลกลางกัมพูชา  
ในขณะนี้รัฐบาลท้องถิ่นดูแลไม่ทั่วถึงท าให้เกิดการทุจริต จึงมีปัญหาการลักลอบท าการประมง ปัญหา
เรือประมงมีพฤติกรรมเป็นโจรสลัด และปัญหาการท าประมงล้ าแดนซึ่งส่วนหนึ่งมาจากเขตแดนทางทะเลที่ยัง
ตกลงกันไม่ได ้ 
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๓.๔ เวียดนำม 
    ๑)  ปัญหำประมง เวียดนามอนุญาตให้เรือประมงไทยเข้าไปท าประมงในลักษณะ
การเช่าเรือเข้าไปท าการประมง แต่ยังไม่มีเรือประมงไทยเข้าไปท าประมงในน่านน้ าเวียดนามโดยถูกต้อง จึงมี
การลักลอบเข้าไปท าประมงอยู่เสมอ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันพบว่ามีเรือประมงของเวียดนามจ านวนมากรุกล้ า
เข้ามาในเขตเศรษฐกิจของไทยอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งจ าเป็นต้องมีมาตรการแก้ไขโดยเร่งด่วน 

๓.๕ อินโดนีเซีย 
    ๑) ปัญหำเขตแดน ไทยกับอินโดนีเซียได้เคยท าข้อตกลงแบ่งเขตไหล่ทวีปแล้วเสร็จ
ในปี ๒๕๒๑ อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ปี ๒๕๔๖ อินโดนีเซียเริ่มขอเจรจาแบ่งเขตเศรษฐกิจจ าเพาะกับไทย 
เนื่องจากอินโดนีเซียเห็นว่าระบอบเขตไหล่ทวีปกับเขตเศรษฐกิจจ า เพาะแตกต่างกัน ดังนั้น เส้นแบ่งเขต
เศรษฐกิจจ าเพาะจึงไม่จ าเป็นจะต้องเป็นเส้นเดียวกับเส้นแบ่งเขตไหล่ทวีป ซึ่งปัจจุบันกระบวนการเจรจายัง
ด าเนินอยู่    
    ๒) ปัญหำประมง  อินโดนีเซียประกาศห้ามเรือประมงต่างชาติเข้าไปท าการประมง
ในน่านน้ าอินโดนีเซียโดยเด็ดขาด ยกเว้นเรือประมงที่จดทะเบียบกับบริษัทของอินโดนีเซีย  หรือร่วมทุนกับ
อินโดนีเซียเท่านั้น ทั้งนี้ กฎหมายประมงอินโดนีเซียฉบับใหม่ ที่ ๔๕/๒๐๐๙ ซึ่งแก้ไขปรับปรุงกฎหมายประมง 
ฉบับที่ ๓๑/๒๐๐๔ ได้มีผลบังคับใช้แล้ว โดยมีเนื้อหาบางส่วน (อาทิ มาตรการเผา/จมเรือประมงต่างชาติที่เข้า
ไปท าการประมงผิดกฎหมายในน่านน้ าอินโดเซีย) ขัดกับบทบัญญัติของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย
กฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ ซึ่งอินโดนีเซียเป็นรัฐภาคีอยู่ นอกจากนี้ ไทยและอินโดนีเซียได้ก าหนดกรอบความ
ร่วมมือด้านการประมง โดยมีคณะอนุกรรมการความร่วมมือด้านการประมง ภายใต้คณะกรรมาธิการร่วมไทย 
– อินโดนีเซีย เป็นกลไกหลักเพ่ือพัฒนาความร่วมมือ และแก้ไขปัญหาด้านการประมง 

 
๔. สถำนกำรณ์ควำมม่ันคงในพื้นที่ทำงทะเลของไทย 

   ๔.๑ ปัญหำกำรท ำลำยสิ่งแวดล้อมโดยมนุษย์  ความหลากหลายทางชีวภาพเป็น
องค์ประกอบที่ส าคัญต่อความเป็นอยู่ของชีวิตมนุษย์ แต่การพัฒนาโดยไม่ค านึงถึงขีดจ ากัดและศักยภาพในการ
ฟ้ืนตัวของทรัพยากร เป็นเหตุให้มีการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นปัญหาระดับ
โลก ทะเลไทยซึ่งนับได้ว่าเป็นแหล่งที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงมาก เช่น มีปลาน้ าเค็มกว่า ๒,๑๐๐ 
ชนิด ซึ่งคิดเป็นร้อยละ ๑๐ ของชนิดพันธุ์ปลาของโลก แต่ในปัจจุบันนี้ความหลากหลายทางชีวภาพเหล่านี้
ก าลังประสบปัญหา มีการลดลงทั้งจ านวนชนิด คุณภาพ และปริมาณ โดยเป็นผลมาจากการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรเกินศักยภาพของระบบนิเวศน์ เพราะรัฐ สังคม เอกชน และประชาชนขาดความตระหนักในเรื่อง
คุณค่า ความรับผิดชอบ และการอนุรักษ์ รวมทั้งขาดการประชาสัมพันธ์ การให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง
และเพียงพอจากภาครัฐ  
   การก่อมลพิษทางทะเลและการท าลายสภาวะแวดล้อม ก็เป็นปัญหาที่หนักหน่วงยิ่ง
เช่นกัน โดยเฉพาะ การปล่อยน้ าเสียหรือการน าขยะไปทิ้งในทะเล การท าลายสภาวะแวดล้อมจากเรือและสิ่ง
ปลูกสร้าง การลักลอบปล่อยน้ ามันและของเสียลงทะเล ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศน์ใน
บริเวณนั้นเป็นวงกว้าง จากสถิติปัญหาการเกิดคราบน้ ามันรั่วไหลในทะเลที่ผ่านมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๐ ถึง ๒๕๕๐ 
เฉลี่ยแล้วจะเกิดเหตุการณ์ประมาณปีละ ๑๒ ครั้ง อีกทั้งการท าลายทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลจากการท า



 

 

 

-ร่าง- 
- ๔๒ - 

ประมงและการท่องเที่ยวที่ทั้งตั้งใจและไม่ตั้งใจ เช่น เรืออวนลากในเขตอนุรักษ์ปะการัง การท าประมงโดย
เครื่องมือผิดกฎหมายเช่นระเบิด ไฟฟ้า แสงไฟล่อ อวนตาถี่ อุตสาหกรรมด าน้ าฯลฯ มีผลต่อวงจรชีวิตของสัตว์
น้ าและสภาพสิ่งแวดล้อมอย่างถึงราก และเป็นประเด็นที่ต้องให้ความส าคัญอย่างเร่งด่วนที่สุด 
   ๔.๒ กฎหมำยและกำรบังคับใช้กฎหมำยทำงทะเลของไทย ไม่ว่าจะในแง่ของการใช้
อ านาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่เพ่ือควบคุมกิจกรรมการใช้ทะเลที่ขาดประสิทธิภาพ หรือในบทบัญญัติของ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการใช้ทะเลซึ่งมีประมาณกว่า ๕๐ ฉบับที่มีความซ้ าซ้อนและขาดการปรับปรุง
พัฒนา ประกอบกับการที่ไทยยังไม่ได้ปรับปรุงกฎหมายภายในให้เป็นไปตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย
กฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ จึงท าให้การควบคุมกิจกรรมทางทะเลของประเทศยังคงมีความบกพร่องในด้าน
ต่างๆ และไม่สามารถรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลได้อย่างเต็มที่ และท าให้การด าเนินกิจกรรมทาง
ทะเลของประเทศไทยไม่เกิดความยั่งยืน  
   ๔.๓ กำรบริหำรจัดกำรผลประโยชน์แห่งชำติทำงทะเลของหน่วยงานรัฐยังคงขาด
ประสิทธิภาพ เนื่องจากขาดการประสานงานและบูรณาการระหว่างหน่วยงาน และไม่มีหน่วยงานเจ้ าภาพใน
การจัดการผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลที่มีอ านาจในการสั่งการตามกฎหมาย ทั้งแต่ละหน่วยงานยังคงขาด
งบประมาณ ท าให้เกิดปัญหาในการบังคับใช้กฎหมาย นอกจากนี้กฎหมายหลายฉบับล้าสมัยและมีความ
ซ้ าซ้อนในอ านาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินการ รวมทั้งบางครั้งมีข้อจ ากัดเชิงพ้ืนที่ใน
การปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนบทบัญญัติทางกฎหมายของประเทศไทยยังไม่ครอบคลุมทุกกรณีในทุกเขตทางทะเล
ไม่ว่าจะเป็นในเขตเศรษฐกิจจ าเพาะ เขตไล่ทวีป หรือในทะเลหลวง ท าให้หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ไม่มีอ านาจ
ในการบังคับใช้กฎหมายในพ้ืนที่ดังกล่าว 
   ๔.๔ ปัญหำอุตสำหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับทะเล ด้านท่าเรือและสิ่งอ านวยความสะดวก  
ไทยมีท่าเรือชายฝั่งทะเลทั้งของรัฐและเอกชนหลายแห่ง แต่เกือบทั้งหมดอยู่ในอ่าวไทย ท่าเรือสินค้าส าคัญของ
ไทยทางฝั่งอ่าวไทย ประกอบด้วยท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือคลองเตย และท่าเรือสงขลา โดยปัจจุบันท่าเรือ
แหลมฉบังเป็นท่าเรือหลักของประเทศ มีขีดความสามารถรับตู้สินค้า ๗.๕ ล้านตู้คอนเทนเนอร์ต่อปี และมี
ศักยภาพที่จะขยายให้รับตู้สินค้าได้สูงสุด ๒๐ ล้านตู้คอนเทนเนอร์ต่อปี ท่าเรือคลองเตยมีขีดความสามารถรับ
ตู้สินค้าสูงสุด ๑.๕ ล้านตู้คอนเทนเนอร์ต่อปี  ส่วนท่าเรือสงขลามีข้อจ ากัดในด้านการพัฒนา  ส าหรับท่าเรือฝั่ง
อันดามันเป็นท่าเรือที่มีขีดความสามารถรองรับเรือสินค้าได้อย่างจ ากัด ได้แก่ ท่าเรือระนอง ท่าเรือภูเก็ต และ
ท่าเรือกันตัง การที่ไทยขาดท่าเรือสินค้าขนาดใหญ่ทางฝั่งตะวันตกท าให้การขนส่งสินค้าและพลังงานผ่าน
มหาสมุทรอินเดียต้องพ่ึงพาช่องแคบมะละกาเป็นหลัก ซึ่งมีความเสี่ยงด้านความมั่นคงจากการที่ประเทศไทย
ไม่สามารถเข้าไปดูแลช่องแคบได้อย่างเต็มที่ ด้านอุตสาหกรรมต่อเรือและซ่อมเรือ อุตสาหกรรมต่อเรือของไทย
ยังไม่พัฒนาและไม่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐเท่าที่ควร ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะอุปสงค์ภายในประเทศมี
จ ากัด อย่างไรก็ตาม ไทยมีศักยภาพที่จะพัฒนาอู่ต่อเรือในประเทศให้ต่อเรือขนาดใหญ่ได้ ด้านผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมและการค้าที่เกี่ยวเนื่องกับทะเล นับว่ามีศักยภาพสูงในการค้าระหว่างประเทศ ในอันที่จะสร้าง
ความมั่งค่ังให้ประเทศ ซึ่งจะเป็นสิ่งช่วยเสริมสร้างพลังอ านาจแห่งชาติทางทะเล    
   ๔.๕ ปัญหำทรัพยำกรและกำรท ำกำรประมง  ปัญหาการท าประมงเกินก าลังผลิตเป็นผล
ให้เกิดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรชายฝั่งทะเล ปัญหาการแย่งชิงพ้ืนที่ท าการประมง และปัญหาความ
ขัดแย้งในการใช้เครื่องมือประมงต่างชนิดกัน โดยมีความพยายามที่จะใช้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงแต่ผิด



 

 

 

-ร่าง- 
- ๔๓ - 

กฎหมายมากขึ้นเพ่ือช่วงชิงทรัพยากรที่ร่อยหรอและมีอยู่อย่างจ ากัดมาก จนก่อให้เกิดความรุนแรงระหว่าง
ชาวประมงด้วยกัน และเป็นปัจจัยหนึ่งที่ผลักดันให้มีการกระท าผิดกฎหมายมากขึ้น ส าหรับปัญหาการท า
ประมงต่างประเทศ เรือประมงไทยบางส่วนได้ลักลอบเข้าไปท าประมงและถูกเรือของทางการประเทศเพ่ือน
บ้านจับกุมอยู่บ่อยครั้ง ในขณะที่สถานการณ์การท าประมงในเขตเศรษฐกิจจ าเพาะและประมงนอกน่านน้ ายังมี
ความไม่เป็นเอกภาพของผู้ประกอบการประมงไทย รวมทั้งยังไม่ได้รับการส่งเสริมอย่างเต็มที่จากภาครัฐ 
ตลอดจนยังประสบปัญหาจากภัยคุกคามข้ามชาติอย่างปัญหาโจรสลัดอีกด้วย 
       ๔.๖ กำรแย่งชิงทรัพยำกรในทะเลระหว่ำงกลุ่มผลประโยชน์ภำยในชำติ   ความ
ต้องการใช้ทรัพยากรจากทะเลที่มีมากขึ้น ทั้งเพ่ือการบริโภคในประเทศ และการผลิตเพ่ือส่งออก  ส่งผลให้เกิด
การแย่งชิงทรัพยากรในทะเลระหว่างคนในชาติ จนน าไปสู่ความขัดแย้งในสังคม ซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรง
มากขึ้น ตัวอย่างเช่น ความขัดแย้งระหว่างชาวประมงพ้ืนบ้านกับผู้ประกอบการประมงพาณิชย์ ความขัดแย้ง
ระหว่างเรือประมงกับกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง ความขัดแย้งระหว่างชาวประมงกับผู้ประกอบการ
ท่องเที่ยว ความขัดแย้งระหว่างชาวบ้าน ชาวประมง ผู้ประกอบการท่องเที่ยว กับบริษัทขุดเจาะปิโตรเลียมใน
ทะเล เป็นต้น   
     ๔.๗ ปัญหำกำรค้ำและขนส่งสิ่งผิดกฎหมำยที่ใช้เส้นทำงขนส่งทำงทะเล  มีการลักลอบ
ค้าและขนส่งสิ่งผิดกฏหมายที่ท าเป็นเครือข่ายทั้งคนไทยและชาวต่างชาติโดยใช้เรือสินค้า เรือท่องเที่ยว และ
เรือประมงเป็นพาหนะในการกระท าผิด โดยการลักลอบล าเลียงสินค้าผิดกฎหมาย เช่น น้ ามันเถื่อน ยาเสพติด 
อาวุธสงคราม ไม้ บุหรี่ สุรา เป็นต้น โดยเฉพาะปัญหาการลักลอบจ าหน่ายค้าน้ ามันเชื้อเพลิงที่มีการประมาณ 
การว่ามีการลักลอบขนถ่ายในทะเลในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ กว่า ๑,๐๐๐ ล้านลิตร หรือเทียบเป็นมูลค่าที่รัฐสูญเสีย
ประโยชน์กว่า ๘,๐๐๐ ล้านบาทต่อปี โดยเฉพาะในจังหวัดที่มีน่านน้ าติดกับประเทศเพ่ือนบ้าน มีการลักลอบ
น าสินค้าเข้าและออกอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการลักลอบสินค้าอุปโภค รวมทั้งการลักลอบน าน้ ามันเชื้อเพลิง
เข้าและออกไปจ าหน่ายโดยเลี่ยงภาษีศุลกากรในพ้ืนที่จังหวัดชายฝั่งทะเลที่มีเขตติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
เช่น พม่า และกัมพูชา เป็นต้น  เนื่องจากในประเทศไทยราคาน้ ามันถูกกว่า รวมทั้งมีการลักลอบน าน้ ามัน
เชื้อเพลิงเข้ามาจากประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ เพ่ือมาจ าหน่ายให้กับชาวประมงในเขตต่อเนื่องและนอกเขต
ต่อเนื่อง เพราะโครงการน้ ามันเขียวมีเฉพาะเรือประมงขนาดใหญ่และขนาดกลาง ที่สามารถเดินทางไปรับ
น้ ามันกลางทะเลในเขตพ้ืนที่ที่ก าหนดได้เท่านั้น ทั้งยังมีปริมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการของเรือประมงด้วย 
เช่นเดียวกับเรือประมงขนาดเล็กและเรือประมงพ้ืนบ้าน ส่วนใหญ่ซื้อน้ ามันบนบกและเข้าร่วมโครงการน้ ามัน
ม่วงที่รัฐบาลจัดให้ แต่ยังมีปริมาณไม่เพียงพอ จึงมีกระบวนการลักลอบน าน้ ามันเชื้อเพลิงเลี่ยงภาษีศุลกากร
จากประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์เข้ามาจ าหน่ายทางทะเลมากขึ้น ซึ่งปัญหานี้เป็นปัญหาที่เรื้อรังมานาน 
เนื่องจากกลุ่มนายทุนได้แบ่งผลประโยชน์ให้เจ้าหน้าที่รัฐบาลหน่วยงานตั้งแต่ระดับปฏิบัติถึงระดับผู้บริหารท า
ให้ขาดการเอาจริงเอาจัง เพราะเกรงว่าหากปราบปรามอย่างหนักจะส่งผลกระทบกับหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ได้รับ
ผลประโยชน์ด้วยกัน 
   ๔.๘ ปัญหำยำเสพติด กลุ่มผู้ค้าและผลิตยังคงนิยมใช้การลักลอบขนส่งยาเสพติดในรูปของ
สารเคมีที่ใช้ในการผลิตและผลผลิตยาเสพติดโดยทางเรือทั้งภายในภูมิภาคและนอกภูมิภาค เนื่องจากสามารถ
หลีกเลี่ยงการตรวจจับได้ง่าย โดยซุกซอนปะปนไปในตู้สินค้าและขนส่งได้ครั้งละจ านวนมาก 
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  ๔.๙ กำรลักลอบค้ำอำวุธและอำวุธที่มีอ ำนำจท ำลำยล้ำงสูงทำงทะเล การลักลอบน าอาวุธ
สงครามเข้าประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในพ้ืนที่ฝั่งทะเลอันดามัน รวมทั้งซุกซ่อนมากับเรือประมงที่ออก
จาก จ.เกาะกง หรือ จ.กัมปงโสม ตัดข้ามอ่าวไทยมายังจังหวัดชายแดนภาคใต้ อาวุธบางส่วนอาจถูกน ามาใช้
ในประเทศไทย โดยกลุ่มก่อความไม่สงบใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ กลุ่มต่อต้านรัฐบาลและเครือข่าย
อาชญากรรมในประเทศ  ทั้งนี้ประเทศไทยยังเป็นทางผ่านของอาวุธสงครามไปยังประเทศอ่ืนด้วย อาวุธ
บางส่วนอาจถูกส่งผ่านทางบกไปให้ชนกลุ่มน้อยที่ต่อต้านรัฐบาลในพม่า ลาว อินเดีย และศรีลังกา  
  ส่วนปัญหาเรื่องการขนส่งอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูงและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สร้างอาวุธ
ดังกล่าวผ่านทางทะเลก าลังจะเป็นปัญหาส าคัญของไทย หลังจากรัฐบาลพม่าและเกาหลีเหนือกลับมาสร้าง
ความสัมพันธ์กันอีกครั้ง ท าให้สหรัฐอเมริกาจับตามองโดยเกรงว่าจะมีการร่วมกันพัฒนาอาวุธท าลายล้างสูง 
(Weapons of Mass Destruction : WMD) หรือเทคโนโลยี/วัสดุ/อุปกรณ์ในการผลิตอาวุธนิวเคลียร์ โดย
สหรัฐฯได้เฝ้าดูการเคลื่อนไหวของทั้งสองประเทศ โดยเฉพาะเรือบรรทุกสินค้าที่ ออกเดินทางมาจากเกาหลี
เหนือ ซึ่งต้องผ่านช่องแคบมะละกาและน่านน้ าบางส่วนของไทย ประเด็นนี้นับว่าอ่อนไหวอย่างมากในเรื่อง
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
    ๔.๑๐ ปัญหำกำรลักลอบเข้ำเมือง แรงงำนต่ำงด้ำว และกำรค้ำมนุษย์ เนื่องจาก
ภาคเอกชนของไทยมีความต้องการใช้แรงงานปริมาณมากและราคาถูก ประกอบกับปัญหาเศรษฐกิจภายใน
ของประเทศเพ่ือนบ้าน ส่งผลให้มีการด าเนินการในรูปแบบของขบวนการลักลอบขนคนข้ามชาติและการค้า
มนุษยข์้ามชาติ ทั้งไทยยังประสบปัญหาการที่แรงงานจากประเทศอ่ืนใช้เป็นเส้นทางลักลอบผ่านเพ่ือไปท างาน
ยังประเทศที่สาม ท าให้การลักลอบเข้าเมืองปรากฏอยู่ตลอดแนวทางทะเลอย่างต่อเนื่อง และมีจ านวนเพ่ิม
มากขึ้น โดยหลายกรณีเป็นประเด็นทีล่ะเอียดอ่อน โดยเฉพาะเรื่องสิทธิมนุษยชน ที่สื่อมวลชน NGOs องค์การ
ระหว่างประเทศ และรัฐบาลต่างประเทศให้ความส าคัญ ดังนั้นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างยั่งยืนจะต้อง
อาศัยความร่วมมือจากประเทศต่างๆ และองค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง โดยด าเนินการทั้งในระดับทวิ
ภาคีและพหุภาคี และเน้นการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ 
  ๔.๑๑ ปัญหำภัยพิบัติ สถานการณ์ภัยพิบัติที่มีความเสี่ยงต่อประเทศไทย ได้แก่ พายุ สึนามิ 
คลื่นพายุซัดฝั่ง (Strom Surge) เป็นต้น อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิประเทศตามแนวชายฝั่ง
เนื่องจากการกัดเซาะและการเพ่ิมขึ้นของระดับน้ าทะเล มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นและจะส่งผลกระทบอย่างมากใน
ระยะเวลาอันใกล้ รวมทั้งปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่ก าลังเป็นประเด็นปัญหาส าคัญทั้งทาง
สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องสนับสนุนและผลักดันให้เกิดการสร้างยุทธศาสตร์และ
แผนรองรับทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
  ๔.๑๒ ปัญหำผู้ก่อกำรร้ำย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นภูมิภาคที่มีการปฏิบัติการของกลุ่ม
ก่อการร้ายค่อนข้างสูง และนอกจากมีการเชื่อมโยงกับกลุ่มก่อการร้ายในภูมิภาคเหมือนกันแล้ว ยังมีหลักฐาน
ยืนยันว่า มีการสร้างเครือข่ายกับกลุ่มก่อการร้ายสากลอย่างกลุ่ม Al-Qaeda ที่มีการวางแผนที่จะใช้ทะเลใน
การท าการก่อการร้ายอีกด้วย โดยเครือข่ายก่อการร้ายดังกล่าวอาจมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มโจรสลัด หรือกลุ่ม
โจรที่ปล้นเรือสินค้าหรือเรือประมงที่สัญจรในบริเวณช่องแคบมะละกา ส าหรับการคุกคามทางทะเลจาก
ผู้ก่อการร้ายต่อประเทศไทยนั้น มีความเป็นไปได้ที่เครือข่ายขบวนการก่อการร้ายสากลในอินโดนีเซีย  อาจใช้
เส้นทางทางทะเลด้านอันดามันลักลอบเข้ามาเคลื่อนไหวสนับสนุนกลุ่มก่อความไม่สงบใน ๓ จังหวัดชายแดน
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ภาคใต้ของไทย หรือปฏิบัติการต่อเป้าหมายผลประโยชน์ของสหรัฐฯและชาติพันธมิตรในไทย จากแนวโน้ม
ดังกล่าวท าให้ชายฝั่งประเทศไทยเคยถูกประกาศให้เป็นพ้ืนที่เสี่ยงภัยต่อตัวเรือ การเกิดสงคราม การถูกโจมตี 
การก่อการร้าย และอันตรายอ่ืนๆ (List of areas at risk for hull, war, strikes, terrorism and related perils) 
บริเวณชายฝั่งทะเลภาคใต้ของไทยตั้งแต่จังหวัดสงขลาถึงนราธิวาส โดย The Joint War Committee (JWC) 
เมื่อ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๘ และได้มีการยกเลิกเมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๕๓ 
  ๔.๑๓ ปัญหำโจรสลัด ปัญหาการกระท าอันเป็นโจรสลัดเกิดขึ้นในหลายพ้ืนที่ทั้งในน่านน้ า
ไทยและนอกน่านน้ าไทย ในส่วนน่านน้ าไทย การกระท าส่วนใหญ่เป็นการปล้นเรือ จับยึดเรือเรียกค่าไถ่  โดย
เป็นการกระท าของเรือประมงดัดแปลงติดอาวุธ เรือไฟเบอร์กลาสความเร็วสูงของประเทศเพ่ือนบ้าน รวมทั้งมี
ผู้มีอิทธิพลและนักการเมืองท้องถิ่นบางพ้ืนที่ให้การสนับสนุนและจัดการอยู่เบื้องหลัง ผู้ปฏิบัติการเป็นคนใน
ท้องถิ่นโดยมีเครือข่ายในประเทศกัมพูชา พม่า มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ส่วนปัญหาภัยคุกคามจากโจรสลัดที่
ส าคัญที่เกิดนอกน่านน้ าไทย ได้แก่ เขตน่านน้ าโซมาเลีย และบริเวณช่องแคบมะละกา โดยเฉพาะการที่เรือ
ไทยถูกปล้นและเรียกค่าไถ่ในอ่าวเอเดน ประเทศโซมาเลีย  ส่วนช่องแคบมะละกาเป็นเส้นทางขนส่งสิ นค้า
ส าคัญที่ไทยต้องพ่ึงพา เนื่องจากท่าเรือขนถ่ายสินค้าหลักอยู่ทางด้านอ่าวไทย การล าเลียงสินค้าส าคัญ 
โดยเฉพาะการน าเข้าน้ ามันของไทย ล้วนต้องอาศัยช่องแคบมะละกาทั้งสิ้น ดังนั้น การคุกคามของโจรสลัดใน
ช่องแคบมะละกา จึงคุกคามผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงของไทยโดยตรง อย่างไรก็ตาม ปัญหา
การคุกคามจากโจรสลัดในช่องแคบมะละกามีแนวโน้มลดลง อันเป็นผลจากความร่วมมือในการลาดตระเวน
ร่วมในช่องแคบระหว่างมาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ และไทย รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือจากญี่ปุ่นในการ
จัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือระดับภูมิภาคในการต่อสู้กับโจรสลัด (Regional Cooperation Agreement on 
Combating Piracy and Armed Robbery against Ships in Asia: ReCAAP) และการก าหนดมาตรการ
ป้องกันภัยจากโจรสลัดขององค์กรทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization:  IMO) 
  ๔.๑๔ ปัญหำกำรกระท ำผิดกฎหมำยกำรเดินเรือ มีเรือประเภทต่างๆ ที่ทั้งท าเป็น
เรือประมงและเรือท่องเที่ยวจ านวนมากที่กระท าผิดกฎหมาย เช่น การไมจ่ดทะเบียนเรือ ผู้ปฏิบัติงานในเรือไม่
มีใบอนุญาตที่ถูกต้อง เป็นต้น ทั้งนี้การควบคุมและตรวจสอบยังเป็นไปอย่างจ ากัด เนื่องจากทางราชการขาด
งบประมาณในการด าเนนิการ  
   ๔.๑๕ คุณลักษณะของประชำกร ลักษณะของประชากรไทยนิยมประกอบอาชีพทางบก
มากกว่าทางทะเล ท าให้คนไทยขาดโลกทัศน์ทางทะเล ขาดทรัพยากรมนุษย์ในด้านทะเล ขาดแคลนแรงงาน
บนเรือพาณิชย์และเรือประมง ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนากิจกรรมทางทะเลของคนไทย รวมทั้งการที่คนไทยสนใจ
หรือเข้าใจในเรื่องทางทะเลค่อนข้างน้อย สามารถสะท้อนให้เห็นได้จากการก าหนดนโยบายในอดีตของรัฐที่
ขาดการให้ความส าคัญกับการใช้และรักษาผลประโยชน์จากทะเล  
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 ๕. ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศที่เกี่ยวกับทะเลทั้งในระดับโลก ภูมิภำค และอนุภูมิภำค 
  ๕.๑ องค์กำรสหประชำชำติ (United Nations : UN) เป็นองค์การระหว่างประเทศระดับ
โลกก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.๑๙๔๕ มีส านักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ กรุงนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา มีสมาชิก
ประกอบด้วยประเทศเอกราชต่างๆ จากทุกภูมิภาคทั่วโลก ส าหรับประเทศไทยได้เข้าเป็นสมาชิกล าดับที่ ๕๕ 
เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ค.ศ.๑๙๔๖ ปัจจุบันองค์การสหประชาชาติให้ความส าคัญกับภัยคุกคามไว้หลาย
รูปแบบซึ่งส่วนใหญ่เป็นภัยคุกคามรูปแบบใหม่ (Non – Traditional Threat) โดยเฉพาะความมั่นคงทาง
สังคม (Social Security) และความมั่นคงของมนุษย์ (Human Security) อันประกอบด้วยภัยจากการ
ลักลอบค้ายาเสพติด การลักลอบเข้าเมือง การค้าอาวุธ การค้าผู้หญิงและเด็ก อาชญากรรมข้ามชาติและการ
ก่อการร้าย การลักลอบค้าอุปกรณ์นิวเคลียร์ การโจรกรรมและลักลอบค้า ยานพาหนะ การฟอกเงิน 
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ อาชญากรรมด้านสิ่งแวดล้อม อาชญากรรมด้านทรัพย์สินทางปัญญา การติดสินบน
เจ้าหน้าที่ การแทรกซึมและการครอบง าทางธุรกิจ การโจรกรรมศิลปวัตถุ ฯลฯ  
 ในส่วนทีเกี่ยวข้องกับทะเลนั้น กรอบการประชุม UN มีการหารือกันใน ๒ หัวข้อใหญ่ ได้แก่  
(๑) การจัดตั้งกรอบกฎหมายระหว่างประเทศ  การส่งเสริมให้ประเทศต่างๆเข้าเป็นภาคีและน ากฎหมายไป
บังคับใช้ รวมทั้งการจัดระเบียบ/วางกฎเกณฑ์/พัฒนามาตรฐานและมาตรการระหว่างประเทศในการรักษา
ความมั่นคงและความปลอดภัยทางทะเล (๒) การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดการภัย
คุกคามต่างๆในทะเล อาทิ  โจรสลัด อาชญากรรมข้ามชาติ สิ่งแวดล้อม ภัยพิบัติทางธรรมชาติ นอกจากนี้ ยัง
มีการประชุมหารือในกรอบองค์การ/องค์การทางทะเลระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องในระดับสากลและภูมิภาค
ด้วย อาทิ International Maritime Organization (IMO) , ASEAN Regional Forum (ARF) , ASEAN 
Maritime Forum (AMF) หรือ Asia-Europe Meeting (ASEM) 
  ๕.๒ องค์กำรทำงทะเลระหว่ำงประเทศ (International Maritime Organization :  
IMO) เป็นทบวงช านาญการพิเศษภายใต้องค์การสหประชาชาติ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.๒๔๙๑ โดยเริ่มด าเนินการ
อย่างเป็นทางการเมื่อปี พ.ศ.๒๕๐๒ ส านักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ท าหน้าที่เป็น
ศูนย์กลางความร่วมมือระหว่างสมาชิกในการก าหนดมาตรฐาน ข้อบังคับ และแนวทางปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดความ
ปลอดภัยในการเดินเรือ การคุ้มครองรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเล และการอ านวยความสะดวกต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางทะเล มีสมาชิกจ านวน ๑๖๗ ประเทศ ส าหรับประเทศไทยได้เข้าเป็นสมาชิกตั้งแต่ 
๒๐ กันยายน ๒๕๑๖ และจากเหตุการณ์การก่อการร้ายเมื่อ ๑๑ กันยายน ๒๕๔๔ IMO ได้ตระหนักถึงความ
ปลอดภัยทางทะเลและท่าเรือส าคัญของโลกมากขึ้น จึงได้ออกนโยบายและมาตรการความปลอดภัยทางทะเล
เพ่ิมขึ้นเพ่ือป้องกันเหตุร้ายต่างๆ เช่น มาตรการการรักษาความปลอดภัยของเรือและท่าเรือ (International 
Ship and Port Facility Security: ISPS Code), อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความปลอดภัยแห่งชีวิต
ในทะเล ค.ศ. ๑๙๗๔ (International Convention for the Safety of Life at Sea 1974 : SOLAS 1974), 
อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการอ านวยความสะดวกในการเดินเรือระหว่างประเทศ ค.ศ. ๑๙๖๕
(Convention on the Facilitation of International Maritime Traffic : FAL 1965), อนุสัญญาระหว่าง
ประเทศว่าด้วยการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล ค.ศ. ๑๙๗๙ (International Convention on 
Maritime Search and Rescue 1979 : SAR 79), อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการปราบปรามการ
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กระท าที่ผิดกฎหมายต่อความปลอดภัยของการเดินเรือ ค.ศ. ๑๙๘๘ (Convention for the Suppression 
of Unlawful Acts against the Safety of Maritime Navigation 1988 : SUA88) เป็นต้น  
   ปัจจุบัน IMO เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทในการแก้ปัญหาโจรสลัดในน่านน้ าโซมาเลีย โดย
ผลักดันให้อ านาจประเทศต่าง ๆ เข้าไปจัดการกับปัญหาโจรสลัดในน่านน้ าโซมาเลียได้ และพยายามกระตุ้นให้
ประเทศต่าง ๆ ส่งกองเรือรบและเครื่องบินรบเข้าลาดตระเวนในบริเวณน่านน้ าที่คาดว่ามีก าลังของโจรสลัด
โซมาเลียปฏิบัติการอยู่ โดยเฉพาะเส้นทางเดินเรือบริเวณอ่าวเอเดน ซึ่งเป็นเส้นทางหลักในการขนส่งน้ ามัน
ทางทะเลระหว่างตะวันออกกลางไปยังภูมิภาคอ่ืนทั่วโลก เพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับเรือที่ผ่านไปยังบริเวณ
นั้น รวมทั้งแนะน าการปฏิบัติ เพ่ือให้ปลอดภัยจากการถูกยึดหรือปล้นเรือ ตลอดจนการปฏิบัติเมื่อต้องเผชิญ
กับกลุ่มโจรสลัดด้วย 
   ๕.๓ สหภำพยุโรป (European Union: EU) เป็นการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจและการเมือง
ของประเทศในยุโรป ประกอบด้วยประเทศสมาชิก ๒๗ประเทศ โดยในปัจจุบันสหภาพยุโรปได้ให้ความส าคัญ
กับการรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยของเส้นทางเดินเรือเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเส้นทา งใน
มหาสมุทรอินเดียและทะเลเมดิเตอร์เรเนียนซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือสู่ยุโรปที่มีความส าคัญต่ออียูทั้งด้านความ
มั่นคงและเศรษฐกิจ และเมื่อเกิดปัญหาความไร้เสถียรภาพทางการเมืองในโซมาเลียและปัญหาโจรสลัด 
สหภาพยุโรปจึงสนับสนุนข้อมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ที่ ๑๘๓๘ (ค.ศ. ๒๐๐๙) และ 
๑๘๔๖ (ค.ศ. ๒๐๐๙) อย่างเต็มที่ โดยได้จัดตั้งกองก าลังทางทะเล European Union Naval Force Somalia 
(EU NAVFOR) ขึ้น ภายใต้กรอบนโยบายร่วมด้านความมั่นคงและการป้องกันยุโรป (European Security and 
Defence Policy – ESDP) โดย EU NAVFOR มีภารกิจส าคัญ ได้แก่ ๑) คุ้มกันกองเรือของโครงการอาหารโลก
ที่ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมไปยังโซมาเลีย ๒) คุ้มกันและรักษาความปลอดภัย
เส้นทางเดินเรือบริเวณอ่าวเอเดนและชายฝั่งโซมาเลีย และ ๓) ปราบปรามขบวนการโจรสลัด โดยอาณัติของ 
EU NAVFOR ครอบคลุมถงึการจับกุมโจรสลัด/ผู้ต้องสงสัย การยึดเรือโจรสลัด/เรือที่ถูกโจรสลัดยึดครองรวมทั้ง
สินค้าบนเรือ โดยจะส่งตัวบุคคลที่ถูกจับกุมไปด าเนินคดีในประเทศสมาชิกหรือที่ประเทศเคนยาซึ่งสหภาพยุโรป
มีข้อตกลงอยู่ มีพ้ืนที่ปฏิบัติการครอบคลุมบริเวณอ่าวเอเดน แนวชายฝั่งโซมาเลีย ตอนใต้ของทะเลแดง พ้ืนที่
บางส่วนของทะเลแดง และหมู่เกาะ Seychelle นอกจากนั้น ยังปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนร่วมกับประเทศ/กลุ่ม
อ่ืน ได้แก่ กองเรือ CTF 151 (กองก าลังนานาชาติของ UN) NATO รัสเซีย อินเดีย ญี่ปุ่น และจีน  
    ๕.๔ อำเซม (Asia-Europe Meeting: ASEM) มีประเทศสมาชิก ๔๖ ประเทศ ได้แก่ ฝ่าย
ยุโรป ๒๗ ประเทศ (ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป) ฝ่ายเอเซีย ๑๖ ประเทศ (ประเทศสมาชิกอาเซียน ๑๐ 
ประเทศ และประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือและเอเชียใต้ ๖ ประเทศ ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี 
มองโกเลีย อินเดีย และปากีสถาน) ประเทศสมาชิกฝ่าย Temporary Third Category ๓ ประเทศ 
(ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และรัสเซีย) และองค์การระดับภูมิภาค ๒ องค์กร (สหภาพยุโรป และอาเซียน) โดย
ในปัจจุบัน ASEM ให้ความส าคัญกับประเด็นปัญหาโจรสลัดโซมาเลียเป็นอย่างมาก และได้จัดการประชุม
เกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวถึง ๒ ครั้ง ในปี ๒๕๕๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความร่วมมือกับประเทศสมาชิก 
ฝ่ายเอเชียในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโจรสลัดร่วมกัน        
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  ๕.๕  อำเซียน (ASEAN)  เป็นกรอบความร่วมมือที่ส าคัญสุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ อาเซียนก าหนดวิสัยทัศน์ว่าจะร่วมมือกันแก้ปัญหาระดับภูมิภาค เช่น ก่อการร้าย สิ่งแวดล้อม การค้า
มนุษย์ ยาเสพติด และอาชญากรรมข้ามชาติอ่ืนๆ ซึ่งประกอบด้วยการแลกเปลี่ยนข้อมูล  การพัฒนากฎหมาย
ส าหรับสืบสวน ไต่สวน ตัดสิน จับกุม และส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศสมาชิก การบังคับใช้กฎหมายและ
การแบ่งปันข่าวกรอง ชาติสมาชิกในอาเซียนยังได้เห็นพ้องที่จะก่อตั้งประชาคมความมั่นคง (ASEAN Security 
Community: ASC) ภายใน พ.ศ.๒๕๕๘ โดยแผนปฏิบัติการส าหรับประชาคมความมั่นคงอาเซียนได้ระบุให้
ประเทศสมาชิกต้องร่วมมือป้องกันการก่อการร้าย การก่อความไม่สงบ และขบวนการแบ่งแยกดินแดนใน
ประเทศเพ่ือนบ้าน นอกจากนั้น ยังระบุถึงความร่วมมือในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ การกู้ภัย
ช่วยเหลือเเละรักษาความมั่นคงทางทะเล การจัดตั้งประชาคมความมั่นคงอาเซียนนับเป็นความพยายาม
ปรับตัวครั้งส าคัญเพ่ือรับมือกับการท้าทายจากปัญหาความมั่นคงทั้งรูปเเบบเก่าเเละใหม่ในภู มิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้   
  ๕.๖ ยุทธศำสตร์ควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจอิรวดี–เจ้ำพระยำ–แม่โขง (Ayeyawady – 
Ckao Phraya – Mekong Economic Cooperation Strategy : ACMECS)  ระหว่างไทย กัมพูชา ลาว 
พม่า และเวียดนาม เป็นกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจระดับอนุภูมิภาค โดยจัดตั้งขึ้นเพ่ือใช้ประโยชน์จาก
ความแข็งแกร่งและความหลากหลายของทั้งห้าประเทศสมาชิกเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาอย่างสมดุล โดยมีการลง
นามในปฏิญญาพุกาม (Bagan Declaration)ร่วมกันเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ ที่เมือง
พุกาม สหภาพพม่า  พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการซึ่งครอบคลุมความร่วมมือ ๖ สาขา ได้แก่ การ
อ านวยความสะดวกการค้าการลงทุน เกษตรและอุตสาหกรรม การเชื่อมโยงคมนาคม  การท่องเที่ยว การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และสิ่งแวดล้อม (ตามมติที่ประชุมผู้น า ACMECS ครั้งที่๓ เมื่อวันที่ ๕-๗ พฤศจิกายน 
๒๕๕๑ ณ กรุงฮานอย) กิจกรรมภายใต้กรอบ ACMECS เน้นการลดความยากจนเพ่ือช่วยให้เกิดการพัฒนา
อย่างยั่งยืนตามเป้าหมายเพ่ือการพัฒนาแห่งสหัสวรรษของสหประชาชาติ โดยตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการ
ช่วยเหลือตนเองและการเป็นหุ้นส่วนที่เท่าเทียมกัน โดยเน้นการท างานที่ส่งเสริมและต่อยอดโครงการความ
ร่วมมือที่มีอยู่แล้วในภูมิภาคเพ่ือส่งเสริมให้พ้ืนที่ชายแดนของประเทศสมาชิกเป็นพื้นที่แห่งการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ และความเจริญก้าวหน้าทางสังคมวัฒนธรรม พร้อมทั้งเป็นการผสานผลประโยชน์ทั้งในระดับ
ท้องถิ่น ระดับชาติ และสร้างความเป็นเพื่อนบ้านที่ดีระหว่างประเทศสมาชิก 
  ๕.๗  กำรพัฒนำเขตเศรษฐกิจสำมฝ่ำย  อินโดนีเซีย – มำเลเซีย – ไทย (Indonesia – 
Malaysia – Thailand Growth Triangle : IMT - GT) ได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อปี  ๒๕๓๖  โดยผู้น าทั้งสามประเทศ
ได้เห็นชอบที่จะให้ผลักดันการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในลักษณะไตรภาคี ระหว่างภาคใต้ของไทย 
ภาคเหนือของมาเลเซีย และพ้ืนที่บนเกาะสุมาตรา ของอินโดนีเซีย พ้ืนที่ความร่วมมือประกอบด้วย พ้ืนที่เกือบ
ทั้งหมดของเกาะสุมาตราของอินโดนีเซีย ได้แก่ แคว้นอาเจะห์ จังหวัดสุมาตราเหนือ จังหวัดสุมาตราตะวันตก 
จังหวัดสุมาตราใต้ จังหวัดบังกูลู จังหวัดเรียว และจังหวัดจัมบี  พ้ืนที่ทางตอนเหนือและตะวันตกของมาเลเซีย 
ได้แก่ เคดาห์ เปรัก ปีนัง เปอร์ลิส เซลังงอร์ และกลันตัน และพ้ืนที่ ๘ จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย ได้แก่ 
สงขลา ปัตตานี นราธิวาส ยะลา สตูล ตรัง พัทลุง และนครศรีธรรมราช   โดยธนาคารเพ่ือการพัฒนาเอเชีย 
(Asian Development Bank: ADB) ได้ท าการศึกษาความเป็นไปได้และก าหนดแนวทางการด าเนินงานโดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่าง ๓ ประเทศ ให้มีการใช้ทรัพยากรทางเศรษฐกิจ
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ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด เน้นความร่วมมือด้านการผลิต การส่ง เสริมการลงทุน 
และการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของพ้ืนที่ นอกจากนั้น 
ยังมุ่งให้มีการพัฒนาการเชื่อมโยงด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน โดยเฉพาะโครงข่ายคมนาคมขนส่งและระบบ
สาธารณูปโภคระหว่างประเทศ 
  ที่ผ่านมา IMT-GT ได้มีการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์การด าเนินงานของกรอบความร่วมมือ  
ให้กระชับและเน้นไปสู่การปฏิบัติได้จริง โดยเน้นการพัฒนาพื้นที่ในรูปแบบของสะพานเศรษฐกิจ สงขลา-ปีนัง-
เมดาน (Seamless Songkhla-Penang-Medan Economic Development Corridor) ภายใต้การก าหนด
ประเด็นความร่วมมือบนพ้ืนฐานของการเชื่อมโยงศักยภาพการพัฒนาของพ้ืนที่สะพานเศรษฐกิจในแต่ละ
ประเทศ เพ่ือให้เป็นฐานเศรษฐกิจหลักที่สนันสนุนและกระจายการพัฒนาไปสู่พ้ืนที่ต่อเนื่องใน IMT-GT ต่อไป 
โดยในปัจจุบันแนวทางด าเนินการแผนงาน ได้เน้นความร่วมมือตามแผนงานและโครงการที่ภาคเอกชนสนใจ
และเป็นโครงการที่ปฏิบัติได้โดยไม่ขัดผลประโยชน์แห่งชาติสมาชิก ซึ่งมีกรอบการพิจารณาแผนงาน/โครงการ
ร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือเสนอขอรับการสนับสนุนการอ านวยความสะดวกและปรับ
กฎระเบียบโดยภาครัฐ ซึ่งสาระส าคัญของการพัฒนาความร่วมมือได้แบ่งเป็น ๙ ด้าน ดังนี้ ๑) การคมนาคม
ขนส่งทางบกและทางน้ า ๒) พลังงาน ๓) การค้า ๔) การคมนาคมขนส่งทางอากาศ ๕) การเงินและการลงทุน  
๖) อุตสาหกรรม ๗) ทรัพยากรมนุษย์และการเคลื่อนย้ายแรงงาน ๘) การท่องเที่ยว และ ๙) การสื่อสาร
โทรคมนาคม 
  ๕.๘ ควำมริเริ่มแห่งอ่ำวเบงกอลส ำหรับควำมร่วมมือหลำกหลำยสำขำทำงวิชำกำรและ
เศรษฐกิจ (Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation 
หรือ BIMST - EC) เป็นกรอบความร่วมมือระหว่าง ๗ ประเทศในภูมิภาคอ่าวเบงกอล ได้แก่ บังกลาเทศ 
ภู ฏ าน  อิ น เ ดี ย  พม่ า  เ นป าล  ศ รี ลั ง ก า  และ ไทย  มี ก ร อบคว ามร่ ว มมื อ   ๖   ส า ข า   ไ ด้ แ ก่   
๑) การค้าและการลงทุน  ๒) เทคโนโลยี  ๓) คมนาคม  ๔) พลังงาน  ๕) ท่องเที่ยว  และ ๖) ประมง กลุ่ม
ประเทศ BIMSTEC ถือได้ว่าเป็นตลาดที่มีศักยภาพ โดยมีประชากรรวมถึง ๑,๓๐๐ ล้านคน แต่ปัจจุบันยังมี
การค้า การลงทุน และการเดินทางติดต่อระหว่างกันค่อนข้างน้อย ท าให้ยังมีโอกาสในการที่ส่งเสริมความ
ร่วมมือระหว่างกันได้อีกมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการค้าการลงทุน โดยประเทศสมาชิกได้ให้สัตยาบันใน
กรอบความตกลงเขตการค้าเสรี BIMSTEC แล้ว ทั้งนี้ ส าหรับประเทศไทยแล้ว BIMSTEC จะช่วยประสาน
นโยบาย Look West ของไทย เข้ากับนโยบาย Look East ของอินเดีย  
  ๕.๙ ควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจในภูมิภำคเอเซีย – แปซิฟิก (Asia Pacific Economic 
Cooperation : APEC) เป็นกรอบความร่วมมือเศรษฐกิจระหว่างเขตเศรษฐกิจในภูมิภาค จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 
พ.ศ.๒๕๓๒ ปัจจุบันมีทั้งหมด ๒๑ เขตเศรษฐกิจ ได้แก่ ออสเตรเลีย บูรไน แคนาดา ชิลี  จีน ฮ่องกง 
อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ มาเลเซีย เม็กซิโก นิวซีแลนด์ ปาปัวนิวกินี เปรู ฟิลิบปินส์ รัสเซีย  สิงคโปร์ 
ไต้หวัน ไทย สหรัฐฯ และเวียดนาม มีสัดส่วนการค้าของกลุ่มรวมกันมากกว่าร้อยละ ๔๗ ของมูลค่าการค้าโลก 
APEC ได้มีการพัฒนาองค์กรของตนเองให้มาเป็นกลจักรส าคัญในการส่งเสริมระบบการค้าเสรี และให้มีความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการอย่างเป็นรูปธรรม 
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  ๕.๑๐ ควำมร่วมมือในกำรลำดตระเวนในช่องแคบมะละกำ (Malacca Straits Patrol:  
MSP) เป็นความร่วมมือของรัฐชายฝั่งช่องแคบมะละกาอันประกอบด้วยประเทศไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย 
และสิงคโปร์  ในการร่วมกันส่งเรือและอากาศยานไปลาดตระเวนในช่องแคบมะละกา เพ่ือรักษาความ
ปลอดภัยและความมั่นคง รวมทั้งเพ่ือแสดงถึงความเป็นเจ้าของและความรับผิดชอบของรัฐชายฝั่งช่องแคบ  
มะละกาในการดูแลรักษาความปลอดภัยของช่องแคบ 
  ๕.๑๑ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำร่วมไทย–มำเลเซีย (Joint Development Strategy - JDS) 
เป็นความตกลงระหว่างไทยและมาเลเซีย โดยมีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาสภาพเศรษฐกิจและสังคมของพ้ืนที่ ๕  
จังหวัดชายแดนภาคใต้ (สตูล สงขลา ยะลา นราธิวาส และปัตตานี) และ ๔ รัฐทางเหนือของมาเลเซีย (ปะลิส  
เกดะห์ กลันตัน และเฉพาะอ าเภอ Pengkalan Hulu ของรัฐเประ) ครอบคลุมใน ๙ สาขา ได้แก่  
๑) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการเชื่อมโยงคมนาคม  ๒) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์รวมทั้งการศึกษา 
๓) การท่องเที่ยว ๔) วัฒนธรรมและการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระดับประชาชนต่อประชาชน ๕) การค้า
และการลงทุน  ๖) การเกษตร ประมง ปศุสัตว์ และชลประทาน ๗) การเงินและการคลัง โดยเฉพาะการ
พัฒนาธนาคารอิสลามในประเทศไทย ๘) พลังงาน และ ๙) การบรรเทาสาธารณภัย 
  ๕.๑๒ กำรประชุมอำเซียนว่ำด้วยควำมร่วมมือด้ำนกำรเมืองและควำมม่ันคงในภูมิภำค
เอเชีย-แปซิฟิก (ASEAN Regional Forum - ARF) เป็นผลสืบเนื่องจากมติของที่ประชุมสุดยอดอาเซียน
ครั้งที่ ๔ ผู้น ารัฐบาลของประเทศสมาชิกอาเซียนได้ประกาศเจตนารมณ์ที่จะแสวงหาเวทีในการน ารัฐสมาชิก
เข้ามาร่วมมือในกรอบความร่วมมือทางด้านความมั่นคง และส่งเสริมการหารือด้านความมั่นคงกับประเทศคู่
เจรจา ปัจจุบัน ARF มีประเทศที่เข้าร่วม ๒๒ ประเทศกับ ๑ กลุ่ม ประกอบด้วย สมาชิกอาเซียน ประเทศคู่
เจรจาของอาเซียน (Dialogue Partners) ได้แก่ ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) สหรัฐอเมริกา แคนาดา 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อินเดีย จีน รัสเซีย และสหภาพยุโรป โดยการขยายกรอบการหารือที่มีอยู่แล้วระหว่าง
อาเซียนกับคู่เจรจา ARF เป็นเวทีปรึกษาหารือเกี่ยวกับประเด็นด้านการเมืองและความมั่นคง โดยมุ่งที่จะ
ส่งเสริมความไว้เนื้อเชื่อใจ ความร่วมมือ และความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศผู้เข้าร่วม และพัฒนาแนว
ทางการด าเนินการทูตเชิงป้องกันซึ่งมุ่งป้องกันการเกิดและขยายตัวของความขัดแย้ง 
  ๕.๑๓  โครงกำรพัฒนำควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจในอนุภูมิภำคลุ่มแม่น้ ำโขง (Greater 
Mekong Sub region -GMS) เป็นความร่วมมือของ ๖ ประเทศ คือ ไทย พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม และ
จีน (ยูนนาน) โดยมีธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) เป็นผู้ให้การสนับสนุนหลัก 
การด าเนินงานของ GMS ที่ส าคัญ คือ การพัฒนาแนวพ้ืนที่เศรษฐกิจเหนือ-ใต้ (North-South Economic 
Corridor) การพัฒนาแนวพ้ืนที่เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor) เชื่อมโยง
พม่า-ไทย-ลาว-เวียดนาม และการพัฒนาแนวพ้ืนที่เศรษฐกิจตอนใต้ (Southern Economic Corridor) 
เชื่อมโยง ไทย-กัมพูชา-เวียดนาม 
   ๕.๑๔ สมำคมควำมร่วมมือแห่งภูมิภำคมหำสมุทรอินเดีย (Indian Ocean Rim 
Association for Regional Cooperation: IOR-ARC) มีประเทศสมาชิกทั้งหมด ๑๘ ประเทศ คือ 
ออสเตรเลีย อินเดีย แอฟริกาใต้ เคนยา สิงคโปร์ โอมาน มอริเชียส อินโดนีเซีย มาดากัสการ์ มาเลเซีย โมซัมบิก 
ศรีลังกา แทนซาเนีย เยเมน ไทย บังกลาเทศ อิหร่าน และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ นอกจากนี้ ยังมีประเทศคู่
เจรจา (dialogue partners) ได้แก่ อียิปต์ ญี่ปุ่น สหราชอาณาจักร จีน และ ฝรั่งเศส รวมทั้งมีองค์การการ
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ท่องเที่ยวแห่งมหาสมุทรอินเดีย (Indian Ocean Tourism Organization - IOTO) เป็นผู้สังเกตการณ์ โดย
กิจกรรมส่วนใหญ่ของ IOR-ARC มุ่งเน้นโครงการศึกษาด้านการอ านวยความสะดวกทางการค้า (trade 
facilitation) เพ่ือส่งเสริมการขยายปริมาณการค้าและการลงทุนระหว่างกัน โดยมีรูปแบบกิจกรรมก าหนดเป็น
โครงการศึกษาระหว่างสมาชิกที่มีความสนใจร่วมกัน  
    ๕.๑๕  ควำมร่วมมือพหุภำคีทำงทะเลอื่น ๆ 
 สหรัฐฯ ได้เสนอมาตรการความร่วมมือหลายมาตรการเพ่ือจัดการกับปัญหา ที่สหรัฐฯ เห็น
ว่ากระทบกับผลประโยชน์ของตนและของชาติอื่น ๆ ร่วมกัน เช่น  มาตรการการค้าท่ีปลอดภัยในภูมิภาคความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิค (Secure Trade in the Asia Pacific Economic Cooperation 
Region: STAR) ภายใต้มาตรการดังกล่าว สหรัฐฯ ได้ให้ความช่วยเหลือและความรู้ความช านาญที่จะยกระดับ
ความปลอดภัยตามท่าเรือและสนามบินของแต่ละประเทศ เพ่ือที่จะป้องกันการค้าจากการก่อการร้าย  
นอกจากนั้นมีข้อตกลงเพ่ือความมั่นคงในการหยุดยั้งการแพร่กระจายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง 
(Proliferation Security Initiative: PSI) เป็นแผนการระดับโลกของสหรัฐฯ ที่ต้องการความร่วมมือจาก
นานาประเทศในการช่วยกันสกัดก้ันการแพร่กระจายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูงทุกรูปแบบ ในทุกหนทาง 
นอกจากนี้ สหรัฐฯ ยังได้เสนอมาตรการเพ่ือรักษาความปลอดภัยทางทะเลเพ่ิมขึ้น และผลักดันให้ประเทศใน
ภูมิภาคน ามาตรการเหล่านั้นไปปฏิบัติ เช่น มาตรการรักษาความปลอดภัยของตู้คอนเทนเนอร์ (Container 
Security Initiative: CSI)   
 ความร่วมมือพหุภาคีที่ส าคัญอีกอันหนึ่ง คือ ข้อตกลงความร่วมมือระดับภูมิภาคในการต่อสู้
กับโจรสลัดและการปล้นโดยใช้อาวุธต่อเรือในเอเชีย (Regional Cooperation Agreement on Combating 
Piracy and Armed Robbery against Ships in Asia : ReCAAP) เป็นข้อตกลงที่ริเริ่มโดยญี่ปุ่น  ข้อตกลงมี
เป้าหมายที่จะเพ่ิมพูนความร่วมมือระหว่าง ๑๖ ประเทศ ได้แก่ สมาชิกอาเซียน ๑๐ ประเทศจีน เกาหลีใต้ 
ญี่ปุ่น บังคลาเทศ อินเดีย และศรีลังกา โดยส่งเสริมการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับโจรสลัด และก่อตั้งศูนย์แบ่งปัน
ข้อมูล (Information Sharing Center : ISC)    
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