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ค≥ะทำงาน‚ครงการ»÷กษาความเปìน‰ป‰ด้ „นการ®ัดตัÈงหน่วยยามฝั่ง

 หากจะกล่าวถึงคำว่า หน่วยยามฝั่ง (Coast Guard) คนทั่วไปคงเข้าใจตามคำแปลจาก

ภาษาอังกฤษว่าเป็นหน่วยที่ทำหน้าที่เป็นยาม คอยดูแลความสงบเรียบร้อยปลอดภัยบริเวณชายฝั่ง  

ซึ่งความเข้าใจดังกล่าวก็น่าจะถูกต้องตามความหมายของภาษา แต่หากอยากรู้ต่อไปว่าดูแลแค่ไหน 

ออกไปไกลจากฝั่งเท่าไร ใช้อำนาจอะไรไปบังคับใช้เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อย แล้วประเทศไทยซึ่งมี

ชายฝั่งทะเลจำเป็นต้องมีหน่วยยามฝั่งหรือไม่ ถ้าไม่มีแล้วที่ผ่านมาใครทำหน้าที่นี้อยู่ คำถามเหล่านี้คง

แนวคิด„นการ®ัดตัÈงหน่วยยามฝั่ง(CoastGuard)
ของประเท»‰ทย
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ตอบได้ ไมง่า่ยนกั หากผูต้อบไมม่คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัผลประโยชนข์องชาตทิางทะเลอยา่งลกึซึง้พอ 

เพราะเรื่องของทะเลสำหรับคนทั่วไปเป็นเรื่องลี้ลับซับซ้อน ยากที่จะรู้ซึ้งและหยั่งถึง บทความนี้จะ

อธิบายถึงลักษณะภูมิศาสตร์และลักษณะภูมิอากาศของประเทศไทย ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 

ภยัคกุคามทางทะเล หนว่ยงานทีร่บัผดิชอบในการรกัษาผลประโยชนข์องชาตทิางทะเล และปญัหาทีเ่กดิขึน้ 

จนทำใหต้อ้งคดิวา่ประเทศไทยควรจดัตัง้หนว่ยยามฝัง่แลว้หรอืยงั รวมทัง้หากจะจดัตัง้หนว่ยงานนีข้ึน้มา 

แนวคิดในการจัดตั้งและรูปแบบควรเป็นอย่างไร  

ข้อเทÁ®®ริงและปัญหาที่เกี่ยวข้อง

≈ัก…≥–ภูมิ»าสµรåของ‰ทย

 ประเทศไทยมีลักษณะพื้นที่ทางทะเลที่ถูกล้อมด้วยทะเลของประเทศต่าง ๆ ที่เรียกว่า 

เป็นประเทศที่มีพื้นที่ทางทะเลปิดหรือทะเลกึ่งปิด (Enclose and Semi Enclose Sea ) แต่ถึงแม้

พืน้ทีท่างทะเลของไทยจะถกูปดิลอ้ม กย็งัคงมพีืน้ทีอ่กีจำนวนมากทีป่ระเทศไทยจะแสวงหาผลประโยชน ์

ได้อย่างเต็มที่ โดยพื้นที่ที่นับออกไปถึงเขตเศรษฐกิจจำเพาะของประเทศไทยนั้นนับรวมได้ทั้งสิ้น 

๓๑๖,๑๑๘.๒๓ ตารางกิโลเมตร (Sq.Km.) หรือ ๙๒,๑๖๕.๓๓ ตารางไมล์ทะเล (Sq.N.M.) หรือนับเป็น

ขนาดพื้นที่มากกว่าครึ่งของพื้นที่ทางบกของประเทศไทยซึ่งมีพื้นที่ ๕๑๓,๑๑๕ ตารางกิโลเมตร ในส่วน

ของลกัษณะชายฝัง่ในแตล่ะฝัง่ทะเลกม็แีนวชายฝัง่ทีเ่หยยีดยาวนบัเปน็ระยะทางรวมถงึ ๒,๗๐๕ กโิลเมตร 

หรือถ้าวัดตามความยาวของขอบพื้นที่แหว่งเว้าทั้งหมด จะได้ความยาวถึง ๓,๐๑๐ กิโลเมตร  ทั้งนี้มี

จังหวัดที่อยู่ติดทะเล ๒๓ จังหวัด รวมถึงกรุงเทพมหานครด้วย ซึ่งนับเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการ

วางกำลัง เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชาติทางทะเล  

≈ัก…≥–ภูมิอากา»

 ประเทศไทยจะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมหลัก คือมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุม

ประเทศไทย เริ่มประมาณกลางเดือนตุลาคมไปจนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้

พัดปกคลุมประเทศไทย ระหว่างกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ทำให้บริเวณอ่าวไทยมีคลื่น

เกือบตลอดปี อย่างไรก็ตามยังมีลมที่มีกำลังแรงระดับพายุโซนร้อนหรือไต้ฝุ่นที่มี โอกาสสร้างความ 

เสียหายอย่างมากต่อทั้งชีวิตและทรัพย์สินตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป และเดือนตุลาคมเป็นเดือน

ที่พายุมีโอกาสเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยมากที่สุด รองลงไปคือ เดือนกันยายน ส่วนทะเลประเทศไทย 

ฝั่งตะวันตก (ทะเลอันดามันและช่องแคบมะละกาตอนเหนือ) ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม 

มีคลื่นรุนแรงกว่าเดือนอื่น ๆ  แต่อย่างไรก็ตามช่วงเวลาส่วนใหญ่จะเอื้ออำนวยต่อการทำอาชีพต่าง ๆ 

ในทะเลทั้งสองฝั่ง ยกเว้นช่วงเดือนตุลาคมที่มีโอกาสที่จะมีพายุคลื่นลมแรงมาก จนอาจเป็นอันตรายได้ 

ผ≈ปร–โยชนåของชาµิทางท–‡≈

 จากลักษณะทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทย ที่มีพื้นที่ทางทะเลประชิดแผ่นดินภาคใต้ 

สองด้านนั้น ทำให้ประเทศสามารถหาประโยชน์จากทะเลในรูปแบบต่าง ๆ ที่รวมเรียกว่า ผลประโยชน์

ของชาติทางทะเล ซึ่งแบ่งออกได้ในลักษณะผลประโยชน์ทางยุทธศาสตร์ ผลประโยชน์ทางการเมือง 
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ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ผลประโยชน์ด้านสภาวะแวดล้อม (Strategic, Political, Economic and 

Environmental Maritime Interests) จากผลการวิจัยของคณะนักวิชาการ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๐ ชี้ว่า

ประเทศไทยใช้ประโยชน์จากทะเลมีมูลค่าทางเศรษฐกิจมากกว่า ๗.๔ ล้านล้านบาทต่อปี (ไม่รวมมูลค่า

ของผลกระทบจากการใช้ทะเล)  

 การใช้ประโยชน์จากทะเลของประเทศไทยที่ถึงแม้จะเป็นประเทศต้น ๆ ของโลกที่มีมูลค่า

การส่งออกอาหารทะเลสูงสุด แต่มูลค่าที่ประเทศไทยแสวงหาได้จากทะเลนับว่ายังเป็นเพียงส่วนน้อย

เมื่อเทียบกับทรัพยากรอีกมากที่มีอยู่ในทะเล โดยเฉพาะผลประโยชน์ที่รอศักยภาพของประเทศ เช่น 

การทำการประมงในน่านน้ำต่างประเทศ การทำประมงน้ำลึกในทะเลหลวง การทำเหมืองแร่ในทะเล 

อีกทั้งทะเลยังเป็นแหล่งต้นทุนทางธรรมชาติที่มนุษย์ไม่เคยนำมาคิดเป็นต้นทุนในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น 

การที่ได้รับอากาศบริสุทธิ์จากทะเล การได้รับน้ำจืดจากฝนที่มาจากทะเล การได้รับความเพลิดเพลิน

จากท้องทะเลที่สวยงาม ดังนั้นเมื่อพิจารณาร่วมกับการที่ประเทศไทยต้องพึ่งพาการค้าระหว่างประเทศ

เปน็หลกั และการคา้เหลา่นี้ใชก้ารขนสง่ทางทะเลมากกวา่รอ้ยละ ๙๐ รวมทัง้ประเทศไทยไดผ้ลประโยชน ์

จากทะเลในลักษณะต่าง ๆ เป็นมูลค่าที่สูงมากดังกล่าว ทำให้ทะเลนับเป็นผลประโยชน์แห่งชาติ  

ในระดับสำคัญ (Vital Interests) ที่รัฐบาลและประชาชนจะต้องปกป้องและดูแลรักษา 

 ภัยคุกคาม

 ในการกำหนดภัยคุกคาม แนวความคิดทางทหารที่นำองค์ประกอบสี่ประการ คือ 

สภาวการณ์ (Circumstance) ขีดความสามารถ (Capabilities) ของภัยคุกคาม เจตนารมณ์ 

(Intentions) ของภัยคุกคาม และความอ่อนแอ (Vulnerability) ของการป้องกัน  โดยจากการวิเคราะห์

สภาวะแวดลอ้มภายในและภายนอกแลว้ประเมนิความรนุแรง (Seriousness) และโอกาสทีจ่ะเกดิขึน้ได ้

(Probability of Occurrence) สามารถสรุปได้ว่า มีภัยคุกคามต่อผลประโยชน์ของชาติทางทะเลของ

ประเทศไทยอยู่ในรูปแบบต่าง ๆ เรียงลำดับตามความรุนแรงได้ ดังนี้ 

 ๑. การปลน้สะดม โจรสลดัทีเ่กดิขึน้ในทะเลของไทยและในตา่งประเทศ เชน่ การทีเ่รอืไทย

ถูกปล้นและเรียกค่าไถ่ในอ่าวเอเดน ประเทศโซมาเลีย รวมถึงปัญหาการก่อการร้ายในทะเลที่ถึงแม้  

ในปัจจุบันจะยังไม่มีเหตุการณ์เกิดขึ้น แต่แนวโน้มและความล่อแหลมรวมถึงมูลค่าความเสียหายที่จะ

เกิดขึ้นนั้น มีค่อนข้างสูง โดยเฉพาะประเทศไทยอยู่ในพื้นที่ที่มีการปฏิบัติการของกลุ่มก่อการร้าย  

ค่อนข้างมาก ซึ่งส่วนหนึ่งนั้นทำให้ชายฝั่งประเทศไทยถูกประกาศให้เป็นพื้นที่เสี่ยงภัยต่อตัวเรือ   

การเกิดสงคราม การถูกโจมตี การก่อการร้ายและอันตรายอื่น ๆ  

 ๒. ภัยธรรมชาติและอุบัติภัยทางทะเล โดยปกติประเทศไทยจะมีพายุเคลื่อนผ่านเข้ามา

โดยเฉลี่ยประมาณ ๓ - ๔ ลูกต่อปี โดยพื้นที่ทางใต้เป็นภูมิประเทศซึ่งเป็นพื้นที่เปิดสู่ทะเล ดังนั้น พายุ

ที่มีกำลังแรงขนาดพายุโซนร้อนหรือไต้ฝุ่นที่เคลื่อนเข้าสู่อ่าวไทยและขึ้นฝั่งที่ภาคใต้ จะมีผลกระทบเป็น

อย่างมากจากลมที่พัดแรงจัด เกิดคลื่นลมแรงในอ่าวไทย เกิดคลื่นและพายุซัดฝั่ง เกิดฝนตกหนักถึง

หนักมาก จนเกิดอุทกภัยและแผ่นดินถล่ม โดยมากจะเกิดในห้วงเดือนกันยายน - ธันวาคม   รวมทั้ง
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ภัยพิบัติอันเกิดจากแผ่นดินไหวในทะเล ทำให้เกิดกรณีภัยพิบัติจากคลื่นสึนามิ นอกจากนี้ยังมีภัยจาก

การกัดเซาะชายฝั่ง เรือล่ม และเรือโดนกัน โดยเฉพาะที่เกิดจากความประมาท ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย

ที่ส่งผลต่อการสูญเสียชีวิต ทรัพย์สิน และภาพลักษณ์ของประเทศ 

 ๓. การลักลอบเข้าเมืองและการค้าแรงงานผิดกฎหมายในทะเล เนื่องจากภาคเอกชนมี

ความต้องการใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย และปัญหาทางเศรษฐกิจภายในของประเทศเพื่อนบ้าน 

ประกอบกับปัญหาความขาดแคลนแรงงานระดับล่าง หรือกิจการบางประเภทที่แรงงานไทยไม่นิยมทำ 

จึงส่งผลให้ผู้ประกอบการยังนิยมวิธีลักลอบใช้แรงงานต่างด้าวอย่างผิดกฎหมาย โดยเฉพาะการเข้ามา

ทางทะเลและการใช้แรงงานผิดกฎหมายในทะเลที่ยากต่อการตรวจจับ ทั้งนี้การกระทำผิดในลักษณะนี้

จะดำเนินการเป็นขบวนการ และอาจมีขบวนการค้ามนุษย์ข้ามชาติร่วมอยู่ด้วย 

 ๔. การลักลอบค้าสิ่งผิดกฎหมายและอาชญากรรมข้ามชาติ ที่ทำเป็นเครือข่ายทั้งโดย  

คนไทย และชาวต่างชาติที่ใช้เรือสินค้า เรือท่องเที่ยวและเรือประมงเป็นพาหนะในการกระทำผิด   

การลักลอบลำเลียงสินค้าผิดกฎหมาย เช่น น้ำมันเถื่อน ยาเสพติด อาวุธสงคราม ไม้ บุหรี่ และเหล้า 

 ๕. การลักลอบจับสัตว์น้ำและโบราณวัตถุใต้ทะเลทั้งโดยจากคนไทยและต่างชาติ   

จากข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากสมาคมประมง พบว่า ในฤดูวางไข่ที่มีการประกาศปิดอ่าวแต่มีการ

ลักลอบจับปลาทูกว่าแสนตันต่อคืน และยังมีปัญหาการทำประมงต่างประเทศที่เรือประมงไทยถูกเรือ

ของทางการประเทศเพื่อนบ้านจับกุมอยู่บ่อยครั้ง รวมถึงปัญหาการไม่สามารถบรรลุข้อตกลงของ  

เส้นเขตแดนทางทะเลระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ทำให้เกิดพื้นที่ทับซ้อนทั้งฝั่งอ่าวไทยและ  

ทะเลอันดามัน นอกจากนี้ยังปรากฏการรุกล้ำน่านน้ำของเรือประมงต่างชาติ  ปัญหาการค้าปลาหายาก

ที่ลักลอบจับจากทะเลลึก ก็นับเป็นปัญหาใหม่ที่เจ้าหน้าที่และกฎหมายต้องตามให้ทัน เพราะกำลังจะมี

การขยายการกระทำผิดมากขึ้นทุกวัน 

 ๖. การกอ่มลพษิทางทะเลและการทำลายสภาวะแวดลอ้มตา่งนบัวนัจะเปน็ปญัหามากขึน้ 

ทั้งที่เกิดจากชายฝั่งและจากกิจกรรมในทะเล เช่น การปล่อยน้ำเสียลงทะเล การนำขยะไปทิ้งในทะเล 

และการทำลายสภาวะแวดล้อมจากเรือและสิ่งปลูกสร้างในทะเล เช่น การรั่วไหลของน้ำมันลงทะเล 

อีกทั้งการทำลายทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลจากการทำประมงและการท่องเที่ยวทั้งที่ตั้งใจและ  

ไม่ตั้งใจ ซึ่งมีผลต่อวงจรชีวิตของสัตว์น้ำ และจะขยายผลกระทบต่อการสูญพันธุ์ของสัตว์ทะเลหลาย ๆ 

ประเภท 

 ๗. ปัญหาความขัดแย้งในการแย่งชิงทรัพยากรในทะเล เช่น ประมงพื้นบ้านกับประมง

พาณิชย์ และปัญหาขัดแย้งระหว่างกลุ่มประมงกับกลุ่มเดินเรือขนส่งที่เริ่มทวีความรุนแรงมากขึ้น 

จนถงึขัน้ใชอ้าวธุเขา้แกป้ญัหา รวมถงึความขดัแยง้ระหวา่งกลุม่อตุสาหกรรมทอ่งเทีย่วกบักลุม่อตุสาหกรรม 

ปิโตรเลียม เนื่องจากความขัดแย้งเหล่านี้เป็นประเด็นที่เกี่ยวกับปากท้องของประชาชน จึงเป็นไปได้ว่า 

หากไม่ได้รับการบริหารจัดการที่ดีจากภาครัฐ ก็จะนำไปสู่ปัญหาทางสังคมที่จะขยายความรุนแรงและ

ซับซ้อนมากขึ้นในอนาคต  
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 จากหลกัการคำนวณคา่ภยัคกุคาม (Threat Value) มคีา่เทา่กบัความสามารถ (Capability) 

บวกค่าความตั้งใจ (Determination) บวกค่าวัตถุประสงค์ (Objective)  โดยสามารถนำค่าภัยคุกคาม

มาคำนวณมูลค่าความเสียหายทั้งหมดได้มากกว่า ๔๕๘,๓๐๑.๔ ล้านบาทต่อปี หรือนับได้กว่า   

๖.๒ เปอร์เซ็นต์ของมูลค่าของผลประโยชน์ของชาติทางทะเลโดยรวม 

 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

 จากความสำคญัของทะเลในดา้นตา่ง ๆ ตอ่ประเทศไทย ทำใหร้ฐับาลตอ้งจดัใหม้หีนว่ยงาน 

ที่เข้าไปดูแลจัดระเบียบและปราบปรามการกระทำผิดอยู่สองระดับ ได้แก่ ระดับนโยบายและระดับ  

ผู้ปฏิบัติ ในส่วนนโยบาย ประกอบด้วยหน่วยงานที่อยู่ภายใต้สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) 

คอื คณะกรรมการอำนวยการและประสานการปฏบิตัติามนโยบายความมัน่คงแหง่ชาตทิางทะเล (อปท.) 

ซึ่งมีหน้าที่กำหนดนโยบายด้านทะเลของประเทศให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ นำไปปฏิบัติ ในส่วนของระดับ

ผู้ปฏิบัติมี ๖ หน่วยหลัก ได้แก่ กองทัพเรือ กองบังคับการตำรวจน้ำ กรมศุลกากร กรมการขนส่งทางน้ำ

และพาณิชยนาวี กรมประมง และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานอื่นที่

เกี่ยวข้องอีกกว่า ๑๗ หน่วย ได้แก่ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำนักงาน

ตรวจคนเข้าเมือง กรมป่าไม้ กรมสรรพสามิต กรมควบคุมมลพิษ กรมทรัพยากรธรณี กรมศิลปากร 

และสำนักเลขาธิการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เป็นต้น หน่วยต่าง ๆ จะอยู่ภายใต้ศูนย์ประสานการปฏิบัติ

ในการรกัษาผลประโยชนข์องชาตทิางทะเล (ศรชล.) ทีท่ำหนา้ทีเ่ปน็ศนูยก์ลางในการประสานงานตา่ง ๆ 

เกี่ยวกับกิจการทางทะเลในทุกด้าน โดยมีกองทัพเรือเป็นศูนย์กลางในการปฏิบัติและส่วนราชการต่าง ๆ 

ยังคงปฏิบัติงานตามภารกิจเหมือนปกติ  เมื่อรวมทรัพยากรที่ใช้ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติ  

ทางทะเลของหน่วยต่าง ๆ แล้ว ประเทศไทยได้มีการลงทุนไว้สูง เช่น เรือเฉพาะที่เป็นเรือขนาด  

เรือตรวจการณ์ขนาด ๒๐ ฟุตขึ้นไป มีทั้งหมดประมาณ ๓๘๔ ลำ แบ่งเป็นเรือของกองทัพเรือ ๒๐๐ ลำ 

กองบังคับการตำรวจน้ำ ๕๒ ลำ กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี  ๓๐ ลำ กรมประมง ๖๒ ลำ 

กรมศุลกากร ๔๐ ลำ โดยแต่ละหน่วยงานต่างมีกฎหมายรับผิดชอบที่แตกต่างกันไป จึงมีความจำเป็นที่

แต่ละหน่วยงานจะต้องจัดหาทรัพยากรเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ครอบคลุมพื้นที่ทางทะเลได้อย่าง

สมบูรณ์ และเมื่อพิจารณาสัดส่วนของงานกับทรัพยากรของแต่ละหน่วยงานจะพบว่า มีสัดส่วนไม่

สอดคล้องกัน อีกทั้งงานที่แต่ละหน่วยงานรับผิดชอบมีความซ้ำซ้อนกันทั้งพื้นที่และขอบเขตของการ

ปฏิบัติงาน ในความเป็นจริงงานต่าง ๆ ในทะเลไม่ควรแยกกันตามสาขา แต่ควรแยกกันตามพื้นที่ 

เนื่องจากเรือที่ใช้ในการปฏิบัติงานในทะเลมีราคาที่สูงและสามารถทำงานได้หลายอย่าง เช่น การรักษา

กฎหมายตา่ง ๆ แบบรวมการและยงัใชป้อ้งกนัประเทศ คน้หาผูป้ระสบภยัไดอ้กีดว้ย การใหเ้รอืแตล่ะลำ 

รับผิดชอบงานหลายด้านในแต่ละพื้นที่ จึงมีความคุ้มค่ามากกว่าแยกเรือตามงานแบบที่เป็นอยู่  

ในปัจจุบัน  
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ปั≠หาอุปสรรคข้อขัดข้องของหน่วย

จากลักษณะธรรมชาติของทะเลที่มีพื้นที่กว้างขวางเชื่อมต่อกันได้ โดยไม่สามารถปักปัน
เขตพื้นที่ หรือเขตการปฏิบัติการได้อย่างเด็ดขาดอย่างพื้นที่ทางบก การปฏิบัติงานในทะเลจำเป็นต้อง
อาศัยการจัดส่งเรือหรืออากาศยานเข้าพื้นที่โดยไม่สามารถตั้งฐานปฏิบัติการในทะเลได้ อีกทั้งสภาพ 
ภูมิอากาศก็ยังเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงานดังที่ได้มีการสรุปผลกระทบที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ในส่วน
การปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ยังมีอุปสรรคข้อขัดข้องอีกหลายด้าน ได้แก่ 
 ๑. ปัญหาทรัพยากร บุคลากร และการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ มีข้อจำกัด 
ในด้านกำลังพล งบประมาณปฏิบัติการ และการซ่อมบำรุง การที่งบประมาณปฏิบัติการ กำลังพล 
นำ้มนัเชือ้เพลงิ และคา่ซอ่มบำรงุไมเ่พยีงพอ ทำใหท้กุหนว่ยตอ้งยดึถอืภารกจิตนเปน็หลกั สง่ผลกระทบ 
ต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดำเนินการในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในภาพรวม  

๒. การทำงานในภาพรวมของการรกัษาผลประโยชนข์องชาตทิางทะเล เปน็ไปในลกัษณะ
ต่างหน่วยต่างปฏิบัติงาน เนื่องจากการที่แต่ละหน่วยมีงานและมีกฎหมายรับผิดชอบที่ต่างกัน ประกอบ
กับข้อจำกัดข้างต้น ทำให้แต่ละหน่วยต้องมุ่งที่การปฏิบัติงานตามหน้าที่ก่อนและไม่ได้เตรียมกำลังพล 
ให้มีความรู้ในงานนอกหน้าที่ อีกทั้งวัฒนธรรมยึดติดองค์กรของตนทำให้การปฏิบัติงานจะคำนึงถึง
ประโยชน์ของหน่วยงาน ส่งผลให้การที่จะประสานหน่วยต่าง ๆ ให้ปฏิบัติงานที่นอกเหนือจาก 
ภารกิจหน่วยในสภาวะที่มีข้อจำกัดและมีความขาดแคลนงบประมาณ  เป็นไปได้ยาก  
 ๓. ปัญหาการบริหารจัดการภายในของแต่ละหน่วยที่ขาดประสิทธิภาพ เนื่องจากทั้ง 
ผู้ปฏิบัติงานในทะเลและผู้บริหารบางหน่วยงานไม่เข้าใจหรือไม่มีพื้นฐานเกี่ยวกับงานในทะเลเพียงพอ 
เช่น การไม่เข้าใจสภาพการใช้เรือที่จะต้องมีค่าใช้จ่ายสูง ไม่ว่าจะเป็นการซ่อมบำรุงหรืออัตราการ
บริโภคน้ำมันเชื้อเพลิงที่สูงกว่ายานพาหนะทางบก จึงจัดสรรงบประมาณการซ่อมบำรุงและค่าน้ำมัน
เชื้อเพลิงแก่เรือที่ออกปฏิบัติการอย่างจำกัด ทำให้ ไม่สามารถออกปฏิบัติงานได้ การที่เจ้าหน้าที่บางส่วน
ไม่เข้าใจอำนาจตามกฎหมาย ทำให้ ไม่มั่นใจที่จะดำเนินการต่อผู้กระทำผิด หรือเกรงว่าจะถูกฟ้องกลับ 
นอกจากนี้ยังมีปัญหาการไม่ประสานการปฏิบัติแบบรวมการทำให้ผู้รับบริการได้รับความยุ่งยาก  

µ“ร“ง· ¥งæืÈนท’‡่¢µอ”น“®ªØ‘∫—µ‘ก“ร„นก“รร—ก…“กÆÀ¡“¬‡ªร’¬∫‡ท’¬∫ก—∫ทร—æ¬“กร¢องÀนàว¬µà“ง ๆ 
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ปัญหาข้างต้น เป็นปัญหาของหน่วยงานที่ปฏิบัติงานในทะเล ซึ่งนอกจากจะมีผลกระทบ
กับการปฏิบัติงานของหน่วยแล้ว ยังมีผลต่อความสำเร็จของ ศรชล.ด้วย โดยจากการวิเคราะห์ปัญหา
ของ ศรชล. พบว่า ศรชล. ประสบปัญหาหลายประการ ได้แก่ การที่ ศรชล.ไม่มีโครงสร้างขององค์กร 
ที่สมบูรณ์ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เพราะไม่มีหน่วยปฏิบัติในทะเลเป็นของตนเอง 
และยังไม่มีอำนาจสั่งการหน่วยงานอื่น ๆ  ศรชล.ดำเนินการได้เพียงประสานหน่วยอื่น ๆ เท่านั้น  และ
ยังมีปัญหาด้านองค์บุคคล เนื่องจาก ศรชล.ไม่มีบุคลากรปฏิบัติงานประจำหรือแบบเต็มเวลางาน   
กำลังพลที่มาปฏิบัติงานใน ศรชล.จะเป็นบุคลากรที่มีงานประจำในหน่วยต้นสังกัด  ปัญหาหน่วยงานที่
ไม่ใช่กองทัพเรือ ไม่สามารถจัดส่งกำลังพลมาปฏิบัติงานใน ศรชล.ได้ ซึ่งเป็นผลให้ ศรชล.มีภาพลักษณ์
เป็นหน่วยงานของกองทัพเรือทั้ง ๆ ที่ในความเป็นจริง ศรชล.อยู่ภายใต้การกำกับทางนโยบายกับ สมช.   
รวมทั้งการที่ ศรชล.ได้รับงบประมาณจำกัดก็เป็นปัญหาสำคัญอีกประการหนึ่งที่เป็นอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงานของ ศรชล. 
 หน่วยงานระดับนโยบายได้รับทราบปัญหาต่าง ๆ ข้างต้นแล้ว และพยายามแก้ ไข โดยจะ
เห็นได้จากนโยบายความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล พ.ศ.๒๕๔๒ - ๒๕๔๖  และฉบับ พ.ศ.๒๕๔๘ - ๒๕๕๒  
ต่างกำหนดให้มีการพัฒนา ศรชล.ให้มีประสิทธิภาพ มีเอกภาพ และมีขีดความสามารถเพิ่มขึ้น และ
จากผลการสัมมนาของ ศรชล.ที่มีการกำหนดหัวข้อการพัฒนาและการเพิ่มประสิทธิภาพ ศรชล. 
หลายครั้งตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๙ ได้สรุปปัญหาหลักว่า ศรชล.ไม่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเนื่องจาก
ไม่มีอำนาจสั่งการบังคับบัญชา ขาดงบประมาณในการปฏิบัติการ  และที่สำคัญคือโครงสร้าง ศรชล. 
ไมเ่หมาะสม  และไมส่อดคลอ้งกบัการปฏบิตังิานของหนว่ยงานตา่ง ๆ   จากผลการสมัมนาเมือ่ ๑๙ - ๒๑ 
สิงหาคม ๒๕๕๒ ผู้แทนหน่วยต่าง ๆ มีความเห็นร่วมกันว่า ต้องมีการปรับปรุงโครงสร้างและการ
บริหารจัดการ ศรชล. โดยผู้แทนหน่วยงานหลักเห็นว่า ควรเพิ่มกำลังพลจากทุกหน่วยมาปฏิบัติงานและ
จัดสรรงบประมาณให้ ส่วนผู้แทนหน่วยร่วมปฏิบัติเห็นควรให้ ศรชล. เป็นหน่วยงานที่มีลักษณะรวม
ภารกิจการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลที่มีกฎหมายรับรอง และมีการบูรณาการทรัพยากร 
ได้แก่ กำลังพล ยุทโธปกรณ์ และเครื่องมือสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ 

ทัง้นีจ้ากทีม่าของการจดัตัง้ ศรชล.นัน้ มวีตัถปุระสงคเ์พือ่แกป้ญัหาความไมม่ปีระสทิธภิาพ 
ในการรกัษาผลประโยชนข์องชาตทิางทะเลทีม่หีนว่ยงานตา่ง ๆ รบัผดิชอบในลกัษณะตา่งฝา่ยตา่งปฏบิตั ิ
และมีการปฏิบัติที่ซ้ำซ้อน   แต่เมื่อมีการจัดตั้งหน่วยเพื่อแก้ปัญหาก็ได้มีการเสนอการจัดตั้ง ศรชล.  
ทีก่ำหนดกรอบอำนาจหนา้ที่ใหเ้ปน็เพยีงหนว่ยประสานการปฏบิตั ิ โดยไมม่งีบประมาณหรอือำนาจในการ 
สั่งการหน่วยงานใดได้ ซึ่งอาจจะเป็นเพราะหน่วยงานต่าง ๆ ไม่ต้องการถูกลดบทบาทหรือสูญเสีย 
ศักดิ์ศรีที่มีอยู่ จึงเห็นพ้องให้จัดตั้งเป็นศูนย์ที่มีหน้าที่ประสานงานเท่านั้น๑ ซึ่งการออกแบบองค์กร 

๑ คณะกรรมการศึกษาปัญหาระดับยุทธศาสตร์และนโยบายของกองทัพเรือ ได้นำเสนอแนวทางแก้ปัญหาการควบคุม 
การใช้กฎหมายในทะเล ที่เสนอต่อหน่วยต่าง ๆ และ สมช. ได้เสนอแนวทางที่ดีที่สุด คือ การจัดตั้งหน่วยงานใหม่ แต่ถ้าจะตั้ง 
ในรูปแบบ ศรชล. จะไม่มีเอกภาพในการปฏิบัติงาน เมื่อนำผลการศึกษาไปสัมมนาเมื่อ ๙ ม.ค.๓๙ ณ สรส. และระหว่างวันที่  
๑๑ - ๑๓ มี.ค.๔๐ ที่เมืองพัทยา มีความเห็นจากผู้แทนหน่วยต่าง ๆ ว่าควรจัดตั้งเป็นศูนย์ประสานการปฏิบัติก่อน ซึ่งตรงกับ 
ผลการวิเคราะห์ในผลการศึกษาครั้งนั้นที่กล่าวว่า วิธีการจัดตั้งเป็นศูนย์ประสานการปฏิบัติจะไม่มีการต่อต้านจากหน่วยต่าง ๆ 
เพราะรูส้กึวา่สญูเสยีศกัดิศ์ร ีและผลประโยชน ์แตจ่ะมขีอ้เสยีในการทีจ่ะไมม่เีอกภาพในการบงัคบับญัชา โดยหลงัจากนัน้กองทพัเรอื 
ได้เปลี่ยนไปใช้ชื่อศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลหรือ ศอชล. เสนอต่อที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ
พิจารณา โดยสภาความมั่นคงแห่งชาติมีมติเมื่อ ๑๗ มี.ค.๔๐ เห็นตามที่กองทัพเรือเสนอ แต่ขอแก้ชื่อเป็นศูนย์ประสาน 
การปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล หรือ ศรชล. อ้างในเอกสารเนื่องในโอกาสครบรอบ ๗๒ ปี สถาบันวิชาการ
ทหารเรือชั้นสูง, การศึกษาปัญหาระดับยุทธศาสตร์และนโยบายของกองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ ๓๙-๔๐, สถาบันวิชาการ
ทหารเรือชั้นสูง, ๒๕๔๐ 
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ในครั้งนั้นนับว่ามีปัจจัยที่ถูกเบี่ยงเบนจากการออกแบบองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้การจัดรูปแบบ

องค์การ ศรชล. ไม่ได้เป็นไปตามรูปแบบที่ควรจะเป็นสำหรับการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในทะเลได้ตาม

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง ศรชล. และเมื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบปัญหา ศรชล. ที่ได้กล่าวแล้ว 

ข้างต้นกับตัวชี้วัดองค์กรที่ไม่มีประสิทธิภาพ ยืนยันได้ว่า ศรชล. เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ 

ที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 

 จากหลักการการออกแบบองค์กรหรือปรับเปลี่ยนองค์กรนั้นมีข้อแนะนำว่า çเมื่อองค์กรมี

ปัญหาเรื่องประสิทธิภาพนั้นนับว่าเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก เมื่อมีสัญญาณบ่งชัดว่าองค์กรเริ่มมีการ

ผลิตผลงานขององค์กรที่ไม่มีประสิทธิภาพ สิ่งที่ผู้บริหารต้องพิจารณา คือ รูปแบบขององค์กรเหมาะสม

หรือไม่ และให้มีการออกแบบองค์กรใหม่é ซึ่งจะสอดคล้องกับผลการประเมินจากประชาชนที่มีความ

พึงพอใจต่อหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในทะเลค่อนข้างต่ำ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับผลการ

วิเคราะห์การถดถอยแบบโลจิสติกที่ชี้ว่า เจ้าหน้าที่ ศรชล.และเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงาน

เกี่ยวกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลส่วนใหญ่มีความเห็นสอดคล้องกันว่า ควรมีการจัดตั้ง 

(หรือมีการปรับปรุง) หน่วยงานใหม่ เพื่อรับผิดชอบโดยตรงในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรักษา 

ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 

 จากการที่หน่วยงานรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ต้องรับผิดชอบพื้นที่ปฏิบัติการ 

ที่มีขนาดใหญ่ และยังต้องเผชิญกับสภาพคลื่นลมแรงบางช่วงเวลา ทำให้จำเป็นต้องมีเรือจำนวนมาก

ทั้งเรือขนาดใหญ่และเล็ก ซึ่งยังไม่เพียงพอ ประกอบกับปัญหาต่าง ๆ ของแต่ละหน่วยงานที่ไม่อาจ

รับมือกับภัยคุกคามที่เผชิญ ซึ่งมีพัฒนาการไปตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้การรักษา 

ผลประโยชน์ของชาติทางทะเลไม่สามารถดำเนินการให้ ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ ดังจะเห็นได้จากข้อมูล

ความเสียหายที่คำนวณตามทฤษฎีมีมูลค่าความเสียหายได้มากกว่า ๔๕๘,๓๐๑.๔ ล้านบาทต่อปี และ 

จากผลการวิเคราะห์หน่วยงานต่าง ๆ ที่มีหน้าที่ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พบว่า  

ควรมีการจัดตั้งหรือปรับปรุงหน่วยงานใหม่ เพื่อรับผิดชอบการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

โดยตรง 

การจัดµัÈงหน่วยยามฝั่งของµ่างปร–‡ท»
รปูแบบของหนว่ยยามฝัง่สามารถแบง่ไดห้ลายรปูแบบ โดยอาจจะแบง่ตามสถานะของหนว่ย 

เช่น แบบพลเรือน แบบทหาร หรือแบบผสมผสานระหว่างพลเรือนและทหาร หรืออาจแบ่งตาม

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ เช่น เป็นหน่วยบังคับใช้กฎหมายหรือเป็นหน่วยรบ เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม 

การจัดตั้งหน่วยยามฝั่งจะต้องพิจารณาด้วยว่าหน่วยงานนี้สมควรอยู่ในบริบทใดของแนวคิดในการ

รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และจะต้องสัมพันธ์กับหน่วยปฏิบัติงานในทะเลอื่น ๆ ที่มีอยู่แล้ว 

ดังนั้น เพื่อให้สามารถนำรูปแบบของหน่วยยามฝั่งในการศึกษาครั้งนี้ ไปวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อดี/ 

ข้อเสียได้ตามขั้นตอนต่อไป จึงจำแนกรูปแบบการจัดหน่วยออกเป็น ๕ แบบ๒  ดังนี้ 

๒ ประยุกต์จากแนวคิดของ Geoffrey Till นักยุทธศาสตร์ทะเลที่แบ่งหน่วยยามฝั่งออกเป็น ๔ แบบ ได้แก่ The U.S. 
Coastguard Model, The British Model, Naval Coastguards และ Navies as Coastguards. Geoffrey Till, Sea Power : 
A Guide for the Twenty-First Century, London : Frank Cass, 2004. 
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 ๑. Super Coastguards เปน็แนวทางการจดัตัง้หนว่ยยามฝัง่ของประเทศที่ไมม่กีองทพัเรอื 

มีแต่เพียงหน่วยยามฝั่งหน่วยเดียวเท่านั้นที่ปฏิบัติหน้าที่เกือบจะทุกอย่างในทะเล ตั้งแต่การแสวง

ประโยชน์จากทะเล การช่วยเหลือผู้ประสบภัย การปกป้องสิ่งแวดล้อม การบังคับใช้กฎหมาย รวมไปถึง

การป้องกันประเทศทางทะเล หน่วยยามฝั่งแบบนี้ถือว่าเป็นหน่วยงานที่ต้องรับภาระหนัก เพราะเป็น

หน่วยงานหลักของประเทศที่มีศักยภาพในการปฏิบัติงานในทะเล หน่วยยามฝั่งแบบนี้มีสถานะเป็น

หน่วยงานพลเรือน ขึ้นการบังคับบัญชากับกระทรวงอื่นที่ไม่ใช่กระทรวงกลาโหม ตัวอย่างหน่วยยามฝั่ง

แบบนี้ ได้แก่ หน่วยยามฝั่งไอซ์แลนด์ และหน่วยยามฝั่งมัลดีฟส์ เป็นต้น 

 ๒. Law Enforcement Coastguards เป็นหน่วยยามฝั่งที่มีสถานะเป็นได้ทั้งหน่วยงาน

พลเรือน และหน่วยงานทหาร มีการจัดหน่วยงานแยกออกจากกองทัพเรืออย่างเด็ดขาด อาจขึ้น  

การบังคับบัญชากับกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ กระทรวงคมนาคม สำนักนายกรัฐมนตรี หรือ

กระทรวงกลาโหมก็ได้ ในยามปกติจะทำหน้าที่ปกป้องผลประโยชน์ของชาติทางทะเลอย่างกว้างขวาง

และหลายมิติ เช่น การบังคับใช้กฎหมาย การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย การปกป้องสิ่งแวดล้อม

ทางทะเล และการควบคุมการสัญจรทางทะเล แต่ในยามสงครามจะทำหน้าที่สนับสนุนการป้องกัน

ประเทศ สำหรับประเทศที่มีการจัดตั้งหน่วยยามฝั่งแบบนี้ ได้แก่ สหรัฐฯ อินเดีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ 

ฟิลิปปินส์ และมาเลเซีย เป็นต้น 

 ๓. Coordinating Coastguards เป็นแบบผสมผสานระหว่างหน่วยงานพลเรือนและ

หน่วยงานทหาร เพื่อปฏิบัติหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ซึ่งมีแนวทางการดำเนินการ

คล้ายการจัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจที่สนธิกำลังจากกองทัพเรือ ตำรวจน้ำ กรมประมง กรมศุลกากร   

กรมเจ้าท่า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อผสมผสานขีดความสามารถของแต่ละหน่วยงานเข้าด้วยกัน 

ภายใต้การอำนวยการจากส่วนกลาง ในลักษณะของการประสานการปฏิบัติ และเนื่องจากเป็นการ  

รวมกำลงัของหนว่ยงานจากหลายกระทรวง หนว่ยยามฝัง่แบบนี้โดยมากจงึขึน้ตรงตอ่ประธานาธบิดหีรอื 

นายกรัฐมนตรี โดยอาจแต่งตั้งผู้แทนจากกระทรวง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะกรรมการ

กำหนดนโยบายด้วย ตัวอย่าง เช่น Border Protection Command ของออสเตรเลีย และ Maritime 

and Coastguard Agency ของสหราชอาณาจักร เป็นต้น 

แผนภาพที่๑รูปแบบต่างๆของหน่วยยามฝั่ง
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 ๔. Naval Coastguards เป็นหน่วยยามฝั่งสังกัดกองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม   

มีสถานะเป็นหน่วยงานทหารที่ได้มีการจัดเตรียมกำลังหน่วยยามฝั่งไว้ปฏิบัติงานด้านนี้เป็นการเฉพาะ 

โดยกำลังทางเรือหลักจะมีหน้าที่ในการป้องกันประเทศ กำลังพลของหน่วยยามฝั่งจะปฏิบัติงานด้าน

การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลอย่างต่อเนื่อง อาจมีการหมุนเวียนไปประจำหน่วยอื่นบ้าง  

ตามวาระ แต่จะต้องรักษามาตรฐานเมื่อกลับมาปฏิบัติงานในหน่วยยามฝั่งอีกครั้ง ตัวอย่างของประเทศ

ที่จัดตั้งหน่วยยามฝั่งแบบนี้ ได้แก่ ชิลี นอร์เวย์ และอิตาลี เป็นต้น 

 ๕. Navies as Coastguards ประเทศที่มีกองทัพเรือเป็นเพียงหน่วยงานเดียวในทะเล 

ถือว่าปฏิบัติหน้าที่เป็นหน่วยยามฝั่งแบบนี้ เพราะนอกจากจะปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันประเทศแล้ว 

กองทัพเรือหรือหน่วยยามฝั่งแบบนี้จะต้องรับหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลไปโดยปริยาย 

เพราะไม่มีหน่วยงานอื่นช่วยทำ ดังจะเห็นได้จากการปฏิบัติของกองทัพเรือหลายประเทศในแถบ  

ลาตินอเมริกา แอฟริกา และเอเชียแปซิฟิก เป็นต้น 

 เมื่อนำรูปแบบการจัดตั้งหน่วยยามฝั่งที่เป็นรูปแบบของประเทศต่าง ๆ ทั้ง ๕ รูปแบบมา

วิเคราะห์กับโครงสร้าง หน้าที่ของหน่วยงานต่าง ๆ ที่รับผิดชอบในการรักษาผลประโยชน์ของชาติ  

ทางทะเล จะพบว่า หน่วยงานหลักที่ปฏิบัติงานในทะเลจะมีหน่วยยามฝั่งและกองทัพเรือ ซึ่งถึงแม้จะมี

การจัดตั้งหน่วยยามฝั่งโดยรวมงานที่ ไม่ใช่งานป้องกันประเทศให้หน่วยยามฝั่งรับผิดชอบแล้วก็ตาม 

หน่วยยามฝั่งก็ยังคงต้องพึ่งพากองทัพเรือด้วยเหตุผลของความพร้อมทั้งในด้านบุคลากร เรือ และ

อุปกรณ์ รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวก การสนับสนุนอื่น ๆ ได้แก่ อู่เรือ โรงเรียน และระบบการ

สื่อสารสั่งการ เพียงแต่ระดับการพึ่งพาจะต่างกันโดยจะขึ้นกับงบประมาณของแต่ละประเทศ ถ้าเป็น

ประเทศที่ร่ำรวยก็ทำให้การพึ่งพาลดลง ประเทศเล็กที่มีข้อจำกัดด้านงบประมาณการพึ่งพากองทัพเรือ

จะสูงขึ้น จนบางประเทศต้องมอบภารกิจหน่วยยามฝั่งให้กองทัพเรือไปดำเนินการ ดังเช่น รูปแบบ 

Navies as Coastguards ตามแผนภาพที่ ๒ ความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพเรือกับหน่วยงาน  

รับผิดชอบการรักษากฎหมาย 

แผนภาพที่๒ความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพเรือ
กับหน่วยงานรับผิดชอบการรักษากฎหมายความปลอดภัยและการบริการ
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การบริหารจัดการผลประโยชน์ของชาติทางทะเลของประเทศ จำเป็นต้องทำให้เกิด

ระเบียบในทะเล (Good Order at Sea) โดยต้องมีการสร้างความตระหนักเกี่ยวกับทะเล (Improved 

Level of Maritime Awareness) มีนโยบายที่มีประสิทธิภาพ (Effective Policy) มีบูรณาการ 

การบรหิารจดัการ (Integrated Governance)   โดยแนวทางหลกัในการแกป้ญัหาการบรหิารจดัการนัน้   

มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องแยกงานต่าง ๆ ที่มีอยู่ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลให้ชัดเจน 

จากการศึกษากลุ่มงานที่เกี่ยวข้องกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล สามารถแบ่งออกเป็น  

๓ กลุม่ ไดแ้ก ่ก≈ÿà¡ง“นท’À่น÷ง่‡ก’¬่วก—∫ง“นªÑองก—นªระ‡ท» ก≈ÿà¡ง“นท’ ่อง‡ก’¬่วก—∫ก“ร∫—ง§—∫„™âกÆÀ¡“¬ 

ท“งทะ‡≈ (Law Enforcement Function หรอื Constabulary Function)    ·≈ะก≈ÿà¡ง“นท’ ่“¡‡ก’¬่วก—∫ 

§ว“¡ª≈อ¥¿—¬·≈ะก“ร∫ร‘ก“ร (Safety and Service Function) จากการแบ่งงานออกเป็นสามกลุ่ม 

ดังกล่าว พบปัญหา คือ งานทั้งสามกลุ่มมีความซ้ำซ้อนและไม่มีการบูรณาการ ส่งผลให้การปฏิบัติ 

ในภาพรวมขาดประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องกำหนดความชัดเจนของขอบเขตงานและกำหนด

หน่วยงานที่รับผิดชอบในงานทั้งสามกลุ่ม ผลการศึกษาพบว่า จะต้องแยกงานในกลุ่มป้องกันประเทศ

ออกจากงานอื่น ๆ ให้ชัดเจน เนื่องจากเป็นงานที่มีลักษณะพิเศษที่ต้องใช้ทักษะการทำการรบทางทหาร 

และควรให้มีการรวมงานในกลุ่มที่สองการบังคับใช้กฎหมายทางทะเล และกลุ่มที่สามเกี่ยวกับความ

ปลอดภัยและการบริการ เพื่อให้เกิดการบูรณาการงานต่าง ๆ 

แนวทางการ®ัดตัÈงหน่วยงาน

กองท—æ‡รือ ·≈ะ »ร™≈. 

≈ัก…≥–หน่วยยามฝั่ง

 จากการวิเคราะห์ปัญหาการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ที่เกิดจากการขาดการ 

บูรณาการการบริหารจัดการและการบูรณาการหน่วยงานต่าง ๆ จนทำให้การปฏิบัติงานเกิดความ 

ซ้ำซ้อน และขาดประสิทธิภาพ อีกทั้งปัญหาที่เกิดขึ้นจากภัยคุกคามรูปแบบต่าง ๆ จำเป็นต้องมีการ

แผนภาพที่Ûปัญหาการขาดการบริหาร®ัดการผลประ‚ยชน์ของชาติทางทะเลของประเท»‰ทย„นภาพรวม
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สร้างโครงสร้างการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในสองระดับ คือ ระดับนโยบาย และระดับ

ปฏิบัติ ดังนี้  

 ๑. ระดับนโยบาย จะต้องจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายในการรักษาผลประโยชน์ของชาติ

ทางทะเล (Maritime Interests Policy Board) ซึ่งคณะกรรมการนี้มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน   

ผู้บัญชาการหน่วยยามฝั่งเป็นเลขานุการ  และมีผู้บัญชาการทหารเรือ  เลขาธิการ สมช.  ผู้อำนวยการ

สำนักงบประมาณ และปลัดกระทรวงที่เกี่ยวข้อง เป็นกรรมการ โดยคณะกรรมการฯ จะมีหน้าที่

กำหนดนโยบาย กำกับการ และประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลให้มี

ประสิทธิภาพสูงสุดและทันต่อเหตุการณ์ อีกทั้งมีหน้าที่พิจารณาจัดสรรงบประมาณให้แก่หน่วยยามฝั่ง 

โดยมีสำนักงานฝ่ายเลขาฯ ทำหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านธุรการและฐานข้อมูล 

 ๒. ระดับปฏิบัติ หน่วยยามฝั่งเป็นหน่วยงานระดับปฏิบัติแบบรวมการ จัดตั้งจาก  

การบูรณาการและพัฒนาทรัพยากรของหน่วยปฏิบัติที่มีอยู่เดิมให้เกิดความเป็นเอกภาพและมี

ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานภายใตก้ารใชท้รพัยากรอยา่งคุม้คา่ ซึง่ลกัษณะหนว่ยยามฝัง่ของประเทศไทย 

ที่จะสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ และเหมาะสมกับประเทศไทยมากที่สุด ควรมีลักษณะทั่วไป ดังนี้  

  ๒.๑ เป็นหน่วยงานราชการที่มีระดับกรมขึ้นไปแยกสายงานภายในหน่วยตาม

หน้าที่อย่างชัดเจน ทั้งฝ่ายอำนวยการ ฝ่ายปฏิบัติการ และฝ่ายสนับสนุน เนื่องจากการดำเนินการ  

ต่าง ๆ ในทะเลนับว่าเป็นการดำเนินการที่สำคัญระดับประเทศ หน่วยงานที่รับผิดชอบต้องมีความ

คล่องตัว มีอำนาจและสถานะที่ทัดเทียมกับหน่วยงานที่รับผิดชอบงานอื่น ๆ ในระดับเดียวกัน อีกทั้ง

หน่วยงานนี้เป็นการรวมอำนาจทางกฎหมายและหน้าที่จากหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งเดิมมีสถานะระดับกรม

อยู่แล้ว 

  ๒.๒ สายการบังคับบัญชาของหน่วยปฏิบัติสั้น กะทัดรัด มีการมอบอำนาจอย่าง

ชัดเจน ตามหลักการจัดองค์การที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการออกแบบหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ

ในการใช้กฎหมาย จะต้องสร้างหน่วยงานที่มีลักษณะโครงสร้างอ่อนตัว (Flexible Structure Design) 

โดยเจ้าหน้าที่ที่ได้รับหน้าที่ต่าง ๆ ในองค์กรจะได้รับอำนาจในการปรับแต่งหรือจัดการงานของตนได้

อย่างรวดเร็ว ซึ่งผู้บริหารต้องมอบอำนาจให้เจ้าหน้าที่ระดับล่าง ๆ มีอำนาจตัดสินใจเพื่อแก้ปัญหาของ

แต่ละวันได้อย่างอิสระ  

  ๒.๓ มีหน่วยปฏิบัติพร้อมปฏิบัติงานตลอด ๒๔ ชั่วโมง มีการกระจายกำลัง

ครอบคลุมพื้นที่ทางทะเลของประเทศ เนื่องจากหน่วยงานนี้นอกจากจะต้องติดตามสถานการณ์การ

กระทำผิดทางทะเลแล้ว  ยังต้องเตรียมพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนจากอุบัติภัยต่าง ๆ ให้ทันเวลา    

  ๒.๔ มีอำนาจบริหารจัดการในตนเอง ทั้งบุคลากร งบประมาณ ทรัพยากรต่าง ๆ 

เพื่อความเป็นเอกภาพในการบังคับบัญชา และเพื่อการสร้างและพัฒนาองค์การและองค์ความรู้ ได้

อย่างต่อเนื่อง โดยไม่ถูกแทรกแซงจากอิทธิพลภายนอก แต่มีระบบการตรวจสอบที่เข้มแข็ง 

  ๒.๕ มีกฎหมายรองรับอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติของหน่วยงานที่ชัดเจน เพื่อให้

ปฏบิตังิานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ จงึจำเปน็ตอ้งใหอ้ำนาจหนว่ยงานปฏบิตังิานทัง้ดา้นการสบืสวนสอบสวน  
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จับกุมและส่งฟ้องศาล และสามารถพัฒนากฎหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงใน

อนาคตได้   

  ๒.๖ มชีอ่งทางในการประสานการปฏบิตักิบัหนว่ยอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฏบิตังิาน 

ในทะเล 

 ภารกิจของหน่วยยามฝั่ง
 ๑. รักษากฎหมายในทะเล ทั้งกฎหมายภายในประเทศและกฎหมายระหว่างประเทศ 

เช่น กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมาย กฎหมายประมง กฎหมายเดินเรือ กฎหมาย  

เกี่ยวกับการเข้าเมือง กฎหมายศุลกากร กฎหมายสิ่งแวดล้อม และกฎหมายระหว่างประเทศ 

 ๒. คุ้มครองและรักษาความปลอดภัยในทะเล เช่น ร่วมการถวายอารักขาแด่พระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชวงศ์ รักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ ประชาชน เรือ ท่าเรือ   

ฐานขุดเจาะ และทรัพย์สินอื่น ๆ ในทะเล   

 ๓. ปกป้องและรักษาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในทะเล เช่น การขจัดคราบน้ำมัน  

ในทะเล คุ้มครองเขตอนุรักษ์สัตว์น้ำ 

 ๔. จัดการการสัญจรทางทะเล (Sea Lines of Communication Management) 

ได้แก่ การควบคุมการจราจรและความปลอดภัยทางทะเล เพื่อติดตามภาพสถานการณ์ในทะเลทั้งหมด 

และสามารถจัดให้การเดินเรือมีระเบียบ และปลอดภัย 

 ๕. คน้หาและชว่ยเหลอืผูป้ระสบภยัในทะเล รวมถงึการสง่กลบัสายแพทย ์และการดบัเพลงิ  

 ๖. เสริมสร้างความร่วมมือจากภาคประชาชน เพื่อปกป้องทรัพยากรทางทะเล   

 ๗.   เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ 

 ๘. สนับสนุนการป้องกันประเทศในยามสถานการณ์ไม่ปกติ 

 รูปแบบโครงสร้างของหน่วยยามฝั่ง
 แนวทางแก้ปัญหา คือ รัฐต้องบริหารจัดการโครงสร้างและการบริหารจัดการการรักษา

ผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในภาพรวม โดยการแยกออกจากงานป้องกันประเทศแล้วบูรณาการ  

ทั้งหน่วยงานและงานต่าง ๆ ที่เป็นงานบังคับใช้กฎหมาย งานด้านความปลอดภัยและบริการไว้ด้วยกัน 

ภายใต้หน่วยที่ใช้ชื่อในการศึกษาครั้งนี้ว่าหน่วยยามฝั่ง ซึ่งการวิเคราะห์รูปแบบหน่วยยามฝั่งของ

ประเทศไทยโดยใชเ้กณฑก์ารพจิารณา คอื เกณฑก์ารมกีำลงัประจำหนว่ย และหนว่ยควบคมุบงัคบับญัชา 

ซึ่งพิจารณาได้ ดังนี้ 

 ๑. เกณฑก์ำลงัประจำหนว่ย จะพจิารณารปูแบบได ้๒ แบบ คอื หนว่ยไมม่กีำลงัประจำหนว่ย 

จะเปน็รปูแบบใชก้ำลงัจากหนว่ยตา่ง ๆ มาขึน้การบงัคบับญัชา หรอืเรยีกวา่ Coordinating Coastguards 

และแบบหน่วยมีกำลังประจำหน่วย  

 ๒.  เกณฑ์บังคับบัญชา เป็นการพิจารณาว่าหน่วยงานนี้ควรอยู่ภายใต้การบังคับบัญชา

ของหน่วยงานใด 



นาวกิาธปิตัยส์าร
คลังปัญญาพัฒนาผู้นำ

          

50

  ๒.๑ รูปแบบ Coordinating Coastguards จะต้องขึ้นกับหน่วยงานที่มีอำนาจ

บังคับบัญชาสูงสุดของประเทศ คือ นายกรัฐมนตรี (อ้างอิงตามแบบนานาประเทศ)  

  ๒.๒ หน่วยยามฝั่งแบบ Naval Coastguards เป็นหน่วยยามฝั่งภายใต้การ 

บังคับบัญชาของกองทัพเรือ 

  ๒.๓ หน่วยยามฝั่งแบบ Law Enforcement Coastguards เป็นหน่วยยามฝั่ง 

ภายใต้การบังคับบัญชาจากสำนักนายกรัฐมนตรีภายใต้นายกรัฐมนตรี หรือกระทรวงที่หน่วยยามฝั่ง 

จะไปขึ้นการบังคับบัญชา เช่น กระทรวงกลาโหม กระทรวงคมนาคม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือ

กระทรวงอื่น ๆ ที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานทางทะเลตามสาขา ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

กระทรวงการคลัง และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ  

  ๒.๔ จัดตั้งกระทรวงขึ้นใหม่ โดยรวมงานต่าง ๆ จากหน่วยต่าง ๆ ทั้งหมดที่ 

ปฏิบัติการในทะเล มารวมอยู่ในกระทรวงนี้  

แผนภาพที่Ùผังรูปแบบต่างๆของหน่วยยามฝั่งประเท»‰ทย

 เป็นการจัดตั้งหน่วยยามฝั่งในลักษณะศูนย์ปฏิบัติการในการรักษาผลประโยชน์ของชาติ

ทางทะเล (ศรชล.) มีลักษณะเป็นหน่วยบัญชาการเพื่อควบคุม สั่งการเรือและอากาศยานของหน่วย 

ต่าง ๆ ที่มาขึ้นการบังคับบัญชา โดยอยู่ภายใต้สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ซึ่งกำกับดูแล

ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) เดิมอยู่แล้ว ซึ่ง ศรชล. 

หนว่ยใหมน่ีจ้ะมอีำนาจสัง่การทางยทุธการตามกฎหมายทีจ่ะออกมารองรบั และมกีารจดัสรรงบประมาณ 

ปฏิบัติการและซ่อมบำรุงอย่างเพียงพอสำหรับกำลังที่มาขึ้นการบังคับบัญชาในการปฏิบัติการตาม

ภารกิจของ ศรชล.ซึ่งมิใช่ภารกิจปกติของหน่วย   หน่วยกำลังที่มาขึ้นการบังคับบัญชากับ ศรชล.ยังคง

ปฏิบัติภารกิจปกติของหน่วยต่อไปได้ การปฏิบัติภารกิจของ ศรชล.จะเป็นไปตามแผนการปฏิบัติที่ได้

รูปแบบที่๑®ัดตัÈงหน่วยยามฝั่งแบบCoordinatingCoastguards
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กำหนดไว้ล่วงหน้าที่จะไม่กระทบกับภารกิจปกติ  ในกรณีฉุกเฉิน ศรชล.สามารถประสานสั่งการให้

หน่วยกำลังที่ปฏิบัติภารกิจปกติของตนที่ไม่สำคัญ  ละภารกิจของตนและมาปฏิบัติภารกิจของ ศรชล.ได้  

โดยฝ่ายอำนวยการของ ศรชล.ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนของหน่วยกำลังต่าง ๆ ที่ขึ้นการบังคับบัญชากับ 

ศรชล.จะร่วมกันพิจารณาประสานงานและสั่งการ  ซึ่งฝ่ายอำนวยการนี้จะมีหน้าที่ออกแผนปฏิบัติการ

ของ ศรชล. โดยจะมอบหน้าที่หรือภารกิจให้กับหน่วยกำลังต่าง ๆ ที่หมุนเวียนมาขึ้นการควบคุมทาง

ยุทธการล่วงหน้าตลอดปีด้วย 

 ในการนี้หน่วยงานเดิมยังคงต้องปฏิบัติภารกิจเดิมด้วย และส่งแผนการปฏิบัติให้ ศรชล. 

ทราบ และฝ่ายอำนวยการ ศรชล.จะได้จัดทำแผนเพิ่มเติม  เพื่อเป็นแผนรวมรายปีสำหรับการรักษา  

ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล โดย ศรชล.จะจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณเพิ่มเติมในส่วนที่ไม่  

พอเพียงสำหรับหน่วยต่าง ๆ ทั้งนี้ทุกหน่วยจะนำแผนรวมไปปฏิบัติ และรายงานผลให้ ศรชล.ทราบ 

โครงสร้างการจัดหน่วย ประกอบด้วย ส่วนบัญชาการ ฝ่ายอำนวยการ ฝ่ายควบคุมการปฏิบัติการ   

โดยกำลังพลในฝ่ายต่าง ๆ จะประกอบด้วย ผู้แทนจากส่วนราชการ/หน่วยงานทุกหน่วยใน ศรชล. 

หมุนเวียนมาปฏิบัติงานที่ ศรชล. และ ศรชล.เป็นผู้พิจารณาความดีความชอบและการลงโทษกำลังพล

เหลา่นีต้ลอดเวลาทีป่ฏบิตังิานที ่ ศรชล. ในการนีห้นว่ยตา่ง ๆ จะใหก้ารสนบัสนนุสิง่อำนวยความสะดวก 

ตามที่ ศรชล.ร้องขอ เช่น การใช้ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือเป็นศูนย์ปฏิบัติการของ ศรชล.   

เพื่อควบคุมการปฏิบัติการของเรือและอากาศยานที่ออกปฏิบัติการในทะเล เป็นต้น  

กระทรวงอื่น ๆ 
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เป็นการจัดตั้งหน่วยยามฝั่งแบบบูรณาการกำลัง และฝากการบังคับบัญชากับกองทัพเรือ 
ขึ้นการกำกับการด้านนโยบายกับคณะกรรมการนโยบายในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ซึ่ง
คณะกรรมการนี้มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน หน่วยยามฝั่งจะมีกำลังพลที่เทียบโอนบรรจุในอัตราใหม่ 
สำหรับผู้บังคับบัญชาของหน่วยยามฝั่ง เป็นข้าราชการชั้นยศพลเรือเอกหรือเทียบเท่า โดยจะได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณผ่านคณะกรรมการนโยบายฯ โดยตรง ทั้งนี้หน่วยงานเดิมที่มีภารกิจซ้ำซ้อนกับกิจ
ของหน่วยยามฝั่งที่ตั้งขึ้นใหม่ จะโอนกำลังพลและทรัพยากรที่เคยปฏิบัติงานรักษากฎหมาย งานด้าน
ความปลอดภัย และงานบริการในทะเลทั้งหมดมาให้หน่วยยามฝั่งนี้รับผิดชอบ 

รูปแบบที่๒®ัดตัÈงหน่วยยามฝั่งแบบNavalCoastguards

เป็นรูปแบบที่จัดตั้งหน่วยใหม่มีลักษณะและโครงสร้างเช่นเดียวกับรูปแบบที่ ๒ แต่ขึ้นการ
บังคับบัญชากับสำนักนายกรัฐมนตรี (นายกรัฐมนตรี) หรือกระทรวงที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงกลาโหม  
กระทรวงคมนาคม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  

รูปแบบที่ Û ®ัดตัÈงหน่วยยามฝั่งที่เปìนแบบหน่วยบังคับ„ช้กฎหมาย (Law
EnforcementCoastguards)

กระทรวงอื่น ๆ 

 อ.รΩ. 

 ”น—กน“¬ก/กระทรวงท’่‡ก’่¬ว¢âอง 
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เปน็รปูแบบทีแ่ยกกำลงัหนว่ยปฏบิตักิารในทะเลจากหนว่ยงานเดมิเฉพาะทีเ่กีย่วกบัการรกัษา

และพฒันาผลประโยชนช์องชาตทิางทะเลมารวมอยู่ในกระทรวงกจิการทางทะเลทีจ่ดัตัง้ขึน้ใหม ่ กำลงัพล 

ที่แยกจากหน่วยงานเดิมให้มีการเทียบโอนระดับและชั้นยศเพื่อบรรจุในอัตราใหม่ โดยภารกิจและหน้าที่

ของกระทรวงนี้จะรับผิดชอบกิจทั้งปวงที่เกิดขึ้นในทะเล 

รูปแบบที่Ù®ัดตัÈงหน่วยยามฝั่งแบบตัÈงกระทรวง„หม่

น“¬กร—∞¡นµร’ 

 ¿“§ว“¡¡—่น§ง·Ààง™“µ‘ 

กระทรวงก‘®ก“รท“งทะ‡≈ กระทรวงก≈“‚À¡ กระทรวงµà“ง ๆ 

ร—ก…“º≈ªระ‚¬™นå ทร./ªÑองก—นªระ‡ท» ทอ. ท∫. 

ทร. ∫ก.รน. »ก. ¢น. ª¡. ท™. 

 บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของสรุปผลการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งหน่วยยามฝั่ง

ของประเทศไทยที่ ได้ทำการศึกษาโดยคณะทำงานหลักจากศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ทหารเรือที่มี

ประสบการณ์ทั้งจากการปฏิบัติงานในทะเล และที่ได้รับการศึกษาจากในและต่างประเทศ นอกจากนี้ 

ยังได้รับคำแนะนำและคำปรึกษาจากผู้ที่ เคยปฏิบัติงานในหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับการรักษา 

ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เช่น อดีตเสนาธิการทหารเรือที่ทำหน้าที่ ผู้อำนวยการศูนย์ประสาน 

การปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิของหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง ในส่วนของข้อมูลก็ได้มีการจัดเก็บข้อมูลทั้งจากข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ  

โดยคณะทำงานได้ลงพื้นที่ชายฝั่งทะเลครอบคลุมทั้ง ๒๓ จังหวัด รวมทั้งได้สัมภาษณ์และฟังความ 

คิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ทั้งในระดับบริหาร

และระดับปฏิบัติ รวมทั้งผู้ที่ใช้ประโยชน์และรับผลกระทบจากทะเลโดยตรง อย่างไรก็ตามบทความนี้

ไม่ได้นำเสนอข้อดีข้อเสียของแนวคิดในแต่ละวิธี เพราะต้องการนำเสนอแต่เพียงหลักการในการได้มา

ของแนวคิดเท่านั้น ส่วนการจะพิจารณาว่าแนวคิดใดจะดีที่สุด เหมาะสมที่สุดสำหรับประเทศไทยนั้น 

บทส่งท้าย
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คงต้องมีการพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป บทความนี้เป็นเพียงฐานข้อมูลความรู้ ความเข้าใจ ให้ผู้อ่าน  

ที่สนใจได้ใช้ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ผู้เขียนหวังแต่เพียงว่า ผลการศึกษาในครั้งนี้จะนำไปสู่  

การตดัสนิใจจดัตัง้หนว่ยงานทีท่ำหนา้ทีร่กัษาผลประโยชนข์องชาตทิางทะเลอยา่งเปน็รปูธรรม โดยคำนงึถงึ 

ผลประโยชน์ของชาติเป็นที่ตั้ง มิใช่เพื่อการรักษาผลประโยชน์ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเป็น

สำคัญ 


