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นาวาเอกกิตติพงษ์จันทร์สมบูรณ์
	 	

	 	 ทธศาสตร์ทะเล	 (Maritime		

		 	 Strategy)	 จะกำหนดวิธีการใช้		

	 	 กำลังอำนาจของชาติทางทะเล	

รวมถึงจะเป็นส่วนที่กำหนดวิธีการที่จะทำให้

กำลังของกองทัพเรือเข้าถึงพื้นที่ขัดแย้ง	 หรือ

บริเวณทำสงครามได้ในทันทีเพื่อปกป้องการใช้

ทะเลไว้ให้ ได	้ การกำหนดวธิกีารรกัษาความมัน่คง	

ทางทะเลจำเป็นต้องพิจารณาว่าประเทศนั้น	 ๆ			

มีการใช้ทะเลในด้านอะไรบ้าง					และต้องคำนึง

ถึงว่าในยามปกติและในยามสงครามก็มีความ

สถานการณ์จนมุมของกองทัพเรือ:
เมื่อถึงเวลาต้องเลือกทางเดิน

(NavyDilemma)

ยุ ต้องการที่แตกต่างกันทั้งรูปแบบของเครื่องมือ

และลำดบัความสำคญัของเครือ่งมอืแตล่ะประเภท	

ทัง้นีผู้น้ำของประเทศจะกำหนดนโยบายทางทะเล	

ก่อนที่จะมีการกำหนดเป็นยุทธศาสตร์ทะเล	 โดย

จะต้องเลือกหรือกำหนดทิศทางในประเด็นต่าง	ๆ	

ให้มีความความชัดเจน	 โดยเฉพาะในการวาง

ตำแหนง่ของประเทศในการหาประโยชนจ์ากทะเล		

	 ในช่วงศตวรรษที่ผ่านมามีรัฐบาลของ

หลายประเทศ	 ได้ตัดสินที่จะเก็บเกี่ยวและ

ปกป้องผลประโยชน์ของชาติทางทะเลให้ชัดเจน
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มากขึ้น	 ซึ่งจะเห็นได้จากการที่ประเทศต่าง	 ๆ		

ได้ประกาศว่าจะเป็นสมุทรรัฐหรือชาติทางทะเล	

(Maritime	 State/Nation)	 โดยส่วนหนึ่งจะ

แสดงความตั้ งใจนี้ ไว้ ในนโยบายทางทะเล	

(Ocean	 Policy/Maritime	 Policy)	 เช่น	

น โ ยบ ายทา งทะ เ ลขอ งป ระ เ ทศ เ ค รื อ รั ฐ

ออสเตรเลยี	(Australiaûs	Oceans	Policy)	เมือ่ป	ี

ค.ศ.๑˘˘¯	 ประกาศจะเป็นมหาอำนาจทางทะเล	

“Becoming	 a	 Maritime	 Power”	 รัฐบาล

ออสเตรเลียให้เหตุผลว่าที่ผ่านมาออสเตรเลีย	

ได้ ให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ในแผ่นดิน	

จนลืมที่จะสนใจผลประโยชน์ของชาติทางทะเล	

ที่ปล่อยให้ ไปอยู่ ในมือต่างชาติเป็นส่วนใหญ่1		

ส่ ว น ป ร ะ เ ท ศญี่ ปุ่ น ป ร ะ ก า ศ ใ นน โ ย บ า ย	

ต่างประเทศว่าจะเป็นสมุทรรัฐในศตวรรษที่	 ๒๑		

(Japan	 as	 a	 Maritime	 State	 in	 the	 21st	

Century)2	 	 เช่นเดียวกับมาเลเซีย	 อินเดีย	 และ

อีกหลายประเทศที่กำลังเปลี่ยนนโยบายมาให้

ความสำคัญกับทะเลหลังจากที่ ไม่ได้เอาใจใส่ต่อ

การหาประโยชน์จากทะเลอย่างจริ งจั งมา	

โดยตลอด			

	 จากนโยบายที่จะมุ่ งใช้ทะเลให้ เกิด

ประโยชนส์งูสดุดงักลา่ว	 	 ยอ่มสง่ผลตอ่หนว่ยงาน	

ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกองทัพเรือที่เดิมมุ่งในการ

ป้องกันประเทศ	 ก็ย่อมถูกผลักดันให้ปรับบทบาท

ให้เกี่ยวข้องกับการรักษากฎหมาย	 การช่วยเหลือ	

ผู้ประสบภัยหรือแม้แต่การรักษาสิ่งแวดล้อม	

มากขึ้น	 	 	 หน้าที่ที่เกิดขึ้นใหม่ได้ผลักกองทัพเรือ

เขา้มมุหรอืสถานการณจ์นมมุ	หรอื	Navy	Dilemma	

ที่มีทางเลือกระหว่างการเป็นกองทัพเรือแบบเดิม

ซึ่งเน้นการมีศักยภาพในการทำสงครามหรือการ

เป็นกองทัพเรือแบบหน่วยยามฝั่ง	 (Navy	 as	

Coastguard)	 ที่เน้นการรักษากฎหมายและการ

ช่วยเหลือผู้ประสบภัย	 ซึ่งแต่ละทางเลือกย่อม	

ส่งผลกระทบแตกต่างกันตามสภาวะแวดล้อม

ของประเทศนั้น	 ๆ	 	 ดังนั้นผู้นำระดับสูงของ	

กองทัพเรือในหลายประเทศที่มีวิสัยทัศน์และมี

ภาวะความเป็นผู้นำได้มองเห็นสถานการณ์	

ดังกล่าว	 และกล้าที่จะตัดสินเลือกแนวทางที่จะ

นำพากองทพัเรอืเขา้สูอ่นาคตทีเ่หมาะสม	 สอดรบั	

กับสภาวะแวดล้อมและผลประโยชน์ของชาติได้

อย่างสมบูรณ์		

		 ประเทศไทยก็ไม่ต่างจากประเทศอื่น	 ๆ	

ที่มีความสนใจที่จะแสวงหาประโยชน์จากทะเล	

หรือเรียกว่าเป็นผลประโยชน์ของชาติทางทะเล	

ซึ่ งแบ่งออกได้ ในลักษณะผลประโยชน์ทาง

ยทุธศาสตร	์ผลประโยชนท์างการเมอืง	ผลประโยชน	์

ทางเศรษฐกิจ	 ผลประโยชน์ด้านสภาวะแวดล้อม	

(Strategic,	 Political,	 Economic	 and	

Environmental	Maritime	 Interests)	 	 จากผล

การวิจัยของคณะนักวิชาการเมื่อปี	 พ.ศ.๒๕๕๐		

ชี้ว่าประเทศไทยใช้ประโยชน์จากทะเลมีมูลค่า

ทางเศรษฐกิจมากกว่า	 ˜.Ù	 ล้านล้านบาทต่อปี	

(ไม่รวมมูลค่าของผลกระทบจากการใช้ทะเล)		

แต่มูลค่าดังกล่าวเป็นผลประโยชน์ที่นับว่ายังเป็น

เพียงส่วนน้อยเมื่อเทียบกับโอกาสและทรัพยากร

ทีม่อียู่ในทะเลอกีมาก	 	 เชน่การขนสง่ทางทะเลของ	

กองเรือพาณิชย์ไทยมีส่วนแบ่งเพียงร้อยละ	 ๑๐		

1	Australian	Strategic	Policy	Institute,	Advancing	Australiaûs	Ocean	Interests,	2000.	
2	Richard	Hill	อ้างใน	The	Future	of	Sea	Panty	Eric	Graver	Naval	Institute	Press	Maryland	1990.	
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ส่วนที่เหลือจะต้องสูญเสียให้แก่เรือต่างชาติ	
ที่คิดเป็นเงินปีละไม่ต่ำกว่า	 ๕๐๐,๐๐๐	 ล้านบาท3			
นอกจากนี้ยังรวมถึงผลประโยชน์ที่รอศักยภาพ
ของประเทศ	 	 เช่น	 การทำการประมงในน่านน้ำ
ต่างประเทศ	 การทำประมงน้ำลึกในทะเลหลวง	
การทำเหมืองแร่ในทะเล	 ดังนั้นเมื่อพิจารณา	
ร่วมกับการที่เศรษฐกิจของประเทศไทยต้องพึ่งพา
การคา้ระหวา่งประเทศเปน็หลกั	 ซึง่การคา้เหลา่นี	้
ต้องพึ่งการขนส่งทางทะเลมากกว่าร้อยละ	 ˘๐	
การที่ประเทศไทยได้ผลประโยชน์จากทะเลใน
ลักษณะต่าง	 ๆ	 ที่เป็นมูลค่าที่สูงมากดังกล่าว	
ทำให้ทะเลนับเป็นผลประโยชน์แห่งชาติในระดับ
สำคัญ	 (Vital	 Interests)	 ที่รัฐบาลจะต้อง
พิจารณากำหนดนโยบายที่เหมาะสมและจริงจัง
ในการใชป้ระโยชนจ์ากทะเลรวมถงึกำหนดหนว่ยงาน	
ให้ชัดเจนในการปกป้องและดูแลรักษา		
	 ในทางปฏิบัติรัฐบาลได้จัดให้มีหน่วยงาน
ที่เข้าไปดูแลจัดระเบียบ	 และปราบปรามการ
กระทำผิดอยู่สองระดับ	ได้แก่	ระดับนโยบายและ
ระดับผู้ปฏิบัติ	 ในส่วนนโยบายประกอบด้วย
หน่วยงาน	 ที่อยู่ภายใต้สำนักงานสภาความมั่นคง
แห่งชาติ	 คือคณะกรรมการอำนวยการและ

ประสานการปฏิบัติตามนโยบายความมั่นคง	
แหง่ชาตทิางทะเล	 (อปท.)	 ซึง่มหีนา้ทีก่ำหนดนโยบาย	
ด้านทะเลของประเทศให้แก่หน่วยงานต่าง	ๆ	นำ
ไปปฏบิตั	ิในสว่นของระดบัผูป้ฏบิตัมิ	ีˆ	หนว่ยหลกั	
ได้แก่	 กองทัพเรือ	 กองบังคับการตำรวจน้ำ		
กรมศลุกากร	กรมการขนสง่ทางนำ้และพาณชิยนาว	ี
กรมประมง	 และกรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง	 นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
อีกกว่า	 ๑˜	 หน่วย	 ได้แก่	 กระทรวงการ	
ตา่งประเทศ	 กระทรวงแรงงานและสวสัดกิารสงัคม		
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	 สำนักงาน	
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง	 กรมป่าไม้		
กรมสรรพสามิต	 กรมควบคุมมลพิษ		
กรมทรัพยากรธรณี	 กรมศิลปากร	 และสำนัก
เลขาธิการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	 เป็นต้น		
หนว่ยตา่ง	ๆ	จะอยูภ่ายใตศ้นูยป์ระสานการปฏบิตั	ิ
ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล		
(ศรชล.)	ที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการประสาน
งานต่าง	 ๆ	 เกี่ยวกับกิจการทางทะเลในทุกด้าน	
โดยมีกองทัพเรือเป็นศูนย์กลางในการปฏิบัติและ
ส่วนราชการต่าง	 ๆ	 ยังคงปฏิบัติงานตามภารกิจ
เหมือนปกติ		

3	 สุภา	 	 โกมุทกุลม,	 ยุทธศาสตร์การพัฒนากองเรือพาณิชย์ไทย,	 สำนักงานส่งเสริมการขนส่งทางน้ำและการพาณิชยนาวี,	
พ.ศ.๒๕๕๐.	

ตารางแสดงพืÈนท’่เขตอำนาจปØิบัติการ„นการรักษากฎหมายเปร’ยบเท’ยบกับทรัพยากร
ของหน่วยต่างÊ
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	 กองทัพเรือเป็นกำลังทางทหารที่แต่ละ

ประเทศสร้างขึ้นเพื่อป้องกันประเทศ	 ที่จะต้องมี

ความพร้อมทั้ งองค์ วั ตถุและองค์บุคคลอยู่		

ตลอดเวลา	 ทำให้ในยามสงบประเทศ

ต่าง	 ๆ	 มักเห็นว่าสามารถใช้ศักยภาพ

เหลา่นีข้องกองทพัเรอืปฏบิตัหินา้ทีอ่ืน่	ๆ	ได	้

รฐับาลและหนว่ยงานตา่ง	 ๆ	 จึงพยายาม

ที่จะมอบหมายหรือขอความช่วยเหลือ

จากกองทัพเรือในการปฏิบัติหน้าที่ที่

ไม่ใช่การป้องกันประเทศมากขึ้น	 เช่น	

การรักษากฎหมาย	 และการช่วยเหลือ		

ผู้ประสบภัย	 แต่การทำหน้าที่รักษากฎหมาย	

(Naval	Constabulary	Duties)	ที่สมบูรณ์และมี

ป ร ะสิ ท ธิ ภ าพ ไ ด้ นั้ น จ ะต้ อ ง เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ

กระบวนการ	 ได้แก่	 การรวบรวมข้อมูลข่าวสาร	

(Information	 Gathering)	 	 ให้คำแนะนำและ		

สั่งการ	 (Giving	of	 Instructions	and	Orders)	

สืบสวน	 (Inspection)	 กักกัน	 (Detention)	

ควบคมุภยัพบิตั	ิ(Disaster	Control)	ซึ่งจะเห็นได้

ว่ามีกระบวนการที่เกี่ยวข้องที่มีความหลากหลาย	

การที่จะรับผิดชอบหน้าที่นี้ ได้ดี	 กองทัพเรือ

จำเปน็ตอ้งมทีกัษะตา่ง	 ๆ	 จำนวนมากและเพยีงพอ	

“Sufficient	 set	 of	 skill”	 ที่สำคัญทักษะเหล่านี้

ไม่ ได้เป็นทักษะที่สอดคล้องกับทักษะในการ

ทำการรบที่กองทัพเรือมีอยู่เลย	 นอกจากนี้เรือรบ

และยุทโธปกรณ์ของกองทัพเรือ	 จะมีลักษณะ

พิเศษที่ต้องมีคุณสมบัติสูงกว่าเรือของหน่วยงาน

พลเรือนที่ต้องการให้มีมาตรฐานทางทหาร	

(Military	 Standard)	 จึงทำให้มีต้นทุนในการ

จัดหาด้วยราคาที่สูงมาก	 และค่าใช้จ่าย		

ในการปฏบิตักิารกส็งูมาก	 อยา่งเชน่เรอืชัน้ฟรเิกต	

เดินทางด้วยความเร็วมัธยัสถ์จะสิ้นเปลืองน้ำมัน

เชื้อเพลิงไม่ต่ำกว่า	๑,๕๐๐	ลิตรต่อชั่วโมง	และจะ

เพิ่มขึ้น	 ๕	 ถึง	 ๑๐	 เท่าถ้าใช้ความเร็วสูงสุด			

ในขณะทีเ่รอืพลเรอืนจะมคีวามสิน้เปลอืงตำ่กวา่มาก	

	 ปัญหาจากต้นทุนและทักษะของกองทัพเรือ

ทำให้ประเทศที่มุ่งเน้นการหาผลประโยชน์จาก

ทะเล	 หรือมีผลประโยชน์ของชาติทางทะเลใน

ระดับสูง	 เช่น	 ประเทศสหรัฐฯ	 อาร์เจนตินา		

แคนาดา	 	 ญี่ปุ่น	 	 เกาหลีใต้	 ไต้หวัน	 อินเดีย	

มาเลเซีย	 และอีกหลาย	 ๆ	 ประเทศ	 ได้แยกงาน

ดา้นรกัษากฎหมายออกจากกองทพัเรอืโดยเดด็ขาด	

โดยจดัตัง้หนว่ยงานที่ใชช้ือ่ตา่ง	ๆ	กนั	แตช่ือ่ที่ใชก้นั	

อย่างแพร่หลายและเป็นสากลคือหน่วยยามฝั่ง		

(Coast	 Guard)	 ที่มีสัญลักษณ์ขาวคาดแดง

คล้ายกัน	 ทั้งนี้ถึงแม้การจัดตั้งหน่วยยามฝั่งขึ้น		

จะต้องใช้งบประมาณเพิ่มอย่างมาก	 แต่ประเทศ

เหล่านี้ตัดสินใจที่จะไม่ให้กองทัพเรือทำหน้าที่

รักษากฎหมาย	 และเลือกที่จะตั้งหน่วยยามฝั่งที่

แยกออกจากกองทัพเรือโดยเด็ดขาดนั้นมีปัจจัยที่

สำคัญอีกประการหนึ่งคือ	 กองทัพเรือมีภาระด้าน

การป้องกันประเทศด้วยสถานการณ์ของประเทศ

ยังมีปัญหาความขัดแย้งหรือยังเผชิญภัยคุกคาม

ทางทหารอยู่	 หรือประเทศมีผลประโยชน์ที่จะ

ต้องใช้กองทัพเรือออกไปปฏิบัติการนอกประเทศ

อย่างเช่นกองทัพเรือสหรัฐฯ		
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	 ประเทศอีกกลุ่มหนึ่งไม่เลือกที่จะทำตาม

รูปแบบของสหรัฐฯ	 แต่พิจารณาถึงความคุ้มค่า		

ในการลงทุนสร้างหน่วยยามฝั่ง	 ซึ่งต้องใช้		

งบประมาณสูงเนื่องจากพื้นที่ทางทะเลของแต่ละ

ประเทศได้ขยายออกไปถึง	 ๒๐๐	 ไมล์ทะเลที่ให้

สิทธิต่าง	 ๆ	 แก่ประเทศเจ้าของในการแสวงหา

ประโยชน์ในพื้นที่ที่เรียกว่าเขตเศรษฐกิจจำเพาะ	

ในการสร้างกองกำลังในการทำหน้าที่ตรวจตรา

รักษาพื้นที่นี้ ต้องลงทุนสร้างกองเรือขึ้นอีก

นอกจากกองเรือของกองทัพเรือ	 ทำให้ประเทศที่

ไม่มีภัยคุกคามทางทหารหรือเป็นประเทศที่มี		

งบประมาณของประเทศจำกดั	 จงึออกแบบรปูแบบ	

หน่วยงานรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลใน

แบบฉบับของตนเอง	มากกว่าที่จะสร้างกองกำลัง

แบบสมบูรณ์อย่างหน่วยยามฝั่งแยกออกจาก

กองทัพเรือ	 เช่นการให้กองทัพเรือเป็นหลัก		

ทำหน้าที่รักษากฎหมายทางทะเล	 แต่ยังต้องมี

หน่วยงานเล็ก	 ๆ	 เพิ่มเติมในรูปแบบต่าง	 ๆ	 เช่น	

สหราชอาณาจักรจะมีกระทรวงเกษตรและ		

กรมประมงก็มีกองเรือขนาดเล็ก	ๆ			ที่มีเรือและ

เ ค รื่ อ ง บิ น ท ำ ห น้ า ที่ ป ก ป้ อ ง ก า ร ป ร ะ ม ง								

และยังมีกองเรือเล็ก	 ๆ	 ของกรมศุลกากรและ

ภาษีทางทะเล	 (Custom	 and	 Excise	 Marine	

Division)	 รวมถึงมีหน่วยงานที่ไม่ใช่ของรัฐอีก	

เช่น	 สถาบันเรือช่วยชีวิตแห่งชาติ	 (Royal	

National	Lifeboat	Institute)	ทีม่หีนา้ทีช่ว่ยเหลอื	

ผู้ประสบภัยในทะเล	 การจัดตั้งหน่วยยามฝั่งหรือ

การมีหน่วยงานหลายหน่วยต่างรับผิดชอบงาน

ทะเลนี้มีข้อดีคือจะทำให้เกิดการมุ่งไปในงาน

เฉพาะของหน่วย	 แต่ก็มีข้อเสียเกี่ยวกับการ

ประสานงานและควบคุม	 และยังมีปัญหาการ

แข่งขันแย่งชิงทรัพยากรระหว่างหน่วยงาน		

	 แนวทางแก้ปัญหาดังกล่าว	 มีหลาย

ประเทศได้ ใช้วิธีการสร้างหน่วยประสานหรือ		

การควบคุมการปฏิบัติของหน่วยต่าง	 ๆ	 ที่เป็น	

การผสมผสานขดีความสามารถของแตล่ะหนว่ยงาน	

เข้าด้วยกัน	 ภายใต้การอำนวยการจากส่วนกลาง		

เช่น	 Border	 Protection	 Command	 ของ

ออสเตรเลีย	 และ	Maritime	 and	Coastguard	

Agency	 ของสหราชอาณาจักร	 เป็นต้น	 ซึ่ง

แนวทางการจัดตั้งหน่วยงานกลางถูกมองว่าเป็น

เพียงแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ	 เพราะในที่สุด		

หน่วยยามฝั่งและ
หน่วยงานอื่นๆ

แผนภาพความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพเรือกับหน่วยงานรับผิดชอบ
การรักษากฎหมายความปลอดภัยและการบริการ
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หน่วยงานกลางก็จะเกิดปัญหาการควบคุมหรือ

ประสานหน่วยงานอื่นไม่ ได้อีก	 ดังนั้นจึงมี

แนวทางการแก้ปัญหาต่าง	 ๆ	 แบบเบ็ดเสร็จ		

ด้วยการจัดตั้งหน่วยยามฝั่งที่สังกัดกองทัพเรือ	

โดยกองทัพเรือจะแยกหน้าที่ ในการป้องกัน

ประเทศและการรักษากฎหมายออกจากกัน			

แต่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการทรัพยากรเดียวกัน		

ตัวอย่างของประเทศที่จัดตั้งหน่วยยามฝั่งแบบนี้	

ได้แก่	ชิลี	นอร์เวย์	และอิตาลี	เป็นต้น	

	 ประเทศไทยไม่อาจหยุดการพัฒนา

กองทัพเรือได้	 โดยเฉพาะอนาคตการค้าขาย			

การแกง่แยง่ทรพัยากรทางทะเลมสีงูขึน้	 ในขณะที	่

การแบ่งเขตแดนทางทะเลยังคงมีปัญหากับ		

เพื่อนบ้านทั้งกัมพูชาและพม่า	 อีกทั้งข้อตกลง

พืน้ทีพ่ฒันารว่มไทย-มาเลเซยีกเ็ปน็การปดิปญัหา	

ไวช้ัว่คราว	 เมือ่ครบ	๕๐	ปกีย็งัไมส่ามารถคาดเดา	

ได้ว่าคู่สัญญาจะยังคงยึดข้อตกลงนี้ต่อไปหรือไม่	

ดงันัน้ชนวนแหง่ความขดัแยง้ยงัคงทำใหป้ระเทศไทย	

ต้องเตรียมพร้อมต่อเหตุการณ์เผชิญหน้าทาง

ทหารได้ตลอดเวลา	 ถึงแม้ในโลกปัจจุบันคงไม่มี

ผู้นำประเทศคนใดอยากนำประเทศเข้าสู่สงคราม	

ดังนั้นเมื่อมีความขัดแย้ง	 สิ่งที่ใช้ในอันดับแรกคือ

การเจรจา	 แตก่ารเจรจาให้ไดเ้ปรยีบจะตอ้งมอีำนาจ	

ต่อรองที่อาจจะมาจากการมีพันธมิตร	 อำนาจ		

ทางเศรษฐกิจ	 และที่สำคัญจากกำลังทางทหาร	

จะเป็นสิ่งที่เด็ดขาดที่สุดในการรับประกันความ

มั่นคงที่จะใช้ ได้สำหรับหยุดยั้งกำลังทางทหาร

ฝ่ายตรงข้ามและปกป้องผลประโยชน์ของชาติ		

ไว้ ได้	 จากการที่นักการทหารและความมั่นคง		

มักจะวิเคราะห์ว่าโลกหลังจากสงครามเย็นยุติลง

โอกาสทีจ่ะเกดิสงครามขนาดใหญน่ัน้จะมนีอ้ยมาก	

ซึ่งการวิเคราะห์ดังกล่าวนับว่าสมเหตุสมผล

สำหรับประเทศมหาอำนาจ	 แต่สำหรับประเทศ

เล็ก	 ๆ	 นั้น	 สงครามเล็กของประเทศมหาอำนาจ		

ก็คือสงครามใหญ่	เนื่องจากประเทศมหาอำนาจมี

ระดับ	(Scale)	ของสงครามต่างจากประเทศเล็ก		

	 ประเทศไทยอยู่ท่ามกลางประเทศที่มี

ค ว า มหล ากหล ายท า ง ลั ท ธิ ก า รปกค รอ ง	

วัฒนธรรม	 และศาสนา	 อีกทั้งยังอยู่ท่ามกลาง

หลายประเทศที่ปกครองโดยระบอบประชาธปิไตย

ไมส่มบรูณเ์ตม็ที	่(รวมถงึประเทศไทยด้วย)		ทำให้

ระบบและขบวนการตัดสินใจของผู้นำในการ

เลอืกทีจ่ะนำประเทศเขา้สงครามหรอืการตดัสนิใจ	

ที่ไร้เหตุผลนั้นย่อมมีโอกาสเกิดขึ้นสูง	 อีกทั้ง

ประเทศไทยยังมีชนวนขัดแย้งตามที่กล่าวแล้ว		

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเขตแดนหรือการแย่งชิงการ

แสวงหาทรัพยากรทางทะเลเช่นการทำประมง	

ประเทศไทยจึงยังคงต้องเผชิญกับอุบัติเหตุที่จะ

เกิดเป็นสงครามได้	 ในศตวรรษที่ผ่านมาประเทศ

ในภูมิภาคแต่ละประเทศต่างมุ่งพัฒนาศักยภาพ

ของกองทัพเรือของตนอย่างเร่งรีบ	 ไม่ว่าจะเป็น	

การจดัหาเรอืรบ	เครือ่งบนิ	หรอืแมก้ระทัง่เรอืดำนำ้	

ทั้งนี้การสร้างกำลังทางทหารมาก	 ๆ	 ก็มีส่วน

กระตุ้นให้เกิดสงครามได้	 ซึ่งเป็นไปตามทฤษฎี	

Security	 Dilemma	 ที่เมื่อประเทศหนึ่งพัฒนา

กำลังทหารมาก	 ก็จะส่งผลให้อีกประเทศหนึ่งมี

ความรู้สึกว่ามีความมั่นคงลดลง	 จึงเสริมสร้าง

กำลังทหารเพิ่มขึ้น	 และก็จะไปสร้างความกดดัน

กลับไปให้แก่ประเทศแรก	 ซึ่งก็จะต้องเพิ่มกำลัง

ทางทหารขึ้นอีก	 ปรากฏการณ์เช่นนี้จะทำให้

ประเทศเหลา่นีเ้ขา้สูว่งจรการแขง่ขนักนัทางอาวธุ	

นอกจากเหตุผลนี้แล้ว	 การเกิดสงครามก็มาจาก

การที่ผู้นำประเทศมีความมั่นใจในกำลังของตน	

และย่ามใจว่าทำสงครามแล้วประเทศตนจะได้

ชัยชนะได้เช่นกัน	 ประเทศไทยถึงแม้จะต้องคง

บทบาทของกองทัพเรือในการทำสงครามไว้	 แต่
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ปัญหาอยู่ที่การสร้างกำลังทางทหารอย่างไรที่จะ

ไม่ตกเข้าไปสู่วงจรอุบาทว์	(Vicious	cycle)	ดังที่

กองทัพเรือเคยเป็นมาแล้วในอดีตโดยต้องจัดหา

กำลังทางเรือให้ทัดเทียมหรือเหนือกว่าเพื่อนบ้าน

อยู่เสมอ		

	 กองทัพเรือในฐานะที่ ได้ รับภารกิจ	

ในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล	

ไมว่า่จะเปน็ผลประโยชนท์ีเ่ปน็แบบ	Hard	 Interests	

คื อผลประ โยชน์ เ กี่ ย วกั บอำนาจอธิ ป ไตย	

บูรณาการแห่งดินแดน	 และผลประโยชน์แบบ	

Soft	 Interests	 ก็คือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ	

สงัคม	 ทีถ่งึแมจ้ะไม่ใชก่องทพัเรอืเพยีงหนว่ยเดยีว	

ที่รับผิดชอบผลประโยชน์แบบ	Soft	Interests	นี้	

แต่ยังมี	 ตำรวจน้ำ	 กรมเจ้าท่า	 กรมทรัพยากร	

ทางทะเลและชายฝั่ง	 กรมประมง	 และกรม

ศุลกากร	 	 อย่างไรก็ตามการที่กองทัพเรือต้องรับ

ภารกิจอยู่ในทุกด้าน	 ในขณะที่หน่วยอื่น	 ๆ								

รับผิดชอบเฉพาะด้านสาขาของตนหรือเฉพาะใน

พื้นที่รับผิดชอบ	 เช่น	 ตำรวจน้ำ	 ที่จำกัดในพื้นที่	

๒Ù	 ไมล์ทะเล	 นับได้ว่ากองทัพเรือในยุคปัจจุบัน

เป็นหน่วยงานที่กำลัง เผชิญกับภาระงานที่	

ค่อนข้างหนัก	 นอกจากภารกิจหลักในการป้องกัน

ประเทศที่กองทัพเรือได้รับแล้ว	 กองทัพเรือยังได้

รับมอบให้รักษากฎหมายอีก	 ๒¯	 ฉบับ	 รวมถึง

การเป็นหน่วยหลักในศูนย์ประสานการปฏิบัติใน

การรกัษาผลประโยชนข์องชาตทิางทะเล	 (ศรชล.)		

ทำให้ต้องแบกรับภาระงานทั้งปวงที่เกิดขึ้นใน

ทะเลนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้		

	 ภาระที่ต้องแบกรับในลักษณะนี้	 นับว่า

เป็นสภาวะที่เป็นปรากฏการณ์ที่กองทัพเรือได้ถูก

ตอ้นเขา้สูส่ภาวะสถานการณจ์นมมุ	(Navy	Dilemma)	

ถ้ากองทัพเรือไม่ยอมรับภาระหน้าที่การรักษา

กฎหมาย	 การช่วยเหลือผู้ประสบภัยก็จะทำให้	

สูญเสียความสำคัญและความสนใจของชาติและ

ประชาชน	 เพราะหน้าที่เหล่านี้จะเป็นส่วนให้

กองทัพเรือเข้าไปสู่สังคมและประชาชนมากขึ้น	

แต่การไปทำหน้าที่ ในลักษณะงานของพลเรือน

เหล่านี้	 ก็จะทำให้ขัดกับความรู้สึกของทหารเรือ	

บั่นทอนศักยภาพในการทำสงคราม	 ทำให้เกียรติ

ศักดิÏศรีความเป็นทหารจะลดลงจนในที่สุดก็จะ

เป็นหน่วยยามฝั่งไปอย่างเช่นกองทัพเรือเม็กซิโก		

โดยปกติแล้วกองทัพเรือที่ยังคงยืนยันการเป็น

กำลังรบที่สมบูรณ์	 ไม่สนใจในหน้าที่อื่น	 จะเน้น

แนวความคิดการทำสงครามทางเรือยุคใหม่	

(Modern	 Naval	 Warfare)	 ที่ต้องมีเรือและ

ยุทโธปกรณ์ที่มีเทคโนโลยีและมีความซับซ้อนสูง	

หรือกองทัพเรือที่ยังรับอิทธิพลจากลัทธิมาฮานที่

เน้นการสร้างกำลังทางเรือที่ยิ่งใหญ่ก็จะเป็นไป

ตามที่	 แซม	 เบทเมน	 ได้กล่าวไว้ว่า	 กองทัพเรือ

เช่นนี้จะเผชิญกับแรงกดดันของสังคมโลกยุคใหม่

ที่มีแนวทางและกฎเกณ±์ต่าง	 ๆ	 เช่น	 มาตรการ

การควบคุมอาวุธ	 (Arms	 Control	 Measures)	

และการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกัน	

(Making	 Confidence	 Building)	 ที่จะบีบจน

ทำให้ในที่สุดกองทัพเรือจะไม่มีงานทำ	 “Navies	

may	eventually	work	 themselves	out	of	a	

job”4					

	 สิ่งที่จะเป็นปัญหาคือภาระการรักษา

กฎหมายที่กองทัพเรือต้องนำยุทโธปกรณ์ที่มี

ศักยภาพทางสงครามสูงมาใช้	ย่อมเป็นการลงทุน

ที่สูงเกินความคุ้มค่า	 เช่น	 การนำเรือรบที่มีอาวุธ

จรวดนำวิถี	 มีปóนที่ทันสมัย	 มีระบบควบคุม	

4	Sam	Batman,	New	Forces	for	Regional	Order	and	Piracy,	Asia	Pacific	Issue	no.	65	Jan	03,	P.7.	
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การยงิแบบอตัโนมตั	ิ มาใชส้ำหรบัการลาดตระเวน	

และจับกุมเรือเล็ก	 อย่างเช่นเรือประมงดัดแปลง

เพื่อลักลอบขนน้ำมันเถื่อนหรือการลักลอบจับ

สัตว์น้ำ	 นับว่าเป็นกรณีตัวอย่างที่ชัดเจนสำหรับ

การใช้งานอย่างไม่คุ้มค่าทั้งที่เกิดจากอัตราการ

สิ้นเปลืองน้ำเชื้อเพลิงและค่าสึกหรอของอุปกรณ์

ตา่ง	ๆ	ทีต่อ้งการการบำรงุรกัษาทีม่คีา่ใชจ้า่ยสงูมาก		

ดังนั้นจึงมีคำถามว่าทำไมกองทัพเรือจึงไม่จัดหา

เรือให้เหมาะสม	 คำตอบก็คือ	 ถ้ากองทัพเรือจะ		

มุ่งเน้นการจัดหาเรือเพื่อการรักษากฎหมายซึ่ง		

ไมจ่ำเปน็ตอ้งมศีกัยภาพทางยทุธการสงู	กจ็ะสง่ผล	

ต่อภารกิจหลักในการป้องกันประเทศที่ต้องให้เกิด

ความสมดลุกบัเพือ่นบา้น	 แตถ่า้กองทพัเรอือา้งวา่	

จะจัดหาเรือรบมาเพื่อป้องกันประเทศอย่างเดียว

ก็คงไม่ได้รับการอนุมัติจากรัฐบาล	 ด้วยสภาวะ

เช่นนี้ ในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยจึงได้

จดัหาเรอืบรรทกุเฮลคิอปเตอรด์ว้ยเหตผุลสว่นหนึง่	

(แต่สำคัญ)	 เพื่อไว้ปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือ		

ผูป้ระสบภยัทางทะเล	 ในอนาคตคงมปีระวตัศิาสตร	์

หน้าใหม่ให้โลกได้ประหลาดใจว่า	 ประเทศไทย

จัดหาเรือดำน้ำเพื่อการสกัดกั้นการเข้าเมืองผิด

กฎหมายก็อาจเป็นไปได้	

	 ปัญหาการที่กองทัพเรือไม่สามารถทำ

อะไรได้มากกับสภาวะจนมุมเนื่องจากข้อจำกัด

ด้านงบประมาณที่มีสาเหตุมาจากรัฐบาลไม่ค่อย

ใหค้วามสำคญัตอ่ทะเลทัง้	ๆ	ทีท่ะเลไดน้ำประโยชน	์

มหาศาลสู่ประเทศ	 และยังมีโอกาสอีกมากมาย

รอให้ประเทศไทยเข้าไปเก็บเกี่ยว		 อี ก ทั้ ง ด้ ว ย

วัฒนธรรมการจัดสรรงบประมาณแบบนับ

จำนวนกำลังพลมากกว่าพิจารณาจากภารกิจและ

ค่าใช้จ่ายทางยุทธการที่แท้จริง					ภาพรวมของ

งบประมาณจึงถูกจำกัดด้วยสูตรสำเร็จระหว่าง

เหล่าทัพ	๓	ต่อ	๑	ต่อ	๑	(กองทัพบก	กองทัพเรือ	

กองทัพอากาศ)	 	 	ปัญหาจึงเกิดเพื่อให้หาคำตอบ	

คอื	 ถงึเวลาหรอืยงัทีป่ระเทศไทยจะใหค้วามสำคญั	

ตอ่ทะเล	 ควรมกีารจดัระเบยีบวางระบบการรกัษา	

ผลประโยชน์ทางทะเลที่ ชั ด เจนได้หรื อยั ง			

กองทัพเรือควรจะเลือกถอยกลับมาทำหน้าที่

ป้องกันประเทศอย่างเดียว	 หรือจะรับทำทุกอย่าง

เชน่ปจัจบุนั		คำตอบคงไม่ใชว่า่จะให้ใครตอบกอ่น	

ระหว่างรัฐบาลกับกองทัพเรือ	 เพราะเข้าใจว่า

รัฐบาลดูแลรับผิดชอบงานในระดับนโยบายคงรอ

ฟงัวา่กองทพัเรอืจะมแีนวคดิอยา่งไร	 เปน็ประโยชน	์

และมีประสิทธิภาพหรือไม่	 	 ในขณะเดียวกัน		

กองทัพเรือก็คงรอฟังเช่นกันว่ารัฐบาลมีนโยบาย

อยา่งไร	 โดยเฉพาะจะเพิม่งบประมาณใหก้องทพัเรอื	

ได้หรือไม่ในการทำภารกิจของแถมที่แบกภาระ

มาโดยตลอด	 กองทัพเรือที่ชาญฉลาดย่อม		

มองออกถึงแนวทางที่จะให้หลุดจากสถานการณ์		

จนมุม	 	 ซึ่งวิธีการหนึ่งที่น่าจะพิจารณาคือการนำ

หน่วยยามฝั่งมาอยู่ภายใต้กองทัพเรือโดยจัด		

งบประมาณแยกจากงบประมาณป้องกันประเทศ	

	


