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	 เ ร ากำลั งมอง เห็ น ระ เบี ยบ โลกที่ เ กิ ด ขึ้ น		
หลังสงครามเย็นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  	
ในปัจจุบัน ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นภูมิภาค 	
ที่มีความหลากหลายทั้งด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม 
ศาสนา มรดกจากความเป็นอาณานิคม และเผ่าพันธุ์ 
ซึ่งทำให้โครงสร้างใหม่ของภูมิภาคกำลังวิวัฒนาการจาก
โครงสร้างในยุคสงครามเย็นไปสู่โครงสร้างที่มีกรอบ
หลากหลาย จากโครงสรา้งของความมัน่คงรปูแบบดัง้เดมิ	
ซึง่เกีย่วขอ้งกบัอดุมคตทิางทหารในภาพรวม ไปสูโ่ครงสรา้ง	
ของความมั่นคงรูปแบบใหม่ซึ่งให้ความสนใจต่อประเด็น
ทางเศรษฐกจิตลอดจนประเดน็ทางสงัคมและสิง่แวดลอ้ม	
มากขึ้น วิวัฒนาการทางโครงสร้างของภูมิภาคดังกล่าว
นอกจากจะขึน้อยูก่บัรฐัตา่ง ๆ ในภมูภิาคแลว้ ยงัขึน้อยูก่บั	
นโยบายและบทบาทของตัวแสดงหลักนอกภูมิภาคที่
สำคัญ ได้แก่ สหรัฐฯ จีน ญี่ปุ่น และอินเดีย ด้วยเหตุที่
ทะเลมีความสำคัญต่อเอเชียตะวนัออกเฉยีงใต ้กลา่วคอื ครอบคลมุพืน้ที่
ประมาณรอ้ยละ ๘๐ ดงันัน้ กิจกรรมทางเศรษฐกิจและการเมืองของ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จึงล้วนได้รับอิทธิพลซึ่งเกี่ยวข้องกับ
ความมั่นคงทางทะเลทั้งสิ้น เศรษฐกิจของโลกในปัจจุบันถูกเชื่อมโยงกัน
อย่างซับซ้อนและต้องพึ่งพาการค้าทางทะเลอย่างยิ่งยวดเพื่อให้การ
ขนสง่พลงังาน วตัถดุบิ และผลผลติจากอตุสาหกรรม เปน็ไปอยา่งตอ่เนือ่ง 
เกาะและคาบสมุทรต่าง ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งตั้งคร่อมอยู่
ระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกกับมหาสมทุรอนิเดยี กลายเปน็เสน้เลอืดใหญ่
หรอืเสน้ทางคมนาคมทางทะเล (Sea Lines of Communications -	
SLOCs) หลกัของการคา้ทางทะเล การทีจ่นีและอนิเดยียงัคงมเีศรษฐกจิ	
ทีเ่ขม้แขง็และเตบิโตอยา่งตอ่เนือ่ง  จงึทำใหก้ารคา้ทางทะเลผา่นเสน้ทาง	
การคมนาคมของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ความร่วมมือด้านความมั่นคงทางทะเลในอาเซียน:
ความท้าทายและความคาดหวัง

นาวาเอกวชิรพรวงศ์นครสว่าง

ความนำ
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	 We	are	witnessing	the	emergence	of	a	post	cold	war	order	in	

today’s	 Southeast	 Asia.	 The	 region	 is	 so	 diverse	 in	 history,	 culture,	

religion,	colonial	heritage	and	ethnicity	that	the	new	regional	structure	

is	evolving	from	a	cold	war	structure	to	a	multilateral	framework;	from	

traditional	 security,	overall	military	and	 ideological	concerns,	 to	non-

traditional	security	which	pays	more	attention	on	economic	as	well	as	

social	 and	 environmental	 issues.	 Such	 evolving	 regional	 structure	

depends	not	only	on	the	states	in	the	region	but	also	on	the	policy	and	

role	of	major	actors	outside	 the	region,	particularly	 the	United	States,	

China,	Japan	and	India.	As	the	sea	dominates	Southeast	Asia,	covering	
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roughly	80	percent	of	its	area,	the	economic	and	political	affairs	of	the	

region	 have	 been	 dominated	 by	 maritime	 security	 concerns.	 Today’s	

globalized	 economy	 is	 intricately	 interconnected	 and	 is	 heavily	

dependent	 on	 maritime	 trade	 in	 order	 to	 sustain	 the	 movement	 of	

energy,	 raw	materials,	and	 industrial	products.	 Islands	and	peninsulas	

of	 Southeast	 Asia,	 wedged	 between	 the	 Pacific	 and	 Indian	 oceans,	

border	 major	 arteries	 or	 Sea	 Lines	 of	 Communications	 (SLOCs)	 of	

maritime	 trade.	 As	 China	 and	 India	 continue	 their	 strong	 economic	

growth,	 maritime	 trade	 through	 regional	 SLOCs,	 particularly	 the	

Straits	 of	 Malacca	 and	 Singapore,	 is	 expected	 to	 increase	

correspondingly.	 Major	 economic	 states	 and	 the	 littoral	 states	 of	

Southeast	Asia	all	have	stakes	in	ensuring	the	safe	passage	of	shipping	

through	 the	 region.	 Any	 disruption	 in	 shipping	 through	 such	 passage	

could	 have	 disastrous	 consequences.	 The	 other	 maritime	 security	

concerns	 are	 more	 effective	 maritime	 law	 enforcement	 and	

maintenance	of	maritime	order.	The	challenges	are	part	constabulary,	

part	economic	and	part	human	welfare.	

	 Successful	 response	 to	 current	 maritime	 security	 concerns,	

within	the	globalized	environment,	cannot	be	managed	by	any	littoral	

state	 in	 the	 region	 alone	 because	 they	 are	 transnational	 in	 nature.	 It	

needs	some	kinds	of	cooperation	among	member	states	of	ASEAN	and	

its	 dialogue	 partners	 with	 a	 good	 mechanism.	 Therefore,	 this	 paper	

examines	maritime	security	 issues	and	current	security	cooperation	 in	

ASEAN	then	following	by	an	analysis	of	challenges	and	prospects	of	

maritime	security	cooperation	in	ASEAN.	 	

Maritime Security Issues 

	 Maritime Boundary Disputes 

	 The	most	 troublesome	maritime	 boundary	disputes	 are	 those	

in	 the	 South	 China	 Sea,	 where	 Indonesia,	 Malaysia,	 Brunei,	 the	

Philippines,	 Vietnam,	 China,	 and	 Taiwan	 claim	 their	 sovereignty	 to	
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ช่องแคบมะละกาและสิงคโปร์มีแนวโน้มสูงขึ้นตามลำดับ รัฐที่มี
เศรษฐกิจขนาดใหญ่และรัฐชายฝั่งของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จึงล้วน
มีส่วนได้ส่วนเสียในการสร้างความปลอดภัยให้แก่เส้นทางการเดินเรือ
ผา่นภมูภิาค การขดัขวางเสน้ทางการเดนิเรอืผา่นภมูภิาคดว้ยวธิกีารใด ๆ	
ย่อมส่งผลเสียหายต่อเศรษฐกิจ สิ่งที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงทางทะเล
อีกประการหนึ่ง คือการบังคับใช้กฎหมายในทะเลอย่างมีประสิทธิภาพ
และการดำรงไว้ซึ่งความเปน็ระเบยีบเรยีบรอ้ยในทะเล โดยมสีิง่ทา้ทาย
คือการรักษากฎหมายส่วนหนึ่ง การรักษาความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจส่วนหนึ่ง และการคำนึงถึงสวัสดิการของมนุษย์อีกส่วนหนึ่ง 
 การตอบสนองต่อข้อห่วงใยด้านความมั่นคงทางทะเลในปัจจุบัน
อย่างประสบผลสำเร็จภายใต้สภาวะแวดล้อมที่เชื่อมโยงกันทั่วโลก  	
ไม่อาจจัดการได้โดยรัฐชายฝั่งรัฐใดรัฐหนึ่งในภูมิภาคตามลำพัง เพราะ
ประเด็นความมั่นคงทางทะเลทั้งหลายมีลักษณะข้ามชาติอยู่แล้วตาม
ธรรมชาติ มันจึงต้องการความร่วมมือที่มีลักษณะบางประการระหว่าง
รฐัสมาชกิของอาเซยีน และตอ้งการคูเ่จรจาโดยมกีลไกทีด่ ีดว้ยเหตดุงักลา่ว	
บทความนี้จะพิจารณาประเด็นความมั่นคงทางทะเลต่าง ๆ และความ
ร่วมมือด้านความมั่นคงของอาเซียนในปัจจุบัน จากนั้นจึงจะวิเคราะห์
ความท้าทายและความคาดหวังของความร่วมมือด้านความมั่นคง 	
ทางทะเลในอาเซียนต่อไป 

ประเด็นความมั่นคงทางทะเล
	 ข้อพิพาทเกี่ยวกับเขตแดนทางทะเล
 ข้อพิพาทเกี่ยวกับเขตแดนทางทะเลที่เป็นปัญหามากที่สุดอยู่ใน
ทะเลจีนใต้ ซึ่งอินโดนีเซีย มาเลเซีย บรูไน ฟิลิปปินส์ เวียดนาม จีน 
และไต้หวัน ได้อ้างอธิปไตยเหนือพื้นที่บางส่วนและดินแดนของหมู่เกาะ
บางส่วน การอ้างอธิปไตยดังกล่าวนี้ถือว่ามีความสำคัญมากเพราะ
ทะเลในบริเวณหมู่เกาะที่ถูกอ้างอาจมีทรัพยากรปิโตรเลียมจำนวน
มหาศาล อีกทั้งตัวหมู่เกาะเองยังอยู่ในตำแหน่งที่มีความสำคัญทาง
ยุทธศาสตร์สำหรับการควบคุมเส้นทางคมนาคมทางทะเลหรือการยุทธ
สะเทินน้ำสะเทินบก นอกจากนี้การอ้างอธิปไตยดังกล่าวได้ขยายตัวไปสู่
การใช้กำลังทหารเข้าปะทะกันหลายครั้ง ตัวอย่างของการใช้กำลังทหาร
เข้าปะทะกันในทะเลจีนใต้ ได้แก่ การปะทะกันระหว่างกองทัพเรือจีน
กบักองทพัเรอืเวยีดนามบรเิวณแนวปะการงัจอหน์สนั (Johnson Reef)	
ในหมูเ่กาะสแปรตล ี ซึง่เปน็เหตใุหเ้รอืรบเวยีดนามจมหลายลำและลกูเรอื	
เวียดนามเสียชีวิตมากกว่า ๗๐ คน ใน พ.ศ.๒๕๓๑ และการปะทะกัน
ระหว่างจีนกับฟิลิปปินส์หลังจากจีนได้เข้ายึดแนวปะการังมิสชีฟ 
(Mischief Reef) ที่ฟิลิปปินส์อ้างอธิปไตยไว้ โดยกำลังทหารของ
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some	parts	of	the	sea	and	island	territories.	These	claims	are	believed	

to	 be	 very	 important	 because	 the	 archipelagic	 seas	 may	 have	 vast	

petroleum	 resources	 and	 the	 islands	 are	 strategically	 positioned	 for	

support	of	sea	lanes	control	or	amphibious	warfare.	Several	occasions	

such	claims	escalate	to	military	clashes.	Examples	of	the	clashes	in	the	

South	China	Sea	are;	a	clash	between	Chinese	and	Vietnamese	navies	

at	 Johnson	 Reef	 in	 the	 Spratly	 Islands	 which	 caused	 several	

Vietnamese	 boats	 sunk	 and	 over	 70	 sailors	 killed	 in	 1988,	 a	 clash	

between	 China	 and	 the	 Philippines	 after	 China	 occupied	 Philippine-

claimed	Mischief	Reef	when	Philippine	forces	evicted	the	Chinese	and	

destroyed	 Chinese	 markers	 in	 1995,	 	 and	 a	 clash	 between	 the	

Philippines	and	Vietnam	when	Vietnamese	soldiers	fire	on	a	Philippine	

fishing	 boat	 near	 Pigeon	 Reef	 in	 1998.1	 	 The	 possibility	 of	 renewed	

clashes	clearly	exists	because	the	current	situation	is	still	volatile	as	a	

resolution	 for	 each	 maritime	 boundary	 dispute	 is	 still	 pending.	

Although	the	ASEAN	member	states	and	China	 indicated	their	desire	

to	 minimize	 the	 risk	 by	 agreeing	 to	 a	 Declaration	 on	 the	 Conduct	 of	

Parties	 in	 the	 South	 China	 Sea	 in	 2002,	 the	 declaration	 is	 something	

less	 than	 a	 binding	 code	 of	 conduct	 or	 a	 consensus	 about	 the	 way	

forward.2		

	 SLOCs Security 

	 International	 sea	 lanes	 through	 Southeast	 Asia,	 particularly	

the	 Straits	 of	 Malacca	 and	 Singapore,	 Sunda	 as	 well	 as	 Lombok,	 are	

important	to	the	economic	and	political	well	being	of	billions	of	people	

throughout	 the	 world.	 They	 are	 the	 lifeline	 of	 East	 Asian	 economies	

which	is	heavily	dependent	on	unimpeded	access	to	raw	materials	and	

market	 as	 well	 as	 investment	 opportunities	 throughout	 the	 region.	

	 1	“Military Clashes in the South China Sea,” (online). from	http://www.globalsecurity.org/military/
world/war/spratly-clash.htm.
	 2 “2002 Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea,” (online). from
http://cil.nus.edu.sg/rp/pdf/2002%20declaration%20on%20the%20Conduct%20of%20Parties%20in%	
20the%	20South%20China%20Sea-pdf.pdf.



นาวกิาธปิตัยส์าร
คลังปัญญาพัฒนาผู้นำ

54

ฟิลิปปินส์ได้ขับไล่ทหารจีนและทำลายสัญลักษณ์การยึดครองของจีน 	
ใน พ.ศ.๒๕๓๘ รวมทั้งการปะทะกันระหว่างฟิลิปปินส์กับเวียดนาม  	
โดยทหารเวียดนามได้ยิงเรือประมงฟิลิปปินส์ใกล้แนวปะการังพีเจียน 
(Pigeon Reef) ใน พ.ศ.๒๕๔๑ (“Military Clashes in the South 
China Sea,” ๒๐๑๑) ความเป็นไปได้ของการปะทะกันครั้งใหม่ยังคง
ดำรงอยูต่อ่ไปเนือ่งจากสถานการณใ์นปจัจบุนัยงัคงเปราะบาง ดว้ยเหตทุี	่
แนวทางในการแก้ไขข้อพิพาทเกี่ยวกับเขตแดนทางทะเลยังไม่สามารถ
ตกลงกนัได ้ แมว้า่รฐัสมาชกิของสมาคมประชาชาตแิหง่เอเชยีตะวนัออก	
เฉียงใต้ (อาเซียน) และจีน ได้แสดงความปรารถนาที่จะลดความ 	
ขัดแย้งด้วยการเห็นชอบต่อปฏิญญาว่าด้วยการปฏิบัติของทุกฝ่ายใน
ทะเลจีนใต้ (Declaration on the Conduct of Parties in the 
South China Sea) เมื่อ พ.ศ.๒๕๔๕ ก็ตาม เพราะปฏิญญาดังกล่าว
ไม่ใช่แนวทางปฏิบัติที่เป็นข้อผูกพันตามกฎหมายระหว่างประเทศหรือ
เป็นมติเอกฉันท์สำหรับแนวทางที่จะเดินต่อไป (“2002 Declaration 
on the Conduct of Parties in the South China Sea,”
๒๐๐๒)
	 	
	 ความปลอดภัยของเส้นทางคมนาคมทางทะเล
 เส้นทางเดินเรือระหว่างประเทศผ่านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ชอ่งแคบมะละกาและสงิคโปร ์ชอ่งแคบซนุดา รวมทัง้	
ชอ่งแคบลอมบอก มคีวามสำคญัตอ่ความมัง่คัง่ทางเศรษฐกจิและการเมอืง	
ของประชาชนนับพันล้านคนทั่วโลก เส้นทางดังกล่าวเป็นเส้นชีวิตของ
เศรษฐกิจในเอเชียตะวันออกซึ่งพึ่งพาการเข้าถึงวัตถุดิบและตลาด 
ตลอดจนโอกาสในการลงทุนที่ปราศจากอุปสรรคตลอดทั่วทั้งภูมิภาคเป็น
อย่างยิ่ง แม้ว่าสงครามเย็นจะยุติลงแล้ว แต่ช่องแคบระหว่างประเทศ
จำนวนมากที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ยังคงมีความสำคัญ
ทางยุทธศาสตร์ต่อมหาอำนาจระดับโลกและมหาอำนาจระดับภูมิภาค
เป็นอย่างยิ่ง เพราะช่องแคบเหล่านั้นสามารถใช้เป็นเส้นทางเชื่อมโยง
ของกำลังทางเรือที่ประจำการอยู่ในภูมิภาคหรืออนุภูมิภาคต่าง ๆ ได้ 
และด้วยเหตุที่การพึ่งพาซึ่งกันและกันของชาติต่าง ๆ ยังคงเจริญเติบโต
อยู่ต่อไป ประเด็นความร่วมมือและการติดต่อสื่อสารที่เป็นรูปธรรม
สำหรับการจัดการและรักษาความปลอดภัยให้กับช่องทางเหล่านั้น จึงมี
ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการบรรจุเข้าเป็นวาระทางการเมืองของรัฐ
และสถาบันต่าง ๆ มหาอำนาจระดับภูมิภาคและมหาอำนาจระดับโลก
ถือว่าช่องแคบมะละกาและสิงคโปร์ รวมทั้งเส้นทางการเดินเรือผ่าน 	
หมู่เกาะสแปรตลีในทะเลจีนใต้มีความสำคัญที่สุดในแง่ของความมั่นคง
ทางทะเลในภูมิภาค ตลอดจนในแง่ของเสถียรภาพและการค้าทางทะเล 
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Moreover,	despite	the	end	of	the	cold	war,	the	strategic	importance	of	

many	international	straits	in	the	region	for	global	and	regional	powers	

continues	 to	 be	 regarded	 as	 vital,	 because	 of	 the	 link	 they	 provide	

between	 naval	 deployment	 in	 the	 different	 regional	 or	 sub-regional	

seas.	 And	 as	 the	 interdependence	 of	 nations	 continues	 to	 grow,	 the	

issue	of	concrete	cooperation	and	communication	for	the	management	

and	 safeguarding	 of	 these	 passages	 has	 become	 indispensable	 in	 the	

political	 agenda	 of	 different	 states	 and	 institutions.	 Regional	 and	

greater	 powers,	 in	 term	 of	 regional	 maritime	 security	 together	 with	

stability	 and	 seaborne	 trade,	 consider	 the	 Straits	 of	 Malacca	 and	

Singapore	 as	 well	 as	 the	 sea	 lanes	 passing	 the	 Spratly	 Islands	 in	 the	

South	 China	 Sea	 to	 be	 the	 most	 important.	 Threats	 to	 such	 sea	 lanes	

throughout	 Southeast	 Asia	 may	 arise	 from	 environmental	 conditions	

such	 as	 grounding	 and	 collision.	 In	 addition,	 they	 may	 arise	 from	

domestic	 instability	 of	 the	 littoral	 states	 and	 the	 policies	 they	 pursue	

that	 affect	 the	 freedom	 of	 navigation	 such	 as	 piracy,	 armed	 robbery,	

their	 policies	 to	 control	 the	 shipping	 passage,	 and	 territorial	 disputes	

among	 the	 littoral	 states.	 Given	 the	 possibility	 of	 mutual	 or	 common	

perception	 and	 understanding	 of	 the	 forms	 of	 such	 threats	 to	 the	

security	of	the	sea	lanes	in	Southeast	Asia,	it	may	help	to	determine	not	

only	 the	 forms	 of	 interstate	 maritime	 security	 cooperation,			

but	also	the	possible	areas	to	be	covered	and	the	states	to	be	involved	

accordingly.	 In	 fact,	 it	 is	 precisely	 in	 the	 basic	 requirement	 of	

mutuality	 or	 commonality	 in	 perception	 that	 is	 lacking	 among	 the	

ASEAN	member	states.	

	 Transnational Maritime Crimes 

	 With	the	advent	of	globalization,	all	movements	and	activities	

at	 sea	 are	 increasing	 significantly.	 They	 cause	 the	 sea	 to	 be	 more	

porous	 and	 vulnerable	 for	 shipping.	 Hence,	 it	 benefits	 many	

transnational	maritime	crimes	such	as	piracy,	armed	robbery,	weapons	

smuggling,	 narcotics	 smuggling,	 and	 human	 smuggling.	 All	 littoral	
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ภัยคุกคามต่อเส้นทางการเดินเรือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ดังกล่าว
อาจเกิดขึ้นจากเงื่อนไขของสภาพแวดล้อม ได้แก่ เรือที่จมขวางเส้นทาง
เดินเรือ และอุบัติเหตุเรือชนกัน นอกจากนี้ยังอาจเกิดจากความไร้
เสถียรภาพภายในรัฐชายฝั่งและนโยบายของรัฐเหล่านั้นซึ่งมีผลกระทบ
ต่อเสรีภาพในการเดินเรือ ได้แก่ นโยบายปราบปรามโจรสลัดและโจร
ติดอาวุธในทะเล นโยบายควบคุมช่องทางเดินเรือ รวมทั้งข้อพิพาท
เกีย่วกบัเขตแดนทางทะเลระหวา่งรฐัชายฝัง่ ความเปน็ไปไดข้องการรบัรู	้
และความเขา้ใจในรปูแบบของภยัคกุคามความมัน่คงของเสน้ทางเดนิเรอื	
ในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใตด้งักลา่วขา้งตน้ อาจชว่ยใหเ้กดิรปูแบบตา่ง ๆ	
ของความร่วมมือด้านความมั่นคงทางทะเลระหว่างรัฐ ซึ่งจะรวมถึง
ประเด็นต่าง ๆ ที่ครอบคลุมและรัฐต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามลำดับ ใน
ความเป็นจริงแล้ว สิ่งที่รัฐสมาชิกอาเซียนยังขาดอยู่ก็คือ ความต้องการ
พื้นฐานของการรับรู้ร่วมกันอย่างถูกต้องในเรื่องดังกล่าวข้างต้น 
	 	
	 อาชญากรรมข้ามชาติทางทะเล
 การอุบัติขึ้นของปรากฏการณ์โลกาภิวัตน์ ทำให้การเคลื่อนไหว
และกจิกรรมทัง้หมดในทะเลมปีรมิาณเพิม่ขึน้เปน็อยา่งมาก การเคลือ่นไหว	
และกิจกรรมดังกล่าวทำให้ทะเลถูกใช้ประโยชน์อย่างหนาแน่นและมี
ความลอ่แหลมตอ่การขนสง่ทางทะเล นัน่คอื เปน็ชอ่งทางใหอ้าชญากรรม	
ข้ามชาติทางทะเลจำนวนมาก ได้แก่ การกระทำอันเป็นโจรสลัด  	
การปล้นสะดมด้วยอาวุธ การลักลอบขนอาวุธ การลักลอบขนยาเสพติด 
และการลักลอบค้ามนุษย์ ใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น รัฐชายฝั่งทั้งหลายที่
เกี่ยวข้องต่างก็เห็นพ้องกันว่าประเด็นอาชญากรรมควรได้รับการแก้ไข
ด้วยความร่วมมือระหว่างกัน อย่างไรก็ตามยังคงมีมุมมองและวิธีการ
แก้ไขปัญหาที่หลากหลายและจำเป็นต้องได้รับการปรึกษาหารือรวมทั้ง
ขจัดความหลากหลายดังกล่าว 
	 	
	 ความมั่นคงของทรัพยากรทางทะเล
 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นภูมิภาคที่อุดมไปด้วยทรัพยากร
ก๊าซธรรมชาติ น้ำมัน และแร่ธาตุด้วยเช่นกัน อุปกรณ์ติดตั้งที่เกี่ยวข้อง
กับพลังงานนอกชายฝั่งเป็นจำนวนมากกำลังปฏิบัติงานอยู่ในหลาย
ประเทศในภูมิภาค การนำน้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ และทรัพยากร 
ธรรมชาติอื่น ๆ จากทะเลขึ้นมาใช้ประโยชน์ของบริษัทต่าง ๆ ต้อง
อาศัยแท่นขุดเจาะนอกชายฝั่งหรือท่าเรือตามแนวชายฝั่ง ซึ่งทรัพยากร
จากทะเลที่ถูกนำมาใช้ประโยชน์ได้ถูกขนส่งทางทะเลไปยังจุดหมาย
ปลายทางตา่ง ๆ ทัว่โลก แหลง่ทรพัยากรแรธ่าตเุหลา่นัน้รวมทัง้บอ่นำ้มนั	
และก๊าซธรรมชาติเป็นจำนวนมากในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งอยู่ใน
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states	 concerned	 agreed	 that	 the	 issued	 should	 be	 cooperatively	

tackled.	However,	there	are	diverse	perspectives	and	solutions	that	still	

needed	to	be	discussed	and	resolved.	

	 Marine Resources Security 

	 Southeast	Asia	is	also	rich	in	gas,	oil	and	mineral	resources.	A	

lot	of	offshore	energy	installations	are	operating	in	many	countries	 in	

the	 region.	 Companies	 extracting	 oil,	 gas	 or	 other	 natural	 resources	

depend	on	offshore	platforms	or	terminals	along	the	coast	from	which	

the	 extracted	 goods	 are	 shipped	 to	 various	 destinations	 around	 the	

world.	 A	 large	 number	 of	 those	 mining	 sites	 and	 oil	 or	 gas	 fields	 in	

Southeast	 Asia	 are	 located	 in	 economically	 less	 developed	 or	

politically	 volatile	 areas,	 some	 with	 ongoing	 armed	 conflict.	 The	

exploitation	 of	 these	 fields	 is	 therefore	 only	 possible	 with	 efficient	

security	arrangements	in	place.	

	 Another	resource	security	issue	is	more	problematic.	It	is	the	

issue	of	fishery	which	is	a	main	source	of	food	security	in	the	region.	

The	 need	 for	 food	 and	 economic	 income	 leads	 to	 rapid	 depletion	 of	

fish	stocks	in	the	region,	particularly	in	the	Gulf	of	Thailand.	With	the	

Exclusive	Economic	Zone	 (EEZ)	 and	archipelagic	 states	 jurisdictions	

established	by	 the	United	Nations	Convention	on	 the	Law	of	 the	Sea	

(UNCLOS)	1982,	there	are	no	more	high	seas	in	Southeast	Asia.	Many	

traditional	 fishing	 ground	 formerly	 free	 for	 all	 to	 fish	 have	 been	

changed	into	either	Archipelagic	waters	or	EEZ	where	the	littoral	state	

has	the	sole	jurisdiction	over	living	resources.	Although	the	UNCLOS	

1982	calls	upon	the	coastal	and	archipelagic	states	to	respect	traditional	

fishing	 rights,	 no	 proper	 provision	 is	 made	 in	 the	 Southeast	 Asian	

waters	 and	 fishermen	 fishing	 in	 traditional	 fishing	 ground	 are	 often	

considered	 to	 be	 engaged	 in	 illegal	 fishing.	 There	 is	 also	 the	 related	

issue	 of	 fishery	 disputes,	 including	 the	 passage	 of	 fishing	 vessels	

through	the	EEZ	of	a	third	country.	Thailand	has	many	problems	with	

its	 neighbors	 such	 as	 Malaysia,	 Myanmar,	 Cambodia	 and	 Indonesia.			

So	far,	there	is	no	regional	mechanism	to	settle	such	disputes.	
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พืน้ทีท่ีม่กีารพฒันาทางเศรษฐกจินอ้ย หรอือยูใ่นพืน้ทีท่ีม่สีภาพทางการเมอืง	
เปราะบาง ในบางพื้นที่ก็ยังคงมีความขัดแย้งถึงขั้นใช้อาวุธอยู่ต่อไป  	
ดังนั้นการแสวงประโยชน์ในพื้นที่ดังกล่าวจะเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อมีการ 	
เตรียมการด้านความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพไว้ล่วงหน้า 
 ประเด็นความมั่นคงของทรัพยากรที่เป็นปัญหาอีกประเด็นหนึ่ง
คือประเด็นประมง เพราะการประมงเป็นแหล่งกำเนิดพื้นฐานของความ
มัน่คงดา้นอาหารในภมูภิาค ความตอ้งการอาหารและรายไดท้างเศรษฐกจิ	
เป็นเหตุให้ปริมาณสำรองของปลาตามธรรมชาติที่มีอยู่ในภูมิภาคลดลง
อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอ่าวไทย เขตเศรษฐกิจจำเพาะและ
เขตอำนาจตามกฎหมายของรัฐหมู่เกาะซึ่งกำหนดขึ้นโดยอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล พ.ศ.๒๕๒๕ ทำให้พื้นที่ทะเลหลวง
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ลดลง พื้นท้องทะเลสำหรับทำการประมง
ตามจารีตประเพณีหลายแห่ง ที่สามารถทำการประมงได้โดยเสรีในอดีต 
ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของน่านน้ำหมู่เกาะหรืออยู่ในเขตเศรษฐกิจ
จำเพาะ ซึ่งรัฐชายฝั่งมีอำนาจตามกฎหมายแต่เพียงผู้เดียวในการแสวง
ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีชีวิต แม้ว่าอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย
กฎหมายทะเลดังกล่าวได้เรียกร้องให้รัฐชายฝั่งและรัฐหมู่เกาะเคารพ 	
ในสทิธกิารทำประมงตามจารตีประเพณ ี แตก่ย็งัไมม่ขีอ้กำหนดทีเ่หมาะสม	
ในน่านน้ำของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส่งผลให้ชาวประมง
ที่ทำการประมงบนพื้นท้องทะเลตามจารีตประเพณีถูกกล่าวหาว่าทำการ
ประมงอยา่งผดิกฎหมายอยูบ่อ่ยครัง้ นอกจากนีก้ย็งัมปีระเดน็ทีเ่กีย่วขอ้ง	
กับกรณีพิพาทในการทำประมง ได้แก่ การเดินเรือประมงผ่าน 	
เขตเศรษฐกิจจำเพาะของประเทศที่สามอีกด้วย ประเทศไทยมีปัญหา 	
ดังกล่าวมากมายกับประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ มาเลเซีย พม่า กัมพูชา 
และอินโดนีเซีย เท่าที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ยังไม่มีกลไกระดับภูมิภาคที่
ช่วยระงับกรณีพิพาทดังกล่าว 
	 	
	 ความมั่นคงของสิ่งแวดล้อมทางทะเล
 ความมั่นคงของสิ่งแวดล้อมทางทะเลกำลังได้รับความสนใจ 
เนื่องจากโลกกำลังเผชิญกับสภาวะโลกร้อนและภัยพิบัติทางธรรมชาติ
เพิ่มขึ้น ประเด็นที่สำคัญที่สุดซึ่งเกี่ยวข้องกับการขนส่งทางทะเล คือ
ความปลอดภัยในการเดินเรือและความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อมของ 	
ช่องทางแคบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่องแคบมะละกาและสิงคโปร์ โดย
เฉลี่ยแล้วมีเรือชนิดต่าง ๆ มากกว่า ๒๐๐ ลำ เดินทางผ่านช่องแคบนี้
ทุกวัน ได้แก่ เรือขนาดใหญ่ซึ่งกินน้ำลึก นั่นคือเรือบรรทุกน้ำมันดิบ
ขนาดใหญ่ (Very Large Crude Carrier - VLCC) เรือสินค้า เรือรบ 
และเรอืประมง (JiGuoxing,๒๐๐๐,กมุภาพนัธ)์ สภาพความหนาแนน่	
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	 Maritime Environmental Security 

	 It	 is	 gaining	 attention	 as	 the	 world	 is	 encountering	 global	

warming	 and	 increasing	 natural	 disaster.	 The	 most	 important	 issue	

concerning	 shipping	 is	 the	 navigational	 safety	 and	 the	 environmental	

security	 of	 narrow	 passages	 particularly	 the	 Straits	 of	 Malacca	 and	

Singapore.	On	average	more	than	two	hundred	vessels	of	various	types	

pass	through	the	Straits	everyday.	These	include	deep-draft	vessels,	the	

Very	 Large	 Crude	 Carriers	 (VLCCs),	 other	 merchant	 ships,	 warships	

and	fishing	vessels.3		Such	conditions	have	contributed	increasingly	to	

ships	 groundings	 and	 vessel	 collisions	 which	 cause	 oil	 spills	 and	

finally	pollution	in	the	sea.	In	addition	to	crude	oil	and	fuel	oil,	marine	

pollution	 also	 arises	 from	 land-based	 activities	 such	 as	 industries,	

agriculture,	land	use	and	coastal	construction,	sewage	discharge,	solid	

waste	 disposals,	 and	 disposal	 of	 hazardous	 wastes.	 Although	 many	

international	 conventions	 on	 the	 maritime	 environment	 have	 been	

produced	 by	 related	 organizations	 under	 the	 United	 Nations,	 there	 is	

little	commonality	among	regional	 states	of	 the	conventions	 that	 they	

have	 ratified.	 This	 is	 due	 to	 differences	 in	 the	 legal	 systems	 in	 each	

state,	 different	 interpretations	 of	 the	 conventions,	 different	 interests,	

and	 different	 views	 of	 the	 existing	 situations	 and	 conditions	 on	

maritime	environment	security.	

Current Security Cooperation in ASEAN 

	 3 Ji guoxing, “SLOC Security in the Asia Pacific,” (online). from
http://www.southchinasea.org/docs/Ji%20Guoxing-SLOC%20Security%20in%20the%20Asia%20Pacific.htm.

	 ASEAN Regional Forum (ARF) 

	 The	 ARF	 was	 established	 in	 1994,	 two	 years	 after	 the	

ASEAN	Heads	of	State	and	Government	declared	that	ASEAN	should	

intensify	 its	 external	 dialogues	 in	 political	 and	 security	 matters	 as	 a	

means	 of	 building	 cooperative	 ties	 with	 states	 in	 the	 Asia	 Pacific	

region.	It	comprises	27	countries	the	10	ASEAN	member	states,	the	10	
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ของการเดินเรือดังกล่าวเป็นเหตุให้เกิดเรือจมขวางเส้นทางเดินเรือและ
เรอืชนกนัมากขึน้ ซึง่สง่ผลใหเ้กดิการรัว่ไหลของนำ้มนัและมลพษิในทะเล	
ในที่สุด นอกจากน้ำมันดิบและน้ำมันเชื้อเพลิงที่รั่วไหลแล้ว มลพิษใน
ทะเลยังเกิดจากกิจกรรมที่มีพื้นฐานบนฝั่ง ได้แก่ อุตสาหกรรม 
เกษตรกรรม การใชท้ีด่นิและการกอ่สรา้งบรเิวณชายฝัง่ การปลอ่ยนำ้เสยี	
การกำจัดขยะแข็ง และการกำจัดขยะที่มีพิษ แม้ว่าอนุสัญญาระหว่าง
ประเทศที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมทางทะเลหลายฉบับได้ถูกร่างขึ้นโดย
องค์การต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องภายใต้การสนับสนุนของสหประชาชาติ แต่
ความเห็นพ้องต้องกันระหว่างรัฐในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อ
ใหส้ตัยาบนัตอ่อนสุญัญาเหลา่นัน้กลบัมนีอ้ยมาก เนือ่งจากความแตกตา่ง	
ของระบบกฎหมายในแต่ละรัฐ ความแตกต่างของการตีความอนุสัญญา
เหล่านั้น ความแตกต่างของผลประโยชน์ ตลอดจนความแตกต่างของ
มุมมองที่มีต่อสถานการณ์ที่เป็นอยู่และเงื่อนไขของความมั่นคงด้าน 	
สิ่งแวดล้อมทางทะเล 

ความร่วมมือด้านความมั่นคงของอาเซียนในปัจจุบัน
	 การประชุมแสดงความคิดเห็นระดับภูมิภาคของอาเซียน	
(ASEAN Regional Forum - ARF) 
 การประชุมนี้เกิดขึ้นใน พ.ศ.๒๕๓๗ ซึ่งเป็นเวลา ๒ ปีหลังจาก
ที่ประมุขแห่งรัฐและผู้นำรัฐบาลของอาเซียนแสดงเจตนารมณ์อย่างเป็น
ทางการวา่  อาเซยีนควรขยายกรอบของการเจรจากบัรฐัภายนอกในเรือ่ง	
ที่เกี่ยวกับการเมืองและความมั่นคง เพื่อให้เป็นเครื่องมือในการสร้าง
ความสัมพันธ์เชิงร่วมมือกับรัฐต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยมี
สมาชกิในการประชมุ ๒๗ ประเทศ ไดแ้ก ่รฐัสมาชกิอาเซยีน ๑๐ ประเทศ	
รัฐคู่เจรจาของอาเซียน ๑๐ ประเทศ (ออสเตรเลีย แคนาดา จีน 
สหภาพยุโรป อินเดีย ญี่ปุ่น นิวซีแลนด์ เกาหลีใต้ รัสเซีย และ
สหรัฐฯ) รัฐผู้สังเกตการณ์ของอาเซียน ๑ ประเทศ (ปาปัวนิวกินี) 
ตลอดจน เกาหลีเหนือ มองโกเลีย ปากีสถาน ติมอร์ตะวันออก 
บังกลาเทศ และศรีลังกา (AustralianGovernment:Department
ofForeignAffairsandTrade,ม.ป.ป.) ลกัษณะเดน่ของทีป่ระชมุนี	้
คือการตัดสินใจด้วยมติเอกฉันท์และการทำให้เกิดความเป็นสถาบัน 	
นอ้ยทีส่ดุ โดยมุง่เนน้ในมาตรการสรา้งความไวเ้นือ้เชือ่ใจ (Confidence		
Building Measures) และการได้รับผลประโยชน์ที่พอประมาณจาก
การสร้างความรู้สึกในประชาคมเชิงยุทธศาสตร์ร่วมกัน ความพยายาม
ในการพฒันาเครือ่งมอืสำหรบัการทตูเชงิปอ้งกนั (Preventive Diplomacy)	
และการจัดการความขัดแย้ง (Conflict Management) นั้น อยู่ใน 	

ขั้นตอนเบื้องต้นของการประชุม ด้วยความพยายามดังกล่าว จึงทำให้
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ASEAN	 dialogue	 partners	 (Australia,	 Canada,	 China,	 the	 EU,	 India,	

Japan,	New	Zealand,	South	Korea,	Russia	and	the	United	States),	one	

ASEAN	 observer	 (Papua	 New	 Guinea),	 as	 well	 as	 the	 North	 Korea,	

Mongolia,	Pakistan,	East	Timor,	Bangladesh	and	Sri	Lanka.4		The	ARF	

is	 characterized	 by	 consensus	 decision	 making	 and	 minimal	

institutionalization.	 It	 has	 focused	 on	 confidence	 building	 measures	

and	has	made	modest	gains	in	building	a	sense	of	strategic	community.	

Efforts	 to	 develop	 tools	 of	 preventive	 diplomacy	 and	 conflict	

management	 are	 at	 an	 early	 stage.	 Through	 such	 efforts	 only	 a	 few	

tension	 have	 escalated	 into	 armed	 conflict	 among	 ASEAN	 member	

states,	such	as	armed	conflict	between	Thailand	and	Cambodia	during	

2009	and	2011,	since	its	establishment	more	than	three	decades	ago.	

	 ASEAN Defence Ministers’Meeting (ADMM) 

	 	 	 	 	 	 	 	 	The	ADMM	is	 the	highest	mechanism	at	ministerial	 level	 for	

defence,	 security	 and	 cooperative	 consultation	 in	 ASEAN.	 The	

Working	Group	on	Security	Cooperation	of	the	ASEAN	Special	Senior	

Officials’	 Meeting	 (Special	 SOM)	 in	 Jogjakarta	 in	 2004	 agreed	 that	

ADMM	 would	 contribute	 to	 the	 objectives	 of	 the	 ASEAN	 Security	

Community	 as	 stated	 in	 the	 declaration	 of	 ASEAN	 Concord	 II	 in	

2003.5		The	first	ADMM	meeting	was	held	in	Kuala	Lumpur	in	2006.	

The	annual	ADMM	facilitates	the	ASEAN	defence	ministers	to	discuss	

and	 exchange	 views	 on	 current	 defence	 and	 security	 issues	 and	

challenges	 faced.	The	ADMM	also	aims	 to	promote	mutual	 trust	 and	

confidence	 through	 greater	 understanding	 of	 defence	 and	 security	

challenges	 as	 well	 as	 enhancement	 of	 transparency	 and	 openness.	 In	

addition,	it	continues	to	exchange	views	on	addressing	non-traditional	

security	 challenges	 and	discuss	 the	need	 to	 strengthen	 and	 take	more	

practical	 steps	 in	 defence	 cooperation	 in	 order	 to	 make	 further	

contribution	to	regional	peace	and	stability.6		

	 4	 Australian	 Government	 :	 Department	 of	 Foreign	 Affairs	 and	 Trade.	 “ASEAN	 Regional	 Forum	
(ARF),” (online). from http://www.dfat.gov.au/arf/index.htmtl.
	 5	 Association	 of	 Southeast	 Asian	 Nations.	 “Concept	 Paper	 for	 the	 Establishment	 of	 an	 ASEAN								
Defence Ministers” Meeting,” (online). from http://www.asean.org/18511. htm.
	 6 Association of Southeast Asian Nations. “ASEAN Defence Ministers Meeting (ADMM),” (online). 
from	http://www.aseansec.org/18816.htm.
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ความตึงเครียดที่เกิดขึ้นระหว่างรัฐสมาชิกของอาเซียนขยายตัวไปสู่

ความขัดแย้งจนถึงขั้นใช้อาวุธเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ได้แก่ ความขัดแย้ง

จนถงึขัน้ใชอ้าวธุระหวา่งไทยกบักมัพชูาในชว่ง พ.ศ.๒๕๕๒ ถงึ พ.ศ.๒๕๕๔	

ซึ่งเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่การก่อตั้งการประชุมมาเป็นเวลากว่า  	

๓ ทศวรรษ 

	 	

	 การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของอาเซียน

(ASEAN Defence Ministers’ Meeting - ADMM) 

 การประชุมนี้เป็นกลไกสูงสุดในระดับรัฐมนตรีเกี่ยวกับการ

ป้องกันประเทศ ความมั่นคง และการปรึกษาหารือร่วมกันในอาเซียน 

คณะทำงานเกี่ยวกับความร่วมมือด้านความมั่นคงของการประชุม 	

เจ้าหน้าที่อาวุโสพิเศษของอาเซียน (ASEAN Special Senior 

Officials’ Meeting - ASEAN Special SOM) ที่ยอกจาการ์ตาได้

เห็นพ้องกันใน พ.ศ.๒๕๔๗ ว่าการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

กลาโหมของอาเซียนควรนำไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ของประชาคม

ความมั่นคงแห่งอาเซียน (ASEAN Security Community) ตามที่ได้

ระบุไว้ในแถลงการณ์แห่งความตกลงอาเซียนครั้งที่ ๒ (ASEAN 

Concord II) ใน พ.ศ.๒๕๔๖ (AssociationofSoutheastAsian

Nations, ๒๐๐๖, พฤษภาคม) การประชุมนี้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกที่

กัวลาลัมเปอร์ใน พ.ศ.๒๕๔๙ และดำเนินการต่อเนื่องมาทุกปี ซึ่งได้ 	

เปิดโอกาสให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของอาเซียนสามารถ

ปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ ด้าน

การป้องกันประเทศและความมั่นคงที่ เกิดขึ้นในปัจจุบันตลอดจน 	

สิ่งท้าทายที่กำลังเผชิญอยู่ การประชุมนี้ยังมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริม

ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน รวมทั้งความไว้เนื้อเชื่อใจผ่านความเข้าใจที่

เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับสิ่งท้าทายด้านการป้องกันประเทศและความมั่นคง  	

รวมทั้งการสร้างความโปร่งใสและความเปิดเผยให้มากขึ้น นอกจากนี้ 

การประชุมยังทำให้การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งท้าทาย 	

ด้านความมั่นคงรูปแบบใหม่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนยังทำให้มี

การปรึกษาหารือถึงความจำเป็นในการขยายและเพิ่มเติมขั้นตอนการ

ปฏิบัติในความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศ เพื่อสนับสนุนให้เกิด

สันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคมากขึ้นต่อไป (Association of

SoutheastAsianNations,๒๐๐๙)		
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	 ASEAN Military Leaders Interactions		

	 Within	 the	ASEAN	security	 cooperation	 framework,	various			

military-to-military	interactions	and	activities	have	been	held	over	the	

years,	 namely	 ASEAN	 Chief	 of	 Defence	 Forces	 Meeting,	 ASEAN	

Chief	of	Army	Multilateral	Meeting,	ASEAN	Naval	Chiefs’	Meeting	

(ANCM),	 ASEAN	 Air	 Force	 Chiefs	 Conference,	 ASEAN	 Military	

Intelligence	 Meeting,	 and	 ASEAN	 Armies	 Rifles	 Meet.	 For	 the	

ANCM,	 it	 is	 held	 for	 the	 fifth	 time	 on	 26-29	 July	 2011	 in	 Hanoi,	

Vietnam	with	the	pledge	of	ASEAN	Navy	Chiefs	to	implement	deeper	

cooperation	in	 the	region	for	 the	sake	of	peace,	stability,	security	and	

safety	at	sea	for	the	common	prosperity	of	the	ASEAN	Community.7		

	 ASEAN Maritime Forum (AMF) 

	 The	 AMF	 was	 also	 rooted	 from	 the	 declaration	 of	 ASEAN	

Concord	II	in	2003.	It	reiterated	that	maritime	issues	and	concerns	are	

trans-boundary	in	nature,	and	therefore	should	be	addressed	regionally	

in	a	holistic,	 integrated	and	comprehensive	manner.	Hence,	 the	AMF	

was	 established	 as	 a	 follow	 up	 to	 the	 objectives	 of	 the	 ASEAN	

Security	Community.	It	is	viewed	that	a	forum	to	exchange	ideas	is	not	

only	for	maritime	security	issues	but	also	other	broad	as	well	as	cross-

cutting	 issues	 such	 as	 the	 protection	 of	 marine	 environment,	 illegal	

fishing,	 smuggling	 and	 maritime	 transportation.	 The	 first	 AMF	 was	

held	on	28-29	July	2010	in	Surabaya,	Indonesia	8	and	the	second	one	

was	held	on	17-19	August	2011	in	Pattaya,	Thailand.9		 	

Challenges 

	 7	 People’s	 Army	 Newspaper	 Online.	 “ASEAN	 Navies	 pledge	 to	 further	 cooperate	 for	 Peace	 and	
Security at Sea,” (online). from http://www.qdndsite/en-Us/75/72/183/251/252/155644/Default.aspx.
	 8	Association	of	Southeast	Asian	Nations.	“The	1st ASEAN Maritime Forum Convened,” (online). 
from	http://www.aseansec.org/24842.htm#Article-27.
	 9 Maritime Institute of Malaysia. “The Second ASEAN Maritime Forum,” (online). from
http://www.mima.gov.my/index.php/component/content/article/79-general-annoucement/390-the-2nd-
asean-maritime-forum.

	 Integration of ASEAN Community 

	 ASEAN	have	been	progressing	to	strengthen	the	cooperation	

and	 relation	 among	 member	 states	 since	 its	 beginning	 in	 1967.	 The	
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	 กจิกรรมสรา้งความสมัพนัธร์ะหวา่งผูน้ำทางทหารของอาเซยีน	
(ASEAN Military Leaders Interactions) 
	 ภายใตก้รอบความรว่มมอืดา้นความมัน่คงของอาเซยีน มกีจิกรรม	
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างทหารของอาเซียนเกิดขึ้นมากมายในหลายปี
ที่ผ่านมา ได้แก่ การประชุมผู้บัญชาการทหารสูงสุดของอาเซียน  	
การประชมุพหภุาครีะหวา่งผูบ้ญัชาการทหารบกของอาเซยีน การประชมุ	
ผู้บัญชาการทหารเรือของอาเซียน การประชุมผู้บัญชาการทหารอากาศ
ของอาเซียน การประชุมด้านข่าวกรองทางทหารของอาเซียน และ 	
การพบปะกันของผู้ยิงปืนในกองทัพบกของอาเซียน สำหรับการประชุม 	
ผู้บัญชาการทหารเรือของอาเซียนนั้นได้จัดให้มีขึ้นเป็นครั้งที่ ๕ ระหว่าง
วันที่ ๒๖ ถึง ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ที่กรุงฮานอยของเวียดนาม ซึ่ง 	
ผู้บัญชาการทหารเรือของอาเซียน ได้ให้คำมั่นสัญญาที่จะส่งเสริม 	
ความรว่มมอืในภมูภิาคใหแ้นน่แฟน้มากยิง่ขึน้ เพือ่ประโยชนแ์หง่สนัตภิาพ	
เสถียรภาพ ความมั่นคง และความปลอดภัยในทะเล อันจะนำไปสู่
ความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันของประชาคมอาเซียน (People’sArmy
NewspaperOnline,๒๐๐๙,ตุลาคม)
	 	
	 การประชุมแสดงความคิดเห็นทางทะเลของอาเซียน	
(ASEAN Maritime Forum - AMF) 
 การประชุมนี้มีรากฐานมาจากแถลงการณ์แห่งความตกลง
อาเซียนครั้งที่ ๒ (ASEAN Concord II) ใน พ.ศ.๒๕๔๖ ซึ่งเป็นการ
เน้นย้ำว่าประเด็นและความเกี่ยวข้องทางทะเลเป็นสิ่งที่ข้ามขอบเขต 	
ทางทะเลของรัฐอยู่แล้วตามธรรมชาติ ดังนั้นจึงควรได้รับการพิจารณา
ในระดับภูมิภาคในลักษณะที่เป็นองค์รวม มีการบูรณาการ และ
ครอบคลุมทั้งหมด ด้วยเหตุดังกล่าวการประชุมนี้จึงได้รับการก่อตั้งขึ้น
ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของประชาคมความมั่นคงแห่งอาเซียน 
และได้รับการมองว่าการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นไม่ได้จำกัดอยู่แต่เพียง
ประเดน็ความมัน่คงทางทะเลเทา่นัน้ แตย่งัครอบคลมุประเดน็อืน่ ๆ รวมทัง้	
ประเด็นทางทะเลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในทะเล 
การทำประมงที่ผิดกฎหมาย การลักลอบขนสิ่งของผิดกฎหมาย และการ
ขนสง่ทางทะเลอกีดว้ย การประชมุแสดงความคดิเหน็ทางทะเลของอาเซยีน	
ได้รับการจัดขึ้นครั้งแรกระหว่างวันที่ ๒๘ ถึง ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓  	
ทีเ่มอืงสรุาบายาของอนิโดนเีซยี (Association of Southeast Asian
Nations, ๒๐๑๐, กรกฎาคม) และครั้งที่สองระหว่างวันที่ ๑๗ ถึง 
๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ ที่พัทยาของไทย (Maritime Institute of
Malaysia,๒๐๑๑,สิงหาคม)		
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first	significant	step	for	the	ASEAN	integration	is	ASEAN	Free	Trade	

Area	(AFTA)	agreement	which	was	proposed	by	Thailand	and	signed	

in	 Singapore	 in	 1992	 by	 all	 six	 member	 states	 namely	 Brunei,	

Indonesia,	Malaysia,	the	Philippines,	Singapore	and	Thailand.	Vietnam	

joined	 in	 1995,	 Laos	 and	 Myanmar	 in	 1997	 as	 well	 as	 Cambodia	 in	

1999.	The	AFTA	aims	to	promote	the	region’s	competitive	advantage	

as	a	single	production	unit.	In	2002,	the	ASEAN	Heads	of	Government	

recommended	 the	 creation	 of	 an	 ASEAN	 Economic	 Community	

(AEC)	 by	 2020.	 The	 following	 year,	 in	 2003,	 ASEAN	 resolved	 to	

pursue	 comprehensive	 integration	 towards	 the	 establishment	 of	 an	

ASEAN	Community	by	2020	in	the	Declaration	of	ASEAN	Concord	II	

in	Bali,	also	known	as	Bali	Concord	II.	According	to	the	Concord,	the	

ASEAN	 Community	 is	 based	 on	 three	 intertwined	 and	 mutually	

reinforcing	pillars,	namely	an	ASEAN	Security	Community	(ASC),	an	

ASEAN	Economic	Community	(AEC)	and	an	ASEAN	Socio-Cultural	

Community	 (ASCC)	 among	 ASEAN	 member	 states.	 It	 is	 a	 historic	

step	 towards	 the	 ASEAN	 integration	 and	 becomes	 the	 cradle	 of	

ASEAN	Charter,	a	constitution	for	the	ASEAN,	which	was	adopted	in	

2007	 and	 came	 into	 force	 in	 2008	 when	 it	 was	 thirty	 days	 after	

Thailand’s	delivery	of	the	final	instrument	of	ratification.	This	ASEAN	

Charter	 would	 serve	 as	 the	 legal	 and	 institutional	 framework	 for	 the	

ASEAN	Community	that	would	impact	significantly	on	the	lives	of	the	

people	in	Southeast	Asia	despite	it	does	not	take	on	any	supranational	

functions.	 However,	 the	 evolution	 in	 the	 ASEAN	 integration	 is	 and	

will	be	going	hand-in-hand	with	China,	Japan	and	South	Korea	in	the	

ASEAN	 plus	 Three	 (ASEAN+3)	 framework.	 Moreover,	 ASEAN+3	

has	expanded	 its	 engagement	 to	 India,	Australia	and	New	Zealand	as	

ASEAN+6	 together	 with	 the	 United	 States	 and	 Russia	 as	 ASEAN+8	

until	 now.	 The	 benefits	 of	 this	 expansion	 are	 from	 ideas	 and	

understanding	 which	 are	 shared	 and	 built	 respectively	 through	

multilateral	 forums.	 Furthermore,	 extra-regional	 powers	 can	 promote	
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การบูรณาการของประชาคมอาเซียน
	 อาเซียนมีความก้าวหน้าในการยกระดับความร่วมมือ และ
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐสมาชิก ให้เข้มแข็งขึ้นนับตั้งแต่ได้รับการก่อตั้ง
ใน พ.ศ.๒๕๑๐ เปน็ตน้มา ขัน้ตอนทีส่ำคญัขัน้ตอนแรกของการบรูณาการ	
ในอาเซียนคือข้อตกลงเกี่ยวกับเขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free 
Trade Area - AFTA) ซึ่งเสนอโดยรัฐบาลไทยและได้รับการลงนาม	
ที่สิงคโปร์ใน พ.ศ.๒๕๓๕ โดยรัฐสมาชิกทั้งหมด ๖ รัฐ คือ บรูไน 
อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย ทั้งนี้เวียดนาม 	
ได้เข้าร่วมลงนามใน พ.ศ.๒๕๓๘ ส่วนลาวและพม่าได้เข้าร่วมลงนาม 	
ใน พ.ศ.๒๕๔๐ ตลอดจนกัมพูชาได้เข้าร่วมลงนามใน พ.ศ.๒๕๔๒ โดย 	
เขตการค้าเสรีอาเซียนมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมความได้เปรียบในการ
แขง่ขนัของภมูภิาคในฐานะทีเ่ปน็หนว่ยผลติเพยีงหนว่ยเดยีว ใน พ.ศ.๒๕๔๕	
ผู้นำรัฐบาลของอาเซียนได้เสนอแนะให้ก่อตั้งประชาคมเศรษฐกิจแห่ง
อาเซียน (ASEAN Economic Community - AEC) ภายใน  	
พ.ศ.๒๕๖๓ ตอ่มาใน พ.ศ.๒๕๔๖ อาเซยีนไดป้รบัปรงุแกไ้ขการบรูณาการ 
ให้ครอบคลุมอย่างสมบูรณ์แบบไปสู่การก่อตั้งประชาคมอาเซียนภายใน 
พ.ศ.๒๕๖๓ โดยได้ระบุไว้ในแถลงการณ์แห่งความตกลงอาเซียนครั้งที่ ๒ 
(ASEAN Concord II) ที่บาหลี ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในนามความตกลง
บาหลีครั้งที่ ๒ (Bali Concord II) ตามข้อตกลงนี้ประชาคมอาเซียน
จะมีรากฐานจากเสาหลักที่เกี่ยวพันและสนับสนุนซึ่งกันและกันจำนวน 
๓ เสา คือ ประชาคมความมั่นคงแห่งอาเซียน (ASEAN Security 
Community - ASC) ประชาคมเศรษฐกิจแห่งอาเซียน (ASEAN 
Economic Community - AEC) ตลอดจนประชาคมสังคมและ
วฒันธรรมแหง่อาเซยีน (ASEAN Socio-Cultural Community - ASCC)	
อยู่ในหมู่รัฐสมาชิกอาเซียน ความตกลงนี้จึงเป็นขั้นตอนประวัติศาสตร์ที่
นำไปสูก่ารบรูณาการของอาเซยีน และเปน็จดุกำเนดิของธรรมนญูอาเซยีน	
ซึง่ถอืวา่เปน็รฐัธรรมนญูของอาเซยีน โดยไดร้บัการลงนามใน พ.ศ.๒๕๕๐	
และมีผลบังคับใช้ใน พ.ศ.๒๕๕๑ อันเป็นเวลา ๓๐ วันหลังจากที่
ประเทศไทยได้ส่งมอบเอกสารการให้สัตยาบันชุดสุดท้ายแล้ว ธรรมนูญ
อาเซียนนี้จะถูกนำไปใช้เป็นกรอบอ้างอิงทางกฎหมายและทางสถาบัน
ของประชาคมอาเซยีน ซึง่จะมผีลกระทบอยา่งสำคญัตอ่ชวีติของประชาชน	
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แม้ว่าธรรมนูญอาเซียนจะไม่มีอำนาจหน้าที่
เหนือรัฐก็ตาม วิวัฒนาการแห่งการบูรณาการของอาเซียนได้ดำเนินไป
พร้อมกันกับ จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ และจะเป็นเช่นนี้ต่อไปภายใต้
กรอบอาเซียนบวกสาม (ASEAN+3) นอกจากนี้อาเซียนบวกสามยังได้

ความท้าทาย
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confidence	and	increase	interoperability	through	combined	exercises	as	

well	 as	 can	 offer	 technical	 assistant	 to	 build	 capacity.	 However,	 the	

challenge	 is	 that	 the	 more	 the	 number	 of	 players	 increases	 the	 more	

difficult	and	complicated	it	is	in	decision	making.	

	 ASEAN Security Community (ASC) 

	 The	 ASC	 is	 the	 aspiration	 under	 the	 ASEAN	 Charter	 which	

promotes	 an	 ASEAN-wide	 political	 and	 security	 cooperation	 rather	

than	 a	 defence	 pact,	 military	 alliance	 or	 even	 a	 joint	 foreign	 policy.	

The	 ASC	 mutually	 reinforces	 the	 cooperation	 among	 ASEAN	

members	while	recognizing	the	rights	to	pursue	their	individual	foreign	

policies	and	defence	arrangements.	ASEAN	member	states	will	 share	

the	responsibilities	to	strengthening	peace,	stability	and	security	in	the	

region	 free	 from	 foreign	military	 interference.	The	ASC	also	 aims	 to	

promote	 a	 wider	 peace	 and	 security	 to	 Asia	 Pacific	 region.	 The	 six	

components	 of	ASC	are	Political	 Development,	 Shaping	 and	 Sharing	

of	 Norms,	 Conflicts	 Resolution,	 Post-Conflict	 Peace	 Building	 and	

Implementation	Mechanisms.	The	aspiration	of	ASC	could	catalyze	the	

sincerity	of	ASEAN	member-states	to	relax	sovereignty	sensitivities.	

	 Extra-regional Power Interests 

	 Maritime	cooperation	in	Southeast	Asia	has	been	historically	

limited	 by	 extra-regional	 rivalries.	 During	 the	 Cold	 war	 all	 security	

arrangements	 were	 managed	 within	 the	 context	 of	 the	 Soviet-United	

States-Chinese	 bipolar	 or	 perhaps	 tripolar	 structure.	 In	 the	 post-Cold	

War	era,	most	regional	states	find	the	presence	of	the	United	States	in	

the	 region	 a	 stabilizing	 force.	 However,	 rivalry	 between	 the	 United	

States	 and	 China	 is	 developing	 as	 the	 latter	 is	 an	 emerging	 global	

power.	 Moreover,	 Japan,	 India	 and	 Australia,	 three	 regional	 powers	

with	 substantial	 maritime	 capabilities,	 have	 also	 demonstrated	 their	

maritime	 security	 interests	 and	 commitment	 in	 Southeast	 Asia.	

Fortunately,	extra-regional	powers	involved	have	aligned	their	interests	

toward	ASEAN	maritime	security	cooperation,	particularly	protecting	
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ขยายการบูรณาการไปยัง อินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ในนาม
อาเซียนบวกหก (ASEAN+6) รวมทั้งขยายไปยัง สหรัฐฯ และรัสเซีย
ในนามอาเซยีนบวกแปด (ASEAN+8) ตามทีเ่ปน็อยูใ่นปจัจบุนั ประโยชน	์
ของการขยายตัวดังกล่าวนี้มาจากแนวความคิดและความเข้าใจ ซึ่งถูก
แบ่งปันและสร้างสรรค์ผ่านการประชุมแสดงความคิดเห็นแบบพหุภาคี
หลายครั้ง อีกทั้งมหาอำนาจนอกภูมิภาคอาเซียนก็ยังสามารถส่งเสริม
ความไว้เนื้อเชื่อใจและเพิ่มพูนขีดความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมกัน
ผ่านการฝึกผสม ตลอดจนยังสามารถให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคเพื่อ
สร้างความสามารถได้ อย่างไรก็ตามความท้าทายก็คือการที่มีผู้เล่นเพิ่ม
มากขึ้น ย่อมเกิดความยุ่งยากและซับซ้อนในการตัดสินใจมากขึ้น 
	 	
	 ประชาคมความมั่นคงแห่งอาเซียน
	 ประชาคมความมั่นคงแห่งอาเซียน เป็นความมุ่งหวังของ
ธรรมนูญอาเซียนที่ต้องการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือด้านความมั่นคง
และการเมืองอย่างกว้างขวาง มากกว่าการรวมตัวกันป้องกันประเทศ
หรือเป็นพันธมิตรทางทหารหรือแม้แต่มีนโยบายต่างประเทศร่วมกัน 
ประชาคมความมั่นคงแห่งอาเซียนจะเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่
ความร่วมมือระหว่างรัฐสมาชิกของอาเซียน ในขณะที่ยอมรับในสิทธิ
ของแต่ละรัฐที่จะดำเนินนโยบายต่างประเทศและจัดการป้องกันประเทศ
ของตนเอง ซึง่รฐัสมาชกิของอาเซยีนจะแบง่ปนัความรบัผดิชอบทัง้หลาย	
เพื่อสร้างสันติภาพ เสถียรภาพ และความมั่นคงในภูมิภาคให้เข้มแข็ง
โดยปราศจากการแทรกแซงทางทหารของรฐัภายนอกอาเซยีน นอกจากนี	้
ประชาคมความมั่นคงแห่งอาเซียนยังมีจุดมุ่งหมายที่จะส่งเสริมสันติภาพ 
และความมั่นคงให้ขยายวงกว้างไปยังภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกอีกด้วย 
ประชาคมนี้จึงมีองค์ประกอบ ๖ ประการ คือ การพัฒนาทางการเมือง 
การสรา้งและแบง่ปนับรรทดัฐานการระงบัขอ้ขดัแยง้ การสรา้งสนัตภิาพ	
ภายหลังความขัดแย้ง รวมทั้งกลไกการแปลงจุดมุ่งหมายไปสู่การปฏิบัติ 
ความมุ่งหวังของประชาคมความมั่นคงแห่งอาเซียนสามารถกระตุ้น 	
ให้เกิดความจริงใจระหว่างรัฐสมาชิกของอาเซียนในการผ่อนคลายความ
รู้สึกที่เกี่ยวกับอธิปไตยของรัฐลงได้ 
	 	
	 ผลประโยชน์ของมหาอำนาจนอกภูมิภาคอาเซียน
 ความร่วมมือทางทะเลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้ถูกจำกัด
จากการแข่งขันของมหาอำนาจนอกภูมิภาคอาเซียนตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน ในช่วงสงครามเย็นการจัดการความมั่นคงทั้งปวงถูกจำกัดอยู่
ภายใต้บริบทของระบบสองขั้วอำนาจที่ประกอบด้วย โซเวียต สหรัฐฯ 
และจนี หรอือาจถอืวา่เปน็โครงสรา้งของระบบสามขัว้อำนาจกไ็ด ้ ในยคุ	
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	 10	Ministry	of	Foreign	Affairs	Singapore.	“International	Court	of	Justice-Case	concerning	sovereignty	
over Pedra Branca, Middle Rocks and South Ledge,” (online). from
http://www.mfa.gov.sg/content/mfa/media_centre/special_events/pedrabranca.html.

navigation	 in	 strategic	 SLOCs	 from	 transnational	 threats.	 It	 is	 a	

challenge	 towards	 a	 multilateral	 framework	 to	 establish	 the	

“acceptable-for-all” maritime security cooperation in Southeast Asia 

with	the	participation	by	outside	actors.	

Prospects 

	 Relaxing Sovereignty Sensitivities 

	 Traditionally,	 sovereignty	 sensitivities	 are	 extremely	 high	

among	 Southeast	 Asian	 states,	 and	 they	 play	 dominating	 roles	 in	 the	

foreign	 policy	 formulations	 of	 these	 states.	 These	 sensitivities	 have	

made	the	principle	of	nonintervention	the	bedrock	of	intraregional	state	

relations	which	are	undoubtedly	 the	single	most	powerful	 inhibitor	of	

maritime	 cooperation	 in	 Southeast	 Asia.	 Even	 cooperative	 activities	

that	do	not	directly	undermine	 sovereignty,	 such	as	 joint	 exercises	or	

voluntary	information	sharing,	are	viewed	with	caution	as	fearing	that	

they	might	 lead	 to	 creeping	 infringement.	 In	 some	cases,	 sovereignty	

interference	 is	 viewed	 as	 decreasing	 state	 security.	 Leaders	 fear	 that	

cooperation	 might	 expose	 to	 their	 domestic	 constituencies	 problems	

that	they	desire	to	downplay.	However,	there	are	signs	that	sovereignty	

sensitivities	 may	 be	 relaxing	 towards	 the	 roadmap	 for	 an	 ASEAN	

Community	 by	 2015	 after	 Southeast	 Asian	 states	 signed	 the	 ASEAN	

Charter,	 at	 least	 in	 the	 maritime	 area.	 In	 recent	 years	 regional	 states	

have	 been	 increasingly	 willing	 to	 allow	 infringement	 upon	 or	

qualification	 of	 their	 sovereignty	 for	 the	 sake	 of	 improved	 maritime	

security.	 For	 example	 perhaps	 most	 significantly,	 in	 2008	 Singapore	

and	 Malaysia	 requested	 the	 International	 Court	 of	 Justice	 to	 arbitrate	

the	 ownership	 of	 Pedra	 Branca	 or	 Batu	 Puteh,	 several	 islets	 at	 the	

eastern	entrance	to	the	Singapore	Strait,	and	Malaysia	accepted	a	ruling	

in	 favor	 of	 Singapore.10	 	 In	 addition,	 Singapore	 and	 Malaysia	 have	
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หลังสงครามเย็น  รัฐในภูมิภาคส่วนใหญ่พบว่าการดำรงอยู่ของสหรัฐฯ
ในภูมิภาคเป็นการคงไว้ซึ่งกองกำลังที่ค้ำจุนเสถียรภาพให้แก่ภูมิภาค 
อย่างไรก็ตามการเป็นคู่แข่งระหว่างสหรัฐฯ กับจีน กำลังพัฒนามากขึ้น
ด้วยเหตุที่จีนกำลังก้าวขึ้นเป็นมหาอำนาจระดับโลก นอกจากนี้ ญี่ปุ่น 
อนิเดยี และออสเตรเลยี ซึง่เปน็มหาอำนาจระดบัภมูภิาคทีม่ขีดีความสามารถ	
ทางทะเลเข้มแข็งก็ได้แสดงให้เห็นว่าตนเองมีผลประโยชน์ด้านความ
มั่นคงทางทะเล และความรับผิดชอบอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  	
แต่ก็ยังโชคดีที่มหาอำนาจนอกภูมิภาคอาเซียนทั้งหลายซึ่งเข้ามามีส่วน
เกี่ยวข้อง ได้จัดวางผลประโยชน์ของตนในตำแหน่งที่สอดคล้องกับ 	
ความร่วมมือด้านความมั่นคงทางทะเลของอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การคุ้มครองการเดินเรือในเส้นทางคมนาคมทางทะเลที่มีความสำคัญ
ทางยทุธศาสตรใ์หป้ลอดจากภยัคกุคามขา้มชาต ิ สิง่นีจ้งึเปน็ความทา้ทาย	
ที่มีต่อกรอบพหุภาคีในการสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงทางทะเล 
“ที่ยอมรับได้สำหรับทุกฝ่าย” ให้เกิดขึ้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดย
ให้ตัวแสดงภายนอกทั้งหลายได้เข้ามามีส่วนร่วม 

ความคาดหวัง
	 การผ่อนคลายความรู้สึกที่เกี่ยวกับอธิปไตยของรัฐ
	 โดยปกตแิลว้ความรูส้กึทีเ่กีย่วกบัอธปิไตยของรฐัในเอเชยีตะวนัออก	
เฉียงใต้ มักอยู่ในระดับที่สูงเป็นอย่างยิ่ง ความรู้สึกดังกล่าวมีบทบาท
ครอบงำการกำหนดนโยบายต่างประเทศของรัฐเหล่านั้นมาโดยตลอด 
และนำไปสู่กฎของการไม่แทรกแซงกิจการภายในซึ่งกันและกัน อันเป็น
รากฐานของความสัมพันธ์ระหว่างรัฐในภูมิภาค จึงไม่เป็นที่สงสัยเลยว่า
ความรู้สึกที่เกี่ยวกับอธิปไตยของรัฐเป็นตัวสกัดกั้นความร่วมมือทาง
ทะเลตัวเดียวที่ทรงพลังมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แม้กระทั่ง
กิจกรรมความร่วมมือที่ไม่กระทบต่ออธิปไตยของรัฐโดยตรง ได้แก่ 
การฝึกผสม หรือการแลกเปลี่ยนข่าวสารด้วยความสมัครใจ ก็ยังถูกมอง
ด้วยความระมัดระวังเพราะกลัวว่ากิจกรรมเหล่านี้จะคืบคลานไปสู่การ
ละเมดิอำนาจอธปิไตยของรฐั ในหลายกรณกีารแทรกแซงอำนาจอธปิไตย	
ของรฐัถกูมองวา่เปน็การบัน่ทอนความมัน่คงของรฐั เพราะผูน้ำของรฐักลวัวา่	
ความรว่มมอือาจเปดิเผยใหเ้หน็ถงึปญัหาภายในรฐั ทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูส้นบัสนนุ	
ในเขตเลือกตั้งของตนเองอันเป็นปัญหาที่กำลังพยายามปิดบังไว้ 
อย่างไรก็ตามมีสัญญาณบ่งชี้ว่าความรู้สึกที่เกี่ยวกับอธิปไตยของรัฐกำลัง 	
ผอ่นคลายลงจากแผนยทุธศาสตรม์ุง่สูป่ระชาคมอาเซยีนภายใน พ.ศ.๒๕๕๘	
หลังจากที่รัฐในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ลงนามในธรรมนูญอาเซียน 
อยา่งนอ้ยกใ็นเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัทะเล ในรอบไมก่ีป่ทีีผ่า่นมานี ้รฐัตา่ง ๆ	
ในภมูภิาคไดม้คีวามตัง้ใจทีจ่ะยอมใหม้กีารแทรกแซงหรอืกำหนดกฎเกณฑ์	
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accepted	 what	 they	 might	 have	 considered	 infringement	 of	 their	

sovereignty	by	allowing	the	stationing	of	American	personnel	in	their	

ports	 to	ensure	 the	 fulfillment	of	 International	Maritime	Organization	

(IMO)	 and	 the	 United	 States	 security	 standards.	 Thailand	 has	 also	

accepted	 similar	 arrangements	 in	 principle.	 It	 is	 noticed	 that	

sovereignty	sensitivities	can	be	relaxed	and	remain	central	as	regional	

states	 perceive	 higher	 benefits	 from	 cooperation	 particularly	 in	

maritime	area.	

		 Increasing the Prevalence of Cooperative Regimes 

	 The	 blossoming	 of	 Confidence	 Building	 Measures	 and	

various	 cooperation	 agreements	 have	 established	 such	 cooperative	

regimes	 and	 made	 the	 operationalizing	 of	 future	 endeavors	 much	

easier.	Examples	of	dialogue	norms	which	have	established	procedures	

and	 rules	 that	 become	 institutions	 are	 the	 Council	 for	 Security	

Cooperation	 in	 the	 Asia	 Pacific	 (CSCAP),	 the	 ARF,	 the	 Western	

Pacific	 Naval	 Symposium	 (WPNS),	 the	 Regional	 Cooperation	

Agreement	on	Combating	Piracy	and	Armed	Robbery	against	Ships	in	

Asia	(ReCAAP),	and	the	Asia-Pacific	Economic	Cooperation	(APEC)	

Working	 Group	 on	 Maritime	 Security.	 Although	 obligating	 member	

states to consistently reaffirming the “ASEAN way” norms of 

sovereignty	 preservation	 and	 nonintervention,	 the	 mutual	 confidence	

has	 been	 built	 gradually	 by	 cooperative	 activities.	 It	 is	 found	 that	

sovereignty	 sensitivities	 are	 relaxing	 with	 incremental	 progress	 and	

moving	at	a	pace	comfortable	to	all	obligating	member	states.	Regular	

cooperation	 improves	 the	 information	 available	 to	 member	 states,	

builds	 familiarity,	 lowers	 transaction	 costs,	 reduces	 distrust,	 and	

creates	 habits	 of	 consultation.	 Therefore,	 it	 starts	 the	 prospect	 of	

maritime	confidence	and	security	building	that	would	enable	the	rapid	

development	of	maritime	cooperation	in	ASEAN	in	the	near	future.	 	
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บางประการข้ามเขตอธิปไตยของรัฐได้มากขึ้น เพื่อประโยชน์ในการ
เสริมสร้างความมั่นคงทางทะเลของตน ตัวอย่างที่อาจถือว่ามีนัยสำคัญ
ทีส่ดุคอื การทีส่งิคโปรแ์ละมาเลเซยีรอ้งขอใหศ้าลยตุธิรรมระหวา่งประเทศ	
(International Court of Justice) ตัดสินกรรมสิทธิ์ในการครอบครอง
เกาะเปดรา บรังกา (Pedra Branca) หรือเกาะบาตู ปูเต๊ะ (Batu 
Puteh) ในภาษามลายู เมื่อ พ.ศ.๒๕๕๑ เกาะดังกล่าวนี้เป็นเพียงกลุ่ม
โขดหินเล็ก ๆ บริเวณทางเข้าช่องแคบสิงคโปร์ด้านตะวันออก และ
มาเลเซียก็ยอมรับคำตัดสินที่ให้สิงคโปร์ได้กรรมสิทธิ์ (Ministry of
Foreign Affairs Singapore, ๒๐๑๒) นอกจากนี้สิงคโปร์และ
มาเลเซยีกไ็ดย้อมรบัสิง่ทีอ่าจมองวา่เปน็การละเมดิอำนาจอธปิไตยของรฐั	
ด้วยการยอมให้เจ้าหน้าที่ของสหรัฐฯ ประจำอยู่ในท่าเรือของตนเอง 
เพื่อตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ
องคก์ารทะเลระหวา่งประเทศ (International Maritime Organization - IMO)	
และของสหรัฐฯ ประเทศไทยก็ยอมรับการจัดการในทำนองเดียวกัน 
เป็นที่สังเกตว่าความรู้สึกที่เกี่ยวกับอธิปไตยของรัฐสามารถผ่อนคลายได้ 
และยังคงเป็นหัวใจสำคัญตราบเท่าที่รัฐต่าง ๆ ในภูมิภาคมองเห็น 	
ผลประโยชนท์ีม่ากขึน้จากความรว่มมอื โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ความรว่มมอื	
ทางทะเล	
	 	
	 ระบอบความรว่มมอืระหวา่งประเทศทีก่ำลงัแพรห่ลายเพิม่ขึน้
 ความสำเร็จของมาตรการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและข้อตกลง
ความร่วมมือหลายประการ ได้ก่อให้เกิดระบอบความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ (Regime) และทำให้การปฏิบัติการเพื่อให้บรรลุความพยายาม
ในอนาคตเปน็ไปอยา่งงา่ยดายมากขึน้ ตวัอยา่งของการเจรจาทีม่บีรรทดัฐาน	
(Norm) ร่วมกันจนสามารถสร้างกระบวนการปฏิบัติ (Procedure) 
และกฎเกณฑ์ในการปฏิบัติ (Rule) แล้วนำไปสู่ความเป็นสถาบัน 
(Institution) ได้แก่ สภาความร่วมมือด้านความมั่นคงในเอเชียแปซิฟิก 
(Council for Security Cooperation in the Asia Pacific - CSCAP)	
การประชมุแสดงความคดิเหน็ระดบัภมูภิาคของอาเซยีน (ARF) การประชมุ	
สัมมนาของกองทัพเรือในแปซิฟิกตะวันตก (Western Pacific Naval 
Symposium - WPNS) ข้อตกลงความร่วมมือแห่งภูมิภาคในการต่อสู้
กับโจรสลัดและโจรติดอาวุธที่กระทำต่อเรือในเอเชีย (Regional 
Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed 
Robbery against Ships in Asia - ReCAAP) รวมทั้งคณะทำงาน
ดา้นความมัน่คงทางทะเลของความรว่มมอืทางเศรษฐกจิในเอเชยีแปซฟิกิ	
(Asia-Pacific Economic Cooperation Working Group on 
Maritime Security) แม้ว่ารัฐสมาชิกซึ่งมีข้อผูกพันตามกฎหมายต่างก็
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Conclusion 

	 Building Aggregated Maritime Security Cooperation Mechanism 

	 Good	 mechanism	 makes	 a	 system	 function	

properly	 and	 effectively.	 In	 order	 to	 make	 maritime	

security	 cooperation	 in	 Southeast	 Asia	 work	

effectively,	 it	 needs	 maritime	 security	 cooperation	

mechanism	 that	 must	 be	 built	 by	 ASEAN	 member	

states	 from	current	ASEAN	security	 cooperation.	 All	

disaggregated	 maritime	 working	 groups	 such	 as	 the	

ANCM	and	the	ASEAN	Maritime	Transport	Working	

Group	 (MTWG),	 the	 Federation	 of	 ASEAN	

Shipowners	Association	 (FASA),	 the	Federation	of	ASEAN	Shippers	

Council	 (FASC),	 and	 the	 ASEAN	 Port	 Association	 (APA)	 can	 be	

aggregated	 under	 a	 special	 maritime	 commission	 umbrella,	 “ASEAN	

Maritime Council” for an example. Moreover, an “ASEAN Maritime 

Commissioner” can be appointed by such “ASEAN Maritime Council” 

to	 work	 as	 one	 of	 the	 ASEAN	 executive	 body	 in	 responsibility	 for	

proposing	 maritime	 legislation,	 implementing	 maritime	 decision,	

upholding	the	ASEAN	maritime	treaties	and	cooperation	as	well	as	the	

day-to-day	 running	 of	 ASEAN	 maritime	 security	 issues.	 This	

mechanism	 is	 the	 most	 important	 prospect	 for	 maritime	 security	

cooperation	in	ASEAN.	

	 From	 the	 very	 brief	 overview	 above	 we	 can	 see	 that	 the	

current	 maritime	 security	 issues	 and	 problems	 in	 Southeast	 Asia	 are	

becoming	 increasingly	 serious.	 In	 the	 South	 China	 Sea,	 multiple	
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ยืนยันใน “วิถีอาเซียน” อันเป็นบรรทัดฐานเกี่ยวกับการสงวนไว้ซึ่ง
อำนาจอธิปไตยและการไม่แทรกแซงซึ่งกันและกัน แต่ความไว้วางใจ 	
ซึง่กนัและกนักไ็ดค้อ่ย ๆ ถกูสรา้งขึน้จากกจิกรรมความรว่มมอืระหวา่งกนั	
มาโดยตลอด จึงปรากฏว่าความรู้สึกที่เกี่ยวกับอธิปไตยของรัฐกำลังผ่อน
คลายลง  พรอ้มกบัความกา้วหนา้ทีเ่พิม่ขึน้และเคลือ่นตวัในกา้วทีร่ฐัสมาชกิ	
ซึ่งมีข้อผูกพันตามกฎหมายทั้งหมดรู้สึกสบายใจ ความร่วมมือที่เกิดขึ้น
ตามปกติได้ปรับปรุงทั้งการเข้าถึงข่าวสารของรัฐสมาชิก การสร้างความ
คุ้นเคยกัน การลดค่าใช้จ่ายในการติดต่อทางธุรการ การลดความไม่ 	
ไว้วางใจกัน และการสร้างธรรมเนียมของการปรึกษาหารือกัน ดังนั้น	
ระบอบความรว่มมอืระหวา่งประเทศ จงึเปน็จดุเริม่ตน้ของความคาดหวงั	
ในการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจทางทะเลและความมั่นคงทางทะเล ซึ่งจะ
ส่งผลให้เกิดการพัฒนาอย่างรวดเร็วในความร่วมมือทางทะเลของ
อาเซียนในอนาคตอันใกล้ 
	 	
	 การสร้างกลไกความร่วมมือด้านความมั่นคงทางทะเลเชิง
บูรณาการ
 กลไกที่ ดี ย่อมทำให้ระบบทำงานอย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิผล การทำให้ความร่วมมือด้านความมั่นคงทางทะเลในเอเชีย
ตะวนัออกเฉยีงใตท้ำงานอยา่งมปีระสทิธผิล จงึตอ้งการกลไกความรว่มมอื	
ด้านความมั่นคงทางทะเลที่ต้องถูกสร้างขึ้นโดยรัฐสมาชิกอาเซียน  	
จากความรว่มมอืดา้นความมัน่คงของอาเซยีนทีม่อียูใ่นปจัจบุนั คณะทำงาน	
ทางทะเลทั้งหมดที่แยกกันทำงานอยู่ ได้แก่ การประชุมผู้บัญชาการ
ทหารเรือของอาเซียน คณะทำงานด้านการขนส่งทางทะเลของอาเซียน 
สหพันธ์สมาคมเจ้าของเรือแห่งอาเซียน สหพันธ์สภาผู้ทำงานในเรือ 	
แห่งอาเซียน และสมาคมท่าเรือแห่งอาเซียน  สามารถทำงานร่วมกัน
ในเชิงนโยบายภายใต้กรอบของคณะกรรมการทางทะเลที่อาจได้รับการ
แต่งตั้งขึ้นมาเป็นพิเศษ ตัวอย่างเช่น “สภาทะเลแห่งอาเซียน (ASEAN 
Maritime Council)” นอกจากนี้ “คณะกรรมาธิการทะเลแห่งอาเซียน”		
ยังอาจได้รับการแต่งตั้งขึ้นจาก “สภาทะเลแห่งอาเซียน” ดังกล่าว  	
เพื่อปฏิบัติงานในฐานะที่เป็นองค์กรบริหารองค์กรหนึ่งของอาเซียน ซึ่ง
จะมหีนา้ทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบัการเสนอกฎหมายทะเล การนำการตดัสนิใจ	
ทางทะเลไปสู่การปฏิบัติ การสนับสนุนสนธิสัญญาและความร่วมมือทาง
ทะเลของอาเซียน ตลอดจนการบริหารประเด็นความมั่นคงทางทะเล
ของอาเซยีนทีเ่กดิขึน้ในแตล่ะวนั  กลไกทีเ่สนอแนะนีจ้ะเปน็ความคาดหวงั	
ที่สำคัญที่สุดสำหรับความร่วมมือด้านความมั่นคงทางทะเลในอาเซียน 
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claimant	states	are	locked	into	a	complex	wrangle	for	which	there	is	no	

immediate	 or	 fast	 solution.	 Each	 unilateral	 move	 or	 bilateral	

confrontation	 can	 upset	 the	 precarious	 peace.	 The	 SLOCs	 is	

increasingly	vulnerable	to	many	forms	of	threats	particularly	by	pirate	

and	 armed	 robbery	 attacks.	 Adequate	 contingency	 to	 safeguard	 the	

environmental	 security	 of	 the	 Straits	 of	 Malacca	 and	 Singapore	 is	

suspended	 over	 a	 long-drawn	 debate	 of	 responsibilities	 and	

contributions.	 Fortunately,	 the	 ASEAN	 is	 moving	 towards	 deeper	

integration	 as	 agreement	 and	 cooperative	 arrangement	 are	 hammered	

out.	 The	 ASEAN	 member	 states	 realize	 that	 regional	 cooperation	

together	 with	 its	 dialogue	 partners	 may	 be	 the	 only	 way	 out	 for	

ASEAN	 maritime	 security.	 Given	 the	 diversity	 among	 the	 involved	

states,	regional	leadership	and	multilateral	approach	are	necessary.	As	

a	 result,	 the	 prospects	 of	 maritime	 security	 cooperation	 in	 ASEAN	

depends	 heavily	 on	 relaxing	 sovereignty	 sensitivities,	 increasing	 the	

prevalence	 of	 cooperative	 regime,	 and	 the	 most	 importantly	 building	

maritime	security	cooperation	mechanism.	
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 จากการพิจารณาภาพรวมข้างต้นโดยย่อทำให้เห็นว่า ประเด็น
และปัญหาความมั่นคงทางทะเลปัจจุบันในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลัง
มีความสำคัญมากยิ่งขึ้น รัฐทั้งหลายที่อ้างกรรมสิทธิ์ในทะเลจีนใต้ต่างก็
ถูกตรึงไว้กับการทะเลาะวิวาทที่ยังไม่มีหนทางแก้ปัญหาได้ในทันทีหรือได้
อยา่งรวดเรว็ การเคลือ่นไหวโดยลำพงัหรอืการเผชญิหนา้ระหวา่งรฐัคูก่รณ	ี
อาจสั่นคลอนสันติภาพที่เปราะบางได้ เส้นทางคมนาคมทางทะเลก็มี
ความล่อแหลมต่อภัยคุกคามรูปแบบต่าง ๆ มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การโจมตีจากโจรสลัดและโจรติดอาวุธ การเตรียมการที่เหมาะสมเพื่อ
รักษาความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อมของช่องแคบมะละกาและสิงคโปร์ 	
ถูกแขวนไว้จากการโต้แย้งเกี่ยวกับความรับผิดชอบ และการจัดแบ่ง
ความรับผิดชอบที่หาข้อยุติไม่ได้มาเป็นเวลานาน แต่ยังโชคดีที่อาเซียน
กำลังก้าวไปสู่การบูรณาการที่ลึกซึ้งมากขึ้น จากการที่ข้อตกลงและการ
จัดการแบบร่วมมือกันได้รับความเห็นชอบ รัฐสมาชิกของอาเซียนต่างก็
ตระหนกัวา่ความรว่มมอืในระดบัภมูภิาค ซึง่รวมถงึรฐัคูเ่จรจาของอาเซยีน	
น่าจะเป็นหนทางเดียวที่จะนำไปสู่ความมั่นคงทางทะเลในอาเซียน  	
ด้วยเหตุที่รัฐต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมีความแตกต่างกันมาก จึงจำเป็นต้อง
อาศยัภาวะผูน้ำของภมูภิาคและแนวทางแบบพหภุาค ี ดงันัน้จงึสรปุไดว้า่	
ความคาดหวังที่จะเกิดความร่วมมือด้านความมั่นคงทางทะเลในอาเซียน
ขึ้นอยู่กับปัจจัยที่จะกล่าวต่อไปนี้เป็นอย่างยิ่ง คือ การผ่อนคลายความ
รู้สึกที่เกี่ยวกับอธิปไตยของรัฐ ระบอบความร่วมมือระหว่างประเทศที่
กำลงัแพรห่ลายเพิม่ขึน้ และทีส่ำคญัทีส่ดุกค็อื การสรา้งกลไกความรว่มมอื	
ด้านความมั่นคงทางทะเลเชิงบูรณาการ 
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