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	 	 วามมัน่คงทางทะเล ดจูะมคีวามหมายและม ี

  ความสำคญัมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะเมื่อ 

  ประ เทศ ไทยจะ เข้ าสู่ ก า ร รวมตั ว เป็ น

ประชาคมอาเซียน ใน พ.ศ.๒๕๕ø เราก็มักจะได้ยินคำว่า 

“ความมั่นคง·าง·ะàล” บ่อยขึ้นด้วย ทั้งนี้เพราะประเทศใน

อาเซียนทั้ง ๑ð ประเทศ ส่วนใหญ่มีอาณาเขตเชื่อมต่อกัน

ทางทะเล หลายทา่นอาจคดิวา่ แลว้ความมัน่คงเกีย่วขอ้งอะไร	

และมีความสำคัญอย่างไรต่อประชาคมอาเซียนด้วยหรือ 

	 ความมั่นคง เราอาจคุ้นหูและชินชากับคำว่า	

“ความมัน่คง” จนทำใหไ้มต่ระหนกัหรอืแมแ้ตรู่ส้กึถงึความสำคญั	

ของคำนี้ ยกตัวอย่างเช่น มีหลายท่านที่คิดว่า “»˜¨¨Øºันไม‹น‹า

¨ะà¡Ô´ÊงคÃามáลŒว àÃา¨ะมี·ËาÃไ»·Óไม ¨ะ«×éอàÃ×อ´ÓนéÓ 

ไ»·Óไม à»ล×องงº»Ãะมา³à»ล‹า æ ÊÙŒàอาàงÔนไ»ÊÃŒาง¶นน 

ÊÃŒางâÃงàÃÂีน ËÃ×อÊÃŒางâÃง¾Âาºาลไม‹́ ¡ีว‹าËÃ×อ” เชน่เดยีวกบัทีเ่ปน็

ประเด็นถกเถียงกันตลอดมาในซีกโลกตะวันตก เกี่ยวกับการลงทุน  

ว่าด้านไหนจำเป็นกว่ากัน ระหว่าง “Guns”	 Versus	 “Butter”		

(การปอ้งกนัเพือ่ความมัน่คง กบัการกอ่สรา้งเพือ่ความเปน็อยู)่ อนัทีจ่รงิ

ความคดิทีจ่ะใชง้บประมาณของชาตไิปกบัสิง่กอ่สรา้งตา่ง ๆ ดงักลา่ว 

ก็ดูมีเหตุผลพึงกระทำ แต่เราจะลืมไม่ได้ว่ามีความจริงที่น่าเศร้าใจ

ประการหนึง่ คอื มนษุยย์งัคงมสีญัชาตญาณกา้วรา้ว ระราน ชอบการตอ่สู	้

ซึ่งนำไปสู่การเกิดภัยคุกคามต่อความมั่นคงหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น 

การก่อการร้าย การปล้นสะดมของโจรสลัด หรือแม้แต่การแตกแถว

ของบางประเทศ (เชน่ เกาหลเีหนอื) เปน็ตน้ ซึง่ความคดิเรือ่งการ

สนบัสนนุเฉพาะ “Butter” นัน้ ถอืไดว้า่เปน็ภยัคกุคามตอ่ความมัน่คงของ

ประเทศชาตแิลว้		

Áิติ·Õè¢า´ËายãนควาÁÁัèนคง·าง·Ðàล
พลàร×ÍตรÕวิàลิÈสÁาºัติ

	 	 วามมัน่คงทางทะเล

  ความสำคญั

  ประ เทศ ไทยจะ เข้ าสู่ ก า ร รวมตั ว เป็ น

ประชาคมอาเซียน ใน พ.ศ.๒๕๕ø เราก็มักจะได้ยินคำว่า 

ค
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          aritime security has become an increasingly

               meaningful and signifi cant topic of discussion

            at a time when Thailand is reformulating 

and adjusting many of its national and strategic policies 

impacting transnational considerations resulting from the 

prospect of ASEAN Community 2015 integration.  Moreover,  

it seems that the term “maritime security” has appeared 

more frequently as a strategic naval policy agenda item on 

at least 10 ASEAN member countries’ policy statements 

especially for those   member countries bordering the sea.  

A description of the roles and analysis of the implications of 

maritime security in the ASEAN Community, as member states 

formalize and restructure their respective policies concerning 

peace and stability, is needed.  Unfortunately, maritime security, in many 

instances in the past, was the missing link in national military strategy.  

Let us never forget that a country can unnecessarily become vulnerable 

to attack when its maritime security is neglectfully compromised! 

 Security: The term “Security” has been overused to the point 

of becoming a trite expression within the modern military operation-

al and strategic lexicon. Its relative importance has been questioned 

by the general public, because it has been taken-for-granted that the 

likelihood of a major war is quite low, a remote possibility, if you will. 

Under these circumstances, security is no longer considered an essential 

component of a nation’s military strength.  Naturally, taxpayers do 

not want to shoulder the burden of paying for high ticket items like 

Thailand’s Maritime Security’s Achilles’ Heel 

Transtated by Captain  

          aritime security has become an increasingly

               meaningful and signifi cant topic of discussion

            at a time when Thailand is reformulating 

and adjusting many of its national and strategic policies 

M
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	 ท่านที่คิดแบบนี้ก็คิดไม่ผิดหรอก เพียงแต่ท่านให้ความสำคัญ

กับความมั่นคงน้อยเกินไป เพราะความมั่นคงเป็นนามธรรม เป็นความ

รู้สึกทีจ่บัตอ้งไมไ่ด ้ โดยเฉพาะถา้เปน็เรือ่งของความมัน่คงทีไ่กลตวัออกไป 

เชน่ ความมัน่คงของภมูภิาค หรอืของประเทศชาตดิว้ยแลว้ ยิง่ทำใหม้องเหน็	

ความสำคัญได้ยากขึ้น ดังนั้น ถ้าจะให้ตระหนักถึงคำว่า “มั่นคง”			

คงต้องยกตัวอย่างสถานการณ์ใกล้ตัวไว้ก่อน เช่น ถ้าท่านรู้สึกว่าตนเอง

อยูด่มีสีขุ กนิอิม่ นอนหลบัสบาย นัน่แหละ เรยีกวา่ทา่นมคีวามมัน่คงแลว้		

(ตามลำดับความต้องการของอับราฮัม มาสโลว์) แตถ่า้คนืไหนทา่นนอน

ไมห่ลบั วติกวา่จะมขีโมยขึน้บา้น กลวัถกูโจรปลน้	 หรอืกลวันำ้ทว่มบา้น 

ท่านก็จะไม่มีความสุข แสดงว่าความมั่นคงของท่านเริ่มถูกคุกคามแล้ว 

กลา่วคอื ถา้ทา่นเกดิความกลวัหรอืมคีวามวติกกงัวลขึน้ในใจเมือ่ใดกแ็สดงวา่	

ความมัน่คงของทา่นถกูรบกวนแลว้ เปรยีบไดก้บัอสรูรา้ย “ลไีวอะธนั”	

(Leviathans) ในตำนานตะวนัตกทีแ่อบซอ่นตวัอยูใ่นทะเลลกึ ภายใตผ้วินำ้	

ที่เงียบสงบ คราวนี้ต่อให้ท่าน มีบ้านที่สวยงามแค่ไหน มีถนนเข้าบ้าน 

และมีโรงพยาบาลอย่างดี ก็คงจะหาความสุขไม่ได้ ตราบใดที่ความ

กังวลใจเกี่ยวกับภัยต่าง ๆ ที่อาจจะมาถึงท่านยังไม่หมดไป และเมื่อ

ท่านเห็นความสำคัญและความจำเป็นของคำว่า “ความมั่นคง” แล้ว 

ถึงตอนนี้ท่านก็คงต้องลงทุนหาระบบป้องกันโจร/ขโมย โดยอาจติด

ลกูกรงเหลก็ดดั สรา้งรัว้ สรา้งกำแพงใหแ้ขง็แรงขึน้ หรอืจา้งพนกังาน	

รักษาความปลอดภัย สร้างคันป้องกันน้ำท่วม และระบบระบายน้ำ 

เป็นต้น  

 สิ่ งที่กล่าวมานี้ เป็นการแก้

ปั ญห า เ ฉพาะหน้ า ซึ่ ง สิ้ น เ ปลื อ ง 	

งบประมาณมาก และเปน็การแกป้ญัหา

ที่ไม่ถาวร จะไม่ดีกว่าหรือถ้าระบบ 

ความมั่นคงที่ว่านี้ ขยายออกไปเป็น

ของสว่นรวม (ทีท่า่นไมเ่หน็ความสำคญั	

เท่าไหร่นักในตอนแรก) และเพื่อให้

เขา้ใจความสำคญัเกีย่วกบัเรือ่งนีช้ดัเจนขึน้	

ผูเ้ขยีนขอยกตวัอยา่ง อคลิสี (Achilles)	

นักรบวีรบุรุษในเทพปกรณัมกรีก ซึ่ง
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submarines, categorizing them as either extravagant or unnecessary  

governmental expenditures, especially when submarines’ strategic or  

contributing role and advantage in a coutry’s naval defense policy is 

perceived as virtually inconsequential.  Instead, a country should use 

its domestic budget more effectively and productively by constructing 

roads, schools, or hospitals.  The traditional tension or debate existing  

in the public’s mind concerning “guns” versus “butter” has been lulled 

into silence by a false sense of security.  Sadly, the aggressive or  

combative nature of the human spirit has remained intact throughout 

human history resulting in the ever-present possibility of threats from 

terrorists, sea pirates, or wayward nation states (i.e., North Korea). 

 As a matter of fact, though the desire to conserve national  

revenue is admirable and reasonable, unintentionally destabilizing  

national maritime security is unreasonable and self-destructive.   

The author posits that this phenomenon occurs because “security” is an 

abstract concept; it does not register in the public’s (collective) mind 

as a resonating schema or image especially when regional or national 

security is being contemplated.   In order to conceptualize security more 

concretely and accurately, one should think about the relationship that 

exists between self-protection (defense) and security.  Obviously, people 

simply feel secure if they have happy lives (as suggested by Abraham 

Maslow’s needs hierarchy) – having plentiful and nutritious food to eat 

followed by a good night’s sleep.  On the contrary, when people lay 

awake finding themselves consumed with worry about the possibility of 

robbery, natural disaster, lawlessness, or even flooding, it means their 

personal security is at stake.  In a Western literary sense, evil leviathans 

(sea monsters) still lurk deep under the oceans of the world, despite 

the fact that the sea’s surface remains serene, inviting, and tranquil.  

No matter how many assets they have accumulated in their treasury, 

comfortable residences they possess, or how large their storehouse of 

food is, people are unable to live happily and comfortably unless they 
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เป็นที่รู้กันดีว่าแข็งแกร่ง คงกระพัน ไม่มีอาวุธใดทำอันตรายได้ 

เนื่องจากเมื่อแรกเกิด นางอัปสรธีทิส (Thetis) ผู้มารดาได้จุ่มร่างบุตร

ลงในแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ แต่ในที่สุดอคิลีสก็ถูกสังหารด้วยลูกธนูอาบยาพิษ 	

ที่ยิงเข้าที่ข้อเท้า (ที่มารดาใช้มือกุมไว้ขณะจุ่มร่าง) ซึ่งเป็นจุดอ่อน และ

มกีารนำมาใชใ้นทกุวงการวา่ “Achilles’ Heel” คนรุน่หลงัจงึถอืเอาเรือ่งนี	้

เป็นบทเรียนว่า ในการป้องกันใด ๆ ก็ตาม ต้องทำให้ทั่วถึง ครอบคลุม 	

ทัง้ระบบ ดงันัน้ในการสรา้งระบบปอ้งกนัจงึมคีวามจำเปน็ตอ้งใหส้มบรูณ์ 

เป็นต้นว่า มีระบบป้องกันน้ำท่วมเป็นส่วนรวมของทั้งหมู่บ้าน และ

ขยายออกไปเป็นระบบป้องกันน้ำท่วมของประเทศในที่สุด มีระบบการ

รักษาความปลอดภัยที่ดีของประเทศ คือ มีตำรวจในการรักษาความ

มัน่คงภายใน และมทีหารเพือ่การรกัษาความมัน่คงจากภยัคกุคามภายนอก	

และถ้าความมั่นคงนี้เป็นความร่วมมือที่ขยายออกไปทั้งภูมิภาค ท่านก็

จะมีความสงบสุขมากยิ่งขึ้น ภัยคุกคามที่ทำใหท้่านเกิดความกังวลและ

หวาดกลัวในด้านความปลอดภัยต่าง ๆ ก็จะหมดลง ท่านก็จะ 	

นอนหลบัอยา่งเปน็สขุอกีครัง้อยา่งยัง่ยนืโดยไมต่อ้ง กงัวลถงึการสรา้งรัว้	

สรา้งกำแพง จา้งพนกังานรกัษาความปลอดภยั เปน็การสว่นตวัอกีตอ่ไป	

	 ทะเล เป็นผืนน้ำที่กว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตา 

เมื่อนึกถึงทะเล ผู้คนส่วนใหญ่ ก็มีความสุขแล้ว 

เพราะเรามักจะนึกถึงวันหยุด วันพักผ่อน อาหาร

ทะเล หาดทราย สายลม..... 

 จริง ๆ แล้วทะเลให้อะไรกับเรามากกว่านี้

อีกมากมายนัก เป็นแหล่งท่องเที่ยว พักผ่อน เป็น

แหล่งอาหาร เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติทั้ง 	

นำ้มนัเชื้อเพลิงและก๊าซธรรมชาติ เป็นเส้นทางหลัก

ในการลำเลยีงขนสง่สนิคา้เขา้/ออกประเทศ เราสง่ขา้ว	

ยางพารา สินค้าเกษตร และอุตสาหกรรมต่าง ๆ 

ไปขายต่างประเทศก็ผ่านทะเล เรานำเข้าสินค้าประเภทวัตถุดิบ  	

นำ้มนัเชือ้เพลงิ กต็อ้งผา่นทะเลเชน่เดยีวกนั เราใชป้ระโยชนจ์ากทะเลใน	

พ.ศ.๒๕๕๔ คดิมลูคา่เปน็เงนิบาทไดถ้งึ ๑๒ ลา้นลา้นบาท นีค่อืความสำคญั 

ของทะเล นีค่อืเหตผุลทีเ่มือ่เรานกึถงึทะเลแลว้มคีวามสขุ แต่ถ้าวันใด 	

วันหนึ่งเกิดพายุกระหน่ำ เกิดคลื่นสึนามิ เกิดการปล้นเรือของโจรสลัด 
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are free from worries (as the French say:  sans souci).  Realizing the  

importance of “personal security,” people seek protection by investing in 

burglar alarm systems, installing home window security bars, building 

stronger fences or walls, hiring security guards, building flood barrier 

levees, improving  irrigation systems, only to name a few examples.  

 Yet, all the preventive steps, previously mentioned,  

appear to be excessively priced and momentary in nature – designed to  

solve immediate problems at the surface level only. Wouldn’t it be  

better to have a comprehensive security system, rather than one that is  

implemented in a fragmented or piecemeal fashion?  A literary  

figure which could assist in the conceptualization of what is being  

emphasized here and also serves as an illustrative example is “Achilles,” 

one of the greatest heroes of Ancient Greek Mythology.  Despite being a 

masterful and powerful warrior, Achilles thought of himself as virtually  

invulnerable to attack until an enemy’s poisoned arrow pierced his  

uncovered heel, resulting in his premature death. Posterity has been  

reminded ever since of the omnipresence of human frailties, defensive 

weaknesses, and the dangers of arrogance despite comprehensive  

attempts to protect oneself by using the best defensive body armor  

available at that time.  A flood protection system for a village or even 

for the entire country is deemed vital in a contemporary context,  

especially in Thailand. Similar to the flood protection analogy, overall 

national security should be treated in the same manner.  Once there are  

trustworthy security mechanisms in place, i.e., police working on  

internal security along with soldiers on external security, or extensive 

collaboration among countries in the region – the potential for peace 

increases and the appearance of fear subsequently decreases. Of course, 

if the comprehensive system works well, personal as well as ad hoc  

security measures and investments will be deemed unnecessary. 
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หรือที่เลวร้ายไปกว่านั้นก็คือ เกิดความขัดแย้งกันขึ้น

ในทะเล มีข้าศึกส่งกำลังทางเรือมาปิดอ่าวไทย เราก็

จะไม่สามารถใช้ทะเลได้อย่างมีความสุข อีกต่อไป 

เปรียบได้ว่าอสูรร้าย “ลีไวอะธัน” (Leviathans) 

ถูกกระตุ้นให้ขึ้นมาจู่โจมทำลายล้าง ผิวน้ำก็มิอาจ 

สวยงามเงียบสงบได้อีกต่อไป 

	 ความมัน่คงทางทะเล จะเหน็ไดว้า่ ตราบใด

ทีเ่รายงัจะสามารถใช้ทะเลได้อย่างมีความสุข นึกถึง

ทะเลแล้วเป็นสุข ก็แสดงว่าทะเลของเรายังมีความ

มั่นคงอยู่ แต่ถ้านึกถึงทะเลแล้วทุกข์ใจ ก็แสดงว่า

เกิดความไม่มั่นคงขึ้นในทะเลแล้ว แล้วอะไรล่ะที่เป็นสาเหตุ  

 จากที่ได้กล่าวมาแล้ว พอจะสรุปได้ว่า มี ๒ สาเหตุหลักที่

ทำให้ทะเลไม่มั่นคง สาเหตุหนึ่ง เกิดจากภัยธรรมชาติ นั่นคือ คลื่นลม 

แผ่นดินไหว เป็นต้น ส่วนอีกสาเหตุหนึ่ง เกิดจากน้ำมือมนุษย์ ได้แก่ 

การกระทำอันเป็นโจรสลัด การกระทำผิดกฎหมาย การปล่อยของเสีย 

ลงสู่ทะเล การทำลายธรรมชาติอันสวยงามของทะเล จนกระทั่งถึง 	

ขั้นรุนแรงคือการทำสงครามกันในทะเล 

 เมื่อเราอยากให้ทะเลมีความมั่นคง ยามใดที่นึกถึงทะเลแล้วมี

ความสุข เราก็คงต้องขจัดเงื่อนไขหรือต้นตอของภัยคุกคามต่าง ๆ ที่มี

ต่อทะเล และทำให้เกิดความไม่มั่นคงในทะเล หรือป้องกันปัญหาที่จะ

เกิดขึ้น หรือเมื่อเกิดปัญหาขึ้นแล้ว ทำอย่างไรจึงจะเกิดผลกระทบ 	

น้อยที่สุด และสามารถเยียวยาได้ จะได้ทำให้เราไม่หวาดหวั่นต่อการ 	

ใช้ทะเล ทำให้เรามองทะเลได้อย่างมีความสุขอีกครั้งหนึ่ง เราคงต้อง 	

ป้องปรามภัยคุกคามต่าง ๆ ไม่ให้เกิดขึ้น แล้วมีผลกระทบ

ต่อความมั่นคงของทะเล  

 ภัยคุกคามที่ทำให้เกิดความไม่มั่นคงขึ้นในทะเล

ที่มาจากภัยธรรมชาตินั้น แม้ว่าเราป้องกันไม่ให้เกิดไม่ได้ 

แต่เราสามารถเตรียมการป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นได้ 

เช่น มีการพยากรณ์อากาศที่แม่นยำ มีระบบเตือนภัยที่ดี 

มีกำลังทางเรือที่พร้อมจะช่วยเหลือผู้ประสบภัยเมื่อเกิด 	

ภัยพิบัติ มีการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อ

เตรียมพร้อมรับมือกับภัยธรรมชาตเิหลา่นี	้	
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 Sea: Seas are large bodies of water that appear bountiful and 

borderless.  It is amazing that the “Sea,” for most people, refers to  

happiness, holidays, vacations, leisure-time activities, seafood, breezes, 

and so on. 

 The truth is the “Sea” has given human beings much 

more than joy as previously detailed.  The “Sea” is the source of  

income – tourism, fishery, natural resources including oil and natural 

gases, as well as the main route of transportation and trade for both  

imports and exports.  Via the sea, Thailand exports rice, rubber, many other  

agricultural and industrial products and imports petroleum and other  

raw materials.  In 2011 alone, Thailand obtained an overall economic 

benefit from the sea totaling 12 trillion baht!  This observation  

demonstrates the significance of the sea and the reason why people are  

tranquil when thinking about it.  Imaine the following: a catastrophic  

tsunami, piracy attacks, or the worst case scenario-maritime conflicts  

with enemy ships blockading the Gulf of Thailand; instead of  

engendering peaceful tranquility, the sea could yield nothing but  

tragedy and, as previously stated, mobilize leviathans of the deep. 

 Maritime Security: The easiest way to gauge the existence 

and the level of maritime security is to check whether people can still 

use the sea on a regular basis and whether they still feel happy when 

thinking about it.  However, if the image that emerges concerning the 

sea is gloominess, it reflects a sign of maritime insecurity.  

 There are two main causes of maritime insecurity.  One is a 

result of nature: natural threats to maritime security include storms,  

climate changes, and earthquakes. The other is caused by human  

beings.  Human threats to maritime security include piracy acts, illegal 

sea activities, water quality degradation due to run-off, destruction of 

life within the sea, and the most destructive one of all: “war at sea”.   
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	 ในส่วนของภัยคุกคามที่เกิดจาก

น้ำมือมนุษย์นั้น สามารถป้องปรามได้ 

กลา่วคอื นอกจากจะปลกูฝงัใหค้นมจีติสำนกึ	

รักทะเล ไม่ทำลายธรรมชาติอันสวยงาม

ของทะเลแล้ว ยังต้องมีอีกมือหนึ่งที่จะ 	

ทำหนา้ทีบ่งัคบัใชก้ฎหมาย คอืมกีำลงัทางเรอื	

ที่ เพียงพอในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อ 	

ป้องปรามผู้ที่คิดไม่ดีต่อทะเลให้ต้องยับยั้ง

ชัง่ใจ และไมก่ระทำการใด ๆ เชน่ กระทำการ	

อันเป็นโจรสลัด ปล่อยของเสียลงสู่ทะเล 

ทำลายปะการงั ทำลายวงจรชวีติของสตัวน์ำ้	

เป็นต้น ซึ่งถ้าเรามีกำลังทางเรือเพียงพอ

และมีกฎหมายให้อำนาจทหารเรือที่ชัดเจน

ในการปฏิบัติ เราก็จะสามารถคุ้มครอง 	

ผลประโยชนข์องชาตทิางทะเลในสว่นนีไ้ดบ้า้ง	

อย่างไรก็ตามยังมีภัยคุกคามทางทะเลที่อาจกระทบต่อผลประโยชน์ 	

ทางทะเลของประเทศอยา่งมหาศาล เปน็ภยัคกุคามทีข่ดัขวางการใชท้ะเล	

ของเรา นับตั้งแต่การทำให้เส้นทางเดินเรือไม่ปลอดภัย ไปจนถึงการ 	

ปิดอ่าวและการทำลายเรือ ปัจจุบันกำลังเรือผิวน้ำและอากาศยานของ 	

กองทัพเรือไทย ยังมีไม่เพียงพอที่จะสามารถป้องปรามภัยคุกคามที่อาจ

เกิดขึ้นนี้ได้ การป้องปรามภัยคุกคามที่น่ากลัวนี้เป็นปัญหาหนักอก เป็น

ภารกจิอนัยิง่ใหญท่ีก่องทพัเรอืตอ้งรบัผดิชอบตอ่ประชาชนคนไทยทัง้ปวง	

และกองทัพเรือก็มีความพยายามที่จะปฏิบัติภารกิจนี้ให้ได้ดีที่สุด ดังเห็น

ไดจ้ากความพยายามในการจดัการกำลงัทางเรอืของกองทพัเรอื ใหส้มดลุ	

พอดีกับการคุ้มครองผลประโยชน์ของชาติทางทะเล  

 หนึ่งในความพยายามที่เห็นได้อย่างชัดเจนก็คือ ความพยายาม 

ในการจดัหาเรอืดำนำ้ ทีผ่า่นมา กองทพัเรอืตระหนกัวา่ การทีจ่ะปอ้งปราม	

ภัยคุกคามต่าง ๆ ให้ได้ผลดีนั้น กองทัพเรือจะต้องมีขีดความสามารถ 	

ในการปฏิบัติการได้ทั้ง ๓ มิติ แต่มิติที่สามคือ ขีดความสามารถในการ

ปฏิบัติการเรือดำน้ำได้ขาดหายไป 
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 To maintain a delightful experience when bringing the sea to 

mind, it is necessary that root causes and conditions associated with 

threats to maritime security be eliminated.  Precautions and procedures 

need to be implemented to prevent the threats from occurring in the 

first place or at least from being intensified or exacerbated.  In case 

the problem already exists, remedial action must be taken to reduce its  

negative impact, to cause the least damage, and to create more  

manageable results.   

 Based on the two causes of maritime insecurity mentioned  

earlier, the cause by nature cannot be prevented, but can be  

anticipated.  Preparatory activities associated with natural disasters  

can help minimize the damage they cause. This includes more  

detailed and accurate weather and hydrological forecasts, effective  

early warning systems, preparedness of ships and rescue teams to help  

victims when disaster occurs.  The most important step in handling  

the threat of natural disasters is international collaboration  

pertaining to conjoint implementation of the most effective forms of  

disaster  assistance  and  rescue  team  involvement.  

 In terms of human threats, it is important to promote awareness  

of the added value of nature and the sea among people.  Thus, as more 

people understand the importance of this natural resource, they will 

help to preserve the sea and protect it from groups that harbor evil  

intentions or purposes.  Moreover, law enforcement is also very  

important to reduce illegal acts at sea; namely, piracy, the practice 

of releasing industrial waste into the sea, destroying coral reefs, and  

harming the marine-life cycle. If provided with appropriate and  

transparent legal power and a well-equipped fleet, the Royal Thai Navy 

would be able to better protect our national interests.  Yet, it is important to 

note that potential threats can have disastrous local and global  

consequences including, but not limited to, obstructing territorial  



นาวกิาธปิตัยส์าร
คลังปัญญาพัฒนาผู้นำ

18

	 ศักยภาพในการปฏิบัติการ

ของเรือดำน้ำ เป็นพลังอำนาจใน

การต่อรองป้องปรามไม่ให้ เกิด

สงครามหรือไม่ให้เกิดการใช้กำลัง

ทางเรือ หรือทำให้ฝ่ายตรงกันข้าม

ต้องยับยั้งชั่งใจในการที่จะใช้กำลัง 	

เขา้ปฏบิตักิาร หรอืแมแ้ตห่ากมกีาร	

ใ ช้ ก ำ ลั ง ท า ง เ รื อ เ พื่ อ แ ย่ ง ชิ ง 	

ผลประโยชน์ทางทะเลกันแล้ว  	

เรือดำน้ำก็ยังเป็นเครื่องมือที่มีศักยภาพในการต่อรองให้ยุติการใช้กำลัง 	

ลงไดอ้ยา่งรวดเรว็ ทัง้นีเ้หตกุารณใ์นอดตีกไ็ดแ้สดงใหเ้หน็อยา่งชดัเจนแลว้	

เช่น ในสงครามอินโดจีนที่ฝรั่งเศสส่งกองเรือมาเพื่อระดมยิงหัวเมือง

ชายทะเลของไทย ถา้ครัง้นัน้เราไมม่เีรอืดำนำ้ทีม่ศีกัยภาพสามารถทำลาย 

กองเรอืของฝรัง่เศสไดแ้ลว้ กองเรอืของฝรัง่เศสกอ็าจบกุเขา้มาถงึกรงุเทพฯ	

เลยก็ได้ คงไม่ต้องยบัยัง้ชัง่ใจและรบีถอนกำลงักลบัเพราะกลวัตกเปน็เปา้ 

ของเรอืดำนำ้ไทย อีกเหตุการณ์หนึ่งที่ชี้ให้เห็นถึงศักยภาพของเรือดำน้ำ 

ในการป้องปรามและ

ยับยั้ งการขยายตั ว 	

ข อ ง ส ง ค ร า ม ก็ คื อ  	

ก า ร ร บ แ ย่ ง ชิ ง 	

หมู่เกาะฟอล์กแลนด	์

(Falkland Islands) 

หรือที่ อาร์ เจนตินา 

เรียกว่า มัลบีนัส 

(Malvinas) หากองักฤษ	

ไมม่เีรอืดำนำ้นวิเคลยีร	์

คอยลาดตระเวนอยู่
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waters, making sea routes unsafe, destroying ships, and even  

preventing access to the Gulf of Thailand.   It is unfortunate that, at  

present, even with our ships sailing along the surface and aircraft  

patrolling our maritime airspace, the Royal Thai Navy is falling short 

of being considered “perfectly-prepared” to suppress and cope with  

the maritime threats previously mentioned.  

 So far, the Royal Thai Navy has endeavored to strengthen our 

country’s maritime security.  Our main effort is to balance regional 

sea power and to professionally and responsibly protect our national  

maritime interests.  The Royal Thai Navy has requested a procurement 

of submarines.  Submarines are required to diversify our fleet’s  

weaponry portfolio.  To achieve our optimal goals of protecting the sea 

and maintaining maritime security, the Royal Thai Navy needs to be  

capable of working in three dimensions.  Currently, the Royal Thai 

Navy is working in only two dimensional capabilities: surface and air; 

the missing and vital dimension is underwater. 

 Submarines are a functional complement to our surface  

vessels within the fleet. It gives a three dimensional view and capability.    

Submarines are essential for the defense of the country in that they 

are able to fulfill our navy’s capability.  Having submarines will help 

the country secure our interests and especially serve as a potential  

negotiation device to prevent future wars or armed conflicts.  They 

can be used to reduce military threats posed by other countries or even to 

stop the deployment of enemy weapons or troops in conflicts concerning 

contested maritime interests especially when a short timeframe or  

window of opportunity is tactically crucial. Many examples can be 

found throughout recently recorded naval history demonstrating how 

efficient submarines can be. One can be traced back to our national  

experience during the Indo-China War when French ships closed in 

and attacked Siamese coastal towns.  The French ships were unable to  

exploit their short-gained victory, thanks to the effective response by 

Thailand’s coastal defenses which included the deployment of four of our  

submarines. Without submarines, the outcome of this battle would 
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นอกชายฝั่งอาร์เจนตินา กองทัพเรืออาร์เจนตินาคงส่งกองเรือออกมา

ทั้งกองเรือเพื่อทำการรบแตกหักกับกองเรืออังกฤษ จนอาจเกิดการ 	

สูญเสียอย่างมากมาย แต่ด้วยศักยภาพของเรือดำน้ำอังกฤษ จึงทำให้

กองทัพเรืออาร์เจนตินาต้องยับยั้งชั่งใจ ไม่ส่งกองเรือออกมาสู่ทะเล 

สงครามจงึถกูจำกดัการสญูเสยีลง ในเหตกุารณเ์ดยีวกนันี ้หากอารเ์จนตนิา	

ไมม่เีรอืดำนำ้คอยรงัควานกองเรอืองักฤษ กองเรอืองักฤษกอ็าจปดิระยะ

เขา้ใกลช้ายฝัง่ของอาร์เจนตินา จนอาจเกิดการปะทะกับกำลงัทางอากาศ 

และกองเรือของอาร์เจนตินา ส่งผลให้เกิดความเสียหายอย่างมากมาย

ของทั้งสองฝ่ายตามมา นี่คือตัวอย่างของศักยภาพในการป้องปราม 

และการยับยั้งสงครามของเรือดำน้ำ 

 ในตอนต้นเรื่อง ได้ชี้ให้ท่านได้เห็นและตระหนักถึงความสำคัญ

ของความมั่นคง ตลอดจนผลประโยชน์ของชาติทางทะเลอันมหาศาล  	

ที่จะต้องอาศัยความมั่นคงเป็นองค์ประกอบที่สำคัญ สำหรับความมั่นคง

ทางทะเลถือเป็นหน้าที่ของกองทัพเรือที่ต้องทำให้เกิดขึ้นและต้องพิทักษ์

ไวซ้ึง่ผลประโยชนข์องชาตติามทีก่ลา่ว แตด่ว้ยกำลงัทางเรอืทีก่องทพัเรอื	

มีอยู่ในปัจจุบัน ยังคงไม่สามารถป้องปรามการกระทำอันเป็นภัยคุกคาม

ต่อความมั่นคงทางทะเลได้อย่างมีประสิทธิภาพ กองทัพเรือยังขาด  	

ขีดความสามารถที่สำคัญในการปฏิบัติภารกิจเพื่อป้องกันผลประโยชน์

ทางทะเลอนัมคีา่เหลา่นี ้ แมว้า่ทีผ่า่นมากองทพัเรอืไดพ้ยายามเสรมิสรา้ง	

มตินิีอ้ยา่งเตม็ทีแ่ลว้ แตเ่นือ่งจากภาพรวมของคนในชาตยิงัไมม่จีติวญิญาณ	

ทางทะเล (Sea Mind) มากพอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคการเมืองไทย 

อาจจะเป็นเพราะเห็นว่าเรื่องความมั่นคงทางทะเลยังเป็นเรื่องไกลตัว 

จึงไม่ตระหนักถึงความสำคัญเท่าที่ควร และแน่นอนว่าย่อมส่งผลให้มิติ

ที่ขาดหายในความมั่นคงทางทะเล คือขีดความสามารถในการปฏิบัติการ 

ของเรือดำน้ำแห่งราชนาวีไทย ยังคงมีอยู่ต่อไป แล้วเราจะมั่นใจได้

อยา่งไรวา่ เราจะสามารถใชท้ะเลไดอ้ยา่งมคีวามสขุแบบยัง่ยนื หากเครือ่งมอื	

ในการรักษาความมั่นคงทางทะเลของเรายังมีมิติที่ขาดหาย  
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have been disastrous – the French might have reached Bangkok  
and conquered it, as well!   Another example to demonstrate the  
potential of submarines in suppressing and stopping the further  
expansion of war is the “Falklands Conflict”.  The conflict resulted  
from a long-standing dispute over the sovereignty of the  
“Falkland Islands” called by Argentineans “Islas Malvinas”.  
Without the deployment of British nuclear submarines off the  
Argentine coast, Argentina would have sent their entire fleet to  
fight the British with catastrophic results. Likewise, Argentinean  
submarines played a vital role in disrupting the Royal Navy’s  
fleet, thereby preventing British forces from operating in close  
proximity to the coast of Argentina which could have escalated  
the conflict forcing the deployment of air power yielding more  
disastrous results.  Therefore, it is not farfetched to say that using  
submarines can potentially help limit and reduce the costly and  
devastating impact of war.   

 The first section of the article explained the significance 
of security and its impact on immense national maritime interests.  
As a result, maritime security needs to be embraced.  It is also the  
responsibility of the Royal Thai Navy to deploy their current force 
(surface and air dimensions) to maintain national maritime security.  
Nonetheless, the Royal Thai Navy is currently working with only 
two dimensions: surface ships and air power, missing one crucial  
dimension – underwater power or submarines. Submarines are  
necessary for the protection of the nation since they will optimize our 
nation’s naval capabilities.  Unfortunately, despite immense efforts to 
elevate the strategic import and potential benefits engendered by the use 
of submarines, the concept is still misinterpreted by many people who 
lack “sea mindedness” particularly some oppositional groups.  Perhaps, 
maritime security is still perceived as irrelevant by many people.  If this 
view is not altered, we will continue living without a comprehensive 
maritime security policy.  Our Navy needs to be competitive on and 
below the oceans’ surfaces. 

 How can we use and protect the sea in a sustainable and joyful 
manner if one vital component in our country’s maritime security armor 
is still missing?  It remains our country’s strategic Achilles’ heel!


