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 กล่าวนำา
 ในห้วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เรื่องของ “ความมั่นคงทางทะเล” ได้รับ

ความสนใจจากคนในหลากหลายสาขาอาชีพ ทั่วทุกมุมโลก ภัยคุกคาม

ทางทะเลหลากหลายรูปแบบได้รับการยอมรับแล้วว่า เป็นอันตราย 

ต่อผลประโยชน์และความม่ันคงของนานาประเทศอย่างชัดเจนและเป็นภัย 

พันธะความรับผิดชอบ ของกองทัพเรือไทย 
ในการรักษาความมั่นคงทางทะเลในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก

นาวาเอก ชานินท์  ศรียาภัย
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Royal Thai Navy’s  commitment

 to ensure maritime security in the region

 n recent years, the issue of “Maritime Security” has 
 gained more and more attention from people in different 
 fields all around the world. A variety of maritime threats 
have proved to be a clear and present danger to most countries’ 
national maritime interests. These threats range from natural 
disasters, to piracies and armed robberries against ship, to 
maritime terrorism, and to occasional armed engagement 
between navies. A number of cooperative frameworks 
between countries, at both regional and global levels, have 
been developed or strengthened to deal effectively with 
maritime threats, or in other words, to eatablish maritime 
security as the most desired endstate of every country. Similar 
to other countries in the region, Thailand and her navy (the 
Royal Thai Navy – RTN) have become increasingly committed 
to various activities within regional cooperative mechanisms 
in order to foster regional maritime security. It is thus useful 
to summarise what Thailand and the RTN have done on this 
matter, so that we can see the way to improve our commitment 
in the future.
 Having entitled this essay “The Royal Thai Navy’s 
commitment to Ensure Maritime Security in the Region”, 
The author would like to talk about the following issues. 
Beginning with the summarised framework of Thailand and the 
Royal Thai Navy’s commitment to ensure regional maritime 
security, the article will then explore elements within the 

เ
Captain Chanin Sriyaphai, RTN
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ปจัจบุนัท่ีไมอ่าจรัง้รอหรอืนิง่นอนใจ    ภยัคกุคามเหลา่นีม้ตีัง้แตภ่ยัธรรมชาต ิ

ทีท่วคีวามรนุแรงยิง่ขึน้ทกุป ี     การกระทำาอนัเปน็โจรสลดั       และการปลน้เรือ ไป

จนถึงการก่อการร้ายทางทะเล และการปะทะกันด้วยอาวุธระหว่างกำาลัง

ทางเรือของประเทศที่ความขัดแย้ง กลไกความร่วมมือเพื่อความมั่นคง 

ทางทะเลระหว่างประเทศจำานวนมาก ได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อรับมือกับภัย

คกุคามทางทะเลตา่ง ๆ       หรอืเพือ่ป้องกันยับย้ังความขดัแยง้ระหวา่งประเทศ 

ซึ่งประเทศไทยและกองทัพเรือก็ตระหนักในความสำาคัญของความม่ันคงทาง

ทะเล  และแสดงออกถึงพันธะความรับผิดชอบในการเสริมสร้างความมั่นคง 

ทางทะเล โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก ร่วมกับประเทศอื่น ๆ 

ในภูมิภาค 

    บทความฉบับนี้เขียนขึ้นในลักษณะของการสรุปสาระการดำาเนินการ 

ของประเทศไทย      โดยกองทัพเรอื       ในการเสรมิสรา้งความมัน่คงทางทะเลใน

ภูมิภาค เพื่อเป็นข้อมูลสำาหรับผู้ที่สนใจ และเป็นประโยชน์สำาหรับผู้ที่ 

เก่ียวข้องในการพิจารณาปรับปรุงการดำาเนินการของกองทัพเรือให้ดียิ่งขึ้น 

ต่อไป ทั้งนี้ ได้เขียนต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ และจัดทำาบทคัดย่อภาษาไทย 

น้ีข้ึนประกอบต้นฉบบัดงักลา่ว    เพือ่ให้ผูท้ีส่นใจสามารถทราบเนือ้หาโดยสรปุ 

ได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องอ่านบทความภาษาอังกฤษทั้งหมด 

 

 ขอบเขตเนื้อหา
 บทความนี้มีเนื้อหาประกอบด้วย

 - โครงสร้างการดำาเนินการของไทยว่าด้วยพันธะความรับผิดชอบ 

ในการเสริมสร้างความมั่นคงทางทะเลในภูมิภาค

 -  องค์ประกอบต่าง ๆ  ในโครงสร้างฯ ได้แก่ นโยบายต่าง ๆ  ของไทย 

ที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างความมั่นคงทางทะเลในภูมิภาค ยุทธศาสตร์

และการนำายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ

 โครงสร้างการดำาเนินการของไทย ว่าด้วยพันธะความรับผิดชอบ 

ในการเสริมสร้างความมั่นคงทางทะเลในภูมิภาค

   สามารถแสดงได้ด้วยแผนภาพ The framework of 

commitment ซึ่งแสดงถึงความเชื่อมโยงระหว่างนโยบาย (ทั้งในระดับรัฐบาล 

และระดับกองทัพ) กับยุทธศาสตร์ซึ่งเป็นเรื่องของวิธีการใช้เครื่องมือ

ของประเทศเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ที่ตั้งไว้ ซึ่งก็คือ 
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framework, which are policies, strategies, and the 
implementation of strategies through existing cooperative 
mechanisms. Finally, in the conclession, the author’s ideas 
for regional navies will be presented to help strengthen 
regional maritime security together in the future. 
 It can be said that Thailand has realised the importance 
of regional maritime security as the most desired condition 
in which the preservation of national and regional maritime 
interests can be achieved peacefully and cooperatively. 
Therefore, Thailand has committed itself to a variety of 
actions and efforts that can ensure regional maritime security. 
The framework of this commitment can be demonstrated by 
a diagram shown.
  At the policy level, the intentions of the government as 
well as of various maritime agencies to preserve and strengthen 
regional maritime security have been declared. At the strategic 
level, the “Ways” which refers to measures and methods have 
been produced and reviewed to drive all “Means” which are, 
for example, the Ministry of Foreign Affairs, the Ministry of 
Defence, and the Navy, to achieve the desired “Ends” 
which are ‘maritime security’. Finally, at the implementation 
level, the mentioned “Means” have been used to achieve 
the “Ends” through a number of cooperative mechanisms.
 Focusing at the policy level, it is clearly stated, 
in the National Maritime Security Policy that Thailand must 
develop and strengthen relationships regarding maritime 
affairs with other countries, within and outside the region. 
The present government has also launched urgent and 
long-term policies that focus on continually driving the 
country to the ASEAN Community and supporting good 
relationships between the Thai Armed Forces and those of 
neighboring countries. Such policies undoubtedly encourage 
and facilitate the development of a peaceful regional 
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ความมั่นคงทางทะเลทั้งนี้ ยุทธศาสตร์สำาคัญคือ การร่วมมือกับนานา

ประเทศ (Cooperation) ผ่านกลไกความร่วมมือต่าง ๆ ในภูมิภาคนั่นเอง

 รายละเอียดองค์ประกอบต่าง ๆ ในโครงสร้างฯ ประกอบด้วย

    ๑) นโยบาย นำาเสนอนโยบายความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล 

นโยบายรัฐบาล และนโยบายผบ.ทร. (ปี ๒๕๕๕ และ ๒๕๕๖) ซึ่งสามารถ

สรุปได้ว่า นโยบายทุกระดับส่งเสริมหรือผลักดันให้เกิดความร่วมมือระหว่าง

ประเทศ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางทะเลในภูมิภาค

    ๒) ยุทธศาสตร์ กล่าวโดยรวมถึงภัยคุกคามทางทะเลในปัจจุบัน 

ที่มีลักษณะข้ามชาติ นานาประเทศไม่สามารถรับมือได้ตามลำาพัง ดังนั้น 

จึงต้องมุ่งสร้างความร่วมมือเพื่อให้สามารถรับมือกับภัยคุกคามเหล่านี้ 

ได้ในส่วนของประเทศไทย ได้มีการทบทวนยุทธศาสตร์ และเห็นว่า

ยุทธศาสตร์สำาคัญท่ีจะช่วยให้สามารถรับมือกับภัยคุกคามทางทะเล 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก็คือยุทธศาสตร์ความร่วมมือ (Cooperation)

    ๓) การนำายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ กล่าวถึงการนำาเครื่องมือ 
ต่าง ๆ  ซึง่ได้แก ่กระทรวงการตา่งประเทศ กระทรวงกลาโหม และกองทพัเรือ 
ไปใช้ในการดำาเนินการตามยุทธศาสตร์ความร่วมมือ ผ่านทางกลไก 
ความร่วมมือต่าง ๆ ที่มีอยู่ ได้แก่
     ๓.๑ ระดับรัฐบาล/กระทรวง ประกอบด้วย
      - ASEAN ในฐานะเป็นกรอบความร่วมมือพื้นฐานที่
ประเทศสมาชิกใช้เป็นกรอบหลักในการพัฒนาความร่วมมืออื่น ๆ
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maritime environment. Lastly, at the armed forces level, 
the Royal Thai Navy’s Commander in Chief has also issued 
substantial and practical policies emphasising cooperation 
with friendly navies regarding maritime security, particularly 
with the exchange of maritime information. 
 At strategic level, in terms of strategic environment, 
most countries are now facing a variety of traditional and 
non-traditional maritime threats. There are certainly no 
maritime boundaries to contain such threats. They are 
“transnational”. Every country has realised the fact that no 
country can fight current and future maritime threats alone, 
and therefore, needs to cooperate with others to deal with 
these threats.
 Thailand has reviewed the national maritime strategies 
and has added a variety of non-traditional threats as well 
as their complicated network of illegal activities into the 
current and future maritime environment. A number of  
maritime security strategies have been produced at various 
levels of implementation. No matter how different in terms of 
specific “ends” and available “means” they are, the “ways” 
in these strategies share the only common theme: “coop-
eration”. It can be said that to cooperate with neighbors and 
friends in the region is the only way to ensure our national 
and regional maritime security. 
 Having explored Thailand’s policies and strategies to 
strengthen regional maritime security , now the author would 
like to briefly touch on the implementation of Thailand’s 
maritime strategies, or in other words, how we apply all 
 “means” to achieve regional maritime security through existing 
cooperative mechanisms. 
 As a member of ASEAN, there is no doubt that 
Thailand regards ASEAN as a foremost mechanism, or a very 
firm foundation from which a gread deal of cooperation has 
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      - ASEAN Regional Forum (ARF)   ซึ่งเป็นการ
ประชุมในระดับรัฐมนตรีต่างประเทศและภายหลังกระทรวงกลาโหม
ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงเข้าร่วมด้วย ทั้งนี้ ARF ได้ให้ความสำาคัญ 
กับประเด็นความมั่นคงทางทะเล โดยบรรจุไว้ในวาระของการประชุม 
Inter – Session Meeting ในการประชุม ARF Track 1
      

      
      - ASEAN Community 2015 ซึ่งประเด็น 
ความม่ันคงทางทะเลได้รับบรรจุไว้ในประชาคมการเมืองและความมั่นคง 
ซึ่งกิจกรรมสำาคัญที่ประเทศสมาชิกจะต้องร่วมกันดำาเนินการ คือ การ
จัดตั้ง ASEAN Maritime Forum (AMF) ทั้งนี้ประเทศไทยได้สนับสนุน
ความร่วมมือในกรอบ AMF โดยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม AMF ครั้งที่ ๒ 
เมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕๕๔
      -  ASEAN       Defence      Minister’     Meeting        (ADMM) 
หรอืการประชมุรฐัมนตรกีลาโหมอาเซยีน รวมทัง้      ADMM – Plus     ซึง่กำาหนด 
ให้ประเด็นความมั่นคงทางทะเลเป็น ๑ ใน ๕ ประเด็นที่ประเทศสมาชิก 
ASEAN ต้องร่วมกันดำาเนินการ ทั้งนี้กระทรวงกลาโหมของไทยได้จัดการ
ประชุม ADMM ครั้งที่ ๓ เมื่อปี ๒๕๕๒
      - ReCAAP    ซึ่งประเทศไทยเป็นสมาชิก และมีส่วนร่วม 
ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารทางทะเลกับประเทศสมาชิกอื่น ๆ และ

การประชุม ASEAN Maritime Forum ครั้งที่ ๑
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been developed. The actions of ASEAN in the sphere of 
security in recent years such as the 2004 ASEAN 
Declaration on counter human trafficking, the 2006 Convention 
on counterterrorism, and the agreement of member 
countries to make Southeast Asia a drug-free region by 
2015 have been catalysts for ASEAN member countries to 
cooperatively strengthen the maritime security of the region. 
 Thailand is also a member of ASEAN Regional Forum 
or ARF where the Thai Ministry of Foreign Affairs and Ministry 
of Defence have played active roles in the forum. Recently, 
ARF members have agreed to cooperatively counter all types 
of maritime illegal activities, and highlight “Maritime Security” 
as one of issues to be pursued cooperatively in the Inter-Session 
Meetings within ARF track I.
 The ASEAN Community or ASEAN 2015 is now a very 
important mechanism in ensuring regional maritime security. 
In the APSC Blueprint, Maritime Security is one of the 
significant issues to be cooperatively pushed forward, with the 
establishing of the ASEAN Maritime Forum or AMF as the most 
substantial measure. Apart from working together with other 
ASEAN members to develop the AMF TOR, Thailand has also 
supported this initiative by hosting the 2nd AMF in August 2011 
with a focus on enhancing Maritime Domain Awareness and 
the Safety of Maritime Communications.
  At the “Defence” level, the ASEAN Defence Ministers’ 
Meeting or ADMM including the ADMM- Plus is another 
mechanism facilitating the assurance of Maritime Security, 
which has been set as one of the five cooperative issues 
in the agenda of ADMM-Plus. The Thai Ministry of Defence 
has actively participated in the ADMM and ADMM-Plus 
since it was established, and hosted  the 3rd ADMM in 2009. 
 The     Regional       Cooperation   Agreement    on    Combating 
Piracy and Armed Robbery against Ships in ASIA or 
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ยังส่งนายทหารติดต่อไปประจำาที่ ศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารของ 
ReCAAP ตั้งแต่ปี ๒๕๕๔
     ๓.๒ ระดับกองทัพเรือ ประกอบด้วย
      - การเข้าร่วมการประชุม ผู้บัญชาการกองทัพเรือ
อาเซียน (ASEAN Navy Chief’s Meeting) ที่จัดเป็นประจำาทุก ๒ ปี 
ซึ่งจะมีการพูดคุยกันระหว่าง ผู้บัญชาการกองทัพเรือ ประเทศสมาชิกอาเซียน 
ในประเด็นของการเสริมสร้างความร่วมมือเพื่อความมั่นคงทางทะเลอยู่เสมอ
      - ADMM - Plus ซึ่งกองทัพเรือไทย มีส่วนร่วม 
ในการแต่งตั้งให้เจ้ากรมยุทธการทหารเรือ เป็นหัวหน้าคณะทำางาน 
ผู้ชำานาญการในประเด็นความมั่นคงทางทะเล (Head of Expert Working 
Group (EWG) on Maritime Security) ทั้งนี้ ได้มีการประชุม EWG 
Workshop ครั้งแรกในปี ๒๕๕๔  ที่เมืองเพิร์ธ เครือรัฐออสเตรเลีย
      - Western Pacific Naval Symposium (WPNS) 
ซึง่กองทพัเรอืไทยมสีว่นรว่มในการประชมุ  ฯ        และกจิกรรมตา่ง    ๆ       ของ       WPNS 
ที่เป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้างความมั่นคงทางทะเลมาโดยตลอด และ
จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม WPNS Work Shop ในเดือนพ.ค.๕๖ นี้ 
      - Indian Ocean Naval Symposium (IONS) 
ทร.ไทย มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ อยู่เสมอ ในลักษณะเดียวกับ WPNS
      -  การจดัเรอืเขา้รว่มกบักองกำาลงันานาชาต ิ   CTF     151 
ในภารกิจการปราบปรามโจรสลดับรเิวณอา่วเอเดน         และนอกชายฝัง่โซมาเลยี 
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ReCAAP is another mechanism Thailand has strongly 
supported. Apart from sharing maritime information with 
friendly navies through the ReCAAP Information Sharing 
Centre or ISC, the RTN has also annually sent an officer to 
work with representatives from other countries in the ReCAAP 
ISC since July 2011.
 For the last part of this writing, the author would like 
 to mention the roles of the RTN in ensuring maritime security 
in the region. “International” by nature, the RTN has been 
one of the most effective tools of the country to be used in 
strengthening relationships with countries in the region. The 
RTN has actively participated in the following cooperative 
mechanisms:
 - The RTN has continually participates in the “ ASEAN 
Navy Chief’s Meeting” every two years;
  - Within the ADDM-Plus framework, the Director 
General of Naval Operation Department, Royal Thai Navy, 
has been working as the  Head of the Expert Working 
Group or EWG on “Maritime Security” (Co-chaired by RMN 
and RAN), with the 1ST Workshop held in July 2011 in Perth;
 - The RTN has been a member of Western Pacific 
Naval Symposium or WPNS since it was established, and has 
continually participated in the Symposiums, the Workshops, 
and most of WPNS Programs and Exercises. Recently, the RTN 
successfully co-hosted WPNS Table Top Exercise on HA/DR in 
April 2011 in Phuket. In addition, in May this year, the RTN will 
host WPNS Workshop 2013 in Bangkok, with the HA/DR as the 
theme of the seminar; 
 - Similar to the WPNS, the RTN has actively 
participated in a number of activities under the framework 
of the Indian Ocean Naval Symposium or IONS, another 
significant initiative to ensure maritime security in the 
Asia-Pacific region;

The 6th ASEAN Navy Chief’s 

Meeting in Brunei Darussalam 

on 3rd September 2012
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ซึง่ กองทัพเรอืไทยสง่เรอืตรวจการณไ์กลฝัง่ 
ชุด เรือหลวงปัตตานี และ เรือหลวงสิมิลัน 
ไปร่วมกับ CTF 151 ๒ ครั้งแล้ว และ 
ในปี ๒๕๕๕ ยังได้รับเกียรติให้จัดนายทหาร
ชั้นนายพลเรือทำาหน้าที่เป็น ผู้บัญชาการ 
กองกำาลังนานาชาติ ปฏิบัติงานบนเรือรบ 
ของสหราชอาณาจักรอีกด้วย ซึ่งถือว่า 
การเข้าร่วมกับนานาประเทศในภารกิจ 
ดังกล่าว     เป็นการแสดงออกที่สำาคัญถึงพันธะ 
หรือความรับผิดชอบทีกองทัพเรือไทย 
มีต่อการเสริมสร้างความมั่นคงทางทะเลใน
ภูมิภาค
      - การลาดตระเวน 
ในช่องแคบมะละกา ทั้งทางเรือและ 
ทางอากาศร่วมกับ กองทัพเรือมาเลเซีย 
กองทัพเรืออินโดนิเซียและกองทัพเรือ 
สิงคโปร์  
      - การจัดตั้ งและ 
พัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางทะเล 
ของกองทัพเรือขึ้นในปี ๒๕๕๒ เพื่อให ้
สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับ 
ศูนย์ข้อมูล ฯ ของกองทัพเรือสิงคโปร์และ 
ยังได้ส่งนายทหารติดต่อไปประจำาที่ศูนย์ 
ดังกล่าวเป็นประจำาทุกปีด้วย
      -          กจิกรรมในลกัษณะ 
ทวิภาคีอื่น ๆ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง 
ทางทะเล เช่น การลาดตระเวนร่วมระหว่าง 
กองทัพเรือ   -  กองทัพเรือมาเลเซีย      
และกองทัพเรือ   -  กองทัพเรือเวียดนาม 
รวมทั้งการจัดกิจกรรม Navy to Navy 
Talks และ Staff Talks กับกองทัพเรือ

ประเทศเพื่อนบ้าน เป็นต้น

เรือหลวงปัตตานี

เรือหลวงสิมิลัน
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 - A very significant event showing the strong 
commitment of Thailand and the RTN in ensuring maritime  
security in the Asia Pacific region is the participation of the RTN 
Counter-Piracy Task Unit in the Maritime Security Operations 
policy  against piracy in the Gulf of Aden and off the coast 
of Somalia.
 - The RTN first sent a task unit consisting of one OPV 
and one AOR to work closely with friendly navies in the CTF 
151 in 2010, and once again in 2011 with the same number 
and type of vessels. 
 - Significantly, it was just last year that the RTN  received 
a great honor from friendly navies to delegate a flag officer 
to be the Commander of CTF 151, commanding international  
naval forces in the CTF on the British ship RFA Fort Victoria. 
With mutual trust and professionalism of all navies involved, 
the cooperation proved to be very effective and could 
successfully interdict and deter a number of piracy acts and 
piracy attempts.
 -  Focusing specifically in the Southeast Asia, the RTN 
has shown its responsibility in ensuring regional maritime 
security with neighboring and friendly navies through 
a number of multilateral and bilateral activities, which are, for 
example:
       - Malacca Strait Patrol and Eye in the Sky: the 
coordinated sea and air patrol with the navies of Malaysia, 
Indonesia and Singapore in the Malacca Strait;
 - The development of the RTN Maritime Information 
Center with the capability to share maritime information 
with  the  Singapore Navy’s Information Fusion Centre or IFC, 
and also having annually sent a liaison officer or ILO to the 
IFC since 2009;       
 - The RTN has also bilaterally conducted coordinated  
patrols with the Royal Malaysian Navy and the Vietnamese Navy;  
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 บทสรุป
 เปน็บทสรปุทีน่ำาเสนอมมุมองของผูเ้ขยีน        ในการพฒันาความรว่มมอื 

ระหว่างประเทศเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางทะเลในภูมิภาคประเทศไทย 

และกองทัพเรือไทยได้แสดงถึงความรับผิดชอบหรือพันธะที่มีต่อการ 

เสริมสร้างความมั่นคงทางทะเลในภูมิภาคเอเชีย    -    แปซิฟิก    อย่างชัดเจน 

ทั้งโดยนโยบายยุทธศาสตร์ และการปฏิบัติ ทั้งนี้ กองทัพเรือไทยจะมุ่งมั่น 

ในการปฏิบัติงานเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางทะเลต่อไป สำาหรับกลไก 

ความร่วมมือต่าง ๆ นั้นถือว่ามีเพียงพอแล้ว แต่นานาประเทศควรเพิ่ม 

ความจริงจังในการปฏิบัติตามกลไกความร่วมมือเหล่านั้นให้มากขึ้น ทั้งนี ้

การสร้างความร่วมมือในประเด็นของการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งการ

แลกเปลี่ยนบุคลากรทางการศึกษาอาจเป็นการเริ่มต้นที่ดี สำาหรับการ

พัฒนาความร่วมมือที่มีลักษณะเป็นงานด้านยุทธการต่อไป นอกจากนี้ 

การให้ความสำาคัญอย่างจริงจังกับเสาหลักด้านความมั่นคงของประชาคม

อาเซียน หรือประชาคมการเมืองและความมั่นคง (APSC) โดยการ

พัฒนาระเบียบปฏิบัติประจำา (SOP) ในการดำาเนินการต่อต้านภัย

คุกคามร่วมทางทะเลและฝึกร่วมกันตาม SOP นั้น จะเป็นก้าวแรกของ 

การพัฒนาความมั่นคงร่วมทางทะเล หรือ Cooperative Maritime 

Security ต่อไปในอนาคต
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          -  Last, but not least, the RTN has always conducted 
“Navy to Navy Talks”  and “Staff Talks” with neighboring 
navies in order to  discuss a number of issues regarding the 
assurance of regional maritime security. 
   In Conclusion, Thailand’s commitment to ensure 
regional maritime security has long been clearly shown 
through policies, strategies and implementation. The RTN, 
as an effective tool of the country, has actively participated 
in a number of cooperative activities with neighboring 
and friendly navies. The RTN will certainly continue 
to seriously commit itself to the preservation of regional 
peace and security in the maritime domain.
 The way ahead looks bright leading to a 
more strengthened and more cooperative maritime 
security. The existing cooperative mechanisms have been 
developed with good intentions from all countries involved, 
and are enough in number, but need to be more seriously 
pursued. From the author’s point of view, however, bilateral 
cooperation on comfortable areas such as R&D or the 
exchange of personnel in the field of education between 
navies will be a good start that can pave the way to more 
operational, and multilateral activities in the future.
 The author also believes that the security dimension 
of the ASEAN Community seriously needs to be broadened 
and strengthened. In other words, the ASEAN Political 
and Security Community (APSC) must be able to provide 
a substantial framework for the promotion of  “Cooperative 
the Maritime Security” in which all member  
navies are actively involved. Within the APSC, apart 
from developing the ASEAN Maritime Forum (AMF) which  
facilitates a “Talk”, need to be developed v some 
mechanisms that facilitate a “walk”. In  the author’s point 
of view, developing Standard Operating  Procedures or SOPs 

H.T.M.S.SIMILAN
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for cooperative  actions against common maritime threats, and  
then routinely conducting combined exercises in accordance 
with these SOPs can be the first step for a firm walk towards  
real “Cooperative Maritime Security” in the future.                     
 Finally, the  author would like to end this presentation 
by reminding us of the importance of the sea, as Sir Walter 
Raleigh once said: “He that commands the sea, commands 
the trade, and He that is lord of the trade of the world is 
lord of the wealth of the world”.
    In deed, the sea is extremely important to every  
nation. But in the tightly connected world today, where we 
have come to realise that no country can benefit from the 
sea or can fight against and bear the impacts of maritime 
threats alone, the sense of maritime cooperation has been  
substantially strengthened. The author believes that if Sir  
Walter Raleigh were still alive today, he would change his  
famous words to the following:              
 “We that command the sea, command the trade, 
and We that are lord of the trade of the world are lord 
of the wealth of the world”                    


