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จัดพิมพโดย 

การตระหนกัวาอาชญากรรมขามชาต ิ(Transnational 
Crime) ในฐานะทีเ่ปนภยัคกุคามความมัน่คงในรปูแบบใหม 
นั้นเพิ่งจะเกิดในชวงตนทศวรรษ 1970 นี้เอง1 มีผูให
นยิามของ “ความสมัพนัธขามชาต”ิ วาหมายถงึ “เครอืขาย 
สมาคม หรือ ปฏิสัมพันธซึ่งมีลักษณะตัดขามความเปน
สังคมประชาชาติ มีการสรางเครือขายโยงใยระหวาง
ปจเจกบุคคล กลุม องคกร และชุมชนกับรัฐชาติตาง ๆ 
มากกวาหนึ่งประเทศ”2 และเมื่อกลาวถึง “อาชญากรรม   
ขามชาติ” จึงอาจเปนไดทั้งในมิติที่เปน “อาชญากรรม” 
และในมิติที่เปน “ความมั่นคง” 

คาํจาํกดัความขององคการสหประชาชาต ิ(United 
Nations-UN) ทีไ่ดนยิามไววาเปน “(ก) การกระทาํความผดิ
ในประเทศมากกวาหนึ่งรัฐประเทศ (ข) การกระทํา
ความผิดในรัฐประเทศหนึ่ง แตส วนสําคัญของการ
กระทําความผิดในขั้นตระเตรียมการ วางแผน ส่ังการ
หรือควบคุมเกิดขึ้นในรัฐประเทศอ่ืน (ค) การกระทํา
ความผิดในรัฐประเทศหนึ่ง แตเกี่ยวของเชื่อมโยงกับ
กลุ มองค กรอาชญากรรมท่ีพัวพันในการประกอบ
อาชญากรรมในรัฐประเทศมากกวาหนึ่งรัฐประเทศ หรือ
(ง) การกระทําความผิดในรัฐประเทศหนึ่ง แตมีผลอยาง
มีนัยยะสําคัญในรัฐประเทศอื่น ๆ”3 

อาชญากรรมขามชาติตามนิยามน้ี จึงแตกตาง  
ไปจากอาชญากรรมระหวางประเทศ ซึ่งเปนท่ีเขาใจกัน
ว าเปนการกระทําความผิดที่จะตองไดรับโทษตาม

“ปญหาของอาเซียนในการบูรณาการการประยุกตใชกลไกและมาตรการปองกัน
ปราบปรามอาชญากรรมขามชาติและคอรรัปชั่น และเพื่อสงเสริม
ความเขมแข็งในการเปนประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน”

(The Challenges of ASEAN in Integrating the Mechanism and Measures on Prevention and 
Anti-transnational Crime and Anti-corruption for promoting the APSC Strengthening)

โดย ดร.สุธาดา เมฆรุงเรืองกุล 
ผูเชี่ยวชาญประจําศูนยวิจัยและคณะผูเชี่ยวชาญดานอาเซียนฯ (SAREC)

กฎหมายระหวางประเทศ และเปนการประกอบอาชญากรรม
ภายในประเทศทีจ่ะตองถกูดาํเนินคดี และเขาสูกระบวนการ
พิพากษาที่อยู  ในเขตอํานาจศาลในประเทศนั้น ๆ 
สหประชาชาติไดระบุประเภทของอาชญากรรมขามชาติ
ไวถึง 18 ประเภท ประกอบดวย การฟอกเงิน การกอ
การราย โจรกรรมงานศิลปะและวัตถุโบราณ การละเมิด
ทรัพยสินทางปญญา การคาอาวุธเถื่อน โจรสลัดในทะเล 
การจ้ีเครือ่งบินขณะจอดอยูบนพืน้ดนิฉอโกง การประกนัภยั 
อาชญากรรมคอมพิวเตอร อาชญากรรมทางสิ่งแวดลอม 
การคามนษุย การคาอวยัวะมนษุยคายาเสพตดิ การฉอโกง
จนทําใหธุรกิจลมละลาย การโจรกรรมขอมูลธุรกิจ    
การคอร รัปชันและติดสินบนเจ าหนาท่ีของรัฐและ
อาชญากรรมอืน่ ๆ  ทีก่ระทําโดยกลุมองคกรอาชญากรรม4

กรอบขอตกลงอาเซียนวาดวยการปราบปราม
อาชญากรรมขามชาติ (ASEAN’s Framework for 
Combating Transnational Crime) มมีานานกวา 3 ทศวรรษ
แลวเชนกัน โดยเริ่มตนดวยการที่ผูนําอาเซียนในขณะนั้น
ไดรวมกันออก “ปฏิญญาอาเซียนสามัคคี” ณ บาหลี 
ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 1976 
(Declaration of the ASEAN Concord signed on 24 
February 1976) ซึ่งใหความสําคัญไปที่การปราบปราม
การคายาเสพตดิ ตอมาในการประชมุ ASEAN Conference 
on Transnational Crime ในป 1977 ณ กรุงมะนิลา 
ประเทศฟลปิปนส ผูนาํอาเซียนไดมี “ปฏิญญาวาดวยเรือ่ง

1 See Robert O. Keohane and Joseph S. Nye, eds., 
 Transnational Relations and World Politics (Cambridge, MA.: 
 Harvard University Press, 1971).
2 Anthony G. McGrew and Paul G. Lewis et al, Global Politics 
 (Cambridge: Polity Press, 1993), p. 7.
3 “United Nations Convention AgainstTransnational Organized 
 Crime”, United Nations,2000, p.2. 
 http://www.uncjin.org/Documents/Conventions/dcatoc/final_

 documents_2/convention_eng.pdf.
4 List reproduced in Mueller, “Transnational Crime: Definitions  
 and Concepts,” p. 14.  
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อาชญากรรมขามชาต”ิ (Declaration on Transnational 
Crime) ซึ่งถือเปนความรวมมือที่เปนรูปธรรมครั้งแรก
ระหวางประเทศสมาชิกในภูมิภาค ในการตอตาน
อาชญากรรมขามชาติ ในคําประกาศดังกลาวยังไดมีการ
ประกาศใชกลไกตาง ๆ เชน กําหนดการประชุมระหวาง
รัฐมนตรีในการตอตานอาชญากรรมขามชาติทุก ๆ 2 ป 
(ASEAN Ministerial Meeting on Transnational 
Crime - AMMTC)  

นอกจากนี้ยังจัดใหมีการประชุมอื่น ๆ ดวย เชน 
ASEAN Senior Officials on Drug Matters (ASOD) และ 
ASEAN Chiefs of National Police (ASEANAPOL) เปนตน 
และที่สําคัญท่ีสุด คือ การผลักดันใหประชาคมการเมือง
และความมั่นคงอาเซียนหรือ APSC เกิดข้ึนและมีกลไก 
ทีม่ปีระสทิธภิาพในการแกไขปญหาอาชญากรรมขามชาติ
อยางแทจริง โดยไดขยายการปราบปรามอาชญากรรม        
ขามชาติออกไปใหครอบคลุมถึงการกอการราย และ
อาชญากรรมอื่น ๆ เชน การลักลอบขนอาวุธเถื่อน    
การฟอกเงิน การเขาเมืองผิดกฎหมายและโจรสลัด

ประเทศสมาชิกอาเซียนกําหนดความรวมมือ    
ในการตอตานอาชญากรรมขามชาติภายใตกรอบของ
ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน หรือ APSC 
คือ (1) เพิ่มความรวมมือในการรับมือกับภัยความม่ันคง
นอกรูปแบบตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งการตอสู กับ
อาชญากรรมขามชาติและปญหาขามพรมแดนอื่น ๆ  (2) 
เพิ่มความพยายามในการตอตานการกอการรายโดยการ
ลงนามรับรองในอนุสัญญาอาเซียนวาดวยการตอตาน
การกอการราย และนาํขอตกลงจากอนุสญัญาไปปฏิบติัจริง 

นอกจากความพยายามกําหนดกรอบขอตกลง
รวมกันในกลุมประเทศสมาชิกอาเซียนแลวลาสุดในการ
ประชุมสุดยอดอาเซียน + 3 (จีน เกาหลีใต ญี่ปุน) เมื่อ
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 ท่ีสาธารณรัฐแหงสหภาพ
เมียนมาร ผูนําอาเซียนทั้ง 10 ประเทศไดยํ้ากรอบความ
รวมมืออาเซียน+3 ใหเปนกรอบความรวมมือสําคัญของ
ภูมิภาค โดยเฉพาะในปจจุบันที่ภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เปนกําลังสําคัญในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจของโลก และ
ตองรับมือกับความทาทายใหม ๆ อาทิ อาชญากรรม
ขามชาติ ภัยพิบัติ การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 
และโรคระบาด5

การคอรรัปชันและติดสินบนเจาหนาที่ของรัฐ   
ถือเปน 1 ใน 18 ประเภทของอาชญากรรมขามชาติ  
ตามการระบุประเภทของสหประชาชาติ ซึ่งประเทศ
สมาชิกอาเซียนกําลังอยู ในระหวางการสรางกรอบ
ขอตกลง ความรวมมอืในการตอตานคอรรปัชัน่ หรือ Anti-
Corruption Network ซ่ึงถือเปนปญหาสําคัญตอการ
พัฒนาการเมืองและเศรษฐกิจในภูมิภาค รวมทั้งเปน
อุปสรรคตอการกาวสูประชาคมอาเซียนเปนอยางยิ่ง

การดําเนินความร วมมือในเรื่องการตอต าน
คอรรัปชัน่ในประเทศสมาชิกอาเซียนนัน้มกีารรวมลงนาม   
ในบนัทกึความเขาใจวาดวยความรวมมอืเพ่ือปองกันและ
ปราบปรามการทจุรติ (Memorandum of Understanding 
(MOU) on Cooperation for Preventing and Combating 
Corruption) แลว ยกเวน เมียนมาร และสปป.ลาว 

นอกจากนี้ สมาชิกอาเซียนทุกประเทศยังได 
ลงนามและใหสัตยาบันอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวย
การตอตานการทจุรติ (the United Nations Convention 
against Corruption) อยางไรก็ตาม อาเซียนยังไมไดตั้ง
กลไกกลาง เพื่อการตอตานการทุจริตขึ้น เม่ือพิจารณา
ประเด็นดานการตอตานการทุจริต พบวาในการจัด
อันดับคะแนนคอรรัปช่ันของประเทศตาง ๆ ในอาเซียน
ขององคกรเพื่อความโปรงใสในป 25566 สะทอนใหเห็น
ระดับความรุนแรงของปญหาธรรมาภิบาลและการ
คอรรัปชั่นในประเทศอาเซียน โดยมีประเทศสิงคโปร
ประเทศเดียวที่ความโปรงใสในการบริหารบานเมือง   
ถูกจัดอยูในอันดับที่ 5 ของโลก ดวยคะแนน 86/100  
ไดขณะที่ประเทศอาเซียนอื่น ๆ อันดับประเทศที่มีระดับ
ความรับรูวามีการคอรรัปชั่นมาก7

การใหสัตยาบันของทุกประเทศสมาชิกอาเซียน
รวมถึงประเทศไทยดวยตออนุสัญญาขององคการ
สหประชาชาติเพื่อตอตานการทุจริต (United Nations 
Convention Against Corruption) หรือ UNCAC เปน
ประจกัษพยานสาํคญัทีแ่สดงถงึการทีอ่าเซยีนมคีวามมุงมัน่ 

ที่จะผลักดันใหมีมาตรการเพื่อขจัดทุจริตคอรรัปช่ัน      
และนําผูกระทําผิดมาลงโทษตามกระบวนการยุติธรรม  
และเพื่อเพิ่มความโปรงใสในกระบวนการจัดซื้อจัดจาง
ของรัฐ UNCAC มีเนื้อหาครอบคลุมมาตรฐาน มาตรการ
และกฎเกณฑการตอตานการทุจริตอยางเปนระบบ  
อยางไรกต็ามการเขารวมเปนภาคใีนอนสุญัญาฉบบัดงักลาว
ของอาเซียนทําใหรัฐบาลของทุกประเทศอาเซียนจะตอง
เรงดาํเนนิการผลกัดันใหเกิดการเปลีย่นแปลงในดานตาง ๆ  
ทั้งในสวนที่เปนกฎหมายและท่ีเปนแนวนโยบายแหงรัฐ
เพื่อให  เกิดการป องกันและปราบปรามการทุจริต
คอรรัปชั่นในภาครัฐอยางมีประสิทธิภาพ

ประเด็นสําคัญแมว าผู  นําของอาเซียนเองจะ
ตระหนักถึงปญหาคอรรัปชั่นและพยายามหาทางแกไข
รวมกัน โดยไดมีการลงนามบันทึกความเขาใจรวมกัน
เพื่อตอตานคอรรัปชั่น เมื่อ พ.ศ.2547 (ค.ศ. 2004) แตก็
ยังไมไดมีการออกกฎระเบียบ หรือนโยบายใด ๆ รวมกัน
ออกมาอยางเปนรูปธรรม เนื่องจากแตละประเทศยังตอง
รักษาผลประโยชนของประเทศตน การลงนามใน
ขอตกลงใด ๆ อาจสงผลกระทบตอความม่ันคงของ
ประเทศตนเองในภายหลังได นอกจากนี้กฎหมายและ
กระบวนการลงโทษในประเทศอาเซียนบางประเทศ 
ยังไมจริงจังเพียงพอและมีกระบวนการพิจารณาคดี
ยาวนานอาเซยีนควรจดัใหนโยบายตอตานการคอรรปัชัน่
เปนวาระเรงดวน เพื่อใหเกิดการผลักดันอยางแทจริง
อาจมีการจัดตั้งองคกรเพ่ือความรวมมือตอตานการ
คอรรัปชั่นภายใตอาเซียน หรือสรางความรวมมือเพื่อการ
สอบสวนกรณีการคอรรัปชั่นตาง ๆ หากสถานการณนั้น
เกี่ยวของกับประเทศสมาชิกหลายประเทศ เปนตน

จึงเห็นไดวาในการสรางประชาคมการเมืองและ
ความมั่นคงอาเซียนหรือ APSC นั้น ถือวายังคืบหนา  
นอยกวาเสาประชาคมดานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมอยูมาก 
อุปสรรคสําคัญหนึ่งคือขอตกลงในเรื่องการไมกาวกาย
การเมืองภายในของประเทศสมาชิกเองดังที่ไดกลาวไว

ข างตน ทําใหการผลักดันนโยบายหรือยุทธศาสตร                
ทางความมั่นคงตาง ๆ ที่อาจละเมิดอํานาจ อธิปไตยของ
ประเทศสมาชิกนั้นไมอาจเกิดขึ้นได ดังนั้น นักวิชาการ
และผูทีท่าํงานเกีย่วของกบัอาเซียนจงึหันมาใหความสนใจ 
กับภัยหรืออาชญากรรมรูปแบบใหมที่อาจสงผลกระทบ
ตอการเมืองและความมั่นคงของประเทศสมาชิกอาเซียน 
เพ่ือกระตุนใหประเทศสมาชกิอาเซยีนหนัมาใหความรวมมอื
ในการผลักดันเสาประชาคมความมั่นคงมากขึ้น  

แมวานโยบายตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับเสาประชาคม
ความมั่นคงในปจจุบันนี้อาจยังไมเปนรูปธรรมที่ชัดเจน
มากนัก แตอยางนอยก็เปนแนวทางหนึ่งที่จะชวยกระตุน
ใหเกิดความรวมมือระหวาง ประเทศสมาชิกในการสราง
ความมั่นคงและปลอดภัยใหเกิดขึ้นในภูมิภาคตอไป และ
การปฏิรูประบบธรรมาภิบาลในประเทศสมาชิกอาเซียน
จึงเปนความทาทายสําคัญในชวงทศวรรษ 2010s 
ในขณะที่รายไดและสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
ของประชากรในประเทศสมาชิกในอาเซียนเติบโตขึ้น 
มาตรฐานของธรรมาภิบาลที่สูงขึ้นจะกลายเปนอํานาจท่ี
ชอบธรรมในการธํารงรักษาสังคมสมานฉันท และ
การเมืองที่มีเสถียรภาพ 

อาเซียนจึงไมอาจที่จะละเลยแนวทางการปฏิรูป
ระบบธรรมาภิบาลและจําเป นจะต องสร างกรอบ
กฎหมายและมาตรการที่เปนนโยบายแหงรัฐในการ
ปรับปรุงธรรมาภิบาลของประเทศเพื่อใหเปนไปใน
ทิศทางและระดับเดียวกันของการพัฒนา กลไกเชิง
สถาบันและกฎหมายระหวางประเทศ และการวิเคราะห
เจาะลึกอํานาจหนาที่ของกลไกระดับภูมิภาครวมถึงการ
วิเคราะหชองวางธรรมาภิบาลระหวางประเทศตาง ๆ ใน
อาเซียน และรวมถึงการนําเสนอหาความเปนไปไดของ
แนวทางแกไขที่หลากหลายตางๆ อาจเปนความจําเปน
ในลําดับตน ๆ ที่อาเซียนจะตองทําใหเกิดขึ้นกอนที่จะ
เขาสูความเปนประชาคมอาเซียนอยางเปนทางการใน         
วันที่ 31 ธันวาคม 2558

6 http://cpi.transparency.org/cpi2013/results/
7 ประกอบดวย บรูไน อันดับที่ 38 ของโลกดวยคะแนน 60/100 
มาเลเซียติดอันดับที่ 53 ดวยคะแนน 50/100 ฟลิปปนสอันดับที่ 94 ดวยคะแนน 
36/100 ไทยอันดับที่ 102 ตกลงมาจากอันดับที่ 88 เมื่อป 2555 ดวยคะแนน 
35/100 อินโดนีเซียอันดับที่ 114 ดวยคะแนน 33/100 เวียดนามอันดับที่ 116 ดวย
คะแนน 31/100 สปป.ลาว อันดับที่ 140 ดวยคะแนน 26/100 
เมียนมาร อันดับที่ 157 ดวยคะแนน 21/100 และอันดับสุดทายในอาเซียน 
คือกัมพูชาอยูอันดับที่ 160 ดวยคะแนน 20/1005 http://www.thaigov.go.th/th/government-th1/item/87557
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หากเอยถงึปญหาโจรสลดัในเขตนานนํา้ตาง ๆ  ทัว่โลก 
หลายทานคงคิดถึงโจรสลัดนอกชายฝงประเทศโซมาเลีย 
(Somalia) ทวปีแอฟรกิา ซ่ึงเปนภยัคกุคามตอการขนสงทาง
เรือระหวางประเทศที่หลายฝายตางพยายามชวยกัน
แกปญหาและปองกนัภยัคกุคามดงักลาว และประเทศไทย
ยงัเคยสงทหารเขาไปชวยปองกนันานนํา้โซมาเลยีจากการ
คุกคามของโจรสลัดเชนเดียวกัน

ภัยคุกคามจากโจรสลัดที่ไดรับความสนใจจาก
องคกรระหวางประเทศทางทะเลในปจจุบันอีกแหงหนึ่ง
เกิดขึ้นในนานนํ้าทะเลจีนใตหรือที่เรียกวา South China 
Sea ซึ่งครอบคลุมอาณาเขตของหลายประเทศในแถบ
เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ตัง้แตสงิคโปร อาวไทย อนิโดนเิซีย  
มาเลเซีย บรูไน เวียดนาม และฟลิปปนส พื้นท่ีในทะเล
จีนใตนั้นมีความสําคัญทางการคา เพราะเปนเสนทาง
ขนสงทางเรอืทีม่เีรอืขนสงผานคดิเปนหนึง่ในสามของโลก 
และเปนนานนํ้าผานออกสูประเทศผูผลิตรายใหญ ไดแก 
จีน ญี่ปุน และเกาหลีใต ประการสําคัญประเทศตาง ๆ    
สวนใหญยังเชื่อกันวาใตพื้นทะเลจีนใตมีนํ้ามันและแกส
ธรรมชาตสิาํรองขนาดใหญเปนจาํนวนมากอกีดวย ดงันัน้
พื้นที่บริเวณนี้จึงเปนจุดยุทธศาสตรสําคัญของภูมิภาค    
เอเชียตะวันออกเฉียงใต จากความสําคัญของเสนทาง
เดินเรือการคา ประกอบกับเกาะแกงจํานวนมากในพ้ืนท่ี
ทําใหพื้นที่บริเวณนี้ดึงดูดโจรสลัดเขามาปฏิบัติการ และ
ขยายตัวมากขึ้นเรื่อย ๆ อยางรวดเร็ว

“โจรสลัด ทะเลจีนใต 
 : ความทาทายในความรวมมือทางดานความมั่นคงของประชาคมอาเซียน”

“Pirates and South China Sea : Challenges ASEAN Maritime Security”

โดย ผศ.ดร.พรรณชฎา ศิริวรรณบุศย
ผูเชี่ยวชาญประจําศูนยวิจัยและคณะผูเชี่ยวชาญดานอาเซียนฯ (SAREC)

นอกจากเรือ่งโจรสลดัแลว เขตพืน้ทีท่ะเลจนีใตยงัมี
ปญหาเรือ่งความขดัแยง และปญหาขอพพิาทในการแบงแยก
ที่พื้นที่ทับซอนกันระหวางประเทศสมาชิกอาเซียน และ
ระหวางประเทศสมาชิกอาเซียนกับจีนในบริเวณหมูเกาะ
แสปรตลีย (Spratlys) หรือทีจี่นเรียกวา หนานชา (Nansha) 
และหมูเกาะพาราเซล (Paracels) หรือสี่ชา (Xisha) และ 
หมูเกาะปะการงั แมคเคลิสฟลด แบงก (Macclesfield Bank) 
หรือที่จีนเรียกวา จงชา (Zhongsha) 

ปญหาขอพิพาทในทะเลจีนใตดูเหมือนจะเปน
ประเด็นสําคัญที่ทําใหการรวมตัวและความรวมมือของ
ประเทศสมาชิกอาเซียนออนแอ ซ่ึงปญหาขอพิพาทดงักลาว
อาจไมสามารถแกไขไดโดยงาย และดูเหมือนจะทวี 
ความรนุแรงขึน้อกี โดยเฉพาะเมือ่ป 2555 จนีไดประกาศให
แผนทีเ่สนประ 9 เสน ทีร่วมถงึจาํนวนหมูเกาะกวา 130 เกาะ 
และเกาะเลก็ ๆ  อกีจาํนวนหนึง่ในบรเิวณทะเลจนีใตวาเปน
ของจีนและบันทึกลงในหนังสือเดินทางเลมใหมของจีน

จากปญหาขอพิพาทการครอบครองสิทธิ์เหนือ
ดินแดนในนานนํ้าทะเลจีนใตดังกลาว จึงเปนสาเหตุ
สําคัญที่ทําใหประเทศอาเซียนเองไมสามารถรวมมือกัน
เพื่อแกปญหาโจรสลัดไดอยางเปนรูปธรรม แตกลับเปน
การแกปญหาแบบตางคนตางทํา ยิ่งถาการกระทําของ
โจรสลัดเกิดขึ้นในนานน้ําที่ทับซอนกันดวยแลว ยิ่งเปน
ปญหามากขึ้นเนื่องจากไมมีความชัดเจนวาประเทศใดจะ
เปนผูเขามาแกปญหากันแน

สําหรับปญหาโจรสลัดในนานนํ้าทะเลจีนใตนั้น 
เริม่มกีารขยายตัวมากขึน้ภายหลงัวกิฤตการณทางเศรษฐกจิ
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตในพ.ศ.2540 โดยมี
จํานวนโจรสลัดเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง1 

 ในป พ.ศ.2552 สถิติการคุกคามจากโจรสลัดใน
นานนํา้ทะเลจนีใตมจีาํนวนทัง้สิน้ 71 ครัง้ ถอืเปนอันดบั 2 
รองจากนานนํา้โซมาเลยี พ.ศ.2553 อตัราการเกดิโจรสลดั
สูงขึน้อยางมากถงึ 134 ครัง้ พ.ศ.2554 เกิดโจรสลัดท้ังส้ิน 
113 ครั้ง ถือวาลดลงบาง แตก็ไมใชตัวเลขที่นาพึงพอใจ 
พ.ศ. 2555 มีจํานวนโจรสลัดในนานนํ้าทะเลจีนใตทั้งสิ้น  
135 คร้ัง และพ.ศ. 2556 ทีผ่านมา เกิดโจรสลดัทัง้สิน้ 143 ครัง้ 
โดยสวนใหญเกิดข้ึนในนานนํา้ทะเลจีนใตชวงบรเิวณประเทศ
อนิโดนเิซยี ทัง้นีเ้พราะวาบรเิวณดงักลาวมเีกาะแกงจาํนวน
มากซึ่งงายตอการซอนตัวและหลบหลีกการจับกุมของ
เจาหนาที่สําหรับในป 2557 นั้น ทาง IMO ยังไมไดมีการ
สรปุรายงานประจําปออกมา แตหากดเูหตกุารณท่ีเกิดขึน้
รายเดอืนในบรเิวณนานนํา้ทะเลจนีใตแลวนัน้ กน็าจะอยูที่
ประมาณ 130 ครั้งเชนเดียวกัน

 สาเหตท่ีุจาํนวนโจรสลดัเพ่ิมข้ึนในนานนํา้ทะเลจนี
ใตอยางตอเนื่อง เพราะความไมชัดเจนและไมครอบคลุม
ปญหาดานกฎหมายระหวางประเทศ ทําใหโจรสลดัอาศัย
เปนชองวางเพื่อออกปฏิบัติการอยูอยางตอเนื่องจนถึงใน
ปจจบัุน นอกจากนีค้วามไมชัดเจนของกฎหมายทางทะเล 
ในการใหนิยามโจรสลัดไวเพียงในทะเลหลวงเทานั้น         
ไมรวมถึงทะเลอาณาเขตและบริเวณทาเรือทําใหยิ่งเพิ่ม  
ความยากลําบากในการดําเนินการของเจาหนาที่

 ประการที่สอง คือ ขาดการประสานงานอยาง
แทจริงระหวางประเทศในภูมิภาคเพื่อตอตานโจรสลัด 
เนื่องจากประเทศในภูมิภาคอาเซียนเองมีพื้นท่ีท่ีทับซอน
กันในทะเลจีนใต โดยเฉพาะบริเวณหมูเกาะแสปรตลีย 
ดังนั้น ในการลงนามขอตกลงรวมมือกันเพื่อแกปญหา
โจรสลัดอยางเปนรูปธรรมจึงเกิดขึ้นไดยากเพราะการ
ลงนามในขอตกลงใด ๆ อาจละเมิดอํานาจอธิปไตยทาง
ทะเลของประเทศใดประเทศหนึ่ง และประเทศอาเซียน
ใหความสําคัญตอการปกปองอํานาจอธิปไตยในนานนํ้า
ของตนเองเปนสําคัญมากกวาที่จะยอมลงนามขอตกลง
รวมมือเพื่อแกไขปญหาโจรสลัดรวมกัน ซึ่งถือเปนความ
ทาทายอยางยิ่งตอการสรางประชาคมอาเซียนในอนาคต

ประการท่ีสาม ระบบการลงทะเบียนเรือเพื่อการ 
คาขาย หรือใหเชาเรือเพื่อการคานั้นไมมีประสิทธิภาพ
เพียงพอ เชน หากนักลงทุนตองการลงทะเบียนเรือขนสง   

ในนานนํ้านานาชาติคอนขางทําไดงาย เพียงแคสงแฟก   
ขอมูลที่เกี่ยวกับเรือขนสง ไดแก ขนาด นํ้าหนัก ชื่อเรือ    
ชือ่เจาของเรอื ก็สามารถลงทะเบียนไดแลว โดยไมไดมีการ
ตรวจสอบวาขอมลูดงักลาวถกูตองหรอืไม จดุออนดงักลาว 
จงึเปนชองทางทีโ่จรสลดัสามารถเขายดึเรอื ลงทะเบียนใหม
โดยเปลี่ยนชื่อ และขอมูลของเรือขนสงลํานั้น ดวยวิธีนี้
โจรสลัดจึงสามารถหลบหลีกการจับกุมไดโดยงาย

 ประการสุดทาย ประเทศในอาเซียนเองยังขาด
ผูเชี่ยวชาญในการแกปญหาโจรสลัด รวมทั้งภัยคุกคาม
ทางทะเลอืน่ ๆ  นอกจากน้ียงัขาดเครือ่งมอื และยทุโธปกรณ
ที่ทันสมัยในการควบคุมและปราบปรามภัยทางทะเลได
อยางมีประสิทธิภาพ ดังน้ัน ในการแกปญหาโจรสลัด
และปกปองความมั่นคงในนานนํ้าของภูมิภาค ประเทศ
อาเซียนจึงยังตองอาศัยความชวยเหลือจากประเทศ
มหาอํานาจ เชน ญี่ปุน และสหรัฐอเมริกา เปนตน

ประเทศญี่ปุ นมีความจําเปนตองพ่ึงพาเสนทาง
เดินเรือในเขตพื้นที่ทะเลจีนใต ทั้งในการขนสงนํ้ามันจาก
ตะวันออกกลางและสินคาเขาออก ซึ่งไดรับผลกระทบ
อยางมากในรอบ 10 ปทีผ่านมา โดยเรอืสนิคาญีปุ่นถกูจูโจม
กวา 140 ครั้ง ญี่ปุ นจึงเปนตัวตั้งตัวตีในการพยายาม
สรางกลไกความรวมมือกับประเทศในภูมิภาค ทั้งยังสง
เรือรบและเรือยามฝงเขาลาดตระเวนในพื้นที่ 

อยางไรก็ตามความพยายามในการปกปองนานนํ้า
ของญี่ปุนนั้นยังมีขอจํากัดอยูบาง เชน จะนําเรือรบเขามา
ลาดตระเวนในภูมิภาคก็ทําไมไดงายนัก เนื่องจากเกิด
ความหวาดระแวงจากประเทศตาง ๆ  ในภูมภิาควาญีปุ่นมี
ความมุงหวังอยางอื่นหรือไม เชนในกรณีที่ญี่ปุนวางแผน
สงเรือลาดตระเวนปองกนัโจรสลดับรเิวณมหาสมุทรอนิเดยี 
มาเลเซียและฟลิปปนสแตถูกปฏิเสธจากอินโดนีเซีย 

จากวกิฤตการณโจรสลดัทีน่บัวนัทวคีวามรนุแรงยิง่ขึน้ 
องคกรระหวางประเทศหลายองคกรจงึมคีวามพยายามทีจ่ะ
ปองกัน และลดสถิตกิารเกดิโจรสลดัในบรเิวณทะเลจนีใต 
แมวาประเทศสมาชกิอาเซยีนจะมกีารรวมกลุมกนัแบบยอย ๆ  
เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลดานความมั่นคงในการปองกันภัย
คุกคามจากโจรสลัด อาทิเชน ในพ.ศ. 2546 มาเลเซียกับ
ไทยเริม่มคีวามรวมมอืในการปองกนัภยัทางทะเลในนานนํา้
ระหวาง 2 ประเทศ และในปถัดมาสิงคโปร มาเลเซีย

1 การรายงานโดยองคการเดินเรือทะเลระหวางประเทศ (International Mari-
time Organization : IMO) เขาถึงไดจากwww.imo.org/pages/home.aspx
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และอินโดนิเซีย ไดริเริ่มขอตกลง MALSINDO และ
ตอมาพัฒนาเปนนโยบาย the Eyes in the Sky เพ่ือ
รวมมือกันปองกันภัยจากการคุกคามในนานนํ้าของ 3 
ประเทศ และฟลิปปนสเองก็ไดรวมมือกับมาเลเซีย และ
อินโดนิเซีย เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลดานความมั่นคงใน
ทะเล รวมทั้งแลกเปล่ียนเจาหนาท่ีเพื่อชวยพัฒนาขีด
ความสามารถในการปองกันภัยจากการคุกคามทางทะเล 

แตการรวมกลุมดังกลาวดูเหมือนไมสามารถลดจํานวน
โจรสลัดในนานนํ้าไดอยางจริงจัง ทําใหความรวมมือจาก
ประเทศนอกกลุ มมีบทบาทสําคัญในการปราบปราม
ปญหาการขยายตัวของโจรสลัดในนานนํ้าทะเลจีนใต

ใน พ.ศ. 2547 ไดมกีารจดัตัง้ขอตกลงความรวมมอื
ระหวางภมูภิาคดานการตอตานโจรสลดัและการปลนสะดม
กองเรอืในเอเชยีหรอื (Regional Cooperation Agreement 
on Combating Piracy and Armed Robbery against 
ships in Asia: ReCAAP) เปนหนวยงานกลุมความรวมมอื
เพื่อแบงปนขอมูลเกี่ยวกับความมั่นคงในทะเลมีฐาน
ปฏิบัติการในสิงคโปร และไดรับการสนับสนุนจาก 17 
ประเทศในภูมิภาคเอเชียเพื่อแกไขปญหาโจรสลัด 

นอกจากนี้ ยังสงเสริมประสิทธิภาพของประเทศ
สมาชิกในการตอตานการคุกคามจากโจรสลัดอีกดวย 
หนวยงานน้ีถอืเปนหนวยงานความรวมมอืทีม่ปีระสทิธภิาพ
อยางมาก แตประเทศสมาชิกอาเซียนบางประเทศแมจะ
ใหความรวมมือกับ ReCAAP แตก็ยังไมยอมลงนามใน
ขอตกลงบางประการที่อาจเปดโอกาสใหประเทศอื่น 
เขามากาวกายในกิจการภายในของประเทศตน

ภัยคุกคามจากกลุ มโจรสลัดเปนปญหาที่ต อง
แกไขอยางเรงดวน โดยอาศัยความรวมมือของทุกฝาย 
และหลายประเทศเปนสําคัญ เพียงประเทศใดประเทศ
หนึ่งคงไมสามารถแกไขปญหาดังกลาวไดอยางเปน
รูปธรรมอาเซียนเพียงลําพังก็คงไมสามารถแกปญหาได
เชนกัน เนื่องจากความขัดแยงกันเองในพื้นที่ รวมทั้งการ
ขาดเทคโนโลยี่ที่ทันสมัย จึงจําเปนอยางยิ่งที่ตองรวมมือ
กับประเทศอื่น ๆ นอกภูมิภาค เพื่อผลักดันการแกปญหา
โจรสลัดใหสําเร็จลุลวงตอไป 

กภศ.ศศย.สปท. ไดจดัการประชุมเสวนา “ศูนยวจิยั
และผูเชี่ยวชาญดานอาเซียน (SSC ASEAN RESEARCH 
and EXPERT CENTRE : SAREC) ดานอาชญากรรม
ขามชาติและปญหาความมั่นคงอื่นๆ และดานพลังงาน/
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม” สรุปผลการ
ประชุมเสวนา ดังนี้

ดานพลงังาน/ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม 
บรรยายโดย ผศ.ดร.ณดา จนัทรสม คณบดี คณะพฒันาการ
เศรษฐกิจสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  และ          
ดร.วีรินทร หวังจิรนิรันดร นักวิจัย สถาบันวิจัยพลังงาน 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สรุปไดดังนี้

1. ความร วมมือของอาเซียนด านการจัดหา
พลังงานทดแทนอาเซียนไดเชื่อมโยงดานพลังงาน 2 
โครงการหลัก คือ 1) โครงขายระบบสายสงไฟฟาอาเซียน 
(ASEAN Power Grid) 2) โครงการเชื่อมโยงทอสงกาซ
ธรรมชาติอาเซยีน (Tran-ASEAN Gas Pipeline) เปนการ
ขยายระบบเชื่อมตอทอสงกาซธรรมชาติระหวางประเทศ
อาเซียนมากขึ้น

2. ประเด็นทาทายและแรงขับเคล่ือนสําหรับการ
สรางความมั่นคงทางพลังงานของไทยในระยะยาวแบง
ออกเปน 3 เรือ่ง คอื 1) การสรางความเชือ่มัน่ทางเศรษฐกจิ
และเสรมิสรางศกัยภาพการแขงขันของประเทศ 2) การพึง่พา
การนาํเขาและความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาเชือ้เพลงิ 
ไทยพึง่พาการนาํเขาพลงังานในภาพรวมมากกวาครึง่หนึง่
ของการจัดหาพลังงานทั้งหมด โดยเฉพาะนํ้ามันดิบที่มี
สัดสวนการพึ่งพาการนําเขาจากตะวันออกกลางมากกวา
รอยละ 70 ของการนําเขาทั้งหมด จึงสงผลกระทบตอ
สิง่แวดลอมและการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก 

3. ตนทนุและคาใชจายดานพลงังาน จากขอมลูของ
สํานักงานสถิติแหงชาติพบวาตั้งแต พ.ศ.2549 เปนตนมา
คาใชจายดานพลังงานสําหรบัครวัเรอืนมีสัดสวนไมตํา่กวา

การประชุมเสวนา ศูนยวิจัยและคณะผูเชี่ยวชาญดานอาเซียน (SAREC) 

“ดานอาชญากรรมขามชาติและปญหาความมั่นคงอื่นๆ และดานพลังงาน/ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม” 

วันศุกรที่ 13 กุมภาพันธ 2558 ณ หองประชุมศูนยศึกษายุทธศาสตร สถาบันวิชาการปองกันประเทศ

รอยละ 10 ของรายจายครัวเรือนทั้งหมด สําหรับภาค
เศรษฐกิจ 

ดานอาชญากรรมขามชาตแิละปญหาความมัน่คง
อื่นๆ บรรยายโดย ดร.วิษณุ วงศสินศิริกุล ผูอํานวยการ
ศูนยเตรยีมความพรอมสูประชาคมอาเซยีน มหาวทิยาลยั
ธุรกิจบัณทิตย และ ดร.สุธาดา เมฆรุงเรืองกุล อาจารย
ประจําและนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
สรุปไดดังนี้

 1. อาชญากรรมข ามชาติสําคัญที่ต องเร ง
ดาํเนนิการปองกนัและปราบปรามอยางเรงดวน ม ี3 ประเภท 
ไดแก 1) การคายาเสพตดิ 2) การลกัพาตวัและคามนษุย และ 
3) อาชญากรรมทางไซเบอรและโจรสลัด 

 นอกจากนี้ยังพบวาปญหาอาชญากรรมขามชาติ
อกีประเภทหนึง่ทีม่คีวามรนุแรงไมแพกนัคอื อาชญากรรม
ทางเศรษฐกิจ เชน การฟอกเงิน การพนัน และการพนัน
ออนไลน ซ่ึงเปนปญหาที่แอบแฝงและซอนลึกอยู ใน
แตละประเทศ ซ่ึงบางประเทศการพนัน และการคาประเวณี 
อาจไมผิดกฎหมาย แตบางประเทศเปนสิ่งที่ผิดกฎหมาย 

 ดังน้ัน การที่อาเซียนจะบูรณาการการปองกัน
ปราบปรามอาชญากรรมขามชาตินัน้ จะตองไมละเลยและ  
ใหความสําคัญกับกฎหมายระหวางประเทศดวย

 2. ASEAN ไดกําหนดกรอบในการปราบปราม
อาชญากรรมขามชาติ โดยมี “ปฏิญญาวาดวยเรื่อง
อาชญากรรมขามชาติ” (Declaration on Transnational 
Crime) นอกจากนี้ยังจัดใหมีการประชุมอื่น ๆ ดวย เชน 
ASEAN Senior Officials on Drug Matters (ASOD) และ 
ASEAN Chiefs of National Police (ASEANAPOL) ในการ
ผลักดันใหประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน
หรือ APSC เกิดขึ้นและมีกลไกที่มีประสิทธิภาพในการ
แกไขปญหาอาชญากรรมขามชาติรวมกัน
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ดังนั้น การที่อาเซียนจะบูรณาการการป้องกัน
ปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาตินั้น จะต้องไม่ละเลยและ  
ให้ความส าคัญกับกฎหมายระหว่างประเทศด้วย 

2. ASEAN ได้ก าหนดกรอบในการปราบปราม
อาชญากรรมข้ามชาติ  โดยมี  “ปฏิญญาว่าด้วยเรื่ อง
อาชญากรรมข้ามชาติ” (Declaration on Transnational 
Crime) นอกจากนี้ยังจัดให้มีการประชุมอ่ืน ๆ ด้วย เช่น 
ASEAN Senior Officials on Drug Matters (ASOD) และ 
ASEAN Chiefs of National Police (ASEANAPOL) ในการ
ผลักดันให้ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
หรือ APSC เกิดขึ้นและมีกลไกที่มีประสิทธิภาพในการ
แก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติร่วมกัน 

 

 
 
 

3. ปัญหาเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม
ข้ามชาติ ได้แก่ 1) อาเซียนมีปัญหา “ความโปร่งใสและ
ธรรมมาภิบาล” ในระดับรุนแรง 2) ปัญหาคอร์รัปชั่น
และการไม่มีกฎระเบียบหรือนโยบายใด ๆ ร่วมกัน
ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน 3) การใช้กฎหมายและ
กระบวนการลงโทษของชาติสมาชิกอาเซียนบางประเทศ
ยังไม่จริงจังและมีกระบวนการพิจารณาคดีที่ยืดเยื้อ
ยาวนาน 4) เสาประชาคมการเมืองและความมั่นคงมี
การพัฒนาน้อยหรือมีความคืบหน้าในการด าเนินการ      
ช้ากว่าเสาด้านอ่ืน ๆ 5) การไม่ก้าวก่ายทางการเมืองภายใน
ของประเทศสมาชิกอาเซียนเป็นอุปสรรคส าคัญต่อการ
ผลักดันนโยบายหรือยุทธศาสตร์ทางความมั่นคงต่าง ๆ 
6) ผู้น าประเทศให้ความสนใจต่อภัยหรืออาชญากรรม
รูปแบบใหม่น้อยกว่าด้านอื่น ๆ 

_______________________________ 

ภาพที่ 1 ช่วงเช้าเป็นการเสวนาด้านพลังงาน / ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ บรรยายโดย 
รศ.ดร.ณดา จันทร์สม คณบดีคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และดร.วีรินทร์ หวังจิรนิรันดร์ นักวิจัย
สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีนายกนกกฤษณ์ รักษาพราหมณ์ และนางสาว อธิวรรณ์ อธิกูล 
เป็นผู้ด าเนินการอภิปรายการเสวนา และเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบในด้านดังกล่าว 

ภาพที่ 2 ช่วงบ่ายเป็นการเสวนาด้านอาชญากรรมข้ามชาติและปัญหาความมั่นคงอื่น ๆ บรรยายโดย 
ดร.วิษณุ วงศ์สินศิริกุล ผู้อ านวยการศูนย์เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณทิตย์ และ     
ดร.สุธาดา เมฆรุ่งเรืองกุล อาจารย์ประจ าและนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยมีพันโทหญิงปิยะนุช ปี่บัว 
และนางสาวเปมิกา สนิทพจน์ เป็นผู้ด าเนินการอภิปรายการเสวนา และเป็นผู้ดูและรับผิดชอบในด้านดังกล่าว 

ภาพที่ 1 ภาพที่ 2 

   3. ปญหาเรงดวนในการแกไขปญหาอาชญากรรม
ขามชาติ ไดแก 1) อาเซียนมีปญหา “ความโปรงใสและ
ธรรมมาภิบาล” ในระดับรุนแรง 2) ปญหาคอรรัปชั่น
และการไมมีกฎระเบียบหรือนโยบายใด ๆ รวมกัน
ระหวางประเทศสมาชิกอาเซียน 3) การใชกฎหมายและ
กระบวนการลงโทษของชาติสมาชิกอาเซียนบางประเทศ
ยังไมจริงจังและมีกระบวนการพิจารณาคดีท่ียืดเยื้อ

ภาพที่ 1 ชวงเชาเปนการเสวนาดานพลังงาน / ทรัพยากรและสิ่งแวดลอมธรรมชาติ บรรยายโดย   

รศ.ดร.ณดา จันทรสม คณบดคีณะพฒันาการเศรษฐกิจ สถาบนับณัฑติพัฒนบรหิารศาสตร และดร.วรีนิทร หวงัจรินรัินดร นกัวจิยั

สถาบนัวจัิยพลงังาน จุฬาลงกรณมหาวทิยาลยั โดยมีนายกนกกฤษณ รกัษาพราหมณ และนางสาว อธวิรรณ อธกิลู 

เปนผูดําเนินการอภิปรายการเสวนา และเปนผูดูแลรับผิดชอบในดานดังกลาว

ภาพที ่2 ชวงบายเปนการเสวนาดานอาชญากรรมขามชาตแิละปญหาความมัน่คงอืน่ ๆ  บรรยายโดย 

ดร.วิษณุ วงศสินศิริกุล ผูอํานวยการศูนยเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณทิตย และ 

ดร.สุธาดา เมฆรุงเรอืงกลุ อาจารยประจาํและนักวจิยั สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร โดยมพีนัโทหญงิปยะนชุ ปบวั 

และนางสาวเปมิกา สนิทพจน เปนผูดําเนินการอภิปรายการเสวนา และเปนผูดูและรับผิดชอบในดานดังกลาว

ยาวนาน 4) เสาประชาคมการเมืองและความม่ันคงมี
การพัฒนานอยหรือมีความคืบหนาในการดําเนินการ 
ชากวาเสาดานอืน่ ๆ  5) การไมกาวกายทางการเมืองภายใน
ของประเทศสมาชิกอาเซียนเปนอุปสรรคสําคัญตอการ
ผลักดันนโยบายหรือยุทธศาสตรทางความมั่นคงตาง ๆ 
6) ผูนําประเทศใหความสนใจตอภัยหรืออาชญากรรม
รูปแบบใหมนอยกวาดานอื่น ๆ
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