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อนุสัญญาสหประชาชาติว�าด�วยกฎหมายทะเล ค.ศ.๑๙๘๒ (United Nations Convention on the Law of the Sea 1982:  
UNCLOS) เป;นกลไกความร�วมมือทางทะเลระหว�างประเทศท่ีกําหนดหลักเกณฑDเก่ียวกับสิทธิ หน�าท่ี และเขตอํานาจของรัฐเก่ียวกับการใช�ทะเล
ของประเทศสมาชิกในน�านนํ้าอาณาเขตต�างๆ นอกจากน้ัน ยังมีกลไกอื่นๆ ท้ังในระดับพหุภาคีและทวิภาคีท่ีถูกนํามาใช�ในการปRองกันภัยคุกคาม
ทางทะเล และการจัดระเบียบเพ่ือใช�ทรัพยากรทางทะเลร�วมกัน เช�น SOLAS, SUA Convention รวมถึง ADMM, ARF ท้ังน้ี ในอนาคตอาจมี
แนวโน�มจัดต้ังองคDกรทางทะเลในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต�ร�วมกัน ดังน้ัน ประเทศไทยควรมีการทบทวนโครงสร�างองคDกรและ
กฎหมายท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือรองรับกับความเปล่ียนแปลงดังกล�าว 

�ความเป,นมา 
 ความม่ันคงทางทะเลมีความสําคัญต�อภูมิภาคเอเชียแปซิฟ�กเป�น
อย�างย่ิง เนือ่งจากเป�นเส#นทางการเดินเรือ (Sea Lane of Communication: 
SLOC) ท่ีสําคญั และเป�นแหล�งการทําประมง รวมถงึแหล�งทรัพยากรธรรมชาติ
ใต#ทะเลท่ีมีความอุดมสมบูรณ@ ท้ังนี้ ภัยคุกคามความม่ันคงทางทะเลท่ี
นานาประเทศต�างให#ความสําคญัในปCจจุบนั เช�น การกระทําอนัเป�นโจรสลัด 
การปล#นสะดมเรือสินค#า และการลักลอบค#าส่ิงผิดกฎหมาย รวมถึงการ
ประมงผิดกฎหมาย ซ่ีงภัยคุกคามเหล�านี้ได#นํามาสู�ความร�วมมือระหว�าง
ประเทศ เพ่ือเป�นกลไกในการต�อต#านและปHองกันภัยคุกคามทางทะเลใน
ระดับนานาชาติ และกฎหมายทางทะเลท่ีเกีย่วข#อง  
 

กลไกป.องกันภัยคุกคามความม่ันคงทางทะเล 
 องค@การสหประชาชาติได#จัดการประชุมเกี่ยวกับการร�างกฎหมาย
ระหว�างประเทศว�าด#วยกฎหมายทะเล (United Nations Convention on 
the Law of the Sea) ท้ังส้ิน ๓ คร้ัง คือ ค.ศ. ๑๙๕๘, ๑๙๖๐ และ 
๑๙๗๓ - ๘๒ เพ่ือสร#างข#อบังคับและมาตรการในการใช#ทะเล โดยยึด
หลักความเป�นธรรมและจารีตประเพณีเป�นหลักใหญ� ซ่ึงกฎหมายทาง
ทะเลฉบับสําคัญท่ีมีหลายประเทศได# เข#าเป�นภาคี คือ อนุ สัญญา
สหประชาชาติว�าด#วยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ (United Nations 

Convention on the Law of the Sea 1982: UNCLOS) ท่ีกํ าหนด
หลักเกณฑ@เกีย่วกับสิทธ ิหน#าท่ี และเขตอํานาจของรัฐเกีย่วกบัการใช#ทะเล
ของประเทศสมาชิกในน�านน้ําอาณาเขตต�างๆ ท้ังในทะเลหลวง และน�านน้ํา
อาณาเขตของประเทศสมาชิก เขตเศรษฐกจิจําเพาะ และไหล�ทวปี รวมท้ัง
กําหนดหลักการท่ัวไปเกี่ยวกับการใช#ประโยชน@จากทรัพยากรจากทะเล 
ทรัพยากรท่ีมีชีวิต ทรัพยากรจากผิวดินและใต#ดิน ซ่ึง UNCLOS ถือเป�น
กฎหมายหลักท่ีใช#ในการกํากบัดูแลการใช#ทะเลและทรัพยากรทางทะเล
ทุกๆ ด#าน โดยมีผลบังคับใช#เม่ือ ๑๖ พ.ย.๑๙๙๔๑ ปCจจุบันมีประเทศ
ภาคี ๑๖๗ ประเทศ เช�น ออสเตรเลีย จีน อินโดนีเซีย และมี ๑๔ 
ประเทศท่ียังไม�ได#ให#สัตยาบัน เช�น อิหร�าน เกาหลีเหนือ ซ่ึงไทยได#ลง
นามแล#วเม่ือ ๑๐ ธ.ค.๑๙๘๒ และให#สัตยาบัน เม่ือ ๑๕ พ.ค.๒๐๑๑๒ 
ในขณะท่ีสหรัฐฯ ยังไม�ได#เข#าเป�นภาคีและให#สัตยาบันในอนุสัญญา
ดังกล�าวฯ  
 นอกจากนี้ เพ่ือเป�นการรักษาความปลอดภัยในการขนส�งทางทะเล มี
องค@กรทางทะเลระหว�างประเทศ(International Maritime Organiza-
tion: IMO) ทําหน#าท่ีในการดูแลจัดระเบยีบและสร#างมาตรฐานท่ีเกีย่วข#อง
กบัการรักษา/ ใช#ประโยชน@ทางทะเล ความปลอดภัย และกลไก ในการรักษา
ความปลอดภัยของการเดินเรือสินค#าในระดับนานาชาติ รวมท้ังท�าเรือโดยมี
กฎหมายสําคญั เช�น 
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ระดับ กลไก สมาชกิ ตัวอยPางประเทศ หมายเหตุ 
นานาชาติ UNCLOS 1982 ๑๖๗ ออสเตรเลีย จีน ไทย สหรัฐฯ ไม�เป�นสมาชิก 

กลไก 
ความรPวมมือ

ระดับภูมิภาค    

ARF ๒๖ แคนาดา รสัเซีย ไทย สหรัฐฯ ASEAN Maritime Forum 
ADMM ๑๐ อาเซียน Maritime Security 

ADMM Plus ๘ ญี่ปุsน นิวซีแลนด@ รัสเซีย สหรัฐฯ (บรูไนและนิวซีแลนด@เป�นเจ#าภาพร�วม) 
ReCAAP ๑๗ อาเซียน บังคลาเทศ จีน เดนมาร@ก ยกเว#นมาเลเซียและอินโดนีเซีย 

MALSINDO ๓ มาเลเซีย สิงคโปร@ อินโดนีเซีย การลาดตระเวนร�วม 

 การฝgกรPวม   

CARAT ๑๐ มาเลเซีย ฟ�ลิปป�นส@ ไทย สหรัฐฯ  -  
SEAEX THAMAL ๒ มาเลเซีย ไทย  - 

Blue STRIKE ๒ จีน ไทย - 
MSP Information Sharing Exercise  ๔ มาเลเซีย สิงคโปร@ อินโดนีเซีย ไทย ลาดตระเวนร�วม (ช�องแคบมะละกา) 



 - อนสัุญญาเพ่ือการปราบปรามการกระทําอนัมิชอบต�อความปลอดภัย
ในการเดินเรือ (Convention for the Suppression of Unlawful Acts 
Against the Safety of Maritime Navigations 1988: SUA  Convention)  
 - ประมวลข#อบงัคบัว�าด#วยการรักษาความปลอดภัยของเรือและท�าเรือ
ระหว�างประเทศ (International Ship and Port Facilities Security Code:  
ISPS Code)  
 - อนุสัญญาระหว�างประเทศว�าด#วยความปลอดภัยแห�งชีวิตทาง
ทะเล (International Convention for the Safety of Life at Sea: 
SOLAS) มีขึ้นหลังจากเหตุการณ@เรือไททานิคล�มในปv ค.ศ.๑๙๑๒ 
 กฎหมายท้ัง ๔ ฉบับ มีแนวคิดหลักเพ่ือปHองกันภัยคุกคามทางทะเล 
และปHองกันภัยจากการก�อการร#าย การกระทําอันเป�นโจรสลัด หรือการ
กระทําอื่นใดอันอาจก�อให#เกิดความไม�ปลอดภัยในการขนส�งทางทะเล
รวมถึงเพ่ือให#ม่ันใจว�าเรือขนส�งและท�าเรือมีการรักษาความปลอดภัย
อย�างเพียงพอและเหมาะสม จึงให#มีการตรวจค#นและการยับย้ังการกระทําท่ี
เป�นภัยคุกคามต�อความม่ันคง (detect and deter acts that threaten 
security)๓ นอกจากนี ้ยังมีกฎหมายอืน่ๆ ท่ีสนบัสนนุความม่ันคงทางทะเล 
เช�น จรรยาบรรณในการทําประมงอย�างรับผิดชอบ (Code of Conduct for 
Responsible Fishing) แผนปฏิบัติการระหว�างประเทศในการปHองกัน 
ปราบปราม ทําให#หมดไป ซ่ึงการทําประมงท่ีผิดกฎหมาย การไม�รายงาน 
และการไม�ปฏิบัติตามข#อบังคับ (International Plan of Action to 
Prevent, Deter, and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated 
Fishing: IPOA-IUU Fishing)๔ และอนุสัญญาว�าด#วยความหลากหลายทาง
ชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๓๕ (Convention on Biological Diversity: CBD) เป�นต#น 
 
�บทวิเคราะห 
กรอบความรPวมมือด2านความม่ันคงทางทะเลในภูมิภาคเอเชียแปซิฟuก 
 ภัยคุกคามความม่ันคงทางทะเลท่ีสําคัญในภูมิภาคเอเชียแปซิฟ�ก 
เช�น การกระทําอันเป�นโจรสลัด การปล#นเรือสินค#า และการลักลอบ   
ทําประมงผิดกฎหมาย เป�นต#น จากรายงานของสภาหอการค#านานาชาติ 
(International Chamber of Commerce:  ICC) และสํานกังานทางทะเล
ระหว�างประเทศ (International Maritime Bureau: IMB) พบว�าบริเวณ
ช�องแคบมะละกามีปCญหาโจรสลัดและการปล#นเรือสินค#าโดยปv ๒๐๑๕ 
มีการปล#นสะดมเรือถึง ๕๔ คร้ัง๕  ท้ังนี้ ในส�วนของอาเซียนก็ตอบสนอง
ต�อความม่ันงคงทางทะเลของโลก และมีมาตรการต�างๆ สนับสนนุ เช�น 
ในประชาคมการเมืองและความม่ันคงมีกรอบความร�วมมือของ ADMM 
และ ADMM Plus ซ่ึงปvนี้ (๒๐๑๖) บรูไนและนิวซีแลนด@เป�นเจ#าภาพหลัก
ร�วมกัน และมี ASEAN Maritime Forum ภายใต#กรอบของ ASEAN      
Regional Forum (ARF) ซ่ึงมีการรับรองแผนการดําเนินงานแล#วในการ
ประชุมคร้ังท่ี ๑๘ เม่ือเดือน ก.ค. ๒๐๑๑๖ รวมถึงมีการจัดต้ังข#อตกลง
ความร�วมมือระหว�างภูมิภาคด#านการต�อต#านโจรสลัดและการปล#นสะดม
กองเรือด#วยอาวุธในเอเชีย (Regional Cooperation Agreement on 
Combating Piracy and Armed Robbery against ships in Asia:   
ReCAAP) เพ่ือเป�นการแลกเปล่ียนข#อมูลทางด#านโจรสลัดร�วมกันในระดับ
รัฐบาล นอกจากนี้ ยังมีความร�วมมือ MALSINDO ซ่ึงเป�นการลาดตระเวน
บริเวณช�องแคบมะละการ�วมกันของ ๓ ประเทศ คือ มาเลเ ซีย 
อินโดนีเซีย และสิงคโปร@ รวมถึงไทยท่ีได#เข#าร�วมในการลาดตระเวนร�วม
ในการฝ~ก Malacca Strait Patrols Information Sharing Exercise ด#วย 
 
ประเทศไทยกับบทบาทด2านความม่ันคงทางทะเลในภูมิภาค 

   เอเชียแปซิฟ�กเป�นจุดยุทธศาสตร@ความม่ันคงทางทะเล ซ่ึงมีความ
พยายามในการจัดระเบยีบการใช#ทรัพยากรทางทะเลและสร#างความม่ันคง
ทางทะเลร�วมกนั ในขณะท่ีไทยมีหน�วยงานท่ีมีหน#าท่ีรับผิดชอบตามพ้ืนท่ี

เขตอํานาจปฏิบติัการในการรักษากฎหมาย อาทิ กองทัพเรือ กรมประมง 
และกรมทรัพยากรฯ ซ่ึงกองทัพเรือมีหน#าท่ีรับผิดชอบหลักต้ังแต�ทะเล
อาณาเขตจนถงึทะเลหลวงภายใต#กฎหมายระหว�างประเทศและกฎหมาย
ภายในประเทศ มี “ศูนย@ประสานงานการรักษาผลประโยชน@ทางทะเล
แห�งชาติ หรือ ศรชล.” (Thailand maritime Enforcement Coordinating 
Center: THAI-MECC) ท่ีมีหน#าท่ีปHองกันและปราบปรามการกระทําผิด
กฎหมายทางทะเลต�างๆ และกจิอืน่ๆ ท่ีได#รับมอบหมายในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ
และประสานกบัหน�วยราชการต�างๆ อย�างใกล#ชิด๗ ในขณะเดียวกนั ไทยมี
แผนความม่ันคงแห�งชาติทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๔ ท่ีได#กําหนด
กรอบการดําเนินงานด#านความม่ันคงทางทะเลและหน�วยงานรับผิดชอบ
ไว#อย�างชัดเจน รวมถงึการฝ~กทางทะเลร�วมกับมิตรประเทศ เช�น CARAT, 
SEAEX THAMAL และ BLUE STRIKE  

 
�บทสรุป 

  ความม่ันคงทางทะเลมีความสําคัญมากขึ้น และไทยต#องทันการ
เปล่ียนแปลงเพ่ือรับมือความม่ันคงทางทะเลร�วมกัน ท้ังเส#นทางเดินเรือ 
ทรัพยากร และผลประโยชน@ทางทะเล โดยความม่ันคงทางทะเลท่ีหลาย
ประเทศกําลังให#ความสนใจเพ่ือสร#างกรอบความร�วมมือระหว�างกัน ได#แก�  
การค#นหาและกู#ภัย (Search and Rescue: SAR) การบรรเทาภัยพิบัติ 
(Disaster Relief) มลพิษทางทะเล (Maritime Pollution) และการคุ#มครอง
การประมง (Fishery Protection)  โดยมีแนวโน#มการจัดต้ังองค@กรทาง 
ทะเลในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต#ร�วมกัน ซ่ึงยังมีรายละเอยีด 
ท่ีควรศกึษาเพ่ิมเติม เช�น กฎหมายท่ีเกีย่วข#อง ระบบการควบคมุบงัคบับญัชา 
และระบบการบริหารจัดการ ดังนั้น หน�วยงานท่ีเกี่ยวข#องของไทยควร
ศึกษา/ ทบทวนรายละเอยีดโครงสร#างการจัดองค@กรทางทะเลของประเทศ 
การจัดแบ�งโครงสร#างองค@กรทางทะเลท่ีเกี่ยวข#องใหม� เช�น หน�วยงานยาม
ชายฝC�ง (Coast Guard) รวมท้ังกรอบกฎหมายท่ีเกีย่วข#องท้ังในประเทศและ
ระหว�างประเทศ เช�น พ.ร.บ.ว�าด#วยสิทธิการประมงในเขตการประมงไทย 
พ.ศ. ๒๔๘๒ กับ IPOA-IUU Fishing รวมถึงกฎหมายเกี่ยวกับความม่ันคง
หรือความสงบเรียบร#อยทางทะเล เช�น พ.ร.บ. ให#อํานาจทหารเรือ
ปราบปรามการกระทําผิดบางอย�างทางทะเล พ.ศ. ๒๔๙๐ โดยควรมีการ
ทบทวนและปรับให#สอดคล#องกับ UNCLOS 1982 และกฎหมายระหว�าง
ประเทศอื่นๆ เพ่ือให#มีความครอบคลุมสิทธิของไทยในระดับนานาชาติ 
รวมท้ังสามารถรองรับการจัดต้ังองค@กรทางทะเลในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต#ร�วมกัน รวมท้ังยังเป�นการเตรียมความพร#อมของ
ประเทศเพ่ือรับมือกับสถานการณ@ความม่ันคงทางทะเลท่ีซับซ#อนและ
หลากหลายมากขึน้ในอนาคต...� 
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