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ค�ำน�ำ

	 ประเทศไทยมีอาณาเขตติดต่อทางทะเลเป็นบริเวณกว้างและอยู่ใกล ้
เส้นทางคมนาคมขนส่งทางทะเลของโลก	 ส่งผลให้ประเทศไทยเป็นพื้นที ่
อ่อนไหวที่จะสามารถประสบภัยคุกคามทางทะเลได้	 รวมทั้งสภาวะแวดล้อม
ความมัน่คงมคีวามเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็	ซึง่กองทพัเรอืเป็นหน่วยงานหลกั
ส�าคัญท่ีมีบทบาทในการปกป้องรักษาเอกราชและอธิปไตยของชาติทางทะเล
และพืน้ทีท่างบกทีไ่ด้รบัมอบหมายให้รบัผดิชอบ	จงึต้องตระหนกัและรูเ้ท่าทนั
การเปลี่ยนแปลง	 รวมทั้งสามารถปฏิบัติตามบทบาทที่ได้รับอย่างสอดคล้อง	
ดังนั้น	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องเตรียมก�าลังในการปกป้องผลประโยชน ์
แห่งชาตทิางทะเล	(Maritime	National	Interests)	และรับมือกบัสถานการณ์
และภัยคุกคามทุกรูปแบบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต	ควรมีการเตรียมความพร้อม
ทั้งทางด้านการปรับองค์กร	 การพัฒนาองค์ความรู้	 และการจัดก�าลังพล	 
เพื่อรับมือกับสภาวะแวดล้อมที่มีความเปลี่ยนแปลงในอนาคต	
	 ในการน้ี	 ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์	 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ	 
ในฐานะหน่วยงานด้านความมัน่คงและ	คลงัสมองของกองทพัไทย	ได้ตระหนกั
ถงึความส�าคญัดงักล่าว	จงึได้จดัท�าเอกสารศกึษาเฉพาะกรณี	เรือ่ง	“ยทุธศาสตร์
และการพัฒนาขีดความสามารถก�าลังทางเรือ”	 เพ่ือท�าการศึกษาและจัดท�า 
ข้อเสนอแนวทางการพฒันาขดีความสามารถก�าลงัทางเรอืได้อย่างเหมาะต่อไป 

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์	
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

สิงหาคม	2560





สำรบัญ

	 	 	 หน้า
ส่วนที่ 1 บทน�ำ 1
	 	 1.1	ความเป็นมา	 1
	 	 1.2	วัตถุประสงค์	 5
	 	 1.3	วิธีการด�าเนินการศึกษา	 5
	 	 1.4	ขอบเขตของการศึกษา	 6
	 	 1.5	ผลที่ได้รับ	 6

ส่วนที่ 2 กำรตรวจสอบสภำวะแวดล้อมด้ำนควำมมั่นคงทำงทะเล 7
	 	 2.1	ความท้าทายความมั่นคงทางทะเล	 7
		 	 	 2.1.1	ความเปลี่ยนแปลงของบริบท	 8
	 	 	 	 ความมั่นคงในระดับโลก	
							 	 	 2.1.2	ความเปลี่ยนแปลงของบริบท	 10
	 	 	 	 ความมั่นคงในระดับภูมิภาค
							 	 	 2.1.3	ความเปลี่ยนแปลงของบริบท	 12
	 	 	 	 ความมั่นคงภายในประเทศ
	 	 2.2	ทิศทาง	แนวโน้ม	และการรักษาสมดุล	 15
	 	 	 ของอ�านาจก�าลังรบทางเรือในภูมิภาค
	 	 	 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
	 	 2.3	การรักษาสมดุลของอ�านาจก�าลังรบ	 25
	 	 	 ทางเรือของประเทศไทย



ส่วนที่ 3 ยุทธศำสตร์และกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถก�ำลังทำงเรือ 29
	 	 3.1	ยุทธศาสตร์และนโยบายที่เกี่ยวข้องของประเทศไทย	 30
		 	 	 3.1.1	 ยุทธศาสตร์	บทบาท	และ	 31
	 	 	 	 ภารกิจของกองทัพเรือ
	 		 	 3.1.2	 กรณีศึกษาพื้นที่ทัพเรือภาคที่	2	จ.สงขลา	 32	
	 	 3.2	การพัฒนาขีดความสามารถก�าลังทางเรือที่ต้องการ	 36

ส่วนที่ 4 บทสรุปและข้อเสนอเพิ่มเติม 49



เอกสารศึกษาเฉพาะกรณี เรื่อง ยุทธศาสตร์และการพัฒนาขีดความสามารถกำาลังทางเรือ 1

ส่วนที่ 1
บทน�ำ

1.1 ควำมเป็นมำ
	 ประเทศไทยมีแผ่นดินติดกับทะเล	2	ด้าน	คือ	ด้านตะวันตกเป็นทะเล
อันดามันและช่องแคบมะละกา	 ส่วนด้านตะวันออกเป็นอ่าวไทย	 มีพื้นท่ีเขต
ทางทะเลประมาณ	 320,000	 ตารางกิโลเมตร	 มีความยาวชายฝั่งทะเล	 
รวม	 3,010	 กิโลเมตร	 แยกเป็นด้านอ่าวไทย	 1,972.5	 กิโลเมตร	 และ 
ด้านอันดามัน	1,037.5	กิโลเมตร	การแบ่งทะเลของไทยประกอบด้วย	น่านน�้า
ภายใน	(Internal	Waters)	ทะเลอาณาเขต	(Territorial	Sea)	เขตต่อเนื่อง	
(Contiguous	 Zone)	 	 	 เขตไหล่ทวีป	 (Continental	 Shelf	 Zone)	 และ 
เขตเศรษฐกจิจ�าเพาะ	(Exclusive	Economic	Zone	-	EEZ)	และเมือ่พจิารณา
ทีต่ัง้ทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทยแล้วจะเหน็ได้ว่าน่านน�า้อ่าวไทยมลีกัษณะ
เป็นกึง่ปิด	(Semi	Enclosed	Sea)	ทีห้่อมล้อมด้วยน่านน�า้ทีเ่ป็นเขตเศรษฐกจิ
จ�าเพาะของประเทศต่างๆ	ถึง	2	ชั้น	ด้านอ่าวไทยชั้นใน	คือ	ประเทศกัมพูชา	
เวยีดนาม	และมาเลเซยี	และช้ันนอก	คอื	ประเทศจีน	อนิโดนเิซีย	และฟิลิปปินส์	
ส่วนทางด้านตะวันตก	 ในส่วนของพ้ืนที่ตอนเหนือของช่องแคบมะละกาถูก 
โอบล้อมด้วยน่านน�้าของประเทศมาเลเซีย	และอินโดนีเซีย	ส่วนพื้นที่ตอนบน
ในส่วนของทะเลอันดามันถูกโอบล้อมด้วยน่านน�้าของประเทศอินเดียและ 
เมียนมา	 มีการประเมินว่าผลประโยชน์ทางทะเลของประเทศไทยมีไม่ต�่ากว่า	
17.9	 ล้านล้านบาทต่อปี	 โดยจากข้อมูลตัวเลข	ณ	ปี	 2555	 และในปี	 2557	
ประมาณ	24	ล้านล้านบาทต่อปี	ตามการประเมนิยทุธศาสตร์ใน	10	ปีข้างหน้า
ของกองทพัเรือ	ทะเลยังเป็นเส้นทางล�าเลยีงขนส่งสนิค้าและเส้นทางคมนาคม
ทางทะเล	ประกอบกบัมทีรพัยากรใต้ทะเลทีม่มีลูค่า	ได้แก่	น�า้มัน	ก๊าซธรรมชาติ	
และแร่ธาตุ	 รวมทั้งทะเลยังเป็นแหล่งอาหารที่ส�าคัญของไทย	 ตลอดจนทะเล
ไทยและบรเิวณชายฝ่ังยงัมภีมูปิระเทศทีส่วยงามเป็นแหล่งท่องเทีย่วทีม่มีลูค่า
ทางเศรษฐกจิ	ผลประโยชน์ทางทะเลของประเทศไทยไม่จ�ากดัอยูเ่ฉพาะภายใน
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พื้นที่เขตทางทะเลของประเทศไทยเท่าน้ัน	 ยังรวมถึงไปถึงทะเลหลวง	 และ 
เขตทางทะเลของประเทศอื่นๆ	ที่สามารถท�าความตกลงกันได้	นับได้ว่าทะเล
เป็นแหล่งท่ีมาของก�าลังอ�านาจทางการเมือง	 เศรษฐกิจ	 สังคมจิตวิทยา	 
ทหาร	วทิยาศาสตร์	เทคโนโลย	ีพลงังาน	และสิง่แวดล้อม	ท่ีส่งเสริมความมัน่คง
และความมั่งคั่งของชาติ	 ซึ่งในอนาคตพลังอ�านาจของชาติท่ีมาจากทะเล 
จะยิ่งทวีความส�าคัญมากขึ้น1 
	 นอกจากความส�าคัญด้านความมั่นคงทางทะเลแล้ว	 ประเทศไทย 
มีชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านโดยมีล�าน�้าโขงเป็นพรมแดนธรรมชาติ 
ทีส่�าคญั	ทัง้น้ีในอดตีพบว่าประสบปัญหาการลกัลอบเข้าเมอืง	 การค้ายาเสพตดิ	
และการกระท�าผิดกฎหมายต่าง	 ๆ	 โดยใช้แม่น�้าโขงเป็นช่องทางการลักลอบ
ผ่านเข้า	-	ออก	และล�าเลียงผ่านเข้าสู่ประเทศมาโดยตลอด	ดังนั้น	กองทัพเรือ
จึงมีหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามล�าแม่น�้าโขง	(นรข.)	ซึ่งเป็นหน่วย
เฉพาะกิจขึ้นตรงต่อ	 นรข.	 และ	 ศปก.ทร.	 การปฏิบัติทางด้านยุทธการ	 ทร.	 
มอบหมายให้ขึ้นการควบคุมทางยุทธการกับ	กกล.สุรศักดิ์มนตรี	โดยมีภารกิจ
ป้องกันและปราบปรามการกระท�าผิดกฎหมาย	 คุ้มครอง	 และช่วยเหลือ
ประชาชนจากภัยพิบัติต ่างๆ	 ตามหลักมนุษยธรรมในพ้ืนที่ รับผิดชอบ	 
เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยตามล�าแม่น�้าโขง	 รวมทั้งสนับสนุนก�าลังทางบก
ในการรักษาความมั่นคงและป้องกันประเทศ	 ดังนั้น	 กองทัพเรือจึงปฏิบัติ
ภารกิจและมีบทบาทในด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยตามล�าแม่น�้าโขง	
และตลอดแนวชายฝั่งแม่น�้าโขงในพื้นที่รับผิดชอบเป็นหลัก	 โดยมุ่งเน้นและ 
ให้ความส�าคัญต่อการปฏิบัติในการป้องกันและปราบปรามการกระท�า 
ผิดกฎหมาย	 ที่จะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย	 และ
การกระท�าอืน่ๆ	ทีไ่ม่ชอบด้วยกฎหมาย	คุม้ครองและช่วยเหลือประชาชนจาก

1 ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ,	แผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล	(พ.ศ.2558	–	2564),	

หน้า	1
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ภาพที่	1	เส้นทางคมนาคมทางทะเลที่ส�าคัญ
ที่มา	:	https://www.slideshare.net/ParthDave10/vasan-415863883 

	 อย่างไรก็ดี	ในส่วนของความมั่นคงทางทะเลที่ประเทศไทยมีอาณาเขต
ติดต่อทางทะเลเป็นบริเวณกว้างและอยู่ใกล้เส้นทางคมนาคมขนส่งทางทะเล
ของโลก	 ส่งผลให้ประเทศไทยเป็นพื้นที่อ่อนไหวที่จะประสบภัยคุกคาม 
ทางทะเล	 ซึ่งภัยคุกคามความมั่นคงทางทะเลในปัจจุบันที่ถือเป็นความมั่นคง
ร่วมกันของนานาชาติ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่มีการขนส่งและเดินเรือ 
ทางทะเลผ่านเส้นทางคมนาคมทางทะเลที่ยังมีภาวะคุกคามอยู ่	 เช ่น	 

2	 ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์	 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ.	 สรุปผลกำรเดินทำงเข้ำพื้นที ่
เก็บรวบรวมข้อมูลสนับสนุนกำรวิจัย.	วันที่	27	ก.พ.	-	2	มี.ค.60	ณ	จ.นครราชสีมา	จ.สุรินทร์	
จ.อุดรธานี	และ	จ.หนองคาย
3 Increasing presence of China in the Indian Ocean Strategy and Security 
implications for India.	 Commodore	 RS	 Vasan	 IN	 (Retd)	 Head,	 Strategy	 and	 
Security	Studies	Center	for	Asia	Studies,	Chennai.

ภัยพิบัติต่างๆ	 ด้วยหลักมนุษยธรรม	 รวมทั้งการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี
ต่อประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วย2 
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การกระท�าอันเป็นโจรสลัด	 การปล้นสะดมเรือสินค้า	 การลักลอบค้า 
สิง่ผดิกฎหมาย	การค้ามนษุย์	และการประมงผดิกฎหมาย	เป็นต้น	ซึง่กองทพัเรอื
เป็นหน่วยงานหลกัส�าคญัทีม่บีทบาทในการปกป้องรกัษาเอกราชและอธปิไตย 
ของชาติทางทะเลและพื้นที่ทางบกที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ	 จึงต้อง
ตระหนักและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง	 รวมทั้งสามารถปฏิบัติตามบทบาท 
ทีไ่ด้รบัอย่างสอดคล้อง	ดงันัน้	หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องจะต้องเตรียมก�าลังในการ
ปกป้องผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล	 (Maritime	 National	 Interests)	 
ซึ่งหมายถึง	 ผลประโยชน์ของประเทศอันพึงได้รับโดยการแสวงหาและ 
การใช้ทรัพยากรต่างๆ	 จากทะเล	 หรือใต้ดินท้องทะเล	 หรืออากาศเหนือ 
ท้องทะเลโดยตรงและโดยอ้อมในการด�าเนินการใดๆ	 เพื่อให้เกิดประโยชน ์
แห่งชาติขึ้นมา	 เพื่อการด�ารงคงอยู่ของประเทศท่ีจะใช้ทะเลได้อย่างอิสระ	
ปลอดภัย	 และสามารถสร้างความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืน4 

และรับมือกับสถานการณ์และภัยคุกคามทุกรูปแบบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต	
	 จากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ด้านความมั่นคงทางทะเลและ 
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบ	 ย่อมส่งผลกระทบต่อบริบท 
สภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ทั้งในเชิงพื้นที่และเชิงนโยบาย	และเพื่อให้เกิด
ความสอดคล้องกบัการขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์ชาต	ิ20	ปี	ยทุธศาสตร์การป้องกนั
ประเทศ	กระทรวงกลาโหม	พ.ศ.	2560	-	2579	และยุทธศาสตร์ทหาร	ระยะ	
20	 ปี	 (2560	 -	 2579)5	 ดังนั้น	 หน่วยงานที่เก่ียวข้องต่างๆ	 ได้มีการเตรียม 
ความพร้อมทั้งทางด้านการปรับองค์กร	 การพัฒนาองค์ความรู้	 และการ 
จัดก�าลังพล	 เพ่ือรับมือกับสภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคงที่มีความ
เปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามในอนาคต	

4  ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ,	แผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล	(พ.ศ.2558	–	2564),	
หน้า	4
5	 ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์	 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ.	 การอบรมปฐมนิเทศนายทหาร 
ชั้นนายพลของกองทัพไทย	 รุ่นที่	 38.	ยุทธศำสตร์ทหำร ระยะ 20ปี (2560-2579).	 28-30	 
พ.ย.59
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	 ในการน้ี	 ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์	 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ	 
ในฐานะหน่วยงานด้านความมัน่คงและ	คลงัสมองของกองทพัไทย	ได้ตระหนกั
ถงึความส�าคญัดงักล่าว	จงึได้จดัท�าเอกสารศกึษาเฉพาะกรณี	เรือ่ง	“ยทุธศาสตร์
และการพัฒนาขีดความสามารถก�าลังทางเรือ”	 เพ่ือท�าการศึกษาและจัดท�า 
ข้อเสนอแนวทางการพฒันาขดีความสามารถก�าลงัทางเรอืได้อย่างเหมาะต่อไป 

1.2 วัตถุประสงค์
	 1.2.1	เพื่อวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคงทางทะเล
	 1.2.2		เพือ่ศึกษายทุธศาสตร์และขีดความสามารถก�าลงัทางเรอืในปัจจบุนั
	 1.2.3	เพือ่จดัท�าข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาขดีความสามารถก�าลัง
ทางเรือ

1.3 วิธีกำรด�ำเนินกำรศึกษำ 
	 ใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ	 โดยคณะผู้ศึกษาจะด�าเนินการศึกษาตาม 
ขั้นตอน	ดังนี้
	 1.3.1	การเก็บรวบรวมข้อมูลแบ่งเป็น	 2	 ส่วน	 ได้แก่	 การเก็บรวบรวม
ข้อมูลทุติยภูมิและข้อมูลปฐมภูมิ		
	 	 1.3.1.1	 ข้อมูลทุติยภูมิ	 ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
จากเอกสารวิชาการ	 งานวิจัย	 บทความ	 สื่อส่ิงพิมพ์	 และส่ืออิเล็กทรอนิกส์	 
รวมทั้งสรุปการประชุมสัมมนา	 ได้แก่	 การสนทนาปัญหายุทธศาสตร์	 ครั้งที่	
3/60	เรือ่ง	“การน�าเสนอยทุธศาสตร์และแนวทางการพฒันาขดีความสามารถ
ก�าลังทางบก	ก�าลังทางเรือ	และก�าลังทางอากาศ”	เมื่อวันจันทร์ที่	24	ก.ค.60	
เวลา	1330	–	1600	ณ	ห้องประชุม	ศศย.
	 	 1.3.1.2	 ข้อมูลปฐมภูมิ	 โดยการลงพ้ืนที่เก็บรวบรวมข้อมูลด้วย 
วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ	 ได้แก	่ ผู้แทนกรมยุทธการทหารเรือ	
(ยก.ทร.),	 หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามล�าแม่น�้าโขงเขตหนองคาย			
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(นรข.เขตหนองคาย),	ทัพเรือภาคที่	2	(ทรภ.2)	และฐานทัพเรือสงขลา	รวมทั้ง			
การสังเกตแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่เป้าหมาย	ได้แก่	นรข.เขตหนองคาย,	ทรภ.
2	และฐานทัพเรือสงขลา
	 1.3.2	การวิเคราะห์	และการสรุปผลการศึกษา

1.4 ขอบเขตของกำรศึกษำ
	 การศึกษาครั้งนี้มุ่งศึกษาและประเมินสภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคง
ทางทะเล	ยุทธศาสตร์/	นโยบาย	และขีดความสามารถก�าลังทางเรือในห้วงปี	
พ.ศ.2560-2579	 โดยมีระยะเวลาในการศึกษา	 3	 เดือนระหว่างห้วงเดือน
พฤษภาคม	 -	 เดือนกรกฎาคม	 2560	 ทั้งนี้	 เอกสารศึกษาเฉพาะกรณีฉบับนี	้ 
ได้แบ่งการน�าเสนอเนื้อหาเป็น	4	ส่วน	ได้แก่	
	 ส่วนที่	1	 บทน�า	
	 ส่วนที่	2	 วิเคราะห์สภาวะแวดล้อมความมั่นคงทางทะเล
	 ส่วนที่	3	 ยุทธศาสตร์และการพัฒนาขีดความสามารถก�าลังทางเรือ	
	 ส่วนที่	4	 บทสรุปและข้อเสนอเพิ่มเติม

1.5 ผลที่ได้รับ
	 1.5.1	กองทัพไทยสามารถน�าข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาขีดความสามารถ
ก�าลังทางเรอืให้สามารถรองรบักบัภยัคุกคามทีอ่าจจะเกดิข้ึนในอนาคตได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
	 1.5.2	สังคมและประเทศชาติโดยรวมจะเกิดความเข้มแข็ง	 เนื่องจาก 
การมีหน่วยงานความมั่นคงและกองทัพที่มีความพร้อมรับมือกับภัยคุกคาม 
ที่เกิดขึ้น	พร้อมกับขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในด้านความมั่นคง
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ส่วนที่ 2

กำรตรวจสอบสภำวะแวดล้อมด้ำนควำมมั่นคงทำงทะเล

2.1 ควำมท้ำทำยควำมมั่นคงทำงทะเล
	 ความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล	 หมายถึง	 “การที่ประเทศชาติม ี
สภาวะแวดล้อมทางทะเลที่เอื้อต่อการด�าเนินกิจกรรมต่างๆ	 ทางทะเลได้ 
อย่างเสร	ีปลอดภยั	และเหมาะสม	จนน�าไปสูก่ารบรรลุผลประโยชน์ของชาติ”6  
ทัง้นี	้ภยัคกุคามความมัน่คงทางทะเลทีถ่อืเป็นความม่ันคงร่วมกนัของนานาชาติ	
โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่มีการขนส่งและเดินเรือผ่านเส้นทางคมนาคม 
ทางทะเลทีย่งัมภีาวะคุกคามอยู	่เช่น	การกระท�าอนัเป็นโจรสลดั	การปล้นสะดม
เรือสินค้า	 การลักลอบค้าสิ่งผิดกฎหมาย	 การค้ามนุษย์	 และการประมง 
ผิดกฎหมาย	 เป็นต้น	 ซึ่งในส่วนของประเทศไทยท่ีติดกับทะเลท้ัง	 2	 ด้าน	 
คือ	 ด้านตะวนัตกเป็นทะเล	อนัดามนัและช่องแคบมะละกา	 ส่วนด้านตะวนัออก 
เป็นอ่าวไทย	 ซึ่งมีผลประโยชน์ทางทะเลมหาศาล	 ในส่วนท่ี	 2	 นี้จะเป็น 
การส�ารวจสภาวะแวดล ้อมความมั่นคงทางทะเลท่ีส ่งผลกระทบกับ 
ผลประโยชน์และความมั่นคงแห่งชาติของประเทศไทย	
	 ทั้งน้ี	 ความม่ันคงทางทะเลเป็นประเด็นที่หลายประเทศทั้งในระดับ
นานาชาต	ิและประเทศสมาชกิอาเซยีนได้ตระหนกัร่วมกนั	อกีทัง้ยงัมอีงค์การ
ทางทะเลระหว่างประเทศ	 (International	Maritime	Organization	 หรือ	
IMO)	 เป็นหน่วยงานกลางทางทะเลที่หลายประเทศเข้าเป็นสมาชิกรวมถึง
ประเทศไทย	ทัง้น้ี	ภยัคกุคามความมัน่คงทางทะเลเป็นภยัคกุคามร่วมของหลาย
ประเทศสมาชิกในอาเซียน	โดยเป็นหนึ่งในกรอบความร่วมมือ	ADMM	และมี	
ASEAN	 Maritime	 Forum	 เนื่องจากปัจจุบันบริเวณช่องแคบมะละกา 
ที่เป็นเส้นทางเดินเรือส�าคัญที่ยังมีปัญหาเร่ืองโจรสลัดเช่นกันซึ่งไทยควร 

6		ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ,	แผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล	(พ.ศ.2558	–	2564),	
หน้า	1
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สร้างความร่วมมือด้านการศึกษาเพื่อเป็นช่องทางในการกระชับความสัมพันธ์	
และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างใกล้ชิด
มากยิ่งขึ้น7 
	 การวเิคราะห์สภาวะแวดล้อมความมัน่คงทางทะเลทัง้	3	ระดับ	คอื	ระดับ
โลก	ระดบัภมูภิาค	และภายในประเทศ	และแบ่งภยัคกุคามออกเป็นภยัคกุคาม
ตามแบบ	และภัยคกุคามไม่ตามแบบ8		นอกจากนี	้ยงัมสีถานการณ์ความมัน่คง
ตามล�าน�้าโขงท่ีเป็นประเด็นอ่อนไหวสามารถน�าไปสู่ความขัดแย้งต่อกันได	้ 
เช่น	เรือ่งเขตแดนทีย่งัไม่ชดัเจน	และปัญหาเกาะดอนในล�าแม่น�า้โขง	แนวโน้ม
สถานการณ์ในภาพรวมถือได้ว่า	 ไม่น่าจะมีการใช้ก�าลังทางทหารขนาดใหญ่ 
ในการเข้าแก้ไขปัญหา	มเีพยีงกองก�าลงัทหารชายแดนระดับกองร้อย	เพือ่ดูแล
รักษาความเรียบร้อยตามชายแดน	 และใช้เป็นเคร่ืองมือเฝ้าระวังความ
เคลือ่นไหวจากประเทศฝ่ังตรงข้าม	รวมทัง้เข้ายดึครองพืน้ทีเ่กาะดอน	ในแม่น�า้
โขงที่ยังไม่ชัดเจนเรื่องเส้นเขตแดน	เพื่อแสดงกรรมสิทธิ์เหนือพื้นที่	เกาะดอน	
ซึ่งจะส่งผลให้ได้เปรียบต่อการปักปันเขตแดนในอนาคตต่อไป9	 โดยม ี
รายละเอียด	ดังนี้
 2.1.1 ควำมเปลี่ยนแปลงของบริบทควำมมั่นคงในระดับโลก
	 	 •	 ความมั่นคงตามแบบ	ได้แก่	
	 	 	 (1)	การรักษาดุลยภาพเส้นทางเดินเรือที่ส�าคัญ	อาทิ	ช่องแคบ
ฮอร์มุซ	 ซึ่งเป็นเส้นทางผ่านเข้าออกช่องทางเดียวของรัฐในตะวันออกกลาง	
ช่องแคบมะละกา	ซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าและพลังงานของหลายประเทศ
ในทวีปเอเชีย	 และทะเลจีนใต้	 ซึ่งเป็นแหล่งทรัพยากรและเส้นทางเดินเรือ
ส�าคัญทั้งของประเทศเอเชียตะวันออกและสหรัฐอเมริกา	

7	ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์	สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ.	สรุปผลการศึกษาหลักสูตร	Regional	
Exclusive	Economic	Zone	protection	Officers	 (export)	Course.	 โรงแรม	Pullman	
นครดานัง	สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม	ระหว่าง	9-13	พ.ค.59
8	เอกสารประกอบการบรรยายร่างแนวทางการจดัท�ายทุธศาสตร์	20	ปีของกองทพัเรอื,	หน้า	13,	2560
9	 ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์	 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ.	 สรุปผลการเดินทางเข้าพื้นที่เก็บ
รวบรวมข้อมูลสนับสนุนการวิจัย.	 วันที่	 27	 ก.พ.	 -	 2	 มี.ค.60	ณ	 จ.นครราชสีมา	 จ.สุรินทร์	
จ.อุดรธานี	และ	จ.หนองคาย
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	 	 	 (2)	สถานการณ์การเผชิญหน้าในทะเลจีนใต้	 ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีท่ีมี
การแข่งขันและความขัดแย้งระหว่าง	2	มหาอ�านาจ	คือ	จีนและสหรัฐฯ	รวม
ทัง้การอ้างสทิธเิหนอืบริเวณหมูเ่กาะสแปรตลย์ีและพาราเซล	 จึงมแีนวโน้มในการ
เข้ามาของมหาอ�านาจและการสะสมก�าลังทางเรือของหลายประเทศใน 
แถบเอเชียแปซิฟิก	ซึ่งอาจจะน�ามาสู่สถานการณ์ตึงเครียดได้
	 	 •	 ความมั่นคงไม่ตามแบบ	ได้แก่	
	 	 	 (1)	การก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ	 ที่มีแนวโน้ม 
ขยายตวัมากข้ึน	ประกอบกบัการพฒันาท่ีมคีวามรวดเรว็ของอาวธุท�าลายล้างสงู	
ในขณะทีก่ารบรหิารจดัการความมัน่คงทางทะเลซึง่มคีวามยากในการควบคมุ	
ทะเลจึงสามารถเป็นท่ีกบดานของกลุ่มผู้ก่อการร้าย	 เส้นทางขนส่งอาวุธและ
เป้าหมายในการปฏิบัติการได้	
	 	 	 (2)	การกระท�าอันเป็นโจรสลัด	 การปล้นเรือสินค้า	 ทั้งนี ้
จากรายงานของสภาหอการค้านานาชาติ	 (International	 Chamber	 of	
Commerce:		ICC)	และส�านักงานทางทะเลระหว่างประเทศ	(International	
Maritime	 Bureau:	 IMB)	 พบว่าบริเวณช่องแคบมะละกามีปัญหาโจรสลัด 
และการปล้นเรือสินค้าโดยปี	2015	มีการปล้นสะดมเรือถึง	54	ครั้ง10 

10	 Piracy	 in	 the	 Malacca	 Strait:	 Can	 ASEAN	 Respond?.	 http://thediplomat.
com/2015/07	/piracy-in-the-malacca-strait-can-asean-respond/

“ควำมมั่นคงทำงทะเล”
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 2.1.2 ควำมเปลี่ยนแปลงของบริบทควำมมั่นคงในระดับภูมิภำค 
	 	 •	 ความมั่นคงตามแบบ	ได้แก่	
	 	 	 (1)	วิกฤตคาบสมุทรเกาหลีที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นจากท่าท ี
ที่แข็งกร้าวของเกาหลีเหนือ	 ซึ่งอาจใช้แผนการยิงขีปนาวุธพิสัยกลางถึง 
พสิยัไกลเพ่ือโจมตรีอบเกาะกวม	อนัเป็นทีต่ัง้ของฐานทพัสหรฐัฯ	ในมหาสมทุร
แปซิฟิกและมีเครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์ประจ�าการอยู่หลายล�า	
	 	 	 (2)	พืน้ทีทั่บซ้อนทางทะเล	อาทิ	กรณไีทยกบัประเทศเวยีดนาม	
ซึ่งปัจจุบันมีการลักลอบท�าการประมงของเรือประมงเวียดนามการรุกล�้า 
น่านน�้าไทยโดยเรือประมงเวียดนามที่มีการลักลอบเข้ามาท�าการประมง	 
มีการปรับเปลี่ยนคุณลักษณะของเรือให้ใกล้เคียงกับเรือไทย	 มีแนวโน้ม 
ความเป็นไปได้ว่าเรือประมงของเวียดนามจะลักลอบเข้ามาปฏิบัติการข่าว 

ด้วยการส�ารวจข้อมลูทางอทุกศาสตร์	
เช่น	 พื้นท้องทะเล	 ความลึก	 และ 
วงรอบการลาดตระเวนของ	 ทร.	
รวมทั้งกรณีไทยกับมาเลเซีย	พบว่า
มี ป ั ญหาจาก เ รื อป ระม ง ไทย 
ที่ลักลอบเข้าไปจับสัตว์น�้าในเขต
มาเลเซีย	
   

	 	 	 (3)	ความไม่ชัดเจนของเส้นเขตแดนตามล�าน�้าโขง	ซึ่งเป็นเรื่อง
ละเอยีดอ่อนท่ีอาจก่อให้เกดิข้อพพิาทหรอืข้อขดัแย้งระหว่างไทยกบั	สปป.ลาว
ได้	เน่ืองจากอนสุญัญาสยาม	-	ฝรัง่เศส	ค.ศ.1926	(พ.ศ.2469)	และความตกลง
สยาม	 -	 ฝรั่งเศส	 ค.ศ.1904	 รวมทั้งสนธิสัญญาสยาม	 -	 ฝร่ังเศส	 ค.ศ.1907	
ตลอดจนแผนท่ีที่จัดท�าข้ึนตามความตกลงทุกฉบับที่ยังไม่มีความชัดเจน 
ในทางปฏิบัติ	 จนกว่าจะมีการปักปันเขตแดนที่ชัดเจน	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
คือปัญหาเส้นเขตแดนพื้นที่ทางน�้า	 ที่ฝ่ายลาวได้มีการปฏิบัติท่ีแสดงเจตนา 
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ถงึการครอบครอง	หรอืเป็นกรรมสทิธิเ์หนอืดนิแดนบรเิวณ	เกาะดอน	ในล�าน�า้
โขงในพื้นที่รับผิดชอบ
	 	 •	 ความมั่นคงไม่ตามแบบ	ได้แก่	
	 	 	 (1)	ปัญหาส่ิงแวดล้อมและภัยพบิติัธรรมชาติ	ซ่ึงมลพษิทางทะเล
ส่วนใหญ่เกิดจากการกระท�าของมนุษย์	 เช่น	
เรอืขนส่งหรือแท่นขุดเจาะน�า้มนัเกดิอบัุตเิหตุ	
ท�าให้เกิดการรั่วไหลของน�้ามันกลางทะเล	 
ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมท้ังบริเวณ
ชายฝั่ง	 และใต้ทะเล	 การท�าประมง	 ระบบ 
การเดินเรือ	และการท่องเที่ยว	รวมทั้งระบบ
เศรษฐกิจของประเทศโดยรวม
	 	 	 (2)	การประมงผิดกฎหมาย/	 รุกล�้าน่านน�้าประเทศเพื่อนบ้าน	
เพื่อเข้าไปลักลอบท�าประมง	 รวมถึงการท�าประมงอย่างขาดความรับผิดชอบ	
การประมงท่ีผิดกฎหมาย	 ขาดการรายงานและไร้การควบคุม	 (Illegal	 
Unreported	and	Unregulated	fishing	-	IUU)	
	 	 	 (3)		การแบ่งปันผลประโยชน์ในพื้นที่พัฒนาร่วม	ไทย-มาเลเซีย	
(Joint	 Development	 Area	 :	 JDA)	 ที่ก�าลังจะหมดสัญญาลง	 โดย	 JDA	 
เป็นพ้ืนทีเ่ขตไหล่ทวปีบรเิวณอ่าวไทยตอนล่างทีป่ระเทศไทยและมาเลเซยีต่าง
อ้างสิทธิทับซ้อนกัน	โดยในปี	2522	รัฐบาลทั้งสองประเทศได้ลงนามในบันทึก
ความเข้าใจเพื่อก่อตั้งองค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย	 (Malaysia-Thailand	 Joint	
Development	 Area	 :	MTJA)	 เพื่อบริหารจัดการพื้นที่อ้างสิทธิทับซ้อนนี้	
และตกลงที่จะพัฒนาปิโตรเลียมร่วมกัน 
โดยใช้หลักการแบ่งผลประโยชน์และค่า 
ใช้จ่ายเท่ากันทั้งสองฝ่าย	 ทั้งน้ี	 ข้อตกลง 
ดังกล่าวก�าลังจะหมดสัญญาลงในปี	 2568	 
อันอาจน�ามาสู่การแบ่งปันผลประโยชน์ที่ 
ไม่ลงตัวของทั้งสองประเทศอีกครั้ง	 ดังนั้น	 
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ในระดับนโยบายจะต้องพิจารณาวางแผนรองรับอย่างชัดเจนเพ่ือด�าเนินการ
ต่อไป	
	 	 	 (4)	การลักลอบล�าเลียง/	 ค้ายาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้าน	
โดยน�าข้ามล�าแม่น�้าโขงเข้ามาในพื้นที่	 จ.เลย	 จ.หนองคาย	 และ	 จ.บึงกาฬ	 
แล้วลักลอบน�าเข้าไปจ�าหน่ายในพ้ืนที่ตอนในของประเทศได้ทวีความรุนแรง
มากขึ้น	 เนื่องจากมีสิ่งจูงใจคือค่าตอบแทนที่ค่อนข้างสูง	 ประกอบกับราษฎร
ของประเทศเพื่อนบ้านมีฐานะยากจน	 ซึ่งการลักลอบค้ายาเสพติดสามารถ
ล�าเลยีงได้ตลอดแนวทัง้ผ่านล�าแม่น�า้โขงโดยตรงหรือผ่านดอนท่ีใช้เป็นท่ีพักยา
เสพติด	 จากการประเมินด้านการข่าวทราบว่ากลุ่มขบวนการค้ายาเสพติด	 
ได้เปลี่ยนเส้นทางการน�ายาเสพติดเข้าสู่ประเทศไทยในพ้ืนท่ีภาคตะวันออก
เฉียงเหนือตอนบนมากขึ้น	 เน่ืองจากมีถนนคู่ขนานหมายเลข	 13	 ทั้งสองฝั่ง	 
จึงสะดวกต่อการน�ายาเสพติดเข้ามาในราชอาณาจักรฯ	 และมีการล�าเลียง 
ยาเสพติดมาทางเรือจากภาคเหนือ	 โดยมีนครหลวงเวียงจันทน์เป็นพ้ืนท่ี 
หลักในการพักยา	 ก่อนที่จะกระจายไปยังแขวงต่างๆ	 ในพ้ืนที่ชายแดนเพื่อ 
ส่งเข้าสู่เขตไทย
 2.1.3 ควำมเปลี่ยนแปลงของบริบทควำมมั่นคงภำยในประเทศ
	 	 •	 ความมั่นคงตามแบบ	ได้แก่	สถานการณ์	3	จังหวัดชายแดนใต้	
(ทะเลและชายฝั่ง)	 ซึ่งพบว่าสถิติก่อเหตุบนบกลดลง	 เนื่องจากมีการเข้มงวด
จากเจ้าหน้าทีม่ากขึน้	อย่างไรกต็าม	ยงัพบว่ามกีารเคลือ่นไหวของกลุม่สมาชกิ
ใหม่ในพื้นที่อย่างต่อเน่ือง	 ในขณะที่สถานการณ์ยาเสพติด	 ยังคงมีการแพร่
ระบาดของยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง	โดยพื้นที่ที่มีการลักลอบน�าเข้า	ยาเสพติด	
ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ชายแดน	 ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศมาเลเซีย	 ได้แก่	
อ.สะเดา	อ.นาทวี	 จ.สงขลา	อ.แว้ง	 อ.สุไหงโกลก	จ.นราธิวาส	และ	อ.เบตง	
จ.ยะลา	โดยยาเสพติดที่มีการน�าเข้า	ได้แก่	พืชกระท่อม	ยาบ้า	และเฮโรอีน11   

11 	 ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์	 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ.	 สรุปผลการเดินทางเข้าพ้ืนที่ 
เก็บรวบรวมข้อมูลสนับสนุนการวจิัย.	วันที่	5		–	9	มิ.ย.60	ณ	จ.นครศรีธรรมราช	จ.สุราษฎร์ธานี	
และ	จ.สงขลา
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	 	 •	 ความมั่นคงไม่ตามแบบ	ได้แก่	
	 	 	 (1)	ปัญหาน�้ามันเถื่อน	 ซึ่งกรมสรรพสามิตเป็นหน่วยงานหลัก
ในการจ�าหน่ายน�้ามันดีเซลราคาถูกส�าหรับชาวประมงในเขตต่อเนื่องของ 
ราชอาณาจักร	(โครงการจ�าหน่ายน�้ามันเขียว)	ซึ่งการจ�าหน่ายน�้ามันเชื้อเพลิง
ส�าหรับชาวประมงในเขตต่อเนื่องในพื้นที่ทะเลภาคใต้ตอนล่างบริเวณ								
จ.สุราษฎร์ธานี	นครศรีธรรมราช	สงขลา	และปัตตานี	 โดยเฉพาะเกาะโลซิน	 
ที่ไทยประกาศเขตต่อเนื่อง	โดยยึดถือตามแนวเส้นฐานตรงออกไปอีก	12	ไมล์
ทะเล	 ท�าให้พื้นที่การจ�าหน่ายน�้ามันเขียวอยู่ห่างจากฝั่งมาก	 ผู้ประกอบการ 
เรอืขายน�า้มันเขยีวจ�าหน่ายน�า้มนับรเิวณนีไ้ด้น้อย	อกีทัง้เรือประมงขนาดเล็ก
ไม่สามารถออกไปเติมน�้ามันได้	 ส่วนเรือประมงขนาดกลางก็ประสบปัญหา
ต้นทุนสูงขึ้น	 จึงหันไปลักลอบน�าเข้าน�้ามันเถื่อนแทน	 และลักลอบน�าน�้ามัน
เขียวออกจากพื้นที่เขตต่อเนื่องมาจ�าหน่ายในบริเวณนี้		
	 	 	 (2)	การลักลอบค้าไม้	 โดยเฉพาะไม้พะยูง	 ซึ่งประเทศที่สาม
ต้องการจ�านวนมาก	โดยด�าเนนิการเป็นกลุม่ขบวนการและมเีจ้าหน้าทีข่องรัฐ
และราษฎรบางส่วนในพื้นที่ให้ความร่วมมือ	 ซ่ึงแนวโน้มสถานการณ์น่าจะ 
ยังคงมีการลักลอบตัดไม้พะยูงอยู่ต่อไปเนื่องจากมีมูลค่าและผลตอบแทนสูง	
โดยจะใช้วิธีการลักลอบตัดไม้พะยูงในพื้นที่อุทยานหรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
ทีม่ไีม้พะยงูขนาดใหญ่และอยูใ่กล้เส้นทางล�าเลียงสู่แนวชายแดน	พ้ืนทีเ่พ่งเล็ง
ในพื้นท่ีตอนใน	 ได้แก่	 พื้นที่อุทยานแห่งชาติภูผายล	 และพื้นที่จุดส่งออก 
ตามแนวชายแดนบริเวณ	อ.รัตนวาปี	จ.หนองคาย	และ	อ.บุ่งคล้า	จ.บึงกาฬ
	 	 	 (3)	การลักลอบน�าเข้าสนิค้าหนภีาษี	อาท	ิพชืผลทางการเกษตร	
ไม้แปรรูป	 ข้าวเปลือก	 ยางพารา	 โดยการลักลอบจะอาศัยช่วงเวลากลางคืน	
โดยมีกลุ่มผู้มีอิทธิพล	 หรือเจ้าหน้าที่รัฐบางหน่วยในพื้นท่ี	 ที่ร่วมแสวงหา 
ผลประโยชน์ช่วยอ�านวยความสะดวก	 และให้การสนับสนุนอยู่เบื้องหลัง	 
โดยสนิค้าทีล่กัลอบน�าออกราชอาณาจกัร	ส่วนใหญ่เป็นสนิค้าทีม่คีวามจ�าเป็น
ต่อการด�ารงชีวิตประจ�าวันของราษฎรลาว	 ที่ยังต้องพึ่งพาจากฝั่งไทย	 ได้แก	่ 
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เครื่องอุปโภค	บริโภค	เครื่องใช้ไฟฟ้า	รถจักรยานยนต์	รถยนต์	ปุ๋ยเคมี	วัสดุ
ก่อสร้าง	เครื่องมือทางการเกษตร	น�้ามันเชื้อเพลิง	และน�้าตาลทราย	เป็นต้น	
	 	 	 (4)	สถานการณ์แรงงานต่างด้าว	 เนื่องจากสภาพภูมิประเทศ 
ทั้ง	2	ฝั่งล�าน�้าโขงจะมีหมู่บ้านและชุมชนเป็นจ�านวนมาก	โดยเฉพาะในฝั่งไทย
ที่มีความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ	 และมีค่าแรงสูงกว่า	 ท�าให้เป็นแรงจูงใจ 
ให้แรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน	 มีความต้องการเข้ามาขายแรงงานในไทย 
สงูขึน้	ปัจจุบันการเข้ามาของแรงงานลาวส่วนใหญ่จะใช้บตัรผ่านแดนช่ัวคราว
มากขึน้	ซึง่เป็นการง่ายทีจ่ะเดนิทางลกัลอบเข้าไปขายแรงงานภายในประเทศ
ต่อไป	 แนวโน้มสถานการณ์คาดว่าน่าจะมีการลักลอบเข้ามาขายแรงงาน 
มากขึน้	จากแรงจูงใจในเร่ืองการเพิม่ค่าแรงของรฐับาลไทย	และความต้องการ
แรงงานในสถานประกอบการมากขึ้น	 โดยจะสัมพันธ์กับผู้ประกอบการ 
ในฝั่งไทย	 บางรายยังมีความต้องการท่ีจะใช้แรงงานราคาถูกสูงขึ้น	 เพื่อลด
ต้นทุนการผลิต
	 	 	 (5)	การดดูทรายล่วงล�า้เขตแดนของประเทศเพ่ือนบ้าน	ปัจจุบนั
การด�าเนินการดูดทรายของประเทศเพื่อนบ้านไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงในการ
ใช้ทรัพยากรในล�าน�้าโขงร่วมกันดังปรากฏการรุกล�้าการดูดทรายเข้ามายัง 
เขตไทยอยู่อย่างต่อเนื่อง	 เป็นเหตุให้มีการยื่นประท้วง/ชี้แจงในระดับท้องถิ่น
อยูบ่่อยคร้ัง	โดยเฉพาะพืน้ที	่จ.หนองคาย	ทีไ่ด้รบัการร้องเรยีนจากราษฎรไทย
ที่อาศัยอยู่ริมแม่น�้าโขงบริเวณใกล้ท่ีท�าการดูดทรายว่าส่งเสียงดัง/	 รุกล�้า 
เข้ามาในเขตไทย	 เป็นเหตุให้ตล่ิงริมฝั่งแม่น�้าโขงฝั่งไทยได้รับความเสียหาย	
ปัญหาดงักล่าวนอกจากจะก่อให้เกดิผลกระทบต่อการพงัทลายของตลิง่	ท�าให้
การไหลของกระแสน�้าเกิดการเปลี่ยนแปลง	 ซึ่งจะส่งผลท�าให้แนวพรมแดน 
มีสภาพเปลี่ยนไปด้วย
	 จากการส�ารวจสภาวะแวดล้อมความมัน่คงทางทะเลและพืน้ท่ีรบัผดิชอบ
ที่ต้องใช้ก�าลังทางเรือจะเห็นได้ว่า	 ปัญหาความมั่นคงทางทะเลและล�าน�้า 
ส่วนใหญ่	 สามารถส่งผลกระทบต่อความมั่นคงโดยภาพรวมของประเทศได ้
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ในหลากหลายมิติ	 ทั้งทางตรงและทางอ้อม	ทั้งนี้	 ปัญหาด้านความมั่นคงที่ม ี
การปรับตัวท่ีรวดเร็ว	 และเกิดข้ึนใหม่ๆ	 อยู่เสมอ	ท�าให้ประเทศต่างๆ	 มีการ 
เตรียมความพร้อม	เพื่อป้องกันและรักษาผลประโยชน์ส�าคัญของประเทศ

 2.2 ทิศทำง แนวโน้ม และกำรรกัษำสมดลุของอ�ำนำจก�ำลงัรบทำงเรอื
ในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
	 ปัจจบุนัผลประโยชน์แห่งชาตทิางทะเลมคีวามส�าคญัทัง้ในด้านการเมอืง
และความมั่นคงระหว่างประเทศ	 ต่อภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเป็นอย่างยิ่ง	
เนือ่งจากเป็นศนูย์กลางการเชือ่มโยงเส้นทางคมนาคมและเส้นทางการเดินเรือ	
(Sea	Lane	of	Communication:	SLOC)	ส�าคัญ	เป็นแหล่งการท�าประมง	
และแหล่งทรัพยากรธรรมชาติใต้ทะเลที่มีความอุดมสมบูรณ์	 ประกอบกับ
สถานการณ์ความตึงเครียดจากข้อพิพาทระหว่างประเทศในหลายพื้นที่	 อาทิ	
ทะเลจนีตะวนัออก	ทะเลจนีใต้	เป็นต้น	ท�าให้
ชาติมหาอ�านาจทั้งที่เป็นประเทศคู่ขัดแย้ง
โดยตรงและโดยอ้อมเข้ามาขยายอิทธิพล 
ในภูมภิาคมากข้ึน	อาท	ิจนี	ญีปุ่น่	อนิเดยี	และ
สหรฐัฯ	รวมทัง้หลายประเทศในภมูภิาคเอเชยี
ตะวันออกเฉียงใต้	 ได้แก่	 บรูไน	 มาเลเซีย	
ฟิลิปปินส์	 และเวียดนาม	 ซึ่งถือเป็นปัจจัย
ส�าคัญที่ท�าให้เกิดแนวโน้มการแข่งขันสะสม
อาวุธของประเทศในอาเซียนได้	
	 จากข้อมูลของสถาบันวิจัยสันติภาพนานาชาติสตอกโฮล์ม	(Stockholm	
International	Peace	Research	Institute	-	SIPRI)12	พบว่าในห้วง	10	ปี
หลายประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีงบประมาณทางการทหาร
มากขึ้น	ดังตารางที่	1

12	 	 Stockholm	 International	 Peace	 Research	 Institute.	 https://www.sipri.org/ 
databases/milex/sources-and-methods.		
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ตำรำงที่ 1 งบประมำณกำรทหำรของประเทศ
ในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ปี ค.ศ.2007 - 2016)

เอกสารศึกษาเฉพาะกรณ ี
ยุทธศาสตร์และการพัฒนาขีดความสามารถก าลังทางเรือ 

16 
 

ตารางที่ 1 งบประมาณการทหารของประเทศ 
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ปี ค.ศ.2007 - 2016) 

 

หน่วย: ร้อยล้านดอลล่ารส์หรัฐ 
ประเทศ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
บรูไน 375 387 380 396 381 373 373 484 424 403 
กัมพูชา 120 100.0 170 203 214 233 253 279 381.3 370 
อินโดนีเซีย 3659 3413 3567 4189 4802 5514 7413 6531 7639 8183 
สปป.ลาว 25.1 23.3 19.5 19.6 21.9 22.4 23.1 - - - 
มาเลเซีย 4252 4349 4105 3586 4019 3833 4177 4208 4532 4169 
เมียนมา - - - - - 2969 3269 3276 2552 - 
ฟิลิปปินส์ 2809 2810 2702 2838 2886 2926 3326 3071 3336 3899 
สิงคโปร์ 8911 8981 9281 9104 8779 8578 8549 8800 9394 9959 
ไทย 4230 4908 5475 5066 5218 5143 5346 5385 5733 5880 
เวียดนาม 2753 2712 2979 3322 3101 3611 3776 4184 4563 5017 

ที่มา: Military expenditure by country, SIPRI 2017   
         
  จากตารางพบว่างบประมาณทางการทหารของหลายประเทศเพ่ิม
สูงขึ้น อาทิ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย และเวียดนาม ซึ่งเมื่อน ามา
เปรียบเทียบในปีงบประมาณ 2015 – 2016 แสดงให้เห็นดังภาพที่ 1 
 
 
 
 

	 จากตารางพบว่างบประมาณทางการทหารของหลายประเทศเพิ่มสูงขึ้น	
อาทิ	อินโดนีเซีย	มาเลเซีย	ฟิลิปปินส์	ไทย	และเวียดนาม	ซึ่งเมื่อน�ามาเปรียบ
เทียบในปีงบประมาณ	2015	–	2016	แสดงให้เห็นดังภาพที่	1
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ภำพที่ 1 เปรียบเทียบงบประมำณทำงกำรทหำรประเทศ
ในภูมิเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ปี ค.ศ.2015-2016)

 
	 เมื่อน�าข้อมูลงบประมาณทางการทหารประเทศในภูมิเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้	 (ปี	 ค.ศ.2015-2016)	 มาเรียงล�าดับประเทศที่มีงบประมาณทางการ
ทหารมากที่สุดท้ัง	 10	 ประเทศ	พบว่าอันดับ	 1	 คือ	 สิงคโปร์	 อันดับ	 2	 คือ	
อินโดนีเซีย	และประเทศไทยอยู่ในอันดับ	3	ตามตารางที่	2	
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ภาพที่ 1 เปรียบเทียบงบประมาณทางการทหารประเทศ 
ในภูมิเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ปี ค.ศ.2015-2016) 

  
 เมื่อน าข้อมูลงบประมาณทางการทหารประเทศในภูมิเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ (ปี ค.ศ.2015-2016) มาเรียงล าดับประเทศที่มีงบประมาณทาง
การทหารมากที่สุดทั้ง 10 ประเทศ พบว่าอันดับ 1 คือ สิงคโปร์ อันดับ 2 คือ 
อินโดนีเซีย และประเทศไทยอยู่ในอันดับ 3 ตามตารางที่ 2  
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ประเทศในอาเซียน 

งบประมาณการทหารในประเทศอาเซียน 

ปี 2015 

ปี 2016 
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ตำรำงที่ 2 ล�ำดับงบประมำณกำรทหำรของประเทศ
ในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ปี ค.ศ.2015 - 2016)
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ตารางท่ี 2 ล าดับงบประมาณการทหารของประเทศ 
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ปี ค.ศ.2015 - 2016) 

 

หน่วย: ร้อยล้านดอลล่ารส์หรัฐ 
ที ่ ประเทศ 2015 ประเทศ 2016 
1 สิงคโปร ์ 9394 สิงคโปร ์ 9959 

2 อินโดนีเซีย 7639 อินโดนีเซีย 8183 

3 ไทย 5733 ไทย 5880 
4 เวียดนาม 4563 เวียดนาม 5017 

5 มาเลเซีย 4532 มาเลเซีย 4169 

6 ฟิลิปปินส ์ 3336 ฟิลิปปินส ์ 3899 

7 เมียนมา 2552 บรูไน 403 

8 บรูไน 424 กัมพูชา 370 

9 กัมพูชา 381.3 เมียนมา 0 

10 สปป.ลาว 0 สปป.ลาว 0 
 
 นอกจากนี้ ข้อมูลจาก Global Fire Power (GFP) ซึ่งเป็นเว็บไซต์ในการ
จัดอันดับขีดความสามารถทางการทหารของประเทศต่างๆ ท่ัวโลก ได้จัด
อันดับประเทศที่มีขีดความสามารถทางการทหารในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ พบว่าอันดับ 1 คือ อินโดนีเซีย อันดับ 2 คือ เวียดนาม และประเทศ
ไทยอยู่ในอันดับ 3 ดังตารางที่ 3  

 
 
 
 

 นอกจากนี้	ข้อมูลจาก	Global	Fire	Power	(GFP)	ซึ่งเป็นเว็บไซต์ในการ
จดัอนัดบัขดีความสามารถทางการทหารของประเทศต่างๆ	ทัว่โลก	ได้จัดอนัดับ
ประเทศทีม่ขีดีความสามารถทางการทหารในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้	
พบว่าอันดับ	1	คือ	อินโดนีเซีย	อันดับ	2	คือ	เวียดนาม	และประเทศไทยอยู่ใน
อันดับ	3	ดังตารางที่	3	
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ตำรำงที่ 3 กำรจัดอันดับขีดควำมสำมำรถทำงกำรทหำร
ในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
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ตารางท่ี 3 การจัดอันดับขีดความสามารถทางการทหาร 
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

 
อันดับ ประเทศ 

1.  อินโดนีเซีย 
2.  เวียดนาม 
3.  ไทย 
4.  เมียนมา 
5.  มาเลเซีย 
6.  ฟิลิปปินส์ 
7.  สิงคโปร์ 
8.  กัมพูชา 
9.  สปป.ลาว 

ที่มา: http://www.globalfirepower.com/countries-listing-southeast-asia.asp13  
 

นอกจากนี้ จากการตรวจสอบการเสริมสร้างก าลังทางเรือของ
ประเทศในภูมิภาคในห้วงเวลาที่ผ่านมาและแนวโน้มใน 10 ปีข้างหน้า พบว่า 
ประเทศต่างๆ ก าลังพัฒนาก าลังทางเรือให้มีความทันสมัย เพ่ือทดแทนก าลัง
รบรุ่นเก่าที่ก าลังจะหมดอายุการใช้งาน จึงมีการจัดหาก าลังรบที่มีขีด
ความสามารถสูงเข้าประจ าการใหม่จ านวนมาก โดยสามารถสรุปโครงสร้าง
ก าลังรบหลักทางเรือที่มีอยู่ได้ ดังนี้ 

 

1. อินโดนีเซีย14 
ประเทศอินโดนีเซียถูกจัดอันดับขีดความสามารถทางการทหารอยู่ใน

อันดับที่ 14 จาก 133 ประเทศ และอยู่ในอันดับท่ี 1 ของภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ 
                                                           
13 http://www.globalfirepower.com/countries-listing-southeast-asia.asp 
14 http://www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.asp?country_id=indonesia  

 ทั้งน้ี	 จากการตรวจสอบการเสริมสร้างก�าลังทางเรือของประเทศ 
ในภูมิภาคในห้วงเวลาที่ผ่านมาและแนวโน้มใน	10	ปีข้างหน้า	พบว่า	ประเทศ
ต่างๆ	ก�าลงัพฒันาก�าลงัทางเรอืให้มคีวามทนัสมยั	เพือ่ทดแทนก�าลงัรบรุน่เก่า
ที่ก�าลังจะหมดอายุการใช้งาน	 จึงมีการจัดหาก�าลังรบที่มีขีดความสามารถ 
สูงเข้าประจ�าการใหม่จ�านวนมาก	 โดยสามารถสรุปโครงสร้างก�าลังรบหลัก 
ทางเรือที่มีอยู่ได้	ดังนี้

1. อินโดนีเซีย14 
	 ประเทศอินโดนีเซียถูกจัดอันดับขีดความสามารถทางการทหารอยู่ใน
อนัดบัที	่14	จาก	133	ประเทศ	และอยูใ่นอนัดบัที	่1	ของภมูภิาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้
13   http://www.globalfirepower.com/countries-listing-southeast-asia.asp
14  http://www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.asp?country 
_id=indonesia
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 ก�ำลังรบที่มีประจ�ำกำรในปัจจุบัน 
	 ■	 เรือด�าน�้า	จ�านวน	4	ล�า	
	 ■	 เรือฟริเกต	จ�านวน	7	ล�า	
	 ■	 เรือคอร์เวต	จ�านวน	24	ล�า	
	 ■	 เรือลาดตระเวน	จ�านวน	74	ล�า
	 ■	 เรือเก็บทุ่นระเบิด	จ�านวน	12	ล�า
 ก�ำลังอ�ำนำจทำงทะเลด้ำนอื่นๆ 
	 ■	 ปรมิาณก๊าซธรรมชาต	ิ(ปิโตรเลยีม)	มกี�าลงัการผลติได้	789,800	bbl/dy	

และมีความต้องการใช้	 1,666,000	 bbl/dy	 โดยมีพลังงานส�ารอง	
3,693,000,000	bbl

	 ■	 เรือพาณิชย์นาวี	จ�านวน	1,3405	ล�า
	 ■	 ท่าเรือ	9	แห่ง

เรือด�าน�้าหมายเลข	403	KRI	Nagabanda	ขนาด	1,400	ตัน	บริเวณอู่ต่อเรืออ็อคโป
ที่มา	:	http://www.marinerthai.net/forum/index.php?topic=8032.0

2. เวียดนำม15  
	 ประเทศเวยีดนามถกูจัดอนัดบัขดีความสามารถทางการทหารอยูใ่นอนัดับ
ที	่16	จาก	133	ประเทศ	และอยูใ่นอนัดบัท่ี	2	ของภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้

15	 	http://www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.asp?country_
id=vietnam
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 ก�ำลังรบที่มีประจ�ำกำรในปัจจุบัน 
	 ■	 เรือด�าน�้า	6	ล�า	
	 ■	 เรือฟริเกต	จ�านวน	7	ล�า
	 ■	 เรือคอร์เวต	จ�านวน	13	ล�า
	 ■	 เรือยนต์เร็วโจมตีอาวุธปล่อยน�าวิถี	ชั้น	Tarantul	V	จ�านวน	2	ล�า
	 ■	 เรือลาดตระเวน	จ�านวน	25	ล�า
	 ■	 เรือเก็บทุ่นระเบิด	จ�านวน	8	ล�า
 ก�ำลังอ�ำนำจทำงทะเลด้ำนอื่นๆ 
	 ■	 ปรมิาณก๊าซธรรมชาต	ิ(ปิโตรเลยีม)	มกี�าลงัการผลติได้	298,400	bbl/dy	

และมีความต้องการใช้	 415,000	 bbl/dy	 โดยมีปริมาณพลังงาน
ส�ารอง	4,400,000,000	bbl

	 ■	 เรือพาณิชย์นาวี	จ�านวน	579	ล�า
	 ■	 ท่าเรือ	6	แห่ง

3. เมียนมำ16 
	 ประเทศเมยีนมาถกูจดัอนัดบัขดีความสามารถทางการทหารอยูใ่นอนัดับ
ที่	31	จาก	133	ประเทศ	และอยู่ในอันดับที่	4	ของภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้
 ก�ำลังรบที่มีประจ�ำกำรในปัจจุบัน  
	 ■	 เรือฟริเกต	จ�านวน	5	ล�า	
	 ■	 เรือคอร์เวต	จ�านวน	3	ล�า	
	 ■	 เรือยนต์เร็วโจมตี	จ�านวน	17	ล�า	
	 ■	 เรือลาดตระเวน	จ�านวน	40	ล�า
	 ■	 เรือเก็บทุ่นระเบิด	จ�านวน	1	ล�า

16	 	http://www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.asp?country_
id=myanmar	
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 ก�ำลังอ�ำนำจทำงทะเลด้ำนอื่นๆ 
	 ■	 ปริมาณก๊าซธรรมชาต	ิ(ปิโตรเลยีม)	มกี�าลงัการผลติได้	20,000	bbl/dy	

และมีความต้องการใช้	28,120	bbl/dy	โดยมีปริมาณ
 พลังงำนส�ำรอง 50,000,000 bbl
	 ■	 เรือพาณิชย์นาวี	จ�านวน	29	ล�า
	 ■	 ท่าเรือ	3	แห่ง

4. มำเลเซีย 17

	 ประเทศมาเลเซยีถูกจัดอนัดบัขดีความสามารถทางการทหารอยูใ่นอนัดบั
ที่	33	จาก	133	ประเทศ	และอยู่ในอันดับที่	5	ของภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้
 ก�ำลังรบที่มีประจ�ำกำรในปัจจุบัน 
	 ■	 เรือด�าน�้า	2	ล�า	
	 ■	 เรือฟริเกต	จ�านวน	4	ล�า	
	 ■	 เรือคอร์เวต	จ�านวน	4	ล�า	
	 ■	 เรือตรวจการณ์ระยะไกลฝั่ง	จ�านวน	6	ล�า	
	 ■	 เรือลาดตระเวน	จ�านวน	41	ล�า
	 ■	 เรือเก็บทุ่นระเบิด	จ�านวน	4	ล�า
 ก�ำลังอ�ำนำจทำงทะเลด้ำนอื่นๆ 
	 ■	 ปรมิาณก๊าซธรรมชาต	ิ(ปิโตรเลยีม)	มกี�าลงัการผลติได้	597,500	bbl/

dy	และมีความต้องการใช้	625,000	bbl/dy	โดยมีพลังงานส�ารอง	
3,600,000,000	bbl

	 ■	 เรือพาณิชย์นาวี	จ�านวน	315	ล�า
	 ■	 ท่าเรือ	5	แห่ง

17	 	http://www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.asp?country_
id=malaysia	
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5. ฟิลิปปินส์18 
	 ประเทศฟิลิปปินส์ถูกจัดอันดับขีดความสามารถทางการทหารอยู่ใน
อันดับที่	50	จาก	133	ประเทศ	และอยู่ในอันดับที่	6	ของภูมิภาคเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้
 ก�ำลังรบที่มีประจ�ำกำรในปัจจุบัน 
	 ■	 เรือฟริเกต	จ�านวน	4	ล�า	
	 ■	 เรือคอร์เวต	จ�านวน	10	ล�า	
	 ■	 เรือลาดตระเวน	จ�านวน	36	ล�า
 ก�ำลังอ�ำนำจทำงทะเลด้ำนอื่นๆ 
	 ■	 ปรมิาณก๊าซธรรมชาต	ิ(ปิโตรเลยีม)	มกี�าลงัการผลติได้	2,100	bbl/dy		
	 	 และมีความต้องการใช้	 300,000	 bbl/dy	 โดยมีพลังงานส�ารอง	 
	 	 100,000,000	bbl
	 ■	 เรือพาณิชย์นาวี	จ�านวน	1,599	ล�า
	 ■	 ท่าเรือ	6	แห่ง

6. สิงคโปร์ 19  
	 ประเทศสงิคโปร์ถกูจดัอนัดบัขดีความสามารถทางการทหารอยูใ่นอนัดับท่ี	
65	จาก	133	ประเทศ	และอยูใ่นอนัดบัที	่7	ของภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้
 ก�ำลังรบที่มีประจ�ำกำรในปัจจุบัน 
	 ■	 เรือด�าน�้า	6	ล�า	
	 ■	 เรือฟริเกต	จ�านวน	6	ล�า	
	 ■	 เรือคอร์เวต	จ�านวน	6	ล�า	
	 ■	 เรือลาดตระเวน	จ�านวน	11	ล�า
	 ■	 เรือเก็บทุ่นระเบิด	จ�านวน	2	ล�า

18	 	http://www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.asp?country_
id=philippines	
19				http://www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.asp?country_id=s-
ingapore
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 ก�ำลังอ�ำนำจทำงทะเลด้ำนอื่นๆ 
	 ■	 ปริมาณก๊าซธรรมชาติ	(ปิโตรเลียม)	มีก�าลังการผลิตได้	500	bbl/dy	

และมีความต้องการใช้	1,300,000	bbl/dy	(ไม่มีพลังงานส�ารอง)
	 ■	 เรือพาณิชย์นาวี	จ�านวน	1,599	ล�า
	 ■	 ท่าเรือ	1	แห่ง
	 จากข้อมลูก�าลงัรบก�าลงัทางเรอืของประเทศเพือ่นบ้านข้างต้น	สรปุได้ดงั
ตารางที่	4	

ตำรำงที่ 4 เปรียบเทียบก�ำลังรบหลักและก�ำลังอ�ำนำจทำงทะเลด้ำนอื่นๆ 
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ก าลังอ านาจทางทะเลด้านอ่ืนๆ  
 ปริมาณก๊าซธรรมชาติ (ปิโตรเลียม) มีก าลังการผลิตได้ 500 bbl/dy 

และมีความต้องการใช้ 1,300,000 bbl/dy (ไม่มีพลังงานส ารอง) 
 เรือพาณิชย์นาวี จ านวน 1,599 ล า 
 ท่าเรือ 1 แห่ง 

 จากข้อมูลก าลังรบก าลังทางเรือของประเทศเพ่ือนบ้านข้างต้น สรุปได้
ดังตารางที่ 4  
 
ตารางท่ี 4 เปรียบเทียบก าลังรบหลักและก าลังอ านาจทางทะเลด้านอ่ืนๆ  

 

การจัดล าดับ/ 
อ านาจทางทะเล อินโดนีเซีย เวียดนาม เมียนมา มาเลเซีย ฟิลิปปินส ์ สิงคโปร์ 

อันดับ (โลก) 14 16 31 33 50 65 
อันดับ (ภูมิภาค) 1 2 4 5 6 7 
เรือด าน้ า 4 6  - 2  - 6  
เรือฟริเกต  7 7  5  4  4 6  
เรือคอร์เวต  24 13  3  4  10 6  
เรือตรวจการณ ์
ไกลฝั่ง 

- - - 6  - - 

เรือยนตเ์ร็วโจมต ี - 2  17  - - - 
เรือลาดตระเวน  74 25  40  41  36 11  
เรือเก็บทุ่นระเบิด  12 8  1  4  - 2  
ปิโตรเลียมส ารอง 
(ล้านบาเรล) 

3,693 4,400 50 3,600 100 - 

เรือพาณิชย์นาว ี 1,340 579  29  315  446 1,599  
ท่าเรือ 5  6  3  5 6 1 
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	 จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้น	จะเห็นได้ว่าหลายประเทศในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ส่วนใหญ่เพิ่มงบประมาณทางการทหารมากขึ้น	 ท�าให้เกิด
แนวโน้มของการแข่งขันสะสมอาวุธมากขึ้นในภูมิภาค	 และส่งผลให้ประเทศ 
ในภูมิภาคมีแผนและด�าเนินการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์เพ่ิมมากขึ้นเช่นกัน	
อาทิ	
 อินโดนีเซีย	 วางเป้าหมายว่าในปี	 2014	 จะมีเรือด�าน�้าท้ังหมด	 12	 ล�า	 
ซึ่งล่าสุดได้สั่งซื้อเรือด�าน�้า	 Scorpene	 2	 ล�า	 จากฝร่ังเศส20	 และเรือฟริเกต	 
12	ล�าจากเนเธอร์แลนด์	
 เวียดนำม สั่งซื้อเรือด�าน�้า	six’s	kilo-class	และเรือคอร์เวต	12	ล�าจาก
รัสเซีย	รวมทั้งเริ่มการผลิตอากาศยานไร้คนขับ	หรือ	UAV	ชนิด		HS-6L	เพื่อ
น�ามาใช้ลาดตระเวนแถบเกาะซานย่าและทะเลจีนใต้ภายในปี	201621   
 ฟิลปิปินส์	สัง่ซือ้เครือ่งบนิเจต็จากเกาหลใีต้กว่า	10	ล�า	ซึง่ได้รบัแล้ว	2	ล�า22	

และล่าสุดยังได้รับมอบยานพาหนะทางการทหารจากสหรัฐฯ	คือ	M113	A2	
Armored	Personnel	Carriers	(APCs)	จ�านวน	114	คนั	นอกจากนี	้ฟิลิปปินส์
ตั้งงบประมาณทางการทหารส่วนใหญ่ไปกับความมั่นคงทางทะเลกว่า	 273	
ล้านเหรียญ	และคาดว่าจะเพิ่มถึง	500	ล้านเหรียญในปี	2021

 2.3 กำรรักษำสมดุลของอ�ำนำจก�ำลังรบทำงเรือของประเทศไทย
	 ในขณะที่หลายประเทศในภูมิภาคมีการพัฒนาขีดความสามารถก�าลัง 
ทางเรือเพิ่มขึ้น	 เพื่อรองรับกับภัยคุกคามความมั่นคงท่ีหลากหลายและรักษา
ผลประโยชน์ของชาตินั้น	 ในส่วนของประเทศไทยจึงควรให้ความส�าคัญและ 
มีการพัฒนาขีดความสามารถก�าลังทางเรือเพิ่มขึ้นเช่นกัน	 โดยจากข้อมูล 
20		Indonesia	Still	Mulling	New	Submarine	Purchase.	http://thediplomat.com/2015	/12/
indonesia-still-mulling-new-submarine-purchase/	
21	Vietnam	Reveals	New	Drone	for	Patrolling	the	South	China	Sea.	http://the	diplomat.
com/2015/12/vietnam-reveals-new-drone-for-patrolling-the-south-china-sea/		
22	US	Gives	 Philippines	 114	Military	 Vehicles.	 http://thediplomat.com/2015/12/
us-gives-philippines-114-military-vehicles/
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ของ	Global	Fire	Power	(GFP)	ได้แสดงให้เหน็ถงึขดีความสามารถหรอือ�านาจ
ก�าลงัรบของก�าลงัทางเรอืของประเทศไทย23		ซึง่ถกูจดัอนัดบัขดีความสามารถ
ทางการทหารอยู่ในอันดับที่	 20	 จาก	 133	 ประเทศ	 และอยู่ในอันดับที่	 3	 
ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	สรุปได้ดังนี้	
 ก�ำลังรบที่มีประจ�ำกำรในปัจจุบัน 
	 ■	 เรือบรรทุกเครื่องบิน	จ�านวน	1	ล�า	
	 ■	 เรือฟริเกต	จ�านวน	8	ล�า	
	 ■	 เรือคอร์เวต	จ�านวน	7	ล�า	
	 ■	 เรือลาดตระเวน	จ�านวน	32	ล�า
	 ■	 เรือเก็บทุ่นระเบิด	จ�านวน	7	ล�า
 ก�ำลังอ�ำนำจทำงทะเลด้ำนอื่นๆ 
	 ■	 ปรมิาณก๊าซธรรมชาต	ิ(ปิโตรเลยีม)	มกี�าลงัการผลติได้	232,900	bbl/dy	

และมีความต้องการใช	้ 1,005,000	 bbl/dy	 โดยมีปริมาณพลังงาน
ส�ารอง	400,000,000	bbl

	 ■	 เรือพาณิชย์นาวี	จ�านวน	363	ล�า
	 ■	 ท่าเรือ	5	แห่ง
	 เมือ่น�าก�าลงัรบของแต่ละประเทศมาเปรียบเทยีบขดีความสามารถก�าลัง
ทางเรือของประเทศไทย	สามารถสรุปได้ดังตารางที่	5	

23	 	http://www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.asp?country_
id=thailand	
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ส่วนที่ 3

ยุทธศำสตร์และกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถก�ำลังทำงเรือ

 จากการวเิคราะห์สภาวะแวดล้อมทีม่ภียัคกุคามความมัน่คงทางทะเลที่
หลากหลายมากขึน้	รวมทัง้จากการประเมนิอ�านาจก�าลงัรบของประเทศเพือ่น
บ้าน	พบว่ามกีารเสรมิสร้างขดีความสามารถทางด้านก�าลงัทางเรอืเพิม่มากขึน้	
ประกอบกับการรบทางเรือในอนาคต	 จะเป็นการรบที่รุนแรง	 รวดเร็ว	 และ 
เด็ดขาด	 ซึ่งการเตรียมก�าลังจะเป็นไปได้น้อยหรือเป็นไปไม่ได้เลย24	 	 อีกทั้ง
กองทัพเรือยังมีภารกิจอื่นนอกเหนือจากการสงครามท้ังในและต่างประเทศ	
อาทิ	 การช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย	 การเข้าร่วมรักษาสันติภาพ	 
และการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน	 เป็นต้น	 นอกจากนี	้ 
จากวิวัฒนาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านสมุทรศาสตร์	 ท�าให้
การค้นหาและแสวงหาประโยชน์จากบริเวณพ้ืนดินท้องทะเล	 ทรัพยากรใต้	 
ผิวดินท้องทะเล	 ทรัพยากรจากน�้าทะเล	 และทรัพยากรในทะเลลึก	 ท�าให	้
ประเทศมหาอ�านาจที่มีความได้เปรียบทางเทคโนโลยีและก�าลังอ�านาจ 
ทางทะเลที่เหนือกว่า	 จึงมีโอกาสมากกว่าในการแสวงหาและใช้ประโยชน์ 
แหล่งทรัพยากรจากทะเล	 อีกทั้งสามารถแสดงก�าลังในพื้นที่ที่ยังคงเป็น 
ข้อพิพาทในการถือสิทธิ์ครอบครอง	 ซึ่งอาจน�าไปสูค่วามขดัแย้งอนัเนือ่งจาก 
การแย่งชงิทรพัยากรได้ในอนาคตอนัใกล้	25

24		การประชมุ	ว.การทพัสมัพนัธ์	ครัง้ที	่2.วนัที	่6	ก.ค.60	ณ	หอประชมุกองทพัอากาศ
25	ศนูย์ศกึษายทุธศาสตร์ทหารเรอื	กรมยทุธศกึษาทหารเรอื	 และฝ่ายวเิคราะห์เทคโนโลยป้ีองกนั
ประเทศ	สถาบนัเทคโนโลยป้ีองกนัประเทศ. ยทุธศำสตร์ทำงทะเล ตอนที ่1.  นาวกิศาสตร์	ปีที	่94	
ฉบบัที	่12	ธนัวาคม	2554.	หน้า	28
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3.1 ยุทธศำสตร์และนโยบำยที่เกี่ยวข้องของประเทศไทย 
	 จากการท่ีประเทศไทยได้มกีารก�าหนดกรอบของ	(ร่าง)	ยทุธศาสตร์ชาติ	
ระยะ	 20ปี	 (พ.ศ.	 2560-2579)	 ที่ก�าหนดวิสัยทัศน์	 คือ	 “ประเทศไทย 
มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”	โดยมีเป้าหมาย	คือ	ความมั่นคง	มั่งคั่ง	และ
ยั่งยืน	 รวมท้ัง	 ก�าหนดแนวทางในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ในระดับชาติ	 
6	ด้าน	ได้แก่	
	 1)	 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง		
	 2)	 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		
	 3)	 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน		
	 4)		ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน
ทางสังคม			
	 5)	 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม		
	 6)	 ยทุธศาสตร์ด้านการปรบัสมดลุและพฒันาระบบการบรหิารจดัการ
ภาครัฐ	
	 โดยที่ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงนั้น	 กระทรวงกลาโหมได้น�ามาเป็น 
กรอบในการจัดท�า	(ร่าง)	ยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศ	กระทรวงกลาโหม	
พ.ศ.2560-2579	ด้วยการยึดถือแนวความคิดทางยุทธศาสตร์ด้านการป้องกัน
ประเทศ	3	แนวทาง	ได้แก่	
	 1)	การสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคง	(Security	Cooperation)	
	 2)	การผนึกก�าลังป้องกันประเทศ	(United	Defence)	และ	
	 3)	การป้องกันเชิงรุก	(Active	Defence)		
	 ซ่ึงในขณะนีก้องบญัชาการกองทพัไทยได้น�ามาจัดท�า	(ร่าง)	ยทุธศาสตร์
ทหาร	20	ปี	(พ.ศ.	2560-2579)	เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกัน	
	 นอกจากนี้	ทร.	ได้มีการจัดท�า	(ร่าง)	ยุทธศาสตร์กองทัพเรือ	พ.ศ.2560	
–	 2579	 ทั้งนี้	 จากการที่ประเทศไทยที่มีแผ่นดินติดกับทะเล	 2	 ด้าน	 คือ	 
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ด้านตะวนัตกเป็นทะเลอนัดามนัและช่องแคบมะละกา	ส่วนด้านตะวันออกเป็น	
อ่าวไทย	โดยมพีืน้ทีเ่ขตทางทะเลรวมประมาณ	320,000	ตารางกโิลเมตร	ทัง้นี	้
มีการประเมินว่าผลประโยชน์ทางทะเลของประเทศไทยมีไม่ต�่ากว่า	 24	 
ล้านล้านบาทต่อปี26		ซึ่งนับว่าเป็นผลประโยชน์ของชาติที่มีมูลค่ามหาศาล	
 3.1.1 ยุทธศำสตร์ บทบำท และภำรกิจของกองทัพเรือ
	 จากการที่ได้มีการก�าหนดยุทธศาสตร์และโครงสร้างก�าลังรบของก�าลัง
ทางเรือที่มีขีดความสามารถเหมาะสมและเพียงพอส�าหรับการปฏิบัติงาน 
ตามภารกิจในห้วงระยะเวลา	10	ปีข้างหน้า	โดยได้มกีารต้ังเป้าหมายการพัฒนา
ให้เป็นไปตามวิสยัทศัน์ในปี	2567	ในการ	“เป็นหน่วยงานความมัน่คงทางทะเล
ที่มีบทบาทน�าในภูมิภาคและเป็นเลิศในการบริหารจัดการ” จึงได้ก�าหนด
วัตถุประสงค์มูลฐานทางเรือที่ส�าคัญไว้	5	ประการ27		ได้แก่	
	 1)	 เพื่อเตรียมก�าลังกองทัพเรือและป้องกันราชอาณาจักร	
	 2)	 เพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล	
	 3)	 เพื่อพิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์	
	 4)	 เพือ่สนบัสนนุการรกัษาความมัน่คงและความสงบเรียบร้อยภายใน
ประเทศ	
	 5)	 เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ	และช่วยเหลือประชาชน	
อีกทั้งก�าหนดวัตถุประสงค์เฉพาะในห้วงเวลา10	ปีข้างหน้า	ดังนี้
								1)		เพื่อป้องกันราชอาณาจักรและรักษาสิทธิอธิปไตยเหนืออาณาเขต
ทางทะเลของไทย
	 2)		เพือ่ถวายความปลอดภยัแด่พระมหากษตัรย์ิและพระบรมวงศานวุงศ์
ในพื้นที่ที่กองทัพเรือรับผิดชอบและได้รับมอบหมาย		
	 3)	 เพื่อคุ้มครองและรักษาเส้นทางคมนาคมทางทะเลของไทย
	 4)	 เพื่อป้องกันพื้นที่ทางบกและล�าน�้าที่ได้รับมอบหมาย	

26		การประชมุ	ว.การทพัสมัพนัธ์	ครัง้ที	่2.	วนัที	่6	ก.ค.60	ณ	หอประชุมกองทพัอากาศ
27		ร่างการประเมนิยทุธศาสตร์กองทพัเรือ	พ.ศ.	2558	-	2567
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	 5)		 เพื่อป้องกันและต่อต้านการก่อการร้ายในทะเลและท่าเรือ
	 6)		 เพือ่สนบัสนนุการรกัษาความสงบเรียบร้อยในพ้ืนท่ีจังหวดัชายแดน
ภาคใต้
	 7)	 เพือ่สนบัสนนุการป้องกนัและปราบปรามการกระท�าผิดกฎหมาย
ในทะเล
	 8)	 เพื่อสนับสนุนการบรรเทาสาธารณภัยประชาชนในทะเล	 ชายฝั่ง	
และพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย
	 9)	 เพื่อสนับสนุนการรักษาความมั่นคงทางทะเลในภูมิภาค
	 10)	 เพื่อสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ
 3.1.2 กรณีศึกษำพื้นที่ทัพเรือภำคที่ 2 จ.สงขลำ28 
	 จากการเดินทางเก็บข้อมูลในพื้นที่	 ทรภ.2	 และฐานทัพเรือสงขลา			
จ.สงขลา	 ซึ่งมีพื้นที่รับผิดชอบ	 34,500	 ตารางไมล์ทะเล	 ครอบคลุมบริเวณ 
อ่าวไทยตอนล่างตัง้แต่ทางบกบรเิวณจดุรอยต่อบ้านเหนาะ	อ.ละแม	จ.ชมุพร,	
จ.สุราษฎร์ฯ,	 จ.นครศรีธรรมราช,	 จ.สงขลา,	 จ.ปัตตานี	 และ	 จ.นราธิวาส	 
โดยครอบคลุมถึงพื้นที่		ต.เกาะเต่า	อ.เกาะพะงัน	จ.สุราษฏร์ธานี	จากชายฝั่ง
ทะเลไปจนถึงทะเลจีนใต้ที่ไม่ใช่ทะเลอาณาเขตของประเทศอื่น	 ซ่ึงจากการ
วิเคราะห์สภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคงพบว่ามีประเด็นท่ีน่ากังวล	 อาทิ	
ปัญหาน�้ามันเถื่อน	การหมด	MOU	 ในพื้นที่	 JDA	และสถานการณ์	 3	 จชต.	
เป็นต้น
	 	 (1)	การเตรียมก�าลัง		ทรภ.2	มีการเตรียมก�าลังส�าหรับในภาวะปกติ
และภาวะความขัดแย้ง	ดังนี้
	 ■	 เรือลาดตระเวน	 จ�านวน	 12	 ล�า	 ออกลาดตระเวนเฝ้าตรวจ 
ในพื้นที่รับผิดชอบ	 และเตรียมก�าลังทางเรือให้พร้อมอยู่ตลอดเวลาที่สามารถ
ไปปฏิบัติกิจเร่งด่วน	 กรณีที่ได้รับค�าสั่งจากหน่วยเหนือ	 หรือการปฏิบัติกิจ 

28			ศนูย์ศกึษายทุธศาสตร์	สถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศ.	สรปุผลการเดนิทางเข้าพืน้ทีเ่กบ็รวบรวม
ข้อมลูสนบัสนนุการวจิยั.	วนัที	่5		–	9	ม.ิย.60	ณ	จ.นครศรธีรรมราช	จ.สรุาษฎร์ธาน	ีและ	จ.สงขลา
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พิเศษอ่ืน	 เช่น	 การถวายความปลอดภัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 และ
พระบรมวงศานุวงศ์	 การจัดหมู่เรือช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเลอันจากเกิด
พายุใต้ฝุ่นต่างๆ	 การจัดเรือสนับสนุนการขจัดคราบน�้ามันในทะเล	 ซ่ึงเกิด 
รัว่ไหลจากอุบตัเิหตเุรอืสนิค้าโดนกัน	หรอืเกยหินโสโครก	และการปราบปราม
การกระท�าอันเป็นโจรสลัด	เป็นต้น	
	 ■	 อากาศยาน	จ�านวน	5	เครื่อง	เพื่อการลาดตระเวนสนับสนุน
การปฏิบัติการของเรือในพื้นท่ีรับผิดชอบ	 รวมทั้งจัดอากาศยานให้พร้อม 
ในการปฏิบตักิจิพเิศษอืน่ๆ	เช่น	การรบัผูป่้วยจากเรือในทะเลน�ามาส่งยงัฝ่ังใน
กรณีฉุกเฉิน	
	 ■	 ชุดปฏิบัติการพิเศษ	 1	 ชุดปฏิบัติการ	 และชุดถอดท�าลาย	 
อมภัณฑ์	 โดยมีการจัดนักท�าลายใต้น�้าจู่โจม	 ปฏิบัติการสนับสนุนการปฏิบัติ
การทางเรอื	และการปฏิบตักิารพเิศษตามท่ีได้รบัมอบหมาย	รวมทัง้ด�าเนนิการ
ในด้านการอนรุกัษ์สิง่แวดล้อมในทะเล	เช่น	การวางทุน่หมายเขต	การฝึกอาสา
สมัครนักด�าน�้าเพื่องานอนุรักษ์	เป็นต้น	

	 ในการปฏิบัติในภาวะปกติ	 ทรภ.2	 จะมุ่งเน้นการปฏิบัติการ 
ลาดตระเวนทางทะเล	 เช่น	 การลาดตระเวนร่วมไทย	 –	 มาเลเซีย	 จ�านวน	 
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1	 ครั้ง/เดือน	 และจัดเรือลาดตระเวนร่วม	 ทร.-	 ทร.เวียดนาม	 ปีละ	 2	 ครั้ง	 
รวมถึงมีภารกิจในการคุ้มครองช่วยเหลือเรือประมงไทย	 การคุ้มครองแหล่ง
ทรพัยากรธรรมชาตใินทะเลการป้องกนั	และปราบปรามการกระท�าผิดในทะเล	
ตามกฎหมายระหว่างประเทศที่ให้อ�านาจเจ้าหน้าที่ทหารเรือ	 การป้องกัน 
การแทรกซึมลักลอบส่งคนและยุทโธปกรณ์ขึ้นสู่ฝั่ง	การปราบปรามยาเสพติด	
การช่วยเหลือผู ้ประสบภัยในทะเล	 ตลอดจนการป้องกันการท�าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 ป้องกันและขจัดมลพิษในทะเลบริเวณ
ชายฝั่ง	
	 (2)		 การใช้ก�าลัง	 ทรภ.2	 ป้องกันประเทศด้านใต้ในลักษณะ 
การควบคุมบังคับบัญชาแบบพื้นที่	 (Area	Command	Concept)	พร้อมใช้
ก�าลังเมื่อเกิดความขัดแย้งในพื้นที่อ่าวไทยตอนล่าง	 และได้มีการแบ่งระดับ 
การปฏิบัติตามสถานการณ์	ดังนี้
	 ■	 ขัน้ปกต	ิโดยมจีดุประสงค์ในการด�ารงสถานการณ์ปกติ	มกีาร
ปฏิบัติตามภารกิจและพื้นที่ที่ได้รับมอบตามปกติ	และใช้ก�าลังในขั้นปกติ
	 ■	 ข้ันปกต	ิ(สถานการณ์วิกฤต)	โดยมจีดุประสงค์ในการคลีค่ลาย
และยตุคิวามขดัแย้ง	ม	ีก�าลงัพร้อมปฏบิตั	ิตามแผน	โดยไม่เสียเปรียบฝ่ายข้าศึก	
การปฏิบัติโดยเตรียมก�าลังให้มีความพร้อมใช้	หากความขัดแย้งรุนแรง	จะได้
รับก�าลังสนับสนุนจาก	 ทร.	 เพิ่มเติมก�าลังในพื้นที่ส�าคัญหากสถานการณ ์
มีความรุนแรงขึ้น
	 ■	 ขั้นตอบโต้	โดยมีจุดประสงค์	คือ	ได้เปรียบในการปฏิบัติการ
ทางเรือ	และลดศักย์สงคราม	มีจุดมุ่ง
หลักในการได้การควบคุมทะเลใน
พื้นที่	อ่าวไทย	และปฏิเสธการปฏิบัติ
ของข้าศึกฝั่งอันดามัน
	 ■	 ข้ันป้องกันประเทศ	
โดยมีจดุประสงค์	คอื	ได้เปรยีบในการ
ปฏิบัติการทางเรือ	 และลดศักย ์
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สงคราม	 มีจุดมุ่งหลักในการได้การควบคุมทะเลในพื้นที่อ่าวไทย	 และขยาย 
การปฏิบัติในพื้นที่คู่ขัดแย้ง
	 นอกจากนี้	ทรภ.	2	ได้ประเมินสถานการณ์ความมั่นคงในพื้นที่	อ่าวไทย
ประกอบกับการวางยุทธศาสตร์ของกองทัพเรือ	 20	 ปี	 โดยมีความต้องการ
พัฒนาขีดความสามารถ	 ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายทั้งภาวะปกติและ 
ภาวะขัดแย้ง	 อีกท้ัง	 ทรภ.2	 อยู่ในพื้นที่ที่มีจุดยุทธศาสตร์ส�าคัญหลายอย่าง	 
เช่น	 Sea	 Base	 แท่นขุดเจาะปิโตรเลียม	 และพ้ืนท่ี	 JDA	 จึงจ�าเป็นต้องม ี
ระบบตรวจการณ์ที่ครอบคลุมพื้นที่อาณาเขตของทะเลไทย	อาทิ	การใช้	UAV	
ร่วมกับเครื่องบินลาดตระเวนทางทะเล	 และเพิ่มประสิทธิภาพในการลาด
ตระเวนชายฝั่งและใกล้ชายฝั่ง	ทั้งนี้	ควรมียุทโธปกรณ์เพิ่มเติม	ดังนี้	
	 ■	 เรดาห์ชายฝั ่งที่มีระบบพิสูจน์ทราบตนเองอัตโนมัติและ
สามารถเชื่อมโยงเข้าสู ่ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและการรู ้เท่าทัน
สถานการณ์ทางทะเล	
	 ■	 ระบบควบคุมบังคับบัญชาที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง	 และ
สถานีตรวจการณ์ชายฝั่ง	 ประกอบด้วย	 เรดาห์ชายฝั่ง	 และอุปกรณ์ตรวจจับ
และพสิจูน์ทราบตนเองอตัโนมตัติดิตัง้พร้อมทัง้อปุกรณ์อเิลก็ทรอนกิส์	เพือ่ให้
ครอบคลุมพื้นที่ห่างฝั่ง	40-60	ไมล์ทะเล	
	 ■	 อากาศยานไร้คนขบั	หรอืโดรนทีม่รีะบบปฏบิตักิาร	150-200	
ไมล์ทะเล	 สามารถขึ้นลงจากฐานบินชายฝั่งและติดตั้งอุปกรณ์ตรวจการณ์
พิสูจน์ทราบ
	 ■	 เครื่องบินลาดตระเวน	 เพื่อเสริมความสามารถในการปฏิบัติ
ในส่วนที่	 UAV	 ไม่สามารถปฏิบัติการได้ทั้งทางยุทธการและธุรการ	 รวมทั้งมี
ความอ่อนตัวสามารถน�าไปใช้งานตามความเหมาะสมของสถานการณ์
	 ■	 การพัฒนาขีดความสามารถของฐานทัพท่าเรือ	 ในการ
สนับสนุนเป็นฐานทัพหลักส่วนหน้าในการสนับสนุนให้ก�าลังทางเรือต้ังแต่ 
ภาวะปกติ	
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	 จากกรณีศึกษาของ	ทรภ.2	อาจกล่าวได้ว่าในพื้นที่ที่มีสภาวะแวดล้อม
ความมั่นคงท่ีต่างกัน	 ท�าให้มีความจ�าเป็นในการใช้ยุทโธปกรณ์เฉพาะ 
ที่ต่างออกไป	 อย่างไรก็ตาม	 ด้วยข้อจ�ากัดด้านงบประมาณและแนวโน้ม 
การด�าเนินงานที่ใช้การบูรณาการเครื่องมือยุทโธปกรณ์ตามขีดความสามารถ	
(Capability)	 มากกว่าการเพิ่มยุทโธปกรณ์ตามประเภทของภัยคุกคาม	
(Threat)	ซึ่งจะท�าให้ต้องใช้งบประมาณจ�านวนมาก	

3.2 กำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถก�ำลังทำงเรือที่ต้องกำร
	 เม่ือพิจารณาจากบทบาทและภารกิจ	 ประกอบกับสภาพภูมิรัฐศาสตร์
ของประเทศไทยที่มีลักษณะเป็น	 2	 ชายฝั่งทะเล	 (Two	Oceans)	 รวมท้ัง 
สภาวะแวดล ้อมภัยคุกคามความมั่นคงทางทะเลที่มีความเกี่ยวข ้อง 
กับประเทศไทยตามที่กล่าวไว้ในบทที่	 2	 อาทิ	 การรักษาดุลยภาพเส้นทาง 
เดินเรือที่ส�าคัญ	 สถานการณ์ความมั่นคงใน	 3	 จังหวัดชายแดนใต้	 การก่อ 
การร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ	 ปัญหาสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติธรรมชาติ	
การประมงผิดกฎหมาย	 พื้นที่ทับซ้อนทางทะเล	 และพื้นที่พัฒนาร่วม 
ไทย-มาเลเซีย	(Joint	Development	Area	:	JDA)	รวมถึงปัญหาน�้ามันเถื่อน	
ประกอบกับปัญหาความมั่นคงบริเวณน่านน�้าภายในประเทศที่เป็นพื้นที ่
รับผิดชอบ	 ได้แก่	 การลักลอบล�าเลียงและค้ายาเสพติด	 การลักลอบค้าไม	้ 
การลักลอบน�าเข้าสินค้าหนีภาษี	สถานการณ์แรงงานต่างด้าว	ความไม่ชัดเจน
ของเส้นเขตแดน	 และการดูดทรายล่วงล�้าเขตแดนของประเทศเพ่ือนบ้าน	
เป็นต้น	
	 ทั้งนี้	 การก�าหนดขีดความสามารถและก�าลังรบของก�าลังทางเรือ 
จะพิจารณาในส่วนของการเตรียมก�าลัง	 ให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อม 
ภยัคุกคามด้านความมัน่คง	โดยภารกิจส�าคญัทีค่วรให้ความส�าคญัตามทีก่�าหนด
ไว้ในวตัถปุระสงค์เฉพาะ	เช่น	การป้องกนัราชอาณาจกัรและรกัษาสทิธอิธปิไตย
เหนืออาณาเขตทางทะเลของไทย	 การคุ้มครองและรักษาเส้นทางคมนาคม 
ทางทะเลของไทย	และการสนบัสนนุการรกัษาความมัน่คงทางทะเลในภมูภิาค	
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เป็นต้น	ทัง้นี	้เมือ่พจิารณาขดีความสามารถก�าลงัรบในปัจจบุนั	ถอืว่ายงัไม่เพยีงพอ
ต่อการรับมือกับสภาวะแวดล้อมความมั่นคงที่จะเกิดข้ึน	 ดังนั้น	 จึงควร 
มีการพัฒนาเสริมสร้างก�าลังรบในส่วนของการเตรียมก�าลัง	 เพื่อให้บรรลุ
วตัถปุระสงค์ท้ังการปฏบัิตภิารกจิในภาวะปกตแิละภาวะขดัแย้ง	เช่น	การจดัหา
อาวธุยทุโธปกรณ์สนบัสนุนการปฏิบตัภิารกจิรกัษาความไม่สงบในพืน้ทีจ่งัหวดั
ชายแดนภาคใต้	 การจัดหาเรือตรวจการณ์ระยะใกล้ฝั่ง	 เรือตรวจการณ์ระยะ
ปานกลาง	เรอืตรวจการณ์ระยะไกลฝ่ัง	และเรอือเนกประสงค์ยกพลข้ึนบก	โดย
เรืออเนกประสงค์สามารถใช้ในภารกิจช่วยเหลือผู ้ประสบภัยขนาดใหญ ่
ได้อีกด้วย	 รวมท้ังการซ่อมปรับปรุงยุทโธปกรณ์หลัก	 โดยในภาพรวมควร 
เพิ่มขีดความสามารถใน	3	ด้าน	คือ	การเสริมสร้างขีดความสามารถก�าลังพล	
(Man)	 การเสริมสร้างขีดความสามารถยุทโธปกรณ์	 (Material)	 และ 
การเสริมสร้างขีดความสามารถการบริหารจัดการ	 (Management)	 โดยมี 
รายละเอียดดังนี้
 3.2.1 กำรเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถก�ำลังพล (Man)
	 การเตรียมก�าลังด้านก�าลังพลมีความส�าคัญต่อการขับเคล่ือนองค์กร	
เนื่องจากทรัพยากรมนุษย์นับว่าเป็นปัจจัยส�าคัญท่ีสุดในการพัฒนาเป็นไป 
ดังค�ากล ่าวท่ีว ่า	 “เหล็กในคนส�าคัญกว ่าเหล็กในเรือ”29	 นอกจากนี	้ 
ความเปลีย่นแปลงหลายประการของสภาวะแวดล้อมความมัน่คงถกูขบัเคลือ่น
ด้วยเทคโนโลยีท่ีเป็นตัวแปรส�าคัญในการขับเคล่ือนองค์กรให้เป็นไปตาม 
จุดมุ่งหมายทางยุทธศาสตร์ที่ก�าหนดไว้	ซึ่งสามารถด�าเนินการดังนี้
	 1)	การพฒันาองค์ความรูข้องก�าลงัพล 
ทั้งตามสายวิทยาการและภาษาต่างประเทศ	
รวมทัง้ต้องม	ีMaritime	Domain	awareness	
อาท	ิการพฒันาหลกัสตูรทีเ่กีย่วข้อง	การแลก
เปลีย่นด้านการศกึษากบักองทพัเรอืประเทศ
ต่างๆ			
29			พลเรอืเอก	สามารถ	จ�าปีรัตน,	สร้างคน.	นาวกิศาสตร์	 	ปีที	่95	เล่มที	่8	สงิหาคม	2555,	หน้า	14
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	 2)	 การพัฒนาก�าลังพลไปสู ่ความ 
เป็นมืออาชีพ	 ท้ังการด�ารงขีดความสามารถ
ในการปฏิบัติการทางทหารควบคู่ไปกับ 
การรกัษากฎหมายและความมัน่คงทางทะเล	
เน่ืองจากจ�าเป็นต้องเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง 
กบัหน่วยงานอืน่ๆ	เช่น	การประมงผดิกฎหมาย	

การจบัยาเสพตดิและสนิค้าหนภีาษ	ีแรงงานต่างด้าว			เป็นต้น	ท�าให้มกีฎหมาย
ที่ให้อ�านาจในฐานะผู้ช่วยเจ้าพนักงานจ�านวน	28	ฉบับ	อาทิ	พระราชบัญญัติ
ให้อ�านาจทหารเรือปราบปรามการกระท�าความผิดบางอย่างทางทะเล	 
พ.ศ.2490	 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	 (ฉบับที่	 5)	 
พ.ศ.2519	พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่าน�้าไทย	พ.ศ.2426	(แก้ไขเพิ่มเติม	
พ.ศ.2540)	 และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการกระท�าอันเป็น 
โจรสลัด	2534	เป็นต้น	
	 นอกจากนี้	 ยังรวมถึงกฎหมายในระดับนานาชาติ	 อาทิ	 อนุสัญญา 
เพื่อการปราบปรามการกระท�าอันมิชอบต่อความปลอดภัยในการเดินเรือ	
(Convention	 for	 the	 Suppression	 of	 Unlawful	 Acts	 Against	 the	
Safety	of	Maritime	Navigations	1988:	SUA		Convention)	ประมวล 
ข้อบังคับว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยของเรือและท่าเรือระหว่างประเทศ	
(International	Ship	and	Port	Facilities	Security	Code:		ISPS	Code)	
และอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความปลอดภัยแห่งชีวิตทางทะเล	 
(International	Convention	 for	 the	Safety	of	Life	at	Sea:	SOLAS)	
เป็นต้น	โดย	กฎหมายทั้ง	4	ฉบับข้างต้น	มีแนวคิดหลักเพื่อป้องกันภัยคุกคาม
ทางทะเล	และป้องกนัภยัจากการก่อการร้าย	การกระท�าอนัเป็นโจรสลัด	หรือ
การกระท�าอื่นใดอันอาจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการขนส่งทางทะเล	 
รวมถึงเพื่อให้มั่นใจว่าเรือขนส่งและท่าเรือมีการรักษาความปลอดภัยอย่าง
เพยีงพอและเหมาะสม	จงึให้มีการตรวจค้นและการยบัยัง้การกระท�าทีเ่ป็นภยั
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คกุคามต่อความมัน่คง	(detect	and	deter	acts	that	threaten	security)	30 

และยงัรวมถงึกฎหมายอืน่ๆ	ท่ีสนบัสนนุความมัน่คงทางทะเล	เช่น	จรรยาบรรณ
ในการท�าประมงอย่างรับผิดชอบ	 (Code	 of	 Conduct	 for	 Responsible	
Fishing)	 แผนปฏิบัติการระหว่างประเทศในการป้องกัน	ปราบปราม	 ท�าให้
หมดไป	 ซึ่งการท�าประมงที่ผิดกฎหมาย	 การไม่รายงาน	 และการไม่ปฏิบัติ 
ตามข้อบังคับ	(International	Plan	of	Action	to	Prevent,	Deter,	and	
Eliminate	Illegal,	Unreported	and	Unregulated	Fishing:	IPOA-IUU	
Fishing)31	 และอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ	 พ.ศ.๒๕๓๕	
(Convention	on	Biological	Diversity:	 CBD)	 เป็นต้น	ที่กล่าวมาข้างต้น	
จ�าเป็นต้องอาศัยความรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะเพื่อน�ามาใช้ให้สอดคล้อง
กับภารกิจหน้าที่และก้าวทันสภาวะแวดล้อมความมั่นคงทางทะเลที่
เปลีย่นแปลงไป	จงึควรมกีารพฒันาองค์ความรูเ้ฉพาะทางทีเ่กีย่วข้องเพือ่สร้าง
ความมั่นใจในการปฏิบัติการให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 3.2.2 กำรเสริมสร้ำงขดีควำมสำมำรถอำวธุยทุโธปกรณ์ (Material)
	 จากสภาพภมูริฐัศาสตร์ทีเ่ป็นแบบ	Two	Oceans	คอื	ฝ่ังอ่าวไทย 
และอันดามัน	 ท�าให้ควรพัฒนาขีดความสามารถด้านอาวุธยุทโธปกรณ ์
ของก�าลังทางเรือให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมความมั่นคง	ดังนี้
	 1)	 การมีระบบป้องกันเชิงลึก	 (Defence	 indepth	 with	 
forward	 defence	 capability)	 ซึ่งเป็นการวางระบบตรวจการณ์ป้องกัน
ชายฝั่งออกเป็นชั้นๆ	แบ่งออกเป็น	2	layers	โดยมีระบบตรวจการณ์และสนธิ
ควบคุมที่มีรัศมี	 400	 ไมล์ทางทะเลออกจากฝั่ง	 เน้นการประสานการยิง 
จากอาวุธทุกประเภทจากเหล่าทัพต่างๆ	ในพื้นที่ที่ก�าหนด	

30	 	ศนูย์ศกึษายุทธศาสตร์	 สถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศ.	 สรปุผลการศกึษาหลกัสตูร	 Regional	
Exclusive	Economic	Zone	protection	Officers	 (export)	Course.	โรงแรม	Pullman	นครดานงั	
สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวยีดนาม	ระหว่าง	9-13	พ.ค.59	
31  กฎหมายความมัน่คงทางทะเล:	กฎหมายระหว่างประเทศ.	http://www.navedu.navy.mi.th/
stg/databasestory/data/Situation-sea/maunkongtalae/DTI-Maritime-Protection/ 
Layout_P184-197.pdf		
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	 2)	 กองเรือตรวจการณ์ไกลพื้นที่นอก	 400	 ไมล์ทะเล	 และ 
พร้อมรบทัง้	3	มติแิละมรีศัมปีฏบิตักิารครอบคลุมพืน้ทีผ่ลประโยชน์ทางทะเล
ของประเทศไทยทั้งหมด	 รวมทั้งก�าลังทางเรือต้องมีความพร้อมในการรบ 
ทีเ่ป็นแบบอสมมาตรครบถ้วน	และสามารถสนบัสนนุปฏบิตักิารการช่วยเหลอื 
ด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ	 (Humanitarian	 Assistance	 
&	Disaster	Relief	:HADR)	ได้ทั้งในระดับในประเทศและภูมิภาค
	 3)	 ระบบป้องกันฝั่ง	 ประกอบไปด้วย	 อาวุธปล่อยน�าวิถีและ 
ยิง	 100	 ไมล์จากฝั่งเป็นอย่างน้อย	 กองเรือท�าสงครามทุ่นระเบิด	 เครื่องบิน 
ลาดตระเวน/	UAV	เรอืลาดตระเวนขนาดกลางทีต่ดิอาวธุปล่อยน�าวถิ	ีและเรอืด�า
น�า้ขนาดเล็ก	600	–	1000	ตันประมาณ	6	ล�าปฏิบัติการในอ่าวไทย	
	 4)	 ก�าลังการรบ	 เน้นที่กองเรือปฏิบัติการโดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
กองเรือบรรทุกเครื่องบินหรือ	 LHD	พร้อมอากาศยานประจ�าเรือ	 เรือฟรีเกต
สมรรถนะสูงพร้อม	ฮ.ประจ�าเรือ	อย่างน้อยกองเรือละ	8	ล�า	เรือด�าน�้าขนาด	
1500	-	2500	ตัน	กองเรือละ	6	ล�า	เครื่องบินลาดตระเวนระยะไกลซึ่งอาจจะ
เป็นเครื่องบิน	C	130	เนื่องจากสามารถใช้ร่วมกันกับกองทัพอากาศได้	อีกทั้ง
มีรัศมีในการลาดตระเวนที่ค่อนข้างไกล	 รวมทั้งการมีเรือส่งก�าลังบ�ารุง 
ขนาดใหญ่สามารถท�าให้กองเรืออยู่ในทะเลได้อย่างน้อย	 1-2	 เดือน	 และ 
ขีดความสามารถของนาวิกโยธินที่พร้อมปฏิบัติการทางบก	 โดยเปล่ียน 
การปฏิบัติการจากเดิมที่เป็น	ship	to	shore	มาเป็น	ship	to	target	
	 5)	 ความสามารถในการใช้ทะเลเป็นฐาน	(Sea	base	platform)	
เพื่อให้สามารถ	 deploy	 ก�าลังจากกลางทะเลได้อย่างรวดเร็ว	 (power	 
projection	from	the	sea)32  
	 6)	 ระบบสงครามแบบใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง	 (Network	
Centric	 Warfare:	 NCW)	 	 การใช้แนวคิดเรื่อง	 NCW	 จะเป็นประโยชน์ 

32			น.ท.วรรธนนัท์	อาษา,	หวัหน้ายทุธศาสตร์	กนย.สนผ.ยก.ทร.,	สมัภาษณ์เชงิลกึ	30	พ.ค.	2560
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ในการรบร่วมระหว่างเหล่าทัพ	ซึ่งเป็นการพัฒนาระบบเครือข่ายใน	4	มิติ	คือ	
มิติใต้น�้า	มิติผิวน�้า	มิติทางอากาศ	และมิติทางบก	ดังนี้	
	 ■	 มิตใิต้น�า้	ด้วยก�าลงัเรอืด�าน�า้	ทุน่ระเบดิประเภทต่างๆ	ทีผ่ลติ
ได้เอง	และก�าลังหน่วยสงครามพิเศษทางเรือที่มีศักยภาพสูง
	 ■	 มิติผิวน�้า	 ด้วยก�าลังทางเรือท่ีมีเทคโนโลยีใหม่	 ล่องหน	 
มีระวางขับน�้ามากแต่กินน�้าตื้น	 รองรับภารกิจได้หลากหลาย	 มีระบบอาวุธ
เทคโนโลยีสูง	 ระบบปืนเรือ	 อาวุธน�าวิถีที่ทันสมัย	 มีเรือผิวน�้าประเภทต่างๆ	 
ที่ทันสมัย	 รวมทั้งเรืออเนกประสงค์ที่ใช้ในภารกิจทางทหารและช่วยเหลือ
ประชาชน
	 ■	 มิติทางอากาศ	 การมีเฮลิคอปเตอร์ตรวจการที่ทันสมัย	 
มรีะบบชีเ้ป้า	เครือ่งบนิลาดตระเวนทางทะเลทัง้ปีกนิง่และปีกหมนุ	อากาศยาน
ไร้คนขับ	
	 ■	 มิตทิางบก	หากมกีารปรบัโครงสร้างศนูย์ประสานการปฏบิติั
ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล	 (ศรชล.)	 มาเป็นศูนย์อ�านวยการ
รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล	 จะใช้ก�าลังนาวิกโยธินและก�าลังต่อสู้
อากาศยานและรักษาฝั่ง	เป็นก�าลังรบหลักตามสาขาปฏิบัติการ	และสามารถ
ปรับเป็นก�าลังอเนกประสงค์	ทั้งยามฝั่งและการป้องกันภัยทางอากาศ
	 ท้ังนี	้NCW	จะท�าให้ผูบ้งัคบับญัชาทัง้ในระดบัยทุธศาสตร์	ศนูย์อ�านวยการ
ร่วมทุกเหล่าทัพทั้งส่วนกลางและภูมิภาคเห็นภาพสถานการณ์เดียวกัน	 
รวมทั้งมีการประสานการใช้อาวุธเพื่อสนับสนุนภารกิจร่วมกัน	 ซึ่งนอกจาก 
จะเป็นการลดข้อจ�ากัดด้านขีดความสามารถในการควบคุมบังคับบัญชา 
ในระดบัภาคหรอืหน่วยเฉพาะกจิ
ตามทีก่ล่าวไว้แล้ว	ยงัเป็นการใช้
ทรัพยากรของเหล่าทัพอย่าง 
คุ้มค่าด้วย	 การรบร่วมระหว่าง
เหล ่าทัพจึงเป ็นส่ิงจ�าเป ็นที่ 
หลีกเลี่ยงไม่ได้ภายใต้สภาวะ
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แวดล้อมความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและข้อจ�ากัดด้านทรัพยากรใน
อนาคต	ดงันัน้	จงึควรผลกัดนัการใช้แนวคดิ	NCW	ให้เกดิผลอย่างจรงิจงั	แม้ว่า
จะมีการใช้งบประมาณสูงในการลงทุนช่วงแรกก็ตาม
 3.2.3 กำรเสริมสร้ำงขดีควำมสำมำรถกำรบรหิำรจดักำร (Management)
	 จากการที่คณะรัฐมนตรี	 ได้มีมติเห็นชอบในหลักการร่างยุทธศาสตร์
ความมัน่คงแห่งชาตทิางทะเล	พ.ศ.2558-2562	ซึง่จะปรบัเป็นแผนความมัน่คง
แห่งชาติทางทะเล	 พ.ศ.2558-2564	 เพื่อให้มียุทธศาสตร์	 แผนงาน	 และ
โครงการส�าหรบัหน่วยงานด้านความมัน่คงในการดแูลรบัผดิชอบผลประโยชน์
ของชาติทางทะเล	 จึงได้มีแนวคิดในการปรับโครงสร้างการบริหารจัดการ 
เพ่ือบูรณาการหน่วยงานทางทะเล	 โดยจะยกระดับศูนย์ประสานการปฏิบัติ 
ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล	 (ศรชล.)33	 เพ่ือตอบสนอง 
ต่อภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทั้งในระดับอ�านวยการและระดับปฏิบัติการ	 
โดย	ศรชล.ก�าลงัจะถกูปรบัให้สามารถด�าเนนิการในลกัษณะ	“ศนูย์อ�านวยการ 
การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล	 (ศรชล.)”	 และ	 ศรชล.	 ภาค	 ตาม
ล�าดับ	โดยใช้แนวคิดการควบคุมบังคับบัญชาแบบเป็นพื้นที่เช่นเดียวกัน	ทั้งนี้	
ศปก.ทร.	และ	ศรชล.	มแีนวความคดิในการควบคุมบงัคับบญัชาต่อก�าลงัทางเรอื
ในพื้นที่ของตนในระดับยุทธการ	 และระดับภาคต่างๆ	 การควบคุมก�าลังทาง
เรือของในระดับยุทธวิธี	 โดยจะมีลักษณะเช่นเดียวกับกองอ�านวยการรักษา
ความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร	(กอ.รมน.)	เพือ่ให้สามารถวางแผน	อ�านวยการ	
ประสานงาน	สั่งการ	ติดตาม	ตรวจสอบประเมินภัยคุกคาม	และสนับสนุนการ
ปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในภารกิจด้านการรักษาผลประโยชน์ 
ทางทะเล	 ทั้งในภาวะปกติและภาวะไม่ปกติ	 รวมถึงเสริมสร้างให้ประชาชน
ตระหนักรู้ถึงความส�าคัญของผลประโยชน์ของชาติทางทะเล	 ซึ่งจะสามารถ
ท�าให้เกิดการบูรณาการการปฏิบัติงานได้อย่างครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

33  ศรชล.ยกระดบัเป็นศนูย์อ�านวยการ	รกัษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล.	http://www.manager.co.th/
local/viewnews.aspx?NewsID=9570000135253



เอกสารศึกษาเฉพาะกรณี เรื่อง ยุทธศาสตร์และการพัฒนาขีดความสามารถกำาลังทางเรือ 43

 3.2.4 กำรเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติกำรร่วม/ ผสม 
 3.2.4.1 กำรเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรบูรณำกำร
ระหว่ำงเหล่ำทัพ
	 	 	 (1)	 การปฏิบัติการในทางรุกที่มีประสิทธิภาพในอนาคต 
แบบการท�าสงครามอากาศทะเล	(Air	Sea	Battle:	ASB)	ในอนาคตแม้ว่าแนวโน้ม
ของการเกิดสงครามตามแบบอาจไม่เกิดข้ึน	 เนื่องจากมีกรอบความร่วมมือ 
ในระดับต่างๆ	ที่เป็นกลไกในการยับยั้งความขัดแย้ง	แต่อย่างไรก็ดี	มีแนวคิด
การปฏิบัติการในทางรุกที่มีประสิทธิภาพในอนาคตควรจะอยู่ในรูปแบบการ
ท�าสงครามอากาศทะเล	(Air	Sea	Battle:	ASB)	โดยการยอมรับความส�าคัญ
ของก�าลงัทางอากาศและประยกุต์ใช้อย่างเหมาะสมเพือ่เสริมขีดความสามารถ
ของการปฏิบัติการทางเรือมีความจ�าเป็นอย่างยิ่ง	 ซ่ึงปัจจุบันเรือหลวงจักรี
นฤเบศร์สามารถเช่ือมโยงระบบเข้ากบัเครือ่งบนิของก�าลงัทางอากาศได้	ดงันัน้	
จึงควรพัฒนาขีดความสามารถก�าลังทางเรือให้เกิดการแลกเปลี่ยนและใช้งาน
ยุทโธปกรณ์ระหว่างเหล่าทัพร่วมกัน	โดยผ่านการฝึกร่วมระหว่างเหล่าทัพ	
	 	 	 (2)	 การพัฒนาระบบทางด้านการข่าว	 พัฒนาเครื่องมือ 
ในการปฏิบัติการข่าวสาร	 พัฒนาระบบตรวจการณ์ทางทะเล	 และระบบ 
แลกเปลีย่นข้อมลูข่าวสารทางทะเล	เพือ่การรบัรู้เทาทนัสถานการณ์ทางทะเล	
รวมทั้งมีการพัฒนาระบบควบคุมบังคับบัญชาและสั่งการมุ่งสู่การปฏิบัติการ 
ที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง
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 3.2.4.2 กำรเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรบูรณำกำร 
กับกองทัพพันธมิตร
		 	 	 (1)		การสร้างบทบาทน�าในความร่วมมือด้านความมั่นคง	 
(Active	 Security	 Cooperation)	 อาทิ	 การปฏิบัติการทางทหาร	 ด้วยการ
ริเริ่มสร้างความร่วมมือด้านการทหารกับประเทศเพื่อนบ้านมิตรประเทศ	 
และประเทศมหาอ�านาจ	การแลกเปลีย่นข้อมลูด้านการข่าว	และการช่วยเหลอื
ด้านมนุษยธรรมในภูมิภาคและภายใต้กรอบของ	UN	เป็นต้น34		โดยใช้กรอบ
ความร่วมมอืระหว่างประเทศด้านความมัน่คงทางทะเลเป็นกลไกส�าคญัในการ
สร้างบทบาทน�าในระดับต่างๆ	ทั้งในและนอกภูมิภาค	ดังตารางที่	6	(หน้า	46)	
กลไกความร่วมมือด้านความมั่นคงทางทะเลระหว่างประเทศ	
	 	 	 (2)	 การร่วมมอืแบบ	ASEAN	compatible	approach	จากการ
เข้าเป็นประชาคมอาเซียนท่ีมกีารร่วมมอืพฒันากนัอย่างต่อเนือ่ง	ดงันัน้	จงึควร
มีการพฒันาและเสรมิสร้างขีดความสามารถกองก�าลงัทางเรอืในอนาคตทีค่วร
มลีกัษณะเป็นแบบ	ASEAN	compatible	approach	กล่าวคอื	มคีวามสามารถ
ในการใช้ก�าลังทางเรือร่วมกันกับระหว่างประเทศอาเซียนได้	 เพื่อความง่าย	
สะดวก	และเป็นความร่วมมอืกนัระหว่างประเทศสมาชิกอาเซยีน	ซึง่จะสามารถ
พัฒนาเป็น	ASEAN	Navy35		ได้ในอนาคต	
	 	 	 (3)	 การป้องปราม	 (Deterrence)	 อาทิ	 การพัฒนาและ 
แสดงขีดความสามารถของก�าลังทางเรือให้มีศักยภาพเพียงพอที่จะยับย้ัง 
ความคิดฝ่ายตรงข้ามที่จะใช้ก�าลัง	 การสาธิตการใช้อาวุธที่มีศักยภาพสูง 
ทั้ง	 2	 ฝั่งทะเล	 การป้องกันและปราบปรามการกระท�าผิดกฎหมายในทะเล	 
และสนับสนุนก�าลังป้องปรามที่จัดเตรียมไว้เป็นเคร่ืองมือร่วมกับพลังอ�านาจ
ของชาติในด้านอื่น	 ๆ	 ในการสนับสนุนการด�าเนินนโยบายต่างประเทศ 
ของรัฐบาล	เป็นต้น

34  	ร่างการประเมนิยทุธศาสตร์กองทพัเรือ	พ.ศ.	2558	–	2567
35			การประชมุ	ว.การทพัสัมพันธ์	คร้ังที	่2.	วนัที	่6	ก.ค.60	ณ	หอประชุมกองทพัอากาศ
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	 	 	 (4)	 การปฏิบัติการเชิงรุก	 (Offensive	 Operations)	 อาทิ	 
การใช้ก�าลังทางเรือในลักษณะริเริ่มปฏิบัติการเพื่อป้องกันประเทศด้วย 
ความเด็ดขาด	 รวดเร็ว	 และมีประสิทธิภาพ	 การใช้ทรัพยากรก�าลังทางเรือ 
ในการสนับสนุนการปราบปรามการกระท�าผิดกฎหมายทั้งในทะเล	 พื้นที่ 
ทางบกและล�าน�้า	 การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ	 และการพัฒนา
ประเทศที่ได้รับมอบหมาย	 รวมทั้งการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือ 
จากสงคราม	 (MOOTW)	 เช่น	 การปราบปรามโจรสลัด	 การรักษาสันติภาพ	
และการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม	เป็นต้น		
 
	 กล่าวโดยสรุป	 ขีดความสามารก�าลังทางเรือที่ต้องการในอนาคต 
จะประกอบด้วย	 การมีขีดความสามารถในการปฏิบัติการทางเรือเพื่อ 
การควบคุมทะเลให้ได้ตามที่ต้องการ	 ขีดสามารถจ�ากัดเสรีในการปฏิบัต ิ
การรบผิวน�้า	 และใต้น�้าของฝ่ายตรงข้าม	 ขีดความสามารถในการป้องกัน 
การปิดอ่าว	 การคุ้มครองรักษาเส้นทางคมนาคมทางทะเล	 และการรักษา 
ผลประโยชน์ของชาติท้ังในอ่าวไทยและทะเลอันดามัน	 รวมทั้งมีขีดความ
สามารถในการป้องกันภัยทางอากาศ	 การรักษาฝั ่ง	 ท่ีต้ังทางทหารและ 
ทางเศรษฐกิจท่ีส�าคัญบริเวณแนวชายฝั่งของประเทศ	การปฏิบัติการทางเรือ
เพื่อขยายพลังอ�านาจจากทะเลสู่ฝั่ง	รวมถึงการป้องกันพื้นที่ทางบกและล�าน�้า
เพื่อสนับสนุนการรักษาอธิปไตยทางบกตามภารกิจป้องกันประเทศ	และมีขีด
ความสารถของฐานทัพเรือให้ปฏิบัติการในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง	
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	 นอกจากนี้	 ก�าลังทางเรือยังมีภารกิจที่ยังรวมไปถึงปฏิบัติการที่ไม่ใช ่
การทหาร	 อาทิ	 การค้นหาและกู้ภัย	 (Search	 and	 Rescue	 หรือ	 SAR)	 
การบรรเทาภยัพบัิต	ิ(Disaster	Relief)	มลพษิทางทะเล	(Maritime	Pollution)	
และการคุ้มครองการประมง	(Fishery	Protection)	และการดูแลในส่วนการ
ท�าประมงที่ผิดกฎหมาย	การประมงที่ขาดการรายงาน	และการประมงที่ขาด
การควบคุม	 (Illegal	Unreported	 	 and	 	Unregulated	 	 Fishing:	 IUU)	
เป็นต้น	
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ส่วนที่ 4

บทสรุปและข้อเสนอแนะ

4.1 บทสรุป
 
	 จากการท่ีประเทศไทยได้มกีารก�าหนดกรอบของ	(ร่าง)	ยทุธศาสตร์ชาติ	
ระยะ	 20	 ปี	 (พ.ศ.	 2560-2579)	 ท่ีก�าหนดวิสัยทัศน์	 คือ	 “ประเทศไทยมี 
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”	 โดยมีเป้าหมาย	 คือ	 ความมั่นคง	 มั่งคั่ง	
และยั่งยืน	 รวมทั้ง	 กระทรวงกลาโหมได้น�ามาเป็นกรอบในการจัดท�า	 (ร่าง)	
ยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศ	กระทรวงกลาโหม	พ.ศ.2560-2579	ด้วยการ
ยึดถือแนวความคิดทางยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันประเทศ	3	แนวทาง	ได้แก่	
	 1)	การสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคง	(Security	Cooperation)	
	 2)	การผนึกก�าลังป้องกันประเทศ	(United	Defence)	และ	
	 3)	การป้องกันเชิงรุก	(Active	Defence)		
	 ซ่ึงในขณะนี้กองบัญชาการกองทัพไทยได้น�าได้น�ามาจัดท�า	 (ร่าง)	
ยุทธศาสตร์ทหาร	 20	 ปี	 (พ.ศ.	 2560-2579)	 เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกัน	
นอกจากนี	้ทร.	ได้มีการจดัท�า	(ร่าง)	ยทุธศาสตร์กองทพัเรอื	พ.ศ.2560	–	2579	
ที่ได้ก�าหนดการสร้างความมั่นคงของชาติทางทะเล	 ตามแนวคิดระดับ
ยุทธศาสตร์ว่า	 “สองฝั่งมหาสมุทรและสามพื้นที่ปฏิบัติการ”	 หรือ	 “Two	
Oceans	 and	Three	Areas”	 ได้น�ามาสู่การพัฒนาและเสริมสร้างขีดความ
สามารถก�าลังทางเรือ	 เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมความมั่นคง 
ในอนาคต	 ร่วมกับแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล	 (พ.ศ.2558	 –	 2564)	 
ที่เป็นแนวทางในการปกป้อง	 รักษา	 และแสวงหาผลประโยชน์ของชาติ 
ทางทะเลได้อย่างสมดุลและยั่งยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 ด้วยการ 
มีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในการบริหารจัดการ	 และการบูรณาการการใช ้
พลังอ�านาจของชาติในทุกด้านอย่างมีประสิทธิภาพ		
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	 ดังนั้น	 เมื่อพิจารณาขีดความสามารถในภาพรวมที่ต้องการของก�าลัง				
ทางเรอืและลกัษณะของสงครามทางเรอืทีม่คีวามแตกต่างจากสงครามทางบก
และทางอากาศส�าคญัหลายประการ	 สามารถน�าไปสูก่ารเสรมิสร้างก�าลงัทางเรอื 
ทั้งด้านการปรับโครงสร้าง	 การบริหารจัดการ	 และก�าลังรบที่ต้องการ	 
ใน	20	ปี	ข้างหน้า	 โดยจ�าเป็นต้องพัฒนาเป็นก�าลังทางเรือสองฝั่งมหาสมุทร	
(อ่าวไทยและอนัดามนั)	และสามพืน้ทีป่ฏบิติัการ	(ทพัเรือภาคที	่1-3)	ด้วยการ
ใช้ก�าลงัทางเรอืได้พร้อมกนัทัง้สองฝ่ังทะเลและสามพืน้ทีป่ฏบิตักิารทพัเรอืภาค
อย่างสมดุลตั้งแต่ยามปกติ	 โดยไม่จ�าเป็นต้องเคลื่อนย้ายก�าลังขนาดใหญ่	 
โดยมีการวางก�าลังที่มีขีดความสามารถในการลาดตระเวนเฝ้าตรวจ	 ให้ความ
คุ้มครองและช่วยเหลือเรือและแหล่งผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในพ้ืนที่
ความมีส่วนร่วมของประเทศ	 ทั้งในและนอกภูมิภาค	 ได้ตลอด	 24	 ชั่วโมง	 
โดยต้องมีการบริหารจัดการท่ีเหมาะสมทั้งในเร่ืองโครงสร้าง	 (Force	 
Structure)	การเตรยีมก�าลงัทีค่วามทนัสมยั	 (Modernization)	ความพร้อมรบ	
(Combat	 Readiness)	 และความต่อเนื่องในการรบ	 (Sustain	 ability)	 
อีกด้วย

4.2 ข้อเสนอเพิ่มเติม
	 จากสภาวะแวดล้อมความมัน่คงทีเ่ปลีย่นไป	รวมท้ังภยัคกุคามส่วนใหญ่
จะเป็นภัยคุกคามไม่ตามแบบ	 แต่อาจน�ามาสู่การปะทะกันโดยการใช้ก�าลัง 
ทางเรือได้	 ดังนั้น	 จึงควรมีการส�ารวจสภาวะแวดล้อมความมั่นคงทุก	 1	 ปี	 
และท�าการทบทวนยุทธศาสตร์เป็นระยะทุกๆ	3	ปี	5	ปี	และ	10	ปี	 เพื่อให้
สามารถปรบัตวัได้ทันตามสถานการณ์	ทัง้นี	้สิง่ทีก่�าลงัทางเรอืควรมกีารเตรยีม
ก�าลงัและร่วมกนัวางแผนในระยะยาวเพือ่รกัษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล	
จึงมีข้อเสนอเพิ่มเติมในประเด็นส�าคัญๆ	ดังนี้
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 4.2.1 กำรปกป้องผลประโยชน์ของชำติ ในกรณีพื้นที่พัฒนำร่วม 
ไทย-มำเลเซีย (Joint Development Area : JDA) ซึ่งข้อตกลงระหว่าง
ประเทศไทยกับมาเลเซียก�าลังจะหมดสัญญาลงในปี	พ.ศ.	2568	อันอาจน�ามา
สู่การแบ่งปันผลประโยชน์ที่ไม่ลงตัวของทั้งสองประเทศอีกคร้ัง	 เนื่องจาก 
ในอดตีศกัย์สงครามของไทยสงูกว่ามาเลเซยีท�าให้ไทยสามารถเจรจาได้สะดวก	
แต่ทั้งน้ีปัจจุบันมาเลเซียมีการเตรียมก�าลังทางเรือโดยใช้เงื่อนไขเพื่อเตรียม
ความพร้อมในทะเลจีนใต้	 ดังนั้น	 หากมีการปิดเส้นทางเดินเรือจากทาง 
ฝั่งมาเลเซียอาจส่งผลกระทบกับประเทศไทยได้	 จึงควรมีการวางนโยบาย 
หรอืแผนการด�าเนนิงานตัง้แต่ในระดบัรฐับาลเพือ่เตรยีมความพร้อมในประเด็น
ดังกล่าว	 รวมทั้งควรมีการเสริมสร้างศักยภาพของก�าลังทางเรือเพ่ือเป็นการ
ป้องปราบ
 4.2.2 กำรแก้ไขปัญหำน�้ำมันเถื่อน	ซึ่งกรมสรรพสามิตเป็นหน่วยงาน
หลักในการจ�าหน่ายน�้ามันดีเซลราคาถูกส�าหรับชาวประมงในเขตต่อเนื่อง 
ของราชอาณาจักร	 (โครงการจ�าหน่ายน�้ามันเขียว)	 ซ่ึงการจ�าหน่ายน�้ามัน 
เชื้อเพลิงส�าหรับชาวประมงในเขตต่อเนื่องในพื้นที่ทะเลภาคใต้ตอนล่าง 
บริเวณ	 จ.สุราษฎร์ธานี	 จ.นครศรีธรรมราช	 จ.สงขลา	 และ	 จ.ปัตตาน	ี 
โดยเฉพาะเกาะโลซิน	ที่ไทยประกาศเขตต่อเนื่อง	โดยยึดถือตามแนวเส้นฐาน
ตรงออกไปอีก	 12	 ไมล์ทะเล	 ท�าให้พ้ืนที่การจ�าหน่ายน�้ามันเขียวอยู่ห่างจาก 
ฝั่งมาก	 ผู้ประกอบการเรือขายน�้ามันเขียวจ�าหน่ายน�้ามันบริเวณน้ีได้น้อย	 
อกีท้ังเรอืประมงขนาดเลก็ไม่สามารถออกไปเติมน�า้มนัได้	ส่วนเรือประมงขนาด
กลางก็ประสบปัญหาต้นทนุสงูขึน้	จงึหนัไปลกัลอบน�าเข้าน�า้มนัเถือ่นแทน	และ
ลกัลอบน�าน�า้มนัเขยีวออกจากพืน้ทีเ่ขตต่อเนือ่งมาจ�าหน่ายในบรเิวณนี	้ดงันัน้	
ควรมีการแก้มาตรการทางกฎหมาย/	 ระเบียบที่จะท�าให้การขายน�้ามันเขียว
อ�านวยความสะดวกและเกิดประโยชน์อย่างแท้จริงแก่ผู้ประกอบการประมง
ของประเทศไทย
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 4.2.3 กำรพัฒนำเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับก�ำลังทำงเรือของไทย 
เนื่องจากกองทัพของประเทศเพื่อนบ้าน	อาทิ	เมียนมา		มีการพัฒนาศักยภาพ
ก�าลังทางเรืออย่างก้าวหน้าโดยมีการต่อเรือที่ได้รับเทคโนโลยีจากจีน	 รวมทั้ง
มาเลเซียซึ่งปัจจุบันมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพทางทะเล	 โดยใช้ข้อพิพาทบริเวณ
หมู่เกาะสแปรตลี่ย์มาเป็นเงื่อนไขในการพัฒนา	 ดังนั้น	 ประเทศไทยจึงควร 
มีการพัฒนายุทโธปกรณ์ที่มีความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี	 และมีความ
อเนกประสงค์ที่จะสามารถน�าไปใช้ได้ทั้งในภารกิจทางทหารและช่วยเหลือ
ประชาชน
 4.2.4 กำรปรับโครงสร้ำงศูนย์ประสำนกำรปฏิบัติในกำรรักษำ 
ผลประโยชน์ของชำติทำงทะเล (ศรชล.)	โดยจะยกระดับเป็น	“ศูนย์อ�านวย
การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล”	 ซ่ึงมีลักษณะเช่นเดียวกัน 
กับ	 กอ.รมน.	 โดยโครงสร้าง	 ศรชล.	 ในการตอบสนองต่อภัยคุกคามรูปแบบ
ใหม่ทัง้ในระดบัอ�านวยการและระดบัปฏบิตักิารก�าลังถกูปรับปรุงให้ด�าเนนิการ
ในลักษณะศูนย์อ�านวยการการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล	 (ศรชล.)	
และ	 ศรชล.	 ภาค	 ตามล�าดับโดยใช้แนวคิดการควบคุมบังคับบัญชาแบบ 
เป็นพืน้ทีเ่ช่นเดยีวกนั	ทัง้นี	้ศปก.ทร.	และ	ศรชล.	มแีนวความคดิในการควบคมุ
บังคับบัญชาต่อก�าลังทางเรือในพื้นที่ของตนในระดับยุทธการและระดับ 
ภาคควบคุมก�าลังทางเรือของตนในระดับยุทธวิธี		
	 อย่างไรก็ตาม	 ประเด็นปัญหาอาจเกิดขึ้นเมื่อเกิดสภาวะวิกฤต	 
ศรชล.ภาคต่างๆ	 จะมีขีดความสามารถในการควบคุมการยุทธให้กับก�าลัง 
ทางเรือของตนได้จริงหรือไม่	 หรือมีประสิทธิภาพเพียงใด	 นอกจากนั้น	 เมื่อ	 
ศรชล.	 ภาคต่างๆ	 ต้องเผชิญกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่มีความซับซ้อน	 
หรือต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน	 ก�าลังพลผู้ปฏิบัติงานจะสามารถ 
ตอบสนองต่อภยัคกุคามเหล่านัน้ได้ดเีพยีงใด	แม้ว่าในอนาคตอาจมกีารจัดฝ่าย
อ�านวยการจากก�าลังพลทั้ง	6	หน่วยงานหลักใน	ศรชล.	เข้าร่วมก็ตาม	ดังนั้น	
แนวคิดการแบ่งมอบอ�านาจหรือการควบคุมการปฏิบัติในสภาวะปกติตาม
สถานการณ์ควรจะมกีารก�าหนดอย่างชดัเจน	รวมทัง้แนวคดิการควบคมุสัง่การ
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ในสภาวะวิกฤต	 ควรจะถูกทดสอบตามแผนการฝึก	 ประจ�าปีอย่างสม�่าเสมอ	
เพื่อหาจุดสมดุลในการควบคุมสั่งการที่เหมาะสมที่สุด36 
 4.2.5 กำรส่งเสรมิกำรวจิยัและพฒันำด้ำนสมทุรศำสตร์ทีค่รอบคลมุ 
รวมทั้งการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยจากต่างประเทศ	อาทิ	อุตสาหกรรม
ป้องกันประเทศ	 ซึ่งสามารถช่วยลดระยะเวลาในการส่งก�าลังบ�ารุง	 การด�ารง
ความม่ันคงทางทะเล	 และรักษาผลประโยชน์ของประเทศได้	 ดังนั้น	 จึงควร 
มีการพฒันาส่งเสรมิอตุสาหกรรมป้องกนัประเทศของกองทพัเรอืได้มาตรฐาน
สากลมากขึ้น	 ซึ่งปัจจุบันพบว่ามีบริษัทต่อเรือภายในประเทศหลายบริษัท 
ที่มีขีดความสามารถในการศึกษาวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมที่สนับสนุน
และเกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมต่อเรือและซ่อมเรือไทยร่วมกันกับกองทัพเรือ	
โดยควรส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆ	คือ	 ภาควิชาการ	
ภาคเอกชน	และกองทพัเรือ		ทัง้นี	้เพือ่ให้ประเทศไทยและกองทพัเรอืสามารถ
มีองค์ความรู้ของตนเองและเป็นการพัฒนาได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน	
	 ทั้งนี้	 ควรให้ความส�าคัญกับการเสริมสร้างขีดความสามารถในการ 
เตรียมก�าลังในการปฏิบัติภารกิจด้านการป้องกันประเทศเป็นหลัก	 เพ่ือให้มี 
ดุลก�าลังรบทางเรือที่เหมาะสมกับประเทศในภูมิภาคท่ีมีการเสริมสร้างก�าลัง
รบท่ีมีขีดความสามารถสูงอย่างรวดเร็วในห้วงเวลาที่ผ่านมา	 และมีแผนเสริม
สร้างขีดความสามารถก�าลังทางเรือในอนาคตอีกด้วย	 ซ่ึงจะท�าให้โครงสร้าง
ก�าลงัรบก�าลังทางเรอืของประเทศไทยเป็นไปตามความต้องการทางยทุธศาสตร์
และเป้าหมายที่ก�าหนดไว้

36		นาวาเอก	ดลุยวฒัน์	เชาวน์ดี,		กองทพัเรอืในทศวรรษหน้า,	เข้าถงึโดยhttp://www.tnssc.org/
main/index.php/component/k2/item/download/31_9b83f35701275c44a41813ee-
b6189c04.	
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