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ความลึกเป็นเมตร

 โลกท่ีเราอาศยัอยูน้ี่ มขีนาดกวา้งใหญ่ 
ประกอบด้วยแผ่นดิน หรอืที่เรยีกว่า “ทวีป” 
และแผ่นน�า หรอืท่ีเรยีกว่า ทะเลหรอืมหาสมุทร 
หากย้อนอดีตไปกว่า 4 พันล้านปีท่ีผ่านมา 
โลกเปน็เพยีงก้อนหินหลอมเหลว รอ้น และใหญ่ 
มีการปะทุของภูเขาไฟจ�านวนมาก และ
การระเบิดของดาวหางและอุกกาบาต 
การระเบิดดังกล่าวน�าไปสู่การผสมธาตตุ่าง ๆ 
ในโลกและจากอวกาศ ก๊าซเหล่าน้ี ได้แก่ 
ออกซิเจน และไฮโดรเจน ซึ่งท�าให้น�าบนโลก
เพิ่มขึ้น ในช่วงแรกผิวโลกอยู่ในรูปของก๊าซ 
จนพ้ืนผวิของโลกเย็นตัวลงทีอุ่ณหภมูติ�ากว่า 
100 องศาเซลเซียส ในเวลาน้ันเป็นเวลา 
3.8 พันล้านปีทีผ่า่นมา น�าได้ควบแน่นเปน็ฝน 
และตกลงบนพื้นดิน น�าที่สะสมในบรเิวณทีม่ี
ท่ีราบลุม่ค่อย ๆ  กลายเปน็มหาสมทุร ซ่ึงเรยีกว่า 
มหาสมทุรด้ังเดิม และเป็นเวลาอีกนับพันล้านปี 
น�าทีส่ะสมแล้วเอ่อล้นมากขึ้น จนก่อตัวขึ้นเปน็
มหาสมทุรทีข่ยายพืน้ท่ีออกไปอย่างกวา้งขวาง
เกือบ 3 ใน 4 ของพื้นผิวโลก
 พื้นผิวที่เป็นน�า หรือเรียกว่า ทะเล
และมหาสมทุรน้ัน นับเปน็สว่นของเปลือกโลก
ท่ีมลัีกษณะคล้ายกับแอ่งและมีน�าปกคลมุอยู่ 
มีเน้ือที่ประมาณ รอ้ยละ 71 ของเปลือกโลก
ทั้งหมด ท้ังน้ี แผ่นพื้นน�าที่เป็นมหาสมุทรน้ี 
เป็นพื้นท่ีท่ีเชื่อมต่อกันของน่านน�าต่าง ๆ 
ของโลก ประกอบด้วยผิวน�าขนาดใหญ่ 
ซึ่ ง ค ร อ บ ค ลุ ม พื้ น ที่ ผิ ว โ ล ก ป ร ะ ม า ณ 
361,132,000 ตารางกิโลเมตร (139,434,000 
ตารางไมล์) นับเปน็ปรมิาตรน�ารวม ประมาณ 
1,332,000,000 ลูกบาศก์กิโลเมตร 
(320,000,000 ลูกบาศก์ไมล์)

ลักษณะพืน้ทีท่างทะเลและมหาสมทุร
จะอยู่ระหวา่งทวปีต่าง ๆ  ท่ีเปน็แผ่นดิน 
ซึ่งมนุษย์เราอยู่อาศัยกัน ในขณะ
เดียวกันก็หมายความว่า โลกเรามี
มหาสมทุรล้อมรอบทวปีต่าง ๆ  ไวด้้วย
เชน่กัน ทัง้น้ี ในสว่นทีอ่ยู่ขอบ ๆ ของ
มหาสมุทรเรียกว่าทะเล บางส่วน
เรยีกวา่อ่าว (บางทเีราใชค้�าวา่ทะเล
แต่หมายถึงมหาสมุทรก็มี)

ลักษณะภูมิศาสตร์
ทางทะเลของโลก
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ลาดทวีป

ไหล่ทวีป

ลาดทวีป

พื้นท้อง
มหาสมุทร

 ผิวหน้าของทะเลและมหาสมุทร จะเป็นระดับน�าทะเลซึ่งไม่ได้
แบนราบเหมือนแผ่นกระดาษ แต่จะโค้งนูนออกมา เหมือนเป็นส่วนหน่ึง
ของเปลือกโลก ระดับน�าทะเลและมหาสมุทรจะไม่คงท่ี แต่จะมี
การเปล่ียนแปลงไปได้ เพราะน�าเปน็ของเหลวสามารถเปล่ียนรูปทรงได้ง่าย 
โดยที่การเปล่ียนแปลงของระดับน�าทะเล จะเป็นการเปล่ียนเพียงชั่วครัง้
ชั่วคราว ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นเพราะมีน�าขึ้นน�าลง หรอืมีฝนตกมากผิดปกติ 
หรอืมีลมพัดมาเหนือน�าทะเล และจะทิ้งรอ่งรอยของการเปล่ียนแปลงให้
สังเกตได้ตามขอบชายฝั่ ง ทัง้น้ี ความลึกโดยเฉล่ียของมหาสมทุรประมาณ 
3.7 กิโลเมตร (12,450 ฟุต หรือ 2.36 ไมล์) โดยด้านตะวันตกของ
มหาสมทุรแปซิฟิก ถือกันวา่เปน็ตอนทีลึ่กทีส่ดุของทะเลและมหาสมทุรทัง้หมด 
ที่มีชื่อเรยีกว่า รอ่งลึกบาดาลมาเรยีน่า (Mariana Trench) มีความลึกถึง 
10.692 กิโลเมตร (35,640 ฟุต หรอื 6.75 ไมล์) 

แผ่นดิน
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ผืนน�าของโลกเปน็พ้ืนแผน่ต่อเน่ืองกัน โดยมีการเคล่ือนทีข่องน�าไปรอบ ๆ  โลก 
ทัง้น้ี ผืนน�าของโลกแบ่งออกเปน็ 5 มหาสมุทร ดังน้ี

 เปน็มหาสมทุรท่ีใหญ่ท่ีสุด คลุมพืน้ท่ีจากมหาสมทุรใต้
สู่มหาสมุทรอารค์ติก มหาสมุทรแปซิฟิกเป็นพื้นที่เชื่อมต่อ
ระหว่างออสเตรเลีย เอเชีย และอเมรกิา โดยมหาสมุทร
แปซิฟิก มาบรรจบมหาสมทุรแอตแลนติก ณ บรเิวณตอนใต้
ของทวีปอเมรกิาใต้ที่แหลมฮอรน์ (Cape Horn)

 เป็นมหาสมทุรทีใ่หญเ่ปน็อันดับสอง เปน็มหาสมทุรทีม่พีืน้ทีต่่อจาก
มหาสมทุรใต้ โดยต้ังอยูร่ะหว่างทวปีอเมรกิา แอฟรกิา และยุโรป ด้านเหนือ
ติดกับมหาสมุทรอารก์ติก มหาสมทุรแอตแลนติก ประชดิกับมหาสมทุรอินเดีย
บรเิวณตอนใต้ของทวีปแอฟรกิาที่แหลมอะกะลัส (Cape Agulhas)

 เปน็มหาสมทุรท่ีใหญ่เปน็อันดับสาม ต้ังอยู่ทางเหนือมหาสมทุรใต้ 
และขยายพื้นที่ขึ้นไปจนถึงประเทศอินเดีย คาบสมุทรอาหรบั และเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ โดยประกบทั้งสองด้านด้วยแอฟรกิาตะวันตก และ
ออสเตรเลียทางตะวนัออก มหาสมุทรอินเดียบรรจบกับมหาสมทุรแปซฟิิก
ทางทิศตะวันออกบรเิวณใกล้กับออสเตรเลีย

1.

2.

3.

มหาสมุทรแปซิฟิก (Pacific Ocean)

มหาสมุทรแอตแลนติก 
(Atlantic Ocean) 

มหาสมุทรอินเดีย (Indian Ocean)

มหาสมุทรแปซิฟิก
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 เปน็มหาสมทุรทีเ่ล็กทีส่ดุใน 5 มหาสมทุร 
เชือ่มต่อกับมหาสมทุรแอตแลนติก ใกล้เกาะ
กรนีแลนด์และไอซ์แลนด์ และเช่ือมต่อกับ
มหาสมทุรแปซฟิิกทีช่อ่งแคบแบริง่  มหาสมทุร
อาร์กติกครอบคลุมทั้งขั้วโลกเหนือ และ
ด้านตะวันตกประชิดกับทวีปอเมรกิาเหนือ 
ในซีกตะวันออกประชิดสแกนดิเนเวียและ
ไซบเีรยี มหาสมทุรอารก์ติกบางสว่นจะปกคลุม
ด้วยน�าแข็งทะเล ซึ่งมีขนาดขอบเขตของ
พื้นน�าแข็งแตกต่างกันไปตามฤดูกาล

 เป็นมหาสมุทรที่ใหญ่เป็น
อันดับสี ่ ต้ังอยูร่อบแอนตารก์ติกา       
ซึ่ งอยู่ ใ ต้ละติ จูดที่  60 องศา 
มหาสมุทรใต้บางส่วนจะปกคลุม
ด้วยน�าแข็ง ซึ่งมีขนาดขอบเขต
ของพื้นน�าแข็งแตกต่างกันไป
ตามฤดูกาล 

4. 5.มหาสมุทรใต้ 
(Southern Ocean)

มหาสมุทรอาร์กติก 
(Arctic Ocean) 

มหาสมุทร
แอตแลนติก

มหาสมุทรอาร์กติก 

มหาสมุทรอินเดีย
มหาสมุทรใต้
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เอเชีย
เอเชีย เป็นภูมิภาคหรอืทวีปที่ใหญ่ที่สุด 
ครอบคลุมพ้ืนท่ี 44,579,000 ตาราง
กิโลเมตร (17,212,000 ตารางไมล์) 
ประมาณรอ้ยละ 30 ของพื้นที่ทั้งหมด
ของโลก และคิดเป็นรอ้ยละ 8.7 ของ
พื้นดินผิวโลกทั้งหมด 

ประชากร ส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ในภาคตะวันออกและ
ภาคเหนือของทวีป ประชากรรวมกันทั้งเอเชียราว 4.5 
พนัล้านคน นับเปน็ประชากรประมาณรอ้ยละ 60 ของโลก
และที่เป็นที่ต้ังของอารยธรรมแห่งแรก ๆ ของโลก

 ในอดีต ทวีปเอเชีย ทวีปยุโรป และทวีปแอฟรกิา 
เป็นผืนแผ่นดินเดียวกันหรอืทวีปเดียวกัน ต่อมาได้เกิดการ
แยกตัวออกเป็นทวีปต่าง ๆ ดังเช่นในปัจจุบัน โดยเฉพาะทวีป
เอเชียกับทวีปยุโรปนับเป็นผืนแผ่นดินที่มีขนาดใหญ่ท่ีสุด 
ซึง่เราเรยีกผืนแผน่ดินน้ีวา่ ยูเรเชยี (Eurasia) มลัีกษณะแยกออก
จากกันอย่างชัดเจนกว่าทวีปอ่ืน ๆ พื้นแผ่นดินของทวีปเอเชีย
เป็นพ้ืนแผ่นดินท่ีอยู่คงที่ ในขณะที่แผ่นดินอ่ืน ๆ เป็นฝ่าย
เคล่ือนที่ออกไปอยู่ในต�าแหน่งที่ต้ังในปัจจุบัน
 ในทางบก ทวีปเอเชยีมีขอบเขตท่ีประชดิทัง้แผน่ดินของ
ทวีปยุโรปและทวีปแอฟรกิา ส่วนลักษณะภูมิศาสตรท์างทะเล
ของทวีปเอเชียน้ัน มีมหาสมุทร ทะเล และช่องแคบส�าคัญ
ที่ล้อมรอบแผ่นดินของทวีป ได้แก่

ที่มา: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/3/30/Eurasia_%28orthographic_projec-
tion%29.svg

มหาสมุทรอินเดีย

มหาสมุทรอาร์กติก

ทะเลแดง

ลักษณะภูมิศาสตร์
ทางทะเลของภูมิภาคเอเชีย
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ติดต่อกับมหาสมุทรอารก์ติก ดินแดน
ที่อยู่เหนือท่ีสุดของทวีป (ไม่รวมเกาะ) 
คือ แหลมชิลยูสกิน (Cape Chelyuskin)

ติดต่อกับมหาสมุทรแปซิฟิกและทะเล
ต่าง ๆ ได้แก่ ทะเลเบรงิ (Bering Sea) 
ทะเลโอคอตสค์ (Sea of Okhotsk) 
ทะเลญี่ปุ่น (Sea of Japan) ทะเลเหลือง 
(Yellow Sea) ทะเลจีนตะวันออก (East 
China Sea) และทะเลจีนใต้ (South 
China Sea)

ติดต่อกับมหาสมุทรอินเดีย มีทะเลและ
น่านน�าต่าง ๆ ได้แก่ อ่าวเบงกอล (Bay 
of Bengal) ทะเลอาหรบั (Arabian Sea) 
อ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf) และ
อ่าวเอเดน (Gulf of Aden) 

ติดต่อกับทะเลแดง (Red Sea) ซึ่งก้ันระหว่างทวีปเอเชียกับทวีปแอฟรกิา (ทะเล
เมดิเตอรเ์รเนียนเป็นทะเลที่ก้ันอยู่ระหว่าง 3 ทวีป คือ เอเชีย ยุโรป และแอฟรกิา) 
ทะเลอีเจียน (Aegean Sea) และทะเลด�า (Black Sea) ก้ันระหว่างทวีปเอเชียกับ
ทวีปยุโรป เทือกเขาคอเคซัส (Cau - casus Mountains) แม่น�ายูรลั (Ural River) 
เทือกเขายูราล (Ural Mountains) บนชายฝั่ งมหาสมุทรอารค์ติกกับทะเลสาบ
แคสเปียน (Caspian Sea) (ทะเลภายในทีใ่หญท่ีส่ดุของโลก) จากทีต้ั่งของทวปีเอเชยี 
จะเห็นได้ว่า มีดินแดนเกือบทั้งหมดอยู่เหนือเส้นศูนย์สูตร ยกเว้นหมู่ เกาะ
ของประเทศอินโดนีเซีย ที่มีบางส่วนอยู่เหนือเส้นศูนย์สูตร และใต้เส้นศูนย์สูตร

ทิศเหนือ

ทิศตะวันออก

ทิศใต้

ทิศตะวันตก

N

E

S

W

มหาสมุทรอินเดีย

มหาสมุทรแปซิฟิก

มหาสมุทรอาร์กติก
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ทะเลและมหาสมุทรของทวีปเอเชียมีความกว้างใหญ่

ในส่วนทะเลมีอยู่จ�านวนมาก ได้แก่ 
ทะเลแบเรน็ตส์ (Barents Sea) ทะเลคารา (Kara Sea) ทะเลชุคชี (Chukchi Sea) 
ทะเลแลปทิฟ (Laptev Sea) ทะเลไซบีเรยีตะวันออก (East Siberian Sea) ทะเล
เบริง่ (Bering Sea) ทะเลโอคอตสค์ (Sea of Okhotsk) ทะเลเหลือง (Yellow Sea) 
ทะเลญี่ปุ่น (Sea of Japan) ทะเลจีนตะวันออก (East China Sea) ทะเลจีนใต้ 
(South China Sea) ทะเลฟิลิปปิน (Philippine Sea) ทะเลเซเลบีส (Celebes 
Sea) ทะเลบันดา (Banda Sea) ทะเลชวา (Java Sea) ทะเลอันดามัน (Andaman 
Sea) ทะเลแลกคาดิฟ (Laccadive Sea) ทะเลแดง (Red Sea) ทะเลแกลิลี (Sea 
of Galilee) ทะเลอาหรบั (Arabian Sea) ทะเลด�า (Black Sea) และทะเลแคสเปียน 
(Caspian Sea)

ประกอบด้วย มหาสมุทรทางทิศตะวันออก คือ มหาสมุทรแปซิฟิก 
และมหาสมุทรอินเดียอยู่ทางตอนใต้ ส่วนทางเหนือ
เป็นมหาสมุทรอารก์ติก

ภาพที่ 3 ภูมิภาคเอเชีย

ทะเลแบเร็นตส ์ ทะเลคารา

ทะเล
โอคอตสค์

ทะเลญี่ปุ่น
ทะเลเหลือง

ทะเลจีนตะวันออก

ทะเลฟิลิปปิน
ทะเลจีนใต้

ทะเลเซเลบีส

ทะเลบันดาทะเลชวา

ทะเล
อันดามันทะเล

แลกคาดิฟ

ทะเลอาหรับ

ทะเลแดง

ทะเลแกลิลี

ทะเลดำา ทะเล
แคสเปียน

ช่องแคบมะละกา

ทะเลแลปทิฟ
ทะเลไซบีเรียตะวันออก

ทะเลชุคชี

ทะเลเบริ่ง
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 ต�าแหน่งทางภมูศิาสตรท์างทะเล
ของทวีปเอเชียท่ี ล้อมรอบแผ่นดิน
และเกาะแก่งของทวีปอยู่น้ัน เอ้ือต่อ
การเป็นแหล่งท�ามาหากิน แหล่งอาหาร 
และในยุคใหมย่งัเป็นแหล่งพลังงานอีกด้วย 
ชาวเอเชียใช้ประโยชน์ทางภูมิศาสตร์
ทางทะเลในการเชื่อมโยงวัฒนธรรม 
สนิค้า และการไปมาหาสูกั่น โดยใชท้ะเล
เป็นเส้นทางเดินเรือสายหลักที่เชื่อม
ภาคใต้และภาคตะวนัออกของทวปีเอเชยี
กับทวีปยุโรป ทวีปอเมรกิาเหนือ และ
ทวปีออสเตรเลียจากภาคใต้ของทวปีเอเชยี 
มีเส้นทางเดินเรอืไปยังทวีปยุโรป

 เมื่อพิจารณาในมุมมองจากลักษณะทางภมูศิาสตรท์างทะเลของภูมภิาคเอเชีย 
ที่มีขอบแผ่นดินเชื่อมต่อกับทะเลและมหาสมุทรที่ยาวและกว้างขวาง รวมทั้งมีแผ่นดิน
และเกาะแก่งอยู่อย่างมากมาย ท�าให้ชาวเอเชียรูจั้กและแสวงหาประโยชน์จากทะเล
มาต้ังแต่อดีต ทั้งที่ใช้เป็นเส้นทางคมนาคมขนส่ง การติดต่อค้าขาย และการประมง 
รวมถึงการเช่ือมความสมัพนัธท์างการเมอืงและการเผยแพรลั่ทธแิละศาสนาด้วย

 ส่วนการติดต่อระหว่างภาคใต้ของ
ทวปีเอเชยีกับทวปีอเมรกิาเหนือ มเีมอืงทา่ส�าคัญ 
อาทิ สิงคโปร ์โฮจิมินห์ ฮ่องกง และโยโกฮามา 
และช่องแคบมะละกา ที่นับเป็นเส้นทางเดินเรอื
ส�าคัญเชื่อมระหว่างมหาสมุทรอินเดียและ
มหาสมุทรแปซิฟิก

 โดยผ่ านทางช่องแคบมะละกา 
(The Strait of Malacca) คลองสุเอซ 
(Suez Canal) โดยมีเมืองท่าต่าง ๆ ที่ต้ังอยู่
ในเส้นทาง ได้แก่ 
- เจนไน (Chennai) 
- โคลัมโบ (Colombo) 
- มุมไบ (Mumbai) 
- การาจี (Karachi) 

- เอเดน (Aden) 
- สุเอซ (Suez) 
- พอรต์ซาอิด 
  (Port Said)

โยโกฮามา

ฮ่องกง

สิงคโปร์

โฮจิมินห์
เจนไน

มุมไบ

โคลัมโบ

การาจีเอเดน

พอร์ตซาอิด
สุเอซ

ยิบรอลตาร์

เคปทาวน์ปานามา
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อ่าวไทย

ทะเลอันดามัน

ลกัษณะภูมศิาสตรท์างทะเลของไทย 

ช่องแคบมะละกา
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รวมประเทศไทยมี พ้ืนที่ ทางทะเล
ที่ไทยอ้างสิทธิตามกฎหมายระหว่าง
ประเทศ ประมาณ 323,488.324 
ตารางกิโลเมตร มชีายฝ่ังยาว รวมทัง้สิน้ 
3,193.44 กิโลเมตร หรือ 1 ,724.32 
ไมล์ทะเล  ลักษณะพืน้ท้องทะเลอ่าวไทย
เป็นโคลนปนทราย มีความลึกเฉล่ีย
ประมาณ 40 เมตร และ มีความลึก
สูงสุดประมาณ 80 เมตร ส่วนทะเล
ด้านตะวันตกมี ลักษณะโดยท่ัวไป
เปน็ทรายและทรายปนโคลน ความลึกน�า
เฉล่ียประมาณ 1,000 เมตร และมี
ความลึกสูงสุดประมาณ 3,000 เมตร 
ทั้งน้ี พื้นที่ทางทะเลที่ไทยและประเทศ
เพ่ือนบ้านต่างมีสิทธิตามกฎหมาย
ระหว่างประเทศและอ้างสทิธทัิบซอ้นกัน
จะต้องมีการเจรจาตกลงแบ่งเขต
ทางทะเลกันต่อไป

 ในส่วนพื้นที่ทางทะเล ซึ่งอ�านาจ
อธปิไตยและสทิธอิธปิไตยขยายต่อออกไป
จากอาณาเขตพ้ืนดินน้ัน ฝั่ งทะเลด้าน
อ่าวไทยมพ้ืีนท่ีทีไ่ทยอ้างสิทธติามกฎหมาย
ระหว่างประเทศ ประมาณ 202,676.204 
ตารางกิโลเมตร ยาวประมาณ 2,128.84 
กิโลเมตร หรอื 1,149.48 ไมล์ทะเล ส่วนฝั่ ง
ตะวันตกหรอืท่ีเรยีกกันวา่ฝั่ งอันดามนั มพีืน้ท่ี
ท่ีไทยอ้างสทิธติามกฎหมายระหว่างประเทศ 
ประมาณ 120,812.120 ตารางกิโลเมตร 
ยาวประมาณ 1,064.6 กิโลเมตร หรือ 
574.84 ไมล์ทะเล 

 

=

  

1

 

258.1

ประเทศไทยต้ังอยู่ในภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
ระหว่างลองติจูด 97 องศาตะวันออก กับ 106 องศาตะวันออก และละติจูด 5 
องศาเหนือ กับ 21 องศาเหนือ นับเป็นรฐัชายฝั่ ง (Coastal State) และรฐั
ช่องแคบ (Strait State) ที่ต้ังอยู่ในคาบสมุทรอินโดจีน โดยมชีายฝั่ งทะเล
แยกเป็น 2 ด้าน คือ ด้านตะวันออก ได้แก่ อ่าวไทย สว่นด้านตะวนัตก
ประกอบด้วยทะเลอันดามันและช่องแคบมะละกา ท�าให้ประเทศไทย
มีเสน้ทางออกสู่ 2 มหาสมุทร คือ มหาสมทุรแปซฟิิก และมหาสมทุรอินเดีย

ประเทศไทย
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อ�าวไทย

อันดามัน

ช�องแคบมะละกา
ตอนเหนือ

เกาะสุมาตรา
ประเทศมาเลเซีย

จากต�าแหน่งทีต้ั่งทางภมูศิาสตร ์ ถือวา่ประเทศไทย
ต้ังอยูใ่นพืน้ทีที่เ่ปน็ทะเลปิดหรอืก่ึงปิด (Enclosed 
or Semi - Enclosed Sea) กล่าวคือ ด้านอ่าวไทย 
ถ้าวดัจากชายฝั่ งตะวนัตกของอ่าวไทยทีโ่กตาบารู
ถึงปลายแหลมญวนหรอืแหลมกาเมา มคีวามกวา้ง
ประมาณ 381 กิโลเมตร หรอื 206 ไมล์ทะเล 

มีประเทศที่มีอาณาเขตติดกับ
อ่าวไทยด้านนอก 3 ประเทศ คือ 
กัมพชูา เวยีดนาม และมาเลเซีย 
ท� า ให้ เ กิดพื้ นที่ เห ล่ือมทับ
ไทย – กัมพูชา 34,034.065 
ตารางกิโลเมตร

พื้นที่ชายฝั่งทะเลอ่าวไทย
202,676.204 ตร.กม.

พื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน
120,812.12 ตร.กม.

ด้านทะเลอันดามันมีความกว้างประมาณ 611 กิโลเมตร หรอื 330 ไมล์ทะเล วัดจาก
ชายฝั่ งด้านทะเลอันดามันถึงหมู่เกาะนิโคบารข์องอินเดีย ประเทศท่ีมีอาณาเขตติดต่อ
กับทะเลด้านตะวันตกของประเทศไทย 4 ประเทศ คือเมียนมา อินเดีย อินโดนีเซีย และ
มาเลเซีย
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อ�าวไทย

อันดามัน

ช�องแคบมะละกา
ตอนเหนือ

เกาะสุมาตรา
ประเทศมาเลเซีย

 ดังน้ัน ไทยจึงมีสถานะเป็นหน่ึงในรฐัเจ้าของช่องแคบมะละกา หรอืรฐัชายฝั่ ง
ชอ่งแคบมะละกา (The littoral states/coastal states of the Strait of Malacca) ด้วย 
แต่พื้นที่ของช่องแคบมะละกาในบรเิวณน้ี มีความกว้างมากกว่า 370 กิโลเมตร หรอื 
200 ไมล์ทะเล ท�าให้เส้นทางเดินเรือในช่องแคบมะละกาอยู่ในพื้นที่ริมนอกของ
เขตเศรษฐกิจจ�าเพาะของไทย และการเดินเรอืไมจ่�าเปน็ต้องเข้ามาในพ้ืนทีท่ะเลอาณาเขต
และเขตต่อเน่ืองท่ีเป็นพื้นท่ีอธิปไตยของไทย ซึ่งท�าให้ไทยไม่มีอ�านาจทางกฎหมาย
ในการควบคุมการเดินเรือผ่านเข้าออกในช่องทางเดินเรือของช่องแคบมะละกา
ในส่วนน้ี ยกเว้นการส�ารวจ แสวงประโยชน์ และการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ 
ทั้งท่ีมีชีวิตและไม่มีชีวิตบนและใต้ท้องทะเล ตามเขตอ�านาจรัฐชายฝ่ังเหนือเขต
เศรษฐกิจจ�าเพาะ สว่นกิจกรรมอ่ืน นอกจากน้ี จะไมต่กอยูภ่ายใต้สิทธอิธปิไตยของรฐัชายฝั่ ง 
อาทิ การเดินเรอืผ่าน หรอืการบินผ่าน

ช�องแคบมะละกา

แหลมพรหมเทพ

สตูล

 พืน้ทีท่างทะเลของประเทศไทย 
มี ส่วนที่ อ ยู่ ใน ช่องแคบมะละกา 
ด้ า น ที่ ติ ด กั บ ม ห า ส มุ ท ร อิ น เ ดี ย 
โดยขอบช่องแคบทีป่ระชดิขอบฝ่ังของ
ประเทศไทยนับจากแหลมพรหมเทพ 
จังหวัดภูเก็ต ไปจนถึงจังหวัดสตูล 
มีความยาวขอบฝ่ังช่องแคบนับได้
ประมาณ 294 กิโลเมตร หรอื 158.9 
ไมล์ทะเล รวมเป็นพื้นที่ประมาณ 
32,000 ตารางกิโลเมตร จากพื้นที่
ทางทะเลด้านตะวันตกทั้ งหมด 
120,812.12 ตารางกิโลเมตร
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บทที่ 2

เขตทางทะเล



Note: n.m.- nuatical miles (ไมล�ทะเล)
  1 n.m. = 1,852 metres
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 อนุสญัญาสหประชาชาติวา่ด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 
(1982 United Nations Convention on the Law of the 
Sea: 1982 UNCLOS) นับเปน็อนุสญัญาทีป่ระมวลกฎหมาย
จารตีประเพณีทางทะเลเป็นลายลักษณ์อักษร

 พรอ้มทัง้ก�าหนดหลักเกณฑใ์ห้ครอบคลมุกิจกรรมทางทะเล 
ในทกุด้าน อาทิ  การใชป้ระโยชน์จากทรพัยากรทางทะเล การอนุรกัษ์
และการจัดการทรพัยากรในทะเล การคุม้ครองสิง่แวดล้อมทางทะเล 
การวจัิยและวทิยาศาสตรท์างทะเล การระงับขอ้พิพาท

ลกัษณะเขตทางทะเล

16



Note: n.m.- nuatical miles (ไมล�ทะเล)
  1 n.m. = 1,852 metres
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 คือ น่านน�าทางด้านแผ่นดินหลัง
เส้นฐาน (Baselines) ซ่ึงรัฐชายฝั่ งมี
อ�านาจอธิปไตย (Sovereignty) เสมือน
อ�านาจอธปิไตยเหนือดินแดน (Territory) 
ทัง้น้ี เสน้ฐานแบ่งเปน็เสน้ฐานปกติ (Normal 
Baseline) คือ แนวน�าลดตลอดชายฝั่ ง
ทะเล ตามที่รฐัชายฝั่ งก�าหนดไว้ในแผนท่ี
ของตน ซ่ึงโดยอนุโลม คือ เส้นแนวน�าลึก
ศูนย์เมตรท่ีอยู่ในแผนที่เดินเรอื ส่วนเส้น
ฐานตรง (Straight Baseline) ก�าหนดขึ้น
ในกรณีที่ชายฝั่ งมีความเว้าแหว่งมาก หรอื
มีเกาะเรียงรายใกล้ชิดไปกับแนวชายฝั่ ง
จนไมส่ามารถหาแนวน�าลดได้ ให้รฐัชายฝ่ัง
สามารถก�าหนดการเชือ่มต่อจุดท่ีเหมาะสม
บรเิวณชายฝั่ งเขา้ด้วยกันเปน็เสน้ฐานตรงได้

น่านน�้าภายใน 
(Internal Waters) 

 มพีืน้ทีไ่มเ่กิน 12 ไมล์ทะเล หรอืประมาณ 
22 กิโลเมตร โดยวัดจากเส้นฐาน (Baselines) 
โดยรัฐชายฝ่ังมีอ�านาจอธิปไตยเหนือทะเล    
อาณาเขต ซึง่หมายความรวมถึงอ�านาจอธปิไตย
ในห้วงอากาศ  (Air space)  เหนือทะเลอาณาเขต 
และอ�านาจอธิปไตยเหนือพ้ืนดินท้องทะเล 
(Seabed) และดินใต้ผิวดิน (Subsoil) ของทะเล
อาณาเขตด้วย แต่ให้สทิธใินการผา่นโดยสจุรติ 
(Right of innocent passage) ของเรอืต่างชาติ

ทะเลอาณาเขต 
(Territorial Sea)

 มีพื้นที่ ไม่ เกิน 24 ไมล์ทะเล หรือ
ประมาณ 44 กิโลเมตร โดยวัดจากเส้นฐาน 
(Baselines) ซ่ึงใช้วัดความกว้างของทะเล
อาณาเขต ซึ่งรฐัชายฝั่ งอาจใช้สิทธิประกาศ
เปน็เขตต่อเน่ืองเพือ่ด�าเนินการควบคุมทีจ่�าเปน็
เพื่อป้องกันการฝ่าฝืนกฎหมายและขอ้บงัคับ
เก่ียวกับศุลกากร (Customs) การคลัง (Fiscal) 
การเข้าเมอืง (Immigration) หรอืการสขุาภิบาล 
(Sanitary)

เขตต่อเนื่อง
(Contiguous Zone)

อนุสัญญาฯ ได้ก�าหนดเขตทางทะเล
ท่ีก�าหนดอ�านาจ สิทธแิละหน้าทีข่องรฐัภาคี
ไวดั้งน้ี
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 คือ บรเิวณทีอ่ยูเ่ลยไปจากและประชิด
กับทะเลอาณาเขต โดยเขตเศรษฐกิจจ�าเพาะ
จะต้องไม่ขยายออกไปเกิน 200 ไมล์ทะเล 
หรอืประมาณ 370 กิโลเมตร จากเส้นฐาน 
ซึ่งใช้วัดความกว้างของทะเลอาณาเขต 
โดยรฐัชายฝั่ ง มีสิทธิอธิปไตยเพื่อความมุ่ง
ประสงค์ในการส�ารวจ (Exploration) การแสวง
ประโยชน์ (Exploitation) การอนุรักษ์ 
(Conservation) และการจัดการ (management) 
ทรพัยากรธรรมชาติ ทัง้ทีมี่ชีวติหรอืไมม่ชีวีติ
ในน�าเหนือพ้ืนดินท้องทะเล (Water superjacent 
to the seabed) และในพื้นดินท้องทะเล 
(Seabed) กับดินใต้ผิวดิน (Subsoil) ของ
พืน้ดินทอ้งทะเลน้ัน และมสิีทธอิธปิไตยในส่วน
ท่ีเก่ียวกับกิจกรรมอ่ืน  ๆเพือ่การแสวงประโยชน์
และการส�ารวจทางเศรษฐกิจ แต่รฐัอ่ืนมีเสรภีาพ
ในการเดินเรอื (Freedom of navigation) 
เสรภีาพในการบนิผ่าน (Freedom of overflight) 
การวางสายเคเบลิและทอ่ใต้ทะเล (Freedom 
of the laying of submarine cables and 
pipelines) และยงัรวมไปถึงการใชป้ระโยชน์
จากพืน้ทีไ่หล่ทวีป (Continental Shelf) และ
ทะเลหลวงหรอืน่านน�าสากล (High Seas)

 หมายถึง พ้ืนดินท้องทะเล (Seabed) 
และดินใต้ผวิดิน (Subsoil) ของบรเิวณใต้ทะเล 
ซึ่ ง ข ย า ย เ ล ย ท ะ เ ล อ า ณ า เข ต ข อ ง รัฐ
ตลอดสว่นต่อออกไปตามธรรมชาติ (Natural 
Prolongation) ของดินแดนทางบกจนถึง
รมินอกของขอบทวปี (Continental Margin) 
หรอืจนถึงระยะ 200 ไมล์ทะเล จากเส้นฐาน 
ซ่ึงใช้วัดความกว้างของทะเลอาณาเขต 
แต่อาจมบีางกรณีทีส่ามารถขยายเขตไหล่ทวปี
ได้ถึง 350 ไมล์ทะเล หรอืประมาณ 648 
กิโลเมตร ทัง้น้ี หลักเกณฑเ์ปน็ไปตามกฎหมาย
ก�าหนด

เขตเศรษฐกิจจ�าเพาะ
(Exclusive Economic Zone)

ไหล่ทวีป
(Continental Shelf)
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ทะเลหลวงหรือน่านน�้าสากล 
(High Seas)

บริเวณพื้นที่
(The Area)

 คือ ทุกส่วนของทะเลซึ่งไม่ได้รวมอยู่
ในเขตเศรษฐกิจจ�าเพาะ (Exclusive economic 
zone) ในทะเลอาณาเขต (Territorial sea) 
หรอืในน่านน�าภายใน (Internal waters) 
ของรฐัหรอืในน่านน�าหมูเ่กาะ (Archipelagic 
waters) ของรฐัหมูเ่กาะ เสรภีาพแห่งทะเลหลวง
ใชไ้ด้ภายใต้เงือ่นไขทีก่�าหนดไวโ้ดยอนุสัญญาฯ 
และหลักเกณฑอ่ื์น ๆ  ของกฎหมายระหว่างประเทศ 
อาทิ เสรภีาพในการเดินเรอื (Freedom of 
navigation) เสรภีาพในการบนิผา่น (Freedom 
of overflight) เสรีภาพในการท�าประมง 
(Freedom of fishing) โดยหน้าที่ประการ
ส�าคัญของรฐัต่าง  ๆทีท่�าการประมงในทะเลหลวง 
คือ ต้องร่วมมือกันเพื่อก�าหนดมาตรการ
ในการอนุรกัษ์ และจัดการทรพัยากรท่ีมชีวีติ
ในท้องทะเล

 หมายถึง พื้นดินท้องทะเลและพื้น
มหาสมทุรและดินใต้ผวิดิน ทีอ่ยู่พ้นเขตอ�านาจ
ของรัฐ ดังน้ัน รัฐใด ๆ จึงมิอาจอ้างหรือ
ใช้อ�านาจอธิปไตยหรอืสิทธิอธิปไตยเหนือ
สว่นใดสว่นหน่ึงของบรเิวณพืน้ทีแ่ละทรพัยากร
ในบรเิวณพื้นที่ เพราะถือเป็นมรดกรว่มของ
มนุษยชาติ โดยมีองค์กรทีเ่รยีกว่า International 
Seabed Authority (ISA) ท�าหน้าที่บรหิาร
จัดการทรพัยากรในบรเิวณพืน้ทีเ่พือ่ประโยชน์
รว่มกันของรฐัต่าง ๆ  สว่นห้วงน�าและห้วงอากาศ
ที่อยู่เหนือบรเิวณพื้นที่ รฐัทุกรฐัยังคงมีสิทธ ิ
เสรภีาพในระบอบทะเลหลวงดังระบุแล้วขา้งต้น
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ประเทศไทยถูกล้อมด้วยเขตเศรษฐกิจจ�าเพาะของประเทศเพื่อนบ้าน

ด้านตะวนัตกพ้ืนที่
ตอนเหนือของ
ชอ่งแคบมะละกา 
ถูกล้อมด้วย  อินโดนีเซีย 
และมาเลเซีย

ด้านตอนบนของ
ทะเลอันดามัน
ถูกล้อมด้วย อินเดีย 
เมียนมา

ด้านอ่าวไทยชั้นนอก 
ถูกล้อมด้วย จีน 
อินโดนีเซีย และ
ฟิลิปปินส์

ด้านอ่าวไทยชั้นใน 
ถูกล้อมด้วย กัมพูชา
เวียดนาม มาเลเซีย

 ลักษณะพืน้ทีท่างทะเลของประเทศไทย ถกูล้อมด้วยพืน้ท่ีทางทะเล
ของประเทศเพือ่นบา้นทัง้สองด้านและประชดิกับเขตเศรษฐกิจจ�าเพาะของ
ประเทศเพื่อนบ้าน ดังน้ัน ตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศในการแบ่ง
เขตแดนทางทะเลระหวา่งประเทศ ประเทศต่าง ๆ รอบอ่าวไทย และทะเลฝ่ัง
ตะวันตก จึงไม่สามารถขยายเขตเศรษฐกิจจ�าเพาะออกไปได้เต็มที่ถึง 
200 ไมล์ทะเล หรอืประมาณ 370 กิโลเมตร แต่มสีว่นทีอ้่างสิทธทิบัซ้อนกันอยู่ 
ซึง่จะต้องเจรจาตกลงกัน

อินโดนีเซีย

ฟ�ลิปป�นส�
ทะเลอันดามัน

อ�าวไทย

ช�องแคมมะละกา

เมียนมา

ลาว

ไทย

เว�ยดนาม

จ�น

กัมพ�ชา

อินเดีย

มาเลเซีย

ขอบเขตทางทะเลของไทย
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 ประเทศไทย มไิด้มอี�านาจอธปิไตย
เหนือเขตทางทะเลอย่างสมบูรณ์ในทกุพืน้ที่ 
เน่ืองจากมีการก�าหนดอ�านาจ สิทธิ และ
หน้าที่ของรฐัชายฝั่ งไว้ในแต่ละเขตทางทะเล 
ดังทีก่ล่าวไว้ข้างต้น 7 เขต คือ น่านน�าภายใน 
ทะเลอาณาเขต เขตต่อเน่ือง ไหล่ทวีป 
เขตเศรษฐกิจจ�าเพาะ ทะเลหลวง และ
บรเิวณพื้นที่ ซึ่งเป็นไปตามหลักสากล

 โดยพ้ืนที่ทางทะเลที่ประเทศไทยมีสิทธิใช้ประโยชน์ มีพ้ืนที่ถึง 323,488.324 
ตารางกิโลเมตร จากที่เขตทางทะเล ซึ่งแปลจากค�าภาษาอังกฤษว่า Maritime Zones 
นับเป็นเขตต่าง ๆ  ทางทะเลท่ีประเทศไทยได้ประกาศไว ้เชน่ อ่าวประวติัศาสตร ์น่านน�าภายใน 
ทะเลอาณาเขต เสน้ฐานตรง ไหล่ทวีป และเขตเศรษฐกิจจ�าเพาะ เปน็ต้น ดังมรีายละเอียด ดังน้ี

 ดังน้ัน ในบางพื้นที่ประเทศไทยจะมี
อ�านาจอธปิไตยอย่างสมบูรณ์ ในขณะทีบ่าง
พืน้ทีป่ระเทศไทยจะมเีพยีงสิทธอิธปิไตยหรอื
สทิธบิางประการในการใชป้ระโยชน์

อ�านาจอธิปไตยสิทธิอธิปไตยและ
เขตอ�านาจในเขตทางทะเลต่าง ๆ 
ของไทย
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 น่านน�าภายในเปน็พืน้ทีท่างทะเล ทีอ่ยู่หลังเสน้ฐานแห่งทะเลอาณาเขต 
เขา้มาทางด้านแผน่ดิน รฐัชายฝั่ งมอี�านาจอธปิไตย (Sovereignty) อย่างสมบูรณ์ 
เช่นเดียวกับอธปิไตยบนแผ่นดินที่เป็นอาณาเขตของตน
  ประเทศไทยได้ออกประกาศก�าหนดเส้นฐานตรงและน่านน�า
ภายในของประเทศไทยไวช้ดัแจ้งแล้วหลายฉบบั นับแต่ประกาศส�านักนายกรฐัมนตร ี
เรือ่ง เส้นฐานตรงและน่านน�าภายในของประเทศไทยฉบับแรก เมือ่วันที ่11 มถินุายน 
พ.ศ. 2513 ในส่วนอ่าวประวัติศาสตรข์องประเทศไทยที่มีสถานะทางกฎหมาย
เปน็น่านน�าภายในเช่นกันน้ัน เปน็พ้ืนท่ีจากการลากเสน้ฐานตรงปิดปากอ่าวไทย
ตอนบนหรอืท่ีเรยีกวา่อ่าวตอนใน (จากจดุท่ี 1  ณ แหลมบา้นช่องแสมสานไปยัง
จุดท่ี 2 ณ ฝั่ งทะเลต�าบลห้วยทรายเหนือ ตามประกาศส�านักนายกรฐัมนตร ี
เรือ่ง อ่าวไทยตอนใน เมื่อ 22 กันยายน พ.ศ. 2502)

น่านนำ้าภายใน ( Internal Waters ) 
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 ทะเลอาณาเขตเป็นพืน้ท่ีทางทะเลทีอ่ยู่ภายใต้อ�านาจอธปิไตย (Sovereignty) 
ของรฐัชายฝั่ งตามข้อ 2(1) ของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล 
ค.ศ. 1982 (1982 UNCLOS) ซ่ึงระบุว่า “อธิปไตยของรัฐชายฝ่ังขยายเลย
อาณาเขตทางบกและน่านน�าภายในของตน ...” และข้อ 3 ของอนุสัญญาฯ 
ซ่ึงระบุว่า “รฐัทกุรฐัมสีทิธกิ�าหนดความกวา้งของทะเลอาณาเขตของตนได้จนถึง
ขอบเขตหน่ึงซ่ึงไม่เกิน 12 ไมล์ทะเล โดยวัดจากเส้นฐานที่ก�าหนดข้ึนตาม
อนุสัญญาน้ี” ซึ่งประเทศไทยได้ออกประกาศเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2509 
ก�าหนดความกว้างของทะเลอาณาเขตออกไป 12 ไมล์ทะเล โดยวัดจากเส้นฐาน
ที่ใช้วัดความกว้างของทะเลอาณาเขตไว้อย่างชัดแจ้งแล้ว
 อธปิไตยของไทยในทะเลอาณาเขต ขยายไปถึงห้วงอากาศเหนือทะเลอาณาเขต 
ตลอดจนพื้นดินท้องทะเลและดินใต้พื้นดินท้องทะเล (Seabed and Subsoil) 
แห่งทะเลอาณาเขตตามข้อ 2(2) ของอนุสัญญาฯ อย่างไรก็ดี การใช้อ�านาจ
อธิปไตยเหนือทะเลอาณาเขต จะต้องอยู่ภายใต้บังคับของอนุสัญญาฯ และ
กฎหมายระหว่างประเทศ อาทิ การยอมให้เรอืต่างชาติผ่านโดยสุจรติ (Innocent 
Passage) ในทะเลอาณาเขตตามข้อ 17 ของอนุสัญญาฯ

ทะเลอาณาเขต ( Territorial Sea ) 

เขตต่อเนื่อง ( Contiguous Zone ) 

 เขตต่อเน่ืองเปน็พืน้ท่ีทางทะเลทีต่่อออกไปจากทะเลอาณาเขต โดยวัดจาก
เสน้ฐานทีใ่ชว้ดัความกว้างของทะเลอาณาเขตออกไปไมเ่กิน 24 ไมล์ทะเล ดังน้ัน 
เขตต่อเน่ืองจึงเปน็พืน้ทีท่างทะเลท่ีมคีวามกวา้ง 12 ไมล์ทะเล ทีอ่ยู่ประชดิติดกับ
และถัดออกไปจากทะเลอาณาเขต เขตต่อเน่ืองพน้จากทะเลอาณาเขตของไทยแล้ว 
จึงพ้นจากอ�านาจอธปิไตยของไทย แต่ไทยสามารถด�าเนินการได้บางประการ 
ตามข้อ 33 ของอนุสัญญาฯ ได้แก่ ด�าเนินการควบคุมที่จ�าเป็นเพื่อป้องกัน
การฝ่าฝืนกฎหมายและข้อบังคับ 4 เรื่อง ได้แก่ (1) ศุลกากร (2) การคลัง 
(3) การเขา้เมือง (4) การสุขาภิบาล และลงโทษการฝ่าฝืนกฎหมายและขอ้บังคับ 
4 เรือ่งดังกล่าวที่ได้กระท�าภายในอาณาเขตหรอืทะเลอาณาเขตของไทย
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เขตเศรษฐกิจจำาเพาะ ( Executive Economic Zone )

 เขตเศรษฐกิจจ�าเพาะเป็นพ้ืนที่ทางทะเลที่ต่อออกไปจากทะเลอาณาเขต 
โดยวดัจากเส้นฐานท่ีใชว้ดัความกวา้งของทะเลอาณาเขตออกไปไมเ่กิน 200 ไมล์ทะเล 
ดังน้ัน เขตเศรษฐกิจจ�าเพาะจึงเป็นพืน้ทีท่างทะเลทีม่คีวามกว้างไมเ่กิน 188 ไมล์ทะเล
ซึ่งอยู่ประชิดติดกับและถัดออกไปจากทะเลอาณาเขต เขตเศรษฐกิจจ�าเพาะ
พ้นจากทะเลอาณาเขตของไทยแล้ว จึงพ้นจากอ�านาจอธปิไตย (Sovereignty) 
ของไทย แต่ไทยมสิีทธอิธปิไตย (Sovereign Rights) ตามข้อ 56 ของอนุสญัญาฯ 
กล่าวคือ สิทธิจ�าเพาะแต่เพียงผู้เดียว (Exclusive Rights) ในการส�ารวจและ
แสวงประโยชน์ อนุรกัษ์และจัดการทรพัยากรธรรมชาติทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต 
ในน�าเหนือพื้นดินท้องทะเล พื้นดินท้องทะเล และใต้พื้นดินท้องทะเลน้ัน และใน
กิจกรรมอ่ืน ๆ เพือ่การแสวงประโยชน์และการส�ารวจทางเศรษฐกิจ อาทิ การผลิต
พลังงานจากน�า กระแสน�าและลม นอกจากน้ี ไทยยังมเีขตอ�านาจ (Jurisdiction) 
เก่ียวกับ 
(1) การสรา้งและการใช้เกาะเทียม สิ่งติดต้ัง และสิ่งก่อสรา้งต่าง ๆ 
(2) การวิจัยวิทยาศาสตรท์างทะเล 
(3) การคุ้มครองและการรกัษาสิ่งแวดล้อมทางทะเล
 ไทยได้ออกประกาศเขตเศรษฐกิจจ�าเพาะของราชอาณาจักรไทย เมือ่วันที่ 
23 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2524 ก�าหนดว่า เขตเศรษฐกิจจ�าเพาะของราชอาณาจักรไทย 
ได้แก่ บริเวณที่อยู่ถัดออกไปจากทะเลอาณาเขตของราชอาณาจักรไทย 
มคีวามกวา้ง 200 ไมล์ทะเล วดัจากเสน้ฐานท่ีใชว้ดัความกวา้งของทะเลอาณาเขต 
และได้มีประกาศเขตเศรษฐกิจจ�าเพาะเพิ่มเติมอีก 2 ฉบับ ได้แก่ ประกาศ
เขตเศรษฐกิจจ�าเพาะของราชอาณาจักรไทยด้านอ่าวไทย ส่วนที่ประชิดกับ
เขตเศรษฐกิจจ�าเพาะของประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2531 
และประกาศเขตเศรษฐกิจจ�าเพาะของราชอาณาจักรไทย ด้านทะเลอันดามัน 
เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2531
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 สิทธิที่ไทยในฐานะรฐัชายฝั่ ง มีอยู่ในเขตเศรษฐกิจจ�าเพาะ จึงมีขอบเขต
จ�ากัดอยู่เพยีงสิทธอิธปิไตยและเขตอ�านาจข้างต้น สว่นเรือ่งอ่ืน ๆ นอกเหนือจากน้ี 
ข้อ 58 ของอนุสัญญาฯ ก�าหนดให้รฐัชายฝั่ งหรอืรฐัไรฝ้ั่ งทะเล มีเสรภีาพ สิทธ ิ
และหน้าท่ีเชน่เดียวกับท่ีก�าหนดไว้ให้ในกรณีทะเลหลวง อาทิ เสรภีาพในการเดินเรอื 
เสรีภาพ ในการบินผ่าน และเสรีภาพทั้งการวางสายเคเบิลและท่อใต้ทะเล 
โดยรฐัอ่ืน ๆ ที่ใช้เสรภีาพ สิทธิ และหน้าที่ดังกล่าวภายในเขตเศรษฐกิจจ�าเพาะ
ของไทยจะต้องค�านึงถึงสิทธแิละหน้าที่ของไทย และจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
และข้อบังคับต่าง ๆ ของไทยที่ตราขึ้น ตามสิทธิอธิปไตยและเขตอ�านาจข้างต้น
ท่ีไทยมีอยู่ในฐานะรฐัชายฝั่ ง รวมทั้งสิทธิอ่ืน ๆ ที่ไทยมีอยู่ตามกฎหมายระหว่าง
ประเทศด้วย
 การประกาศก�าหนดเขตเศรษฐกิจจ�าเพาะของไทยในอ่าวไทยออกไป 
200 ไมล์ทะเล จากเส้นฐานท่ีใชว้ดัความกวา้งของทะเลอาณาเขต มพ้ืีนทีบ่างส่วน
ที่เป็นการอ้างสิทธิทับซ้อนกับเขตเศรษฐกิจจ�าเพาะที่ประเทศเพื่อนบ้านก�าหนด 
ได้แก่ กัมพูชา และมาเลเซีย ซ่ึงประกาศก�าหนดเขตเศรษฐกิจจ�าเพาะของตน
ออกไป 200 ไมล์ทะเล เช่นกัน และยังไม่มีการจัดท�าความตกลงแบ่งเขต
เศรษฐกิจจ�าเพาะระหว่างกัน รวมทั้งในระหว่างท่ียังไม่มีความตกลงแบ่งเขต
ก็ยังไม่มีการจัดท�าข้อตกลงชั่วคราวซึ่งมีลักษณะที่ปฏิบัติได้ด้วยเจตนารมณ์
แห่งความเข้าใจและรว่มมือกันตามข้อ 74 วรรค 1 และวรรค 3 ของอนุสัญญาฯ 
แต่อย่างใด
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 ไหล่ทวีปของรฐัชายฝั่ ง ได้แก่ พื้นดินท้องทะเลและดินใต้พื้นดินท้องทะเล 
สว่นทีท่อดยาวเลยทะเลอาณาเขตของรฐัตลอดสว่นต่อออกไปตามธรรมชาติของ
ดินแดนทางบกของตนจนถึงรมินอกของขอบทวปี หรอืจนถึงระยะ 200 ไมล์ทะเล
จากเส้นฐาน ซ่ึงใช้วัดความกว้างของทะเลอาณาเขตในกรณีที่ริมนอกของ
ขอบทวีปขยายไปไม่ถึง 200 ไมล์ทะเล ส�าหรบัส่วนท่ีทอดยาวออกไปเกินกว่า 
200 ไมล์ทะเล อนุสัญญาฯ ได้ระบุวิธีก�าหนดขอบเขตไหล่ทวีปไว้ในกรณีต่าง ๆ 
โดยละเอียด
 ไทยได้ออกประกาศก�าหนดเขตไหล่ทวีปของไทยด้านอ่าวไทย เมื่อวันท่ี 
18 พฤษภาคม พ.ศ. 2516 ซึ่งก�าหนดเขตไหล่ทวีปของไทยตามแผนท่ีและพิกัด
ภูมิศาสตรท์ี่แนบท้ายประกาศดังกล่าว
 ไทยมีสิทธอิธปิไตย (Sovereign Rights) ในไหล่ทวีป ซึ่งเป็นสิทธจิ�าเพาะ
แต่เพียงผู้เดียว (Exclusive Rights) ในการส�ารวจและแสวงประโยชน์จาก
ทรพัยากรธรรมชาติของไหล่ทวีป ได้แก่ แรแ่ละทรพัยากรไม่มีชีวิตอย่างอ่ืนของ
พื้นดินท้องทะเลและดินใต้ผิวดิน รวมทั้งอินทรยีภาพมีชีวิตซึ่งจัดอยู่ในประเภท
อยู่ติดกับที่ ซึ่งหากไทยไม่ด�าเนินการส�ารวจหรอืแสวงประโยชน์จากทรพัยากร
ธรรมชาติของไหล่ทวีป รฐัอ่ืน ๆ ก็ไม่สามารถส�ารวจหรอืแสวงประโยชน์จาก
ทรพัยากรธรรมชาติของไหล่ทวปีได้ หากไมไ่ด้รบัความยินยอมโดยชดัแจ้งจากไทย 
อย่างไรก็ดี รัฐอ่ืน ๆ ยังคงมีเสรีภาพในการเดินเรือในห้วงน�าเหนือไหล่ทวีป 
หรอืบินผา่นในห้วงอากาศเหนือไหล่ทวปี และมีสทิธวิางสายเคเบลิและทอ่ใต้ทะเล
บนไหล่ทวีป ซึ่งไทยมีสิทธิในการก�าหนดเง่ือนไขส�าหรับสายเคเบิลหรือท่อที่
วางเข้ามาในดินแดนหรอืทะเลอาณาเขตหรอืเขตอ�านาจรฐัของไทยและก�าหนด
เส้นทางส�าหรบัการวางท่อน้ันได้

ไหล่ทวีป (Continental Shelf)
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• ด้านทะเลอ่าวไทย
 ไทยอ้างสิทธิในเขตไหล่ทวีปทับซ้อนกับประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ 
มาเลเซีย เวียดนาม และกัมพูชา ซึ่งยังไม่มีการจัดท�าความตกลงแบ่งเขต
ไหล่ทวีประหว่างกันตามข้อ 83 วรรค 1 ของอนุสัญญาฯ 
 โดยในส่วนท่ีไทยอ้างสิทธิในไหล่ทวีปทับซ้อนกับมาเลเซียมีการจัดท�า
ข้อตกลงซ่ึงมีลักษณะชั่วคราวตามนัยข้อ 83 วรรค 3 ของอนุสัญญาฯ ได้แก่ 
บันทึกความเข้าใจระหว่างราชอาณาจักรไทยและมาเลเซียเก่ียวกับการจัดต้ัง
องค์กรรว่มเพื่อแสวงประโยชน์จากทรัพยากรในพ้ืนดินใต้ทะเลในบริเวณที่
ก�าหนดของไหล่ทวีปของประเทศทั้งสองในอ่าวไทย ลงวันท่ี 21 กุมภาพันธ ์
พ.ศ. 2522 (Memorandum of Understanding between the Kingdom 
of Thailand and Malaysia on the Establishment of the Joint Authority for 
the Exploitation of the Resources of the Seabed in a Defined Area 
of the Continental Shelf of the Two Countries in the Gulf of Thailand, 
21 February 1979) เพื่อส�ารวจและแสวงประโยชน์จากทรพัยากรธรรมชาติ 
ของไหล่ทวีปในพื้นที่พัฒนารว่ม (Joint Development Area: JDA) รว่มกัน

• ด้านทะเลอันดามัน ได้ท�าความตกลง 
(1) ความตกลงระหวา่งรฐับาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรฐับาลแห่งสาธารณรฐั
อินโดนีเซีย ว่าด้วยการแบ่งก้นทะเลระหว่างประเทศทั้งสองในทะเลอันดามัน 
(2) ความตกลงระหว่างรฐับาลแห่งราชอาณาจักรไทย รฐับาลแห่งสาธารณรฐั
อินโดนีเซีย และรฐับาลแห่งมาเลเซีย ว่าด้วยการแบ่งเขตไหล่ทวีปในตอนเหนือ
ของช่องแคบมะละกา 
(3) ความตกลงระหว่างรฐับาลแห่งราชอาณาจักรไทย รฐับาลแห่งสาธารณรฐัอินเดีย 
และรฐับาลแห่งสาธารณรฐัอินโดนีเซีย เก่ียวกับการก�าหนดจุดรว่มสามฝ่าย
และการแบ่งเขตที่เก่ียวข้องกับประเทศทั้งสามในทะเลอันดามัน 
(4) ความตกลงระหว่างรฐับาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรฐับาลแห่งสาธารณรฐั
อินเดีย วา่ด้วยการแบ่งเขตก้นทะเลระหว่างประเทศทั้งสองในทะเลอันดามัน 
(5) ความตกลงระหว่างรฐับาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรฐับาลแห่งสาธารณรฐั
แห่งสหภาพเมียนมา ว่าด้วยการแบ่งเขตทางทะเล ซึ่งในส่วนที่อ้างสิทธทิับซ้อน
กับเมียนมายังไม่แล้วเสรจ็
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 ทะเลทั้งหมดที่ไม่ได้รวมอยู่ในน่านน�าภายใน (หรอืน่านน�าหมู่เกาะของรฐั
หมูเ่กาะ) ทะเลอาณาเขตและเขตเศรษฐกิจจ�าเพาะของรฐัใดรฐัหน่ึง ในทะเลหลวงน้ี
รฐัทั้งปวงมีเสรภีาพ ในการเดินเรอื เสรภีาพในการบินผ่าน การวางสายเคเบิลและ
ท่อใต้ทะเล การสร้างเกาะเทียมและสิ่งติดต้ังต่าง ๆ การประมง การวิจัยทาง
วิทยาศาสตร ์ ภายใต้เงื่อนไขข้อบังคับที่ก�าหนดไว้ในอนุสัญญาฯ และใช้เพื่อความ
มุ่งประสงค์ในทางสันติตามที่ระบุในข้อ 86 – 88 ของอนุสัญญาฯ
 ไทยจึงมีสิทธ ิเสรภีาพข้างต้นในทะเลหลวง นอกจากน้ี ไทยมีพนัธกรณีทีจ่ะ
ต้องคุ้มครองและรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเล รวมทั้งอนุรักษ์ทรัพยากรมีชีวิต
ในทะเลหลวงด้วยตามที่ก�าหนดในอนุสัญญาฯ
 อน่ึง เพื่อประโยชน์ในด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
มชีวิีตอยา่งยัง่ยนืในเขตทะเลหลวง ตามเจตนารมณ์ของอนุสญัญาฯ รฐัชายฝ่ังต่าง ๆ 
ได้รว่มกันจัดต้ังองค์กรข้ึนมาเพื่อท�าหน้าท่ีบรหิารจัดการการประมงในเขตพ้ืนที่
ทะเลหลวงที่อยู่ใกล้กับรฐัตน อาทิ SIOFA (Southern Indian Ocean Fisheries 
Agreement) IOTC (Indian Ocean Tuna Commission) WCPFC (The Western 
and Central Pacific Fisheries Commission) และ IATTC (Inter-American 
Tropical Tuna Commission) ดังน้ัน สิทธใินการใช้ประโยชน์อย่างเสรทีี่มีอยู่เดิม
ตามอนุสัญญาฯ จึงได้ถูกจ�ากัดลง

 บรเิวณพื้นที่ คือ พื้นดินท้องทะเล พื้นมหาสมุทร และใต้ดินน้ัน (seabed 
and ocean floor and subsoil thereof) ส่วนที่อยู่พ้นจากเขตอ�านาจของรฐั 
(National Jurisdiction) 
 ดังน้ัน รฐัใด ๆ  จึงมิอาจอ้างหรอืใช้อ�านาจอธิปไตยหรอืสิทธิอธิปไตย
เหนือสว่นใดส่วนหน่ึงของบรเิวณพืน้ทีแ่ละทรพัยากรในบรเิวณพืน้ที ่เพราะถือเปน็
มรดกรว่มของมนุษยชาติ โดยมีองค์กรที่เรยีกว่า International Seabed 
Authority ( ISA) ท�าหน้าท่ีบริหารจัดการทรัพยากรในบริเวณพื้น ท่ี
เพือ่ประโยชน์รว่มกันของรฐัต่าง ๆ ส่วนห้วงน�าและห้วงอากาศท่ีอยู่เหนือบรเิวณ
พื้นที่ รฐัทุกรฐัยังคงมีสิทธ ิเสรภีาพในระบอบทะเลหลวง ดังระบุแล้วข้างต้น

ทะเลหลวง (High Seas)

บริเวณพื้นที่ ( The Area )
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บทที่ 3

ประโยชน์
จากทะเล



 ทะเลไทย ถือเป็นแหล่งทรพัยากรท่ีมีความอุดมสมบูรณ์อย่างย่ิง ทัง้ทรพัยากร
ที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต ด้วยความอุดมสมบูรณ์น้ีเอง ท�าให้ทะเลไทยเป็นทั้ง
แหล่งอาหารทีส่�าคัญของคนไทยและคนทัว่โลก เพราะมากด้วยคณุภาพและปรมิาณ 
อีกท้ังยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงามระดับโลก ท�าให้เป็นหน่ึงในจุดหมาย
ที่นักท่องเท่ียวทั่วโลก หมายตาจะมาสัมผัสความงดงามของทะเลไทย โดยทะเล
ทัง้ฝั่ งอ่าวไทยและฝั่ งอันดามนัเปน็ทีเ่ล่ืองลือในหมูนั่กท่องเทีย่วเสมอมา จึงไม่แปลกนัก
ท่ีภาพนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติจ�านวนมากกับทะเลไทยกลายเป็นเรื่องที่คุ้นตา 
รวมถึงสร้างรายได้ให้ประเทศอย่างมหาศาล นอกจากน้ี ประเทศไทยมีจุดแข็ง 
โดยเป็นฐานการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมและสนิค้าเกษตรรายใหญข่องโลก จากสภาพ
ที่ต้ังของประเทศไทยซึ่งมีแผ่นดินติดกับทั้งทะเลอันดามัน ช่องแคบมะละกา และ
อ่าวไทย ซึง่เปน็เส้นทางเดินเรอืท่ีส�าคัญระหวา่งมหาสมุทรอินเดียและมหาสมทุรแปซิฟิก 
จึงเป็นพ้ืนท่ีซึ่งมีความส�าคัญทางภูมิรฐัศาสตร ์ จากการส�ารวจพบว่า ใต้ท้องทะเล
บรเิวณอ่าวไทยมแีหล่งปิโตรเลียมกระจายอยูท่ัว่ไปท่ีสามารถจะน�ามาใชใ้นเชิงพาณิชย์
และเป็นแหล่งพลังงานของประเทศได้

กิจกรรมการใช้ประโยชน์ทางทะเล

32



33



ประเทศไทยใช้ประโยชน์จากการด�าเนินกิจกรรมทางทะเล ดังน้ี 

1. ด้านการประมง 

 ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) ของ
ภาคประมงป ี2561 มมีลูค่า 108,789 ล้านบาท เน่ืองจากการมีนโยบายส�าคัญ ในการแก้ไข
ปัญหาการท�าประมงทะเลอย่างต่อเน่ือง ซึ่งส่งผลบวก ทั้งด้านการเพาะเล้ียงสัตว์น�าและ
การท�าประมง แต่อย่างไรก็ตาม ยงัคงมปีจัจัยลบทีอ่าจกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจการประมง 
อาทิ ราคาน�ามันตลาดโลกที่มีความผันผวน และปัญหาการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ
ของประเทศคู่ค้า
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การประมงทะเล แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่
1.1 การประมงชายฝั่ ง (Inshore Fisheries) หรอืประมงพื้นบ้าน 
     (Artisanal Fisheries)

 การท�าประมงด้วยการจับและเล้ียง
สัตว์น�าในแหล่งน�ากร่อยและน�าเค็มตาม
บรเิวณพ้ืนทีช่ายฝั่ งทะเลปากแมน่�า การประมง
เพือ่ยงัชีพ หาอาหาร สรา้งรายได้ และก่อให้เกิด
การสรา้งงานในท้องถ่ิน โดยใชเ้รอืหรอืเครือ่งมอื
ประมงขนาดเล็ก อาทิ เรือพื้นบ้าน แหหรือ
เบ็ดแบบง่าย ๆ ปัจจุบันเรือส่วนใหญ่จะติด
เครือ่งยนต์เข้าไปด้วย รวมถึงการใชป้ระโยชน์
จากพืน้ทีช่ายทะเลท่ีมนี�าทว่มถึง บรเิวณทีด่อน
ชายน�า และป่าชายเลน ตลอดจนย่านน�าต้ืน
ชายฝั่ งเพื่อการเพาะเล้ียงสัตว์น�า ซึ่งปัจจุบัน
สตัว์น�าชายฝ่ังรายได้ให้แก่ประเทศ

เปน็จ�านวนมาก โดยจ�าหน่ายทัง้ในรูปของสด
และแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อย่างอ่ืน
 การเพาะเล้ียงสัตว์น�าชายฝ่ัง ได้มี
การพัฒนาเทคโนโลยีการเล้ียงอย่างต่อเน่ือง 
เพ่ือทดแทนสัตว์น�าทะเลที่ได้จากการจับ 
ซ่ึงมแีนวโน้มลดลง แต่ยังคงมคีวามต้องการสูง 
ชนิดสัตว์น�าที่เพาะเล้ียงกันอย่างแพรห่ลาย 
ได้แก่ กุ้งทะเล ปลาน�ากรอ่ย และหอยทะเล 
โดยจังหวัดทีม่กีารเพาะเล้ียงชายฝั่ งมากทีส่ดุ 
5  อันดับ ได้แก่ จังหวดัสมทุรปราการ สมทุรสาคร 
จันทบุร ีสุราษฏรธ์านี และสมุทรสงคราม
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“ประมงนอกน่านน�า” (Overseas Fisheries) 
นอกจากจะจับสัตว์น�าแล้ว ยงัอาจมกีารแปรรูป
สัตว์น�าแบบครบวงจรด้วย เพื่อเตรยีมส่ง
ผลผลิตสู่ตลาดหรือส่งไปจ�าหน่ายยัง
ต่างประเทศ
 ผลประโยชน์ของทรพัยากรประมงทะเล 
(รวมถึงการผลิตสัตว์น� าและพืชน� า ) 
ชว่ยเสรมิสรา้งความอยูดี่กินดีของประชาชน 
โดยเฉพาะประชากรที่อาศัยในบริเวณ
ชายฝั่ งทะเลทั้งด้านอ่าวไทยและอันดามัน 
ผลผลิตของการประมงทะเล เห ล่า น้ี 
มีผลกระทบทางบวกที่มี นัยส�าคัญต่อ 
ความมั่นคงทางอาหาร ซึ่งแน่นอนว่า 
เป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งต่อ
ความมั่นคงของประเทศต้ังแต่โบราณกาล
เรามคี�าพดูงา่ย ๆ  วา่ “กินขา้วกับปลา” เพราะ
ปลาให้โปรตีนที่มีคุณภาพสูง ย่อยง่าย 
มีไขมันอ่ิมตัวท่ีไม่เป็นอันตรายต่อชีวิต 
มีเกลือแรแ่ละสารต่อต้านอนุมูลอิสระ อาทิ 
ไอโอดีน โอเมก้า 3, 6 และ 9 ถึงแม้ว่า
คุณภาพอาจจะด้อยกว่าปลาในเขตอบอุ่น
และเขตหนาว

 ไม่ใช่การประมงเพ่ือยังชีพ แต่เป็น  
การประมงในเขตทะเลเพื่อแสวงหาก�าไร 
ส่วนใหญ่ธุรกิจประมงแบบน้ี จะผูกพันกับ
เรอืประมงที่จับปลาโดยใช้เรอืและเครือ่งมือ
ประมงขนาดกลางหรอืใหญ่ มอุีปกรณ์ทีท่นัสมัย
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการจับสัตว์น�า 
และจะใช้เวลาท�าการประมงหลายวัน อาทิ 
อวนลาก อวนล้อม เบด็ราวทะเลลึก หรอือวนลอย 
โดยทั่วไปเจ้าของเรอืจะเป็นผู้ด�าเนินการเอง 
สัตว์น�าทีไ่ด้จะขายท้ังในท้องถ่ินหรอืตลาดค้า
สัตวน์�าทีอ่ยูใ่นภาคกลาง อาท ิ กรุงเทพมหานคร 
สมทุรสาคร และสมทุรสงคราม ประมงพาณิชย์
ประกอบด้วย “ประมงน�าลึก” (Deep Sea 
Fisheries) หรอื “ประมงนอกฝั่ ง” (Offshore 
Fisheries) คือ การจับปลาในระยะห่างจากฝ่ัง
แต่ไม่เกินระยะ 200 ไมล์ทะเลจากชายฝั่ ง 
ซึ่งส่วนใหญ่จะท�าในเขตน่านน�าไทย และ 
“ประมงสากล” หรือ “ประมงไกลบ้าน” 
(Distant Water Fisheries) คือ การจับปลา
ในน่านน�าอ่ืน อาทิ เขตทะเลของรฐัชายฝั่ งอ่ืน 
และมหาสมุทรที่อยู่เป็นระยะทางไกลจาก
ทา่เรอืของประเทศน้ัน ๆ  หรอือีกนัยหน่ึงเรยีกว่า

1.2 การประมงพาณิชย์ (Commercial Fisheries)
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GDP ภาคประมง ปี 2548 - 2561
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พระราชบัญญัติส่งเสรมิการพาณิชยนาวี พ.ศ. 2521 ได้ให้ความหมายเก่ียวกับพาณิชยนาวี 
ไว้ในมาตรา 4 ดังน้ี

2. ด้านการขนส่งและพาณิชยนาวี

 หมายความวา่ “การขนสง่ทางทะเล การประกันภัยทางทะเล การเดินเรอื กิจการอู่เรอื 
และกิจการท่าเรอื และหมายความรวมถึงกิจการอย่างอ่ืนทีเ่ก่ียวเน่ืองโดยตรงหรอืเป็นสว่น
ประกอบกับกิจการดังกล่าวตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง” จากค�าจ�ากัดความดังกล่าว
จะเห็นได้ว่า กิจการพาณิชยนาวี เป็นกิจการที่เก่ียวข้องกับกิจกรรมมากมาย ทั้งที่เกิดขึ้น
ในทะเลและบนฝั่ ง

2.1 การพาณิชย์นาวี

 หมายความวา่ “การขนสง่ของหรอืคนโดยสาร โดยเรอืจากประเทศไทย
ไปยังต่างประเทศ หรอืจากต่างประเทศมายังประเทศไทย หรอืจากทีห่น่ึง
ไปยงัอีกทีห่น่ึงนอกราชอาณาจักร และให้หมายความรวมถึง การขนส่งของ
หรอืคนโดยสารทางทะเลชายฝั่ งในราชอาณาจักร โดยเรอืทีม่ขีนาดต้ังแต่ 
250 ตันกรอสขึ้นไปด้วย” ซึ่งการขนส่งทางทะเลประกอบด้วย

2.2 การขนส่งทางทะเล
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3
ประกอบด้วยสินค้าที่ขนส่งโดยเรอืค้า
ระหว่างประเทศหรอืสินค้าน�าเข้าและ
สินค้าส่งออก และสินค้าที่ขนส่งโดย
เรอืค้าชายฝั่ งหรอืสินค้าในประเทศ

สินค้า

 จากรายงานสถิติการขนส่งสินค้าทางน�าบรเิวณเมืองท่าชายทะเล 
ปี พ.ศ. 2559 ปงีบประมาณ 2560 ของกรมเจ้าทา่ พบวา่ จ�านวนเรอืท่ีท�าการ
ขนส่งสินค้า ที่มีการแจ้งเข้า - ออก ตามด่านศุลกากรบริเวณเมืองท่า
ชายทะเล ในปี 2559 มีจ�านวนทั้งสิ้น 161,281 เที่ยวล�า โดยแยกเป็นเรอืค้า
ต่างประเทศ 92,531 เทีย่วล�า และเปน็เรอืค้าชายฝ่ังทัง้หมด 68,750 เท่ียวล�า 
ในส่วนปรมิาณสินค้าที่ท�าการขนส่งบรเิวณเมืองท่าชายทะเล ที่มีการแจ้ง
เข้า - ออก มีปริมาณรวมทั้งสิ้น ประมาณ 262,788,945.902 ตัน 
เป็นเรอืค้าต่างประเทศ ประมาณ 211,894,489.738 ตัน เรอืค้าชายฝั่ ง
ประมาณ 50,894,456.164 ตัน โดยสินค้าที่มีการขนส่งมากที่สุด ได้แก่ 
ปิโตรเลียม

ท่าเรือ

หมายความว่า สถานที่ส�าหรบั
ให้บริการแก่เรือ ในการจอด
เทียบ บรรทุก หรอืขนถ่ายของ 
ประกอบด้วย ท่าเรือสินค้า 
ท่าเรอืประมง ท่าเรอืโดยสาร 
และท่าเรอืท่องเที่ยว 

1 2 เรือ

หมายความว่า เรอืเดินทะเลที่ใช้ใน
การขนส่งทางทะเล ประกอบด้วย 
เรอืค้าระหวา่งประเทศ หมายถึง เรอื
ทีข่นสง่สนิค้าน�าเข้าและส่งออกของ
ประเทศ และเรอืค้าชายฝ่ัง หมายถึง 
เรอืที่ขนส่งสินค้าในประเทศ 
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3. ด้านการท่องเที่ยวและนันทนาการทางทะเล

 ด้วยความอุดมสมบูรณ์และความสวยงามของทะเลไทยและพืน้ทีบ่รเิวณชายฝั่ ง 
ท�าให้ประเทศไทยกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดแห่งหน่ึงของชายฝ่ังทะเล 
ทั้งด้านอ่าวไทยในทะเลจีนใต้ และชายฝั่ งทะเลอันดามันในมหาสมุทรอินเดีย 
โดยถูกน�ามาพัฒนาทางการท่องเที่ยวของไทยได้อย่างต่อเน่ือง สามารถสรา้งรายได้
จากนักท่องเท่ียวไทยและต่างชาติได้เป็นจ�านวนมาก ก่อให้เกิดการหมุนเวียนเงินตรา
ภายในประเทศ และสรา้งอาชีพแก่ประชาชนในพื้นที่ ในปี พ.ศ. 2559 มีผู้เยี่ยมเยียน 
ใน 23 จังหวดัชายฝั่ งทะเล ประมาณ 153 ล้านคน น�ารายได้เขา้ประเทศ 1.83 ล้านล้านบาท 
จากการส�ารวจพบว่า แหล่งท่องเท่ียวทางทะเลที่ชาวต่างชาตินิยม เช่น หมู่เกาะพีพี 
จังหวัดกระบ่ี เกาะเต่า จังหวัดสุราษฎรธ์านี และหาดพัทยา จังหวัดชลบุร ี เป็นต้น 
โดยมีกิจกรรมการท่องเที่ยวทางทะเลที่ส�าคัญ ได้แก่
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3.1 กิจกรรมด�าน�้าดูปะการัง

 เป็นการท่องเที่ยวที่ให้นักท่องเท่ียว
ได้ลงไปสมัผสักับโลกใต้ทะเล ทีมี่ความสวยงาม
ตระการตา จุดด�าน�ามีหลายแห่งในทะเล
แถบภาคตะวันออก เป็นศูนย์รวมคนรัก
ธรรมชาติทางทะเล สามารถพบปะแลกเปล่ียน
ประสบการณ์ใหม่  ๆ ใต้ท้องทะเล และ
สนุกเพลิดเพลินกับกิจกรรมด�าน�า พบฝงูปลา
มากมายหลากหลายชนิดใต้ทอ้งทะเลสคีราม 
น�าทะเลใส ที่อุดมสมบูรณ์
 แหล่งด�าน�าของประเทศไทยกระจาย
ออกไปท้ัง  2  ฝ่ังทะเล โดยฝั่ ง อ่าวไทย

ได้รบัอิทธพิลลมมรสมุตะวนัออกเฉียงเหนือ
จากประเทศจีน ท�าให้มีฤดูการท่องเท่ียว
ต้ังแ ต่ปลายเ ดือนเมษายนถึง เ ดือน
พฤศจิกายน และฝ่ังอันดามันได้รับลม
มรสมุตะวนัตกเฉียงใต้จากมหาสมทุรอินเดีย 
ท� า ใ ห้ มีฤดูการท่องเที่ยวต้ังแต่เดือน
พฤศจิกายนถึงเดือนเมษายน ดังน้ัน
เม่ือรวมทะเลไทยทั้งสองฝ่ังเข้าด้วยกัน 
จึงกล่าวได้ว่า ทะเลของประเทศไทยสามารถ
ท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี โดยผลัดกันฝั่ งละ 
6 เดือน
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 ประเทศไทยมกีารจัดการแข่งขันกีฬาทางทะเลทีห่ลากหลาย 
ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ ซึ่งมีการแข่งขันทะเล
ทั้งด้านอ่าวไทยและด้านอันดามัน อาทิ

3.2 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาทางทะเล

3.2.1 การแข่งขันตกปลา

 ประเทศไทยเป็นจุดหมายหน่ึง
ซึ่งได้รบัความนิยมในหมู่นักท่องเที่ยว   
ผูช่ื้นชอบการตกปลา นักท่องเทีย่วเหล่าน้ี
มีทั้งกลุ่มท่ีตกปลาเป็นสันทนาการและ
มาเพ่ือร่วมการแข่งกีฬาตกปลาแบบ
จรงิจัง ทัง้น้ี ก็เพราะทะเลไทยเต็มไปด้วย
ปลาหลายชนิดท่ีอยู่ในท�าเนียบของ
สมาคมนักตกปลานานาชาติ เช่น ปลาเก๋า 
ปลาช่อนทะเล ปลาโฉมงาม ปลาสาก 
เปน็ต้น แมว้า่กีฬาตกปลาจะไมเ่คยถกูจัด
ให้แข่งขันในโอลิมปิคและเอเชียนเกมส์ 
แต่เราก็ได้พบเห็นการแข่งขันตกปลา
อยู่ทั่วไปต้ังแต่ระดับท้องถ่ินจนถึง
ระดับนานาชาติ

3.2.2 การแล่นเรือใบ - เรือยอชท์

 จังหวดัภเูก็ต เปน็ศูนย์กลางการท่องเทีย่ว
ในทะเลอันดามัน มีกิจกรรมท่องเที่ยวทางทะเล
หลากหลาย หน่ึงในกิจกรรมที่ได้รบัความนิยม
จากทัง้ชาวไทยและต่างประเทศ คือ การเล่นเรอืใบ 
และท่องเที่ยวทางทะเลด้วยเรอืยอชท์ เพ่ือชม
ความงามของท้องทะเลไทยและเกาะแก่งต่าง ๆ 
รอบเกาะภเูก็ต และบรเิวณจังหวดัพงังา มกีารจัด    
การแข่งขันที่มีชื่อเสียงระดับโลกหลายรายการ 
อาท ิการแขง่ขนัเรอืใบนานาชาติชงิถ้วยพระราชทาน 
หรอื ภูเก็ต คิง คัพ รกัีตตา ที่มีผู้เข้ารว่มการ
แข่งขันจากหลายประเทศทั่วโลก นอกจากน้ี 
ยงัสามารถทอ่งเทีย่วเมืองพทัยา โดยการน่ังเรอืยอรช์
ชมความงามของท้องทะเลได้อีกด้วย
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3.2.4 การแข่งขันเรือเร็ว

 สมาคมกีฬาเรอืเรว็แห่งประเทศไทย 
รว่มกับภาคเอกชนจัดการแขง่ขนัเรอืเรว็ครัง้แรก 
ในรายการ “World Formula1 Powerboat 
Thailand Grand Prix 1992” ณ ฐานทัพเรอื
สัตหีบ จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นหน่ึงในสนาม
การแข่งขันเก็บคะแนนชิงแชมป์โลก ภายใต้
การควบคุมของสหพันธเ์รอืเรว็นานาชาติ

3.2.3 การแข่งขันเจ็ตสกี

 ประเทศไทยมกีารจัดการแขง่ขันเจ็ตสกี
เป็นประจ�าทกุปี สว่นใหญจ่ะจัดขึน้ทีเ่มอืงพทัยา 
จังหวดัชลบุร ีอาทิ การแขง่ขนัเจ็ตสกีโปรทวัร์
ชงิแชมป์ประเทศไทย และการแข่งขันเจ็ตสกี
เวลิด์คัพ ซึง่ในปี 2560 นักกีฬาเจ็ตสกีของไทย
สามารถคว้ารางวัลแชมป์โลกได้ถึง 7 คน

Formula1

Formula1
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3.4 กิจกรรมทางทะเลอื่น ๆ

 ซ่ึงมลัีกษณะแตกต่างกันตามสภาพภูมปิระเทศ และสภาพแวดล้อมทัว่ไป เช่น หาดทราย
อาจมีทรายละเอียด หรอืทรายหยาบ สีเม็ดทรายที่ต่างกันไป โดยประเทศไทยมีชายหาด
สวยงาม มีชื่อเสียง เป็นสถานท่ีพักผ่อนและชมทิวทัศน์ชายหาดของนักท่องเท่ียวท้ังชาวไทย
และชาวต่างชาติในหลายจังหวัด อาทิ ประจวบคีรขีันธ ์ตราด กระบี่ ภูเก็ต และพังงา

3.3 กิจกรรมพักผ่อนและการชมทิวทัศน์ชายหาด

 เป็นกิจกรรมที่นักท่องเท่ียว
ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินิยม 
สามารถพบได้ทั้งทะเลฝ่ังอันดามัน
และฝั่ งอ่าวไทย อาทิ บานาน่าโบ๊ท 
พาราเซลล่ิง ฟลายบอรด์ และสวนน�า
นันทนาการ

นราธิวาสยะลา

ป�ตตานีสงขลา
สตูล

กระบี่ นครศร�ธรรมราช

สุราษฎร�ธานี

ระนอง

ชุมพร

ประจวบคีร�ขันธ�

เพชรบุร�

สมุทรสงคราม

สมุทรสาคร

สมุทรปราการ

พัทยา

ชลบุร�

ฉะเชิงเทรา

ระยอง จันทบุร�

ตราด

เกาะช�าง

กรุงเทพมหานคร

พังงา

ภูเก็ต

หมู�เกาะราชา

หมู�เกาะสิมิลัน

หมู�เกาะสุร�นทร�

หมู�เกาะชุมพร

แหล�งดำน้ำที่สำคัญในประเทศไทย

สถานที่ท�องเที่ยวทางทะเลที่สำคัญ
ของประเทศไทย

หมู�เกาะ
อ�างทอง

เกาะเต�า

เกาะสมุย

หมู�เกาะ
พ�พ�

ช�องแคบมะละกา

อ�าวไทย

พัทลุงตรัง
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 แหล่งปิโตรเลียม ปิโตรเลียมเป็นสารประกอบ
ไฮโดรคาร์บอนที่เกิดจากซากสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและ
สัตว์ ที่สะสมทับถมปนอยู่กับตะกอนดินทั้งบนบกและ
ในทะเล โดยจะถูกแบคทีเรยีและเชื้อราเปล่ียนสภาพ
เป็นอินทรยีวัตถุ เมื่อเวลาผ่านไปบรเิวณดังกล่าวจะ
ค่อย ๆ ทรุดตัวหรือจมลงภายใต้ผิวโลกลึกมากขึ้น 
และจากแรงกดที่เพิ่มมากขึ้นจากน�าหนักของชั้น
ตะกอนที่ทับถมอยู่ด้านบน ตลอดจนอุณหภูมิที่สูงขึ้น
มีผลท�าให้อินทรียวัตถุแปรสภาพและสลายตัวเป็น
สารประกอบไฮโดรคารบ์อนที่เรยีกว่า ปิโตรเลียม 
ซึง่ปิโตรเลียมแบ่งได้เปน็ 3 ประเภท คือ 

 ประเทศไทยเริม่การเจาะส�ารวจและผลิตปิโตรเลียมในบรเิวณอ่าวไทยครัง้แรกในปี 
พ.ศ. 2511  ซ่ึงแหล่งปิโตรเลียมแห่งแรกของอ่าวไทย คือ แหล่งเอราวณั ท้ังน้ี การจัดหาปิโตรเลียม
ของประเทศไทยในปี 2559 โดยข้อมูลจากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ มีการจัดหาจากแหล่ง
ภายในประเทศ รวมทั้งสิ้น 0.879 ล้านบารเ์รล เทียบเท่าน�ามันดิบต่อวัน เมื่อเปรยีบเทียบกับ
ปี 2558 เพิ่มขึ้น รอ้ยละ 0.5 แบ่งเป็น การจัดหาในรูปน�ามันดิบ รอ้ยละ 19 (163,680 บารเ์รล
ต่อวัน) ก๊าซธรรมชาติเหลว รอ้ยละ 11 (97,185 บารเ์รลต่อวัน) และ ก๊าซธรรมชาติ รอ้ยละ 70 
(3,544 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน) โดยรวมคิดเป็น รอ้ยละ 43 ของการจัดหาปิโตรเลียมทั้งหมด 
ส่วนที่เหลือ รอ้ยละ 57 ต้องน�าเข้าจากต่างประเทศ

4. ด้านพลังงาน

1. น�้ามันดิบ (Crude Oil)
ซึ่งมีผลิตภัณฑ์ที่ได้จากน�ามันดิบ อาทิ ก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรอืก๊าซหุงต้ม 
น�ามนัเชือ้เพลิงรถยนต์ (เบนซนิและดีเซล) น�ามนัเชือ้เพลิงเครือ่งบิน น�ามนัก๊าด 
น�ามันเตา และยางมะตอย 

2.  ก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas)

ซึ่งมีผลิตภัณฑ์ที่ได้จากก๊าซธรรมชาติ อาทิ ก๊าซส�าหรบัรถยนต์ (NGV และ 
LPG) เชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า อุตสาหกรรมถนอมอาหาร และ
อุตสาหกรรมน�าอัดลมและเบียร์

3.  ก๊าซธรรมชาติเหลว (Condensate)
ซึ่งมีผลิตภัณฑ์ที่ได้จากก๊าซธรรมชาติเหลว อาทิ เชื้อเพลิงในการผลิตกระแส
ไฟฟ้า เชื้อเพลิงส�าหรบัยานยนต์ (NGV) และเชื้อเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรม
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5.1 อุตสาหกรรมการต่อเรือ  
       และซ่อมเรือ
ประเทศไทยพึ่งพาการค้า
ระหว่างประเทศเป็นหลัก        
โดย รอ้ยละ 90 ของปรมิาณ

การค้าระหวา่งประเทศ อาศัย
การขนส่งทางน�า เน่ืองจาก

สามารถบรรทุกสินค้าได้ใน
ปรมิาณมาก และมต้ีนทนุการขนส่ง

ที่ราคาถูกกว่าการขนส่งด้านอ่ืน ๆ 
ดังน้ัน อุตสาหกรรมต่อเรือและซ่อมเรือ 

จึงเป็นอุตสาหกรรมท่ีช่วยสนับสนุนกิจการเดินเรอืขนส่งและกิจการค้า
ระหว่างประเทศให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทุกประเทศทั่วโลกยอมรบัว่า

อุตสาหกรรมต่อเรอืและซ่อมเรอืน้ันเป็นอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกับการปอ้งกันประเทศ 
(Defense Related Industry) เพราะจะให้การสนับสนุนประเทศด้านความมั่นคงและ
เศรษฐกิจในยามสงครามด้วย ซึ่งหากอุตสาหกรรมน้ีได้รบัการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง จะท�าให้
การขนสง่สนิค้าทัง้ขาเขา้และขาออกไมจ่�าเปน็ต้องพึง่พากองเรอืของประเทศอ่ืน และยังสามารถ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศได้อีกด้วย 

 โดยใช้เทคโนโลยีการผลิตน�าประปาจากน�าทะเลระบบรีเวอร์สออสโมซีส 
(Reverse Osmosis: RO) ที่ใช้แรงดันสูงดันน�าทะเลผ่านเย่ือกรองที่มีรูขนาดเล็ก
เพือ่กรองแรธ่าตุเกลือ และ สารตกตะกอนต่าง ๆ ออกจากน�าทะเล ท�าให้น�าจืดออกมาและ
พรอ้มปอ้นเขา้สูร่ะบบจ่ายน�าประปา สว่นเกลือทีไ่ด้น้ันน�ากลับไปทิ้งในทะเล เทคโนโลยีน้ี
จะใช้กับพื้นที่ที่มีสภาพเป็นเกาะ ที่ไม่มีแหล่งน�าจืดส�าหรบัอุปโภคและบรโิภค เพื่อช่วย
แก้ปัญหาการขาดแคลนน�า โดยจ�าเป็นต้องมีการบรหิารจัดการน�ารว่มระหว่างน�าจืด
จากธรรมชาติและน�าจืดท่ีสกัดจากน�าทะเล ซ่ึงปจัจบัุนประเทศไทยได้มกีารน�าเทคโนโลยีน้ี
มาใช้ในพื้นที่เกาะสีชัง เกาะสมุย และเกาะล้าน

5.2 การผลิตน�้าจืดจากทะเล

5. ด้านอ่ืน ๆ
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5.1 อุตสาหกรรมการต่อเรือ  
       และซ่อมเรือ

5.3 การท�านาเกลือ
 การท�าเกลือทะเลต้องใช้น�าทะเลเป็นวัตถุดิบ โดยการน�า
น�าทะเลขึ้นมาตากแดดให้น�าระเหยไปเหลือแต่ผลึกเกลือ
ตกอยู่ (Solar Evaporation System) เกลือประเภทน้ี
มกีารผลิตและการใชม้าต้ังแต่สมยัโบราณ และถือเปน็
อาชีพเก่าแก่อาชีพหน่ึงของโลกและของคนไทย 
โดยได้มกีารก�าหนดเปน็สนิค้าเกษตรกรรมขัน้ต้น 
ตามพระราชบัญญัติธนาคารเพือ่การเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2509 
 ดังน้ัน แหล่งผลิตจึงต้องอยู่บริเวณใกล้
ชายฝั่ งทะเล ถึงแม้ประเทศไทยจะมีชายฝั่ งทะเลยาวถึง 
3,193.44 กิโลเมตร แต่แหล่งที่เหมาะสมส�าหรบัการผลิตเกลือ
ทะเลมีค่อนข้างจ�ากัด คือ ต้องมีลักษณะทางภูมิประเทศเป็นท่ีราบ 
สภาพดินต้องเปน็ดินเหนียว สามารถอุ้มน�าได้ดีปอ้งกันไมใ่ห้น�าเค็มซึมลงไปใต้ดิน 
และป้องกันไม่ให้น�าจืดซึมข้ึนมาบนดิน มีกระแสลมและแสงแดดช่วยในการตกผลึกเกลือ 
ซึง่แหล่งทีเ่หมาะสมต่อการท�านาเกลือของประเทศไทยในปจัจบัุน ได้แก่ จังหวดัสมทุรสาคร 
สมทุรสงคราม และเพชรบุรี

 ต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน กิจกรรมการใช้ประโยชน์พื้นที่ชายฝั่ งส่วนใหญ่
ท่ีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ได้แก่ การขนส่งและพาณิชยนาวี การส�ารวจและผลิต
ปิโตรเลียม การท่องเที่ยวทางทะเล ส�าหรบักิจกรรมที่มีแนวโน้มลดลง ได้แก่ 
การประมงและการเพาะเล้ียงสัตว์น�า และการท�านาเกลือ โดยรวมแล้ว กิจกรรม
การใช้ประโยชน์บนฐานทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง มีแนวโน้มของปรมิาณ
การใชท้ีเ่พิม่ขึน้ ทัง้น้ี เกิดจากปจัจัยขับเคล่ือนในประเทศทีส่�าคัญ ได้แก่ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส่งผลให้เกิดการพัฒนากิจกรรมต่าง ๆ เพิ่มขึ้น 
ซ่ึงจะเป็นการใช้ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังมากขึ้นจนท�าให้ เกิด
ความเสื่อมโทรมมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกัน (สถานการณ์ด้านทรพัยากรทางทะเล
และชายฝั่ ง และการกัดเซาะชายฝั่ งของประเทศไทย พ.ศ. 2560 กรมทรพัยากร
ทางทะเลและชายฝั่ ง กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

SALT

SALT
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มิติผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเชิงพื้นที่

พลังงานทางเลือก/ 
พลังงานทดแทน/
พลังงานหมุนเวียน

• โรงกล่ันน�ามนั
• โรงแยกก๊าซ
• อุตสาหกรรมปิโตรเคมี

• โรงไฟฟ้า

• การประมงทะเล การเพาะเล้ียงในทะเล

• การส�ารวจ/ขุดเจาะน�ามนัในทะเล
• การส�ารวจ/ขุดเจาะก๊าซในทะเล

• กังหันลม 
• แผงพลังงานแสงอาทติย์ 
• พลังงานจากคล่ืน

• การส�ารวจ/ขุดเจาะน�ามนัในทะเล
• การส�ารวจ/ขุดเจาะก๊าซในทะเล

• การประมงนอกน่านน�า

• การประมงนอกน่านน�า

บนฝั่ งที่เก่ียวเน่ืองกับทะเล

บนฝั่ งที่เก่ียวเน่ืองกับทะเล

ทะเลของไทย

ทะเลของไทย

ทะเลของไทย

ทะเลหลวง

เขตเศรษฐกิจจ�าเพาะของประเทศอ่ืน

เขตเศรษฐกิจจ�าเพาะของประเทศอ่ืน

เขตผลประโยชน์ / 
กิจกรรมทีเ่ก่ียวขอ้ง

เขตผลประโยชน์ / 
กิจกรรมทีเ่ก่ียวขอ้ง

การประมง

พลังงาน

1. ผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลในมิติทางเศรษฐกิจเชิงพื้นที่

• การเพาะเล้ียงชายฝั่ ง 
• อุตสาหกรรมต่อเน่ืองกับประมง ทั้งอุตสาหกรรม อาหาร ยา 
  และเทคโนโลยีชีวภาพ ฯลฯ

บนฝั่ งที่เก่ียวเน่ืองกับทะเล

ผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลของไทย
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พาณิชยนาวี

การท่องเที่ยว

กิจกรรมอ่ืน

• อุตสาหกรรมการต่อเรอื/
  ซ่อมเรอื 
• ท่าเรอื 
• Shipping 
• Stevedoring 

• ส�านักงาน 
• โรงแรม/ทีพั่ก 
• กิจกรรมนันทนาการ (ตกปลา เดินเล่น พกัผอ่น อาบแดด 
  ฯลฯ)

• การผลิตน�าจืดจากน�าทะเล 
• การท�านาเกลือ 
• การจัดการขยะในทะเล ฯลฯ

• การขนส่งทางทะเล (ชายฝ่ัง)

• การด�าน�า 
• การเดินเรอื
• ท่ีพกั 
• กิจกรรมนันทนาการ (ตกปลา แขง่เรอื ฯลฯ)

• การท�าเหมอืงแร่
• การสรา้งทีพั่ก/ทีอ่าศัย

• การเดินเรอื 

• การเดินเรอื 
• กิจกรรมนันทนาการ (ตกปลา แขง่เรอื ฯลฯ)

• การขนส่งทางทะเล (ระหว่างประเทศ)

• การขนส่งทางทะเล (ระหว่างประเทศ)

บนฝั่ งที่เก่ียวเน่ืองกับทะเล

บนฝั่ งที่เก่ียวเน่ืองกับทะเล

บนฝั่ งที่เก่ียวเน่ืองกับทะเล

ทะเลของไทย

ทะเลของไทย

ทะเลของไทย

เขตเศรษฐกิจจ�าเพาะของประเทศอ่ืน

เขตเศรษฐกิจจ�าเพาะของประเทศอ่ืน

เขตผลประโยชน์ / 
กิจกรรมทีเ่ก่ียวขอ้ง

เขตผลประโยชน์ / 
กิจกรรมทีเ่ก่ียวขอ้ง

เขตผลประโยชน์ / 
กิจกรรมทีเ่ก่ียวขอ้ง

ทะเลหลวง

ทะเลหลวง

• สินค้า 
• การประกันภัย 
• ส�านักงาน 
• กิจการน�าเขา้/
  ส่งออก ฯลฯ
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2. ผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลในมิติเชิงลึก

มิติเชิงลึกในน่านน�าไทย
ประเภทของผลประโยชน์

ประเภทของผลประโยชน์

ผิวน�า
เรอื แพ วสัดลุอยน�า กะชังปลา

ใต้น�า
สตัว์น�า

ผิวดิน
หญา้ทะเลปะการงั ปะการงัเทียม
        อุทยานใต้น�า

ผิวน�า

ใต้น�า

ปัญหา

(สิง่แวดล้อม) ขยะ

- (สิง่แวดล้อม) น�าเสยี
- เสยีงรบกวนใต้น�า

ดินใต้ผิวดิน
แรธ่าตุ น�ามนั ก๊าซธรรมชาติ

ผิวดิน
สิง่แวดล้อม 
(โลหะหนัก)

ปัญหา
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 การใช้ประโยชน์จากทะเลของไทย น�าไปสู่ผลประโยชน์ของชาติทางทะเลอย่างมหาศาล 
ทัง้ทีไ่ด้จากทรพัยากรธรรมชาติทีม่ชีวีติและไมม่ชีวีติ รวมถึงท่ีได้จากกิจกรรมต่าง  ๆทีเ่ก่ียวขอ้งกับ
ทะเลท่ีก่อให้เกิดมูลค่า ซึ่งมีการประเมินว่า ผลประโยชน์ทางทะเลของประเทศไทยมีมูลค่า
ประมาณ 24 ล้านล้านบาทต่อป ีโดยกิจกรรมทีท่�าให้เกิดมลูค่ามากทีส่ดุ คือ การขนส่งทางทะเล 
และในห้วง 10 ปีข้างหน้า ผลประโยชน์ทางทะเลของไทย มีแนวโน้มมูลค่าเพิ่มมากขึ้นอย่าง
ต่อเน่ือง 

มูลค่าการใช้ประโยชน์จากทะเลของไทย

20.500

0.403
1.540

0.450
1.005

0.100

รวม ล้านล้านบาท

ที่มา: ส�านักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ตารางที่ 1 มูลค่าการใช้ประโยชน์จากทะเลของประเทศไทย

ทรพัยากรมีชีวิต 

ทรพัยากรไม่มีชีวิต 

การขนส่งทางทะเล

อุตสาหกรรมต่อเน่ืองต่าง ๆ

การท่องเที่ยวและนันทนาการทางทะเล

อ่ืน ๆ

23.998

ล้านล้านบาท
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ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากทะเล

1.1 การเสื่อมโทรมของทรพัยากรสัตว์น�าทะเล

 สาเหตุของการเสื่อมโทรมเกิดได้ทั้ง
จากธรรมชาติ และจากการใชป้ระโยชน์ของมนุษย์ 
โดยการเสื่อมโทรมตามธรรมชาติ ได้แก่ 
การเปล่ียนแปลงกระแสน�า การพงัทลายของดิน
ตามชายฝั่ งทะเล การเปล่ียนแปลงอุณหภูมิ
ของน�าในทะเล และการเกิดคล่ืนลมอยา่งรุนแรง 
สาเหตุตามธรรมชาติเหล่าน้ีส่งผลต่อแหล่ง
วางไข ่แหล่งทีอ่ยู่อาศัย ขบวนการห่วงโซอ่าหาร 
ซึง่ท�าให้การด�ารงชวีติของสตัวน์�าเปล่ียนแปลงไป
ส่วนสาเหตุท่ีเกิดจากการใช้ประโยชน์ของมนุษย์
ได้แก่ การท�าประมงมากเกินไป ดังจะเห็น
ได้จากการเพิ่มข้ึนของจ�านวนเรือประมง 
ประสทิธภิาพของเรอืประมง

และเครือ่งมอืประมงมมีากกวา่จ�านวนทรพัยากร
ในธรรมชาติจะอ�านวยให้เขา้มา และการฝ่าฝืน
ม า ต ร ก า ร อ นุ รัก ษ์ ท รัพ ย า ก ร สั ต ว์ น� า 
มีการท�าลายแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น�า 
อัน เป็น เหตุ ให้ทรัพยากรสัตว์น� าทะ เล
ของไทยเกิดการเสื่อมโทรมอย่างรวดเร็ว
และต่อเน่ือง 

1. ด้านการประมง
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 ประเทศไทยเปน็ผู้สง่ออกสนิค้าสัตวน์�า
ในล�าดับต้นของโลก ท�ารายได้เข้าสู่ประเทศ
มหาศาล ในขณะทีท่รพัยากรธรรมชาติทางทะเล
ให้ผลผลิตประมงมูลค่ามากมาย แต่กลับ
ประสบปัญหาความเส่ือมโทรมจากการท�า
ประมงมากเกินไป (Overfishing) โดยเฉพาะ
เครือ่งมือที่มีการท�าลายสูง (เครือ่งมือที่ไม่
สามารถคัดเลือกสัตว์น�าเป้าหมายได้) อาทิ 
อวนลาก และอวนรุน นอกจากน้ี การละเลย
ในการประกอบกิจการประมงที่ไม่เป็นไป
ตามกฎหมาย อาทิ การไม่จดทะเบียนเรอื 
และการไม่มกีารรายงานผลการท�าการประมง 
ท�าให้เขา้ขา่ยการท�าการประมงทีผ่ดิกฏหมาย 
ขาดการรายงาน และไรก้ารควบคมุ (Illegal, 
Unreported and Unregulated Fishing: 
IUU Fishing) ซึง่รฐับาลไทยได้ก�าหนดมาตรการ
เพือ่แก้ไขปญัหา IUU Fishing อยา่งเข้มงวด 
อาทิ การจดทะเบียนเรอืประมง การติดต้ัง
ระบบติดตามเรอื การออกพระราชก�าหนด 
การประมง พ.ศ. 2558 พระราชก�าหนด 
การประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 และ
กฎหมายล�าดับรอง และการก�าหนดจ�านวน
วันท�าการประมง 

1.2 การท�าการประมงผิดกฎหมาย 1.3 การใช้แรงงานผิดกฎหมายและ
     การค้ามนุษย์

 ความนิยมในการท�างานภาคประมง
ของคนไทยลดลง สวนทางกับภาคเอกชนของไทย
ที่มีความต้องการใช้แรงงานภาคประมง 
ในปรมิาณมากและราคาถกู ประกอบกับปญัหา
เศรษฐกิจภายในของประเทศเพื่อนบ้าน 
ท�าให้มีผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
จากประเทศเพือ่นบา้น ถูกจ้างมาเป็นแรงงาน
หรือถูกหลอกให้มาท�างานบนเรือประมง
โดยนายหน้าจัดหางาน ส่งผลให้มกีารด�าเนินการ
ในรูปแบบของขบวนการลักลอบขนคนขา้มชาติ
และการค้ามนุษย์ข้ ามชาติ  ซึ่ งผลจาก
การค้ามนุษย์ในอุตสาหกรรมการประมง สง่ผล 
กระทบต่อภาพลักษณ์และความเสียหายต่อ
การส่งออกสินค้าประมงของไทยอีกด้วย 
ทั้งน้ี สหรัฐอเมริกา ได้เผยแพร่รายงาน
สถานการณ์การค้ามนุษย์ประจ�าปี 2017 
โดยปรบัเปล่ียนสถานะให้ประเทศไทยอยู่ใน
บัญชีที่ มีการค้ามนุษย์จากระดับ Tier 3 
เป็น Tier 2 Watch List (แบบต้องจับตามอง
เป็นพิเศษ) และเป็น Tier 2 แม้ว่าไทยจะ
ถูกปรบัเปล่ียนดีขึ้น แต่ยังคงส่งผลกระทบต่อ
ภาพพจน์ของสินค้าประมงของไทยในตลาด
สหรฐัฯ และตลาดอ่ืน ๆ ทีอ่าจน�าไปเปน็ขอ้อ้าง
ในการกีดกันทางการค้า โดยไทยยังคงแก้ไข
ปัญหาอย่างต่อเน่ืองเพื่อให้แรงงานเข้าสู่
ระบบอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
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2. ด้านการขนส่งและพาณิชยนาวี

 การรั่วไหลของน�ามันมีทั้งที่ เกิด
โดยธรรมชาติ อาท ิรัว่จากแหล่งน�ามนัใต้ดิน 
และเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์  อาทิ 
การขดุเจาะน�ามนั การลักลอบปล่อยทิง้สูท่ะเล 
กิจกรรมการขนส่งทางทะเลและอุบัติเหตุ
จากเรือ ดังเช่นเหตุการณ์เมื่อปี 2556 
ได้เกิดเหตทุ่อรบัน�ามนัในเรอืบรรทกุน�ามนัดิบ
รั่ว ท�าให้น�ามันรั่วไหลลงสู่ทะเลบริเวณ
ท่าเทียบเรอืนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
จังหวัดระยอง มีปริมาณ 50,000 ลิตร 
และได้ถูกคล่ืนลมทะเลซัดขึ้นชายหาดเป็น
ระยะทางกว่า 1 กิโลเมตร บรเิวณชายหาด
อ่าวพรา้วของเกาะเสม็ด 

2.1 น�ามันรัว่ในทะเล

ท�าให้ชายหาดกลายเปน็สดี�า จนต้องมีการประกาศ
ให้เป็นพืน้ท่ีภัยพบัิติทางทะเล ซึง่เป็นเหตกุารณ์
ที่มีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศอย่างชัดเจน 
รวมไปถึงอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ว การประมง
และการเพาะเล้ียงชายฝ่ัง และยังส่งผลถึงมนุษย์
อีกด้วย เน่ืองจากสารพิษต่าง ๆ  จะเกิด
การสะสมอยู่ในห่วงโซ่อาหารต้ังแต่ผู้ผลิต 
(แพลงก์ตอนพืช) ผู้บรโิภคขั้นต้น (แพลงก์ตอน
สัตว์/ปลา) จนถึงผู้บรโิภคขั้นสุดท้ายซึ่งก็คือ
มนุษย์น่ันเอง
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 ไทยได้รบัผลกระทบจากปญัหาการก่อ 
การรา้ยสากลจากการท่ีสมาชกิกลุม่ก่อการรา้ย
เข้ามาจัดหาเอกสารเดินทางปลอม และชิน้สว่น
หรอืสารประกอบระเบิด เพื่อน�าไปใช้ก่อเหตุ
ในประเทศที่สาม หรอืเป็นเส้นทางคมนาคม
ทางทะเลในลักษณะหลบหนีเข้าเมอืงผดิกฎหมาย
และลักลอบขนอาวุธ โดยมีเป้าหมายเป็น 
การก่อการรา้ย นอกจากน้ี ไทยประสบปัญหา
ภัยคุกคามจากโจรสลัด ได้แก่ อ่าวเอเดน
เขตน่านน�าโซมาเลีย อ่าวกินีเขตน่านน�าแอฟรกิา
ตะวันออก และช่องแคบมะละกาและทะเลจีนใต้ 
การก่อการรา้ยและการคุกคามของโจรสลัด
เป็นสิ่งท่ีต้องเตรียมความพร้อมและอาศัย
ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อป้องกัน
การเกิดขึ้น

 มกีารท�าเปน็เครอืขา่ย โดยทัง้คนไทย
และชาวต่างชาติท่ีใช ้เรอืสนิค้า เรอืท่องเทีย่ว 
และเรอืประมงเป็นพาหนะในการกระท�าผดิ 
การลักลอบล�าเลียงสิ่งผิดกฎหมาย อาทิ 
น�ามนัเถ่ือน ซ่ึงสง่ผลกระทบต่อการจัดเก็บภาษี
ของรฐัและยงัก่อให้เกิดความเสีย่งต่ออุบติัการณ์
ทางทะเล อันมีผลกระทบต่อความหลากหลาย
ทางชีวภาพและความยั่งยืนของทรพัยากร 
ธรรมชาติในท้องทะเล และยาเสพติด 
ซึ่งส่งผลกระทบต่อประเทศ เป็นภัยรา้ยแรง
ของสังคมที่ ทุกประเทศให้ความส�าคัญ
ในการแก้ไขปัญหา

2.2 การลักลอบขนส่งผิดกฎหมาย 2.3 การก่อการรา้ยและการกระท�าอัน
      เป็นโจรสลัด
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3. ด้านการท่องเที่ยวและนันทนาการทางทะเล

3.1 ความเสื่อมโทรมของแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล

 อันเน่ืองมาจากการพัฒนาการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเรว็ก�าลังก่อให้เกิด อาทิ 
การทิ้งขยะลงในทะเล เรอืท่องเที่ยวทอดสมอท�าลายแนวปะการงั การจับสัตว์ทะเลหายาก
ขึ้นมาโชว์นักท่องเที่ยวบนเรอื โดยที่สาเหตุหลัก เกิดจากผู้ประกอบการท่องเท่ียว รวมถึง
ตัวนักทอ่งเทีย่วเองขาดความเข้าใจและขาดการมส่ีวนรว่มในการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ 
โดยในส่วนของหน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ ก็ยังขาดแคลนบุคลากรที่มีความรูค้วามสามารถ
ในการบรหิารจัดการพื้นที่ ท�าให้กฎระเบียบต่าง ๆ ไม่สามารถใช้ควบคุมจัดการได้อย่างมี
ประสิทธภิาพ
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 ของเสียที่เกิดจากกระท�าของมนุษย์ 
ทั้งโดยตรง ได้แก่ การทิ้งขยะลงทะเล ระบบ
การจัดการขยะด้อยประสิทธภิาพ และโดยอ้อม 
ได้แก่ การทิง้ขยะลงแมน่�าล�าคลอง ลมและน�า
พัดพาจากชุมชนออกสู่ทะเล ซ่ึงขยะทะเล
มาจาก 2 แหล่งหลัก คือ 
1) จากทะเล อาทิ การขนส่งทางเรือ เรือ
ส�าราญ และเรอืท่องเที่ยว เรอืประมง แท่น
ขุดเจาะน�ามันและก๊าซ การเพาะเล้ียงสัตว์
และพืชน�าในทะเล และ 
2) จากแผ่นดิน อาทิ จากแหล่งอุตสาหกรรม
บรเิวณชายฝั่ ง การขนส่งจากแม่น�าบรเิวณ
ชายฝ่ัง ของเสียทีป่ล่อยออกมาจากบ้านเรอืน 
การท้ิงขยะจากการท่องเที่ยวบรเิวณชายฝั่ ง 
ขยะที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ ซึ่งขยะ
ดังกล่าวเป็นขยะพลาสติก มีน�าหนักเบาและ
ไม่สามารถย่อยสลายได้ในเวลาอันสั้น

3.2 ขยะทะเล

จึงถูกพัดพาไปโดยคล่ืน ลม กระแสน�า 
และน�าขึน้น�าลง ซึง่ขยะพลาสติกสว่นใหญ่
มาจากของใช้ในชีวิตประจ�าวัน อาทิ 
ถุง ขวด ภาชนะใส่อาหาร และวัสดุ
ที่ใช้ในการบรรจุหีบห่อ และผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรม รวมทั้งเครือ่งมือประมง 
ซึง่เปน็ปญัหาทีส่่งผลกระทบเปน็วงกวา้ง 
อาทิ การตายของสัตว์ทะเลหายากและ
ใกล้สูญพันธุ์จากการกินขยะจ�าพวก
พลาสติก และในส่วนของด้านอาหาร 
ซึ่งปัจจุบัน ท่ัวโลกได้ให้ความส�าคัญ
กับไมโครพลาสติก ทีข่ณะน้ีปะปนอยู่ใน
ห่วงโซอ่าหารและสามารถถ่ายทอดมาสู่
มนุษย์โดยผ่านอาหารทะเลท่ีเราใช้
บรโิภค
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5. ด้านอ่ืน ๆ

 เป็นคล่ืนยักษ์ขนาดใหญ่ ซึ่งมักปรากฏหลังแผ่นดินไหว 
แผ่นดินถล่ม การระเบิดของภูเขาไฟใต้ทะเล และอุกกาบาต 
ซึ่งมคีวามรุนแรงและสรา้งความเสียหายต่อทั้งชีวิต ทรพัย์สิน
ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงเศรษฐกิจอีกด้วย 
ทั้งน้ี เมื่อปี 2547 ได้เกิดเหตุการณ์สึนามิในประเทศไทย 
ในจังหวัดภูเก็ต พังงา ระนอง กระบี่ ตรัง และสตูล ท�าให้มี
ผู้เสียชีวิต ประมาณ 5,400 คน บาดเจ็บกว่า 8,000 คน และ
สูญหายอีกมากมาย บ้านเรอืนประชาชน รสีอรท์ และโรงแรม 
ตลอดจนระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ 
อาทิ ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ถนน 
มูลค่าความเสียหายกว่า 
1,000 ล้านบาท 

5.1 สึนามิ

4. ด้านพลังงาน

 การส�ารวจและการผลิต และสิง่ติดต้ัง
ท่ีใช้ประกอบกิจการปิโตรเลียมในทะเล 
โดยกระบวนการดังกล่าว ล้วนส่งผลกระทบ
ต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมทางทะเล 
รวมทัง้ผลกระทบต่อมนุษย ์อาท ิการขดุเจาะ
เพื่อส�ารวจน�ามันดิบและก๊าซธรรมชาติ 
ซึ่งอาจท�าให้เกิดการรัว่ไหลของน�ามันลงสู่
ท้องทะเล สง่ผลต่อระบบนิเวศท�าให้สัตวน์�า
มีปรมิาณลงลดเน่ืองจากปรบัตัวไม่ได้และ
ได้ตายลงไป และไอระเหยจากก๊าซธรรมชาติ
ท่ีได้สง่ผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมอยา่งรุนแรง

โดยปนเปื้ อนอยู่ในอากาศ ดิน และแหล่งน�า
ต่าง ๆ ซึ่งเป็นแห่งน�าด่ืม น�าใช้ รวมทั้งน�าเพื่อ
การเกษตรและการประมง ทั้งน้ี พื้นที่ทะเล
ด้านอ่าวไทย มแีทน่ปิโตรเลียมทัง้หมด 452 แทน่ 
ซึ่งจะทยอยหมดอายุสัมปทานและการใช้งาน
ต้ังแต่ปี 2562 เป็นต้นไป ตามล�าดับ เมื่ออายุ
สัมปทานส่ิงติด ต้ังที่ ใช้ประกอบกิจการ
ปิโตรเลียมหมดลง จ�าเป็นต้องมีการพิจารณา
ทางเลือกการรื้อถอนเพื่อให้ได้ทางเลือก
ที่เหมาะสม โดยไม่ส่งผลกระทบต่อระบบ
นิเวศวทิยา
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5.2 การกัดเซาะชายฝั่ ง

 การแสวงหาประโยชน์จากทรพัยากรธรรมชาติ
จากทะเลยังขาดความรับผิดชอบและการควบคุม 
ส่งผลให้สิ่ งแวดล้อมทางทะเลได้รับผลกระทบ
อย่างกว้างขวางและความหลากหลายทางชวีภาพลดลง
อย่างรวดเร็ว ปัญหาท่ีเกิดข้ึนและส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมทางทะเลอย่างรุนแรง อาทิ นักท่องเที่ยว
ทีข่าดความรบัผดิชอบ การสรา้งส่ิงปลูกสรา้งท่ีไมค่�านึงถึง
ผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม การท�าการประมงผดิกฎหมาย 
 นอกจากน้ี ยังเกิดจากการไมไ่ด้รบัความรว่มมือ
ในการปกป้องและดแูลรกัษาทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 
จากประชาชนเทา่ทีค่วร และขาดมาตรการทางกฎหมาย
ที่เข้มงวดส�าหรบัผู้ที่ฝ่าฝืนกฎระเบียบ 
ทั้งผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยว

ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่ ง ได้แก่ 

1)  จากธรรมชาติ อาทิ ลมมรสุม คล่ืน และกระแสน�าชายฝั่ ง 
2) จากการกระท�าของมนุษย ์อาทิ การก่อสรา้ง การบุกรุกป่าชายเลน และการสูบน�าบาดาล 
ซึง่ส่งผลกระทบในด้านสิง่แวดล้อม ท�าให้ระบบนิเวศชายฝ่ังเสยีสมดลุและจ�านวนสตัวน์�าลดลง 
ด้านสังคม เกิดการสูญเสียที่อยู่อาศัย ท�าให้ประชาชนต้องอพยพย้ายถ่ินฐานไปยังพื้นที่อ่ืน 
และด้านเศรษฐกิจ กระทบต่อรายได้ของภาคการท่องเท่ียว และการลงทุนของภาคธุรกิจ
ในอนาคต 
 จากการส�ารวจแนวชายฝั่ งประเทศไทยป ี2560 
โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง พบพื้นที่
กัดเซาะชายฝั่ งได้ด�าเนินการแก้ไขแล้วเปน็ระยะทาง
ประมาณ 559 กิโลเมตร จากระยะทางประมาณ
800 กิโลเมตร คิดเป็นประมาณ รอ้ยละ 18 ของ
แนวชายฝั่ ง คงเหลือพืน้ทีกั่ดเซาะทีย่งัไมร่บัการ
แก้ไขเป็นระยะทางประมาณ 145 กิโลเมตร 
คิดเป็นประมาณ รอ้ยละ 5 ของความยาว
ชายฝั่ ง และพ้ืนทีท่ีไ่มม่ปีญัหาการกัดเซาะ
ระยะทาง 2,447 กิโลเมตร คิดเป็น
ประมาณ รอ้ยละ 77 ของแนวชายฝั่ ง

5.3 การบรหิารจัดการ
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บทที่ 4

กฎหมายและ
หน่วยงาน
ทางทะเล
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 เปน็ท่ีทราบกันดีวา่ กฎหมายเปน็เครือ่งมอืในการควบคุมความประพฤติ
ของบุคคลให้ต้องปฏิบัติตาม รวมทั้งส่งเสริมให้สภาพความเป็นอยู่
ในสังคมมีความผาสุก และประเทศชาติมีความเจรญิรุง่เรอืง มั่นคง มั่งค่ัง 
และยั่งยืน โดยในส่วนของการใช้ทะเลและมหาสมุทร กฎหมายจะท�าหน้าที่
ในการควบคุมพฤติกรรมของผู้ใช้ทะเล และสนับสนุนให้มีการอนุรกัษ์และ
ใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรพัยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน

 ดังน้ัน เพื่อให้ผู้ใช้ทะเลได้มีความรู ้ความเข้าใจ เคารพ และปฏิบัติ
ตามกฎหมายทางทะเล จะได้กล่าวถึงสภาพความมีอยู่ของกฎหมายทะเล
ท่ีเป็นหลักสากล หรอืกฎหมายระหวา่งประเทศวา่ด้วยทะเล ทีถื่อวา่เปน็แมบ่ท
ของบรรดากฎหมายทางทะเลอ่ืน ๆ ทั้งหมด กฎหมายทางทะเลที่มีลักษณะ
ควบคุมกิจกรรมหรอืเหตุการณ์ทางทะเลเป็นการเฉพาะเรือ่ง ที่มีผลกระทบ
ต่อการควบคุมการใช้ประโยชน์จากทะเลของประเทศไทยที่ส�าคัญ รวมทั้ง
สถานะของประเทศไทย ดังน้ี

กฎหมายทะเลระหว่างประเทศ 
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 ในอดีต แม้การใชท้ะเลและมหาสมทุรในกิจการต่าง ๆ  ของรฐัชายฝั่ ง จะมมีาอยา่งกวา้งขวาง 
แต่กฎหมายทะเลระหว่างประเทศในช่วงเวลาเหล่าน้ัน ก็เป็นเพียงจารตีประเพณีของชาวเรอื
ที่ยอมรบัปฏิบัติเป็นสากลเท่าน้ัน เช่น การยอมรบัเสรภีาพแห่งทะเลหลวง (Freedom of 
the High Seas) การยอมรบัว่าอ�านาจอธปิไตย (Sovereignty) ของรฐัชายฝ่ังขยายออกมา
ได้ในทะเล 3 ไมล์ทะเล หรอืประมาณ 5 กิโลเมตร เป็นต้น การใช้อ�านาจรฐัต่าง ๆ ในทะเลและ
มหาสมทุร ยงัไมม่บีทบญัญติัสากลหรอือนุสัญญาระหวา่งประเทศรองรบั จะมผีลในทางปฏิบัติ
เพียงใด ขึ้นอยู่กับก�าลังอ�านาจของรฐัน้ัน ๆ เอง

 แนวความคิดที่จะมีบทบัญญัติสากลหรืออนุสัญญา
ระหว่างประเทศเก่ียวกับทะเล เพิ่งมาเริม่เมื่อหลังสงครามโลก
ครัง้ที่ 1 โดยองค์การสันนิบาตชาติได้มองเห็นความส�าคัญว่า 
จะต้องมีอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยทะเล ท่ีจะเป็น
บทบัญญัติและแม่บทที่ประเทศทั้งหลายในโลกจะได้ถือปฏิบัติ 
จึงได้จัดให้มีการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล 
ครัง้ที่ 1 ณ กรุงเจนีวา ค.ศ. 1958 (พ.ศ. 2501) โดยมีประเทศ
สมาชิกเข้ารว่มประชุม 86 ประเทศ และมหัีวหน้าคณะผูแ้ทนของ
ประเทศไทย คือ พระเจ้าวรวงศเ์ธอกรมหม่ืนนราธปิพงศ์ประพนัธ ์
ได้รบัเลือกให้เป็นประธานการประชุม ซึง่นับวา่เปน็เกียรติยศอยา่งยิง่
ส�าหรบัประเทศไทย

1. อนุสัญญากรุงเจนีวา
    ว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1958 
     (1958 Geneva Conventions on the Law of the Sea)
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 โดยมากมกัเรยีกอนุสัญญาท้ัง 4 ฉบบัน้ีสัน้ ๆ วา่ “อนุสัญญากรุงเจนีวา 1958” 
(1958 Geneva Conventions on the Law of the Sea) นับเป็นความก้าวหน้า
อยา่งมากของกฎหมายทะเล ทีม่บีทบญัญติัของกฎหมายระหวา่งประเทศในประเด็นต่าง ๆ  
อยา่งมากมายและไม่เคยมีมาก่อน

 ทั้งน้ี ประเทศไทยได้ลงนามเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาทั้ง 4 ฉบับ เมือ่วนัที ่ 29 
เมษายน ค.ศ. 1958 (พ.ศ. 2501) และให้สตัยาบัน เม่ือวนัท่ี 2 กรกฎาคม ค.ศ. 1968 
(พ.ศ. 2511) อย่างไรก็ตาม อนุสัญญาดังกล่าวก็มีจุดอ่อนบางประการอยู่ โดยมี
ประเด็นที่ส�าคัญที่สุด คือ การไม่สามารถบัญญัติไว้ว่า ทะเลอาณาเขตมีความกว้าง
เท่าใด สหประชาชาติจึงจัดการประชุมกฎหมายทะเล ครัง้ที ่2 ขึน้อีกครัง้ ในป ีค.ศ. 1960 
(พ.ศ. 2503) เพื่อพิจารณาประเด็นการก�าหนดความกว้างของทะเลอาณาเขตเพียง
เรือ่งเดียว แต่การประชุมดังกล่าวไม่ปรากฏผลความตกลงเป็นข้อยุติได้

การประชุมครัง้น้ีปรากฏผลเป็นอนุสัญญา 4 ฉบับ คือ 
• อนุสัญญาว่าด้วยทะเลอาณาเขตและเขตต่อเน่ือง 

• อนุสัญญาว่าด้วยทะเลหลวง 

• อนุสัญญาว่าด้วยการประมงและการอนุรกัษ์สิ่งที่มีชีวิตในทะเลหลวง 

• อนุสัญญาว่าด้วยไหล่ทวีป
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 การประชุมภายใต้องค์การสนันิบาตชาติ 
จัดขึ้นภายหลังสงครามโลกครัง้ที่ 1 ระหว่าง
วันท่ี 13 มีนาคม - 12 เมษายน ค.ศ. 1930 
(พ.ศ. 2473) ณ กรุงเฮก ประเทศเนเธอรแ์ลนด์ 
มี ผู้แทนจาก 42 ประเทศ เข้าร่วมประชุม 
มีจุดมุ่งหมายเพื่อสรา้งข้อบังคับและมาตรการ
ในการใชท้ะเล โดยยดึหลักความเปน็ธรรมและ
จารีตประเพณีเป็นหลักใหญ่ แต่การประชุม
ล้มเหลว เน่ืองจากไมส่ามารถหาข้อยุติเก่ียวกับ
ความกวา้งของทะเลอาณาเขต และควรก�าหนด
เขตต่อเน่ืองจากทะเลอาณาเขตหรอืไม่

 ต่อมา ในการประชุมภายใต้องค์การ
สหประชาชาติ ซึ่งจากผลการประชุม
สหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล 
ครัง้ที่ 2 ที่ไม่บรรลุความตกลงดังกล่าว
ได้ผลักดันให้มีการประชุมสหประชาชาติ
ว่าด้วยกฎหมายทะเล ครัง้ที่ 3 ขึ้น ซึ่งการ
ประชุมครัง้น้ี ได้มีการเตรยีมการเมื่อวันที่ 
18 ธนัวาคม ค.ศ. 1967 (พ.ศ. 2510) และ
เสรจ็สิ้นการประชุมครัง้สุดท้ายเมื่อวันท่ี 
3 ธันวาคม ค.ศ.  1982 (พ.ศ.  2525) 
ปรากฏผล คือ รา่งอนุสญัญาสหประชาชาติ
ว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 และเปิด
ให้ลงนามเข้าเป็นภาคีที่จาเมกา ระหว่าง
วนัท่ี 6 - 10 ธนัวาคม ค.ศ. 1982 (พ.ศ. 2525)

2. อนสัุญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 
(1982 United Nations Convention on the Law of the Sea : 
1982 UNCLOS) 
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 อนุสัญญาสหประชาชาติวา่ด้วยกฎหมายทะเล 
ค.ศ. 1982 (1982 United Nations on the Law of 
the Sea: 1982 UNCLOS) ท�าให้มีหลักกฎหมาย
ในการจัดระเบยีบกิจกรรมทางทะเลในทกุด้านท่ีสมบูรณ์
มากยิง่ข้ึน ประกอบด้วย 320 ข้อบท กับอีก 9 ภาคผนวก 
โดยมบีทบญัญติัทีส่�าคัญ ๆ ได้แก่ บทบญัญัติเก่ียวกับ
การก�าหนดเขตและระบอบทางทะเล อ�านาจอธปิไตย 
(Sovereignty) สิทธอิธปิไตย (Sovereign Rights) 
เขตอ�านาจ (Jurisdiction) หรอืสิทธหิน้าท่ีใด  ๆของรฐั 
ในแต่ละเขตพ้ืนที ่ครอบคลุมไปถึงการเดินเรอื ชอ่งแคบ
ที่ใช้ส�าหรบัการเดินเรอืระหว่างประเทศ รฐัหมู่เกาะ 
สทิธขิองเรอืรบในการข้ึนตรวจตรา (Right of Visit) 
และสิทธไิล่ตามติดพัน (Right of Hot Pursuit) 
หน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือ (Duty to Render 
Assistance) การคุม้ครองและการอนุรกัษ์ทรพัยากร
และสิง่แวดล้อมทางทะเล การทดลองวิจัยวทิยาศาสตร์
ทางทะเลและการพฒันาและการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ทางทะเล
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ว่าด้วยทะเลก�าหนดไว้อย่างเต็มที่ รวมถึง
ได้รบัการคุ้มครองผลประโยชน์ทางทะเล
อย่างสมบูรณ์ เช่น การใช้สิทธใินการแสวง
และใช้ประโยชน์จากทรพัยากรธรรมชาติ
ทั้งท่ีมีชีวิตและไม่มีชีวิตในเขตเศรษฐกิจ
จ�าเพาะ และไหล่ทวีป การได้รบัส่วนแบ่ง
จากบรรดาทรัพยากรก้นทะเลที่อยู่นอก
เขตอธิปไตยของรฐัใด ๆ ซึ่งถือเป็นสมบัติ
รว่มกันของมนุษยชาติ (Common Heritage 
of Mankind) นอกจากน้ี ยงัเปน็ การเสรมิสรา้ง
ภาพลักษณ์ และยกระดับบทบาทของไทย
ใน เว ที ภู มิ ภ า ค แ ล ะ พ หุ ภ า คี อี ก ด้ ว ย 
โดยไทยได้ ย่ืนสัตยาบันสารเพื่ อการ
เขา้เป็นภาคี เมือ่วันที ่15 พฤษภาคม ค.ศ. 2011 
(พ.ศ. 2554) และมผีลทางกฎหมายบังคับใช้
กับไทย เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน ค.ศ.2011 
(พ .ศ .  2554)  นับเป็นประเทศท่ี  162 
ที่เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาฉบับน้ี

 การส�ารวจและการใช้ทรัพยากร
ในส่วนพื้นดินท้องทะเลและมหาสมุทร
และบรเิวณใต้พื้นที่เหล่าน้ันที่อยู่นอกเขต
อ�านาจแห่งรฐั (Area Beyond National 
Jurisdiction) ทัง้น้ี อนุสัญญาฯ ได้ก�าหนด
ให้องค์กรพืน้ดินทอ้งทะเลระหว่างประเทศ 
มหีน้าท่ีดแูลจัดการทรพัยากรในเขตดังกล่าว 
นอกจากน้ี ในภาค 15 ของอนุสัญญาฯ 
ยังได้ก�าหนดกระบวนการระงับข้อพิพาท
ระหว่างรฐัภาคีอันเกิดจากการตีความและ
การใชบั้งคับอนุสญัญาฯ อีกด้วย ซึง่ถือได้ว่า 
อนุสญัญาฉบบัน้ีเปรยีบเสมอืนเปน็ธรรมนูญ
ทางทะเล

 ต่อมา เมือ่วนัที ่26 เมษายน ค.ศ. 2011 
(พ.ศ. 2554) รฐัสภาได้ให้ความเห็นชอบ
ให้ไทยเข้าเป็นภาคีอนุสญัญาสหประชาชาติ
ว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 และ
ความตกลงเก่ียวกับการอนุวัติภาค 11 
ของอนุสญัญาฯ เพือ่ให้ไทยสามารถใช้สิทธิ
ตามท่ีกฎหมายระหว่างประเทศ
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 ด้วยเหตุท่ีประเทศไทยเข้าเป็นภาคี
อนุสญัญากรุงเจนีวาว่าด้วยกฎหมายทะเล 
ค.ศ. 1958 รวม 4 ฉบบั อยูก่่อนแล้ว แมไ้ทย
จะเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติ
ว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 ด้วย 
แต่อนุสัญญากรุงเจนีวาฯ ท้ัง 4 ฉบับ ก็ยัง
มีผลใช้บังคับกับไทยในฐานะรฐัภาคีเท่าที่
ไม่ขัดหรือแย้งกับอนุสัญญาฉบับใหม่น้ี 
ส�าหรับส่วนที่แตกต่างหรือขัดแย้งกัน
ก็ให้เป็นไปตามอนุสัญญาฉบับใหม่ เช่น 
การก�าหนดความกว้างของไหล่ทวีป ใช้วัด
จากระยะการลาดเทของพืน้ท่ีตามธรรมชาติ
แทนการวัดความลึกของท้องทะเล เป็นต้น 
ในการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาฯ น้ี ท�าให้
ประเทศไทย  มีพันธกรณีที่ต้องออกหรอื
แก้ไขกฎหมายภายในของไทยเพื่อให้
สอดคล้องกับบทบัญญัติของอนุสัญญาฯ 
(หรือที่ เรียกว่า “อนุวัติการ”) เพื่อให้มี
สภาพบังคับแก่ประชาชนภายในรฐัต่อไป
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3. กฎหมายและความตกลงระหว่างประเทศ
กลุ่มการเดินเรือและความปลอดภัยทางทะเล

 เป็นการก�าหนดมาตรฐานขั้นต�าในการคุ้มครอง
ความปลอดภัยในชีวิตในทะเล อาทิ การต่อเรอื คนเรอื 
อุปกรณ์ท่ีติดต้ังบนเรอื การเดินเรอื การบรรทุกสินค้า 
รวมไปถึงการค้นหาช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล อาทิ

3.1 ด้านความปลอดภัยทางทะเล 
(Maritime Safety) 

 องค์กรหลักทีม่บีทบาทในการสรา้งความรว่มมอืระหวา่งประเทศในการ
ก�าหนดมาตรฐานและแนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการเดินเรอื รวมถึง
การคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทางทะเล ได้แก่ องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ 
(International Organization: IMO) ซึ่งเป็นทบวงการช�านาญการพิเศษ
ของสหประชาชาติ และจัดต้ังขึ้นต้ังแต่ปี ค.ศ. 1959 (พ.ศ. 2502) มีประเทศ
สมาชิกรวมทั้งสิ้น 174 ประเทศ และ 3 สมาชิกสมทบ ได้แก่ หมู่เกาะฟาโร 
มาเก๊า และฮ่องกง ส�านักงานใหญ่ต้ังอยู่ ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร 
อนุสัญญาระหว่างประเทศที่ตราขึ้นโดย IMO แบ่งได้เป็นด้าน ดังน้ี
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 เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเดินเรอื โดยก�าหนด
มาตรฐานขั้นต�าในเรือ่ง โครงสรา้ง ประเภท และวิธกีารติดต้ัง
อุปกรณ์และการใช้งานบนเรอื ทั้งน้ี ประเทศไทยได้ให้สัตยาบัน
เมื่อวันที่ 18 ธนัวาคม ค.ศ. 1974 (พ.ศ. 2517) 

• อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความปลอดภัยแห่งชีวิต 
ในทะเล ค.ศ. 1974 (1974 International Convention for the Safety 
of Life at Sea: 1974 SOLAS)

 เพือ่ให้มีกฎข้อบงัคับเป็นแบบอยา่งสากลวา่ด้วยการเดินเรอื
ใ น เว ล า เรื อ เ ข้ า ใ ก ล้ กั น ห รือ ใ น ข ณ ะ ท่ี ทั ศ น วิ สั ย ไ ม่ ดี 
ตลอดจนวางกฎเกณฑ์เก่ียวกับสัญญาณแสง เสียง และ
เครือ่งหมายสัญญาณรูปทรงต่าง ๆ เพ่ือป้องกันการโดนกัน
ของเรอื ทั้งน้ี ประเทศไทยได้ให้สัตยาบัน เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 
ค.ศ. 1979 (พ.ศ. 2522) 

• อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยกฎข้อบังคับระหว่าง 
ประเทศเพื่อป้องกันเรือโดนกันในทะเล ค.ศ. 1972 (1972 
Convention on the International Regulations for Preventing 
Collisions at Sea: 1972 COLREG)
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 เพื่อป้องกันความล่าช้าที่อาจเกิดขึ้นแก่เรอืที่เข้าออกจาก
ท่าเรอืสากลโดยไม่จ�าเป็น ด้วยสาเหตุจากความยุ่งยากซับซ้อน
และความแตกต่างของแบบฟอร์มสอบถามข้อมูลเก่ียวกับเรือ
สนิค้าและลกูเรอืทีแ่ตกต่างกันไปในทา่เรอืแต่ละทา่ โดยการยอมรบั
แบบฟอรม์ขอ้มลูทีเ่ปน็รูปแบบมาตรฐานเดียวกัน ทัง้น้ี ประเทศไทย
ได้ให้สัตยาบัน เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน ค.ศ. 1991 (พ.ศ. 2534)

 เพ่ือก�าหนดหลักเกณฑ์ในการค�านวณความสามารถ
ในการบรรทุกสูงสุดของเรอืแต่ละประเภท แต่ละล�า โดยค�านึง
ถึงความสามารถในการลอยตัวของเรือเพื่อความปลอดภัย
ในการเดินเรอื ทัง้น้ี ประเทศไทยได้ให้สตัยาบนั  เมือ่วันที ่21 กรกฎาคม 
ค.ศ. 1968 (พ.ศ. 2511)

• อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการอ�านวยความสะดวก
ในการเดินเรอืระหว่างประเทศ ค.ศ. 1965 (1965 Convention 
on the Facilitation of International Maritime Traffic: 1965 FAL)

• อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยแนวน�าบรรทุก ค.ศ. 1966  
(1966 International Convention on Load Lines: 1966 LL)
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 เพื่อจัดต้ังองค์การดาวเทียมช่วยการเดินเรือระหว่าง
ประเทศขึ้น และเข้าท�าการบริหารและปรับปรุงการสื่อสาร
โทรคมนาคมโดยผ่านดาวเทียมสื่อสาร ส�าหรบัการเดินเรอื ทั้งน้ี 
ประเทศไทยได้ให้สัตยาบัน เม่ือวันที่ 14 ธันวาคม ค.ศ. 1994 
(พ.ศ. 2537)

 เพือ่การบรหิารการสือ่สารโทรคมนาคม โดยผา่นดาวเทยีม
สื่อสารส�าหรับการเดินเรือ ทั้งน้ี ประเทศไทยได้ให้สัตยาบัน
เมื่อวันที่ 14 ธนัวาคม ค.ศ. 1994 (พ.ศ. 2537)

• อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยองค์การดาวเทียมทาง 
ทะเลระหว่างประเทศ ค.ศ 1976 (1976 Convention on the 
International Mobile Satellite Organization: 1976 INMARSAT)

• ความตกลงด้านการปฏิบัติการเก่ียวกับอนุสัญญาระหว่าง 
ประเทศว่าด้วยองค์การดาวเทียมทางทะเลระหว่างประเทศ 
ค.ศ. 1976 (1976 International Maritime Satellite Organization 
Operating Agreement: 1976 INMARSAT OA)

 เพือ่ปรบัเปล่ียนการวดัขนาดเรอืจากเดิมเป็น Gross Tonnage 
(GT) และ Net Tonnage (NT) ทั้งน้ี ประเทศไทยได้ให้สัตยาบัน
เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน ค.ศ. 1996 (พ.ศ. 2539)

• อนุสญัญาระหวา่งประเทศวา่ด้วยการวดัขนาดตันเรอื ค.ศ. 1969 
(1969 International Convention on Tonnage Measurement of Ships: 
1969 TONNAGE)
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 เพื่อให้มีเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติหน้าที่ในเรอืของ
ชาวเรอื ตลอดจนคุณสมบัติขั้นต�าของคนประจ�าเรอื และมาตรฐานใน
การฝกึอบรมและการออกประกาศนียบตัรให้เหมาะสมและเกิดความปลอดภัย
แก่ชีวิตและทรัพย์สินในการเดินเรือ รวมถึงสภาพแวดล้อมในทะเล 
ทั้งน้ี ประเทศไทยได้ให้สัตยาบัน เมื่อวันท่ี 28 เมษายน ค.ศ. 1984 
(พ.ศ. 2527) 

• อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐานการฝึกอบรมการออก
ประกาศนียบัตร และการเข้ายามของคนประจ�าเรือ ค.ศ. 1978 
ตามที่แก้ไข ค.ศ. 1995  (1978 International Convention on Standard of 
Training, 1995 Certification and Watch keeping for Seafarers  as amended: 
78/95 STCW) 

• อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการช่วยเหลือกู้ภัย ค.ศ. 1979 
(1979 International Convention on Maritime Search and Rescue: 1979 SAR) 

 เป็นกฎหมายที่ก�าหนดให้รฐัภาคีมีหน้าที่จัดท�าบรกิารค้นหาและ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล โดยไม่ค�านึงถึงสัญชาติ สถานะ หรอื
สถานการณ์ที่พบผู้ประสบภัย ซึ่งไทยมีการจัดต้ังหน่วยงานด้านน้ีแล้ว 
และมีกฎหมายภายในทีเ่ก่ียวขอ้งรองรบัแล้ว เชน่ พระราชบญัญัติปอ้งกัน
และบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติการช่วยเหลือกู้ภัย
ทางทะเล พ.ศ. 2550 และพระราชบัญญัติการแพทย์ฉกุเฉิน พ.ศ. 2550 
ทั้งน้ี ประเทศไทยจึงมีสภาพเสมือนเป็นภาคีแล้ว
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 เป็นการก�าหนดมาตรการควบคุมหรือป้องกันมลพิษ/
มลภาวะที่เกิดจากเรอื ควบคุมการทิ้งวัสดุจากเรอืหรอือากาศยาน
ที่เป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเล รวมไปถึงการป้องกันหรือยุติ
การกระจายของสัตวน์�าทีมี่อันตรายต่อระบบนิเวศน์หรอืก่อให้เกิดโรค
ที่ติดมากับน�าอับเฉาเรอื อาทิ

• อนุสญัญาระหวา่งประเทศว่าด้วยการเตรยีมการ การปฏิบติัการ 
และความรว่มมือในการป้องกัน และขจัดมลพษิน�ามนั ค.ศ. 1990 
(1990 International Convention on Oil Pollution Preparedness, 
Response and Co-operation: 1990 OPRC) 

 เพือ่เสรมิสรา้งความรว่มมอืระหวา่งประเทศในการขจัดคราบ
น�ามัน ทั้งน้ี ประเทศไทยได้ให้สัตยาบัน เม่ือวันที่ 20 เมษายน 
ค.ศ. 2000 (พ.ศ. 2543)

3.2 ด้านมลพิษทางทะเล 
        (Marine Pollution)
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 เพ่ือควบคุมป้องกันมลภาวะอันเกิดจากการทิ้งวัสดุที่เป็นภัยต่อ
สิ่งแวดล้อมในทะเล จากเรืออากาศยานฐานลอยน�าหรือสิ่งก่อสร้าง
ลอยน�าใด ๆ ทั้งน้ี ประเทศไทยยังไม่ได้ให้สัตยาบัน

 เพื่อป้องกันมลภาวะทางทะเลที่เกิดจากการปฏิบัติการของเรอื
หรอือุบัติเหตุท่ีเกิดขึ้นในทะเล โดยอนุสัญญาครอบคลุมกฎระเบียบท่ีมุ่ง
ป้องกันและลดมลภาวะจากเรอื มีภาคผนวก 6 ด้าน คือ ป้องกันมลภาวะ
จากน�ามัน ควบคุมมลภาวะจากสารเคมีในถังระวางเรอื ป้องกันอันตราย
จากการขนสง่วัตถุเคมีในรูปแบบหีบห่อ ปอ้งกันมลภาวะจากของเสยีในเรอื 
ป้องกันมลภาวะจากขยะบนเรอื และป้องกันมลภาวะทางอากาศจาก
เครือ่งยนต์เรอื ทั้งน้ี ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคี เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม ค.ศ.
2007 (พ.ศ. 2550) โดยครอบคลมุเฉพาะขอ้บังคับวา่ด้วยการปอ้งกันและ
ลดมลพษิจากเรอื ภาคผนวกท่ี 1 (Annex I) และ 2 (Annex II)

• อนุสัญญาว่าด้วยการป้องกันมลพิษทางทะเลเน่ืองจากการทิ้งวัสดุ
เหลือใช้และวัสดุอย่างอ่ืน ค.ศ. 1972 (1972 Convention on the Marine 
Pollution by Dumping of Wastes and Other Matters: 1972  LDC)

• อนุสญัญาระหวา่งประเทศว่าด้วยการปอ้งกันมลพิษจากเรอื ค.ศ. 1973 
และพิธสีาร ค.ศ. 1978 (1973 International Convention for the Prevention 
of Pollution from Ships as modified by the Protocol of 1978: 73/78 MARPOL) 
Annex I – IV 
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 การห้ามหรอืจ�ากัดการใช้สารอันตรายท่ีใช้ในสีกันเพรยีงที่ใช้
กับเรอื และเพ่ือจัดท�ากลไกเพ่ือปอ้งกันการใชส้ารอันตรายในระบบกันเพรยีง
ของเรอื ทั้งน้ี ประเทศไทยยังไม่ได้ให้สัตยาบัน

• อนุสญัญาระหวา่งประเทศว่าด้วยระบบกันเพรยีงของเรอื ค.ศ.2001 
(2001 International Convention on the Control of Harmful Anti-fouling 
Systems on Ships: 2001 AFS)

 การป้องกันการลดและการยุติการกระจายของสัตว์น�าท่ีมี
อันตรายและก่อให้เกิดโรค ด้วยการควบคุมและจัดการน�าอับเฉาเรอืและ
ตะกอนของน�าอับเฉา ทั้งน้ี ประเทศไทยยังไม่ได้ให้สัตยาบัน

• อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการจัดการน�าอับเฉาและตะกอน 
ค.ศ.2004  (2004 International Convention for the Control and 
Management of Ships’ Ballast Water and Sediments)

 ก�าหนดกรอบส�าหรบัความรว่มมือในการต่อสู้กับการเกิดมลพิษ
ทางทะเลที่เกิดจากสารพิษหรอืสารอันตราย โดยก�าหนดให้เรอืมีแผน
ฉุกเฉินต่อต้านมลพิษในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ท่ีเก่ียวกับ HNS ทั้งน้ี 
ประเทศไทยยังไม่ได้ให้สัตยาบัน

• พิธีสารว่าด้วยการเตรยีมการปฏิบัติการและความรว่มมือในการ 
ป้องกันและขจัดมลพิษจากสารพิษและสารอันตราย ค.ศ.2000 
(2000 Protocol on Preparedness, Response and Co-operation to pollution 
Incidents by Hazardous and Noxious Substances: 2000 HNS Protocol) 
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 เป็นการก�าหนดมาตรการและหลักเกณฑ์ในการชดเชยค่าเสียหายให้กับ
ผู้ที่ได้รบัความเสียหายจากมลพิษน�ามันที่เกิดจากอุบัติเหตุทางทะเล อาทิ

• อนุสญัญาระหว่างประเทศว่าด้วยการจัดต้ัง
กองทุนระหว่างประเทศเพื่อชดใช้ความ
เสียหายอันเน่ืองมาจากมลพิษของน�ามัน 
ค.ศ. 1971 (1971 International Convention on the 
Establishment of an International Fund for 
Compensation for Oil Pollution Damage: 1971 
FUND)

 เพือ่ให้บุคคลผูท้ีไ่ด้รบัความเสยีหายจากมลพษิ
อาจใช้สิทธเิรยีกรอ้งต่อกองทุนได้ และให้กองทุนจ่าย
ค่าสินไหมทดแทนจากมลพิษให้แก่บุคคลผู้ได้รับ
ความเสียหายจากมลพิษ หากบุคคลน้ันไม่ได้รบัค่า
สนิไหมทดแทนทีเ่ต็มจ�านวน และเพยีงพอตามกฎหมาย
ว่าด้วยความรบัผิดทางแพ่งฯ ซึ่งไทยได้ออกกฎหมาย
รองรบัแล้ว และจะเข้าเป็นภาคีเพื่อเป็นการอนุวัติการ
ให้เป็นไปตามอนุสัญญาดังกล่าว ทั้งน้ี ประเทศไทยอยู่
ระหว่างการด�าเนินการเข้าเป็นภาคี

3.3 ด้านความรับผิดและการชดเชยความเสียหาย
(Liability and Compensation)
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 เพื่อให้มีการชดใช้ความเสียหายจากมลพิษน�ามัน ไม่ว่าจะเป็น  
การปล่อยทิ้งน�ามันลงในทะเล การรัว่ไหลของน�ามัน หรอืการประสบ
อุบัติภัยของเรือบรรทุกน�ามันโดยก�าหนดให้เจ้าของเรือต้องรับผิด
อยา่งเครง่ครดัและต้องเอาประกันภัยหรอืจัดหาหลักประกันทางการเงนิ
อ่ืนใดเพื่อชดใช้ความเสียหายและประเทศไทยจะเข้าเป็นภาคี
อนุสัญญาดังกล่าว แม้ไทยก�าลังเข้าเป็นภาคี แต่ไทยได้ออกกฎหมาย
รองรบัแล้ว ทั้งน้ี ประเทศไทยอยู่ระหว่างการด�าเนินการเข้าเป็นภาคี

• อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความรบัผิดทางแพ่งส�าหรบั 
ความเสียหายอันเกิดจากมลพษิของน�ามนั ค.ศ. 1969  (1969 International 
Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage: 1969 CLC)
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 กฎหมายและความตกลงระหว่างประเทศด้านความมั่นคง
ทางทะเลเป็นมาตรการเพื่อป้องกันหรือรับมือกับภัยคุกคาม
ทัง้รูปแบบเดิมและรูปแบบใหม ่จัดท�าขึน้โดยหลายองค์กร อาทิ องค์การ
สหประชาชาติ องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ องค์การการบิน
พลเรอืนระหว่างประเทศ ซึ่งมีสภาพบังคับเป็นกฎหมายระหว่างรฐั
ที่เป็นภาคีความตกลงฯ อาทิ

4. กฎหมาย/ความตกลงระหว่างประเทศ
และความร่วมมือระหว่างประเทศ

ด้านความมั่นคงทางทะเล (Security Law) 
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 เป็นกรอบความรว่มมือทางกฎหมายที่ก�าหนดมาตรฐานระดับ
สากลเก่ียวกับการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่กระท�าโดยองค์กร
อาชญากรรม โดยมีขอบเขตการบังคับใชใ้นด้านการป้องกัน การสืบสวน
และการด�าเนินคดีเก่ียวกับฐานความผิดท่ีก�าหนดไวใ้นอนุสญัญาฯ 4 ฐาน 
ได้แก่ การมีส่วนรว่มในกลุ่มองค์กรอาชญากรรม การฟอกทรพัย์สิน 
ทีไ่ด้มาจากการกระท�าผิด การทจุรติคอรร์ปัชนั และการขดัขวางกระบวนการ 
ยุติธรรม รวมท้ังฐานความผดิรา้ยแรงทีอ่นุสัญญาฯ ได้ก�าหนดนิยามวา่
เปน็ความผดิทีม่โีทษจ�าคกุอย่างสงูต้ังแต่ 4 ปขีึน้ไป เมือ่ความผดิดังกล่าว
มีลักษณะข้ามชาติและเก่ียวข้องกับกลุ่มองค์กรอาชญากรรม ทั้งน้ี 
อนุสัญญาฯ ได้ระบุถึงการให้ความรว่มมอืระหวา่งรฐัภาคี อาท ิการสง่ผูร้า้ย
ข้ามแดน เรือ่งโอนตัวนักโทษ การช่วยเหลือซึ่งกันและกันทางอาญา 
ทัง้น้ี ประเทศไทยได้ให้สัตยาบัน เมือ่วนัท่ี 17 ตุลาคม ค.ศ. 2013 (พ.ศ. 2556)

4.1 อนุสญัญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมขา้มชาติ
ท่ีจัดต้ังในลักษณะองค์กร ค.ศ. 2000 (2000 United Nations Convention 
against Transnational Organized Crime: 2000 UNTOC)
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 มวีตัถปุระสงค์เพือ่ก�าหนดมาตรการลงโทษ
ที่เหมาะสมต่อบุคคลที่กระท�าการอันมิชอบด้วย
กฎหมายแก่เรอื ซึ่งรวมถึงกรณีดังต่อไปน้ี 

1) การยึดเรอืโดยใช้ก�าลังประทุษรา้ย 
2) การกระท�าที่รุนแรงต่อบุคคลที่อยู่บนเรอื และ 
3) การจัดวางหรือติดต้ังอุปกรณ์บนเรือซึ่งอาจ
ท�าลายหรือท�าให้เรือเกิดความเสียหาย ทั้งน้ี  
ประเทศไทยมีแผนเข้าเป็นภาคี

4.2  อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการ 
ปราบปรามการกระท�าอันมิชอบด้วยกฎหมาย
ต่อความปลอดภัยของการเดินเรอื ค.ศ. 1988 
(1988 Convention for the Suppression of Unlawful 
Acts Against the Safety of Maritime Navigation)

 เพื่อยับยั้งและลงโทษพฤติกรรมที่
อาจเป็นภัยคุกคามต่อความปลอดภัยของ
แท่นที่ ติดต้ังอยู่กับที่บนไหล่ทวีป ทั้ง น้ี 
ประเทศไทยเข้าเปน็ภาคีเมือ่วนัที ่29 สงิหาคม 
ค.ศ. 2004 (พ.ศ. 2547)

4.3 พธิสีารของอนุสญัญาระหวา่งประเทศ
ว่าด้วยการปราบปรามการกระท�าที่ผิด
กฎหมายต่อความปลอดภัยของแทน่ทีติ่ดต้ัง
อยู่กับที่บนไหล่ทวีป ค.ศ. 1988 (1988 
Protocol for the Suppression of Unlawful 
Acts against the Safety of Fixed Platforms 
located on the Continental Shelf:88 SA 
Protocol) 
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 ก�าหนดให้เรอืและท่าเรอืระหว่างประเทศ
ทีอ่ยูใ่นบงัคับ ต้องมกีารปฏิบัติการรกัษาความปลอดภัย
ของเรือและท่า เรือ  เพื่ อป้อง กันภัยคุกคาม
การก่อการร้ายหรือการกระท�าอันเป็นโจรสลัด
หรอืการกระท�าอ่ืนใดอันอาจก่อให้เกิดความไมป่ลอดภัย
ในการขนส่งทางน�า และเพื่อให้ม่ันใจว่าเรอืและ
ท่าเรือมีการรักษาความปลอดภัยอย่างเพียงพอ
และเหมาะสม ทัง้น้ี มผีลบังคับใช้ภายใต้อนุสัญญา
ระหว่างประเทศว่าด้วยความปลอดภัยแห่งชีวิต
ในทะเล ค.ศ. 1974 (1974 International Convention 
for the Safety of Life at Sea: 1974 SOLAS) 
เมื่อวันท่ี 4 กรกฎาคม ค.ศ.2004 (พ.ศ. 2547)

4.4 ประมวลข้อบังคับว่าด้วยการรกัษาความ
ปลอดภัยของเรือและท่าเรือ (International 
Ship and Port Facility Security Code: ISPS Code)

4.5 อนุสัญญาว่าด้วยการผสมสารในวัตถุ
ระเบิดพลาสติกเพื่อวัตถุประสงค์ในการ
ตรวจจับ ค.ศ. 1991 (1991 Convention on the 
Marking of Plastic Explosives for the Purposes 
of Detection)

 เพือ่ปอ้งกันและป้องปรามการกระท�า
อันมิชอบด้วยกฎหมาย โดยการใช้วัตถุ
ระเบิดพลาสติกในการผสมสารในวตัถรุะเบดิ 
เพือ่การก่อการรา้ย ทัง้น้ี ประเทศไทยเขา้เป็น
ภาคี เม่ือวันที่  25 มกราคม ค.ศ. 2006 
(พ.ศ. 2549)
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 เพื่อขจัดปัญหา แก้ไขปัญหา และตัดทอนผลตอบแทน
จากการลักลอบค้ายาเสพติด และวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและ
ประสาท ทั้งน้ี ประเทศไทยเข้าเป็นภาคี เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 
ค.ศ. 2002 (พ.ศ. 2545)

4.6 อนุสญัญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการลักลอบ
ค้ายาเสพติดและวัตถุออกฤทธิต่์อจิตประสาท ค.ศ. 1988 
(1988 Guidelines for the Prevention and Suppression of Smuggling 
of Drugs, Psychotropic Substances and Precursor Chemicals on 
Ship Engaged in International Maritime Traffic)
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4.7 พิธีสารว่าด้วยการป้องกัน ปราบปราม 
และลงโทษการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรี
และเด็ก ค.ศ. 2000 (2000 Protocol to Prevent, 
Suppress and Punish Trafficking in Persons, 
especially Women and Children: The Trafficking in 
Persons Protocol)

 เพื่อป้องกันและต่อต้านการค้ามนุษย์ 
และการคุ้มครองและช่วยเหลือผู้เสียหายจาก
การค้ามนุษย์ โดยให้ความส�าคัญกับเด็กและ
สตรีเป็นพิเศษ รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างรัฐภาคี ทั้งน้ี ประเทศไทยได้ลงนาม
เมื่อวันที่ 18 ธนัวาคม ค.ศ. 2001 (พ.ศ. 2544)

4.8 พิธีสารว่าด้วยการต่อต้านการลักลอบขน
ผู้โยกย้ายถ่ินฐานโดยทางบก ทะเล และอากาศ 
ค.ศ. 2000  (2000 Protocol against the Smuggling 
of Migrants by Land, Sea and Air: 2000 the Migrants 
Protocol) 

 เพือ่ให้การด�าเนินการแก้ไขปญัหาการค้ามนุษย์
และการลักลอบขนผู้โยกย้ายถ่ินฐาน และส่งเสรมิ
ความร่วมมือระหว่างรัฐภาคี ทั้งน้ี ประเทศไทย
ได้ลงนาม เมือ่วันที ่18 ธนัวาคม ค.ศ. 2001 (พ.ศ. 2544) 
แต่ยังมิได้ให้สัตยาบัน

 รวมทั้ง ข้อมติคณะมนตรคีวามมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ซึ่งมีผลผูกพันทาง
กฎหมายต่อประเทศสมาชิกสหประชาชาติเก่ียวกับการรกัษาความมั่นคงทางทะเล เช่น 
ขอ้มติคณะมนตรคีวามมัน่คงแห่งสหประชาชาติเก่ียวกับการปราบปรามการกระท�าอันเปน็
โจรสลัดหรือการปล้นเรือโดยใช้อาวุธบริเวณน่านน�านอกชายฝ่ังโซมาเลีย ข้อมติ
คณะมนตรแีห่งสหประชาชาติเก่ียวกับมาตรการคว�าบาตรเกาหลีเหนือ นอกจากน้ี ยังมี
ความรว่มมือระหว่างประเทศ อาทิ
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ความรเิริม่ด้านความมั่นคงเก่ียวกับการแพรข่ยายอาวุธ
ท่ีมอีานุภาพท�าลายล้างสงู (Proliferation Security Initiative: PSI) 

 เปน็ความรว่มมือระหว่างประเทศท่ีรเิริม่โดยสหรฐัอเมรกิา 
เน้นมาตรการปฏิบัติและความร่วมมือระหว่างประเทศ
ในการสกัดก้ันและยับยั้งการส่งผ่าน ถ่ายล�า และขนส่งอาวุธ
ทีม่อีานุภาพท�าลายล้างสูง (Weapons of Mass Destruction: 
WMD) ระบบเครื่องส่งและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ได้สองทาง 
ทัง้ทางบก น�า และอากาศ โดยเจ้าหน้าทีข่องรฐั ในการหยุดย้ัง
การเคล่ือนยา้ย ขนสง่ และการตรวจค้น จับกุมหรอืยึดสินค้า
ต้องสงสยั รวมทัง้ ห้ามคนชาติของตนกระท�าหรอืให้ความรว่มมือ
ในการขนสง่หรอืเคล่ือนย้ายสินค้าดังกล่าว
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ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์โดยเฉพาะ
สตรแีละเด็ก (ASEAN Declaration against Trafficking in Persons, 

Particularly Women and Children) 

 ซึ่งเน้นการบังคับใช้กฎหมายการคัดแยกเหยื่อออกจาก
ผู้กระท�าผิด และการก�าหนดบทลงโทษท่ีรุนแรงแก่ผู้กระท�าผิดฐาน
ค้ามนุษย์ เพื่อป้องกันและต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยให้ความส�าคัญ
เป็นพิเศษกับสตรแีละเด็ก ทั้งน้ี ประเทศไทยได้ให้สัตยาบัน เมื่อวันที่ 
24 กรกฎาคม ค.ศ. 2016 (พ.ศ. 2559)
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 แม้ตามหลักการใช้ทะเลหลวงตามอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 จะระบุ
วา่ทุกรฐั มีเสรภีาพในการประมง (Freedom of fishing) 
แต่ก็มิใช่เสรภีาพอย่างสมบูรณ์ มีการก�าหนดเง่ือนไข 
ข้อบังคับก�ากับไว้ด้วย ดังน้ัน ในปัจจุบัน ประเทศต่าง ๆ 
มิได้มีสิทธิในการท�าการประมงอย่างไม่จ�ากัดอีกต่อไป 
แต่การท�าประมงในทะเลหลวงจะถูกจ�ากัดหรอืควบคุม
โดยกฎหมายหรอืความตกลงระหวา่งประเทศ หรอืภายใต้
การควบคุม ก�ากับดแูลโดยองค์การบรหิารจัดการประมง
ระดับภูมิภาค (Regional Fisheries Management 
Organizations: RFMOs) ซึง่ความตกลงระหวา่งประเทศ
ที่ส�าคัญ อาทิ

5.1 ความตกลงว่าด้วยการปฏิบัติตามบทบัญญัติของอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล พ.ศ. 2525 ในส่วนที่เก่ียวกับ
การอนุรกัษ์และจัดการประชากรสตัว์น�าท่ีอาศยัอยูร่ะหว่างเขตทางทะเล
และประชากรสัตว์น�าชนิดพันธุท์ี่อพยพย้ายถ่ินไกล ค.ศ. 1995 (1995 
UN Fish Stock Agreement: 1995 UNFSA)

 เป็นความตกลงระหว่างประเทศที่ส�าคัญต่อการรว่มกันจัดการ
ทรัพยากรสัตว์น�าและการต่อต้านการท�าการประมงผิดกฎหมาย 
โดยอาศัยความรว่มมือระหว่างนานาประเทศและองค์กรจัดการประมง
ทั้งในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาค ทั้งน้ี ประเทศไทยได้ให้สัตยาบัน
เมื่อวันที่ 28 เมษายน ค.ศ. 2017 (พ.ศ. 2560)

5. กฎหมาย/ความตกลงและความร่วมมือระหว่าง
ประเทศท่ีเกี่ยวกับการท�าประมง 

(International Fisheries Law and Regulation) 

90



 ถือเป็นความตกลงระหว่างประเทศท่ีส�าคัญในการต่อต้าน
การท�าประมงผิดกฎหมาย เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการตรวจสอบ
ควบคุมเรอืประมงต่างประเทศ และการป้องกันการน�าเข้าสินค้า
ประมง IUU โดยจะสามารถเพิ่มความรว่มมือในการแลกเปล่ียน
ข้อมูลข่าวสารในการต่อต้านการท�าการประมง IUU กับประเทศ
ภาคีสมาชกิความตกลงได้อย่างกวา้งขวางขึน้ โดยมพีระราชก�าหนด
การประมง พ.ศ. 2558 และพระราชก�าหนดการประมง (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2560 เป็นกฎหมายหลักของไทยที่ก�าหนดมาตรการอนุรกัษ์ 
การควบคุมการท�าการประมง และการต่อต้านการท�าประมงผดิกฎหมาย 
โดยก�าหนดกฎเกณฑ์เก่ียวกับการอนุญาตและการควบคุมเรือ
ประมงทั้งระบบ ทั้งเรอืที่ชักธงไทยซึ่งท�าการประมงในน่านน�าและ
นอกน่านน�าไทย และเรือประมงต่างชาติที่ได้รับอนุญาตเข้ามา
ท�าการประมงในเขตเศรษฐกิจจ�าเพาะหรอืน่านน�าไทย ตลอดจน
การควบคุมการน�าเข้าสัตว์น�า ทั้งน้ี ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคี
เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม ค.ศ. 2016 (พ.ศ. 2559)

5.2 ความตกลงว่าด้วยมาตรการของรฐัเจ้าของท่า เพื่อป้องกัน 
ยบัยัง้ และขจัดการท�าการประมงทีผ่ดิกฎหมาย ขาดการรายงาน 
และไรก้ารควบคุม (Agreement on Port State Measures to Prevent, 

Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing หรอื 
Port State Measures Agreement: PSMA) 
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 เป็นองค์การระดับภูมิภาคด้านการจัดการ
ทรพัยากรประมงในพันธุ์สัตว์น�าตระกูลทูน่า จัดต้ังขึ้น
ภายใต้ธรรมนูญของ FAO เมื่อปี 2539

คณะกรรมาธิการปลาทูน่าแห่งมหาสมุทรอินเดีย 
(Indian Ocean Tuna Commission: IOTC) 

ความตกลงระดับภูมิภาคว่าด้วยการท�าประมง (Regional Fisheries Agreement) 
ที่ประเทศไทยเข้าเป็นภาคี อาทิ
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 ซึ่งเป็นความตกลงจัดต้ังองค์การระดับ
ภมิูภาคด้านการจัดการทรพัยากรประมงในพันธุ์
สัตวน์�าตระกลูอ่ืนทีไ่มใ่ชป่ลาทนู่า และขจัดการ
ท�าประมงผิดกฎหมายในพื้นที่ทางตอนใต้
ของมหาสมุทรอินเดีย ซึ่งจะท�าให้ไทยมีสิทธิ
เขา้ไปท�าการประมงนอกน่านน�าในพืน้ทีท่างตอนใต้
ของมหาสมุทรอินเดียได้อย่างถูกกฎหมาย 
ทั้งน้ี ประเทศไทยได้ให้สัตยาบัน เมื่อวันที่ 21 
เมษายน ค.ศ. 2017 (พ.ศ. 2560)

ความตกลงการท�าการประมงส�าหรบัพ้ืนที่ทางตอนใต้ของมหาสมุทรอินเดีย 
(Southern Indian Ocean Fisheries Agreement: SIOFA) 

 นอกจากน้ี ประเทศไทยยังเขา้รว่มประชุม
ในฐานะผู้สงัเกตการณ์ขององค์กรจัดการประมง
ระดับภมิูภาคต่าง ๆ  อาทิ Western and Central 
Pacific Fisheries Commission (WCPFC) 
Commission for the Conservation Antarctic 
Marine Living Resource (CCAMLR) และ 
Internat ional  Commiss ion  for  the 
Conservation Antarctic Tunas (ICCAT) 
ในการจัดท�ารายงานและส่งข้อมูลชนิด ปรมิาณ 
และแหล่งจับปลาทูน่า
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 เปน็กฎเกณฑ์ของมาตรฐานของพฤติกรรม และ
ความประพฤติในการท�าประมงด้วยความรบัผิดชอบ 
เป็นท่ียอมรบักันระหว่างประเทศ ไม่มีผลบังคับใช้
เป็นกฎหมายระหว่างประเทศ แต่จากแรงบังคับ
ทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ ท�าให้
ประเทศต่าง ๆ ต้องปฏิบัติตาม โดยจรรยาบรรณ
ดังกล่าว เป็นมาตรการความรว่มมือที่ให้ประเทศ
สมาชิก FAO น�าไปใช้เป็นแนวทางหรือเอกสาร
อ้างอิงเบ้ืองต้นในการบรหิารจัดการด้านการประมง
ของตนตามความสมัครใจ

จรรยาบรรณในการท�าประมงอยา่งรบัผดิชอบ
(Code of Conduct for Responsible Fisheries: CCRF)

ในส่วนของตราสารความรว่มมือ และแผนปฏิบัติการ
ด้านประมงระหว่างประเทศที่ส�าคัญ มีดังน้ี
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แผนปฏิบติัการสากลเพ่ือการป้องกัน ยบัยัง้และขจัดการท�าการประมงทีผิ่ดกฎหมาย 
ขาดการรายงาน และไรก้ารควบคุม (International Plan of Action Prevent, Deter and 
Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing: IPOA-IUU) 

 จัดท�าขึ้นเพ่ือให้ประเทศสมาชิกน�าไปใช้เป็นแนวทางอ้างอิงในการจัดท�า
แผนปฏิบัติการระดับชาติของตน (National Plan of Action to Prevent, 
Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated fishing: 
NPOA-IUU) โดยมีสาระส�าคัญของ IPAO-IUU คือ การก�าหนดมาตรการในการ
ด�าเนินการเพ่ือปอ้งกันและต่อต้านการท�าการประมงทีผ่ดิกฎหมาย ขาดการรายงาน
และไรก้ารควบคุม (IUU Fishing) ของรฐัเจ้าของธง (Flag state) รฐัเจ้าของท่า 
(Port State) รฐัชายฝั่ ง (Coastal State) และมาตรการที่เก่ียวข้องในด้าน
การค้าระหวา่งประเทศ (Internationally Agreed Market – Related Measures) 
ทีส่อดคล้องกับอนุสญัญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 (1982 
UNCLOS) ทั้งน้ี IPAO-IUU ไม่มีผลบงัคับใชเ้ปน็กฎหมายระหวา่งประเทศ แต่เปน็
มาตรการความรว่มมอืทีใ่ห้ประเทศสมาชกิ FAO น�าไปใชเ้ปน็แนวทางในการบรหิาร
จัดการด้านการประมงของตนตามความสมัครใจเช่นเดียวกับ CCRF

แผนปฏิบติัด้านการบรหิารจัดการการท�าประมงอ่ืน  ๆ เชน่ แผนปฏิบติัการ
สากลเพือ่การอนุรกัษ์และการบรหิารจัดการปลาฉลาม (International Plan 
of Action for the Conservation and Management of Sharks: IPOA-Sharks)

 และแผนปฏิบัติการสากลวา่ด้วยการลด
การจับนกทะเลโดยบังเอิญจากการท�าประมง
เบด็ราว (International Plan of Action for the 
Conservation and Management of Seabirds 
in longline fisheries: IPOA-Seabirds) 
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6.1 อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิด
ของสัตว์ป่า และพืชป่า ที่ใกล้สูญพันธุ ์ค.ศ. 1973 (1973 
Convention on International Trade in Endangered Species of 
Wild Fauna and Flora: 1973 CITES)

 เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่าและพืชป่าในโลก เพื่อประโยชน์แห่ง
มวลมนุษยชาติ โดยเน้นทรพัยากรสตัว์ปา่และพชืป่าทีใ่กล้สูญพนัธุ ์หรอืท่ีมกีารคุกคาม 
ท�าให้ปรมิาณลดลงจนอาจจะสูญพันธุ์ไป วิธีการของการอนุรกัษ์ที่ได้กล่าวไว้ใน
อนุสญัญาไซเตสน้ัน ท�าโดยสรา้งเครอืข่ายข้ึนทัว่โลก เพ่ือควบคุมการค้าระหวา่งประเทศ 
ทัง้สตัว์ปา่ พชืปา่ และผลิตภัณฑ ์ทัง้น้ี ประเทศไทยได้ให้สตัยาบัน เม่ือวนัที ่21 มกราคม 
ค.ศ. 1983 (พ.ศ. 2526)

6.กฎหมายและความตกลงระหว่างประเทศ
ท่ีเกี่ยวกับทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม 

(Environmental Law)
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6.3 อนุสญัญาวา่ด้วยพืน้ท่ีชุ่มน�าท่ีมคีวามส�าคัญในระดับนานาชาติ 
โดยเฉพาะในการเป็นถ่ินที่อยู่ของนกน�า ค.ศ. 1971  (1971 The 
Convention on Wetlands of International Importance, especially as 
Waterfowl Habitat: 1971 RAMSAR) 

 เป็นอนุสัญญาเพื่อการอนุรักษ์และเพื่อการใช้พื้นท่ีชุ่มน�า
อยา่งยัง่ยนื อาทิ เพ่ือการสกัดก้ันและยับยัง้การบุกรุกเขา้ครอบครอง
และการลดถอยของพื้นที่ชุ่มน�าทั้งในปัจจุบันและในอนาคต และ
เพื่อเป็นการรับรู้และรับรองความส�าคัญพื้นฐานของพื้นที่ชุ่มน�า
ในเชิงหน้าที่ทางนิเวศ ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรม 
วิทยาศาสตร ์ ตลอดจนคุณค่าทางนันทนาการ ทั้งน้ี ประเทศไทย
ได้ให้สัตยาบัน เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม ค.ศ. 1998 (พ.ศ. 2541)

 เปน็ความตกลงด้านส่ิงแวดล้อมระหวา่งประเทศโดยการให้ความรว่มมอื
ในการอนุรกัษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ และการใช้ประโยชน์ระบบนิเวศ 
ชนิดพนัธุ ์และพันธุกรรมอยา่งยัง่ยนื ด้วยการหยุดยัง้การสญูเสยีความหลากหลาย
ทางชีวภาพที่ก�าลังเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ืองทั่วโลก โดยให้รัฐบาลทุกประเทศ
เครง่ครดัต่อการรกัษาวินัยส่ิงแวดล้อม ซ่ึงแม้มีความต้องการอย่างมากที่จะ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ แต่ก็ต้องไม่ละเลยการอนุรกัษ์ธรรมชาติด้วย ทั้งน้ี 
ประเทศไทยได้ให้สัตยาบัน เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม ค.ศ. 2003 (พ.ศ. 2546)

6.2 อนุสัญญาความหลากหลายทางชีวภาพ ค.ศ. 1992 
(1992 The Convention on Biological Diversity: 1992 CBD)
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 เพื่อรกัษาความเข้มข้นของก๊าซเรอืนกระจกในชั้นบรรยากาศให้มีค่า
คงท่ีและอยู่ในระดับที่ไม่ก่อให้เกิดการรบกวนโดยมนุษย์ท่ีจะก่อให้เกิด
อันตรายต่อระบบภูมิอากาศโลก โดยให้รัฐภาคีปกป้องระบบภูมิอากาศ
เพื่อประโยชน์ของคนรุน่ปัจจุบันและอนาคตของมนุษยชาติ บนพื้นฐานของ
ความเป็นธรรม (Equity) และเปน็ไปตามความรบัผดิชอบรว่มในระดับทีแ่ตกต่าง 
(Common but Differentiated Responsibilities: CBDR) และเป็นไปตาม
ขดีความสามารถ (Respective Capabilities) โดยประเทศพฒันาแล้วควรเปน็
ผู้น�าในการต่อสู้กับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ นอกจากน้ี ยังมีตราสารระหว่างประเทศว่าด้วย
การอนุรกัษ์และการใช้อย่างยั่งยืน ซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเล
ในพืน้ท่ีนอกเขตอ�านาจรฐั The United Nations Convention of the Law of the 
Sea on the Conservation and Sustainable Use of Marine Biological 
Diversity of Areas beyond National Jurisdiction (BBNJ) ที่อยู่ระหว่าง
การเจรจา ซึง่เป็นตราสารระหวา่งประเทศทีอ่ยู่ภายใต้อนุสญัญาสหประชาชาติ
วา่ด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 ทัง้น้ี ประเทศไทยได้ให้สัตยาบนั เมือ่วนัท่ี 28 
ธนัวาคม ค.ศ. 1994 (พ.ศ. 2537)

6.4 อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ค.ศ. 1992  (1992 United Nations Framework Convention on Climate Change: 
1992 UNFCCC) 

98



7.กฎหมายและความตกลงระหว่างประเทศ
เกี่ยวกับแรงงานทางทะเล 
(Maritime Labour)

 เพ่ือรวบรวมอนุสัญญาทีเ่ก่ียวข้องกับการคุ้มครองแรงงานทางทะเล 
ทั้งน้ี ประเทศไทยได้ให้สัตยาบัน เมื่อวันที่  7 มิถุนายน ค.ศ. 2016 
(พ.ศ. 2559)

7.1 อนุสัญญาแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 แก้ไขปี ค.ศ. 2014  
(2006 Maritime Labour Convention)

7.2 อนุสัญญาฉบับที่ 188 ว่าด้วยงานในภาคการประมง (Work in 
Fishing) ค.ศ. 2007 (2007 International Labour Organization, Work in 
Fishing Convention (No. 188)

 เพ่ือประกันสิทธิและผลประโยชน์ที่ผู้ใช้แรงงานควรจะได้รบั 
ทัง้น้ี ประเทศไทยยังไม่ได้ให้สัตยาบัน
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 เพื่อให้การควบคุมพฤติกรรมของผู้ใช้
ทะเล และสนับสนุนให้มกีารอนุรกัษ์และใชป้ระโยชน์
จากมหาสมทุรและทรพัยากรทางทะเลอยา่งยัง่ยืน 
และเป็นพันธกรณีท่ีรัฐต้องออกกฎหมาย
ภายในของตนรองรบั (อนุวัติการ) กฎหมาย
ระหว่างประเทศตามท่ีได้กล่าวข้างต้น ทั้งน้ี 
เพือ่ให้มีสภาพบงัคับแก่ประชาชนภายในรฐัน้ัน ๆ 
และ ท้ังบุคคลทีต่กอยูใ่นเขตอ�านาจประเทศไทย 
จึงมกีารตรากฎหมายทีเ่ก่ียวข้องทัง้ทีเ่ก่ียวขอ้ง
โดยตรงและเก่ียวข้องเพียงบางส่วน จ�านวน
ประมาณ 73 ฉบับ โดยมีกฎหมายที่ส�าคัญ คือ

กฎหมายไทยที่เกี่ยวกับทะเล
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• พระราชบัญญัติส่งเสรมิการบรหิารจัดการทรพัยากรทางทะเลและชายฝั่ ง   
  พ.ศ. 2558
• พระราชก�าหนดการประมง พ.ศ. 2558 และพระราชก�าหนดการประมง    
  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 
• พระราชบัญญัติสิทธกิารประมงในเขตการประมงไทย พ.ศ. 2482 
• พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
• พระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. 2496
• พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499
• พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507

1. ด้านประมงและทรพัยากร

• พระราชบัญญัติการเดินเรอืในน่านน�าไทย พ.ศ. 2456 และพระราชบัญญัติการเดินเรอื  
  ในน่านน�าไทย (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2560
• พระราชบัญญัติการเรยีกเงินสมทบเข้ากองทุนระหว่างประเทศเพื่อชดใช้ความเสียหาย 
  จากมลพิษน�ามันอันเกิดจากเรอื พ.ศ. 2560
• พระราชบัญญัติความรบัผิดทางแพ่งต่อความเสียหายจากมลพิษน�ามันอันเกิดจากเรอื 
  พ.ศ. 2560
• พระราชบัญญัติกักเรอื พ.ศ. 2534
• พระราชบัญญัติป้องกันเรอืโดนกัน พ.ศ. 2522
• พระราชบญัญัติปอ้งกันการกระท�าบางอยา่งในการขนส่งสินค้าออกทางเรอื พ.ศ. 2511
• พระราชบัญญัติเพิ่มอ�านาจต�ารวจในการป้องกันและปราบปรามการกระท�าผิด
   ทางน�า พ.ศ. 2496
• พระราชบญัญัติให้อ�านาจทหารเรอืปราบปรามการกระท�าผดิบางอย่างทางทะเล พ.ศ. 2490
• พระราชบญัญัติว่าด้วยการสง่ออกและน�าเขา้มาในราชอาณาจักรซึง่สนิค้า พ.ศ. 2522
• พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560
• พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527
• พระราชก�าหนดควบคุมสินค้าตามชายแดน พ.ศ. 2534
• พระราชบัญญัติการขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548
• พระราชบญัญติัเรอืไทย พ.ศ. 2481 และพระราชก�าหนดแก้ไขเพิม่เติมพระราชบัญญัติ 
  เรอืไทย พ.ศ. 2481 พ.ศ. 2561

2. ด้านการขนส่งและพาณิชยนาวี

101



• พระราชบัญญัติส่งเสรมิและรกัษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535
• พระราชบัญญัติรกัษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรยีบรอ้ย
  ของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 
• พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535

• พระราชบัญญัติการปิโตรเลียม พ.ศ. 2514
• พระราชบัญญัติความผิดเก่ียวกับสถานที่ผลิตปิโตรเลียม พ.ศ. 2530

3. ด้านการท่องเที่ยวและนันทนาการทางทะเล

4. ด้านพลังงาน

5. ด้านอ่ืน ๆ

• พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
• พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2512
• พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรม พ.ศ. 2522
• พระราชบัญญัติควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2495
• พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530
• พระราชบัญญัติควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งอาวุธ  
  ยุทธภัณฑ์ และสิ่งที่ใช้ในการสงคราม พ.ศ. 2495
• พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507
• พระราชบัญญัติเขตปลอดภัยในราชการทหาร พ.ศ. 2478
• พระราชบัญญัติประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544
• พระราชบัญญัติความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551
• พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551
• พระราชบัญญัติมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้าหญิง 
  และเด็ก พ.ศ. 2540
• พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547
• พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2523
• พระราชบัญญัติควบคุมน�ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542
• พระราชบัญญัติน�ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2521
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• พระราชบัญญัติควบคุมแรดี่บุก พ.ศ. 2514
• พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุพ์ืช พ.ศ. 2542
• พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539
• พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544
• พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร ์พ.ศ. 2550    
• พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร ์(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
• พระราชบัญญัติว่าด้วยวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498
• พระราชบัญญัติอากรรงันกอีแอ่น พ.ศ. 2540
• พระราชบญัญติัอาวธุปนื เครือ่งกระสุนปนื วตัถรุะเบดิ ดอกไมไ้ฟ สิง่เทียมอาวธุปนื พ.ศ. 2490 
• พระราชบัญญัติแร ่พ.ศ. 2510
• พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522
• พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2545
• พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2545
• พระราชก�าหนดป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ. 2533 
• พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิต่์อจิตประสาท พ.ศ. 2518
•  พระราชบัญญติัมาตรการในการปอ้งกันและปราบปรามผู้กระท�าผดิเก่ียวกับยาเสพติด พ.ศ. 2535
• พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการกระท�าอันเป็นโจรสลัด พ.ศ. 2534
• พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 
• พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484
• พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507
• พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504
• พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองพันธุส์ัตว์ป่า พ.ศ. 2534
• พระราชบัญญัติเล่ือยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545
• พระราชก�าหนดการบรหิารจัดการการท�างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560
• พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537
• พระราชบัญญัติการช่วยเหลือกู้ภัยทางทะเล พ.ศ. 2550
• พระราชบัญญัติให้บ�าเหน็จในการปราบปรามผู้กระท�าความผิด พ.ศ. 2489
• พระราชบัญญัติการค้าข้าว พ.ศ. 2489
• พระราชบัญญัติก�าหนดเขตจังหวัดในอ่าวไทยตอนใน พ.ศ. 2502
• พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
• พระราชบัญญัติองค์กรรว่มไทย-มาเลเซีย พ.ศ. 2533
• พระราชบัญญัติการเรยีกเงินสมทบเข้ากองทุนระหว่างประเทศเพื่อชดใช้ความเสียหาย 
  จากมลพิษน�ามันอันเกิดจากเรอื พ.ศ. 2560
• พระราชบัญญัติความรบัผิดทางแพ่งต่อความเสียหายจากมลพิษน�ามันอันเกิดจากเรอื  
  พ.ศ. 2560
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2. หน่วยงานรว่ม 

 ประกอบด้วยหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องด้านทะเล ในการ
ร่วมกันก�าหนดนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ทางทะเล เพ่ือน�า
ไปสูก่ารบรหิารจัดการผลประโยชน์
ของชาติทางทะเล ทั้งหน่วยงาน
ราชการ รฐัวิสาหกิจ และภาค
เอกชน ประมาณ 36 หน่วยงาน 
อาทิ

1. หน่วยงานหลัก 

 หน่วยงานท่ีมีการปฏิบติัการหลัก
ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติ
ทางทะเล ได้แก่ กองทัพเรือ (ทร.) 
กองบังคับการต�ารวจน�า (บก.รน.) 
กรมศุลกากร (ศก.) กรมเจ้าท่า (จท.) 
กรมประมง (กปม.) และกรมทรพัยากร
ท า ง ท ะ เ ล แ ล ะ ช า ย ฝั่ ง  ( ท ช . )  ร ว ม 
6 หน่วยงาน นอกจากน้ี  ยังมี ศูนย์
อ�านวยการรกัษาผลประโยชน์ของชาติ
ทางทะเล  (ศรชล . )  ซ่ึ ง ต้ั งขึ้ นตาม 
พระราชบัญญัติการรกัษาผลประโยชน์
ของชาติทางทะเล พ.ศ. 2562

องค์กรและหน่วยงานรับผิดชอบ 
ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
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 มีหน่วยงานย่อยท�าหน้าที่
ก�าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์
การจัดการผลประโยชน์ของชาติ
ทางทะเล รว่มกับหน่วยงานอ่ืน ๆ 
ที่เก่ียวข้อง เพ่ือบรหิารจัดการผล
ประโยชน์จากการใช้ทรัพยากร 
ธรรมชาติทางทะเลอย่างคุ้มค้า
และเหมาะสม อาทิ ส�านักงาน
สภาความม่ันคงแห่งชาติ และ
ส�านักข่าวกรองแห่งชาติ

2.1 ส�านักนายกรฐัมนตร ี

2.2 กระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 มีหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องโดยตรงในการ
จัดการทรพัยากรมชีีวติและทรพัยากรไมมี่ชวีติ
ทางทะเล มีหน้าที่ก�ากับดูแลการอนุรกัษ์ ฟื้นฟู 
ศกึษาวจัิย และบรหิารจัดการการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง อาทิ 
กรมควบคุมมลพษิกรมทรพัยากรธรณี

2.3 กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์

 มีหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
กับการจัดการทรพัยากรทางทะเล 
ได้แก่ กรมประมง ท�าหน้าที่
จัดการทรพัยากรประมง ควบคุม 
ป้องกัน และปราบปรามการท�า
ประมงที่ผิดกฎหมาย และผลิต
สัตว์น�าให้มีมาตรฐานที่ทั่วโลก
ยอมรบั
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2.4 กระทรวงคมนาคม

 มีหน่วยงานย่อยท่ีเก่ียวข้อง
กับการขนสง่ทางน�า การจัดการทา่เรอื 
มีหน้าที่ด�าเนินการตามกฎหมาย
ว่าด้วยการเดินเรือในน่านน�าไทย 
บริหารและพัฒนาท่า เรือให้ เป็น
โครงสรา้งพืน้ฐานเพือ่สรา้งความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศได้อย่าง
ยัง่ยนื อาทิ กรมเจ้าท่า

2.5 กระทรวงอุตสาหกรรม

 มีหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับ
การบรหิารจัดการและดูแลธุรกิจ
อุตสาหกรรม ด้านวัตถุอันตราย 
การผลิต  และความปลอดภัย 
เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อตกลงระหว่างประเทศ อาทิ 
กรมส่งเสรมิอุตสาหกรรม
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2.7 กระทรวงกลาโหม

  ซึ่งประกอบด้วยหน่วยเฉพาะกิจ
และหน่วยขึน้ตรงกับกองทพัเรอื ท�าหน้าที่
รกัษาและคุ้มครองผลประโยชน์จากการ
ใชท้รพัยากรในทะเล ติดตามและตรวจวัด
ปจัจัยทางสมทุรศาสตร ์ อุทกศาสตร ์ และ
อุตุนิยมวิทยาทางทะเล

2.6 กระทรวงพลังงาน

 มีหน่วยงานที่ท�าหน้าที่วิจัย
และพัฒนาด้านพลังงาน การจัดหา
พลังงาน การอนุรกัษ์พลังงาน และ
บรหิารจัดการการใชพ้ลังงานอยา่งย่ังยนื 
อาท ิกรมเชือ้เพลิงธรรมชาติ การไฟฟา้
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
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2.8 กระทรวงมหาดไทย 

 มหีน่วยงานยอ่ยท่ีท�าหน้าทีใ่นการ
รกัษาความสงบเรยีบรอ้ย ป้องกัน และ
ปราบปรามอาชญากรรม ตามประมวล
กฎหมายอันเก่ียวกับความผดิทางอาญา
ทัง้หลายในน่านน�าไทย อาท ิกรมปอ้งกัน
และบรรเทาสาธารณภัย กรมโยธาธกิาร
และผังเมือง

2.9 กระทรวงอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์
วิจัย และนวัตกรรม 

 มีหน่วยงานย่อยที่ด�าเนินการ
เก่ียวกับการบูรณาการองค์ความรู้
ทางทะเล ศึกษาวิ จัยและพัฒนา
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีรพัยากร
ธรรมชาติทางทะเล เพ่ือน�ามาประยุกต์
สูก่ารจัดการทรพัยากรได้อยา่งถูกต้อง
และเหมาะสม อาทิ ส�านักงานพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
(องค์การมหาชน)
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2.10 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

 ท�าหน้าที่ควบคุมดูแล ส�ารวจ 
วางแผน ด�าเนินการส่งเสรมิการท่องเที่ยว
ทางทะเล ตลอดจนส่งเสรมิการอนุรกัษ์ 
ฟื้นฟ ูและ พฒันาสถานทีท่่องเทีย่วทางทะเล 
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่
เก่ียวขอ้ง อาท ิการทอ่งเท่ียวแห่งประเทศไทย 
สภาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศไทย

2.11 กระทรวงการต่างประเทศ 

 เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจด้าน
การต่างประเทศ ส่งเสรมิความสัมพันธ ์
ความเข้าใจ และความรว่มมือระหว่าง
ประเทศ และอ�านวยความสะดวก
ในการติดต่อประสานกับต่างประเทศ
และคุ้มครองผลประโยชน์ของไทย
ในต่างประเทศ รวมไปถึงการด�าเนินการ
เพื่อเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาหรือความ
ตกลงระหว่างประเทศต่าง ๆ ซึ่งมี
หน่วยงานระดับกรมท่ีด�าเนินภารกิจ
ดังกล่าว อาทิ กรมภูมิภาคที่เก่ียวข้อง 
กรมองค์การระหวา่งประเทศ กรมอาเซยีน 
กรมสนธสิัญญาและกฎหมาย 

 กฎหมายและหน่วยงานทางทะเล
ดังกล่าวข้างต้น จะเป็นเครื่องมือ
ในการควบคมุความประพฤติของบุคคล
ให้ต้องปฏิบัติตาม รวมทั้ง ส่งเสริม
ให้สภาพความเป็นอยู่ในสังคมมีความ
ผาสุก และประเทศชาติ มีความเจรญิ
รุง่เรอืง มั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน ทั้งใน
ระดับชาติและภูมิภาค ทั้งน้ี เพื่อให้ผู้ใช้
ทะเลได้มีความรู้ ความเข้าใจ เคารพ
และปฏิบัติตามกฎหมายทางทะเล ทัง้ที่
เปน็กฎหมายระหวา่งประเทศและกฎหมาย
ภายในประเทศ ได้ทราบและน�าไปใช้
ในการปฏิบัติและเผยแพรค่วามรูใ้ห้กับ
ผู้ที่เก่ียวข้องต่อไป
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       ปัจจุบันมีความรว่มมือระหว่างประเทศที่เก่ียวข้อง
กับทะเลในระดับโลกและระดับภูมิภาคที่ส�าคัญ อาทิ

 เปน็องค์การระหว่างประเทศระดับโลกก่อต้ังขึน้ 
เมื่อ ค.ศ. 1945 มีส�านักงานใหญ่ต้ังอยู่ ณ กรุงนิวยอรก์ 
ประเทศสหรฐัอเมรกิา มีสมาชิกประกอบด้วยประเทศ
เอกราชต่าง  ๆ   จากทกุภูมภิาคทัว่โลก ส�าหรบัประเทศไทย
ได้เข้าเป็นสมาชิกล�าดับที่ 55 เมื่อวันที่ 16 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2489

 ปัจจุบันองค์การสหประชาชาติให้ความส�าคัญ
กับภัยคกุคามไวห้ลายรูปแบบ ซ่ึงสว่นใหญ่เปน็ภัยคุกคาม
รูปแบบใหม่ โดยเฉพาะความมั่นคงทางสังคม และ
ความมั่นคงของมนุษย์ อันประกอบด้วย ภัยจากการ
ลักลอบค้ายาเสพติด การหลบหนีเขา้เมอืงโดยผดิกฎหมาย 
การค้าอาวธุ การค้าผู้หญิงและเด็ก อาชญากรรมขา้มชาติ
และการก่อการรา้ย การลักลอบค้าอุปกรณ์นิวเคลียร ์
การโจรกรรมและลักลอบค้ายานพาหนะ การฟอกเงิน 
อาชญากรรมคอมพิวเตอร ์ อาชญากรรมด้านสิง่แวดล้อม 
อาชญากรรมด้านทรพัย์สินทางปัญญา การติดสินบน
เจ้าหน้าที่ การแทรกซึมและการครอบง�าทางธุรกิจ 
การโจรกรรมศิลปวัตถุ ฯลฯ

1. องค์การสหประชาชาต ิ
( United Nation : UN )

ความรว่มมอืระหวา่งประเทศ
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ในส่วนที่เก่ียวข้องกับทะเลน้ันกรอบการประชุมขององค์การ
สหประชาชาติมีการหารอืกันใน 2 หัวข้อใหญ่ ได้แก่

1

2

 การจัดต้ังกรอบกฎหมายระหว่างประเทศ การสง่เสรมิ
ให้ประเทศต่าง ๆ เข้าเป็นภาคี และน�ากฎหมายไปบังคับใช้ 
รวมทั้ง การจัดระเบียบ/วางกฎเกณฑ์/พัฒนามาตรฐานและ
มาตรการระหว่างประเทศในการรักษาความมั่นคงและ
ความปลอดภัยทางทะเล

 การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการ
จัดการภัยคกุคามต่าง ๆ ในทะเล อาทิ โจรสลัด อาชญากรรม
ข้ามชาติ สิ่งแวดล้อม ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
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เป็นทบวงการช�านาญการพิเศษขององค์การ
สหประชาชาติ ก่อต้ังเมื่อ พ.ศ. 2491 โดยเริม่

ด�าเนินการอย่างเป็นทางการ เมือ่ พ.ศ. 2502 
ส�านักงานใหญ่ต้ังอยู่  ณ กรุงลอนดอน 
ประเทศอังกฤษ ท�าหน้าที่เป็นศูนย์กลาง
ความรว่มมอืระหว่างสมาชกิในการก�าหนด
มาตรฐาน ข้อบังคับ และแนวทางปฏิบัติ 
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเดินเรอื 
การคุ้มครองรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเล 
และการอ�านวยความสะดวกต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวข้อง

กับการขนส่งทางทะเล มีสมาชิกจ�านวน 
174 ประเทศ ส�าหรบัประเทศไทยได้เข้าเป็น

สมาชกิ ต้ังแต่วันที ่20 กันยายน พ.ศ. 2516 และ
จากเหตกุารณ์การก่อการรา้ย เมือ่วนัที ่11 กันยายน 

พ.ศ. 2544 IMO ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยทางทะเล
และท่าเรอืส�าคัญของโลกมากขึ้น จึงได้ออกนโยบาย

และมาตรการความปลอดภัยทางทะเลเพ่ิมขึน้ เพือ่ปอ้งกัน
เหตรุา้ยต่าง ๆ อาท ิมาตรการการรกัษาความปลอดภัยของเรอื

และท่าเรอื (International Ship and Port Facility Security : 
ISPS Code)

2. องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ
(International Maritime Organization : IMO)
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อนุสญัญาระหวา่งประเทศว่าด้วยความปลอดภัยแหง่ชวิีต
ในทะเล ค.ศ. 1974 (1974 International Convention for 
the Safety of Life at Sea 1974 : 1974 SOLAS)

อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการอ�านวยความสะดวก
ในการเดินเรอืระหว่างประเทศ ค.ศ. 1965 (Convention on 
the Facilitation of International Maritime Traffic : 1965 FAL)

อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการค้นหาและช่วยเหลือ
ผูป้ระสบภัยทางทะเล ค.ศ. 1979 (1979 International Convention 
on Maritime Search and Rescue : 1979 SAR)

อนุสญัญาระหวา่งประเทศวา่ด้วยการปราบปรามการกระท�า
ท่ีผดิกฎหมายต่อความปลอดภัยของการเดินเรอื ค.ศ. 1988 
(Convention for the Suppression of Unlawful Acts against 
the Safety of Maritime Navigation : 1988 SUA)
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 ปัจจุบัน IMO เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทในการ
แก้ปัญหาโจรสลัดในน่านน�าโซมาเลีย โดยผลักดันให้
อ�านาจประเทศต่าง ๆ เข้าไปจัดการกับปัญหาโจรสลัด
ในน่านน�าโซมาเลียได้ และพยายามกระตุ้นให้ประเทศ
ต่าง ๆ ส่งกองเรอืรบและเครือ่งบินรบเข้าลาดตระเวน
ในบรเิวณน่านน�าท่ีคาดวา่มกี�าลังของโจรสลัดโซมาเลีย
ปฏิบัติการอยู่

 โดยเฉพาะเส้นทางเดินเรอืบรเิวณอ่าวเอเดน 
ซึ่งเป็นเส้นทางหลักในการขนส่งน�ามันทางทะเล
ระหว่างตะวันออกกลางไปยังภูมิภาคอ่ืนทั่วโลก 
เพือ่รกัษาความปลอดภัยให้กับเรอืทีผ่า่นไปยังบรเิวณน้ัน 
รวมทั้ง แนะน�าการปฏิบัติ เพื่อให้ปลอดภัยจากการ
ถูกยึดหรอืปล้นเรอื ตลอดจนการปฏิบัติเมื่อต้องเผชิญ
กับกลุ่มโจรสลัดด้วย
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 การประชุมสมัชชาสมัยสามัญของ IMO จัดเป็นประจ�าทุก 2 ปี เพ่ือให้
ประเทศสมาชิกให้ความเห็นชอบแผนงาน ยุทธศาสตร ์งบประมาณ การตัดสินใจ
ด้านการเงิน และการเลือกต้ังประเทศสมาชกิคณะมนตรเีพือ่ท�าหน้าทีก่�ากับดแูลงาน
ของ IMO แทนสมัชชาในช่วงระหว่างสมัยการประชุม ส่วนคณะมนตรเีป็นองค์กร
บรหิารงานของ IMO ประกอบด้วยสมาชิก จ�านวน 40 ประเทศ ทีไ่ด้รบัเลือกต้ังจาก
สมัชชา

โดยแบ่งออกเป็น

• กลุ่ม A ประเทศทีม่ผีลประโยชน์มากทีส่ดุในการให้บรกิารด้านการเดินเรอืระหวา่ง
ประเทศ จ�านวน 10 ประเทศ 
• กลุ่ม B ประเทศที่มีผลประโยชน์มากที่สุดด้านการค้าทางทะเลระหว่างประเทศ  
จ�านวน 10 ประเทศ และ 
• กลุ่ม C ประเทศทีม่ผีลประโยชน์เปน็พิเศษด้านการขนสง่ทางทะเลหรอืการเดินเรอื 
และเป็นตัวแทนของภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก จ�านวน 20 ประเทศ อยู่ในวาระคราวละ 
2 ปี ส�าหรบัปี 2561-2562 ประเทศไทยได้รบัเลือกต้ังเป็นสมาชิกคณะมนตร ีIMO 
กลุ่ม C อีกวาระหน่ึง นับเป็นสมัยที่ 7 ที่ได้รบัการเลือกต้ังติดต่อกัน ซึ่งจะช่วยให้
ประเทศไทยมบีทบาทในการก�าหนดนโยบาย ตลอดจนการก�ากับดแูลการด�าเนินงาน
ของ IMO ในเรือ่งโครงสรา้งองค์กร งบประมาณ บุคลากร มีบทบาทในเรือ่ง
การก�าหนดมาตรฐานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางทะเล ทราบทิศทาง
และแนวโน้มการด�าเนินงานของ IMO อันจะน�าไปสู่การเตรยีมความพรอ้มภายใน
ประเทศเพ่ือรองรบัต่อไป และที่ส�าคัญคือ ช่วยให้ประเทศไทยมีบทบาทในการ
ก�าหนดทิศทางการใช้ประโยชน์จากความร่วมมือทางวิชาการของ IMO 
ในการยกระดับบุคลากรพาณิชยนาวีบนเรอืของไทยให้สามารถรกัษามาตรฐาน
ของกองเรอืพาณิชยไ์ทยให้ได้มาตรฐานสากล อันจะชว่ยให้เรอืไทยสามารถท�าการค้า
และเข้าเทียบท่าเรอืต่าง ๆ ได้ทั่วโลก
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 ประเทศสมาชกิขององค์การสหประชาชาติได้บรรลขุอ้ตกลง
ในการจัดท�ากฎหมายทะเลและเปิดโอกาสให้ประเทศสมาชกิลงนาม
เขา้เปน็ภาคี FAO ได้มีบทบาทส�าคัญในการกระตุน้ให้ประเทศต่าง ๆ 
ด�าเนินการตามข้อตกลงว่าด้วยกฎหมายทะเลแห่งสหประชาชาติ อาทิ 
ได้จัดให้มีการประชุมระดับโลกว่าด้วยการจัดการและพัฒนา  
การประมงในป ีค.ศ. 1984 ซึง่ขอ้เสนอแนะทีไ่ด้จากการประชุมครัง้น้ี 
ก็ให้เกิดผลสบืเน่ืองในการพฒันาการประมงทียั่ง่ยืน อาทิ การก�าหนด
จรรยาบรรณในการด�าเนินการของการจัดการประมง การปฏิบัติ
การประมง การพัฒนาเพาะเล้ียงสัตวน์�า การแปรรูปสัตวน์�าภายหลัง
การจับและการค้า ฯลฯ เพ่ือความมัน่คงด้านอาหารและความปลอดภัย
ของการใช้ผลผลิตเปน็อาหารจากทะเล FAO ยังได้มบีทบาทส�าคัญ
ในการวางระเบยีบแบบแผนในการท�าการประมง อาท ิแผนด�าเนินงาน
สากลหรอืขอ้ตกลงในการจัดการและบรหิารการประมงแบบยัง่ยืน

 เป็นองค์การช�านาญการพิเศษ (Specialize agency) 
ในเครอืขององค์การสหประชาชาติ ซึ่งได้รบัการจัดต้ังขึ้นตาม
ค�าเสนอแนะของ United Nations Conference on Food and 
Agriculture ในปี ค.ศ. 1943 ในสหรฐัอเมรกิาโดยสนับสนุนให้
ประเทศสมาชิกพรอ้มใจกันในการด�าเนินงานขจัดความหิวโหย
และยากจน ภายหลังการยุติของสงครามโลกครัง้ที่ 2 ต่อมา 
FAO ได้เล็งเห็นถึงบทบาทของการประมงในการเพิ่มพูลอาหาร
โปรตีน ให้กับประชากรโลก จึงได้มีการจัดต้ังองค์กรประมง
ระดับภูมภิาคขึน้ในหลายภมูภิาคของโลก เชน่ ในภมูภิาคอินโดแปซฟิิก
มีสภาการประมงแห่งภูมิภาคอินโดแปซิฟิก (The IndoPacific 
Fisheries Council) ในปี ค.ศ. 1948 ซึ่งในปัจจุบันเป็น The 
Asia Pacific Fisheries Commission ในปี ค.ศ. 1982

3. องค์การอาหารและเกษตรแห่ง
สหประชาชาติ (Food and Agriculture 
Organization of the United Nations : FAO)
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 เป็นการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจและการเมืองของ
ประเทศในยุโรป ประกอบด้วยประเทศสมาชิก 28 ประเทศ 
ปจัจุบนัสหภาพยุโรปได้ให้ความส�าคัญกับการรกัษาความมัน่คง
และความปลอดภัยของเส้นทางเดินเรือเป็นอย่างมาก 
โดยเฉพาะเส้นทางในมหาสมทุรอินเดียและทะเลเมดิเตอรเ์รเนียน
ซึ่ ง เป็นเส้นทางเดินเรือสู่ ยุ โรปท่ีมีความส�าคัญต่อ EU 
ทัง้ด้านความมัน่คงและเศรษฐกิจ และเมือ่เกิดปญัหาความไรเ้สถียรภาพทางการเมอืงในโซมาเลีย
และปัญหาโจรสลัด สหภาพยุโรปจึงสนับสนุนข้อมติของคณะมนตรคีวามมัน่คงแห่งสหประชาชาติ
ที่ 1838 (ค.ศ. 2009) และ 1846 (ค.ศ. 2009) อย่างเต็มที่ โดยได้จัดต้ังกองก�าลังทางทะเล 
European Union Naval Force Somalia (EU NAVFOR) ขึ้น ภายใต้กรอบนโยบายรว่ม
ด้านความมัน่คงและการปอ้งกันยุโรป (European Security and Defence Policy: ESDP) 
โดย EU NAVFOR มีภารกิจส�าคัญ ได้แก่

4. สหภาพยุโรป (European Union : EU)

คุ้ ม กั น ก อ ง เรือ ข อ ง โ ค ร ง ก า ร
อาหารโลกทีป่ฏิบติัภารกิจเก่ียวกับ
ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม
ไปยังโซมาเลีย

คุ้มกันและรักษาความปลอดภัย
เส้นทางเดินเรอืบรเิวณอ่าวเอเดน
และชายฝั่ งโซมาเลีย

ปราบปรามขบวนการโจรสลัด 
โดยอาณัติของ EU NAVFOR

1

2

3

ครอบคลุมถึงการจับกุมโจรสลัด/ผู้ต้องสงสัย 
การยึดเรือโจรสลัด/เรือที่ถูกโจรสลัดยึดครอง
รวมทัง้สนิค้าบนเรอื โดยจะสง่ตัวบุคคลท่ีถกูจับกุม
ไปด�าเนินคดีในประเทศสมาชกิหรอืท่ีประเทศเคนยา 
ซึ่งสหภาพยุโรปมีข้อตกลงอยู่ มีพื้นท่ีปฏิบัติการ
ครอบคลุมบรเิวณอ่าวเอเดน แนวชายฝั่ งโซมาเลีย 
ตอนใต้ของทะเลแดง พื้นที่บางส่วนของทะเลแดง 
และหมู่เกาะเซเชลส์ นอกจากน้ัน ยังปฏิบัติภารกิจ
ลาดตระเวนรว่มกับประเทศ/กลุ่มอ่ืน ได้แก่ กองเรอื
เฉพาะกิจผสม 151 (กองก�าลังเฉพาะกิจของ UN) 
NATO รสัเซีย อินเดีย ญี่ปุ่น และจีน
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 ซ่ึงในสว่นทีเ่ก่ียวขอ้งกับทะเลได้รบัการบรรจไุว้ในแผนงาน
ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน 2025 (ASEAN 
Political - Security Community Blueprint 2025) เพ่ือสง่เสรมิ
ความมัน่คงความปลอดภัยการบงัคับใชก้ฎหมายทางทะเลในภูมภิาค 
การต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ การค้ามนุษย์ การกระท�า
อันเป็นโจรสลัด การท�าการประมงผดิกฎหมาย ขาดการรายงาน 
และไร้การควบคุม และการอนุรักษ์และปกป้องส่ิงแวดล้อม
ทางทะเล

แผนงานการจัดต้ังประชาคม 
(ASEAN Blueprint) 

 เปน็กรอบความรว่มมอืทีส่�าคัญในระดับภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ ประกอบด้วย 
3 เสาหลัก ดังน้ี 

5. สมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย 
ตะวันออกเฉียงใต้ หรือ อาเซียน
(Association of South East Asian 
Nations : ASEAN)

ป ร ะ ช า ค ม สั ง ค ม แ ล ะ
วัฒนธรรม 
(ASEAN Socio - Cultural 
Community : ASCC) 

ประชาคมการเมือง
และความมั่นคง 
(ASEAN Political-
Security Community 
: APSC) 

1
ประชาคมเศรษฐกิจ 
(ASEAN Economic 
Community : AEC) 

2 3

 ประเทศไทยได้ด�าเนินนโยบายเพือ่รกัษาและสง่เสรมิการใช้ประโยชน์จากทะเลให้มาก
ยิ่งขึ้น ผ่านการขับเคล่ือนจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องภายในประเทศ และด�าเนินนโยบาย
ส่งเสรมิความรว่มมือทางทะเลในอาเซียนผ่านกรอบและกลไกต่าง ๆ ดังน้ี
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 เปน็ผลสบืเน่ืองมาจากมติของทีป่ระชุม 
สุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 4 โดยผู้น�ารัฐบาล
ของประเทศสมาชิกอาเซียนได้ประกาศ
เจตนารมณ์ที่จะแสวงหาเวทีในการน�า
รฐัสมาชิกเข้ามารว่มมอืในกรอบความรว่มมอื
ทางด้านความมั่นคง และส่งเสรมิการหารอื
ด้านความมั่นคงกับประเทศคู่เจรจา ปัจจุบัน 
ARF มปีระเทศท่ีเข้ารว่ม 26 ประเทศ กับ 1 กลุ่ม 
ประกอบด้วย สมาชิกอาเซียน ได้แก่ บรูไน 
กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมา 
ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม 
ประเทศคู่ เจรจาของอาเซียน (Dialogue 
Partners) ได้แก่ ญีปุ่น่ เกาหลีใต้ สหรฐัอเมรกิา 
แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อินเดีย 
จีน รสัเซีย และสหภาพยุโรป โดยการขยาย
กรอบการหารอืที่มีอยู่แล้วระหว่างอาเซียน
กับคู่เจรจา ARF เป็นเวทีท่ีปรึกษาหารือ
เก่ียวกับประเด็นทางการเมอืงและความมัน่คง 
มุง่ท่ีจะสง่เสรมิความไวเ้น้ือเชือ่ใจ ความรว่มมอื
และความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ
ผูเ้ข้ารว่ม รวมทัง้พฒันาแนวทางการด�าเนินการ
ทางการทูตเชิงป้องกันมุ่งป้องกันการเกิด

และขยายตัวของความขัดแย้ง นอกจากน้ี 
ยังมีกิจกรรมอย่างเป็นทางการที่เก่ียวกับ
ความมัน่คงทางทะเลโดยเฉพาะ อาทิ การประชุม 
ASEAN Regional Forum Inter-Sessional 
Meeting on Maritime Security (ARF 
ISM on MS) มวีตัถปุระสงค์เพือ่หารอืเก่ียวกับ
ความมั่นคงทางทะเล ความปลอดภัยใน
การเดินเรอื สภาพแวดล้อมและการพัฒนาที่
ยั่งยืนทางทะเล ตามแผนงานความมั่นคง
ทางทะเลในกรอบ ARF 

5.1 การประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือ
ด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย
แปซฟิกิ (ASEAN Regional Forum : ARF)

เป็นการประชุมเพ่ือส่งเสรมิความรว่มมือระหว่างกลไกความรว่มมือทางทะเลของอาเซียน
เพื่อด�าเนินการต่อประเด็นทางทะเลอย่างครอบคลุม นอกจากเป็นความรว่มมือภายในสมาชิก
อาเซียนแล้ว ยังได้พิจารณาการประชุมหารอือาเซียน ว่าด้วย ประเด็นทางทะเลแบบขยาย 
(Expanded ASEAN Maritime Forum : EAMF) ซึ่งเป็นการจัดการประชุมในรูปแบบล�าดับ
ขั้นที่ 1.5 (Track 1.5 Maritime Forum) โดยเป็นการใช้กลไกของการประชุม AMF ที่มีอยู่ให้มี
ปฏิสัมพันธ์กับประเทศนอกภูมิภาคในกรอบการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (East Asia 
Summit : EAS) ด้วย การประชุมจะแบง่ออกเปน็ 2 สว่น คือ (1) การประชุม AMF ส�าหรบัประเทศ
สมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ และ (2) การประชุมในรูปแบบ Track 1.5 ซ่ึงจะประกอบด้วย
ประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ กับประเทศนอกภูมิภาค ในกรอบ EAS อาท ิเกาหลีใต้ ญีปุ่่น 
สหรฐัฯ รสัเซยี อินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์

5.2 การประชุมหารอือาเซียนว่าด้วย 
      ประเด็นทางทะเล  (ASEAN Maritime  
       Forum : AMF)
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 ก ล ไ ก ก า ร
ด�าเนินงานของ
อ า เ ซ ม  จ ะ
ด� า เนินไปบน
หลักการของ
ความสมัครใจ

ของประเทศสมาชิก และมีลักษณะท่ีไม่เป็น
ทางการจนเกินไป รวมทั้งไม่พยายามจัดต้ัง
องค์กรถาวรใด ๆ มารองรบัการด�าเนินการ
ในกรอบอาเซม ดังน้ัน ASEM จึงไม่มีส�านัก
เลขาธิการ แต่ประสานงานผ่านประเทศ
ผูป้ระสานงาน (ASEM Coordinators) ป ี2560 
ประเทศผู้ประสานงานฝ่ายยุโรป ได้แก่ EU 
และประเทศมอลตา และฝ่ายเอเชีย ได้แก่ 
ประเทศเมียนมาและนิวซีแลนด์ ที่ผ่านมา 
ASEM ให้ความส�าคัญกับประเด็นปัญหา
โจรสลัดโซมาเลียเป็นอย่างมาก และได้จัด
การประชุมเก่ียวกับประเด็นดังกล่าวถึง 2 ครัง้ 
เมื่อ พ.ศ. 2553 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรา้ง
ความรว่มมือกับประเทศสมาชิกฝ่ายเอเชีย
ในการปอ้งกันและแก้ไขปญัหาโจรสลัดรว่มกัน

 การประชุมอาเซมมกี�าหนดจัดประชุม
ทุก 2 ปี มีความส�าคัญ คือ เป็นเวทีที่ผู้น�า
ประเทศเอเชยีและยุโรปได้มาพบปะหารอืกัน
ในประเด็นท่ีอยูใ่นความสนใจของทัง้สองฝา่ย 
มกีารแลกเปล่ียนขอ้คิดเห็นระหวา่งกันเก่ียวกับ
สถานการณ์ ระหว่างประเทศและในภูมิภาค 
เพื่อน�าไปสู่การเสรมิสรา้งความเข้าใจอันดี
ระหว่างกัน ซึ่งจะช่วยเพิ่มพูนและกระชับ
ความรว่มมือระหว่างเอเชียกับยุโรปต่อไป

ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด 51 ประเทศ 
ประกอบด้วยทวีปยุโรป 31 ประเทศ 
(ออสเตรยี เบลเยียม เดนมารก์ ฟินแลนด์ 
ฝรัง่เศส เยอรมนี กรซี อิตาลี ไอรแ์ลนด์ 
ลักเซมเบิรก์ เนเธอรแ์ลนด์ โปรตุเกส สเปน 
สวีเดน สหราชอาณาจักร ลัตเวีย ลิทัวเนีย 
มัลตา บัลแกเรยี โครเอเชีย ไซปรสั นอรเ์วย์ 
สาธารณรฐัเชก็ เอสโตเนีย โปแลนด์ โรมาเนีย 
รสัเซีย สโลวาเกีย สโลวีเนีย ฮังการ ี และ
สวิสเซอรแ์ลนด์) 

ทวีปเอเชีย 18 ประเทศ (อาเซียน 10 
ประเทศ รวมทั้ง จีน ญี่ปุ่น อินเดีย เกาหลีใต้ 
บงักลาเทศ มองโกเลีย ปากีสถาน คาซคัสถาน) 
ทวีปออสเตรเลีย 2 ประเทศ (ออสเตรเลีย 
และนิวซีแลนด์) และ 2 องค์กรระหว่าง
ประเทศ ได้แก่ ส�านักเลขาธกิารอาเซียน 
(ASEAN Secretariat) และสหภาพยุโรป 
(European Union)

 เปน็ข้อรเิริม่ของสิงคโปรแ์ละฝรัง่เศส 
เพื่อให้ ASEM เป็นเวทีสรา้งความคุ้นเคย
และให้มีการหารอืแลกเปล่ียน ข้อคิดเห็น
อย่างกว้าง ๆ  ในเรื่องที่ สนใจร่วมกัน 
เพ่ือปูทางให้เกิดความร่วมมือระหว่าง
เอเชีย-ยุโรป ทั้งในด้าน การเมือง เศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรม ซึ่งถือเป็น 3 เสาหลัก 
(pillar)

6. อาเซม
( Asia-Europe Meeting : ASEM)
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 ทั้งน้ี กลุ่มประเทศ BIMSTEC 
ถือได้ว่าเปน็ตลาดท่ีมศีกัยภาพ แต่ปจัจบุนั
ยังมกีารค้าการลงทนุ และการเดินทาง
ติดต่อระหว่างกันค่อนข้างน้อย ท�าให้
ยงัมโีอกาสในการท่ีจะสง่เสรมิความรว่มมอื
ระหว่างกันได้อีกมาก โดยเฉพาะอยา่งยิง่
ในด้านการค้าการลงทุน โดยประเทศ
สมาชิกได้ให้สัตยาบันในกรอบความ
ตกลงเขตการค้าเสร ี BIMSTEC แล้ว 
ทัง้น้ี ส�าหรบัประเทศไทยแล้ว BIMSTEC 
จะช่วยประสานนโยบาย Look West 
ของไทย เข้ากับนโยบาย Act East 
ของอินเดีย

7. ความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลส�าหรับ
ความร่วมมือหลากหลายสาขาทาง
วิชาการและเศรษฐกิจ (Bay of Bengal 
Initiative for Multi - Sectoral Technical and 
Economic Cooperation หรอื BIMSTEC)

 กรอบความรว่มมือทางวชิาการและเศรษฐกิจ
ระหว่าง 7 ประเทศ ในอ่าวเบงกอล ได้แก่ บงักลาเทศ 
อินเดีย เมียนมา ศรลัีงกา ไทย ภูฏาน และเนปาล 
เกิดจากการรเิริม่ของไทยเมื่อปี 2540 ครอบคลุม
พื้นที่ ซึ่งมีประชากรรวม ประมาณ 1,500 ล้านคน 
เปน็กรอบความรว่มมอืทีเ่ชือ่มเอเชยีใต้เข้ากับเอเชยี
ตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นกลไกท่ีไทยสามารถ
ขยายความสัมพันธ์กับประเทศในภูมิภาคเอเชยีใต้ 
ซึ่งเป็นแหล่งวัตถุดิบและทรพัยากรที่ส�าคัญ 

 1) การค้าและ
     การลงทุน

2) เทคโนโลยี

3) คมนาคม

4) พลังงาน

5) ท่องเที่ยว

6) ประมง

7) เกษตร

8) สาธารณสุข

9) การจัดการ
    สิ่งแวดล้อม
    และภัยพิบัติ

10) การต่อต้าน
      การก่อการรา้ย
      และอาชญากรรม
      ข้ามชาติ

11) การลด
ความยากจน

12) วัฒนธรรม

13) ปฏิสัมพันธใ์น
      ระดับประชาชน

14) การเปล่ียนแปลง
      สภาพภูมิอากาศ

กรอบความรว่มมือ 14 สาขา
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8.ความร่วมมือในการลาดตระเวนใน
ช่องแคบมะละกา (Malacca Straits Patrol : 
MSP)
 เป็นความร่วมมือของรัฐชายฝั่ งช่องแคบมะละกา
ประกอบด้วย ประเทศไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย และสิงคโปร ์
ในการร่วมกันส่งเรือและอากาศยานไปลาดตระเวนใน
ช่องแคบมะละกา เพื่อรกัษาความปลอดภัยและความม่ันคง  
รวมท้ังเพื่อแสดงถึงความเป็นเจ้าของและความรบัผิดชอบของ
รฐัชายฝั่ งช่องแคบมะละกา ในการดูแลรกัษาความปลอดภัย
ของช่องแคบ

 เป็นข้อตกลงที่ริเริ่มโดยประเทศญี่ปุ่น 
ซึ่งมีเป้าหมายท่ีจะเพิ่มพูนความรว่มมือระหว่าง
ประเทศสมาชิก ซึ่งปัจจุบันมีทั้งประเทศสมาชิก
ในภูมิภาคเอเชียและนอกภูมิภาค เพื่อส่งเสรมิ
การแบ่งปนัขอ้มูลเก่ียวกับโจรสลัดและก่อต้ังศูนย์
แลกเปล่ียนขอ้มลู (Information Sharing Center 
: ISC) 

9.ความตกลงว่าด ้วยความร่วมมือระดับ
ภมิูภาคเพือ่การต่อต้านการกระท�าอนัเป็นโจรสลดั
และการปล้นเรอืโดยใช้อาวธุในเอเชยี
(Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy 
and Armed Robbery against Ships in Asia : ReCAAP)

ชอ่งแคบมะละกา

122



 ในปัจจุบันประเทศสมาชิกทั้งหมด
ของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชยีตะวนัออก
เฉียงใต้ (ASEAN) เปน็สมาชกิของ SEAFDEC 
ใน 2 ทศวรรษท่ีผ่านมา องค์กรทั้ง 2 
ได้รว่มมือมากขึ้น ซึ่งรว่มกันจัดท�าสมัมนา
ระดับภมูภิาค 2 ครัง้ คือ ในป ี ค.ศ. 2001 
เรื่อง “Fish for the People” และในปี 
ค.ศ. 2011 เรือ่ง “Fish for the People 
2020: Adaptation to a Changing 
Environment” ซ่ึงผลการประชุมของ
สั ม ม น า ทั้ ง  2  เรื่ อ ง  ไ ด้ ว า ง แน ว ท า ง
ในการด�าเนินงานของ SEAFDEC ใน
ศตวรรษท่ี 21

 ความรว่มมือระหว่างประเทศที่รวมถึง
กฎหมายและหน่วยงานทางทะเลดังได้กล่าว
ขา้งต้น จะเปน็เครือ่งมอืในการควบคมุความประพฤติ
ของบุคคลให้ต้องปฏิบัติตาม รวมทั้งส่งเสรมิให้
สภาพความเป็นอยู่ในสังคมมีความผาสุก และ
ประเทศชาติมีความเจรญิรุง่เรอืง มั่นคง มั่งค่ัง 
และย่ังยืน ทั้งในระดับชาติและภูมิภาค ทั้งน้ี 
เพื่อให้ผู้ใช้ทะเลได้มีความรู้ความเข้าใจ และ
เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายทางทะเล ทั้งที่
เป็นกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมาย
ภายในประเทศ ได้ทราบและน�าไปใช้การปฏิบัติ
และเผยแพรค่วามรูใ้ห้กับผู้ที่เก่ียวข้องต่อไป

 เป็นองค์กรประมงระดับภูมิภาค 
ซึ่งจัดต้ังขึ้นตามค�าเสนอแนะของที่ประชุม
ระดับรฐัมนตรวี่าด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจ
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซ่ึงมีข้ึน 
ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ในปี ค.ศ. 1967 
วัตถุประสงค์ของศูนย์ฯ เมื่อเริ่มจัดต้ังขึ้น 
เพื่อเพิ่มผลผลิตให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศ
เหล่าน้ัน ท้ังทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
SEAFDEC ได้ด�าเนินการและขยายขอบเขต
ของแผนปฏิบัติการตามวิวัฒนาการของการ
ประมงโลกมามากกว่า 50 ปี และเมื่อเรว็ ๆ น้ี 
ได้มีการปรบั mandate ของศูนย์ฯ ให้สอดคล้อง
ต่อความต้องการของประเทศสมาชกิ กล่าวคือ 
การมคีวามพยายามรว่มกัน ในการด�าเนินงาน 
เพ่ือให้ประเทศสมาชิกได้รับผลประโยชน์
อย่างยั่งยืนจากการประมง การเพาะเล้ียง
สัตว์น�า เพื่อความอยู่ดีกินดี และความมั่นคง
ทางอาหารของประเทศสมาชกิในภมูภิาคเอเชยี
ตะวันออกเฉียงใต้

10.ศนูย์พฒันาการประมงแห่งเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ 
(Southeast Asian Fisheries Development Center : SEAFDEC)
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บทที่ 5

ทะเลต้องปกป้อง : 
หน้าที่ของคนไทย



 ด้วยลักษณะภูมิศาสตรท์างทะเล ผืนท้องทะเลที่มีความหลากหลายทาง
ชีวภาพ และต�าแหน่งที่ต้ังทางภูมิศาสตร์ เป็นสะพานเช่ือมต่อสองมหาสมุทร
เข้าด้วยกัน ท�าให้ขอบเขตทางทะเลของภูมิภาคเอเชีย โดยเฉพาะของประเทศไทย 
มคีวามส�าคัญอยา่งมากในเชงิภูมิรฐัศาสตร ์ทัง้ในบทบาทของการเปน็แหล่งทอ่งเทีย่ว
ระดับนานาชาติ การเป็นแหล่งทรพัยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ของภูมิภาค 
รวมทั้งการเป็นจุดยุทธศาสตร์เช่ือมโยงเส้นทางการเดินเรือที่ส�าคัญของโลก 
ส่งผลให้ชาติมหาอ�านาจมุ่งที่จะแผ่ขยายอิทธิพลเข้ามาในพื้นที่  ก่อให้เกิด
ความสัน่คลอนต่อเสถียรภาพความมัน่คงทางทะเลในภูมิภาค ดังปรากฏเห็นเด่นชดั
กรณีสถานการณ์ความขัดแย้งในทะเลจีนใต้   ความพยายามเข้ามามีบทบาท
ในการลาดตระเวนในชอ่งแคบมะละกา และแรงงานบังคับด้านการท�าการประมงทะเล 
เป็นต้น ประกอบกับความไม่ชัดเจนและความซับซ้อนในการก�าหนดเขตแดน
ทางทะเลระหว่างประเทศ จึงมีการอ้างสิทธทิับซ้อนและการแย่งชิงผลประโยชน์
ในพ้ืนทีท่างทะเลระหว่างกัน ซ่ึงได้กลายเปน็ปจัจัยหลักท่ีผลักดันให้ประเทศต่าง ๆ 
ในภูมิภาครวมถึงประเทศไทยเสรมิสรา้งก�าลังทางเรอืกันอย่างต่อเน่ือง เพื่อธ�ารง
และรกัษาไว้ซึ่งอธปิไตยและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลของตน
 นอกจากน้ี ประเทศไทยยงัต้องเผชญิกับปัญหาและความทา้ทายทางทะเล
ทั้งในด้านการประมง ด้านการขนส่งและพาณิชยนาวี ด้านการท่องเที่ยวและ
นันทนาการทางทะเล ด้านพลังงาน และด้านอ่ืน ๆ  ซึง่สง่ผลกระทบต่อผลประโยชน์
ของชาติทางทะเล จนก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรสัตว์น�าทะเล 
การท�าการประมงผิดกฎหมาย การหลบหนีเข้าเมอืงผดิกฎหมายและการค้ามนุษย์ 
น�ามนัรัว่ในทะเล การลักลอบขนส่งสิง่ผิดกฎหมาย การก่อการรา้ยและการกระท�า
อันเป็นโจรสลัด ความเสื่อมโทรมของแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล ขยะทะเล
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ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมจากกิจการปิโตรเลียมในทะเล ภัยพิบัติทางทะเล และ
การกัดเซาะชายฝั่ ง แต่ประการส�าคัญคือ “การบรหิารจัดการการแสวงหาประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติจากทะเลอย่างขาดความรับผิดชอบและการควบคุม” 
ที่ส่งผลให้ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมทางทะเลได้รบัผลกระทบอย่างรุนแรงและ
กว้างขวาง ซึ่งได้กลายเป็นปัญหาส�าคัญระดับโลก จนน�าไปสู่การที่ประเทศต่าง ๆ 
ทั่วโลกรวมกว่า 190 ประเทศ เห็นพ้องต้องกันในการก�าหนดวาระการพัฒนาที่
ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ซ่ึงเป็นทิศทางหลักในการพัฒนาของโลกหลัง ค.ศ. 2015 
ที่เชื่อมโยงมิติของการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมที่ต้องค�านึงถึงการปกป้อง 
ดูแล รกัษา และฟ้ืนฟูส่ิงแวดล้อม ภายใต้เปา้หมายการพฒันาทียั่ง่ยืน (Sustainable 
Development Goals : SDGs)
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การปกป้องดูแลและใช้ประโยชน์จากทะเล

วาระการพฒันาทีย่ัง่ยนืของโลก ค.ศ. 2030 ได้ก�าหนดทศิทางการรกัษาและบรหิารจัดการ
ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ โดยมีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ประกอบด้วย 17 เป้าหมาย และ 169 เป้าประสงค์ ซึ่งมีเป้าหมายหลักท่ีเก่ียวข้องกับ
การปกป้องดูแลทะเล คือ

• เป้าหมายที่ 14 การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรพัยากร
ทางทะเล : อนุรกัษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรพัยากร
ทางทะเล เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน จ�านวน 10 เป้าประสงค์ อาทิ 
เป้าประสงค์ 

14.1 ภายในปี พ.ศ. 2568 
ป้องกันและลดมลพิษทาง
ทะเลทกุประเภท โดยเฉพาะ
จากกิจกรรมบนแผ่นดิน 
รวมถึงขยะทะเลและมลพิษ
ของสารอาหาร และเป้า 
ประสงค์ 

14.2 ภายในปี พ.ศ. 2563 
บริหารจัดการและปกป้อง
ระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ ง
อย่างยั่งยืนเพื่อหลีกเ ล่ียง
ผลกระทบเชงิลบทีม่นัียส�าคัญ 
รวมถึงเสรมิสรา้งภมูต้ิานทาน

และปฏิบัติการฟื้ นฟูเพื่อความอุดมสมบูรณ์ 
และการมีผลิตภาพของมหาสมุทร

นอกจากน้ี ยงัม ีเปา้หมายที ่13 
การรบัมือการเป ล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ :  ด� า เนิน
มาตรการเร่งด่วนเพื่อรับมือ
กับการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ และผลกระทบซึ่ง
เก่ียวข้องกับการอนุรกัษ์ทะเล
จากภาวะโลกรอ้นรวมอยู่ด้วย 
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 ทั้งน้ี เป้าหมายและเป้าประสงค์ข้างต้น ก�าลังกลายเป็นส่วนส�าคัญในการก�าหนด
ทิศทางการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรือ่งการสรา้งหลักประกัน
ในการอนุรกัษ์และใชป้ระโยชน์จากมหาสมทุรและทะเล  การใชท้รพัยากรอย่างมปีระสทิธภิาพ 
การลดการเกิดของเสีย การมีรูปแบบการผลิตและบรโิภคท่ียั่งยืน การปกป้องและฟ้ืนฟู

ระบบนิเวศอย่างยั่ง ยืน การหยุดยั้ง
การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 
การบริหารจัดการเมืองอย่างยั่งยืนที่
ลดผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อม และ
การด�าเนินการอย่างเร่งด่วน เพื่อต่อสู้
กับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น โดยมีเป้าหมายเพ่ือ
ให้ทะเลไทย

ทรพัยากรธรรมชาติ
ทางทะเลได้รบัการรกัษา

ฟื้ นฟูให้มีความสมบูรณ์และ
ยัง่ยนื เปน็ฐานการพฒันา

ประเทศทางเศรษฐกิจ
และสังคมที่เป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อม

1

ทรพัยากรธรรมชาติ
ทางทะเลได้รบัการดแูล

รกัษาอย่างเปน็ระบบและมี
ประสิทธภิาพ เพ่ือลดมลพิษและ

ผลกระทบต่อสุขภาพ
ประชาชนและ

ระบบนิเวศ

2
เกิดความสมดุล

ระหว่างการอนุรักษ์และ
การใช้ประโยชน์ ลดความขัดแย้ง

ของการพัฒนาที่ใช้ฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล 

บรรเทาผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและ

ลดภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ

3

มีระบบและ
หน่วยงานบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล
ที่มีประสิทธิภาพและเป็นเอกภาพ 

บนพ้ืนฐานของการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน ลดความเหล่ือมล�า สรา้งความ

เป็นธรรม สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
กฎหมาย ข้อตกลงระหว่างประเทศต่าง ๆ 

ที่ประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิก 
โดยยึดถือผลประโยชน์ของ

ประเทศเป็นส�าคัญ

4
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 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2560 ได้ก�าหนดหน้าที่พื้นฐานของรฐั 
ท่ีจะต้องจัดให้มกีารพทัิกษ์รกัษาไวซ้ึง่สถาบัน 
พระมหากษัตรยิ์ เอกราช อธปิไตย บูรณภาพ
แห่งอาณาเขตและเขตที่ประเทศไทยมีสิทธิ
อธิปไตย เกียรติภูมิ และผลประโยชน์ของชาติ 
ความมั่นคงของรัฐ และความสงบเรียบร้อยของ  
ประชาชน การดูแลให้มีการปฏิบัติตามและบังคับ
ใช้กฎหมายอย่างเครง่ครดั และการอนุรกัษ์ คุ้มครอง 
บ�า รุงรักษา ฟื้ นฟู  บริหารจัดการ และใช้หรือ
จัดให้มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ 
ให้เกิดประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืน โดยระมัดระวัง
ให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน ชุมชน สิ่งแวดล้อม 
และความหลากหลายทางชีวภาพน้อยท่ีสุด นอกจากน้ี 
ประเด็นทางทะเลได้ถูกบรรจุไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 
(พ.ศ. 2561 - 2580) และแผนที่ส�าคัญอ่ืน ๆ อาทิ 
แผนแมบ่ทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ แผนการปฏิรูปประเทศ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบาย
และแผนระดับชาติวา่ด้วยความมัน่คงแห่งชาติ ซึง่มีแผน
ความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล (พ.ศ. 2558 – 2564) 
เป็นแผนเฉพาะเรือ่ง
  ในฐานะพลเมืองผู้ใช้ประโยชน์และ
ได้ผลประโยชน์จากทะเลทั้งทางตรงและทางอ้อม 
สมควรที่จะต้องสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐในการ
ด�าเนินการดังกล่าวขา้งต้น หรอือาจรเิริม่กรอบแนวคิด
ในการด�าเนินงานอ่ืน ๆ  โดยมตัีวอยา่งแนวทางการปฏิบัติ 
ดังน้ี

หน้าที่ในการเป็นเจ้าของทะเล
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สนับสนุนภารกิจของหน่วยงานราชการท่ีท�าหน้าท่ี
ปกป้องอธปิไตยและรกัษาผลประโยชน์ของชาติ
ทางทะเล

ช่วยเหลือราชการเม่ือได้รับการร้องขอ 
อาทิ การให้ความช่วยเหลือเจ้าหน้าท่ีรฐั
ขณะปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พิบัติทางทะเล หรอืการให้ข้อมูลข่าวสาร
ทางทะเลที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

เคารพกฎหมาย เคารพสิทธแิละเสรภีาพของ
ผู้อ่ืน เคารพหลักความเสมอภาค ยึดมั่นใน
ความถูกต้อง และมีความรบัผิดชอบต่อสังคม
ในทุกกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับทะเลและชายฝั่ ง

ศึกษา ท�าความเข้าใจ และ
ปฏิบัติตามกฎหมายทางทะเล
โดยเครง่ครดั

2

3

4
เรยีนรู ้เผยแพร ่และสรา้งความตระหนักรูเ้ก่ียวกับ
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเลและการรกัษา
ไวซ้ึง่ผลประโยชน์ฯ ดังกล่าว ในทุกภาคสว่น5

1
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เลือกบรโิภคอาหารทะเลหรอือาหารประเภทอ่ืน
ทีไ่ม่ส่งผลกระทบต่อความยั่งยืนของระบบนิเวศ
และสิ่งแวดล้อมทางทะเล

ลดปรมิาณการใชพ้ลาสติกเน่ืองจากขยะบนบกส่วนใหญ่
สุดท้ายจะกลายเป็นขยะทะเล และขยะพลาสติก 
ซ่ึงย่อยสลายยากจะกลายเป็นสิ่งแปลกปลอมที่ท�ารา้ย
สัตว์ทะเลปีละจ�านวนมาก

ไม่ทิ้งขยะในทะเลและบรเิวณชายฝั่ ง รวมทั้งเก็บขยะ
และท�าความสะอาดชายหาดทุกครั้งเมื่อเสร็จสิ้น
กิจกรรมต่าง ๆ ทางทะเล

ลดการใช้สารเคมีไม่ว่าจะเป็นเครื่องส�าอาง
หรอืผลิตภัณฑ์ท�าความสะอาด เพราะสารเคมี
อันตรายเหล่าน้ี สุดท้ายจะไหลลงสู่มหาสมุทร
ของโลก

7

8

9

10

ลดการใชพ้ลังงานเชือ้เพลิง หรอืปรบัเปล่ียนกิจวตัรประจ�าวนั
เพื่อลดปรมิาณคารบ์อนฟุตพริน้ท์ ซึ่งเป็นสาเหตุส�าคัญท�าให้
อุณหภูมขิองมหาสมทุรสงูขึน้ ทะเลเปน็กรด และระดับออกซิเจน
ในทะเลลดลง6

132



สนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใหม ่ๆ เพือ่ใช้
ประโยชน์จากทะเลไม่ท�าร้ายระบบนิเวศและ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น เครือ่งมือประมงที่ใช้
ในการจับสัตว์น�าทีไ่มท่�าลายสิง่แวดล้อมหรอืสตัวน์�า
วัยอ่อน เฉพาะกลุ่มเป้าหมาย การท�าเหมืองแร ่หรอื
ส�ารวจปิโตรเลียมในทะเลทีไ่มท่�าลายสิง่แวดล้อม ฯลฯ

ไม่สนับสนุนกิจกรรมที่ท�าลายระบบนิเวศและ
สิง่แวดล้อมทางทะเล อาท ิการซือ้ขายเครือ่งประดับ
จากสัตว์ทะเล ปะการงั หรอืการเล้ียงสัตว์ทะเล
หายากในตู้ปลา

11

12
รณรงค์และสนับสนุนกิจกรรมการอนุรกัษ์
ทะเลในทุกภาคส่วนให้เห็นผลเป็นรูปธรรม
ที่ชัดเจน

แจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายทางทะเล 
หมายเลขโทรศัพท์ 1696

สรา้งความรูส้ึกรกั หวงแหน และ
เป็นเจ้าของทะเลรว่มกัน

13
14

15

ด่วนด่วน
16961696
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ทะเลไทย 
ได้สร้างความมั่นคงและความมั่งคั่ง

ให้แก่คนไทยอย่างมหาศาลและยาวนาน 
จึงจ�าเป็นอย่างยิ่งที่คนไทยทุกคน

จะต้องร่วมแรงร่วมใจกัน
ในการดูแลรักษาทะเลไทย
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เพราะทะเลไทย

เป็นของ คนไทยทุกคน
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ภาคผนวก



ค�าสั่งคณะกรรมการอ�านวยการและประสานการปฏิบัติ
ตามยุทธศาสตรค์วามมั่นคงแห่งชาติทางทะเล

ที่ 1/2554
เรือ่ง แต่งต้ังคณะอนุกรรมการจัดการความรูเ้พือ่ผลประโยชน์แหง่ชาติทางทะเล (อจชล.)

ส�าเนา

 ตามที่ คณะรฐัมนตร ีมีมติเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 เห็นชอบการจัดต้ัง
คณะอนุกรรมการจัดการความรูเ้พื่อผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล (อจชล.) เพื่อท�าหน้าที่
เสนอแนะทางวิชาการเก่ียวกับนโยบาย มาตรการ แผนงานหรอืโครงการที่เก่ียวข้องกับ
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และเพ่ือความมัน่คงของชาติทางทะเลในทุกด้าน โดยให้เป็น
คณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการอ�านวยการและประสานการปฏิบัติตามนโยบาย
ความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล น้ัน
 โดยท่ี ได้มกีารปรบัปรุงกฎกระทรวงแบง่สว่นราชการส�านักงานสภาความมัน่คงแห่งชาติ 
มีผลท�าให้ค�าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการต่าง ๆ ซึ่งมีองค์ประกอบตาม
โครงสรา้งเดิมต้องมกีารปรบัเปล่ียนให้เปน็ไปตามกฎกระทรวงฯ ดังน้ัน เพือ่ให้องค์ประกอบ
ของคณะอนุกรรมการสมบูรณ์ จึงเห็นสมควรให้มีการปรับปรุงองค์ประกอบและ
อ�านาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการดังกล่าว
 อาศัยอ�านาจตามค�าสั่งสภาความมั่นคงแห่งชาติ ที่ 3/2554 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2554 เรือ่ง แต่งต้ังคณะกรรมการอ�านวยการและประสานการปฏิบติัตามยุทธศาสตร์
ความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล จึงให้ยกเลิกค�าสั่งคณะกรรมการอ�านวยการและประสาน
การปฏิบัติตามนโยบายความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล ท่ี 2/2553 และแต่งต้ังคณะ
อนุกรรมการจัดการความรูเ้พ่ือผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล (อจชล.) โดยม ีองค์ประกอบ
และอ�านาจหน้าที ่ดังน้ี

องค์ประกอบ
1.  พลเรอืตร ีศิรวิัฒน์ ธนะเพทย์   ประธานอนุกรรมการ
2.  รศ.ดร.ศรณัย์ เพ็ชรพ์ิรุณ    รองประธานอนุกรรมการ
3.  รองเลขาธกิารสภาความมั่นคงแห่งชาติ  รองประธานอนุกรรมการ
4.  พลเรอืเอก ถนอม เจรญิลาภ   อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
5.  ศ.ดร.สมปอง สุจรติกุล    อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
6.  ศ.ดร.ทวีศักด์ิ ปิยะกาญจน์    อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
7.   ดร.เทพ เมนะเศวต     อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
8.  รศ.ดร.พิพัฒน์ ต้ังสืบกุล    อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
9.  นายจารุอุดม เรอืงสุวรรณ    อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
10. พลเรอืตร ีจุมพล ลุมพิกานนท์   อนุกรรมการ
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11.  ศ.ดร.ชุมพร ปัจจุสานนท์     อนุกรรมการ
12.  เรอืตร ีปรชีา เพ็ชรวงศ์     อนุกรรมการ
13.  นายอนุวัฒน์ นทีวัฒนา     อนุกรรมการ
14.  ดร.พรชัย ด่านวิวัฒน์     อนุกรรมการ
15.  ดร.วิชาญ ศิรชิัยเอกวัฒน์     อนุกรรมการ
16.  นายโกมล จิรชัยสุทธกิุล     อนุกรรมการ
17.  ดร.สมิท ธรรมเชื้อ      อนุกรรมการ
18.  ดร.ปรมิ มาศรนีวล     อนุกรรมการ
19.  ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ    อนุกรรมการ
20. ผู้แทนส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  อนุกรรมการ
21.  ผู้แทนส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ  อนุกรรมการ
       เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
22.  ผู้แทนกรมยุทธศึกษาทหารเรอื    อนุกรรมการ
23.  ผู้แทนศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรกัษา  อนุกรรมการ
       ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 
24.  ผู้อ�านวยการส�านักยุทธศาสตรค์วามมั่นคง  อนุกรรมการ
       กิจการชายแดนและประเทศรอบบ้าน
       ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
25.  ผู้แทนส�านักยุทธศาสตรค์วามมั่นคง   อนุกรรมการ
       กิจการชายแดนและประเทศรอบบ้าน
       ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
26.  ผู้ทรงคุณวุฒิหรอืผู้แทนส่วนราชการที่เก่ียวข้อง  อนุกรรมการ
27.   รศ.ดร.เผดิมศักด์ิ จารยะพันธุ ์    อนุกรรมการและเลขานุการ
28.  นางพวงทอง อ่อนอุระ     อนุกรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ
29.  ผู้แทนส�านักยุทธศาสตรค์วามมั่นคง   ผู้ช่วยเลขานุการ
       กิจการชายแดนและประเทศรอบบ้าน   
       ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
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อ�านาจหน้าที่

 1. เสนอแนะและให้ค�าแนะน�าทางวิชาการเก่ียวกับนโยบาย ยุทธศาสตร ์มาตรการ 
แผนงานหรอืโครงการใด ๆ ที่เก่ียวข้องกับผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เพื่อความมั่นคง
ของชาติและการรกัษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ในทุกด้านของภาครฐั ภาคเอกชน
หรอืภาคประชาชน เพ่ือให้การปฏิบติันโยบาย ยุทธศาสตร ์มาตรการ แผนงาน หรอืโครงการ
เป็นไปอย่างบูรณาการสอดคล้องกัน มีการประสานงานกันและมีประสิทธภิาพ

 2. ติดตามและประเมนิผลในการปฏิบติัตามนโยบาย ยุทธศาสตร ์มาตรการ แผนงาน
หรอืโครงการใด ๆ ที่เก่ียวข้องกับผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

 3. ประสานงานกับหน่วยงานของรฐั ภาคเอกชน หรอืองค์กรประชาชนที่เก่ียวข้อง
กับผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เพื่อขอข้อมูลเก่ียวกับนโยบาย ยุทธศาสตร ์ มาตรการ 
แผนงานหรอืโครงการใด ๆ ที่เก่ียวข้องกับผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
 4. ด�าเนินการศึกษารูปแบบและให้ข้อเสนอแนะในการจัดต้ังองค์กรอิสระหรอืองค์กร
ในรูปแบบท่ีเหมาะสม  เพื่อท�าหน้าท่ีก�ากับดูแลผลประโยชน์ของชาติทางทะเลทั้งหมด
อย่างบูรณาการ
 5. ด�าเนินการให้มกีารตรากฎหมายกลางขึน้ใชบั้งคับ เพือ่รกัษาผลประโยชน์ของชาติ
ทางทะเล ซึ่งกฎหมายดังกล่าวต้องไม่ซ�าซ้อนกับกฎหมายอ่ืนที่มีอยู่แล้ว
 6. ด�าเนินการตามทีค่ณะกรรมการอ�านวยการและประสานการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์
ความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล (อปท.) หรอืเลขาธกิารสภาความมั่นคงแห่งชาติ/ประธาน
กรรมการอ�านวยการและประสานการปฏิบติัตามยุทธศาสตรค์วามมัน่คงแห่งชาติทางทะเล
มอบหมาย
 7. แต่งต้ังคณะท�างานเพื่อปฏิบัติงานอ่ืนใดตามที่ประธานมอบหมาย

ทั้งน้ี  ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป
 สั่ง ณ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2554
               

(ลงนาม)  ถวิล เปล่ียนศร ี 
(นายถวิล เปล่ียนศร)ี

เลขาธกิารสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ประธานกรรมการอ�านวยการและ

ประสานการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์
ความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล
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 ตามท่ี มีค�าสั่งคณะกรรมการอ�านวยการและประสานการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์
ความมัน่คงแห่งชาติทางทะเล (อปท.) ท่ี 1/2554 ลงวนัท่ี 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 เรือ่ง แต่งต้ัง
คณะอนุกรรมการจัดการความรูเ้พื่อผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล (อจชล.) เพื่อท�าหน้าที่
เสนอแนะทางวิชาการเก่ียวกับนโยบาย มาตรการ แผนงานในทุกด้าน หรอืโครงการ  
ที่เก่ียวข้องกับผลประโยชน์ของชาติทางทะเลและเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล น้ัน
 เพือ่ให้คณะอนุกรรมการจัดการความรูเ้พ่ือผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล (อจชล.) 
ท�าหน้าท่ีเสนอแนะทางวชิาการได้อยา่งมปีระสิทธภิาพและครบถ้วนในทกุด้านของการรกัษา
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ดังน้ัน จึงเห็นสมควรให้มีการเพิ่มเติมองค์ประกอบของ
คณะอนุกรรมการจัดการความรูเ้พื่อผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล (อจชล.)
 อาศยัอ�านาจตามค�าสัง่สภาความมัน่คงแห่งชาติ ท่ี 3/2554 ลงวันที ่11 กรกฎาคม 2554 
เรือ่ง แต่งต้ังคณะกรรมการอ�านวยการและประสานการปฏิบติัตามยุทธศาสตรค์วามมัน่คง
แห่งชาติทางทะเล (อปท.) จึงให้แต่งต้ังคณะอนุกรรมการจัดการความรูเ้พื่อผลประโยชน์
แห่งชาติทางทะเล (อจชล.) เพิ่มเติม ดังน้ี

 1. นายอนุวัฒน์ นทีวัฒนา   รองประธานอนุกรรมการ
 2. ผู้แทนกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ  อนุกรรมการ
 3. ผู้แทนกรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝั่ ง อนุกรรมการ

    ทั้งน้ี  ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป
   สั่ง ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ส�าเนา
ค�าสั่งคณะกรรมการอ�านวยการและประสานการปฏิบัติ

ตามยุทธศาสตรค์วามมั่นคงแห่งชาติทางทะเล
ที่ 4/2554

เรือ่ง แต่งต้ังคณะอนุกรรมการจัดการความรูเ้พื่อผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล 
(อจชล.) เพิ่มเติม

 

 (ลงนาม) พลต�ารวจเอก  วิเชียร พจน์โพธิศ์รี
         (วิเชียร พจน์โพธิศ์ร)ี

เลขาธกิารสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ประธานกรรมการอ�านวยการและ

ประสานการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์
ความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล
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ส�าเนา
ค�าสั่งคณะกรรมการอ�านวยการและประสานการปฏิบัติ

ตามยุทธศาสตรค์วามมั่นคงแห่งชาติทางทะเล
ที่ 2/2555

เรือ่ง แต่งต้ังคณะอนุกรรมการด้านการให้ความรูเ้ก่ียวกับผลประโยชน์และ
ความมั่นคงของชาติทางทะเล

 ตามที ่ค�าสัง่คณะกรรมการอ�านวยการและประสานการปฏิบัติตามนโยบายความมัน่คง
แห่งชาติทางทะเล ที่  5/2553 ลงวันท่ี 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 เรื่อง แต่งต้ัง
คณะอนุกรรมการด้านการให้ความรูเ้ก่ียวกับผลประโยชน์และความมัน่คงของชาติทางทะเล 
เพ่ือสนับสนุนการด�าเนินงานของคณะอนุกรรมการจัดการความรูเ้พือ่ผลประโยชน์แห่งชาติ
ทางทะเล (อจชล.) ให้เปน็ไปอยา่งมปีระสิทธภิาพและบงัเกิดผลเปน็รูปธรรม ในการเผยแพร่
ความรูเ้ก่ียวกับประโยชน์และความมั่นคงของชาติทางทะเล น้ัน
 โดยที ่ ได้มกีารปรบัปรุงกฎกระทรวงแบ่งสว่นราชการส�านักงานสภาความมัน่คงแห่งชาติ 
มีผลท�าให้ค�าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการต่าง ๆ ซึ่งมีองค์ประกอบตาม
โครงสรา้งเดิมต้องมกีารปรบัเปล่ียนให้เปน็ไปตามกฎกระทรวงฯ รวมทัง้เพือ่ให้มีการขับเคล่ือน
ยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติทางทะเลไปสู่การปฏิบัติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
จึงเห็นสมควรให้มกีารปรบัปรุงองค์ประกอบและอ�านาจหน้าทีข่องคณะอนุกรรมการดังกล่าว
 อาศัยอ�านาจตามค�าสั่งสภาความมั่นคงแห่งชาติ ที่ 3/2554 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2554 เรือ่งแต่งต้ังคณะกรรมการอ�านวยการและประสานการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์
ความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล (อปท.) จึงให้ยกเลิกค�าสั่งคณะกรรมการอ�านวยการและ
ประสานการปฏิบัติตามนโยบายความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล ที่ 5/2553 และให้แต่งต้ัง
คณะอนุกรรมการด้านการให้ความรูเ้ก่ียวกับผลประโยชน์และความมัน่คงของชาติทางทะเล 
โดยมีองค์ประกอบและอ�านาจหน้าที่ ดังน้ี
องค์ประกอบ
1.   พลเรอืตร ีจุมพล ลุมพิกานนท์  ประธานอนุกรรมการ
2.  พลเรอืเอก นิตย์ ศรสีมวงษ์   อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
3.   ดร.ป่ินสกัก์ สุรสัวดี     อนุกรรมการกรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝั่ ง
4.   นาวาเอก อภิชัย สมพลกรงั  อนุกรรมการกรมยุทธการทหารเรอื
5.   นาวาเอก ภุชงค์ ประดิษฐธรีะ  อนุกรรมการกรมยุทธศึกษาทหารเรอื
6.   นาวาเอก กิตติพงษ์ จันทรส์มบูรณ์ อนุกรรมการสถาบันเทคโนโลยีปอ้งกันประเทศ
      กระทรวงกลาโหม
7.   นาวาโท เกษม เนียมฉาย   อนุกรรมการสถาบันเทคโนโลยีปอ้งกันประเทศ
      กระทรวงกลาโหม
8.   พันต�ารวจเอก วีรวิทย์ โปรง่จันทึก อนุกรรมการกองบังคับการต�ารวจน�า
9.   ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ  อนุกรรมการ
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10.  ผู้แทนกระทรวงศึกษาธกิาร   อนุกรรมการ
11.   ผู้แทนส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ อนุกรรมการ
       เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
12.   ผู้แทนกรมเจ้าท่า     อนุกรรมการ
13.   ผู้แทนกรมประชาสัมพันธ ์   อนุกรรมการ
14.   ผู้ทรงคุณวุฒิหรอืผู้แทนส่วนราชการที่เก่ียวข้อง อนุกรรมการ
15.   นางพวงทอง อ่อนอุระ    อนุกรรมการและเลขานุการกรมประมง
16.   นาวาเอก สมเจตน์ คงรอด   อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ (1)
       ส�านักงานพระธรรมนูญทหารเรอื
17.    นาวาเอก เกียรติยุทธ เทียนสุวรรณ  อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ (2)
       กรมยุทธศึกษาทหารเรอื
18.   ผู้แทนส�านักยุทธศาสตรค์วามมั่นคง  อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ (3)
        กิจการชายแดนและประเทศรอบบ้าน
        ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ    
อ�านาจหน้าที่
 1. ศึกษา วางแผน และก�าหนดแนวทางในการให้ความรู ้ความเข้าใจและการสรา้ง
ความตระหนักรูเ้ก่ียวกับผลประโยชน์และความมัน่คงของชาติทางทะเล ให้แก่ผูท้ีม่สีว่นเก่ียวขอ้ง
กับการใช้ประโยชน์จากทะเล
 2. จัดท�าสื่อและกิจกรรมในการเผยแพรค่วามรูเ้ก่ียวกับผลประโยชน์และความม่ันคง
ของชาติทางทะเล
 3. รายงานผลการด�าเนินงานต่อคณะกรรมการอ�านวยการและประสานการปฏิบัติ
ตามยุทธศาสตรค์วามมั่นคงแห่งชาติทางทะเล (อปท.) และคณะอนุกรรมการจัดการความรู้
เพื่อผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล (อจชล.)
 4. ด�าเนินการตามทีค่ณะกรรมการอ�านวยการและประสานการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์
ความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล (อปท.) หรอืเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ/ประธาน
กรรมการอ�านวยการและประสานการปฏิบัติตามยุทธศาสตรค์วามมั่นคงแห่งชาติทางทะเล 
หรอืคณะอนุกรรมการจัดการความรูเ้พื่อผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล (อจชล.) มอบหมาย

ทั้งน้ี  ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

 (ลงนาม) พลต�ารวจเอก  วิเชียร พจน์โพธิศ์รี
           (วิเชียร พจน์โพธิศ์ร)ี

เลขาธกิารสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ประธานกรรมการอ�านวยการและ

ประสานการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์
ความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล
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