
๔. ยทุธศาสตรค์วามมนัคงแห่งชาติทางทะเล 

 จากการประเมนิสถานการณ์ภยัคุกคามความมนัคงทางทะเล และการวเิคราะห์พลงัอํานาจ

ของชาตเิพอืผนึกพลงัภาคส่วนทเีกยีวขอ้งร่วมดําเนินการให้บรรลุวสิยัทศัน์ และผลประโยชน์ของชาตทิาง

ทะเล รวมทงักําหนดกรอบแนวทางดําเนินการให้สอดคล้องกบัวตัถุประสงคข์องชาตทิางทะเลดงักล่าว แผน

ความมันคงแห่งชาติทางทะเลฉบับนี จึงได้กําหนดประเด็นยุทธศาสตร์ดําเนินการทีสําคัญ รวม ๖ 

ยุทธศาสตร ์ดงันี 

 ยทุธศาสตรที์ ๑ การพฒันาศกัยภาพความมนัคงของชาติทางทะเล  

        มแีนวทางดาํเนินการทสีาํคญั ๕ แนวทาง ไดแ้ก่ 

 ๑. ใช้พลังอํานาจของชาติทังมวลในการจดัการกับภัยคุกคามทีเป็นรฐั ด้วยแนวคิดเชิง

ป้องกนั                    และป้องปราม  

 ๒. เสรมิสรา้งและพฒันากําลงัทางเรอืใหส้อดคลอ้งกบัพลงัอํานาจอนืๆ ของชาตโิดยให้อยูใ่น

ระดบัทเีหมาะสมและเพยีงพอต่อการเปลยีนแปลงของดุลกําลงัในภมูภิาค  

 ๓. พฒันาความร่วมมอืและความเข้าใจอนัดกีบัหน่วยงานทางทะเลของประเทศเพอืนบ้าน

และมติรประเทศในทุกระดบั สนับสนุนให้มกีารฝึก การลาดตระเวนร่วม การแลกเปลยีนข้อมูลข่าวสารทาง

ทะเลและกิจกรรมอนืๆ ทเีอือให้เกิดช่องทางการติดต่อสอืสารและการสร้างความสมัพันธ์ทีดีระหว่างกัน 

รวมทังสนับสนุนภารกิจการรกัษาสันติภาพทีเหมาะสมทังในระดบัภูมิภาคและในระดบัโลก โดยเฉพาะ

ภายใตก้รอบของอาเซยีนและองคก์ารสหประชาชาต ิ 

 ๔. ส่งเสรมิความสมัพนัธ ์ความเขา้ใจ ความไวเ้นือเชอืใจระหว่างประเทศ และความร่วมมอื

กับประเทศเพือนบ้านทงัในและนอกภูมิภาค เพือลดความขดัแย้งและแรงกดดนัต่อการใช้กําลงัและขีด

ความสามารถทางทหารโดยไม่จําเป็น รวมถึงแสดงบทบาททีสร้างสรรค์ในการยุติความขดัแย้งระหว่าง

ประเทศ  

 ๕. ผนึกพลงัอํานาจแห่งชาติทังมวลในการเร่งรดัการแก้ไขปัญหาเขตแดนทางทะเลกับ

ประเทศเพอืนบา้นใหบ้รรลุผลโดยเรว็ โดยเน้นการเจรจาทางการเมอืงและการทูต เพอืให้สามารถตกลงแบ่ง

เขตแดนทางทะเลกนัไดท้งัหมดหรอืใหเ้หลอืพนืทขีดัแยง้น้อยทสีุด  

 ยทุธศาสตรที์ ๒ การคุ้มครองการใช้ประโยชน์จากทะเล 

       มแีนวทางดาํเนินการทสีาํคญั ๖ แนวทาง ไดแ้ก่ 

 ๑. เจรจา สรา้งความสมัพนัธ์ และความเขา้ใจกบัประเทศทใีช้ความรุนแรงในการบงัคบัใช้

กฎหมายเพอืสรา้งมาตรการและกลไกระหว่างประเทศในการระงบัการกระทําอนัรุนแรงทจีะเกิดกบัเรอืและ

ประชาชนของประเทศไทย ตลอดจนเพอืเป็นช่องทางในการคุม้ครองและช่วยเหลอืผูท้ไีดร้บัความเดอืดรอ้น 



 ๒. ดําเนินการทางการทูตและการทหารเพอืสนับสนุนความร่วมมอืระหว่างประเทศในการ

จดัการกบัประเดน็ปัญหาโจรสลดั พรอ้มกบัสนับสนุนเรอืไทยและเรอืทขีนส่งสนิค้าไทยทตี้องผ่านพนืทเีสยีง

ภยัใหม้มีาตรการในการป้องกนัตนเองและใชป้ระโยชน์จากกองกําลงันานาชาตทิอียูใ่นพนืท ี 

 ๓. เสรมิสรา้งและพฒันาระบบตรวจการณ์ เฝ้าตรวจตดิตาม ควบคุมเรอื และพสิูจน์ทราบ

เป้าหมายต่างๆ ทางทะเล ใหไ้ดอ้ยา่งรวดเรว็และมปีระสทิธภิาพ เพอืปกป้องและรกัษาอํานาจอธปิไตย บรูณ

ภาพแห่งดนิแดนและสทิธอิธปิไตยทางทะเลจากภยัคุกคามทุกรปูแบบ รวมทงัเพอืเสรมิสรา้งความมนัคงใน

การควบคุมกจิกรรมทางทะเลการบงัคบัใชก้ฎหมาย การใหค้วามคุม้ครอง และความปลอดภยั  

 ๔. ในเรอืงภยัพบิตั ิสาธารณภยั และภยัธรรมชาต ิใหม้กีารปรบัปรุงและพฒันาองคก์ร กลไก

เครอืงมือ ขีดความสามารถ ความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าทีรฐักับประชาชน และความร่วมมือระหว่าง

ประเทศตลอดจนการเชอืมระบบฐานขอ้มูลแบบบูรณาการ และการเตือนภยัล่วงหน้าในทุกระดบั เพอืให้มี

การติดตาม ค้นหาช่วยเหลือบรรเทา ฟืนฟู และเยยีวยาผู้ประสบภยัทางทะเลอย่างมปีระสิทธิภาพตาม

มาตรฐานสากล ตลอดจนสรา้งและแสวงหากลไก เพอืประสานความรว่มมอืกบันานาประเทศ  

 ๕. พฒันาขดีความสามารถของประเทศในด้านการแลกเปลยีนข่าวสาร การข่าวกรองการ

แจง้เตอืนภยัล่วงหน้า การตรวจการณ์ การสกดักนั ควบคู่กบัการแสวงหาและใชป้ระโยชน์จากความร่วมมอื

ระหว่างประเทศ ในการรบัมอืกบัภยัคุกคามความมนัคงใหไ้ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและทนัต่อสถานการณ์  

 ๖. นําประเดน็เรอืงความมนัคงและความปลอดภยัทางทะเลเขา้สู่เวทรีะหว่างประเทศต่างๆ

โดยเฉพาะความร่วมมอืในกลุ่มประเทศอาเซียน เพือสนับสนุนการสร้างมาตรการ เครอืงมอื และความ

ร่วมมอืด้านอนืๆในการให้ความช่วยเหลอืทางทะเลร่วมกนั ตลอดจนการเตรยีมความพรอ้มของหน่วยงาน

ของไทยในการเขา้ไปมส่ีวนรว่มในความรว่มมอืนี  

 ยทุธศาสตรที์ ๓ การสรา้งความสงบเรียบร้อย และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทะเล 

        มแีนวทางดาํเนินการทสีาํคญั ๗ แนวทาง ไดแ้ก่ 

 ๑. ส่งเสรมิให้มกีารพฒันา การอํานวยความสะดวก และการเชอืมโยงเสน้ทางคมนาคมทาง

ทะเล                  ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศและความร่วมมอืทังในและระหว่าง

ประเทศ 

 ๒. ส่งเสรมิความร่วมมอืในการสรา้งเครอืข่ายคมนาคมขนส่ง การประมง และการท่องเทยีว

ทางทะเลรวมถงึใหม้กีารบรหิารจดัการ และใชป้ระโยชน์จากทะเลอยา่งมปีระสทิธภิาพและมคีวามปลอดภยั 

 ๓. ส่งเสรมิและสนับสนุนกจิการพาณิชยนาว ีเพอืเป็นการสรา้งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ

และสนับสนุนภารกจิดา้นความมนัคงในภาวะไม่ปกต ิโดยกําหนดให้มกีรอบมาตรฐานและการสรา้งแรงจงูใจ

ทชีดัเจน 

และเหมาะสม อาทิ การส่งเสริมการลงทุน การลดภาษี เป็นต้น ตลอดจนมีการส่งเสริมการแสวงหา

ผลประโยชน์ทางเศรษฐกจิทงัในและนอกน่านนําทมีทีศิทาง ชดัเจน และมปีระสทิธภิาพ  



 ๔. การดําเนินกจิกรรมเพอืแสวงหาประโยชน์จากทะเล ทงักจิกรรมของภาครฐัและกจิกรรม

ของภาคเอกชน จะต้องคํานึงถึงสิทธ ิความเป็นธรรม และวัฒนธรรมของชุมชนในพืนที รวมทังการให้

ความสาํคญั 

 ๕. หน่วยงานทเีกยีวขอ้งกบัการรกัษาผลประโยชน์ของชาตทิางทะเลต้องจดัให้มมีาตรการ

เชงิป้องกนั และมาตรการแก้ไขปัญหาความขดัแยง้อนัเกดิจากการใช้ทรพัยากรทางทะเลอย่างสนัตวิธิแีละ

เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย 

 ๖. จดัระเบียบการบรหิารจดัการประโยชน์และการดําเนินกจิกรรมทางทะเลอย่างโปร่งใสมี

ประสิทธิภาพ เป็นธรรม สมดุล และยงัยืน เพือให้การดําเนินการหรอืกิจกรรมของทุกภาคส่วนในการ

แสวงหาประโยชน์จากทะเล เป็นไปด้วยความเรยีบรอ้ย บนพนืฐานของการเคารพสทิธ ิมคีวามเป็นธรรมต่อ

ชุมชนในพนืทแีละส่งผลกระทบเชงิลบน้อยทสีุดต่อสงิแวดลอ้มทางทะเล  

 ๗. ให้มกีารกําหนดเขตพนืทปีกครองทางทะเล เพอืให้การบงัคบัใชก้ฎหมายเป็นไปอย่างมี

ประสทิธภิาพ  

 ยุทธศาสตรที์ ๔ การสร้างความสมดุลและยงัยืนของทรพัยากรและสิงแวดล้อมทาง

ทะเล 

       มแีนวทางดาํเนินการทสีาํคญั ๗ แนวทาง ไดแ้ก่ 

 ๑. ผลกัดนัเรอืงการคํานึงถึงสงิแวดล้อมให้เป็นปัจจยัสําคญัในกระบวนการทางนโยบาย

ยุทธศาสตร ์และการดําเนินการทเีกยีวข้องกบัทะเล รวมทงัมมีาตรการเชงิรุกในการสร้างความสมดุลและ                

ความยงัยนื 

 ๒. สนับสนุนและส่งเสรมิให้ภาคประชาชนเขา้มามสี่วนร่วมในกระบวนการทางนโยบายและ

การดาํเนินกจิกรรมต่างๆ ของภาครฐัตามกฎหมายและรฐัธรรมนูญบญัญตัไิว้  

 ๓. สนับสนุนสทิธชุิมชนในการจดัการทรพัยากร และส่งเสรมิให้ภาคประชาชนเขา้มามสี่วน

ร่วมในการเฝ้าระวงั และดูแลรกัษาสงิแวดลอ้มในพนืทขีองตน ตลอดจนสรา้งความตระหนักรูถ้งึผลกระทบ

จากการทาํลายทรพัยากรและสงิแวดลอ้ม  

 ๔. หน่วยงานและภาคส่วนต่างๆ ของรฐัทเีกยีวขอ้งและมอีํานาจหน้าท ีจะต้องดาํเนินการใน

การบงัคบัใช้กฎหมายอย่างเคร่งครดั โปร่งใส และมคีวามเป็นธรรม เพือหยุดยงัการสร้างผลกระทบต่อ

สงิแวดลอ้มทางทะเล รวมทงัสรา้งขดีความสามารถในการจดัการกบัมลพษิทเีกดิขนึไดอ้ยา่งทนัท่วงท ี 

 ๕. หน่วยงานทเีกยีวข้องจะต้องมมีาตรการในการควบคุมการแสวงหาประโยชน์จากทะเล

อย่างเขม้งวดทงัจากหน่วยงานภาครฐัและภาคเอกชน โดยเฉพาะธุรกจิทแีสวงหาผลประโยชน์จากทะเลต้อง

มกีารจดัระเบยีบและสร้างจติสํานึก รวมถึงส่งเสรมิให้มกีารดําเนินการในลกัษณะทสีมดุลต่อทงัชุมชนและ

สงิแวดลอ้ม  



 ๖. หน่วยงานหรอืองค์กรทีมีหน้าทีดูแลสิงแวดล้อมทางทะเลต้องเร่งรดัดําเนินการให้มี

กฎหมายทีเกียวข้องกับสิงแวดล้อมทางทะเลทีชัดเจนและมีลักษณะบูรณาการ ตลอดจนมีมาตรการที

เดด็ขาดและเป็นธรรม  

 ๗. สร้างและใช้ประโยชน์จากความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยงิในกรอบ

ความร่วมมอืของกลุ่มประเทศอาเซยีน เอเปค และความร่วมมอืภายใต้อนุสญัญาต่างๆ ซงึไทยเป็นรฐัภาค ี

เพอืส่งเสรมิความรว่มมอืในการปกป้อง รกัษา และฟืนฟูทรพัยากรและสงิแวดลอ้มทางทะเล  

 ยุทธศาสตร์ที ๕ การพัฒนาทรพัยากรมนุษย์ องค์ความรู้  และความตระหนักรู้ 

ความสาํคญัของทะเล 

       มแีนวทางดาํเนินการทสีาํคญั ๕ แนวทาง ไดแ้ก่ 

 ๑. ให้จดัตงัองค์กร หรอืสถาบนัททีําหน้าทศีึกษา ค้นควา้ วจิยั และจดัการความรูเ้กยีวกบั

ทะเลในรปูแบบทเีหมาะสม เพอืเป็นศูนยก์ลางขอ้มลูเชงิวชิาการทางทะเล สมทุรศาสตร ์ธรณีวทิยา ชวีวทิยา

ทางทะเลและอุตุนิยมวทิยาทางทะเล  

 ๒. รณรงค์ ให้ความรู ้การศกึษา และประชาสมัพนัธ์กบัประชาชนและผู้ทมีสี่วนไดส้่วนเสยี

ให้ตระหนักถงึความสําคญัและการใชป้ระโยชน์จากทะเลอย่างยงัยนืและเหมาะสม รวมทงัเปิดโอกาสให้เขา้

มามสี่วนร่วมในการปกป้องและรกัษาความมนัคงทางทะเล  

 ๓. เร่งรดัการพัฒนาบุคลากรทีมีความเชียวชาญด้านการบริหารจดัการทางทะเลด้าน

นโยบายและยทุธศาสตรท์างทะเล ดา้นกฎหมายระหว่างประเทศทเีกยีวขอ้งกบัทางทะเล ดา้นทรพัยากรและ

สงิแวดลอ้มทางทะเล และสาขาอนืๆ ทเีกยีวขอ้งกบัทางทะเลใหเ้พยีงพอ  

 ๔. เสรมิสรา้งศกัยภาพของคน ชุมชน พนืทบีรเิวณชายฝังทะเลและเกาะแก่ง รวมทงัพฒันา

และจดัตงัอาสาสมคัรในการปกป้องผลประโยชน์ของชาตทิางทะเล  

 ๕. ใหม้กีารศกึษาวจิยัทางวชิาการเพอืเสรมิสรา้งองคค์วามรูใ้นมติดิา้นความมนัคงทางทะเล

เพอืสนบัสนุนการขบัเคลอืนแผนความมนัคงแห่งชาตทิางทะเลไปสู่การปฏบิตัใินทุกระดบั  

 ยทุธศาสตรที์ ๖ การบริหารจดัการผลประโยชน์ของชาติทางทะเลโดยองคก์รของรฐั 

 มแีนวทางดาํเนินการทสีาํคญั ๗ แนวทาง ไดแ้ก่ 

 ๑. ให้มกีารดําเนินการเพอืรองรบัการเขา้เป็นภาคอีนุสญัญาสหประชาชาตวิ่าดว้ยกฎหมาย

ทะเล ค.ศ.๑๙๘๒ รวมถงึให้มกีารพจิารณาเขา้เป็นภาคสีนธสิญัญาหรอืความตกลงระหว่างประเทศอืนๆ ที

เกยีวขอ้งกบัทะเลโดยเรว็โดยคาํนึงถงึผลประโยชน์ของชาตอิย่างรอบคอบทุกดา้น  

 ๒. ตดิตามและเร่งรดัการพฒันากฎ ระเบยีบ แผน หรอืกฎหมายภายในอนืๆ เพอืรองรบัและ

สนับสนุนสทิธปิระโยชน์ของรฐั และการปฏบิตังิานของเจา้หน้าทใีนพนืททีางทะเล โดยให้สอดคลอ้งกบัหลกั

กฎหมายและพนัธกรณรีะหว่างประเทศ รวมทงัใหม้คีวามสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ทเีปลยีนไป  



 ๓. ใหส้่วนราชการและหน่วยงานทเีกยีวขอ้งนําแผนความมนัคงแห่งชาตทิางทะเลไปปฏบิตัิ

อย่างมปีระสทิธภิาพ โดยเร่งดําเนินการจดัทําแผนงาน โครงการ และงบประมาณรองรบั รวมทงักําหนด

มาตรการทสีาํคญั  

 ๔. ให้จดัตงัหน่วยงานทมีหีน้าทรีบัผดิชอบในการดูแลและรกัษาผลประโยชน์ของชาตทิาง

ทะเลทมีอีํานาจตามกฎหมายในการสงัการ และการบูรณาการความร่วมมอืระหว่างหน่วยงานทเีกยีวขอ้งกบั

การรกัษาผลประโยชน์ของชาตทิางทะเล ใหเ้ป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ  

 ๕. ใหห้น่วยงานหรอืองคก์รในระดบัทอ้งถนิ สนับสนุนดว้ยการจดัทําแผนงาน โครงการและ

งบประมาณ เพอืดําเนินการตามแผนความมนัคงแห่งชาตทิางทะเล  

 ๖. ให้มภีาคเีครอืข่ายสนับสนุนการนําแผนความมนัคงแห่งชาติทางทะเลไปปฏบิตัิโดยให้

ภาควชิาการ ภาคเอกชน และภาคประชาชนเขา้มามสี่วนร่วมในการดําเนินการ  

 ๗. ใหม้กีลไกและระบบการประเมนิผลทมีปีระสทิธภิาพ โดยการสรา้งดชันีชวีดัความสําเรจ็

เพอืตดิตาม ประสานงาน ประเมนิผล และปรบัปรุงพฒันาการปฏบิตัติามแผนความมนัคงแห่งชาตทิางทะเล

อยา่งต่อเนืองเป็นรปูธรรม  

ความสอดคล้องระหว่างแผนยุทธศาสตร์เงนิทุนฯในยุทธศาสตร์ที ๓ ข้อที ๑ ๒และ๓              

ในด้านการเชอืมโยงเส้นทางคมนาคมทางทะเล การสร้างเครอืข่ายคมนาคมขนส่ง การประมง และการ

ท่องเทยีวทางทะเลรวมถงึใหม้กีารบรหิารจดัการ และใชป้ระโยชน์จากทะเลอย่างมปีระสทิธภิาพและมคีวาม

ปลอดภัย ส่งเสรมิและสนับสนุนกิจการพาณิชยนาวี เพือเป็นการสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและ

สนับสนุนภารกจิดา้นความมนัคงในภาวะไม่ปกต ิ ซงึทางเงนิทุนฯต้องพฒันาโครงสรา้งพนืฐานในดา้นต่างๆ 

รองรบันโยบายดงักล่าวและดําเนินการประชาสมัพนัธ์ ทําการตลาด เพือส่งเสรมิการขยายตวัด้านพาณิชย

นาว ี 

 

 

 

 

 

 

 

 


