
ยุทธศาสตร์ความม่ันคงแห่งชาติทางทะเล 

 จากการประเมินสถานการณ์ภัยคุกคามความมั่นคงทางทะเล และการวิเคราะห์พลังอำนาจของชาติ 
เพ่ือผนึกพลังภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์ และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล รวมทั้ง
กำหนดกรอบแนวทางดำเนินการให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของชาติทางทะเลดังกล่าว  แผนความมั่นคง
แห่งชาติทางทะเลฉบับนี้ จึงได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ดำเนินการที่สำคัญ รวม ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพความม่ันคงของชาติทางทะเล  
          มีแนวทางดำเนินการที่สำคัญ ๕ แนวทาง ได้แก่ 
 ๑. ใช้พลังอำนาจของชาติทั้งมวลในการจัดการกับภัยคุกคามที่เป็นรัฐ ด้วยแนวคิดเชิงป้องกัน
และป้องปราม  
 ๒. เสริมสร้างและพัฒนากำลังทางเรือให้สอดคล้องกับพลังอำนาจอ่ืนๆ ของชาติ โดยให้อยู่ใน
ระดับท่ีเหมาะสมและเพียงพอต่อการเปลี่ยนแปลงของดุลกำลังในภูมิภาค  
 ๓. พัฒนาความร่วมมือและความเข้าใจอันดีกับหน่วยงานทางทะเลของประเทศเพื่อนบ้าน
และมิตรประเทศในทุกระดับ สนับสนุนให้มีการฝึก การลาดตระเวนร่วม การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารทาง
ทะเลและกิจกรรมอื่นๆ ที่เอ้ือให้เกิดช่องทางการติดต่อสื่อสารและการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน รวมทั้ง
สนับสนุน 
ภารกิจการรักษาสันติภาพที่เหมาะสมทั้งในระดับภูมิภาคและในระดับโลก โดยเฉพาะภายใต้กรอบของอาเซียน
และองค์การสหประชาชาติ  
 ๔. ส่งเสริมความสัมพันธ์ ความเข้าใจ ความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างประเทศ และความร่วมมือ
กับประเทศเพื ่อนบ้านทั้งใน และนอกภูมิภาคเพื ่อลดความขัดแย้งและแรงกดดันต่อการใช้กำลังและขีด
ความสามารถทางทหารโดยไม่จำเป็น รวมถึงแสดงบทบาทท่ีสร้างสรรค์ในการยุติความขัดแย้งระหว่างประเทศ  
 ๕. ผนึกพลังอำนาจแห่งชาติทั ้งมวลในการเร่งรัดการแก้ไขปัญหาเขตแดนทางทะเลกับ
ประเทศเพื่อนบ้านให้บรรลุผลโดยเร็ว โดยเน้นการเจรจาทางการเมือง และการทูตเพื่อให้สามารถตกลงแบ่ง
เขตแดนทางทะเลกันได้ท้ังหมดหรือให้เหลือพ้ืนที่ขัดแย้งน้อยที่สุด  

 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การคุ้มครองการใช้ประโยชน์จากทะเล 
       มีแนวทางดำเนินการที่สำคัญ ๖ แนวทาง ได้แก่ 
 ๑. เจรจา สร้างความสัมพันธ์ และความเข้าใจกับประเทศที่ใช้ความรุนแรงในการบังคับใช้
กฎหมายเพื่อสร้างมาตรการ และกลไกระหว่างประเทศในการระงับการกระทำอันรุนแรงที่จะเกิดกับเรือและ
ประชาชน                 ของประเทศไทย ตลอดจนเพ่ือเป็นช่องทางในการคุ้มครองและช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความ
เดือดร้อน 



 ๒. ดำเนินการทางการทูตและการทหารเพื ่อสนับสนุนความร่วมมือระหว่างประเทศในการ
จัดการกับประเด็นปัญหาโจรสลัด พร้อมกับสนับสนุนเรือไทยและเรือที่ขนส่งสินค้าไทยที่ต้องผ่านพื้นที่เสี่ยงภัยให้
มีมาตรการในการป้องกันตนเองและใช้ประโยชน์จากกองกำลังนานาชาติที่อยู่ในพ้ืนที ่ 
 ๓. เสริมสร้างและพัฒนาระบบตรวจการณ์ เฝ้าตรวจติดตาม ควบคุมเรือ และพิสูจน์ทราบ
เป้าหมายต่างๆ ทางทะเล ให้ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อปกป้องและรักษาอำนาจอธิปไตย บูรณภาพ
แห่งดินแดนและสิทธิอธิปไตยทางทะเลจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมทั้งเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงในการควบคุม
กิจกรรมทางทะเลการบังคับใช้กฎหมาย การให้ความคุ้มครอง และความปลอดภัย  
 ๔. ในเรื่องภัยพิบัติ สาธารณภัย และภัยธรรมชาติ ให้มีการปรับปรุงและพัฒนาองค์กร กลไก 
เครื่องมือ ขีดความสามารถ ความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับประชาชน และความร่วมมือระหว่างประเทศ
ตลอดจนการเชื่อมระบบฐานข้อมูลแบบบูรณาการ และการเตือนภัยล่วงหน้าในทุกระดับ เพื่อให้มีการติดตาม ค้นหา
ช่วยเหลือบรรเทา ฟื้นฟู และเยียวยาผู้ประสบภัยทางทะเลอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล ตลอดจนสร้าง
และแสวงหากลไกเพ่ือประสานความร่วมมือกับนานาประเทศ  
 ๕. พัฒนาขีดความสามารถของประเทศในด้านการแลกเปลี่ยนข่าวสาร การข่าวกรองการแจ้ง
เตือนภัยล่วงหน้า การตรวจการณ์ การสกัดกั้น ควบคู่กับการแสวงหาและใช้ประโยชน์จากความร่วมมือระหว่าง
ประเทศในการรับมือกับภัยคุกคามความมั่นคงให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อสถานการณ์  
 ๖. นำประเด็นเรื ่องความมั่นคงและความปลอดภัยทางทะเลเข้าสู ่เวทีระหว่างประเทศต่างๆ 
โดยเฉพาะความร่วมมือในกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อสนับสนุนการสร้างมาตรการ เครื่องมือ และความร่วมมือด้าน
อ่ืนๆ ในการให้ความช่วยเหลือทางทะเลร่วมกัน ตลอดจนการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานของไทยในการเข้าไป
มีส่วนร่วมในความร่วมมือนี้ 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความสงบเรียบร้อย และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทะเล 
        มีแนวทางดำเนินการที่สำคัญ ๗ แนวทาง ได้แก่ 
 ๑. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาการอำนวยความสะดวก และการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมทาง
ทะเล                  ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศและความร่วมมือทั้งในและระหว่างประเทศ 
 ๒. ส่งเสริมความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายคมนาคมขนส่ง การประมง และการท่องเที่ยวทาง
ทะเลรวมถึงให้มีการบริหารจัดการ และใช้ประโยชน์จากทะเลอย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย 
 ๓. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการพาณิชยนาวี เพื่อเป็นการสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ 
และสนับสนุนภารกิจด้านความมั่นคงในภาวะไม่ปกติ โดยกำหนดให้มีกรอบมาตรฐานและการสร้างแรงจูงใจที่
ชัดเจนและเหมาะสม อาทิ การส่งเสริมการลงทุน การลดภาษี เป็นต้น ตลอดจนมีการส่งเสริมการแสวงหา
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจทั้งในและนอกน่านน้ำที่มีทิศทาง ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ  
 ๔. การดำเนินกิจกรรมเพื่อแสวงหาประโยชน์จากทะเล ทั้งกิจกรรมของภาครัฐและกิจกรรม
ของภาคเอกชนจะต้องคำนึงถึงสิทธิ ความเป็นธรรม และวัฒนธรรมของชุมชนในพื้นท่ีรวมทั้งการให้ความสำคัญ 



 ๕. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลต้องจัดให้มีมาตรการเชิง
ป้องกัน และมาตรการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งอันเกิดจากการใช้ทรัพยากรทางทะเลอย่างสันติวิธี และเป็นธรรม
แก่ทุกฝ่าย 
 ๖. จัดระเบียบการบริหารจัดการประโยชน์ และการดำเนินกิจกรรมทางทะเลอย่างโปร่งใส มี
ประสิทธิภาพ เป็นธรรม สมดุล และยั่งยืน เพื่อให้การดำเนินการหรือกิจกรรมของทุกภาคส่วนในการแสวงหา
ประโยชน์จากทะเล เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บนพื้นฐานของการเคารพสิทธิ มีความเป็นธรรมต่อชุมชนใน
พ้ืนที่และส่งผลกระทบเชิงลบน้อยที่สุดต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเล  
 ๗. ให้มีการกำหนดเขตพื ้นที ่ปกครองทางทะเล เพื ่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างความสมดุลและยั่งยืนของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเล 
       มีแนวทางดำเนินการที่สำคัญ ๗ แนวทาง ได้แก่ 
 ๑. ผลักดันเรื่องการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมให้เป็นปัจจัยสำคัญในกระบวนการทางนโยบาย
ยุทธศาสตร์ และการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับทะเล รวมทั้งมีมาตรการเชิงรุกในการสร้างความสมดุลและความ
ยั่งยืน 
 ๒. สนับสนุนและส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการทางนโยบาย และ
การดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของภาครัฐตามกฎหมายและรัฐธรรมนูญบัญญัติไว้  
 ๓. สนับสนุนสิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากร และส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ใน
การเฝ้าระวัง และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ของตน ตลอดจนสร้างความตระหนักรู้ถึงผลกระทบจากการทำลาย
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  
 ๔. หน่วยงานและภาคส่วนต่างๆ ของรัฐที่เกี่ยวข้องและมีอำนาจหน้าที่จะต้องดำเนินการในการ
บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด โปร่งใส และมีความเป็นธรรม เพื่อหยุดยั้งการสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทาง
ทะเล รวมทั้งสร้างขีดความสามารถในการจัดการกับมลพิษที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที  

 ๕. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องมีมาตรการในการควบคุมการแสวงหาประโยชน์จากทะเลอย่าง
เข้มงวดทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะธุรกิจที่แสวงหาผลประโยชน์จากทะเลต้องมีการจัด
ระเบียบและสร้างจิตสำนึก รวมถึงส่งเสริมให้มีการดำเนินการในลักษณะที่สมดุลต่อทั้งชุมชนและสิ่งแวดล้อม  
 ๖. หน่วยงานหรือองค์กรที่มีหน้าที่ดูแลสิ่งแวดล้อมทางทะเลต้องเร่งรัดดำเนินการให้มีกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมทางทะเลที่ชัดเจน และมีลักษณะบูรณาการ ตลอดจนมีมาตรการที่เด็ดขาดและเป็นธรรม  
 ๗. สร้างและใช้ประโยชน์จากความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรอบความ
ร่วมมือของกลุ่มประเทศอาเซียน เอเปค และความร่วมมือภายใต้อนุสัญญาต่างๆ ซึ่งไทยเป็นรัฐภาคี เพื่อส่งเสริม
ความร่วมมือ            ในการปกป้อง รักษา และฟ้ืนฟูทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเล  

 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ องค์ความรู้ และความตระหนักรู้ ความสำคัญของทะเล 



        มีแนวทางดำเนินการที่สำคัญ ๕ แนวทาง ได้แก่ 
 ๑. ให้จัดตั้งองค์กร หรือสถาบันที่ทำหน้าที่ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และจัดการความรู้เกี่ยวกับทะเล ใน
รูปแบบที่เหมาะสม เพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลเชิงวิชาการทางทะเล สมุทรศาสตร์ ธรณีวิทยา ชีววิทยาทางทะเล และ
อุตุนิยมวิทยาทางทะเล  
 ๒. รณรงค์ ให้ความรู้ การศึกษา และประชาสัมพันธ์กับประชาชนและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียให้
ตระหนักถึงความสำคัญ และการใช้ประโยชน์จากทะเลอย่างยั่งยืนและเหมาะสม รวมทั้งเปิดโอกาสให้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการปกป้อง และรักษาความม่ันคงทางทะเล  
 ๓. เร่งรัดการพัฒนาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการทางทะเลด้านนโยบาย และ
ยุทธศาสตร์ทางทะเล ด้านกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับทางทะเล ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเล 
และสาขาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับทางทะเลให้เพียงพอ  
 ๔. เสริมสร้างศักยภาพของคน ชุมชน พื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลและเกาะแก่ง รวมทั้งพัฒนาและ
จัดตั้งอาสาสมัครในการปกป้องผลประโยชน์ของชาติทางทะเล  
 ๕. ให้มีการศึกษาวิจัยทางวิชาการเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ในมิติด้านความมั่นคงทางทะเลเพ่ือ
สนับสนุนการขับเคลื่อนแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเลไปสู่การปฏิบัติในทุกระดับ  

 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการผลประโยชน์ของชาติทางทะเลโดยองค์กรของรัฐ 
 มีแนวทางดำเนินการที่สำคัญ ๗ แนวทาง ได้แก่ 
 ๑. ให้มีการดำเนินการเพื่อรองรับการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ.
๑๙๘๒ รวมถึงให้มีการพิจารณาเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับทะเลโดยเร็ว
โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของชาติอย่างรอบคอบทุกด้าน  
 ๒. ติดตามและเร่งรัดการพัฒนากฎ ระเบียบ แผน หรือกฎหมายภายในอื ่นๆ เพื ่อรองรับและ
สนับสนุนสิทธิประโยชน์ของรัฐ และการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ทางทะเล โดยให้สอดคล้องกับหลักกฎหมาย
และพันธกรณีระหว่างประเทศ รวมทั้งให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนไป  

 ๓. ให้ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเลไปปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยเร่งดำเนินการจัดทำแผนงาน โครงการ และงบประมาณรองรับ รวมทั้งกำหนดมาตรการที่สำคัญ  
 ๔. ให้จัดตั้งหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลและรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลที่มี
อำนาจตามกฎหมายในการสั่งการ และการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องกับการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
 ๕. ให้หน่วยงานหรือองค์กรในระดับท้องถิ ่น สนับสนุนด้วยการจัดทำแผนงาน โครงการและ
งบประมาณ เพ่ือดำเนินการตามแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล  
 ๖. ให้มีภาคีเครือข่ายสนับสนุนการนำแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเลไปปฏิบัติโดยให้ภาค
วิชาการ ภาคเอกชน และภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการ  



 ๗. ให้มีกลไกและระบบการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ โดยการสร้างดัชนีชี้วัดความสำเร็จเพ่ือ
ติดตาม ประสานงาน ประเมินผล และปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติตามแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเลอย่างต่อเนื่อง
เป็นรูปธรรม  

ความสอดคล้องระหว่างแผนยุทธศาสตร์เงินทุนฯ ในยุทธศาสตร์ที่ ๓ ข้อที่ ๑ ๒ และ ๓ ในด้านการ
เชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมทางทะเล การสร้างเครือข่ายคมนาคมขนส่ง การประมง และการท่องเที่ยวทางทะเล
รวมถึงให้มีการบริหารจัดการ และใช้ประโยชน์จากทะเลอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยส่งเสริม และ
สนับสนุนกิจการพาณิชยนาวี เพื่อเป็นการสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสนับสนุนภารกิจด้านความมั่นคง
ในภาวะไม่ปกติ               ซึ่งทางเงินทุนฯ ต้องพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในด้านต่างๆ รองรับนโยบายดังกล่าว
และดำเนินการประชาสัมพันธ์              ทำการตลาด เพ่ือส่งเสริมการขยายตัวด้านพาณิชยนาวี  

 


