ความรวมมือทางทะเลในกรอบอาเซียน
ประเทศไทยเปนประเทศที่ตั้งอยูในจุดยุทธศาสตรสําคัญของเสนทางการเดินเรือในภูมภิ าค โดยมี
ชองแคบมะละกาที่เชื่อมตอระหวางมหาสมุทรอินเดีย ทะเลจีนใต และมหาสมุทรแปซิฟกเปนเสนทาง
การเดินเรือที่สําคัญของภูมิภาคและของโลก เมื่อคํานึงวา การคาทางทะเลมีสัดสวนถึงรอยละ ๙๐ ของ
มูลคาการคาโลก ในจํานวนนี้ รอยละ ๔๐ เปนการคาผานชองแคบมะละกา พื้นที่ทะเลในภูมิภาคนี้
นอกจากเปนเสนทางคมนาคมหลักแลว ยังเปนแหลงอุดมดวยทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญ เชน
น้ํามันดิบและ กาซธรรมชาติ รัฐบาลไทยไดดําเนินนโยบายเพื่อรักษาและสงเสริมการใชประโยชน
จากทะเลใหมากยิ่งขึ้นผานการขับเคลื่อนจากหนวยงานที่เกี่ยวของภายในประเทศ และดําเนินนโยบาย
สงเสริมความรวมมือทางทะเลในอาเซียนผานกรอบและกลไกตางๆ เชน การประชุมหารืออาเซียนวาดวย
ประเด็นทางทะเล (ASEAN Maritime Forum – AMF) การประชุมอาเซียนวาดวยความรวมมือดาน
การเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก (ASEAN Regional Forum – ARF) และการประชุม
รัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน (ASEAN Defense Ministers’ Meeting – ADMM)
ความรวมมือทางทะเลระหวางประเทศสมาชิกอาเซียนเนนการแบงปนและแลกเปลี่ยนขอมูล
และประสบการณ เพื่อเสริมสรางขีดความสามารถและความไวเนื้อเชื่อใจระหวางกัน และสงเสริม
ความร ว มมื อ ในการแก ไ ขและป อ งปรามป ญ หาภั ย คุ ก คามที่ มี ผ ลกระทบต อ ความมั่ น คงและ
ผลประโยชนทางทะเลของประเทศสมาชิกอาเซียน ไดแก ปญหาโจรสลัดและการปลนสดมภ การกอ
การรายทางทะเล ปญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ ปญหาอาชญากรรมขามชาติตางๆ เชน ยาเสพติด
การคาอาวุธ และการคามนุษย รวมทั้งสงเสริมความรวมมือดานทรัพยากรทางทะเล การเพิ่มขีด
ความสามารถดานการจัดการประมงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน การรักษาสิ่งแวดลอมทางทะเล การ
พัฒนาชายฝง การอนุรักษแนวปะการัง เพื่อคงความหลากหลายทางชีวภาพและความมั่นคงทาง
อาหาร การสงเสริมการใชประโยชนจากเครือขายศูนยขอมูลที่เกี่ยวของ ตลอดจนสนับสนุนแนว
ทางการแกไขปญหาขอพิพาททางทะเลโดยการเคารพกฎหมายระหวางประเทศและกลไกในกรอบ
อาเซียน เชน อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล (United Nations Convention on the
Law of the Sea - UNCLOS) สนธิสัญญามิตรภาพและความรวมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต (Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia - TAC) ปฏิญญาวาดวยการปฏิบัติของ
ภาคีในทะเลจีนใต (Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea - DOC) และ
โดยสันติวิธี
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สรุปผลการประชุมอาเซียนวาดวยประเด็นทางทะเล ครั้งที่ ๓
ฟลิปปนสไดเปนเจาภาพจัดการประชุมหารืออาเซียนวาดวยประเด็นทางทะเล ครั้งที่ ๓ (ASEAN
Maritime Forum - AMF3) และการประชุม Expanded ASEAN Maritime Forum ครั้งที่ ๑ ระหวาง
วันที่ ๓ - ๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ ที่กรุงมะนิลา ซึ่งที่ประชุมพิจารณาเรื่องสําคัญๆ สรุปได ดังนี้
๑) ที่ประชุมเห็นควรใหดําเนินการระงับขอพิพาทและเขตแดนทางทะเลตามขั้นตอนและกรอบ
กฎหมายระหวางประเทศและกลไกในกรอบอาเซียนโดยปราศจากการใชความรุนแรง ที่ประชุมเห็นพอง
กันวา อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล (UNCLOS) เปนพื้นฐานในการบริหารจัดการ
เกี่ยวกับประเด็นความมั่นคงทางทะเล ซึ่งครอบคลุมทั้งในเรื่องเสรีภาพและความปลอดภัยในการเดินเรือ
การอนุรักษทรัพยากรและระบบนิเวศทางทะเล ตลอดจนสิทธิและหนาที่ในกรณีที่เกิดความขัดแยง โดย
ประเทศที่เปนภาคีของ UNCLOS ควรปฏิบัติตามอยางเครงครัดเพื่อสงเสริมสันติภาพและความมั่นคงใน
ภูมิภาค
๒) เสนทางการขนสงทางน้ํานับเปนเสนทางสําคัญในอาเซียนโดยเฉพาะขนสงสินคา ที่
ประชุมเห็นควรขยายความรวมมือ เชน การแกไขปญหาโจรสลัด และการปลนสดมภ เพื่อใหการ
เดิ น เรือ เป น ไปอยา งราบรื่ น นอกจากนี้ ที่ ป ระชุ ม สนับ สนุ น การขยายความร ว มมื อ ในการแบ ง ป น
แลกเปลี่ยนขอมูล และประสบการณระหวางประเทศสมาชิก องคกรระหวางประเทศ และผูมีสวนได
เสีย รวมถึงการจัดการอบรมและการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเสริมสรางขีดความสามารถและความ
ไวเนื้อเชื่อใจระหวางกัน
๓) ที่ประชุมไดสงเสริมและแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีในการรักษาสิ่งแวดลอมทางทะเล การ
พัฒนาชายฝง การเพิ่มขีดความสามารถดานการจัดการประมง เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน โดยใช
กลไกในระดับภูมิภาคที่มีอยู การอนุรักษแนวปะการัง เพื่อคงความหลากหลายทางชีวภาพและความ
มั่นคงทางอาหาร
ประเด็นที่ไทยใหความสําคัญ คือ การสรางความไวเนื้อเชื่อใจระหวางประเทศสมาชิกในการ
รวมกันจัดการกับปญหาที่สําคัญของการสรางประชาคมอาเซียน การมีสวนรวมของชุมชนและผูมีสวน
ไดสวนเสียในการอนุรักษและจัดการทรัพยากรทางทะเลรวมทั้งบทบาทของไทยในการตอตานโจรสลัด
ในภูมิภาคโดยสงหนวยลาดตระเวนรวมที่ชองแคบมะละกา ไทยยินดีที่จะมีการประชุม Expanded
ASEAN Maritime Forum ครั้งที่ ๑ เพื่อขยายความรวมมือกับประเทศที่เขารวมการประชุมสุดยอด
เอเชียตะวันออก (East Asia Summit - EAS) ซึ่งประกอบดวยประเทศสมาชิกอาเซียน ๑๐ ประเทศ
และประเทศคูเจรจา ไดแก จีน ญี่ปุน สาธารณรัฐเกาหลี อินเดีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด รัสเซีย และ
สหรัฐอเมริกา โดยการคงความเปนศูนยกลางและบทบาทนําของอาเซียน
ทั้งนี้ ไทยใหความสําคัญกับการแบงปนขอมูลขาวสารและขาวกรองรวมทั้งการสรางเครือขาย
ศูนยขอมูลในภูมิภาค ความรวมมือเพื่อแกไขปญหาอาชญากรรมขามชาติ และปญหาโจรสลัด อันจะ
ชวยสงเสริมความปลอดภัยในการเดินเรือและการสรางความเชื่อมโยงในภูมิภาค การปฏิบัติตาม
กฎหมายระหวางประเทศ เชน UNCLOS และอนุสัญญาของ International Maritime Organization

(IMO) ทั้งนี้ ไทยตองการพัฒนาศักยภาพเกี่ยวกับชุดคุมครองเรือสินคา ทั้งที่เปนเจาหนาที่ของรัฐและ
เอกชนบนเรือ
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