
คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาและจัดการความรู้เพื่อผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 
ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ องค์ความรู้
และความตระหนักรู้ความส าคัญของทะเล ความเป็นมา

“โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ทางทะเล” 
ถูกก าหนดเป็น Flagship Project

จัดท าโดยผ่านคณะอนุกรรมการจัดการความรู้ฯ 
และคณะอนุกรรมการด้านการให้ความรู้เกี่ยวกับ
ผลประโยชน์และความมัน่คงของชาติทางทะเล 
รวมทั้ง รับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติม

ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียนนักศึกษา 
และประชาชนใน 77 จังหวัดทั่วประเทศ

แจกจ่ายให้กับ
กลุ่มเป้าหมายเรียบร้อย

แล้ว

ร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธกิารเพื่อ
เผยแพร่หนังสือฯ และพิจารณาเนื้อหา
ใช้ประกอบการเรียนการสอน
โดยระยะแรกให้เน้นพื้นที่ 22 จังหวัด
ชายทะเล และกรุงเทพมหานคร



บทที่ 1 ลักษณะภูมิศาสตร์ทางทะเล
1) ลักษณะภูมิศาสตร์ทางทะเลของโลก 
2) ลักษณะภูมิศาสตร์ทางทะเลของภูมิภาคเอเชีย
3) ลักษณะภูมิศาสตร์ทางทะเลของไทย
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บทที่ 2 เขตทางทะเล
1) ลักษณะเขตทางทะเล
2) ขอบเขตทางทะเลของไทย 
3) อ านาจอธิปไตย สิทธิอธิปไตย 

และเขตอ านาจในเขตทางทะเลต่าง ๆ ของไทย

บทที่ 3 ประโยชน์จากทะเล 
1) กิจกรรมการใช้ประโยชน์ทางทะเล
2) มูลค่าการใช้ประโยชน์จากทะเลของไทย
3) ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากทะเล

บทที่ 4 กฎหมายและหน่วยงานทางทะเล 
1) กฎหมายทะเลระหว่างประเทศ 
2) กฎหมายไทยที่เกี่ยวกับทะเล
3) องค์กรและหน่วยงานรับผิดชอบ

ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 
4) ความร่วมมือระหว่างประเทศ

บทที่ 5 ทะเลต้องปกป้อง : 
หน้าที่ของคนไทย 
1) การปกป้องดูแลและใช้ประโยชน์จากทะเล
2) หน้าที่ในการเป็นเจ้าของทะเล

สาระส าคัญ



บทที่ 1 ลักษณะภูมิศาสตร์ทางทะเล 
โลก

 ทะเล (sea) หมายถึง บริเวณมหาสมุทร (ocean) 
ที่อยู่ใกล้กับแผ่นดิน

 ทะเล เป็นส่วนหนึ่งของมหาสมุทรทะเล
และมหาสมุทร

71% 

แผ่นดิน 

29% 
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บทที่ 2 ขอบเขตทางทะเล
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ.1982  (The 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea : UNCLOS) 



ขอบเขตทางทะเลของไทย (Maritime Zone)



บทที่ 3 ประโยชน์จากทะเล 

กิจกรรมการใช้ประโยชน์ทางทะเล

1. การประมง

2. การขนส่งและพาณิชยนาวี

พลังงาน

อื่นๆ

1

2

4

5

การพาณิชยนาวี
การขนส่งทางทะเล

3. การท่องเที่ยวและนันทนาการ3
กิจกรรมด าน้ าดูปะการัง
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาทางทะเล

การประมงชายฝั่ง   
การประมงพาณิชย์ น้ ามันดิบ ก๊าซธรรมชาติ

ก๊าซธรรมชาติเหลว

อุตสาหกรรมต่อเรือ
การท านาเกลือ

การผลิตน้ าจืด

มูลค่าการใช้ประโยชน์จากทะเลของไทย

20.500

รวม 23.998 ล้านล้านบาท

1.540 0.450

0.100



ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากทางทะเล

การประมง
การเสื่อมโทรมของทรัพยากรสัตว์น้ าทะเล

การใช้แรงงานผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์

การท าการประมงผิดกฎหมายอ

พาณิชยนาวี
และการขนส่ง

น้ ามันรั่วในทะเล

การท่องเที่ยว
และนันทนาการ

การก่อการร้ายและการกระท าอันโจรสลัด

การลักลอบขนส่งผิดกฎหมาย

ความเสื่อมโทรมของแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล

ขยะทะเล

การปนเปื้อนของน้ ามันดิบ 
และก๊าซธรรมชาติ 

จากการส ารวจและผลิต

พลังงาน

อื่นๆ
สึนามิ

การบริหารจัดการ



บทที่ 4 กฎหมายและหน่วยงานทางทะเล

อนุสัญญากรุงเจนีวาว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1958
(1958 Geneva Conventions on the Law of the Sea)

อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 
(The United Nations Convention on the Law of the Sea 

1982 - UNCLOS 1982)

 น่านน ้าภายใน (Internal Water)
 ทะเลอาณาเขต (Teritorial Sea)
 เขตต่อเนื่อง (Contiguous Zone)
 เขตเศรษฐกิจเฉพาะ (Economic Exclusive Zone)

ตัวอย่าง กฎหมายระหว่างประเทศด้านต่าง ๆกฎหมายระหว่างประเทศ

ด้านการเดินเรือและความปลอดภัยทางทะเล

ด้านความมั่นคงทางทะเล

ด้านการท าประมง

ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

ด้านแรงงานทางทะเล
 2006 Maritime Labour Convention

 1971 The Convention on Wetlands of International 
Importance, especially as Waterfowl Habitat : 1971 RAMSAR

 1995 UN Fish Stock Agreement: 1995 UNFSA

 2000 United Nations Convention against 
Transnational Organized Crime : 2000 UNTOC

 1974 International Convention for the Safety 
of Life at Sea : 1974 SOLAS

 อนุสัญญาว่าด้วยทะเลอาณาเขต
และเขตต่อเนื่อง

 อนุสัญญาว่าด้วยทะเลหลวง

 อนุสัญญาว่าด้วยการประมง
และการอนุรักษ์สิ่งชีวิตในทะเลหลวง

 อนุสัญญาว่าด้วยไหล่ทวีป

 ทะเลหลวง (High Seas)
 ไหล่ทวีป (Continental Shelf)



ตัวอย่าง กฎหมายไทยด้านต่างๆ
1. ด้านประมงและทรัพยากร

2. ด้านการขนส่งและพาณิชยนาวี

4. ด้านพลังงาน

3. ด้านการท่องเที่ยวและนันทนาการทางทะเล

5. ด้านอื่นๆ

 พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558

 พระราชบัญญัติสิทธิการประมงในเขตการประมงไทย 
พ.ศ. 2482

 พระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพรปลา 
พ.ศ. 2496

 พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย 
พ.ศ. 2456 และพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ า
ไทย (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. 2560

 พระราชบัญญัติการเรียกเงินสมทบเข้ากองทุนระหว่าง
ประเทศเพื่อชดใช้ความเสียหายจากมลพิษน้ ามันอัน
เกิดจากเรือ พ.ศ. 2560

 พระราชบัญญัติการปิโตรเลียม พ.ศ. 2514
 พระราชบัญญัติความผิดเก่ียวกับสถานที่ผลิต

ปิโตรเลียม พ.ศ. 2530

 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
 พระราชบัญญัติปอ้งกันและปราบปราม

การค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551
 พระราชบัญญัติโรคติดตอ่ พ.ศ. 2523
 พระราชบัญญัติน้ ามนัเชื้อเพลิง พ.ศ. 2521

 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
พ.ศ. 2535

 พระราชบัญญตัิรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ 
เรียบร้อยของบา้นเมือง พ.ศ. 2535



หนว่ยงานรอง

หน่วยงานหลกั

-ศรชล. (6 หน่วยงาน)
• กองทัพเรือ (ทร.) 
• กองบังคับการต ารวจน้ า (บก.รน.) 
• กรมศุลกากร (ศก.) 
• กรมเจ้าท่า (จท.) 
• กรมประมง (กปม.) 
• กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) 
• ศูนย์อ านวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.)

หน่วยงานหลกั

หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน 36 หน่วยงาน อาทิ
• ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
• กระทรวงศึกษาธิการ
• กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
• กระทรวงอุตสาหกรรม
• กระทรวงพลังงาน
• กระทรวงการต่างประเทศ
• กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
• การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
• การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

หน่วยงานรอง



ความร่วมมือระหว่างประเทศ องค์กรสหประชาชาติ
(United Nation : UN)

องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ
(International Maritime Organization : IMO)

องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ 
(Food and Agriculture Organization 
of the United Nations : FAO)

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
(Association of South East 
Asian Nations : ASEAN)

ความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลส าหรับความร่วมมือ
หลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ 
(Bay of Bengal Initiative for Multi –
Sectoral Technical and Economic 
Cooperation 
: BIMSTEC)

ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือ
ระดับภูมิภาคเพื่อการต่อต้านการกระท า
อันเป็นโจรสลัดและการปล้นเรือโดยใช้อาวุธในเอเชีย
(Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy
and Armed Robbery against Ships in Asia : ReCAAP)

ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(Southeast Asian Fisheries 
Development Center : SEAFDEC)



บทที่ 5 ทะเลต้องปกป้อง : หน้าที่ของคนไทย 

เป้าหมายที่ 14 การใช้ประโยชน์จากมหาสมทุร
และทรัพยากรทางทะเล

เป้าหมายที่ 13 การรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

การปกป้องดูแลและใช้ประโยชน์จากทะเล
เป้าหมายของประเทศไทย

ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล
ได้รับการรักษาและฟื้นฟูอย่างยั่งยืน

ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล
ได้รับการดูแลรักษาอย่างเป็นระบบ
และมีประสิทธิภาพ

มีระบบและหน่วยงานบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลที่มี
ประสิทธิภาพและเอกภาพ

เกิดความสมดุลระหว่าง 
การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ 



สนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ

สนับสนุนภารกิจของหน่วยราชการ

ช่วยเหลือราชการเมื่อได้รับการร้องขอ 

เคารพกฎหมายและสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น

ศึกษา ท าความเข้าใจ และปฏิบัติตามกฎหมาย

เรียนรู้ เผยแพร่ และสร้างความตระหนักรู้

ลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิง 
หรือปรับเปลี่ยนกิจวัตรประจ าวัน

เลือกบริโภคอาหาร

ลดปริมาณการใช้พลาสติก

ไม่ทิ้งขยะในทะเลและบริเวณชายฝั่ง

ลดการใช้สารเคมี

ไม่สนับสนุนกิจกรรมที่ท าลายระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม

รณรงค์และสนับสนุนกิจกรรมการอนุรักษ์

แจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายทางทะเล หมายเลขโทรศัพท์

สร้างความรู้สึกรัก หวงแหน และเป็นเจ้าของทะเลร่วมกัน

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

หน้าที่ในการเป็นเจ้าของทะเล



ทะเลและมหาสมุทร เป็นทรัพยากรต้นทุนที่ส าคัญ

ควบคุมโดย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
ข้อตกลง ฯลฯ

การเชื่อมโยงกับสถานการณ์ปัจจุบัน

กิจกรรมการใช้ประโยชน์จากทะเล

ภัยคุกคามรูปแบบเดิม ภัยคุกคามรูปแบบใหม่

ความมั่นคง
ของมนุษย์

ความมั่นคงทางสุขภาพ 

ความมั่นคงทางอาหาร

ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 

ความมั่นคงทางสิ่งแวดล้อม 

ความมั่นคงทางการเมือง ความมั่นคงของชมุชน



ตัวอย่างปัจจุบัน

กรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


