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บทคัดย่อ 
 สมุททำนุภำพหมำยถึงก ำลังอ ำนำจทำงทะเล หรือเกี่ยวกับกำรใช้ทะเลเพ่ือเสริมสร้ำงควำมมั่นคงให้แก่รัฐ
ประกอบไปด้วย 
 1. ปัจจัยทำงภูมิรัฐศำสตร์ประกอบด้วยที่ตั้งของรัฐที่เหมำะสมอยู่บนเส้นทำงเดินเรือหลัก สำมำรถ
พัฒนำเป็นศูนย์กลำงกำรขนส่งทำงน้ ำได้ในอนำคต นอกจำกนี้ยังมีลักษณะของอำณำเขตที่เหมำะสม มีอ่ำวและ
ชำยฝั่งที่ได้รับกำรอนุรักษ์ไว้เป็นอย่ำงดีเพ่ือหลบพำยุเมื่อเกิดภัยพิบัติ 
 2. ปัจจัยด้ำนประชำกรและลักษณะกำรปกครองประกอบด้วยประชำกรที่ชอบกำรเดินเรือและจ ำนวน
ประชำกรตำมสัดส่วนที่เหมำะสมกับพ้ืนที่ของประเทศ นอกจำกนี้ยังต้องอำศัยควำมร่วมมือจำกรัฐบำลในกำร
ส่งเสริมให้เกิดพลังทำงทะเล 
 3. ก ำลังทำงเรือประกอบด้วยควำมสำมำรถของกองทัพเรือทั้งเรือรบและเรือด ำน้ ำเพ่ือขยำยก ำลัง
ทหำรของกองทัพเรือในกำรปกป้องปลำยทำงของน่ำนน้ ำ กำรมีกองเรือพำณิชย์เพ่ือสนับสนุนธุรกิจกำรค้ำทำง
ทะเลและรัฐบำลต้องเร่งส่งเสริมวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีเนื่องจำกอู่ต่อเรือของไทยทั้งภำครัฐและเอกชน
ยังคงพ่ึงพำเทคโนโลยีด้ำนเทคโนโลยีกำรต่อเรือและเทคโนโลยีกำรซ่อมเรือจำกประเทศในประเทศมหำอ ำนำจ
ทำงซีกโลกตะวันตก 
ค าส าคัญ:  สมุททำนุภำพ,ภูมิรัฐศำสตร์,  นำวิกำนุภำพ 
 
Abstract 
 Sea power refers to the power of the sea or the use of the sea to strengthen 
national security, The study found that 

1. Geopolitical factors it consists of the location of appropriate state is on the main 
navigable route. It can be developed as a water transportation hub in the future. It also has 
the characteristics of a suitable territory. There is a well-preserved bay and coastline to shelter 
form the storm when has disaster. 



 
 

 

2. Population and Government Characteristic Factors It consists of populations who 
like seafaring  and a proportionate population be appropriate for the country area. It also 
requires cooperation from the government to encourage sea power. 

3. Naval Power consists of navy capability both frigates and submarines for expand 
navy military force in protect the waters destination..Merchant Marine consists of make using 
of marine resources.And the government must accelerate the promotion of science and 
technology because Thailand's shipyards both public and private sectors still rely on 
technology in shipbuilding technology and ship repairing technology from countries in the 
Western Hemisphere’s superpowers 
Keywords:Sea Power/ Geopolitical / Naval Power 
 
บทน า 
 ในควำมเป็นจริงแล้ว โลกของเรำในส่วนที่เป็นพ้ืนดินที่มนุษย์คิดว่ำมีควำมกว้ำงใหญ่ไพศำลนั้นถูกปิด
ล้อมไปด้วยท้องทะเลและมหำสมุทรอันกว้ำงใหญ่ไพศำล ประมำณกำรกันว่ำเกือบ 3ใน 4 ของผิวโลกนั้นเป็น
พ้ืนที่ของผืนทะเลและมหำสมุทร ดังนั้นทรัพยำกรต่ำงๆ ที่อยู่ในทะเลไม่ว่ำจะเป็นเหมืองแร่ พลังงำนเชื้อเพลิง
จำกฟอสซิล หรือแม้กระทั่งแหล่งอำหำรในทะเลนั้น ล้วนมีอยู่อย่ำงมำกมำยเกินกว่ำที่มนุษย์จะจินตนำกำรได้ 
แต่ในยุคแรกของประวัติศำสตร์มนุษยชำตินั้น มักจะเป็นเรื่องรำวของประวัติศำสตร์แห่งกำรต่อสู้เพ่ือแย่งชิง
ทรัพยำกรที่มีอยู่อย่ำงจ ำกัดบนพ้ืนดินเท่ำนั้น กำรก่อตัวของรัฐเองก็เช่นกัน ในยุคสมัยแรกของหน้ำ
ประวัติศำสตร์ก็มักพบว่ำเป็นรัฐที่มีอำณำบริเวณอยู่ลึกเข้ำไปในแผ่นดิน เพ่ือเน้นกำรใช้ประโยชน์จำกควำมอุดม
สมบูรณ์ของดินในกำรท ำเกษตร รัฐในยุคแรกนี้เชื่อว่ำควำมมั่งคั่งของรัฐนั้น เกิดจำกกำรสะสมเสบียงอำหำรใน
รูปแบบของผลิตผลทำงเกษตรกรรม ซึ่งเรำเรียกรัฐในลักษณะนี้ว่ำ “รัฐเกษตรกรรม” ในขณะที่ยุคสมัยถัดมำ
นั้นแนวควำมคิดดังกล่ำวก็เริ่มถูกสั่นคลอนจำกรัฐกลุ่มใหม่ที่มองว่ำ ควำมมั่งคั่งแห่งรัฐนั้นสำมำรถแสวงหำได้
จำกกำรค้ำขำย ดังนั้นจึงเริ่มมีกำรบุกเบิกเส้นทำงทำงกำรค้ำในยุคโบรำณ ซึ่งก็คือเส้นทำงแพรไหมทำงบก และ
เส้นทำงแพรไหมทำงทะเลหรือคนไทยมักจะคุ้นชินกับค ำว่ำ “เส้นทำงกำรค้ำส ำเภำ” และผลจำกกำรค้ำขำยนั้น
ท ำให้เกิดรัฐกลุ่มใหม่ที่ถูกเรียกในภำยหลังว่ำ “รัฐพำณิชย์นิยม” ขึ้น และรัฐพำณิชย์นิยมนี้ท ำให้เกิดกลุ่มพ่อค้ำ
มำกมำย และมีกำรจัดตั้งกองเรือสินค้ำ เพ่ือท ำกำรซื้อขำยแลกเปลี่ยนสินค้ำและวัตถุดิบ หรือท ำกำรส ำรวจเพ่ือ
บุกเบิกดินแดนแห่งใหม่ ในยุคดังกล่ำวจึงจัดเป็นยุคแห่งกำรผจญภัยของนักเสี่ยงโชค จนเกิดต ำนำนและเรื่อง
เล่ำของภูมิภำคต่ำงๆ อย่ำงมำกมำย 
 ผลจำกกำรบุกเบิกเส้นทำงต่ำงๆ ทำงทะเล ท ำให้มีกำรค้นพบดินแดน ตลอดจนทรัพยำกรรูปแบบ
ต่ำงๆทั่วทุกมุมโลก มนุษย์จึงเริ่มมีกำรท ำแผนที่และน ำแผนที่มำวิเครำะห์แนวทำงในกำรแสวงหำควำมมั่งคั่ง
ให้แก่รัฐของตนมำกยิ่งขึ้น ควำมส ำคัญของพ้ืนดินก ำลังถูกท้ำทำยโดยท้องทะเลและมหำสมุทรอันกว้ำงใหญ่ 
เมื่อมีนักทฤษฎีท่ำนแรกได้เสนอแนวคิดว่ำทวีปเอเชียและยุโรปที่กว้ำงใหญ่นั้น มีลักษณะเหมือนเกำะขนำด



 
 

 

ใหญ่ที่ก ำลังถูกล้อมรอบไปด้วยกระแสน้ ำในมหำสมุทร กำรที่รัฐใดจะสำมำรถครอบครองโลกได้นั่นคือ
ควำมหมำยเดียวกันกับกำรครอบครอง “เกำะโลก” แต่กำรจะครอบครองเกำะโลกนั้นก็มิใช่เรื่องง่ำย เพรำะ
โดยเนื้อแท้แล้วประวัติศำสตร์ของมนุษย์นั้น เป็นเรื่องรำวของกำรท ำสงครำมเพ่ือแย่งชิงทรัพยำกรและไม่มีผู้ใด
ที่สำมำรถครอบครองดินแดนเกำะโลกได้ทั้งหมด จนกระท่ัง แมคคินเดอร์(Mackinder) เป็นผู้น ำเสนอว่ำอำณำ
บริเวณที่เป็นพ้ืนดินนั้น มีดินแดนส ำคัญที่เรียกว่ำ “ดินแดนหัวใจ(Heartland)” ซึ่งเป็นดินแดนที่มีควำม
เหมำะสมทั้งในด้ำนของกำรตั้งรับและด้ำนของกำรแสดงแสนยำนุภำพเพ่ือขยำยอำณำเขต ผู้ใดที่สำมำรถ
ครอบครองดินแดนหัวใจนี้ได้ก็จะได้ครอบครองเกำะโลก แต่ผลงำนของเขำก็ลดควำมส ำคัญลงเมื่อในยุคต่อมำ
นั้นมีนักทฤษฎีชื่อว่ำสปิกแมนด์(Spykman) เขำได้เสนอเกี่ยวกับควำมส ำคัญของดินแดนชำยขอบของทวีป
(Rimland) โดยดินแดนชำยขอบทวีปนั้นเป็นดินแดนที่อยู่บนเส้นทำงกำรเดินเรือและมีแนวโน้มที่จะกลำยเป็น
เมืองท่ำที่ส ำคัญในอนำคต ดังนั้นผู้ที่สำมำรถครอบครองเกำะโลกได้นั้น จึงมิใช่ผู้ครอบครองดินแดนหัวใจ 
หำกแต่ผู้ที่ครอบครองดินแดนชำยขอบได้ผู้นั้นจึงจะสำมำรถครอบครองเกำะโลกได้ แนวคิดนี้ได้รับกำรยอมรับ
ในเวลำต่อมำและกลำยเป็นแนวคิดท่ีน ำไปสู่กำรก ำหนดนโยบำยของรัฐมหำอ ำนำจในซีกโลกตะวันตก 
 ในยุคสมัยต่อมำ เกิดนักทฤษฎีด้ำนแสนยำนุภำพทำงทะเลคนส ำคัญนั่นคือ “อัลเฟรด เทเยอร์ มำ
ฮำนเขำคือผู้น ำเสนอว่ำผู้ที่สำมำรถครอบครองอ ำนำจในทะเลหรืออ ำนำจเหนือทะเลได้ ผู้นั้นจะสำมำรถ  ”
ครอบครองโลกได้ โดยเขำได้วิเครำะห์ว่ำ “สหรัฐอเมริกำมีพรหมลิขิต (Destiny) ที่จะเป็นจ้ำวทะเลได้ด้วย
ปัจจัยสมุททำนุภำพที่มีอยู่”1 ซึ่งในประเด็นนี้ถือได้ว่ำเป็นจุดก ำเนิดของค ำว่ำสมุททำนุภำพ โดยในเนื้อหำมี
ปัจจัย 6 ประกำร ประกอบไปด้วยปัจจัยแห่งสมุททำนุภำพ2 ได้แก่ต ำบลที่ตั้งทำงภูมิศำสตร์ สภำพภูมิประเทศ 
ขอบเขตของดินแดน จ ำนวนประชำกร อุปนิสัยของคนในชำติ คุณลักษณะของรัฐบำล ซึ่งในส่วนนี้ผู้เขียนมอง
ว่ำเป็นรูปแบบของซีกโลกตะวันตก ดังนั้นเมื่อน ำมำใช้ในประเทศไทยจึงจ ำเป็นต้องท ำกำรจ ำแนกหัวข้อใหม่ให้
มีควำมเหมำะสมต่อบริบทสังคมไทยมำกขึ้น ผู้เขียนจึงแบ่งประเด็นน ำเสนอดังนี้ )1 (  ปัจจัยทำงภูมิรัฐศำสตร์ 

)2 (  ปัจจัยด้ำนคุณลักษณะของรัฐ  )3 ( นำวิกำนุภำพและพำณิชยนำวี 
 

วัตถุประสงค์ของบทความ 
 1.เพ่ือวิเครำะห์ถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรพัฒนำสมุททำนุภำพของประเทศไทย 
  2. เพ่ือเสนอแนะแนวทำงกำรพัฒนำสมุททำนุภำพของประเทศไทยในอนำคต 

กรอบความคิด 
 ในกำรศึกษำกำรวิเครำะห์สมุททำนุภำพของประเทศไทยเป็นกำรศึกษำถึงปัจจัยต่ำงๆ ที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง โดยวิเครำะห์ตำมทฤษฎีสมุททำนุภำพ แล้วท ำกำรสรุปควำมสัมพันธ์ของปัจจัยหลักและปัจจัยเสริม
ต่ำงๆ ที่มสี่วนเกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำสมุททำนุภำพของประเทศไทย 

                                                           
1 ในส่วนน้ีผู้เขียนสรุปควำมมำจำก สำมำรถ จ ำปีรัตน.์(2556).สมุททานุภาพ,นำวิกศำสตร์, ปีท่ี96 เลม่ที่ 11 หน้ำท่ี12. 
2สำมำรถ จ ำปีรัตน.์(2556).ตอนจบองค์ประกอบสมุททานภุาพ,นำวิกศำสตร์,ปีท่ี96 เล่มที1่2. 



 
 

 

วิธีด าเนินการ 
 กำรศึกษำครั้งนี้ศึกษำเกี่ยวกับกำรวิเครำะห์สมุททำนุภำพของประเทศไทย ตลอดจนแนวทำงกำร
พัฒนำสมุททำนุภำพของประเทศไทยในอนำคต โดยมีวิธีด ำเนินกำรวิจัยตำมล ำดับขั้นดังต่อไปนี้ 
  1. กำรศึกษำข้อมูล 
  2. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
  3. กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสรุปผล 

ผลการศึกษา 
  สมุททำนุภำพ หมำยถึงก ำลังอ ำนำจทำงทะเลหรือที่เรียกว่ำสมุททำนุภำพ (Sea Power) เป็นส่วนหนึ่ง
ของก ำลังอ ำนำจแห่งชำติที่แยกออกมำเฉพำะส่วนที่เกี่ยวกับกำรใช้ทะเลเพ่ือเสริมสร้ำงควำมมั่นคงให้แก่รัฐ
ประกอบไปด้วยปัจจัยทำงภูมิรัฐศำสตร์ปัจจัยด้ำนคุณลักษณะของรัฐปัจจัยด้ำนนำวิกำนุภำพและพำณิชยนำวี  
ซ่ึงแต่ละปัจจัยจะท ำกำรเก้ือหนุนซ่ึงกันและกันจนก่อให้เกิดสมุททำนุภำพ ประกอบไปด้วยปัจจัยเหล่ำนี้ 

1.ปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์ 
 1.1 ภูมิรัฐศาสตร์ (Geographical Position) ประเทศไทยนั้นมีที่ตั้งอยู่ใกล้กับบริเวณที่เรียกว่ำ
เส้นทำงแพรไหมทำงทะเล ท ำให้มีศักยภำพในกำรเป็น“ศูนย์กลำงกำรขนส่งทำงน้ ำของโลก (GlobalLogistic 
Infrastructure)” แต่กำรพัฒนำเป็นศูนย์กลำงกำรขนส่งทำงน้ ำของโลกนั้นประเทศไทยยังคงต้องพัฒนำระบบ
สำธำรณูปโภคขั้นพ้ืนฐำนและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องให้มีควำมทันสมัย ซึ่งได้แก่เทคโนโลยีด้ำนยำนพำหนะทำง
ทะเล เป็นต้น หำกพิจำรณำจำกทฤษฎีชำยขอบทวีปของสปิกแมนด์จะพบว่ำดินแดนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
นั้นตั้งอยู่ในบริเวณที่เรียกว่ำริมแลนด์ตรงตำมทฤษฎี ดังนั้นสถำนภำพของประเทศไทยนอกจำกจะเป็นรัฐ
ชำยฝั่งที่มีศักยภำพในกำรพัฒนำพ้ืนที่ให้กลำยเป็นท่ำเรือน้ ำลึกได้แล้ว ดินแดนชำยขอบทวีปยังคงมีสถำนะใน
กำรเป็น “พ้ืนที่ปิดล้อม” เพ่ือสกัดกั้นกำรเติบโตของประเทศจีนหรือกล่ำวอีกนัยหนึ่งก็คือมหำอ ำนำจจำกซีก
โลกตะวันตกก ำลังครอบง ำประเทศต่ำงๆ ในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพ่ือใช้ดินแดนชำยขอบทวีปใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในกำรปิดล้อมไม่ให้ประเทศจีนมีทำงออกสู่ทะเล แน่นอนว่ำยุทธศำสตร์ดังกล่ำวนี้ล้วน
เป็นผลสืบทอดมำจำกยุคสงครำมเย็นในครั้งอดีต ดังนั้นกลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จึงกลำยเป็น
พ้ืนที่ที่มีควำมส ำคัญในแง่ของยุทธศำสตร์กำรเมืองระหว่ำงประเทศไปโดยปริยำย  
 1.2 สภาพภูมิประเทศ  (Physical Conformation) ประเทศไทยนั้นมีเนื้อที่ เนื้อที่ประเทศไทย 
320.69 ล้ำนไร่เป็นเนื้อที่ถือครองทำงกำรเกษตร 152.33 ล้ำนไร่คิดเป็นร้อยละ 47.50 ของพ้ืนที่ทั้งหมด3 จำก
ข้อมูลดังกล่ำวแสดงให้เห็นว่ำเกือบครึ่งหนึ่งของพ้ืนที่ประเทศไทยถูกใช้เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม ในประเด็นนี้ท ำ
ให้สันนิษฐำนได้ว่ำประเทศไทยยังคงควำมเป็นรัฐเกษตรกรรมที่มีผลผลิตทำงกำรเกษตรเพียงพอส ำหรับกำร
หล่อเลี้ยงประชำกรภำยในประเทศ ประเด็นนี้ถือว่ำเป็นประเด็นที่ช่วยส่งเสริมกำรพัฒนำสมุททำนุภำพของ

                                                           
3ข้อมูลจำกยุทธศำสตร์กรมพัฒนำที่ดินในช่วงแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่  11 ปี 2555–2559 
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ประเทศไทยเป็นอย่ำงมำก เนื่องจำกกำรที่ประเทศมีผลผลิตทำงกำรเกษตรอย่ำงเพียงพอ ย่อมสำมำรถหล่อ
เลี้ยงประชำกรของตนเองได้แม้ในยำมที่เกิดภัยพิบัติหรือภำวะสงครำม ในกรณีของประเทศญี่ปุ่นที่มีพ้ืนที่รำบ
ส ำหรับกำรท ำกำรเกษตรเพียงเล็กน้อย แต่รัฐบำลของญี่ปุ่นเองก็ยังคงให้ควำมส ำคัญเนื่องจำกเล็งเห็นว่ำแหล่ง
อำหำรเป็นปัจจัยส ำคัญต่อควำมมั่นคงของชำติ โดยเฉพำะประเทศญี่ปุ่นที่มักจะประสบกับภัยธรรมชำติอยู่
เสมอจึงจ ำเป็นต้องมีผลผลิตทำงกำรเกษตรของประเทศไว้ใช้ในยำมขำดแลน  
 นอกจำกนี้ประเทศไทยยังคงได้เปรียบในด้ำนของกำรมีชำยฝั่งทะเลที่มีควำมยำวโดยแบ่งทะเล
ออกเป็น 2 ฝั่ง คือฝั่งทะเลด้ำนอ่ำวไทยและฝั่งทะเลด้ำนอันดำมัน มีระยะทำงตำมแนวชำยฝั่งรวมกันประมำณ 
3,148.23 กิโลเมตร ฝั่งทะเลอ่ำวไทยมีควำมยำวชำยฝั่งทั้งสิ้น 2,055.18 กิโลเมตร และทะเลอันดำมันรวม
ควำมยำวชำยฝั่งรวม 1,093.14 กิโลเมตร4 โดยเฉพำะแนวชำยฝั่งด้ำนอ่ำวไทยที่มีลักษณะภูมิประเทศอัน
เหมำะสมในยำมที่เกิดภัยธรรมชำติ เช่นในยำมเกิด Tsunami ชำยฝั่งทะเลด้ำนอ่ำวไทยไม่ได้รับผลกระทบ
เนื่องจำกมีเกำะบอร์เนียวของอินโดนีเซียและบำงส่วนของประเทศมำเลเซียคอยก ำบังคลื่นเอำไว้ แต่กำรที่
ชำยฝั่งทะเลถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนโดยแยกขำดจำกกัน ท ำให้กองเรือสินค้ำทำงฝั่งอันดำมันและในฝั่งอ่ำวไทย
ไม่สำมำรถเชื่อมต่อถึงกันได้โดยสะดวก ดังนั้นจึงมีผู้เสนอให้ท ำกำร “ขุดคลองคอดกระ5” เพ่ือท ำกำรเชื่อม
ทะเลฝั่งอันดำมันและฝั่งอ่ำวไทยเข้ำไว้ด้วยกัน 
 1.3 ขอบเขตของดินแดน (Extext of Territory) .ในส่วนขอบเขตของดินแดน รัฐไทยมีชำยแดน
ติดต่อกับเพ่ือนบ้ำนทั้งทำงบกและทำงทะเล โดยเฉพำะช่องทำงทำงธรรมชำติที่เคยใช้เดินทัพในยำมสงครำม
ดังนั้นกำรรักษำควำมมั่นคงของรัฐจึงจ ำเป็นที่จะต้องแบ่งงบประมำณเพ่ือไปรักษำดินแดนทำงบกตำมจุด
ยุทธศำสตร์ต่ำงๆ อีกทั้งยังต้องจัดสรรงบประมำณในส่วนที่เหลือให้แก่กองทัพเรือและกองทัพอำกำศ 
โดยเฉพำะกองทัพเรือนั้นยังต้องท ำกำรแบ่งงบประมำณออกเป็นสองส่วนเพ่ือคอยหล่อเลี้ยงกองก ำลังทำงด้ำน
อ่ำวไทยและอันดำมัน เป็นเหตุให้กำรพัฒนำ “นำวิกำนุภำพ” ของรัฐไทยยังคงด้อยกว่ำเมื่อเทียบกับรัฐเพ่ือน
บ้ำนที่อยู่ในทะเล6 ในส่วนของรัฐที่เป็นเกำะและถูกล้อมไปด้วยทะเลนั้นกองก ำลังหลักของกลุ่มประเทศเหล่ำนี้
จะอยู่ที่กองก ำลังทำงเรือ รัฐบำลจึงสำมำรถทุ่มงบประมำณไปในกำรพัฒนำ “นำวิกำนุภำพ” ส่งผลให้ประเทศ
กลุ่มที่อยู่ในทะเลมีกองก ำลังทำงเรือที่ทันสมัยกว่ำรัฐไทยมำก ดังนั้นหำกเทียบในด้ ำนของแสนยำนุภำพทำง
ทะเลแล้ว รัฐไทยยังคงเป็นรองรัฐเพื่อนบ้ำนเช่นมำเลเซียอันมีสำเหตุมำจำกกำรมีภูมิรัฐศำสตร์ที่ไม่เหมำะสม 
 
 

                                                           
4ระบบฐำนข้อมลูกลำงและมำตรฐำนข้อมูลทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง 
https://km.dmcr.go.th/th/c_ 56/ s_ 77/ d_ 2766 /  
5ข้อมูลในส่วนน้ีสำมำรถสืบค้นได้จำก นรพัชร เสำธงทอง,ผศ).2559 .(กำรขุดคอคอดกระกับควำมมั่นคงทำงภูมิรัฐศำสตร์ใน
ภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ . วำรสำรวิชำกำรมหำวิทยำลัยปทุมธำนี ปีท่ี 8ฉบับท่ี 1(มกรำคม-มิถุนำยน). 
6ดูรำยละเอียดใน นรพัชร เสำธงทอง,ผศ.(2561).The analysis of Sea powerin Thailand ,the 6th National and 
international Conference on “Smart Society Development” ,Pathumthani University ,Thailand, page 27. 
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2. ปัจจัยด้านคุณลักษณะของรัฐ 
 2.1 จ านวนประชากร (Numbers of Population)ตำมทฤษฎีทำงภูมิรัฐศำสตร์แล้วจ ำนวนประชำกร
ในชำตินั้นจะต้องมีขนำดที่พอเหมำะกับดินแดน จึงจะสำมำรถแสดงศักยภำพของรัฐให้เป็นที่ประจักษ์ได้ ทั้งนี้
ยังมีปัจจัยเกี่ยวกับคุณภำพของประชำกร ตลอดจนกำรมีบุคลำกรที่โดดเด่นในด้ำนพำณิชยนำวี จะเป็นปัจจัย
เสริมที่ท ำให้เกิดกำรพัฒนำสมุททำนุภำพได้มำกขึ้น ซึ่งในประเด็นนี้ประเทศไทยยังคงขำดแคลนบุคลำกรที่มี
ควำมรู้ในส่วนของงำนวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับยำนพำหนะทำงทะเลและกลศำสตร์ของไหล ท ำให้เกิดอุปสรรค
ในกำรน ำเทคโนโลยีสมัยใหม่จำกรัฐในซีกโลกตะวันตกมำใช้ในประเทศไทย 
 2.2 อุปนิสัยของคนในชาติ (National Character)ในชำติตะวันตกนั้นด้วยควำมโหดร้ำยของสภำพ
ทำงภูมิศำสตร์ที่ไม่เอ้ือต่อกำรด ำรงชีวิต ท ำให้ประชำกรมีนิสัยในกำรแสวงหำทรัพยำกรและต้องกำรส ำรวจ
ดินแดนอื่นๆ เพ่ือหำแหล่งอำหำรและวัตถุดิบในกำรผลิต มีศัพท์ทำงวิชำกำรเรียกว่ำ “อุปนิสัยผจญทะเล” ต่ำง
จำกรัฐไทยที่มีควำมอุดมสมบูรณ์ของทรัพยำกร ท ำให้ไม่มีอุปนิสัยดังกล่ำว บุคลำกรด้ ำนพำณิชยนำวีจึงขำด
แคลนอยู่เสมอ 
 2.3 คุณลักษณะของรัฐบาล (Character of the Government)คุณลักษณะของรัฐบำลที่สอดคล้อง
ต่อกำรพัฒนำสมุททำนุภำพนับว่ำเป็นปัจจัยที่ส ำคัญที่สุด เพรำะแม้ว่ำรัฐจะประกอบไปด้วยปัจจัยทำงภูมิ
รัฐศำสตร์ที่ดีเพียงใดก็ตำม หำกรัฐบำลที่เสมือนเป็นตัวแทนของประเทศและมีอ ำนำจในกำรก ำหนดนโยบำย
ต่ำงๆ ไม่เล็งเห็นถึงควำมส ำคัญของสมุททำนุภำพแล้ว กำรพัฒนำสมุททำนุภำพของรัฐก็จะไม่ประสบผลส ำเร็จ
โดยเฉพำะประเทศไทยที่มีกำรเปลี่ยนขั้วอ ำนำจทำงกำรเมืองอยู่บ่อยครั้ง ท ำให้กำรพัฒนำสมุททำนุภำพขำด
กำรสำนต่อในเชิงของนโยบำย 

3. นาวิกานุภาพและพาณิชยนาวี 
 3.1 กองเรือสินค้า (Merchant Fleet) ในส่วนของพำณิชยนำวีนั้นสถำนภำพกองเรือพำณิชย์ไทยยังมี
ขนำดที่เล็กมำกเมื่อเปรียบเทียบกับขนำดกองเรือพำณิชย์โลก ในกำรเปรียบเทียบโดยใช้เกณฑ์ที่ว่ำด้วยสถำนะ
ของควำมเป็นเจ้ำของเรือของคนไทยนั้น กองเรือพำณิชย์มีขนำดน้ ำหนักบรรทุกสินค้ำรวมรำว 4.49 ล้ำนเดท
เวทตันหรือคิดเป็นร้อยละ 0 .36 ของขนำดน้ ำหนักบรรทุกสินค้ำของกองเรือพำณิชย์โลก (Review of 
Maritime Transport 2011)7ซึ่งสัดส่วนดังกล่ำวหำกจะเปรียบเทียบกันเฉพำะในกลุ่มประเทศอำเซียนแล้ว 
ประเทศสิงคโปร์ถือเป็นประเทศที่มีส่วนแบ่งขนำดน้ ำหนักบรรทุกสินค้ำรวมสูงสุดตำมมำด้วยมำเลเซีย 
อินโดนีเซีย เวียดนำม และประเทศไทยตำมล ำดับ โดยมำกกว่ำครึ่งในทุกประเทศเป็นเรือที่จดทะเบียน
ภำยในประเทศ8ดังนั้นประเทศไทยและกลุ่มประเทศในภูมิภำคอำเซียน แม้ว่ำจะได้เปรียบในด้ำนของกำรอยู่ใน
เส้นทำงกำรค้ำทำงทะเล แต่ก็ยังขำดปัจจัยหนุนจำกภำครัฐ ท ำให้กองเรือสินค้ำยังคงมีขนำดเล็ก 

                                                           
7สรำวุธ ลักษณะโต.(2557).กำรพัฒนำกิจกำรพำณิชยนำวีไทยกองเรือพำณิชย์และนำยประจ ำเรือ :
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 3.2 กองเรือรบ/ก าลังทางเรือ (Fleet/Naval Power) หรือที่เรียกว่ำ “นำวิกกำนุภำพ” นั้นหมำย
รวมถึงก ำลังอำกำศนำวีและนำวิกโยธินนอกจำกนี้ยังรวมไปถึงฐำนทัพและท่ำเรือ  (Naval Bases and 
Harbors) เพ่ือใช้เป็นฐำนที่มั่นหรือรับส่งก ำลังเพ่ือหล่อเลี้ยงกองเรือรบตลอดจนใช้เป็นที่ขนถ่ำยสินค้ำให้แก่เรือ
สินค้ำทั้งในประเทศแม่และฐำนที่มั่นโพ้นทะเล ในกรณีนี้สหรัฐอเมริกำจึงเน้นกำรสร้ำงฐำนที่มั่นทำงทะเลตำม
จุดยุทธศำสตร์ต่ำงๆ ของชำยขอบทวีป9 และท ำกำรบูรณำกำรกองก ำลังรบเอำไว้ด้วยกัน เช่นกำรมีกองเรือ
ขนำดใหญ่ที่มีเรือบรรทุกเครื่องบิน เรือล ำเลียงที่บรรจุเหล่ำทหำรนำวิกโยธินและยำนรบต่ำงๆ เพ่ือเตรียมรบ
ทำงบก ตลอดจนกำรมีเครื่องบินรบอยู่ในกองเรือ เท่ำกับว่ำเป็นกำรรวมนำวิกำนุภำพและเวหำนุภำพเอำไว้
ด้วยกัน ส่งผลให้กองทัพเรือของสหรัฐอเมริกำ กลำยเป็นกองทัพที่เข้มแข็งที่สุดในโลกปัจจุบัน ซึ่งในมุมมองนี้
กำรที่รัฐไทยจะพัฒนำสมุททำนุภำพให้มีควำมเข้มแข็งเช่นรัฐมหำอ ำนำจนั้น ยังคงต้องใช้ทรัพยำกร อย่ำง
มหำศำล ทั้งในแง่ของควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจของประเทศที่สำมำรถแบกรับภำระค่ำใช้จ่ำยไว้ได้และในแง่
ของกำรมีเทคโนโลยีด้ำนยำนพำหนะทำงทะเลที่ทันสมัยซึ่งผู้เขียนจะขยำยควำมต่อในหัวข้ออู่สร้ำงเรือ 
 3.3 อู่สร้างเรือ/ซ่อมเรือ (Shipyards/Dockyards)ในส่วนของอู่เรือและกำรซ่อมท ำตัวเรือนั้น 
ประเทศไทยยังคงนับว่ำเป็นรองประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภำคเป็นอย่ำงมำก เหตุผลประกำรแรกเกิดจำกกำรขำด
เทคโนโลยีและห้องทดลองที่เกี่ยวกับกำรค ำนวนทำงพลศำสตร์ของไหล ถ้ำมองย้อนกลับไปในมิติของ
ประวัติศำสตร์จะพบว่ำสหรัฐอเมริกำนั้นเคยมีองค์กรที่เรียกว่ำ “นำกำ(NACA)” เป็นสถำบันที่ทดสอบ
พลศำสตร์ของไหลโดยเฉพำะใบจักรเรือรบที่ต้องกำรแรงขับมหำศำล ผลจำกควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีของ
สถำบันดังกล่ำวท ำให้สหรัฐอเมริกำกลำยเป็นประเทศที่เด่นล้ ำทำงพลศำสตร์ของไหลไม่ว่ำจะเป็นกำรไหลของ
น้ ำและกำรไหลของอำกำศ จนในท้ำยที่สุดสำมำรถน ำควำมรู้ดังกล่ำวไปผลิตยำนอวกำศได้เป็นผลส ำเร็จและ
เปลี่ยนชื่อจำก NACA กลำยเป็นองค์กร NASA ในปัจจุบัน ควำมก้ำวหน้ำดังกล่ำวท ำให้อเมริกำสำมำรถน ำ
ควำมรู้มำใช้พัฒนำยำนพำหนะสมรรถนะสูงทำงทะเลจนกลำยเป็นกองก ำลังทำงเรือที่แข็งแกร่งประเทศหนึ่ง
ของโลก ในขณะที่เพ่ือนบ้ำนของไทยในภูมิภำคเอเชียหลำยประเทศนั้นมีกำรสร้ำงสถำบันทดสอบพลศำสตร์
ของไหลเช่นกันได้แก่ จีน สิงคโปร์ ญี่ปุ่น ฯลฯ ท ำให้ประเทศในกลุ่มนี้สำมำรถสร้ำงเทคโนโลยีใหม่ของตนเองได้
อยู่เสมอ ประเทศไทยจึงอยู่ในสถำนะที่ต้องรอรับเทคโนโลยีจำกรัฐมหำอ ำนำจอย่ำงเลี่ยงไม่ได้ ส่งผลโดยตรงต่อ
กำรพัฒนำเทคโนโลยีของอู่เรือในประเทศไทยที่กระจำยตัวอยู่ตำมปำกแม่น้ ำและยังคงใช้เทคโนโลยียุคเก่ำที่สืบ
ทอดต่อกันมำ ตลอดจนกำรมีอยู่อย่ำงจ ำกัดของบุคลำกรที่มีควำมรู้ในเชิงวิศวกรรมด้ำนยำนพำหนะทำงทะเล
และมักจะกระจุกตัวอยู่ในเฉพำะส่วนของกองทัพเรือ ยิ่งท ำให้กำรพัฒนำเทคโนโลยียังคงถูกจ ำกัดอยู่ในวงแคบ 
ซึ่งกำรซ่อมท ำตัวเรือนี้นอกจำกจะต้องใช้บุคลำกรที่มีควำมรู้ในส่วนของวิศกรรมและต้องมีช่ำงหรือแรงงำนที่มี

                                                           
9ในประเด็นนี้ผู้เขียนบทควำมขอขยำยรำยละเอียดจำกค ำพูดของมำฮำนที่ว่ำ นกบกที่ยิ่งใหญ่“บินไม่ได้ไกลในทะเลย่อม”
หมำยควำมถึงนกอินทรีซึ่งเป็นสัญญะของประเทศสหรัฐอเมริกำ แม้จะมีปีกที่แข็งแรงเพียงใดก้ตำม แต่ก็ไม่สำมำรถบินไปได้
ไกลนักถ้ำไม่มีฐำนท่ีมั่นในทะเลเพื่อท ำกำรหยุดพักและส่งก ำลังบ ำรุง 



 
 

 

ทักษะเฉพำะด้ำน10 อีกทั้งยังต้องมีวัสดุที่ถูกผลิตเพ่ือใช้ในงำนทะเลด้วยเช่น เหล็กกล้ำคำร์บอนสูงที่ใช้ส ำหรับ
งำนทำงทะเลซึ่งมีควำมคงทนต่อกำรถูกกัดกร่อน11 กำรหำศูนย์เพลำและใบจักร ตลอดจนกำรค ำนวณควำม
ต้ำนทำนที่เกิดขึ้นกับตัวเรือและหำจุดเหมำะสมระหว่ำงควำมต้ำนกับก ำลังขับเคลื่อน ซึ่งจ ำเป็นต้องใช้วิศวกรที่
มีควำมรู้เฉพำะด้ำนจึงจะท ำให้ระบบขับเคลื่อนเกิดเสถียรภำพ  
 
สรุป 
 กำรพัฒนำสมุททำนุภำพของไทยนั้นประกอบไปด้วยปัจจัยต่ำงๆที่มีควำมสัมพันธ์กันในหลำยๆมิติไม่
ว่ำจะเป็นในเรื่องของภูมิรัฐศำสตร์ กำรเมืองกำรปกครอง กำรมีระบบเศรษฐกิจที่สอดคล้อง กำรมีพำณิชยนำวี
และนำวิกำนุภำพที่เข้มแข็ง ตลอดจนกำรมีวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องมำสนับสนุนให้เกิดกำร
พัฒนำสมุททำนุภำพของประเทศไทยในอนำคต กำรพัฒนำสมุททำนุภำพจึงต้องด ำเนินกำรอย่ำงค่อยเป็นค่อย
ไปและพัฒนำมิติต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องอย่ำงเป็นล ำดับขั้น ซึ่งประเทศไทยนั้นมีควำมได้เปรียบในด้ำนของภูมิ
รัฐศำสตร์โดยเฉพำะกำรมีที่ตั้งในเขตริมแลนด์หรือดินแดนชำยขอบของทวีป และท่ีตั้งของรัฐยังอยู่ใกล้เส้นทำง
กำรค้ำทำงทะเล จึงมีศักยภำพในกำรเป็นศูนย์กลำงกำรขนส่งทำงน้ ำของโลกในอนำคต 
 
อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ  
 บทควำมเรื่อง “กำรวิเครำะห์สมุททำนุภำพของประเทศไทย” นั้นเขียนได้ท ำกำรศึกษำจำกต ำรำและ
ประสบกำรณ์ตรงที่เกี่ยวข้อง ผลกำรศึกษำท ำให้ทรำบว่ำสมุททำนุภำพของไทยนั้นประกอบไปด้วยปัจจัยต่ำงๆ
ที่เก่ียวข้องในหลำยมิติไม่ว่ำจะเป็นในเรื่องของภูมิรัฐศำสตร์ กำรเมืองกำรปกครอง ระบบเศรษฐกิจที่สอดคล้อง 
กำรมีพำณิชยนำวีและนำวิกำนุภำพที่เข้มแข็ง ตลอดจนกำรมีวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องมำ
สนับสนุนให้สมุททำนุภำพของประเทศไทยมีควำมเข้มแข็ง จำกกำรศึกษำนั้นพบว่ำกำรพัฒนำสมุททำนุภำพ
ของไทยมีควำมเก่ียวข้องกับทฤษฎีและแนวคิดดังนี้คือ 
 1. ทฤษฏีสมุททำนุภำพ หมำยถึงก ำลังอ ำนำจทำงทะเลหรือที่เรียกว่ ำสมุททำนุภำพ (Sea Power) 
เป็นส่วนหนึ่งของก ำลังอ ำนำจแห่งชำติที่แยกออกมำเฉพำะส่วนที่เกี่ยวกับกำรใช้ทะเลเพ่ือเสริมสร้ำงควำมมั่นคง
ให้แก่รัฐประกอบไปด้วยปัจจัยทำงภูมิรัฐศำสตร์ปัจจัยด้ำนคุณลักษณะของรัฐปัจจัยด้ำนนำวิกำนุภำพและ
พำณิชยนำวี ซ่ึงแต่ละปัจจัยจะท ำกำรเก้ือหนุนซ่ึงกันและกันจนก่อให้เกิดสมุททำนุภำพขึ้น 

                                                           
10ควำมรู้เฉพำะด้ำนท่ีผู้เขียนกล่ำวถึงในกรณีนี้คือกำรเชื่อมโลหะใต้น้ ำ หรือช่ำงไฟฟ้ำที่มีควำมรู้ในระบบไฟ 3 เฟส(ต่ำงจำกงำน
บกที่ใช้ไฟฟ้ำ 2 เฟส)หรือช่ำงที่สำมำรถท ำกำรเช่ือมเหล็กและอลูมิเนียมให้เช่ือมต่อกันโดยตรวจสอบรอยเช่ือมจำกกำร

เอกซเรย์รอยเชื่อมได้ 
11ควำมแข็งของเหล็กนั้นจะแปรตำมปริมำณคำร์บอนท่ีผสมอยู่ในเนื้อเหล็ก แต่หำกมีกำรผสมคำร์บอนมำกจนเกินไปจะท ำให้
เหล็กมีควำมแข็งสูงและเหล็กท่ีมีควำมแข็งสูงจนขำดควำมยืดหยุ่นจะเกิดกำรแตกเสียหำยได้ง่ำย ซึ่งเป็นอันตรำยอย่ำงมำกหำก
เกิดควำมเสียหำยในทะเล ดังนั้นกำรควบคุมปริมำณคำรบ์อนท่ีเหมำะสมจึงเป็นสิ่งที่จ ำเป็นในกำรเลือกใช้วัสดุประเภทนี้ 



 
 

 

 2 .ผลประโยชน์ของชำติทำงทะเล (Maritime Interests) ในประเด็นนี้ผู้เขียนบทควำมแบ่งมุมมอง
ออกเป็น 2 ส่วน โดยในส่วนแรกนั้นเป็นผลประโยชน์แห่งชำติทำงทะเลที่เกี่ยวข้องกับทรัพยำกรของชำติ ที่อยู่
ใต้ท้องทะเลและมหำสมุทร ไม่ว่ำจะเป็นแหล่งพลังงำน แหล่งอำหำร ฯลฯ ส่วนที่สองจะนึกถึงประโยชน์จำก
ท ำเลที่ตั้งและลักษณะทำงภูมิรัฐศำสตร์ที่สอดคล้องต่อกำรพัฒนำประเทศ เช่นกำรมีที่ตั้งอยู่ในเส้นทำงกำรค้ำ
ทำงทะเลที่ส ำคัญหรืออยู่ในเขตเศรษฐกิจที่เอ้ือต่อกำรค้ำและกำรลงทุนในภูมิภำค ทั้งสองส่วนนี้จะช่วยสร้ำง
ควำมมั่นคงให้แก่ประเทศชำติต่อไปในอนำคต 
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1. รัฐบำลควรมีนโยบำยในกำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนเห็นถึงควำมส ำคัญของสมุททำนุภำพใน
ประเทศไทย 
 2. รัฐบำลควรมีนโยบำยในกำรสนับสนุนปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมสมุททำนุภำพของประเทศไทยในด้ำน
ต่ำงๆ 
ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
 1. รัฐบำลควรส่งเสริมให้มีกำรน ำผลงำนวิจัยต่ำงๆที่เก่ียวข้องกับกำรพัฒนำสมุททำนุภำพมำเผยแพร่ 
 2. ควรมีกำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพของหน่วยงำนภำครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำสมุททำนุ
ภำพของประเทศไทย 
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