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บทบาทและมาตรการเพื่อความปลอดภัยและความม่ันคงทางทะเลของประเทศสิงคโปร์ 
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บทคัดย่อ 
 

 เนื่องจากการเดินเรือทางทะเลมีความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศสิงคโปร์ (หรือชื่อ
อย่างเป็นทางการคือ สาธารณรัฐสิงคโปร์) ซึ่งมีสภาพทางภูมิศาสตร์เป็นเกาะ ความม่ันใจในความปลอดภัยและ
ความมั่นคงทางทะเลจึงเป็นเรื่องที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อผลประโยชน์ของประเทศนอกจากนี้ ประเทศ
สิงคโปร์ยังเป็นประเทศหนึ่งในสามประเทศที่อยู่ติดกับช่องแคบมะละกาและช่องแคบสิงคโปร์ ซึ่งมีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบร่วมกันต่อความปลอดภัยในการเดินเรือ การปกป้องสิ่งแวดล้อมทางทะเล และการอ านวย
ความสะดวกในการเดินเรือผ่านช่องแคบ ดังนั้น ความปลอดภัยและความมั่นคงในการเดินเรือทางทะเลจึงเป็น
ประเด็นที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง ซึ่งรัฐบาลของประเทศสิงคโปร์ได้ใช้ความพยายามอย่างจริงจังในการจัดการกับ
เรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ ประเทศสิงคโปร์ได้ด าเนินโครงการต่างๆเพ่ือส่งเสริมความปลอดภัยและความมั่นคงทาง
ทะเล รวมทั้งคุ้มครองรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเลในบริเวณท่าเรือ น่านน้ าโดยรอบและในบริเวณช่องแคบ 
มาตรการต่างๆได้ถูกริเริ่มขึ้นจากความร่วมมือไม่เพียงแต่ในระดับภูมิภาคและในระดับระหว่างประเทศเท่านั้น 
แต่ยังรวมถึงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายในประเทศ เนื่องด้วยการตระหนักถึงความส าคัญในเรื่อง
ดังกล่าว ประเทศสิงคโปร์จึงได้จัดตั้งหน่วยงานหลักภายในประเทศ เช่น องค์การการเดินเรือและการท่าเรือ
แห่งประเทศสิงคโปร์ต ารวจชายฝั่งกองทัพเรือสิงคโปร์ เป็นต้น ในการประสานงานเพ่ือการด าเนินงานเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยและความมั่นคงทางทะเลในเรื่องต่างๆ นอกจากการประสานงานระหว่างหน่วยงาน
ภายในประเทศแล้ว ประเทศสิงคโปร์ยังยอมรับและน าเอาอนุสัญญาระหว่างประเทศขององค์การทางทะเล
ระหว่างประเทศหลายฉบับเข้ามาใช้บังคับ รวมทั้งเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศในระดับภูมิภาคอีก
ด้วย 

Abstract 

 As maritime navigation plays an important role in the Singapore economy, 
ensuring maritime safety and security is a key national interest for Singapore. Moreover, 
Singapore is one of the littoral States that has responsibility to ensure the safe, protect the 
marine environment and facilitate the movement of ship through the straits. Thus, Maritime 
safety and security is one of the most important issues that the Singapore government has 
made a serious effort to deal with it. Singapore takes several initiatives to enhance 
navigational safety, security and environmental protection in its ports, surrounding waters 
and the straits. Many measures have been launched by not only international and regional 
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cooperation but also inter-agency cooperation to provide maritime safety and security at 
sea. In recognition of this importance, Singapore established key domestic maritime agencies 
such as Republic of Singapore navy, Police Coast Guard and the Maritime and Port Authority 
to carry out maritime safety and security operations. Besides domestic coordination, 
Singapore adopted and implemented many international conventions of International 
maritime organization (IMO) and strengthens the cooperation among the countries in the 
region. 
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บทน า 

 การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยทางทะเล รวมทั้งการป้องกันมลพิษจากเรือเป็น
ความพยายามอย่างหนึ่งของประเทศสิงคโปร์ในตลอดหลายปีที่ผ่านมา โดยมีการรับเอาอนุสัญญาระหว่าง
ประเทศขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization :IMO) หลายฉบับ
เข้ามาใช้บังคับ ซึ่งองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ ( IMO) เป็นองค์การที่ท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางของความ
ร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกในการก าหนดมาตรฐาน ข้อบังคับ และแนวทางปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดความ
ปลอดภัยในการเดินเรือ การคุ้มครองรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเล และการอ านวยความสะดวกต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการขนส่งทางทะเล ดังสโลแกนว่า “ Safe, Secure and Efficient Shipping on Clean Oceans.”  
นอกจากนี้ประเทศสิงคโปร์ยังมีกลไกความร่วมมือทั้งในระดับภูมิภาคและในระดับระหว่างประเทศรวมทั้งความ
ร่วมมือและการประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในประเทศ เพ่ือให้มั่นใจว่าประเทศสิงคโปร์จะสามารถ
เผชิญและจัดการกับปัญหาซึ่งกระทบต่อความปลอดภัยในการเดินเรือและเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงทาง
ทะเลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ความปลอดภัยทางทะเลนั้น ประเด็นส าคัญจะเป็นเรื่องการสร้างความมั่นใจในความปลอดภัย
ของชีวิตมนุษย์ในทะเล ความปลอดภัยในการเดินเรือทางทะเล และการคุ้มครองรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเล 
ทั้งนี้ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความปลอดภัยทางทะเล (Maritime Safety) ได้แก่ การต่อสร้างเรือและเครื่องมือ
เครื่องใช้ของเรือ มาตรฐานและการฝึกอบรมนายเรือและคนประจ าเรือ เส้นทางการเดินเรือและแผนที่ทาง
ทะเล แผนแบ่งแนวจราจร (Traffic Separation Scheme :TSS) เครื่องช่วยการเดินเรือ (Navigation Aids) 
การช่วยเหลือในสถานการณ์ฉุกเฉิน อย่างไรก็ดี เรื่องของความปลอดภัยทางทะเลนั้น มักเป็นความรับผิดชอบ
ของรัฐเจ้าของธง (Flag State Responsibilities) หรือรัฐชายฝั่ง (Coastal State/Port State Control) ใน
กรณีที่เรือเดินทะเลที่ชักธงต่างประเทศเข้ามาในเมืองท่าของตนเอง แต่ทั้งนี้ก็ยังคงต้องการความร่วมมือใน
ระดับระหว่างประเทศ  

 เมื่อพิจารณาความหมายของความมั่นคงทางทะเล ประเทศต่างๆอาจมีการให้ค านิยามหรือ
ความหมายที่แตกต่างกัน เนื่องจากไม่มีค านิยามทางกฎหมายที่เป็นสากล อย่างไรก็ดี โดยทั่วไปแล้วความมั่นคง
ทางทะเลย่อมหมายถึง การที่ประเทศชาติมีสภาวะแวดล้อมทางทะเลที่เอ้ืออ านวยให้สามารถด าเนินกิจกรรม
ต่างๆทางทะเลได้อย่างเสรี ปลอดภัย และเหมาะสม จนน าไปสู่การบรรลุผลประโยชน์ของชาติ ทั้งนี้ ภัยคุกคาม
ที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินกิจกรรมและแสวงประโยชน์จากทะเล  ซึ่งถือเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงทาง
ทะเล (Maritime Security) ได้แก่ การอ้างอธิปไตยและความขัดแย้งในเรื่องเขตแดนทางทะเล การก่อการร้าย
ทางทะเล การกระท าผิดกฎหมายทางทะเลเช่น การค้าของเถื่อน ยาเสพติด การท าประมงผิดกฎหมาย การ
กระท าอันเป็นโจรสลัดและการปล้นเรือโดยใช้อาวุธ การคุกคามต่อความมั่นคงของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
ทางทะเลเป็นต้น  
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 ประเทศสิงคโปร์นั้นตั้งอยู่ในยุทธศาสตร์ที่เป็นศูนย์กลางคมนาคมทางเรือของภูมิภาคอาเซียน 
และเป็นท่าเรือน้ าลึกตามธรรมชาติ จึงท าให้ประเทศสิงคโปร์และท่าเรือของประเทศสิงคโปร์สามารถพัฒนาจน
กลายเป็นศูนย์กลางในการขนส่งทางทะเลที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก มีสายเรือกว่า 200 สายเรือและมีเรือ
กว่า 900 ล าเฉลี่ยต่อวัน ในฐานะที่เป็นศูนย์กลางทางทะเลระหว่างประเทศ ประเทศสิงคโปร์มีบริการเกี่ยวกับ
การขนส่งทางทะเลอย่างครบวงจรเช่น บริการยกขนสินค้า (Cargo Handling) บริการเติมน้ ามันเชื้อเพลิง
ให้กับเรือ (Bunkering) ผู้เชี่ยวชาญทางด้านอนุญาโตตุลาการและกฎหมายระหว่างประเทศ ฯลฯ นอกจากนี้
ประเทศสิงคโปร์ยังติดอันดับท่าเรือส าหรับเปลี่ยนถ่ายตู้สินค้าระหว่างเรือที่มีความหนาแน่นที่สุดแห่งหนึ่งของ
โลก  

 ประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีอาณาเขตขนาดเล็กเพียง699.4 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีประชากรรวมประมาณ 5.5 ล้านคน  และเพ่ิงประกาศตนเป็นประเทศเอกราช มี
อ านาจอธิปไตยของตนเองในปี ค.ศ. 1965 ลักษณะภูมิประเทศประกอบด้วยเกาะขนาดใหญ่หนึ่งเกาะล้อมรอบ
ด้วยเกาะขนาดเล็กจ านวนมากอยู่ใกล้เคียง มีชายฝั่งยาวถึง 193 กิโลเมตรประเทศสิงคโปร์นั้นตั้งอยู่ทางตอน
ปลายของคาบสมุทรมาเลย์และทางตอนใต้ของช่องแคบมะละกา ซึ่งเป็นช่องแคบที่อยู่ระหว่างเกาะสุมาตรา
ประเทศอินโดนีเซียและคาบสมุทรมาเลย์ มีความยาวประมาณ 500 ไมล์ ประเทศสิงคโปร์ทางตอนเหนือถูก
แยกออกจากรัฐยะโฮร์ ประเทศมาเลเซีย โดยช่องแคบยะโฮร์ ทางตอนใต้ของประเทศสิงคโปร์จรดกับช่องแคบ
สิงคโปร์ซึ่งกั้นระหว่างเกาะเรียล (Riau Island) ของประเทศอินโดนีเซีย ช่องแคบสิงคโปร์มีความยาวประมาณ 
105 กิโลเมตรทางทิศตะวันออกติดกับทะเลจีนใต้ ทิศตะวันตกติดกับช่องแคบมะละกา   

 ช่องแคบมะละกาและช่องแคบสิงคโปร์เป็นช่องแคบที่มีความหนาแน่นและมีความส าคัญที่สุด
แห่งหนึ่งของโลก เป็นเส้นทางการเดินเรือหลักที่เชื่อมระหว่างมหาสมุทรอินเดียและทะเลจีนใต้  มีเรือสัญจร
ผ่านช่องแคบนี้มากกว่า 50,000 ล าต่อปีการค้าทางทะเลประมาณ 1 ใน 4 ของปริมาณการค้าทางทะเลทั้งหมด
ทั่วโลกและ 2 ใน 3 ของปริมาณการขนส่งน้ ามันทั่วโลกต้องผ่านช่องแคบนี้  การที่ประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศ
หนึ่งในสามของประเทศท่ีอยู่ติดกับช่องแคบมะละกา ซึ่งถือเป็นเส้นทางเดินเรือส าคัญที่เชื่อมระหว่างทวีปยุโรป 
ตะวันออกกลาง และเอเชียตะวันออก ท าให้มีเรือสินค้าและเรือประเภทอ่ืนๆ ผ่านเข้าออกเป็นจ านวนมาก 
พ้ืนที่บริเวณนี้จึงมีปฏิบัติการของกลุ่มโจรสลัดมานานนับร้อยปี โดยการรักษาความปลอดภัยในการเดินเรือใน
ช่องแคบมะละกาและช่องแคบสิงคโปร์เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของประเทศสิงคโปร์มาเลเซีย และ
อินโดนีเซียทั้งสามประเทศรวมทั้งองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ  

 การเดินเรือทางทะเลนั้นถือเป็นภาคส่วนส าคัญของระบบเศรษฐกิจของประเทศสิงคโปร์ มีบริษัท
และองค์กรเกี่ยวกับการเดินเรือทางทะเลจ านวนกว่า 5,000 แห่งในประเทศสิงคโปร์ ส่งผลให้มีอัตราการจ้าง
งานราว 100,000 คน จนน าไปสู่การประมาณการว่าภาคส่วนของการเดินเรือทางทะเลของประเทศสิงค โปร์
นั้นคิดเป็นอัตราส่วนประมาน 7 เปอร์เซ็นต์ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: 
GDP) ของประเทศสิงคโปร์  ทั้งนี้ผลประโยชน์ของประเทศสิงคโปร์ส่วนใหญ่นั้นอยู่ที่ความเป็นรัฐเจ้าของเรือ
และรัฐท่าเรือ กล่าวคือ เรือจ านวนมากนั้นเข้ามาจดทะเบียนเป็นเรือสิงคโปร์ ซึ่งมีจ านวนมากขึ้นทุกปีอย่าง
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ต่อเนื่อง จนกระทั่งปัจจุบันขนาดของกองเรือพาณิชยนาวีสิงคโปร์นั้นมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 5ของขนาดกอง
เรือพาณิชย์โลก  

 1. ความปลอดภัยทางทะเล (Maritime Safety) 

 เมื่ออุตสาหกรรมการเดินเรือของประเทศสิงคโปร์มีบทบาทส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ 
การสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยของเส้นทางการเดินเรือจึงเป็นเรื่องที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อ
ผลประโยชน์ของประเทศ ประเทศสิงคโปร์ใช้ความพยายามอย่างหนักในการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนา
และการรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเล รวมทั้งการปกป้องชายฝั่งและพ้ืนที่ทางทะเลจากแหล่งมลพิษ เพราะเป็น
เรื่องที่ต้องให้ความส าคัญอย่างยิ่งในการสร้างความมั่นใจว่าเรือทุกล าที่ผ่านเข้ามาเพ่ือจอดแวะที่ท่าเรือรวมทั้ง
เพ่ือการเดินเรือผ่านน่านน้ าจะปฏิบัติตามมาตรฐานระหว่างประเทศในเรื่องของการป้องกันมลพิษจากเรือ  

 1.1  มาตรการเพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือและการป้องกันมลพิษจากเรือ 
 1.1.1  อนุสัญญาระหว่างประเทศขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ  
 องค์การการเดินเรือและการท่าเรือแห่งประเทศสิงคโปร์ (The Maritime and Port Authority 
of Singapore (MPA)) นั้นเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการน าเอาอนุสัญญาระหว่างประเทศของ
องค์การทางทะเลระหว่างประเทศมาปฏิบัติองค์การการเดินเรือและการท่าเรือแห่งประเทศสิงคโปร์ไม่ใช่ฝ่าย
ปกครอง (Government Department) แม้ว่าจะอยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงการขนส่ง (Ministry of 
Transport) แต่เป็นคณะกรรมการแห่งชาติซึ่งจัดตั้งตามกฎหมาย (Statutory Board) ในปี ค.ศ.1996 ซึ่งตาม
พระราชบัญญัติองค์การการเดินเรือและการท่าเรือแห่งประเทศสิงคโปร์ (Maritime and Port Authority of 
Singapore Act) องค์การการเดินเรือและการท่าเรือแห่งประเทศสิงคโปร์เป็นตัวแทนของการขนส่งทางทะเล
แห่งประเทศสิงคโปร์ มีหน้าที่พิทักษ์ปกป้องผลประโยชน์เกี่ยวกับท่าเรือและการเดินเรือทางทะเลในเวที
ระหว่างประเทศ เปรียบเสมือนเป็นผู้ให้ค าปรึกษาของรัฐบาลในเรื่องเกี่ยวกับการขนส่งทางทะเล บริการ
เกี่ยวกับการเดินเรือและการท่าเรือ  

 องค์การการเดินเรือและการท่าเรือแห่งประเทศสิงคโปร์จะไม่แนะน าให้ประเทศสิงคโปร์เข้าเป็น
ภาคีอนุสัญญาฉบับใดๆจนกว่าจะมั่นใจได้ว่าหน้าที่หรือพันธกรณีทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้หลักเกณฑ์ของ
อนุสัญญานั้น จะสามารถปฏิบัติได้นับตั้งแต่วันที่อนุสัญญามีผลใช้บังคับในประเทศสิงคโปร์ ทั้งนี้จะต้องมีการ
บัญญัติกฎหมายภายในเพ่ืออนุวัติการให้เป็นไปตามอนุสัญญาเสียก่อนที่อนุสัญญาจะมีผลใช้บังคับในประเทศ
สิงคโปร์ การบัญญัติกฎหมายนั้นจะด าเนินการโดยเจ้าหน้าที่ขององค์การการเดินเรือและการท่าเรือแห่ง
ประเทศสิงคโปร์ซึ่งท างานร่วมกับ Legislation Division of the Attorney General’s Chambers โดยการ
บัญญัติกฎหมายมักก าหนดให้มีผลใช้บังคับในวันเดียวกับที่อนุสัญญาฉบับดังกล่าวมีผลใช้บังคับในประเทศ
สิงคโปร์  
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 หลักการขององค์การการเดินเรือและการท่าเรือแห่งประเทศสิงคโปร์คือการมั่นใจว่าประเทศ
สิงคโปร์ได้เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศเก่ียวกับความปลอดภัย
ในการเดินเรือทางทะเลและการคุ้มครองรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเลทุกฉบับ และอนุสัญญาทุกฉบับที่ประเทศ
สิงคโปร์เข้าเป็นภาคีได้ถูกน ามาบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งประเทศสิงคโปร์ก็ได้เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาของ
องค์การทางทะเลระหว่างประเทศเกี่ยวกับความปลอดภัยในการเดินเรือทางทะเลและการคุ้มครองรักษา
สิ่งแวดล้อมทางทะเลที่มีความส าคัญทุกฉบับ ไม่ว่าจะเป็นอนุสัญญาว่าด้วยกฎข้อบังคับระหว่างประเทศเพ่ือ
การป้องกันเรือโดนกันในทะเล ค.ศ. 1972 (Convention on the International Regulations for 
Preventing Collisions at Sea (COLREG), 1972), อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความปลอดภัยแห่งชีวิต
ในทะเล ค.ศ.1974 (International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS)) และอนุสัญญา
ระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐานการฝึกอบรม การออกประกาศนียบัตร และการเข้ายามของคนประจ าเรือ 
ค.ศ. 1978 (International Convention on Standards of Training, Certification and Watch keeping 
for Fishing Vessel Personnel (STCW))  

 ประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศเดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เข้าเป็นภาคีครบทั้ง 6 
ภาคผนวก (Annexes) ของอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันมลพิษจากเรือ ค.ศ.1973 ที่มีการ
แก้ไขโดยพิธีสาร ค.ศ.1978 (International Convention for the Prevention of Pollution From Ships, 
1973 as amended by the Protocol of 1978: MARPOL73/78) นอกจากนี้ประเทศสิงคโปร์ยังเป็นหนึ่ง
ในประเทศแรกๆท่ีเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการควบคุม และการจัดการน้ าอับเฉาเรือและ
ตะกอน ปี ค.ศ. 2004 (International Convention for the Control and Management of Ships' 
Ballast Water and Sediments, 2004) อนุสัญญาเกี่ยวกับมลพิษทางทะเลที่ดูเหมือนจะเป็นอุปสรรคส าคัญ
ของประเทศสิงคโปร์ก็มีเพียงพิธีสาร ค.ศ.1996 ของอนุสัญญาว่าด้วยการป้องกันมลพิษทางทะเลเนื่องจากการ
ทิ้งวัสดุเหลือใช้และวัสดุอย่างอ่ืน ค.ศ.1972 (1996 Protocol to the Convention on the Prevention of 
Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter, 1972) ซึ่งประเทศสิงคโปร์ยังไม่ได้
ตัดสินใจที่จะให้สัตยาบันพิธีสารฉบับนี้ ทั้งนี้ประเทศสิงคโปร์อาจมีความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบของ Article 7 
ที่อาจส่งผลกระทบต่อนโยบายการถมทะเลของประเทศสิงคโปร์ (Land Reclamation) ซึ่งองค์การการเดินเรือ
และการท่าเรือแห่งประเทศสิงคโปร์ จะต้องได้รับความเห็นชอบของกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ (Ministry of 
National Development) และกระทรวงสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ า(Ministry of Environment and 
Water Resources) ก่อนเข้าเป็นภาคีพิธีสารฉบับดังกล่าว  

 เนื่องจากประเทศสิงคโปร์นั้นมีความตระหนักถึงความส าคัญของแผนรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน
และภัยพิบัติเกี่ยวการรั่วไหลของน้ ามัน รวมทั้งสารพิษและสารอันตรายลงสู่ทะเล ประเทศสิงคโปร์จึงเข้าเป็น
ภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการเตรียมการปฏิบัติการและความร่วมมือในการป้องกันและขจัดมลพิษ
น้ ามัน พ.ศ.2533 (International Convention on Oil Pollution Preparedness Response and 
Cooperation,1990 or OPRC) และพิธีสารว่าด้วยการเตรียมการปฏิบัติการและความร่วมมือในการป้องกัน
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และขจัดมลพิษจากสารพิษและสารอันตราย พ.ศ.2543 (Protocol on Preparedness, Response and Co-
operation to pollution Incidents by Hazardous and Noxious Substances, 2000(HNS Protocol)) 
นอกจากนี้ประเทศสิงคโปร์ยังเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาทั้งสามอนุสัญญาหลักขององค์การทางทะเลระหว่าง
ประเทศเกี่ยวกับความรับผิดและการชดใช้ค่าเสียหาย กล่าวคือ อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความรับผิด
ทางแพ่งเพ่ือความเสียหายจากมลพิษน้ ามัน พ.ศ.2512 ( International Convention on Civil Liability for 
Oil Pollution Damage,1992 or CLC) อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการจัดตั้งกองทุนระหว่างประเทศ
เพ่ือชดใช้ความเสียหายจากมลพิษของน้ ามัน (International Convention on the Establishment of an 
International Fund for Compensation for oil Pollution Damage, 1992-FUND) และอนุสัญญา
ระหว่างประเทศว่าด้วยความรับผิดชอบทางแพ่งเพ่ือความเสียหายจากมลพิษน้ ามันเชื้อเพลิง ค.ศ.2001 
(International Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage, 2001)  

 การปฏิบัติตามหรือบังคับใช้อนุสัญญาขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศบางฉบับ ในบางครั้ง
องค์การการเดินเรือและการท่าเรือแห่งประเทศสิงคโปร์นั้นต้องร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐอ่ืนๆ หรือขอความ
ช่วยเหลือจากภาคเอกชน เช่น การปฏิบัติตามหน้าที่ภายใต้อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันมลพิษ
จากเรือ ค.ศ.1973 ที่มีการแก้ไขโดยพิธีสาร ค.ศ.1978 ( International Convention for the Prevention 
of Pollution From Ships,1973 as amended by the  Protocol of 1978:MARPOL 73/78) องค์การ
การเดินเรือและการท่าเรือแห่งประเทศสิงคโปร์ได้ก าหนดหน้าที่ให้การท่าเรือแห่งประเทศสิงคโปร์ (Port of 
Singapore Authority) ซึ่งเป็นองค์กรที่เป็นเจ้าของท่าเรือสิงคโปร์ มีหน้าที่บริการและประกอบการท่าเรือ 
โดยหน่วยงานนี้อยู่ภายใต้การก ากับดูแลขององค์การการเดินเรือและการท่าเรือแห่งประเทศสิงคโปร์และ
กระทรวงการขนส่งในประเทศสิงคโปร์ในการจัดเตรียมอุปกรณ์รองรับของเสียจากเรือ เช่น ของเสียจากน้ ามัน 
ขยะของเหลวที่เป็นพิษ เป็นต้น ให้เพียงพอเพ่ือให้บริการแก่เรือโดยไม่ก่อให้เกิดการล่าช้า ซึ่งของเสียเหล่านี้ก็
จะถูกน าไปบ าบัดและจัดการต่อไป เพ่ือให้สามารถบังคับใช้อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการเตรียมการ
ปฏิบัติการและความร่วมมือในการป้องกันและขจัดมลพิษน้ ามันพ.ศ.2533 ( International Convention on 
Oil Pollution Preparedness Response and Cooperation, 1990 or OPRC) และสามารถวางแผน
รับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์การรั่วไหลของน้ ามันได้อย่างมีประสิทธิภาพ องค์การการ
เดินเรือและการท่าเรือแห่งประเทศสิงคโปร์รับหน้าที่เป็นหน่วยงานผู้น าในการร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนๆทั้ง
ภาครัฐและเอกชน  ในการเตรียมความพร้อมรับมือกับการรั่วไหลของน้ ามั นลงสู่ทะเล โดยกระทรวง
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ า (Ministry of Environment and Water Resources :MEWR) รับผิดชอบใน
เรื่องการท าความสะอาดหรือขจัดคราบน้ ามันและมลพิษที่เกิดจากคราบน้ ามันบริเวณชายฝั่ง ( shoreline 
cleanup) กระทรวงกลาโหม (Ministry of Defence: MINDEF) มีหน้าที่ระดมก าลังเพ่ือการลาดตระเวนทาง
อากาศและตรวจตราการกระท าผิดกฎหมายกระทรวงมหาดไทย (Ministry of Home Affairs: MHA) มีหน้าที่
ในการจัดหาก าลังคนหรือแรงงานในการท าความสะอาดชายฝั่งในกรณีที่มีการรั่วไหลของน้ ามันจ านวนมาก 
รวมทั้งอ านวยความสะดวกในการผ่านเข้าเมืองของผู้เชี่ยวชาญหรือเจ้าหน้าที่ต่างชาติ ในการเข้ามาสู่ประเทศ
สิงคโปร์เพื่อให้ความช่วยเหลือหรือค าแนะน าเก่ียวกับการท าความสะอาดหรือขจัดคราบน้ ามันและมลพิษที่เกิด
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จากคราบน้ ามันบริเวณชายฝั่งส านักงานตรวจคนเข้าเมืองของสิงคโปร์ ((The Immigration and 
Checkpoints Authority: ICA)) ท าหน้าที่อ านวยความสะดวกในการด าเนินพิธีการศุลกากร (Custom 
Clearance) ส าหรับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ถูกน าเข้าสู่ประเทศสิงคโปร์เพ่ือใช้ในกระบวนการท าความสะอาด
คราบน้ ามันบริเวณชายฝั่ง กรมการบินพลเรือนของประเทศสิงคโปร์ (The Civil Aviation Authority of 
Singapore: CAAS) ด าเนินการให้ความช่วยเหลือและการช่วยชีวิตในทะเล รวมทั้งจัดหาอุปกรณ์หรือเครื่องมือ
ในการดับไฟในกรณีที่จ าเป็น กระทรวงสาธารณสุข (The Ministry of Health) จัดหาความช่วยเหลือทาง
การแพทย์ให้กับบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว รวมทั้งให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพที่เกี่ยวข้อง
กับการด าเนินการขจัดคราบน้ ามัน Agri-Food & Veterinary Authority (AVA) ซึ่งอยู่ภายใต้กระทรวง
พัฒนาการแห่งชาติ  (Ministry of National Development) ท าหน้าที่ประเมินความเสียหายรวมทั้งด าเนิน
ยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ในการปกป้องทรัพยากรสิ่งมีชีวิต  

 ทั้งนี้ บริษัทเอกชนทั้งหลายต่างมีส่วนร่วมในการเตรียมพร้อมและรับมือกับปัญหาการรั่วไหลของ
น้ ามันภายใต้การน าขององค์การการเดินเรือและการท่าเรือแห่งประเทศสิงคโปร์การท่าเรือแห่งประเทศ
สิงคโปร์ (Port of Singapore Authority) ก็ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนในการด าเนินการขจัดคราบน้ ามันโดย
การจัดหาเรือลากจูง ก าลังคน รวมทั้งเครื่องมืออุปกรณ์ที่จ าเป็น บริษัทปิโตรเลียม บริษัทปิโตรเคมี บริษัทคลัง
ส ารองน้ ามัน ซึ่งด าเนินการในประเทศสิงคโปร์ มีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องจัดเตรียมสารกระจายตัว และ
อุปกรณ์อ่ืนๆ เช่น เรือลากจูง เสาปั้นจั่น เป็นต้น เพ่ือให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ที่เกิดการรั่วไหลของ
น้ ามัน นอกจากนี้ บริษัทที่ท าหน้าที่ท าความสะอาดและขจัดคราบน้ ามันของประเทศสิงคโปร์จะต้องจัดหา
ก าลังคน เครื่องมืออุปกรณ์ และผู้เชี่ยวชาญเมื่อเกิดสถานการณ์การรั่วไหลของน้ ามัน  

 ส่วนในกรณีของอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความรับผิดทางแพ่งเพ่ือความเสียหายจาก
มลพิษน้ ามัน พ.ศ.2512 (International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage,1992 
or CLC) และอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการจัดตั้งกองทุนระหว่างประเทศเพ่ือชดใช้ความเสียหายจาก
มลพิษของน้ ามัน (International Convention on the Establishment of an International Fund for 
Compensation for Oil Pollution Damage, 1992-FUND) ประเทศสิงคโปร์ได้อนุวัติการไว้ใน Merchant 
Shipping (Civil Liability and Compensation for Oil Pollution) Act ส่วนอนุสัญญาระหว่างประเทศว่า
ด้วยความรับผิดชอบทางแพ่งเพ่ือความเสียหายจากมลพิษน้ ามันเชื้อเพลิง ค.ศ. 2001 ( International 
Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage, 2001) ได้ถูกอนุวัติการไว้ใน 
Merchant Shipping (Civil Liability and Compensation for Bunker Oil Pollution) Act 2008  

 1.1.2 Tripartite Technical Expert Group (TTEG) 

 Tripartite Technical Expert Group (TTEG) ได้ถูกจัดตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1975 โดยรัฐทั้งสามที่
อยู่ติดกับช่องแคบมะละกา คือ ประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย เนื่องจากการตระหนักถึง
ความส าคัญของการเดินเรือระหว่างประเทศในบริเวณช่องแคบมะละกาและช่องแคบสิงคโปร์ ซึ่งจาก
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แถลงการณ์ร่วม (The Batam Joint Ministerial Statement (2005 Batam Statement)) เป็นการยืนยัน
ว่ารัฐทั้งสามที่อยู่ติดกับช่องแคบนั้นมีอ านาจอธิปไตยเหนือช่องแคบและมีหน้าที่ความรับผิดชอบต่อความ
ปลอดภัยในการเดินเรือ การปกป้องสิ่งแวดล้อมทางทะเล และความมั่นคงทางทะเลในบริเวณช่องแคบ การ
ริเริ่มดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของรัฐทั้งสามในการเสริมสร้างความปลอดภัยในการเดินเรือ กา ร
ปกป้องสิ่ งแวดล้อมทางทะเล และการอ านวยความสะดวกในการเดินเรือผ่านช่องแคบ โดย TTEG  
ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญของหน่วยงานทางพาณิชยนาวีจากรัฐทั้งสาม เพ่ือการพูดคุยปรึกษาหารือและการ
ร่วมมือกันในประเด็นเกี่ยวกับการยกระดับความปลอดภัยในการเดินเรือ  การปกป้องสิ่งแวดล้อมทางทะเล 
และมาตรการอ่ืนๆในการบริหารจัดการการจราจรในบริเวณช่องแคบโดย TTEG จะมีการจัดประชุมโดย
ประเทศทั้งสามสลับสับเปลี่ยนกันไป ทั้งนี้ TTEG ท าให้มีการริเริ่มการด าเนินงานร่วมกันในหลายโครงการ
เกี่ยวกับการเสริมสร้างความปลอดภัยในการเดินเรือ  การปกป้องสิ่งแวดล้อมทางทะเลในบริเวณช่องแคบมะละ
กาและช่องแคบสิงคโปร์  

 แผนงานหรือโครงการหนึ่งที่มีความส าคัญคือ Routing System ซึ่งประกอบด้วยแผนแบ่งแนว
จราจร (Traffic Separation Scheme :TSS) และกฎเกณฑ์ต่างๆในการเดินเรือบริเวณช่องแคบ ในการ
ด าเนินการตามแผนงานดังกล่าว รัฐทั้งสามได้ด าเนินการส ารวจทะเล (Hydrographic Survey) ร่วมกันใน
บริเวณช่องแคบ ศึกษาลักษณะน้ าขึ้นน้ าลง กระแสลมและกระแสน้ า รวมทั้งติดตั้งเครื่องช่วยในการเดินเรือ ซึ่ง 
Routing System ได้รับการยอมรับโดยองค์การทางทะเลระหว่างประเทศในปี ค.ศ.1977 และได้ถูกน ามา
บังคับใช้ในปี ค.ศ.1981  อีกหนึ่งแผนงานที่ถูกริเริ่มขึ้นโดยการด าเนินงานของ TTEG ในปี ค.ศ.1993 คือ 
ระบบการรายงานเรือภาคบังคับ (Mandatory Ship Reporting System) จนกระทั่งถูกน ามาใช้บังคับในปี 
ค.ศ.1998 นอกจากนี้รัฐทั้งสามยังได้จัดตั้งกลไกการด าเนินงานร่วมกัน (Co-operative Mechanism)เกี่ยวกับ
ความปลอดภัยในการเดินเรือและการปกป้องสิ่งแวดล้อมทางทะเลในบริเวณช่องแคบมะละกาและสิงคโปร์ในปี 
ค.ศ.2007 ซึ่งเป็นการเสริมสร้างกลไกในการพูดคุยและปรึกษาหารือกับรัฐผู้ใช้ช่องแคบ อุตสาหกรรมการ
เดินเรือ และผู้มีส่วนได้เสียอ่ืนๆ ในประเด็นเกี่ยวกับความปลอดภัยในการเดินเรือ การปกป้องสิ่งแวดล้อมใน
บริเวณช่องแคบ เพื่ออ านวยความร่วมมือระว่างกันรวมทั้งร่วมกันหาทางแก้ไขปัญหาซึ่งถือเป็นความรับผิดชอบ
ร่วมกัน  
 แผนงานหรือโครงการเหล่านี้ก่อให้เกิดการยกระดับความปลอดภัยในการเดินเรือ การปกป้อง
สิ่งแวดล้อมทางทะเล รวมทั้งการลดความเสี่ยงในการเกิดเหตุการณ์หรืออุบัติภัยทางทะเลในบริเวณช่องแคบมะ
ละกาและช่องแคบสิงคโปร์  

 1.2 มาตรการเพื่อความปลอดภัยของตัวเรือและมาตรฐานความปลอดภัยเกี่ยวกับมลพิษทางเรือ 
 ประเทศสิงคโปร์นั้นมีชื่อเสียงในเรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยของตัวเรือที่เข้ามาจดทะเบียน
เป็นเรือสิงคโปร์ ซึ่งอยู่ภายใต้ระเบียบกฎเกณฑ์ที่ก าหนดโดยองค์การการเดินเรือและการท่าเรือแห่งประเทศ
สิงคโปร์ ในหลายปีที่ผ่านมามีเรือเข้ามาจดทะเบียนเป็นเรือสิงคโปร์มากขึ้นประมาณร้อยละ 10 ต่อปี ส่งผลให้
กองเรือพาณิชย์ของประเทศสิงคโปร์ขยายตัวอย่างรวดเร็ว เรือที่เข้ามาจดทะเบียนเป็นเรือสิงคโปร์จะต้องมี
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ประวัติความปลอดภัยที่ดี มีการส ารวจตรวจสอบอย่างสม่ าเสมอเพ่ือให้มั่นใจว่าเรือนั้นมีความปลอดภัยใน
ระดับสูงและเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยเกี่ยวกับมลภาวะทางเรือ ทั้งนี้ก็เพ่ือให้เป็นไปตามอนุสัญญา
ระหว่างประเทศขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ  นอกจากองค์การการเดินเรือและการท่าเรือแห่ง
ประเทศสิงคโปร์แล้ว สมาคมจัดชั้นเรือระหว่างประเทศอีก 9 แห่งซึ่งมีส านักงานอยู่ในประเทศสิงคโปร์ยังมี
อ านาจในการส ารวจและออกใบส าคัญรับรองขนาดตันของเรือ (An International Convention on 
Tonnage Measurement of Ship 1969: TONNAGE Certificate) หนังสือรับรองการรักษาความปลอดภัย
ของเรือระหว่างประเทศ (An International Ship Security Certificate) ใบส าคัญเกี่ยวกับความปลอดภัย
ของเรือ (SOLAS Certificate) ใบส าคัญรับรองระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันมลพิษจากน้ ามันหรือ
ใบส าคัญรับรองระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันมลพิษส าหรับการบรรทุกสารเหลวมีพิษในปริมาตรรวม (An 
International Oil Pollution Prevention “IOPP” or Noxious Liquid Substances “NLS” Certificate) 
เป็นต้น  
 1.3 มาตรการเพื่อความปลอดภัยของท่าเรือและน่านน้ าของประเทศสิงคโปร์ 
 องค์การการเดินเรือและการท่าเรือแห่งประเทศสิงคโปร์นั้นน าเอาเทคโนโลยีล้ าสมัยมาใช้เพ่ือให้
มั่นใจได้ว่าการจราจรทางทะเล โครงการการพัฒนาชายฝั่งและท่าเรือ การทับถมของดินตะกอน จะไม่เป็น
อันตรายต่อการเดินเรือทางทะเลหรือกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยศูนย์ควบคุมปฏิบัติการท่าเรือ ( Port 
Operation Control Centre) ของประเทศสิงคโปร์ทั้งสองศูนย์ที่ปฏิบัติงานโดยองค์การการเดินเรือและการ
ท่าเรือแห่งประเทศสิงคโปร์ได้น าเอาระบบข้อมูลข่าวสารการจราจรทางเรือ (Vessel Traffic Information 
System (VTIS)) ซึ่งควบคุมโดยระบบเรดาร์ที่มีความทันสมัย มาใช้ในการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเดินเรือ
แก่เรือที่อยู่ในน่านน้ าของประเทศสิงคโปร์และเรือที่ผ่านช่องแคบสิงคโปร์ ระบบข้อมูลข่าวสารการจราจรทาง
เรือ (Vessel Traffic Information System(VTIS)) สามารถติดตามเรือ 5,000 ล าได้เสมือนเวลาใน
สถานการณ์จริง (real-time)  สามารถดึงข้อมูลจากหลายแหล่งซึ่งประกอบด้วยระบบรายงานตนอัตโนมัติ 
(Automatic Identification System (AIS)) ระบบการติดตามเรือ (Harbor Craft Transponder System 
(HARTS)) โทรทัศน์วงจรปิด (Closed-circuit Television(CCTV)) ระบบฐานข้อมูลเรือ (Ship Databases) 
เพ่ือแสดงให้เห็นถึงสถานการณ์ทางทะเลอย่างครอบคลุมและมีความละเอียดสูง เพ่ือที่จะสามารถติดตาม
ตรวจสอบและเฝ้าสังเกตสถานการณ์ที่อาจส่งผลให้เกิดอุบัติภัยทางทะเล และสามารถช่วยเหลือและเตือนภัย
ได้ทันเวลา นอกจากนี้ ความปลอดภัยของน่านน้ าประเทศสิงคโปร์ยังได้ถูกยกระดับขึ้นผ่านการช่วย เหลือ
ทางการเดินเรือ เช่น Differential Global Positioning System (DGPS) ซึ่งจะช่วยให้สามารถก าหนด
ต าแหน่งของเรือได้ถูกต้องแม่นย ายิ่งขึ้น และ STRAITREP ซึ่งเป็นระบบการรายงานเรือภาคบังคับ 
(Mandatory Ship Reporting System) ส าหรับเรือที่เดินทางผ่านช่องแคบมะละกาและช่องแคบสิงคโปร์  
มาตรการเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นมาตรการที่น ามาซึ่งความปลอดภัยในการเดินเรือ การป้องกันอุบัติเหตุทางน้ า 
การป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเลและช่วยในการด าเนินการค้นหา และกู้ภัย(Search and 
Rescue (SAR)) รวมทั้งการด าเนินการรับมือเกี่ยวกับมลพิษน้ ามัน  
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 2. ความมั่นคงทางทะเล (Maritime Security) 
 ประเทศสิงคโปร์มีเรือบรรทุกน้ ามันกว่า 12,000 ล าและเรือบรรทุกเคมีภัณฑ์กว่า 3,000 ล าต่อปี
ที่ผ่านเข้ามาจอดแวะที่ประเทศสิงคโปร์ ปริมาณน้ ามันและสารเคมีจ านวนมากถูกขนส่งเข้ าและออกจาก
ประเทศสิงคโปร์ การด าเนินมาตรการเพ่ือการป้องกันภัยคุกคามความมั่นคงทางทะเลที่อาจเกิดขึ้นกับน่านน้ า
และท่าเรือของประเทศสิงคโปร์ เป็นประเด็นที่องค์การการเดินเรือและการท่าเรือแห่งประเทศสิงคโปร์และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆให้ความส าคัญในอันดับแรกๆ และยิ่ งได้รับความสนใจมากยิ่งขึ้นภายหลังเหตุ
วินาศกรรมเมื่อวันที่ 11 กันยายน ค.ศ.2001 ซึ่งถือเป็นการก่อการร้ายที่ร้ายแรงที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ 
ท าให้ประชาคมระหว่างประเทศเกิดความกระตือรือร้นในการทบทวนกฎเกณฑ์ของกฎหมายระหว่างประเทศ
เพ่ือจัดการกับการกระท าอันเป็นการก่อการร้ายและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศในการป้องกันและ
ปราบปรามการกระท าอันเป็นการก่อการร้าย  อย่างไรก็ดี ขอบเขตการคุกคามในความมั่นคงทางทะเลได้มีการ
ขยายขอบเขตมากขึ้นจากการขโมยเล็กน้อยไปถึงการกระท าที่มีความรุนแรงมากขึ้นจนถึงการกระท าอันเป็น
โจรสลัดและการก่อการร้ายทางทะเล ดังจะเห็นได้จากเมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2557 ได้เกิดเหตุโจรสลัดบุก
ปล้นเรือบรรทุกน้ ามันของบริษัทสิงคโปร์ในช่องแคบมะละกา  ท าให้ประเทศต่างๆ เริ่มตระหนักถึงสถานการณ์
ความปลอดภัยและความม่ันคงทางทะเล ก่อให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานภายในประเทศและระดับ
ระหว่างประเทศที่กว้างขวางมากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ดี ไม่ว่าจะเป็นประเด็นข้อพิพาทเก่ียวกับเขตแดน อาชญากรรม
ข้ามชาติทางทะเล ความมั่นคงของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเล หรือความปลอดภัยของเส้นทาง
คมนาคมทางทะเล ล้วนแล้วแต่เป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงทางทะเลทั้งสิ้น ซึ่งความมั่นคงทางทะเลไม่
เพียงแต่มีความส าคัญต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแต่ยังรวมถึงเสรีภาพในการเดินเรือในเส้นทางทางทะเล
เพ่ือการติดต่อสื่อสารและการขนส่งระหว่างประเทศ  
 2.1 มาตรการเพื่อความมั่นคงทางทะเลในระดับระหว่างประเทศ   
 2.1.1 ข้อบังคับว่ าด้วยการรักษาความปลอดภัยของเรือและท่าเรือระหว่างประเทศ 
(International Ship and Port Facility Security Code (ISPS Code)) 
 ข้อบังคับว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยของเรือและท่าเรือระหว่างประเทศ ( International 
Ship and Port Facility Security Code : ISPS Code) นั้นเป็นมาตรการเพ่ือความมั่นคงทางทะเลมาตรการ
หนึ่งที่พัฒนาขึ้นโดยองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ.2004 โดย
ข้อบังคับดังกล่าวนี้ได้ถูกเพ่ิมเข้ามาในรูปแบบของการแก้ไขอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความปลอดภัย
แห่งชีวิตในทะเล ค.ศ.1974 (International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS)) 
ข้อบังคับดังกล่าวนี้มีลักษณะเป็นมาตรการบังคับ (Compulsory Measure) กล่าวคือ เรือจะต้องติดตั้ง GPS 
และระบบแจ้งเตือนภัยและต้องมีใบรับรอง ISSC (International Ship Security Certificate) เพ่ือแสดงว่าได้
ผ่านมาตรฐาน ISPS Code โดยเรือและท่าเรือต้องมีการจัดท าแผนรักษาความปลอดภัย (Port Facility 
Security Plan) และต้องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (Port Facility Security Officer) รวมทั้ง
ท่าเรือนั้นจะต้องมีอุปกรณ์เฉพาะในการรักษาความปลอดภัยและมีการตรวจตรา (Monitoring) การควบคุม
การผ่านเข้าออกและตรวจตรากิจกรรมต่างๆของบุคคลและสินค้า เป็นต้น  
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 อย่างไรก็ดี ในปี ค.ศ.2002 เพ่ือให้ข้อบังคับว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยของเรือและท่าเรือ
ระหว่างประเทศ (International Ship and Port Facility Security Code : ISPS Code) มีผลใช้บังคับใน
ประเทศสิงคโปร์ เนื่องจากองค์การการเดินเรือและการท่าเรือแห่งประเทศสิงคโปร์ได้รับอ านาจตาม Section 
100 ของ Merchant Shipping Act และ Maritime and Port Authority Act กล่าวคือ ใน Section 100 
ของ Merchant Shipping Act ได้ให้อ านาจองค์การการเดินเรือและการท่าเรือแห่งประเทศสิงคโปร์ในการ
ออกกฎเกณฑ์ให้เป็นไปตามบทบัญญัติของอนุสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของเรือซึ่ง
ประเทศสิงคโปร์เป็นภาคีอนุสัญญา โดยได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี และตาม Section 100 ของ 
Maritime and Port Authority Act องค์การการเดินเรือและการท่าเรือแห่งประเทศสิงคโปร์ยังมีอ านาจออก
กฎเกณฑ์ที่จ าเป็นเพ่ือให้สามารถด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามพระราชบัญญัติได้อีกด้วย ดังนั้น 
เมื่อผู้ เชี่ยวชาญจากองค์การการเดินเรือและการท่าเรือแห่งประเทศสิงคโปร์ได้ปรึกษาหารือร่วมกับ 
Legislation Division of the Attorney General’s Chambers ก็ได้เริ่มร่างกฎเกณฑ์เพ่ือการบังคับการให้
เป็นไปตามอนุสัญญาที่มีการแก้ไขดังกล่าว กฎเกณฑ์ดังกล่าวได้ถูกประกาศในช่วงต้นปี ค.ศ.2004 โดยมีผลใช้
บังคับในวันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ.2004 ทั้งนี้เพ่ือให้มั่นใจว่าบุคคลที่ได้รับผลกระทบรวมทั้งบริษัทต่างๆจะ
สามารถปฏิบัติตามข้อบังคับดังกล่าวได้อย่างครบถ้วนก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ.2004 ซึ่งเป็นวันที่มีผลใช้
บังคับเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรการเพ่ือความมั่นคงดังกล่าว ดังนั้น ก่อนข้อบังคับดังกล่าวมีผลใช้บังคับ ในช่วงปี 
ค.ศ.2003 องค์การการเดินเรือและการท่าเรือแห่งประเทศสิงคโปร์จึงได้ออกหนังสือเวียนรวมทั้งจัดสัมมนา
เพ่ือให้ค าปรึกษาแก่เจ้าของเรือ ผู้ประกอบการท่าเรือ เป็นต้น  

 2.1.2 ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือระดับภูมิภาคเพ่ือการต่อต้านโจรสลัดและการปล้นเรือโดย
ใช้อาวุธในเอเชีย (Regional Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery Against Ships in 
Asia (ReCAAP)) 
 ในปี ค.ศ.2002 และ ค.ศ.2003 รัฐบาลประเทศญี่ปุ่นได้เสนอให้มีกลไกในระดับภูมิภาคเพ่ือการ
ต่อต้านการกระท าอันเป็นโจรสลัดและการปล้นเรือโดยใช้อาวุธ ท าให้เกิดความตกลงว่าด้วยความร่วมมือระดับ
ภูมิภาคเพ่ือการต่อต้านโจรสลัดและการปล้นเรือโดยใช้อาวุธในเอเชีย (Regional Agreement on 
Combating Piracy and Armed Robbery against Ships in Asia: ReCAAP) ในปี ค.ศ.2004 และศูนย์
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร (An Information Sharing Centre(ISC)) ที่ตั้งอยู่ในประเทศสิงคโปร์ก็ได้ถูกจัดตั้ง
ขึ้นภายใต้ความตกลงดังกล่าว โดยปัจจุบันประกอบด้วยสมาชิกทั้งหมด 17 ประเทศ แต่อย่างไรก็ดี ประเทศ
มาเลเซียและอินโดนีเซียกลับไม่ได้ลงนามในความตกลงดังกล่าว แต่ทั้งสองประเทศระบุว่าจะให้ความร่วมมือ
และประสานงานกับศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร (An Information Sharing Centre(ISC)) ถึงแม้เหตุผล
ของการที่สองประเทศไม่เข้าเป็นภาคีความตกลงดังกล่าวจะไม่ได้มีการเปิดเผย แต่เข้าใจได้ว่าประเทศมาเลเซีย
และอินโดนีเซียนั้นจะให้ความร่วมมือและประสานงานกับศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร (An Information 
Sharing Centre(ISC)) ในระดับหนึ่งเท่านั้น รวมทั้งในเวลาดังกล่าวยังเป็นไปไม่ได้ที่จะสามารถประเมินถึง
ผลกระทบหรือประสิทธิผลของความตกลงดังกล่าวได้ ประกอบกับจ านวนเหตุการณ์การโจมตีที่เกิดขึ้นใน
บริเวณช่องแคบมะละกานั้นลดลงอย่างมากในตลอดหลายปีที่ผ่านมา  
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 2.1.3 ความร่วมมือการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารทางทะเลในภูมิภาค (Regional Maritime 
Information Exchange (ReMIX))  เพ่ือการยกระดับความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเพ่ือความ
มั่นคงทางทะเลระหว่างกองทัพเรือในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก กองทัพเรือสิงคโปร์ได้พัฒนาเครือข่ายซึ่งเป็น
ช่องทางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารทางทะเลในภูมิภาค ตามความร่วมมือการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
ทางทะเลในภูมิภาค (Regional Maritime Information Exchange (ReMIX))  

 2.1.4 มาตรการความปลอดภัยของตู้ขนส่งสินค้า (Container Security initiative (CSI)) 
 ในวันที่ 20 กันยายน ค.ศ.2002 รัฐบาลประเทศสิงคโปร์ได้ลงนามในแถลงการณ์เพ่ือเข้าร่วม
มาตรการความปลอดภัยของตู้ขนส่งสินค้า (Container Security Initiative:CSI) ภายใต้ความตกลงดังกล่าว 
ประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศแรกในทวีปเอเชียที่มีท่าเรือที่มีมาตรฐานเป็นไปตามมาตรการข้อตกลงทางด้าน
การรักษาความปลอดภัยของตู้ขนส่งสินค้า  การด าเนินการดังกล่าวทางการประเทศสหรัฐอเมริกาจะส่ง
เจ้าหน้าที่ศุลกากรเข้าไปประจ าการ ณ ท่าเรือของประเทศสิงคโปร์โดยท างานร่วมกับเจ้าหน้าที่ของทาง
สิงคโปร์เพ่ือตรวจสอบตู้สินค้าที่มีความเสี่ยงสูงก่อนที่จะเข้าสู่ท่าเรือของประเทศสหรัฐอ เมริกา นอกจากนี้
ประเทศสิงคโปร์ยังมีการด าเนินการยกระดับระบบควบคุมการส่งออก (Export Control System) ควบคู่ไป
พร้อมๆกัน เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าตู้คอนเทนเนอร์ทั้งหมดที่เข้ามาสู่ท่าเรือสิงคโปร์นั้นมีความปลอดภัย รวมทั้งมีการ
ติดตั้ง radiographic scanner เพ่ือการตรวจสอบและคัดกรองที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

 2.1.5 มาตรการการป้องกันการแพร่ขยายของอาวุธท าลายล้างสูงและชิ้นส่วน (Proliferation 
Security Initiative (PSI)) 
 มาตรการการป้องกันการแพร่ขยายของอาวุธท าลายล้างสูงและชิ้นส่วน (Proliferation Security 
Initiative (PSI)) มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือป้องกันและสกัดกั้นการแพร่ขยายอาวุธที่มีอ านาจท าลายสูง 
(Weapon of mass destruction: WMD) พร้อมระบบเครื่องส่งและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง (Related Goods) 
ไปยังผู้ก่อการร้ายหรือประเทศท่ีมีความเสี่ยงในลักษณะดังกล่าว แม้ว่าประเทศสิงคโปร์จะไม่ใช่ประเทศแรกๆที่
เข้าร่วมมาตรการนี้ แต่ในปี ค.ศ.2004 ประเทศสิงคโปร์ได้เข้าร่วมมาตรการดังกล่าวและในเดือนสิงหาคมปี 
ค.ศ.2005 ประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีการด าเนินมาตรการดังกล่าว  
 ประเทศหลายประเทศในทวีปเอเชีย ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย จีน และเกาหลีใต้ ได้แสดงออก
ถึงความกังวลเกี่ยวกับมาตรการการป้องกันการแพร่ขยายของอาวุธท าลายล้างสูงและชิ้นส่วน (Proliferation 
Security Initiative (PSI)) นี้ ประเด็นหนึ่ง คือ ความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับการให้อ านาจในการมีค าสั่งหยุดและขึ้น
ตรวจเรือของรัฐอ่ืนที่สงสัยว่ามีอาวุธที่มีอ านาจท าลายสูงนั้นจะเป็นการขัดแย้งกับอนุสัญญาสหประชาชาติว่า
ด้วยกฎหมายทะเล (United Nations Convention on the Law of the Sea: UNCLOS 1982) หรือไม่ 
ทั้งนี้ ประเทศสหรัฐอเมริกาไม่ได้เป็นภาคีอนุสัญญาฉบับดังกล่าว  
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 2.1.6 การลาดตระเวนในช่องแคบมะละกา (Malacca Strait Patrols (MSP)) 
 ในปี ค.ศ.2004 และ ค.ศ.2005 ประเทศสิงคโปร์ได้ร่วมมือกับประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซียใน
การยกระดับความร่วมมือเพ่ือความมั่นคงทางทะเลในช่องแคบมะละกาเพ่ือการต่อต้านการกระท าอันเป็นโจร
สลัดและการปล้นเรือโดยใช้อาวุธความพยายามดังกล่าวท าให้เหตุการณ์การกระท าอันเป็นโจรสลัดและการ
ปล้นเรือลดน้อยลงในช่วงปี ค.ศ.2007-2008 ในเดือนกรกฎาคม ค.ศ.2004 กองก าลังป้องกันของทั้งสาม
ประเทศท่ีอยู่ติดกับช่องแคบมะละกา คือ ประเทศมาเลเซีย ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศสิงคโปร์ได้ร่วมกัน
ลาดตระเวนทางทะเล (Malacca Strait Sea Patrol (MSSP)) ในบริเวณช่องแคบมะละกา ซึ่งเป็นการ
ลาดตระเวนในลักษณะที่อยู่ภายในเขตน่านน้ าของตน รวมทั้งยังได้มีการจัดตั้งกลุ่มการแลกเปลี่ยนข่าวกรอง 
(MSP Intelligence Exchange Group: IEG) ในการลาดตระเวนบริเวณช่องแคบอีกด้วย ต่อมาในเดือน
กันยายน ค.ศ.2005 ทั้งสามประเทศริเริ่มปฏิบัติการ “Eyes in the Sky” ซึ่งเป็นการลาดตระเวนทางอากาศ
ในบริเวณช่องแคบ และในเดือนเมษายน ค.ศ.2006 ทั้งสามประเทศได้ริเริ่ม Standard Operating 
Procedures Malacca Straits Patrols (SOP) ซึ่งเป็นการลาดตระเวนทางทะเลที่สามารถข้ามอาณาเขตของ
ประเทศขณะที่มีการไล่ตามติดพันผู้กระท าผิดได้ แต่ก็ยังคงกลไก “Hand-off Mechanism” ในเรื่องของ 
Cross-border Enforcement  ทั้งนี้ท าให้การลาดตระเวนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
2.2 มาตรการเพื่อความมั่นคงทางทะเลของรัฐบาลสิงคโปร์ 

 ประเทศสิงคโปร์นั้นมองว่าความมั่นคงทางทะเลนั้นเป็นประเด็นที่มีความซับซ้อนอย่างมาก  
ซึ่งการแก้ไขปัญหาที่ครอบคลุมจะต้องเกิดจากการร่วมมือกันระหว่างหลายภาคส่วน ซึ่งโดยหลักประเทศ
สิงคโปร์จะมุ่งเน้นไปที่ความร่วมมือและการประสานงานระหว่างหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นต ารวจชายฝั่ง ( the 
Police Coast Guard (PCG)) มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลความมั่นคงภายในน่านน้ าและทะเลอาณาเขตของ
ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การดูแลของกรมต ารวจสิงคโปร์, กองทัพเรือสิงคโปร์ (Republic 
of Singapore Navy (RSN)) มีหน้าที่ดูแลตรวจตราเส้นทางเดินเรือและองค์การการเดินเรือและการท่าเรือ
แห่งประเทศสิงคโปร์ (The Maritime and Port Authority of Singapore(MPA)) ซึ่งรับผิดชอบในการ
ควบคุมดูแลท่าเรือ และบังคับใช้กฎเกณฑ์มาตรการเพ่ือความมั่นคงทางทะเลขององค์การทางทะเลระหว่าง
ประเทศ รวมทั้งรับมือกับสถานการณ์การรั่วไหลของน้ ามันหรือสารเคมี  ซึ่ งจะท างานใกล้ชิดกับ
กระทรวงกลาโหม กระทรวงการต่างประเทศกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงคมนาคม รวมทั้งหน่วยงานทาง
เทคโนโลยีเพ่ือการป้องกันประเทศซึ่งก่อให้เกิดการผสานความร่วมมือกับผู้ เชี่ยวชาญที่มีความรู้และ
ประสบการณ์ที่หลากหลาย ในการด าเนินมาตรการเพ่ือการเสริมสร้างความตระหนักรู้ของสถานการณ์และ
ด าเนินกลยุทธ์ต่างๆ เพ่ือการปราบปรามและรับมือกับอุบัติการณ์ทางทะเลที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 2.2.1 Maritime Command and Control Centre (Changi C2 Centre) 
 รัฐบาลสิงคโปร์ได้จัดตั้ง Maritime Command and Control Centre (Changi C2 Centre) 
ในเดือนเมษายน ค.ศ.2007 เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการจัดการกับภัยคุกคามเกี่ยวกับ
การก่อการร้ายทางทะเลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งสามารถเปิดด าเนินการได้ใน ค.ศ.2009 โดยศูนย์
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ปฏิบัติการณ์ดังกล่าวประกอบด้วย Singapore Maritime Security Centre (SMSC), Information Fusion 
Centre (IFC) และ Multinational Operation and Exercise Centre (MOEC)  
 2.2.1.1 Singapore Maritime Security Centre (SMSC) จะประกอบด้วยหน่วยงานหลัก
ภายในประเทศที่มีความส าคัญ ได้แก่ กองทัพเรือสิงคโปร์ (Republic of Singapore Navy (RSN)), ต ารวจ
ชายฝั่ง (the Police Coast Guard (PCG)), องค์การการเดินเรือและการท่าเรือแห่งประเทศสิงคโปร์(The 
Maritime and Port Authority of Singapore (MPA)) โดย Singapore Maritime Security Centre 
(SMSC) จะท าหน้าที่วางแผนเพ่ือการด าเนินการเพ่ือความมั่นคงทางทะเล ที่รู้จักกันในนาม Inter-Agency  
Co-ordination Centre เมื่อเกิดอุบัติภัยหรือวิกฤตการณ์ทางทะเล  

 2.2.1.2 ศูนย์บูรณาการข้อมูลข่าวสาร (Information Fusion Centre (IFC)) ได้ถูกจัดตั้งขึ้นโดย
กองทัพเรือสิงคโปร์ ในเดือนเมษายน ค.ศ.2009 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์ควบคุมกองบัญชาการชางงี (Changi 
C2 Centre) เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพและเร่งให้เกิดการร่วมมือกันเพ่ือความมั่นคงทางทะเลในภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารรวมทั้งความตระหนักในสถานการณ์
เกี่ยวกับความมั่นคงทางทะเล ซึ่งศูนย์บูรณาการข้อมูลข่าวสารนี้มีลักษณะพิเศษคือมีการด าเนินงานตลอดเวลา
ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ติดต่อประสานงานระหว่างประเทศ( International Liaison Officers (ILOs)) ซึ่งจะ
ท างานร่วมกับเจ้าหน้าที่ของกองทัพเรือสิงคโปร์เพ่ืออ านวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางทะเล
ระหว่างกันและเพ่ือความเข้าใจร่วมกันในการวิเคราะห์ วางแผน และการปฏิบัติการร่วมกัน เมื่อมีอุบัติภัยทาง
ทะเลเกิดขึ้น ซึ่งปัจจุบันศูนย์บูรณาการข้อมูลข่าวสารมีเจ้าหน้าที่ประสานงานจาก 10 ประเทศประกอบด้วย
ประเทศออสเตรเลีย ฝรั่งเศส อินเดีย มาเลเซีย นิวซีแลนด์ ฟิลิปปินส์ ไทย อังกฤษ สหรัฐอเมริกา และ
เวียดนาม นอกจากนี้ยังปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอีก 38 หน่วยงานใน 25 ประเทศ ท าให้สามารถเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารได้อย่างกว้างขวาง โดยศูนย์บูรณาการข้อมูลข่าวสารจะด าเนินการดูแล ติ ดตาม เฝ้าสังเกต
สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนในแต่ละวันในพื้นที่อาณาเขตภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยสามารถแสดงผลและเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารทางทะเลรวมทั้งภาพของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้เสมือนเวลาจริง เพ่ือให้สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้
อย่างทันท่วงที เมื่อเกิดอุบัติภัยทางทะเลขึ้น  

 2.2.1.3 ศูนย์ควบคุมการปฏิบัติการและการฝึกนานาชาติ (The Multinational Operations 
and Exercise Center (MOEC)) เป็นศูนย์ควบคุมและสั่งการรวมทั้งวางแผนส าหรับการฝึกและการปฏิบัติการ
ในระดับทวิภาคีและพหุภาคี รวมทั้งยังท าหน้าที่เสมือนเป็นศูนย์ความมั่นคงทางทะเลในการปฏิบัติการเพ่ือ
ความมั่นคงทางทะเลและการปฏิบัติการเพ่ือการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาทุกข์จากภัยพิบัติ 
(Humanitarian Assistance and Disaster Relief)  ในระดับภูมิภาคท้ังนี้ศูนย์ควบคุมการปฏิบัติการและการ
ฝึกนานาชาติจะจัดเตรียมโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนการฝึกและการปฏิบัติการซึ่งมีนายทหารจาก
หลากหลายชาติติดต่อเข้ามาท าการฝึกในศูนย์แห่งนี้ โดยอาจจะเป็นการฝึกการติดตามเรือที่ต้องสงสัยและ
ตัดสินใจด าเนินการตามที่เห็นสมควรเช่น การขอขึ้นตรวจค้นเรือ รวมถึงร่วมกันฝึกในแผนการสกัดกั้นทางทะเล
หรือ Maritime Interception Operations (MIO) เป็นต้น  
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 2.2.2 ระบบปฏิบัติการแบบบูรณาการ (National Maritime Security System (NMSS)) 
 กองทัพเรือสิงคโปร์ได้ปรับโครงสร้างใหม่ของหน่วยบัญชาการฝั่งทะเล (Costal Command : 
COSCOM) ให้เป็นกองก าลังหน่วยงานเฉพาะกิจ ที่รู้จักกันในนามกองก าลังเฉพาะกิจเพ่ือความมั่นคงทางทะเล 
(Maritime Security Task Force (MSTF)) อย่างไรก็ดี เมื่อไม่นานมานี้ระบบความมั่นคงทางทะเลแห่งชาติ
ระบบใหม่ ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการแบบบูรณาการ (NMSS) ได้ถูกก่อตั้งขึ้น เพ่ือส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลระหว่างกันมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเพ่ือการตระหนักรู้ในสถานการณ์ การตัดสินใจและเสริมสร้างการ
ด าเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานเพื่อความมั่นคงทางทะเล ซึ่งจะท าให้ประเทศสิงคโปร์สามารถรับมือกับภัย
คุกคามทางทะเลได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
 ระบบความมั่นคงทางทะเลระบบใหม่นี้ถือเป็นโครงการความร่วมมือแบบบูรณาการของภาครัฐ
เพ่ือส่งเสริมความปลอดภัยและความม่ันคงทางทะเล โดยประสานความร่วมมือของหน่วยงานทางทะเลทั้งหมด
เพ่ือให้มีการด าเนินงานร่วมกันได้อย่างเป็นเอกภาพ ระบบดังกล่าวช่วยให้สามารถวิเคราะห์สถานการณ์และ
ประสานงาน ซึ่งเป็นการปฏิบัติการในระดับประเทศ เพ่ือสามารถรับมือกับภัยคุกคามทางทะเลได้อย่าง
ทันท่วงที โดยระบบปฏิบัติการแบบบูรณาการ (NMSS) ประกอบด้วยกลุ่มจัดการวิกฤตการณ์เพ่ือความมั่นคง
ทางทะเลซึ่งประกอบด้วยศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลทางทะเลแห่งชาติ (National Maritime Sense-Making 
Centre (NMSC)) มีหน้าที่รวบรวมข้อมูลกิจการทางทะเลและกลุ่มปฏิบัติการแห่งชาติ (National Maritime 
Operations Group (NMOG)) ได้รับมอบหมายให้ดูแลปฏิบัติการต่าง ๆ โดยอาศัยข้อมูลที่ได้เพ่ือปราบปราม
ภัยคุกคามทางทะเลทั้งสองหน่วยงานมีฐานปฏิบัติการที่ศูนย์ควบคุมกองบัญชาการชางงี (Changi C2 Centre)  

 2.2.3 การจัดตั้งคณะกรรมการความมั่นคงทางทะเล (Maritime Security Committee) 
 ประเทศสิงคโปร์ได้จัดตั้งคณะกรรมการความมั่นคงทางทะเล (Maritime Security 
Committee) ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากกระทรวงกลาโหม (Ministry of Defence: MINDEF) 
กระทรวงมหาดไทย (Ministry of Home Affairs: MHA) กระทรวงการขนส่ง (Ministry of Transport) 
กระทรวงการต่างประเทศ (Ministry of Foreign Affairs) รวมทั้งหน่วยงานเทคโนโลยีเพ่ือการข่าวและการ
ป้องกัน นอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการเพ่ือความร่วมมือระหว่างกระทรวง (( Inter-Ministerial Committee) 
ท าหน้าที่พัฒนาและด าเนินกลยุทธ์แห่งชาติเพ่ือความมั่นคงทางทะเลและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงาน  
 2.2.4 มาตรการในการรักษาความปลอดภัยในพ้ืนที่เปราะบางหรือล่อแหลมต่อการก่อการร้าย
หรือการเกิดอุบัติภัยทางทะเล 
 นอกจากนี้ ประเทศสิงคโปร์ยังได้เพ่ิมมาตรการในการรักษาความปลอดภัยในพ้ืนที่เปราะบางหรือ
ล่อแหลมต่อการก่อการร้ายหรือการเกิดอุบัติภัยทางทะเล เช่น แท่นขุดเจาะน้ ามัน คลังเชื้อเพลิง บริเวณที่จอด
เรือของเรือบรรทุกไนโตรเจนเหลวก๊าซปิโตรเลียมเหลว น้ ามันดิบหรือเคมีภัณฑ์ เป็นต้น มาตรการดังกล่าวยัง
รวมถึงการก าหนดเขตห้ามหรือจ ากัดขอบเขตในการผ่านเข้าออกบริเวณพ้ืนที่ดังกล่าว  
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 2.2.5 ยกระดับมาตรการเพ่ือความมั่นคงทะเลในบริเวณด่านตรวจ (Checkpoints) 
 เพ่ิมความเข้มงวดเกี่ยวกับระบบควบคุมการผ่านเข้าออกใบริเวณท่าเรือ การสุ่มตรวจบุคคล 
กระเป๋าและยานพาหนะ นอกจากนี้ ประเทศสิงคโปร์ยังได้ก่อตั้ง The Immigration and Checkpoints 
Authority: ICA เพ่ือที่จะรวมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมตรวจสอบบริเวณเขตแดนของกรมการตรวจ
คนเข้าเมืองและการทะเบียนแห่งประเทศสิงคโปร์ (Singapore Immigration & Registration (SIR)) และกรม
ศุลกากรและสรรพสามิต (The Customs and Excise Department) เข้าด้วยกันเป็นองค์กรเดียวเพ่ือการ
บังคับบัญชารวมเหนือการด าเนินการตรวจสอบในบริเวณด่านตรวจในทุกๆด้าน  

 2.2.6 ทีมติดตามด้านความมั่นคงทางทะเล (Accompanying Sea Security Team (ASSet)) 
และการคุ้มครองเรือพาณิชย์โดยกองทัพเรือสิงคโปร์ 
 กองทัพเรือสิงคโปร์ (Republic of Singapore Navy (RSN)) ได้จัดตั้งทีมติดตามเพ่ือความมั่นคง
ทางทะเลในการปกป้องเรือในน่านน้ าของประเทศสิงคโปร์ เริ่มต้นในเดือนเมษายน ค.ศ.2005 กองก าลังเพ่ือ
ความมั่นคงถูกจัดตั้งขึ้นเป็นทีมประมาณ 8 คน เพ่ือขึ้นไปบนเรือที่อยู่ในบริเวณน่านน้ าของประเทศสิงคโปร์  
ในทีมนั้นจะประกอบด้วยลูกเรือที่ได้รับการฝึกอบรม วิศวกรเครื่องกลเรือ พนักงานวิทยุ และบุคคลเหล่านี้
สามารถควบคุมเรือได้ในสถานการณ์จ าเป็น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันการปล้นเรือที่อยู่ภายในน่านน้ าของ
ประเทศสิงคโปร์นอกจากนี้ เรือบรรทุกแก๊สธรรมชาติหรือเรือบรรทุกน้ ามันขนาดใหญ่ที่ผ่านบริเวณน่านน้ าของ
ประเทศสิงคโปร์จะได้รับการคุ้มครองโดยกองทัพเรือสิงคโปร์   

 2.2.7 Harbour Craft Transponder System (HARTS)  
 นอกจากนี้ เพื่อที่จะติดตามเรือที่มีขนาดต่ ากว่า 300 ตัน ซึ่งไม่จ าเป็นต้องมีหรือติดตั้งระบบแสดง
ตนอัตโนมัติ (Automatic Identification System: AIS) ตามกฎเกณฑ์ขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ 
ประเทศสิงคโปร์จึงได้จัดให้มี Harbour Craft Transponder System  (HARTS)  ขึ้นเพ่ือติดตามเรือเดินทะเล
ขนาดเล็กในขณะที่อยู่บริเวณน่านน้ าของประเทศสิงคโปร์  
 


