การแถลงข่าว
การประชุมผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียน ครั้งที่ 11
“การคุ้มครองและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเล”
ณ ห้องนภาลัย โรงแรมดุสิตธานี พัทยา จังหวัดชลบุรี
19 พฤศจิกายน 2560
ใน 19 พฤศจิกายน 2560 กองทัพเรือได้ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียน
ครั้งที่ 11 ณ ห้ องนภาลั ย โรงแรมดุสิ ตธานี พัทยา จังหวัดชลบุรี ภายใต้หั วข้อ “การคุ้มครองและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมทางทะเล” ซึ่งหัวข้อดังกล่าว เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงการให้ความสาคัญและความใส่ใจต่อปัญหา
สิ่งแวดล้อมทางทะเลในภูมิภาคร่วมกันของกองทัพเรืออาเซียน การประชุมในครั้งนี้ มีผู้บัญชาการทหารเรือและ
ผู้แทนจากกองทัพเรืออาเซียนครบทั้ง 9 ประเทศ รวมถึงผู้แทนระดับสูงจากกองทัพประชาชนลาว เข้าร่วมประชุม
โดยพร้อมเพรียงกัน
การประชุมผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียนจะจัดขึ้นเป็นประจาทุกปี และเป็นเวทีสาคัญที่เปิดโอกาสให้
ผู้บัญชาการทหารเรือของประเทศสมาชิกอาเซียน ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนมุมมองและข้อคิดเห็น เพื่อเสริมสร้ าง
ความไว้เนื้ อ เชื่ อ ใจ ความร่ ว มมื อ ความเชื่ อ มั่ น และศั ก ยภาพของกองทั พ เรื อ อาเซี ย น ให้ ส ามารถรั บ มื อ
กับภัยคุกคามและสิ่งท้าทายด้านความมั่นคงและสถานการณ์วิกฤติต่าง ๆ ในภูมิภาคได้ นอกจากนี้ จะมีการ
ส่งเสริมให้ มีการทากิจ กรรมร่วมกันของกาลังพลในทุกระดับ รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและแนวคิด
เกี่ยวกับปัญหาความมั่นคงทางทะเลในภูมิภาค อันจะก่อให้เกิดความร่วมมือในการแก้ไ ขปัญหาต่าง ๆ ร่วมกัน
ต่อไป
การประชุมครั้งนี้ มีการพิจารณาถึงประเด็นต่าง ๆ ทั้งประเด็นต่อเนื่องจากการประชุมที่ผ่านมา และ
การน าเสนอกระบวนการและแนวคิด ใหม่ ๆ ที่ เกี่ ยวข้อ งกั บหั ว ข้ อ “การคุ้ม ครองและอนุ รักษ์ สิ่ งแวดล้ อ ม
ทางทะเล” รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์จากการทากิจกรรมต่าง ๆ ของกองทัพเรืออาเซียน
ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา
ผลการประชุมส าคัญ ที่ ต้ องกล่ าวถึง ได้แก่ การพิจารณาแนวทางความร่วมมือในการแก้ไขปัญ หา
ที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลประโยชน์ของประชาชน เช่น ความร่วมมือในการช่วยเหลือและบรรเทาภัยพิบัติ
ทางทะเล ความร่วมมือในการต่อต้านการกระทาอันเป็นโจรสลัด (Anti-Sea Robbery Cooperation: ASRC)
นอกจากนี้ ในการประชุม ยังได้บรรลุข้อตกลงในการจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ และปลูกฝัง
ให้นายทหารรุ่นใหม่ของกองทัพเรืออาเซียนเห็นความสาคัญของการคุ้มครองและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเล
ผ่ า นโครงการ ASEAN Naval Young Officers Interaction (ANYOI) ในปี 2561 และเห็ น ชอบให้ เพลง
“ASEAN Navies Stronger Together Forever” เป็นเพลงประจาการประชุมผู้บัญชาการทหารเรือ อาเซียน
โดยเพลงดังกล่าวแต่งเนื้อร้องและทานองโดยกองทัพเรือไทย ซึ่งการบรรลุข้อตกลงในประเด็นต่าง ๆ ล้วนแสดง
ให้เห็นถึงความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีของกองทัพเรืออาเซียน
กองทัพเรือ ขอขอบคุณ ผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียนและผู้เกี่ยวข้อง ที่ มีส่วนร่วมสาคัญ ทาให้การ
ประชุมในครั้งนี้ประสบความสาเร็จ อย่างงดงาม ซึ่งความร่วมมือตามธรรมเนียมที่ดีของกองทัพเรืออาเซียนนี้
จะส่งต่อให้กองทัพเรือสิงคโปร์ ที่จะเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมผู้บัญชาการหารเรืออาเซียน ครั้งที่ 12
ในปี 2561 สืบต่อไป
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On 19th November 2017, the Royal Thai Navy hosted the 11th ASEAN Navy Chiefs’
Meeting with the theme “Protection and Preservation of the Marine Environment” to reflect
the growing concern over marine environmental issues within the region. Honorable guests
of this meeting were chiefs and representatives from all 9 ASEAN Navies and Lao People's
Armed Forces.
The annual ASEAN Navy Chiefs’ meeting is a platform where chiefs of ASEAN Navies
can discuss and exchange their viewpoints and opinions to promote confidence building,
collaboration and improving capabilities of all ASEAN Navies to cope with security threats
and crisis situations in the region. It is also a place where joint activities and exchange of
ideas and concepts for regional maritime security between ASEAN Navies personnel at every
level will be agreed upon in order to create mechanisms to resolve common issues.
Discussion of pending items from previous meetings, new proposal items in
conjunction with the theme “Protection and Preservation of the Marine Environment” and
sharing of important information and activities by all members within the past 12 months
were the main talking points during the meeting.
It is important to note that to enhance the roles of ASEAN Navies in serving and
protecting public interest especially in maritime safety and humanitarian assistance, further
progress on pending item on Anti-Sea Robbery Cooperation (ASRC) was achieved.
Furthermore, Agreement on activities such as ASEAN Naval Young Officers Interaction
(ANYOI) for the year 2018 and adoption of the ANCM’s Song (ASEAN Navies Stronger
Together Forever), which was proposed by the Royal Thai Navy, had been agreed during the
meeting to foster closer collaboration and trust building among ASEAN Navies.
The Royal Thai Navy wishes to thank all ASEAN Navy Chiefs for their great contribution
to the success of the 11th ASEAN Navy Chiefs’ Meeting. This great tradition and collaboration
among ASEAN Navies will continue with the Republic of Singapore Navy hosting the next
ASEAN Navy Chiefs’ Meeting in Singapore in 2018.

