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ตามมพันธกรณีของอนุสัญญาสหประชาชาติ
วาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ ของประเทศไทย
๑. บทนํา
วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ที่ผานมา เปนวันครบรอบ ๒๔ ป ที่อนุสัญญาสหประชาชาติ
วาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ (United Nations Convention on the Law of the Sea
๑๙๘๒: UNCLOS) มีผลบังคับใช หลังจาก ๑๒ เดือน ที่ประเทศภาคีสมาชิกยื่นสัตยาบันสาร
ครบ ๖๐ ประเทศ ในสวนของประเทศไทยนั้น นับจากวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๔ ที่อนุสัญญา
สหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ มีผลบังคับใชกับประเทศไทย ก็ผานมานานกวา
๗ ป และหากจะนับตั้งแตวันที่ประเทศไทยลงนามรับรองอนุสัญญาฯ ดังกลาวในป พ.ศ. ๒๕๒๕
ก็ผานมานานกวา ๓ ทศวรรษ แตปรากฏวาสวนราชการที่มีหนาที่และอํานาจ รวมทั้งความรับผิดชอบ
ที่เกี่ยวของกับกิจกรรมทางทะเลของไทย แทบจะมิไดมีการขับเคลื่อนการดําเนินงานเพื่อใหเปนไป
ตามพันธกรณีอยางเปนรูปธรรม ทัง้ ในระดับนโยบายและในเชิงปฏิบตั ิ โดยเฉพาะอยางยิง่ การอนุวตั กิ าร
กฎหมายภายในทีเ่ กีย่ วของกับกิจกรรมการใชทะเล ซึง่ มีอยูม ากกวา ๖๐ ฉบับ ใหสอดรับกับอนุสญ
ั ญาฯ
ตลอดจนการดําเนินการที่เกี่ยวของอื่น ๆ ตามสิทธิ หนาที่และอํานาจที่กําหนดไวในอนุสัญญาฯ
เพื่อรักษาสิทธิอธิปไตยและปกปองผลประโยชนทางทะเลของไทย ผูเขียนในฐานะที่เฝาติดตาม
สําเร็จการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
(สาขาเกษตรศาสตร) มหาวิทยาลัยเชียงใหม และปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
การอาหาร) มหาวิทยาลัยเชียงใหม เคยดํารงตําแหนงที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี ที่ปรึกษารัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงศึกษาธิการ ที่ปรึกษารัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ที่ปรึกษารัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการตางประเทศ
ที่ปรึกษารัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร สมาชิกวุฒิสภา
และประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ วุฒิสภา สองสมัย (พ.ศ. ๒๕๕๑ และ พ.ศ. ๒๕๕๔) ประธานคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะหเกษตรกร พ.ศ. .... วุฒิสภา และประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
รางพระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... วุฒิสภา
ปจจุบันดํารงตําแหนงที่ปรึกษากลุมบริษัท ศิริชัยการประมง จํากัด และธุรกิจในเครือทั้งในและตางประเทศ กงสุลกิตติมศักดิ์
ประเทศโมซัมบิก ประจําประเทศไทย ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมการประมงแหงประเทศไทย ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมการประมง
นอกน า นนํ้ า ไทย ที่ ป รึ ก ษากิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ ส มาคมการประมงสมุ ท รสาคร ที่ ป รึ ก ษาสหพั น ธ อุ ต สาหกรรมประมงไทย อาจารย พิ เ ศษ
ของหลายมหาวิทยาลัย และผูทรงคุณวุฒิดานทะเลของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) คณะอนุกรรมการจัดการความรู
เพื่อผลประโยชนแหงชาติทางทะเล (อจชล.) สภาความมั่นคงแหงชาติ.
๑
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การดําเนินการของรัฐไทยในประเด็นนี้มากวา ๓๐ ป มีความกังวลวา หากประเทศไทยในฐานะรัฐภาคี
ปลอยใหการอนุวัติการตามอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ ยังเปนไป
ในลักษณะเชนนี้ โดยปราศจากยุทธศาสตรและการขับเคลื่อนอยางเปนระบบที่ชัดเจน รวมทั้ง
ความรวมมือจากทุกภาคสวนที่เกี่ยวของโดยเรงดวนแลว การรักษาผลประโยชนแหงชาติทางทะเล
ของประเทศไทยตามอนุสัญญาฯ ก็ยากยิ่งที่จะทําใหเกิดประโยชนสูงสุดได ดังนั้น เพื่อดําเนินการ
ตามพันธกรณีที่ประเทศไทยไดใหไวแกประชาคมโลก การรักษาสิทธิประโยชน และการทําหนาที่
ตาง ๆ ตามพันธกรณีที่บัญญัติไวในอนุสัญญาฯ ประเทศไทยจึงควรจะไดเรงดําเนินการในสวนที่
เกี่ยวของตามสิทธิ หนาที่และอํานาจใหสอดรับกับอนุสัญญาฯ โดยเร็ว

๒. ความเปนมาของอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒
“อนุสญ
ั ญาสหประชาชาติวา ดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒” (United Nations Convention
on the Law of the Sea ๑๙๘๒: UNCLOS) หรือที่เรียกโดยยอวา “กฎหมายทะเล ๑๙๘๒” หรือ
“UNCLOS ๑๙๘๒” เปนกฎหมายระหวางประเทศทีป่ ระเทศสมาชิกขององคการสหประชาชาติไดตกลง
รวมกันยกรางขึน้ เพือ่ ใชเปนบทบัญญัตทิ ปี่ ระเทศสมาชิกจะไดถอื เปนกรอบปฏิบตั ใิ นการใชประโยชน
จากทะเลและมหาสมุทรรวมกันอยางเปนธรรมและมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชนแหงมนุษยชาติ
โดยไมคํานึงถึงที่ตั้งทางภูมิศาสตรของรัฐ อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒
จึงเปรียบเสมือน “ธรรมนูญทางทะเลของโลก” ทีม่ คี วามสําคัญในฐานะทีเ่ ปนกติกาแมบททางทะเลซึง่ ประเทศ
ตาง ๆ ใชเปนแนวทางในการบริหารจัดการใชประโยชน และคุม ครองผลประโยชนทางทะเลของประเทศตน
รวมทั้งเปนกลไกในการจัดการขอพิพาททางทะเลระหวางประเทศ

แผนที่แสดงเขตเศรษฐกิจจําเพาะของประเทศตาง ๆ และทะเลหลวง๒

ที่มา : http://www.personal.kent.edu/~mkeatts/coastalzone.htm.

๒
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อนุสญั ญาสหประชาชาติวา ดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ มีพฒ
ั นาการมาอยางยาวนาน กลาวคือ
ในป พ.ศ. ๒๔๗๓ (ค.ศ. ๑๙๓๐) “องคการสันนิบาตชาติ” (League of Nations) ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายหลัง
สงครามโลกครัง้ ที่ ๑ โดยไดเล็งเห็นถึงความจําเปนทีจ่ ะตองมีกฎหมายระหวางประเทศ เพือ่ กําหนดกติกา
และมาตรการในการใชทะเลรวมกัน โดยยึดหลักความเปนธรรมและจารีตประเพณีเปนหลักใหญ จึงไดจดั ใหมี
การประชุมขึน้ ณ กรุงเฮก ประเทศเนเธอรแลนด แตการประชุมลมเหลวเนือ่ งจากไมสามารถหาขอยุตไิ ด
ในหลายประเด็น จนกระทั่งองคการสันนิบาตชาติสิ้นสภาพไปในชวงสงครามโลกครั้งที่ ๒

หลังสงครามโลก ครัง้ ที่ ๒ “องคการสหประชาชาติ” (United Nations) ซึง่ กอตัง้ ขึน้ แทนองคการ
สันนิบาตชาติ ไดจัดใหมีการมีการประชุมสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ขึ้นรวม ๓ ครั้ง คือ
• การประชุมสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ครั้งที่ ๑ (The First United Nations
Conference on the Law of the Sea: UNCLOS I) จัดขึน้ ระหวางวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ ถึง ๒๗ เมษายน
พ.ศ. ๒๕๐๑ (ค.ศ. ๑๙๕๘) ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอรแลนด มีประเทศสมาชิกเขารวมประชุมจํานวน
๘๖ ประเทศ และองคกรระหวางประเทศ ๖ องคกร ทีป่ ระชุมฯ มีมติเห็นชอบ (adopt) “อนุสญ
ั ญากรุงเจนีวา
วาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๕๘” ซึ่งประกอบดวยอนุสัญญาฯ เกี่ยวกับทะเล ๔ ฉบับ คือ
(๑) อนุสัญญาวาดวยทะเลอาณาเขตและเขตตอเนื่อง
(Convention on the Territorial Sea and the Contiguous Zone)
(๒) อนุสัญญาวาดวยทะเลหลวง
(Convention on the High Seas)
(๓) อนุสัญญาวาดวยการทําประมงและการอนุรักษทรัพยากรที่มีชีวิตในทะเลหลวง
(Convention on Fishing and Conservation of the Living Resources of the High Seas)
(๔) อนุสัญญาวาดวยไหลทวีป
(Convention on the Continental Shelf)
• การประชุมสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ครั้งที่ ๒ (The Second United Nations
Conference on the Law of the Sea: UNCLOS II) จัดขึ้นระหวางวันที่ ๗ มีนาคม ถึง ๒๖ เมษายน
พ.ศ. ๒๕๐๓ (ค.ศ. ๑๙๖๐) เพือ่ พิจารณาปญหาทีย่ งั ตกลงไมไดจากการประชุมในครัง้ กอน คือ การกําหนด
ความกวางของทะเลอาณาเขต (Territorial Sea) และเขตประมง (Fisheries Zone) มีประเทศสมาชิก
เขารวมประชุมจํานวน ๘๘ ประเทศ และองคกรระหวางประเทศจํานวน ๖ องคกร ที่ประชุมไดเสนอ
ใหกาํ หนดความกวางของทะเลอาณาเขตเปน ๖ ไมลทะเล และเขตประมงตอไปอีก ๖ ไมลทะเล แตขอ เสนอ
ดังกลาวไดรับการรับรองดวยคะแนนเสียงเพียง ๑ ใน ๓ ของที่ประชุม ดังนั้น ขอเสนอจึงตกไป
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• การประชุมสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ครั้งที่ ๓ (The Third United Nations
Conference on the Law of the Sea: UNCLOS III) เปนการประชุมยกรางอนุสัญญาที่ใชระยะเวลา
ในการประชุมตอเนือ่ งยาวนานถึง ๙ ป นับตัง้ แตเริม่ จัดการประชุมครัง้ แรกในเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๖
(ค.ศ. ๑๙๗๓) ณ นครนิวยอรก สหรัฐอเมริกา และมีการจัดการประชุมตอเนื่องมาจนถึง พ.ศ. ๒๕๒๕
(ค.ศ. ๑๙๘๒) รวมทั้งสิ้น ๑๑ สมัยประชุม ซึ่งเนื่องมาจากขอบัญญัติของอนุสัญญานั้นมีผลกระทบตอ
สิทธิเสรีภาพในการใชทะเล และประโยชนทางเศรษฐกิจของประเทศตาง ๆ รวมทัง้ รูปแบบการประชุม
ทีส่ มัชชาใหญแหงสหประชาชาติมไิ ดมอบใหคณะกรรมาธิการกฎหมายระหวางประเทศเปนผูย กรางอนุสญั ญา
แตเปนการพิจารณาพรอมกันไปในทีป่ ระชุมโดยรัฐภาคีของสหประชาชาติ และไมเปดใหมกี ารตัง้ ขอสงวน
(Reservation) หรือขอยกเวนในอนุสญ
ั ญาซึง่ ถือวาเปนลักษณะพิเศษทีแ่ ตกตางจากอนุสญ
ั ญาฉบับอืน่ ๆ
ทัง้ นี้ การประชุมเสร็จสิน้ ลงเมือ่ วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๒๕ ณ กรุงมอนเตโกเบย ประเทศจาไมกา โดยมีมติเห็นชอบ
“อนุสญ
ั ญาสหประชาชาติวา ดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒” (The United Nations Convention on
the Law of the Sea ๑๙๘๒: UNCLOS) และเปดใหประเทศภาคีสมาชิกลงนาม (Signature) รับรอง
ระหวางวันที่ ๖ - ๑๐ ธันวาคม ๒๕๒๕ ซึง่ มีประเทศตาง ๆ รวมลงนามรับรองอนุสญั ญาดังกลาวตัง้ แตวนั แรก
ที่เปดใหลงนาม
อนุสญั ญาสหประชาชาติวา ดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ เริม่ มีผลบังคับใชเมือ่ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน
๒๕๓๗ หลังจาก ๑๒ เดือน นับจากวันทีม่ รี ฐั ภาคีใหสตั ยาบัน (Ratification) อนุสญ
ั ญาฯ ครบ ๖๐ ประเทศ
โดยมีการจัดการประชุมรัฐภาคีฯ เพือ่ ติดตามการบังคับใชอนุสญั ญาฯ ขึน้ เปนประจําทุกป ณ สํานักงานใหญ
องคการสหประชาชาติ นครนิวยอรก สหรัฐอเมริกา
สําหรับประเทศไทยนัน้ ไดเขารวมการประชุมสหประชาชาติวา ดวยกฎหมายทะเลมาตัง้ แตการประชุม
ครัง้ แรกในป พ.ศ. ๒๔๗๓ (ค.ศ. ๑๙๓๐) ซึง่ ขณะนัน้ ยังเปนองคการสันนิบาตชาติ โดยในการประชุมดังกลาว
พลตรี พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาวรรณไวทยากร กรมหมืน่ นราธิปพงศประพันธ หัวหนาคณะผูแ ทนไทย
ทรงไดรบั เลือกจากทีป่ ระชุมใหเปนประธานในการประชุม โดยภายหลังการประชุม ประเทศไทยไดลงนาม
รับรอง “อนุสญ
ั ญากรุงเจนีวาวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๕๘” ครบทัง้ ๔ ฉบับ เมือ่ วันที่ ๒๙ เมษายน
๒๕๐๑ จากนั้นอีก ๑๐ ปตอมา จึงไดใหสัตยาบันเขาเปนภาคีอนุสัญญากรุงเจนีวาวาดวยกฎหมายทะเล
ค.ศ. ๑๙๕๘ ดังกลาว เมือ่ วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๑๑ และเมือ่ ทีป่ ระชุมสหประชาชาติวา ดวยกฎหมายทะเล
มีมติเห็นชอบ “อนุสญั ญาสหประชาชาติวา ดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒” ในป พ.ศ. ๒๕๒๕ (ค.ศ. ๑๙๘๒)
ประเทศไทยก็ไดลงนามใหการรับรองอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒
ตัง้ แตวนั แรกทีเ่ ปดใหมกี ารลงนาม แตกม็ ไิ ดมกี ารใหสตั ยาบัน จนกระทัง่ ๒๙ ปตอ มา ซึง่ อนุสญ
ั ญาฯ
ไดมผี ลใชบงั คับมาแลว ๑๔ ป ประเทศไทยจึงไดยนื่ สัตยาบันสารตอเลขาธิการองคการสหประชาชาติ
เมือ่ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔ จึงทําให “อนุสญ
ั ญาสหประชาชาติวา ดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒”
มีผลบังคับใชกบั ประเทศไทยตัง้ แตวนั ที่ ๑๔ มิถนุ ายน ๒๕๕๔ ตามขอกําหนดในอนุสญ
ั ญาฉบับดังกลาว
โดยประเทศไทยไดใหสตั ยาบันเปนสําดับที่ ๑๖๒ จากสมาชิกทัง้ หมด ๑๙๓ ประเทศขององคการสหประชาชาติ
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๓. ความสําคัญของอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒
อนุสญั ญาสหประชาชาติวา ดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ นอกจากจะรวบรวมเนือ้ หาของอนุสญั ญา
กรุงเจนีวาวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๕๘ ซึง่ ประกอบดวยอนุสญ
ั ญาเกีย่ วกับทะเลทัง้ ๔ ฉบับไวแลว
ยังไดประมวลกฎหมายจารีตประเพณีทางทะเล รวมทัง้ ปรับปรุงและเพิม่ หลักกฎหมายใหมอกี หลายเรือ่ ง เชน
ระบบกฎหมายของรัฐหมูเ กาะ เขตเศรษฐกิจจําเพาะ และสิทธิของรัฐไรฝง ทะเล เปนตน โดยไดวางหลักเกณฑ
ของกฎหมายระหวางประเทศเกีย่ วกับสิทธิ หนาที่ และเขตอํานาจของรัฐประเภทตาง ๆ เกีย่ วกับการใชทะเล
ของประเทศสมาชิกในนานนํา้ อาณาเขตตาง ๆ ทัง้ ในทะเลหลวง และนานนํา้ อาณาเขตของประเทศสมาชิก
ซึง่ ไดแก นานนํา้ ภายใน (Internal Water) ทะเลอาณาเขต (Territorial Sea) เขตตอเนือ่ ง (Contiguous Zone)
เขตเศรษฐกิจเฉพาะ (Economic Exclusive Zone) เขตไหลทวีป (Continental Shelf) และทะเลหลวง (High Seas)
ปจจุบนั อนุสญ
ั ญาสหประชาชาติวา ดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ ถือวาเปนหลักกฎหมาย
ที่ใชในการกํากับดูแลการใชทะเลและทรัพยากรทางทะเลในทุก ๆ ดาน เชน การประมง (fisheries)
การปองกันและอนุรกั ษสงิ่ แวดลอมทางทะเล (protection and preservation of marine environment)
การวิจยั ทางวิทยาศาสตรทางทะเล (marine scientific research) การเดินเรือ และมลพิษจากเรือและการเททิง้
(navigation including pollution from vessels, and dumping) เปนตน นอกจากนี้ ยังไดกําหนด
หลักการทัว่ ไปเกีย่ วกับการใชประโยชนจากทรัพยากรจากทะเล ทัง้ ทรัพยากรทีม่ ชี วี ติ และไมมชี วี ติ ในนํา้
เหนือพื้นดินทองทะเล (water superjacent to the sea-bed) ในพื้นดินทองทะเล (sea-bed) และ
ในดินใตผิวดิน (subsoil) ของพื้นดินทองทะเลนั้นดวย
ในดานการระงับขอพิพาทซึง่ เกิดจากการใชบงั คับและตีความนัน้ UNCLOS ๑๙๘๒ ไดกาํ หนดให
จัดตัง้ “ศาลระหวางประเทศวาดวยกฎหมายทะเล” (International Tribunal for the Law of the Sea: ITLOS)
ขึน้ โดยคําวินจิ ฉัยของศาลระหวางประเทศวาดวยกฎหมายทะเลนัน้ ใหถอื เปนทีส่ ดุ และทุกฝายในขอพิพาท
ตองยึดถือและปฏิบัติตาม

๔. สาระสําคัญโดยสังเขปของอนุสญ
ั ญาสหประชาชาติวา ดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒

การกําหนดเขตทางทะเลภายใตอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒๓
ที่มา : http://www.mkh.in.th/index.php?option=com_content&view=article&id=๔๗&Itemid=๑๕๓&lang=th.

๓
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บทความทางวิชาการ

อนุสญ
ั ญาสหประชาชาติวา ดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ มีบทบัญญัตคิ รอบคลุมเรือ่ งเกีย่ วกับ
กฎหมายทะเลอยางกวางขวาง รวมทั้งสิ้น ๑๗ ภาค ประกอบดวย ขอบัญญัติจํานวน ๓๒๐ ขอ และ
ภาคผนวก จํานวน ๙ ภาคผนวก ซึ่งมีสาระสําคัญโดยสังเขป ดังนี้
• ภาค ๑ บทนํา (Introduction) วาดวยนิยามศัพทที่สําคัญ
• ภาค ๒ ทะเลอาณาเขตและเขตตอเนื่อง (Territorial Sea and Contiguous Zone) วาดวย
เขตทะเลในทะเลอาณาเขตและเขตตอเนือ่ ง อธิปไตยเหนือทะเลอาณาเขต การใชสทิ ธิการผานโดยสุจริต
(Right of innocent passage) ในทะเลอาณาเขต สิทธิของรัฐชายฝง ในทะเลอาณาเขตและเขตตอเนือ่ ง ฯลฯ
• ภาค ๓ ชองแคบที่ใชเพื่อการเดินเรือระหวางประเทศ (Straits Used for International
Navigation) วาดวยสิทธิและเสรีภาพในการเดินทางผานของเรือและอากาศยาน สิทธิของรัฐทีอ่ ยูต ดิ กับ
ชองแคบในการออกกฎหมายและขอบังคับเกี่ยวกับการผาน ฯลฯ
• ภาค ๔ รัฐหมูเกาะ (Archipelagic States) วาดวยนิยามศัพท สิทธิของเรือตาง ๆ ในการผาน
ชองทางทะเลที่กําหนดโดยรัฐหมูเกาะนั้น (Right of passage through sea lanes) ฯลฯ
• ภาค ๕ เขตเศรษฐกิจจําเพาะ (Exclusive Economic Zone) วาดวยความกวางของเขตเศรษฐกิจ
จําเพาะ สิทธิอธิปไตย (Sovereign right) ของรัฐชายฝงเกี่ยวกับทรัพยากรและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
เขตอํานาจเกีย่ วกับการวิจยั ทางวิทยาศาสตร การคุม ครองรักษาสิง่ แวดลอม สิทธิและเสรีภาพในการเดินเรือ
การบินผาน การวางสายเคเบิลและทอใตทะเล ฯลฯ
• ภาค ๖ ไหลทวีป (Continental Shelf) วาดวยขอบเขตของไหลทวีป สิทธิของรัฐชายฝง ในพืน้ ที่
ไหลทวีปในการแสวงประโยชน คณะกรรมาธิการเขตไหลทวีปและอํานาจหนาที่ ฯลฯ
• ภาค ๗ ทะเลหลวง (High Seas) วาดวยสิทธิและหนาที่ของรัฐตาง ๆ ในเขตทะเลหลวง
เสรีภาพในการเดินเรือ (Freedom of Navigation) การบินผาน การวิจัย และทําการประมง ฯลฯ
• ภาค ๘ ระบอบของเกาะ (Regime of Islands) วาดวยการกําหนดเขตของเกาะ การไมยอมรับ
สถานะของโขดหิน (ทีไ่ มมมี นุษยอาศัยอยู) หรือเกาะเทียม (ทีม่ นุษยสรางขึน้ ) ใหมสี ถานะเปนเกาะ ฯลฯ
• ภาค ๙ ทะเลปดหรือกึง่ ปด (Enclosed or Semi-Enclosed Sea) วาดวยสถานะของรัฐทีอ่ ยูก บั
ทะเลปดหรือกึง่ ปด ความรวมมือกันในการจัดการทรัพยากร การวิจยั ทางวิทยาศาสตร การคุม ครองและรักษา
สิ่งแวดลอม ฯลฯ
• ภาค ๑๐ สิทธิของรัฐไรฝงทะเลที่จะออกไปสูและเขามาจากทะเล และเสรีภาพในการผาน
(Right of Access of Land-Locked State to and from the Sea, and Freedom of Transit) วาดวย
สิทธิของรัฐไรฝง ทะเลทีต่ อ งไดรบั สิทธิทจี่ ะออกไปสูห รือเขามาจากทะเลผานรัฐเพือ่ นบานทีม่ ชี ายฝง ทะเล
โดยความตกลงระหวางกัน
• ภาค ๑๑ บริเวณพืน้ ที่ (The Area) วาดวยความหมาย กิจกรรม ระบบในการสํารวจและแสวง
ประโยชนแรธาตุ องคกรจัดการ ฯลฯ
• ภาค ๑๒ การคุมครองและรักษาสิ่งแวดลอมทางทะเล (Protection and Preservation of
the Marine Environment) วาดวยพันธกรณีและความรวมมือของรัฐทัง้ ปวงในการสงเสริม ชวยเหลือ ปองกัน
แกไข ลด และควบคุมภาวะมลพิษทางทะเลอันเกิดจากแหลงทางบกและกิจกรรมของมหาสมุทรและพืน้ ดิน
ทองทะเล รวมถึงการทิ้งเท (dumping) และความรับผิดชอบของรัฐที่กอใหเกิดความเสียหาย ฯลฯ
พ.ย. - ธ.ค. ๖๑

62-88-MAC6.indd 67

จุลนิติ

๖๗

11/21/18 5:09 PM

การรักษาผลประโยชนแหงชาติทางทะเลตามพันธกรณีของอนุสัญญาสหประชาชาติ
วาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ ของประเทศไทย

• ภาค ๑๓ การวิจยั วิทยาศาสตรทางทะเล (Marine Scientific Research) วาดวยสิทธิในการทํา
วิจยั วิทยาศาสตรทางทะเล (เฉพาะเพียงเพือ่ ความมุง ประสงคในทางสันติ) ในเขตตาง ๆ สิง่ ติดตัง้ และอุปกรณ
ทางวิทยาศาสตรที่ไมรบกวนเสนทางเดินเรือ ความรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการทําวิจัย
การระงับขอพิพาทเกี่ยวกับโครงการวิจัย ฯลฯ
• ภาค ๑๔ การพัฒนาและการถายทอดเทคโนโลยี (Development and Transfer of Marine
Technology) วาดวยหนาทีข่ องรัฐในการสงเสริมการพัฒนาและการถายทอดเทคโนโลยีทางทะเล การสงเสริม
การจัดตัง้ และเสริมสรางความแข็งแกรงของศูนยวจิ ยั วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติและภูมภิ าค ฯลฯ
• ภาค ๑๕ การระงับขอพิพาท (Settlement of Disputes) วาดวยพันธกรณีของรัฐภาคีในการ
ระงับขอพิพาทโดยสันติดว ยการไกลเกลีย่ และดวยวิธกี ารเชิงบังคับดวยองคกรยุตธิ รรมระหวางประเทศ เชน
ศาลกฎหมายทะเลระหวางประเทศ (International Tribunal for the Law of the Seas) ศาลยุตธิ รรม
ระหวางประเทศ (International Court of Justice) ศาลอนุญาโตตุลาการ (Arbitration) ที่ตั้งขึ้นตาม
ภาคผนวก ๗ หรือศาลอนุญาโตตุลาการพิเศษ (Special arbitrations) ฯลฯ
• ภาค ๑๖ บทบัญญัตทิ วั่ ไป (General Provisions) วาดวยหนาที่ อํานาจ และการใชสทิ ธิ
ของรัฐตาง ๆ ในการปฏิบัติตามพันธกรณีที่อยูในอนุสัญญานี้ ฯลฯ
• ภาค ๑๗ บทบัญญัติสุดทาย (Final Provisions) วาดวยบทเฉพาะกาล การบังคับใช
และการแกไขอนุสัญญา ฯลฯ

๕. ประเทศไทยกับอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒

ดังทีไ่ ดกลาวมาขางตนแลววา ประเทศไทยไดลงนามรับรอง “อนุสญ
ั ญากรุงเจนีวาวาดวยกฎหมาย
ทะเล ค.ศ. ๑๙๕๘” ซึง่ เปนอนุสญั ญาทางทะเลทีม่ มี ากอนการยกรางอนุสญั ญาสหประชาชาติวา ดวยกฎหมาย
ทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ เมือ่ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๐๑ (ค.ศ. ๑๙๕๘) และไดใหสตั ยาบันเขาเปนภาคี เมือ่ วันที่
๒ กรกฎาคม ๒๕๑๑ (ค.ศ. ๑๙๖๘) โดยอนุสญ
ั ญากรุงเจนีวาวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๕๘ ดังกลาว
ไดมีผลบังคับกับประเทศไทย ตั้งแตวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๑๑ เปนตนมา
วันที่ลงนาม

วันที่รฐั สภา
ใใหหความเห็นชอบ

วันที่ยื่น
สัตยาบันสาร

วันที่มีผล
บังคับใช

อนุสัญญากรุงเจนีวาวาดวย
กฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๕๘

๒๙ เมษายน
พ.ศ. ๒๕๐๑

-

๒ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๑๑

๑ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๑๑

อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวย
กฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒

๑๐ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๒๕

๒๖ เมษายน
พ.ศ. ๒๕๕๔

๑๕ พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๕๔

๑๔ มิถุนายน
พ.ศ. ๒๕๕๔

อนุสัญญา

เมือ่ ทีป่ ระชุมสหประชาชาติวา ดวยกฎหมายทะเลมีมติเห็นชอบ “อนุสญ
ั ญาสหประชาชาติวา ดวย

๖๘
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บทความทางวิชาการ

กฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒” ในป พ.ศ. ๒๕๒๕ (ค.ศ. ๑๙๘๒) ประเทศไทยก็มกี ารเตรียมการลงนามและให
สัตยาบัน แตเนือ่ งจากในขณะนัน้ สหรัฐอเมริกายังมิไดลงนามใหสตั ยาบัน (ปจจุบนั ก็ยงั มิไดใหสตั ยาบัน)
เพราะเห็นวาอนุสญั ญาฯ ฉบับนี้ มีขอ บัญญัตทิ วี่ า ดวยเรือ่ ง “พืน้ ดินใตทอ งทะเล (sea-bed)” ซึง่ มีผลประโยชน
เรือ่ งแรธาตุและทรัพยากรอืน่ ๆ อยูเ ปนจํานวนมาก และประเทศตาง ๆ สวนใหญไมมเี ทคโนโลยีทจี่ ะทําการ
สํารวจพืน้ ดินใตทอ งทะเลไดเมือ่ เทียบกับสหรัฐอเมริกา ดังนัน้ หากเขาเปนภาคีแลวอาจจะเปนการจํากัดสิทธิ
ทีจ่ ะเขาไปใชประโยชนหรือทําการสํารวจพืน้ ดินใตทอ งทะเลในเขตตาง ๆ ได สหรัฐอเมริกาจึงไมลงนาม
และเนือ่ งจากในชวงเวลานัน้ ประเทศไทยไดดาํ เนินนโยบายผูกติดกับสหรัฐอเมริกา ดังนัน้ เมือ่ เห็นวาสหรัฐอเมริกา
ไมลงนามและใหสตั ยาบัน ประเทศไทยจึงเพียงแตลงนามโดยยังไมใหสตั ยาบัน อันสงผลใหประเทศไทย
ซึง่ ไมมศี กั ยภาพและเทคโนโลยีเทียบเทากับสหรัฐอเมริกา เมือ่ ไมใหสตั ยาบัน รัฐบาลและหนวยงานของรัฐ
จึงมิไดใหความสําคัญหรือสนใจทีจ่ ะศึกษา ทําความเขาใจ และตระหนักวาอนุสญ
ั ญาฉบับนีม้ คี วามแตกตาง
จากอนุสญ
ั ญาฉบับอืน่ ๆ โดยเฉพาะอยางยิง่ การใหสทิ ธิแกประเทศหรือรัฐชายฝง ทุกประเทศสามารถขยาย
“สิทธิอธิปไตย” (Sovereign Right) ทางเศรษฐกิจในทะเลออกไปจากทะเลอาณาเขต (Territorial Waters)
ทีก่ าํ หนดไวไมเกิน ๑๒ ไมลทะเล เปนเขตเศรษฐกิจจําเพาะ (Exclusive Economic Zone) ไดไมเกิน ๒๐๐
ไมลทะเล ซึง่ ประเทศชายฝง ตาง ๆ สามารถจัดการ แสวงหา และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ ทัง้ ทีม่ ี
ชีวติ และไมมชี วี ติ ในนํา้ เหนือพืน้ ดินทองทะเล (water superjacent to the sea-bed) ในพืน้ ดินทองทะเล
(sea-bed) และในดินใตผวิ ดิน (subsoil) ของพืน้ ดินทองทะเลนัน้ รวมทัง้ สามารถกําหนดเงือ่ นไขตาง ๆ ในการ
ใชประโยชนในเขตเศรษฐกิจจําเพาะตามทีอ่ นุสญ
ั ญาเปดโอกาสใหกระทําได นอกจากนี้ ภายใตอนุสญ
ั ญา
สหประชาชาติวา ดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ ก็มกี ารพัฒนากลไกและกติกาตาง ๆ ออกมาในรูปแบบ
ของอนุสัญญา ขอปฏิบัติ และแนวทางในการดําเนินการตาง ๆ ขึ้นมาอีกหลายฉบับ
ทัง้ นี้ การทีป่ ระเทศไทยมิไดใหสตั ยาบันในอนุสญั ญาสหประชาชาติวา ดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒
มาตั้งแตตน แตใชสิทธิภายใตภาคีอนุสัญญากรุงเจนีวา ค.ศ. ๑๙๕๘ ทั้ง ๔ ฉบับ ซึ่งยังคงมีผลบังคับใช
ในการประกาศเขตทะเลตาง ๆ เพือ่ รักษาสิทธิและผลประโยชนของชาติ ไดเทาทีอ่ นุสญั ญาเจนีวาฯ ใหสทิ ธิไวนนั้
ไดสง ผลใหประเทศไทยเสียสิทธิในการปกปองและใชประโยชนทางเศรษฐกิจทางทะเลในเขตเศรษฐกิจ
จําเพาะ (Economic Exclusive Zone) และเขตไหลทวีป (Continental Shelf) เนือ่ งจากไมสามารถ
ใชสทิ ธิอธิปไตย (Sovereign Rights) ตามบทบัญญัตทิ กี่ าํ หนดขึน้ ใหมใน UNCLOS ๑๙๘๒ ได นอกจากนี้
ในการเขารวมประชุมประเทศผูเ ปนภาคีอนุสญั ญาสหประชาชาติวา ดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ ในประเด็น
เกีย่ วกับความรวมมือดานการประมงระหวางประเทศ การพิจารณากฎหมายหรือกฎระเบียบระหวางประเทศ
ทีเ่ กีย่ วของกับทางทะเล ฯลฯ ประเทศไทยจะไมไดรบั เชิญใหเขารวมประชุม หรือหากไดรบั เชิญก็มฐี านะ
เพียงผูส งั เกตการณ ซึง่ ไมมสี ทิ ธิในการเสนอความเห็นหรือออกเสียงลงคะแนนแตอยางใด อันทําใหประเทศไทย
ขาดโอกาสในการแสดงบทบาทในเวทีโลก และไมมีสิทธิในการสงผูแทนเขาสมัครรับเลือกตั้งเปน
ผูพิพากษาในศาลทางทะเลระหวางประเทศดวย
โดยกรณีทเี่ ห็นไดอยางชัดเจนก็คอื การประชุมภาคีอนุสญ
ั ญาฯ ในประเด็นเกีย่ วกับความรวมมือ
ดานการประมงระหวางประเทศทีม่ พี ฒ
ั นาการมาอยางตอเนือ่ ง ทัง้ การยกรางอนุสญ
ั ญาฯ และการจัดทํา
แผนปฏิบตั กิ ารทีเ่ กีย่ วของ เชน แผนปฏิบตั กิ ารสากลวาดวยการปองกัน ลด และเลิกการทําประมงทีผ่ ดิ กฎหมาย
พ.ย. - ธ.ค. ๖๑
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การรักษาผลประโยชนแหงชาติทางทะเลตามพันธกรณีของอนุสัญญาสหประชาชาติ
วาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ ของประเทศไทย

ขาดการรายงาน และไรการควบคุม (FAOs International Plan of Action on Prevent, Deter and
Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing: IPOA-IUU) ซึ่งเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําให
ประเทศไทยตองเผชิญกับปญหาการทําประมงทีผ่ ดิ กฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการควบคุม (IUU fishing)
โดยมิไดมกี ารเตรียมความพรอมหรือวางแผนในการแกไขปญหามากอน จนกระทัง่ ปจจุบนั ก็ยงั ไมสามารถ
แกไขปญหาใหลุลวงได
อนึ่ง ภายหลังการลงนามในอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ ในป
พ.ศ. ๒๕๒๕ (ค.ศ. ๑๙๘๒) แมวารัฐบาลหลายสมัยจะมีแนวความคิดที่จะดําเนินการใหสัตยาบันก็ตาม
แตกย็ งั ไมเปนผลสําเร็จ เชน ในสมัยรัฐบาลชุดทีม่ ี พลเอก สุรยุทธ จุลานนท เปนนายกรัฐมนตรี ทีป่ ระชุม
คณะรัฐมนตรี เมือ่ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ไดมมี ติเห็นชอบในหลักการใหกระทรวงการตางประเทศ
เรงดําเนินการเขาเปนภาคีอนุสญ
ั ญาสหประชาชาติวา ดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ แตกป็ ระสบปญหา
ในการหาขอยุติถึงแนวทางในการดําเนินการเขาเปนภาคีอนุสัญญา เนื่องจากระบบกฎหมายของไทย
เปนแบบ “ทวินิยม” (dualism) กลาวคือ จะไมนํากฎหมายระหวางประเทศมาบังคับใชโดยอัตโนมัติ
แตตองมีการออกกฎหมายภายในเพื่ออนุวัติการใหไปตามกฎหมายระหวางประเทศนั้น ๆ เสียกอน
ซึ่งกฎหมายภายในของไทยที่เกี่ยวของกับอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒
มีจํานวนมากกวา ๖๐ ฉบับ และอยูในความรับผิดชอบของหลายหนวยงาน กระทรวงการตางประเทศ
ในฐานะผูร บั ผิดชอบกฎบัตรระหวางประเทศ จึงไดเสนอความเห็นใหประเทศไทยใหสตั ยาบันเขาเปนภาคี
อนุสญ
ั ญาฯ ดวยการยกรางกฎหมายกลางขึน้ มาฉบับหนึง่ โดยใหครอบคลุมกฎหมายภายในทีเ่ กีย่ วของกับ
อนุสญ
ั ญาฯ แลวจึงดําเนินการแกไขกฎหมายภายในเหลานัน้ ตอไปในภายหลัง แตสาํ นักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาซึง่ มีหนาทีค่ วามรับผิดชอบในการยกรางกฎหมายมีความเห็นแตกตาง โดยเห็นวาการดําเนินการ
ดังกลาวอาจจะกอใหเกิดปญหาในทางปฏิบตั ิ เนือ่ งจากกฎหมายภายในแตละฉบับมีหลักการและเหตุผล
รวมทัง้ สาระสําคัญของบทบัญญัตทิ แี่ ตกตางกัน กฎหมายกลางเพียงฉบับเดียวจึงอาจจะไมสามารถใชบงั คับ
กับกฎหมายภายในไดทุกฉบับ
จนกระทัง่ ในป พ.ศ. ๒๕๕๑ ผูเ ขียนมีโอกาสไดรบั การสรรหาใหเปนสมาชิกวุฒสิ ภา และไดรบั คัดเลือก
ใหเปนกรรมาธิการใน “คณะกรรมาธิการการตางประเทศ วุฒสิ ภา” จึงไดเล็งเห็นวา มีอนุสญ
ั ญาระหวาง
ประเทศทีส่ าํ คัญหลายฉบับทีป่ ระเทศไทยยังมิไดใหสตั ยาบัน ซึง่ วุฒสิ ภาควรจะมีการพิจารณาศึกษาและ
เสนอความเห็นเพือ่ ใหรฐั บาลพิจารณาดําเนินการ จึงไดเสนอใหมกี ารแตงตัง้ “คณะอนุกรรมาธิการพิจารณา
สอบสวนและศึกษาเกีย่ วกับการใหสตั ยาบันและการอนุวตั กิ ฎหมายภายใตพนั ธกรณีระหวางประเทศ” ขึน้
(ซึง่ ผูเ ขียนไดรบั เลือกใหเปนประธานคณะอนุกรรมาธิการ) เพือ่ พิจารณาศึกษาและติดตามอนุสญ
ั ญาและ
พันธกรณีระหวางประเทศตาง ๆ ที่ประเทศไทยยังมิไดใหสัตยาบัน รวมทั้งการแกไขกฎหมายภายในให
สอดรับกับอนุสญ
ั ญาฯ ทีป่ ระเทศไทยไดใหสตั ยาบันแลว ซึง่ รวมถึงอนุสญ
ั ญาสหประชาชาติวา ดวยกฎหมาย
ทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ โดยเมื่อคณะอนุกรรมาธิการฯ พิจารณาศึกษาแลวเสร็จ ไดสงให “คณะกรรมาธิการ
การตางประเทศ วุฒิสภา” พิจารณา และเมื่อไดรับความเห็นชอบแลว จึงไดมีหนังสือที่ สว.(กมธ.๒)
๐๐๑๐/๒๐๑๑ ลงวันที่ ๒๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๒ สงผลการพิจารณาศึกษาดังกลาว กราบเรียน นายกรัฐมนตรี
เพื่อพิจารณาดําเนินการตอไป โดยผลการพิจารณาศึกษาดังกลาวมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้
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(๑) ใหรฐั บาลเรงเสนอ “อนุสญ
ั ญาสหประชาชาติวา ดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒” ตอรัฐสภา
เพือ่ ขอความเห็นชอบตามมาตรา ๑๙๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และ
รัฐบาลควรใชวธิ กี ารเขาเปนภาคีโดยจัดทําคําแถลงการณ ตามขอ ๓๑๐ ของอนุสญั ญาฯ ซึง่ อนุสญั ญาฯ ขอนี้
ไดเปดชองใหสามารถตรากฎหมายขึน้ รองรับในภายหลังได โดยไมตอ งตรากฎหมายกลางหรือแกไขกฎหมาย
ที่เกี่ยวของใหสอดรับกับอนุสัญญาฯ กอนการเขาเปนภาคี
(๒) ใหรัฐบาลเรงรัดหนวยงานราชการตาง ๆ ที่เกี่ยวของดําเนินการตรวจชําระ และเสนอ
ปรับปรุงหรือแกไขเพิม่ เติมกฎหมายตาง ๆ ทีอ่ ยูใ นความรับผิดชอบใหสอดรับกับสิทธิและหนาทีต่ ามอนุสญั ญาฯ
ใหแลวเสร็จโดยเร็ว โดยไมตองรอการเขาเปนภาคี
(๓) ใหรฐั บาลเรงพิจารณาจัดตัง้ หนวยงานระดับชาติเพือ่ ใหความเห็นในประเด็นนโยบาย กฎหมาย
คําแนะนํา และกํากับในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วของกับการคุม ครอง รักษา และการแกไขปญหาเกีย่ วกับผลประโยชน
ของชาติทางทะเล โดยใหมบี คุ ลากรและงบประมาณทีเ่ พียงพอตอการดําเนินการ เพือ่ ใหความคุม ครอง
และรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเลใหเปนไปดวยความมีเอกภาพและบูรณาการ
ภายหลังการเสนอรายงานผลการพิจารณาศึกษาในประเด็นเกีย่ วกับอนุสญ
ั ญาสหประชาชาติ
วาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ ดังกลาว กระทรวงการตางประเทศ โดย “คณะกรรมการกฎหมาย
ทะเลและเขตทางทะเลของไทย” จึงไดจดั ใหมกี ารประชุมขึน้ เมือ่ วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๒ และมีมติ
เห็นดวยกับขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการตางประเทศ วุฒิสภา ในการจัดทําคําประกาศ
ตามขอ ๓๑๐ และขอ ๒๙๘ ของอนุสญ
ั ญาฯ เพือ่ แสดงทาทีของประเทศไทยในเรือ่ งอืน่ ๆ ดวย เนือ่ งจาก
เห็นวา หากรอใหมกี ารแกไขกฎหมายภายในทีเ่ กีย่ วของทัง้ หมดซึง่ ตองอาศัยระยะเวลาพอสมควรแลว
จะทําใหการเขาเปนภาคีอนุสัญญาฯ เกิดความลาชา และจะทําใหประเทศไทยเสียโอกาสในการใช
และปกปองสิทธิตามอนุสัญญาเพื่อรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเลตามไปดวย
ในทีส่ ดุ ประเทศไทยไดใหสตั ยาบันเขาเปนภาคีอนุสญั ญาสหประชาชาติวา ดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒
โดยการผานความเห็นชอบจากทีป่ ระชุมรวมกันของรัฐสภา เมือ่ วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๔ ตามมาตรา ๑๙๐
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ (ซึง่ เปนชวงระยะเวลาทีผ่ เู ขียนไดรบั การสรรหา
ใหดํารงตําแหนงสมาชิกวุฒิสภา ในสมัยที่ ๒) ตอมาวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔ รัฐบาลโดยกระทรวง
ั ญาสหประชาชาติวา ดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒
การตางประเทศ ไดยนื่ สัตยาบันสารเปนภาคีอนุสญ
ตอเลขาธิการองคการสหประชาชาติ โดยอนุสัญญาฯ มีผลบังคับใชภายหลังการใหสัตยาบัน ๓๐ วัน
คือ ตัง้ แตวนั ที่ ๑๔ มิถนุ ายน ๒๕๕๔ ทัง้ นี้ ในการยืน่ สัตยาบันสารดังกลาว ประเทศไทยไดจดั ทําคําประกาศ
แนบทายจํานวน ๒ ฉบับ ซึ่งมีสาระสําคัญสรุปได ดังนี้
(๑) คําประกาศตามขอ ๒๙๘ ของอนุสญ
ั ญาสหประชาชาติวา ดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒
ตามบทบัญญัตขิ อ ๒๙๘ วรรคหนึง่ ของอนุสญ
ั ญาฯ รัฐบาลไทยไมยอมรับวิธกี ารดําเนินการ
ใด ๆ ที่บัญญัติไวในภาค ๑๕ ตอนที่ ๒ ในสวนที่เกี่ยวกับขอพิพาท ดังนี้
ก. ขอพิพาทเกี่ยวกับการตีความ หรือการใชขอ ๑๕ ขอ ๗๔ และขอ ๘๓ ที่เกี่ยวกับการ
กําหนดเขตทางทะเลหรือที่เกี่ยวของกับอาวประวัติศาสตรหรือสิทธิทางประวัติศาสตร
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การรักษาผลประโยชนแหงชาติทางทะเลตามพันธกรณีของอนุสัญญาสหประชาชาติ
วาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ ของประเทศไทย

ข. ขอพิพาทเกีย่ วกับกิจกรรมทางทหาร รวมทัง้ กิจกรรมทางทหารโดยเรือและอากาศยาน
รัฐบาลซึง่ ใชในงานทีม่ ใิ ชการพาณิชย และขอพิพาทเกีย่ วกับกิจกรรมในการบังคับใชกฎหมาย
ในเรือ่ งการใชสทิ ธิอธิปไตย หรือเขตอํานาจทีไ่ มรวมอยูใ นเขตอํานาจของศาล หรือคณะตุลาการ
ตามขอ ๒๙๗ วรรคสอง หรือวรรคสาม
ค. ขอพิพาทซึง่ คณะมนตรีความมัน่ คงแหงสหประชาชาติกาํ ลังใชอาํ นาจหนาทีท่ ไี่ ดรบั มอบหมาย
โดยกฎบัตรสหประชาชาติ เวนแตคณะมนตรีความมัน่ คงจะวินจิ ฉัยถอนเรือ่ งนัน้ ออกจาก
ระเบียบวาระการประชุม หรือเรียกรองใหฝา ยตาง ๆ ระงับขอพิพาทนัน้ โดยวิธที บี่ ญั ญัตไิ ว
ในอนุสัญญาฯ
(๒) คําประกาศตามขอ ๓๑๐ ของอนุสญ
ั ญาสหประชาชาติวา ดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒
ก. รัฐบาลไทยจะดําเนินการทบทวนกฎหมายและขอบังคับภายในประเทศเพือ่ ใหสอดคลอง
กับบทบัญญัติของอนุสัญญาฯ อยางคอยเปนคอยไป
ข. รัฐบาลไทยไมผกู พันโดยคําประกาศหรือการแสดงทาทีทมี่ วี ตั ถุประสงค เปนการตัด หรือ
เปลีย่ นแปลงขอบเขตทางกฎหมายตามบทบัญญัตขิ องอนุสญั ญาฯ และไมผกู พันโดยกฎหมาย
ภายในใด ๆ ทีไ่ มสอดคลองกับหลักกฎหมายระหวางประเทศทีเ่ กีย่ วของ และอนุสญ
ั ญาฯ
รวมทัง้ สงวนสิทธิทจี่ ะแสดงทาทีเกีย่ วกับกฎหมาย หรือคําประกาศดังกลาว เมือ่ เวลาทีเ่ หมาะสม
ค. การใหสัตยาบันของรัฐบาลไทยไมเปนการรับรอง หรือยอมรับการอางสิทธิเหนือพื้นที่
ของรัฐภาคีใด ๆ
ง. รัฐบาลไทยเขาใจวาในเขตเศรษฐกิจจําเพาะ การใชเสรีภาพในการเดินเรือทีส่ อดคลองกับ
บทบัญญัตทิ เี่ กีย่ วของกับอนุสญ
ั ญาฯ จะไมรวมถึงการใชทะเลในทางไมสนั ติโดยปราศจาก
ความยินยอมของรัฐชายฝง โดยเฉพาะอยางยิง่ การฝกทางทหาร หรือกิจกรรมอืน่ ๆ ทีอ่ าจ
กระทบตอสิทธิและผลประโยชนของรัฐชายฝง และไมรวมถึงการคุกคาม หรือการใชกาํ ลัง
ตอบูรณภาพแหงดินแดน เอกราชทางการเมือง สันติภาพ หรือความมัน่ คงของรัฐชายฝง
จ. รัฐบาลไทยสงวนสิทธิทจี่ ะทําคําประกาศตามขอ ๒๘๗ ของอนุสญ
ั ญาฯ เกีย่ วกับการระงับ
ขอพิพาทที่เกี่ยวกับการตีความหรือการใชอนุสัญญาฯ เมื่อเวลาที่เหมาะสม

๖. พันธกรณีของประเทศไทยตามอนุสญ
ั ญาสหประชาชาติวา ดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒

หลักการของอนุสญ
ั ญาสหประชาชาติวา ดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ คือ ทะเลและมหาสมุทร
เปนมรดกรวมกันของมนุษยชาติ (common heritage of mankind) การใชประโยชนจากทรัพยากร
และการแกไขปญหาทีเ่ กีย่ วของกับทะเลและมหาสมุทรจึงมีความเกีย่ วพันกับทุกประเทศโดยไมคาํ นึงถึงทีต่ งั้
ทางภูมศิ าสตร รวมทัง้ การคํานึงถึงประโยชนและความตองการของมนุษยชาติ จึงมีความจําเปนทีจ่ ะตอง
มีกฎหมายวาดวยทะเลฉบับใหมทจี่ ะธํารงไวซงึ่ สันติภาพ ความยุตธิ รรม และความกาวหนาของประชาชน
ทัง้ ปวงในโลก และเปนทีย่ อมรับกันโดยทัว่ ไป๔ อนุสญ
ั ญาสหประชาชาติวา ดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒
จึงไดกําหนดหลักเกณฑในเรื่องตาง ๆ ไวอยางกวาง เพื่อเปนแนวทางใหรัฐภาคียึดถือและนําไปบัญญัติ
เปนกฎหมายภายในของตน
คําปรารภของอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒.
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อนุสญั ญาสหประชาชาติวา ดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ นอกจากจะรวบรวมเนือ้ หาของอนุสญั ญา
กรุงเจนีวา ค.ศ. ๑๙๕๘ ไวทงั้ ๔ ฉบับแลว ยังไดประมวลกฎหมายจารีตประเพณีทางทะเล รวมทัง้ ปรับปรุง
และเพิ่มเติมหลักกฎหมายขึ้นใหมอีกหลายเรื่อง ทั้งในเรื่องเขตแดนทางทะเล สิทธิ หนาที่ เขตอํานาจ
ของรัฐประเภทตาง ๆ การใชประโยชนจากทะเล การแสวงประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติทงั้ ทีม่ ชี วี ติ
และไมมชี วี ติ การประมง การเดินเรือ การสํารวจ การศึกษาวิจยั ทางทะเล และการปกปองคุม ครองทรัพยากร
ทางทะเล ฯลฯ ทั้งนี้ เพื่อสงเสริมใหเกิดการใชประโยชนทางทะเลและมหาสมุทรอยางสันติ เปนธรรม
และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสงเสริมการศึกษา การสํารวจและการวิจัยวิทยาศาสตรทางทะเล ตลอดจน
การคุม ครองและอนุรกั ษสงิ่ แวดลอมและทรัพยากรทางทะเลทัง้ ทีม่ ชี วี ติ และไมมชี วี ติ เพือ่ ประโยชนรว มกัน
ของมนุษยชาติ โดยคํานึงถึงอํานาจอธิปไตยของรัฐทัง้ ปวง และการยอมรับสิทธิอธิปไตย (Sovereign Rights)
ของรัฐทีจ่ ะแสวงประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลของตน ตามนโยบายสิง่ แวดลอม และตามหนาที่
ที่จะตองคุมครองและรักษาสิ่งแวดลอมทางทะเล
การยื่นสัตยาบันสารเขาเปนภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒
มีผลผูกพันใหประเทศไทยตองปฏิบตั ติ ามพันธกรณีของอนุสญ
ั ญาฯ (คําประกาศตามขอ ๓๑๐) โดยจะตอง
กระทําการหรืองดเวนการกระทําการใด ๆ เพือ่ อนุวตั กิ าร หรือดําเนินการตาง ๆ ใหสอดคลองกับหลักการ
และเปนไปตามขอกําหนดของอนุสัญญาฯ ซึ่งนอกจากการอนุวัติกฎหมายภายในที่เกี่ยวของกับทะเล
และมหาสมุทรที่มีอยูมากกวา ๖๐ ฉบับ ใหสอดรับกับอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล
ค.ศ. ๑๙๘๒ แลว ประเทศไทยยังมีหนาทีท่ จี่ ะตองปฏิบตั ติ ามขอบัญญัตขิ องอนุสญั ญาสหประชาชาติวา ดวย
กฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ รวมทั้งตราสารระหวางประเทศที่เกี่ยวของในประการตาง ๆ อาทิ
• หนาทีใ่ นการอนุรกั ษ (conservation) และบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลทีม่ ชี วี ติ เพือ่ การใช
ประโยชนอยางยัง่ ยืน (sustainable utilization) และเหมาะสม (optimum utilization) โดยเฉพาะทรัพยากร
ทางทะเลทีม่ ชี วี ติ ทีอ่ าศัยอยูใ นบริเวณเขตเศรษฐกิจจําเพาะและเขตทะเลหลวง โดยยอมรับวาทุกประเทศ
สามารถทําการประมงในทะเลหลวงไดอยางเสรี แตตอ งไมกระทบถึงสิทธิ หนาที่ และสวนไดเสียของรัฐชายฝง
• หนาทีท่ จี่ ะตองปฏิบตั ติ อ รัฐอืน่ ตามสิทธิและอํานาจในเขตอํานาจแหงชาติทางทะเล (national
jurisdiction) ของไทย เชน สิทธิการผานโดยสุจริต (Right of Innocent Passage) ของรัฐอืน่ ในทะเลอาณาเขต
• หนาทีใ่ นการใหความรวมมือระหวางรัฐทัง้ ในระดับโลกและระดับภูมภิ าคเพือ่ จัดทําและสราง
กฎเกณฑและมาตรฐานระหวางประเทศ รวมทั้งแนวปฏิบัติและวิธีการดําเนินการระหวางประเทศ
ที่ไดรับการเสนอแนะเพื่อคุมครองและรักษาสิ่งแวดลอมทางทะเล
• หนาที่ในการคุมครองสิ่งแวดลอมทางทะเลจากภาวะมลพิษจากทุกแหลง โดยจะตองกําหนด
มาตรการทีจ่ าํ เปนในการปองกัน ลด และควบคุมมลพิษของสิง่ แวดลอมทางทะเลจากทุกแหลงโดยการบัญญัติ
เปนกฎหมายในตามขอกําหนดของอนุสญ
ั ญาสหประชาชาติวา ดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ เกีย่ วกับ
การบัญญัตกิ ฎหมายภายในของรัฐ โดยจะตองไมกระทบกระเทือนตอสิทธิของรัฐอืน่ ในเขตทางทะเล และ
• หนาทีท่ จี่ ะตองปฏิบตั ใิ หเปนไปตามพันธกรณีเกีย่ วกับการคุม ครองและรักษาสิง่ แวดลอมทางทะเล
ในสวนของสิทธิตา ง ๆ นัน้ ประเทศไทยสามารถใชสทิ ธิตา ง ๆ ตามขอบัญญัตขิ องอนุสญ
ั ญา
สหประชาชาติวา ดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ ไดอยางสมบูรณและมีศกั ดิศ์ รี ซึง่ จะเปนประโยชน
ตอประเทศไทยหลายประการ อาทิ
พ.ย. - ธ.ค. ๖๑
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การรักษาผลประโยชนแหงชาติทางทะเลตามพันธกรณีของอนุสัญญาสหประชาชาติ
วาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ ของประเทศไทย

• สิทธิในการประกาศและกําหนดเขตแดนทางทะเลของไทย และมีอาํ นาจในเขตแดนทางทะเล
ดังกลาว ซึ่งเปนเขตอํานาจแหงชาติทางทะเล (national jurisdiction) ไดแก สิทธิและหนาที่ในนานนํ้า
ภายใน (Internal Waters) ทะเลอาณาเขต (Territorial Waters) เขตตอเนื่อง (Contiguous Zone)
เขตเศรษฐกิจจําเพาะ (Exclusive Economic Zones) และไหลทวีป (Continental Shelf) และสิทธิ
ในการแสวงประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติในทะเลหลวง (High Seas) และในบริเวณเหนือพืน้ ดินทองทะเล
(water superjacent to the sea-bed) ในพื้นดินทองทะเล (sea-bed) และในดินใตผิวดิน (subsoil)
ของพื้นดินทองทะเล ซึ่งอยูนอกเขตอํานาจแหงชาติทางทะเล
อยางไรก็ตาม สิทธิในการประกาศและกําหนดพืน้ ทีท่ ะเลอาณาเขต เขตตอเนือ่ ง และไหลทวีป
นัน้ เปนสิทธิทมี่ ปี รากฏอยูใ นอนุสญั ญากรุงเจนีวา ค.ศ. ๑๙๕๘ แตมไิ ดกาํ หนดไววา ทะเลอาณาเขตมีความกวาง
เทาใด อนุสญั ญาสหประชาชาติวา ดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ จึงไดกาํ หนดความกวางของทะเลอาณาเขต
ไวไมเกิน ๑๒ ไมลทะเล และทีส่ าํ คัญ คือ การกําหนดหลักการเขตเศรษฐกิจจําเพาะ ทีก่ าํ หนดไวใหอยูป ระชิด
และตอไปจากทะเลอาณาเขตไมเกิน ๒๐๐ ไมลทะเล โดยใหรฐั ชายฝง มีสทิ ธิอธิปไตยในเขตเศรษฐกิจจําเพาะนัน้
โดยจะตองคํานึงตามควรถึงสิทธิและหนาทีข่ องรัฐอืน่ ๆ และจะตองปฏิบตั กิ ารในลักษณะทีส่ อดคลองกับ
บทบัญญัติของอนุสัญญาฯ
• สิทธิในการประทวงการใชสทิ ธิโดยมิชอบของรัฐภาคีอนื่ โดยประเทศไทยจะไดสทิ ธิในการประทวง
หรือทักทวงการใชสทิ ธิ การออกประกาศ หรือออกกฎหมายของประเทศภาคี ทีใ่ ชสทิ ธิเกินกวาทีอ่ นุสญ
ั ญาฯ
กําหนด ตลอดจนทําใหประเทศไทยมีสทิ ธิในการออกกฎหมายหรือกําหนดเงือ่ นไขตาง ๆ ในการใชทะเล
ในเขตทะเลของไทยไดอยางเต็มที่ รวมทัง้ ยังสามารถเรียกรองสิทธิในการใชประโยชนในทะเลของประเทศอืน่
และในเขตทะเลหลวงตามที่อนุสัญญาฯ กําหนดอีกดวย
• สิทธิในการใชกระบวนการยุตธิ รรมระหวางประเทศ โดยในกรณีทมี่ เี รือสัญชาติไทยถูกรัฐชายฝง อืน่
ใชอาํ นาจเหนือเรือนัน้ โดยมิชอบ ประเทศไทยสามารถใชสทิ ธิในการใชกระบวนการยุตธิ รรมระหวางประเทศ
ในการนําเรือ่ งเขาสูก ระบวนการยุตธิ รรม และการระงับขอพิพาทโดยศาลระหวางประเทศวาดวยกฎหมายทะเล
(International Tribunal for the Law of the Sea: ITLOS) หรืออนุญาโตตุลาการทีต่ งั้ ขึน้ ตามอนุสญ
ั ญาฯ
• สิทธิในการเขารวมการประชุมตาง ๆ ในสวนทีเ่ กีย่ วของ โดยประเทศไทยจะไดสทิ ธิในการเขารวม
ประชุม ดําเนินกิจกรรม แสดงความคิดเห็น และลงมติในเวทีการประชุมตาง ๆ ทีร่ ฐั ภาคีจดั ใหมกี ารประชุม
รวมกัน ซึง่ เปนโอกาสทีป่ ระเทศไทยจะไดแสดงบทบาทในเวทีโลก และสามารถรักษาผลประโยชนทางทะเล
ไดอยางสมบูรณ
• สิทธิในการในการทําหนาทีใ่ นองคกรตาง ๆ โดยประเทศไทยจะไดสทิ ธิในการสงผูแ ทนเขารวม
เปนกรรมการ ผูเชี่ยวชาญ หรือผูพิพากษา ในองคกรตาง ๆ ที่เกิดขึ้นภายใตอนุสัญญาฯ
อยางไรก็ดี นับจากวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๔ ที่อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมาย
ทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ มีผลบังคับใชกบั ประเทศไทยจนถึงปจจุบนั ซึง่ ผานมานานกวา ๗ ป และหากจะนับตัง้ แต
วันที่ประเทศไทยลงนามรับรองในอนุสัญญาฯ เมื่อป พ.ศ. ๒๕๒๕ ซึ่งผานมานานกวา ๓ ทศวรรษ
รัฐบาลและหนวยงานของรัฐทีม่ หี นาทีแ่ ละอํานาจ รวมทัง้ ความรับผิดชอบทีเ่ กีย่ วของกับกิจกรรมทางทะเล
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บทความทางวิชาการ

ของไทย แทบจะมิไดมกี ารขับเคลือ่ นการดําเนินงานเพือ่ ใหการเปนไปตามพันธกรณี ทัง้ ในระดับนโยบาย
และในเชิงปฏิบตั แิ ตอยางใด โดยเฉพาะอยางยิง่ การอนุวตั กิ ารกฎหมายภายในทีเ่ กีย่ วของกับกิจกรรม
การใชทะเล ทัง้ ในดานสิง่ แวดลอม การพาณิชยนาวี การใชประโยชนและอนุรกั ษทรัพยากรทางทะเล
ทัง้ ทีม่ ชี วี ติ และไมมชี วี ติ สิทธิในเขตตอเนือ่ ง ความมัน่ คงหรือความสงบเรียบรอยทางทะเล และกฎหมาย
อืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วกับกิจกรรมทางทะเล ซึง่ มีจาํ นวนมากกวา ๖๐ ฉบับ ใหสอดรับกับอนุสญ
ั ญาฯ รวมทัง้
การตรากฎหมายขึน้ ใหมเพือ่ รักษาสิทธิอธิปไตยและปกปองผลประโยชนทางทะเลของไทยในเขตเศรษฐกิจ
จําเพาะและไหลทวีป จะมีเพียงการบังคับใชพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ทีร่ ฐั บาลเรงดําเนินการ
เพื่อใหเปนไปตามที่สหภาพยุโรปตองการ โดยคาดหวังใหสหภาพยุโรปยกเลิกคําแจงเตือนประเทศไทย
ในเรือ่ งเกีย่ วกับการทําประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการควบคุม (IUU fishing) และการยืน่
ภาคยานุวตั สิ ารเขาเปนภาคี “ความตกลงสหประชาชาติวา ดวยการปฏิบตั ติ ามบทบัญญัตขิ องอนุสญ
ั ญา
สหประชาชาติวา ดวยกฎหมายทะเล ฉบับลงวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๒๕ เกีย่ วกับการอนุรกั ษและการจัดการ
ประชากรสัตวนาํ้ ชนิดทีข่ า มเขตและอพยพยายถิน่ ไกล พ.ศ. ๒๕๓๘” (Agreement for the Implementation
of the Provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea of ๑๐ December ๑๙๘๒
Relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory
Fish Stocks) ในป พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งมิใชการแกไขกฎหมายใหสอดรับกับอนุสัญญาสหประชาชาติ
วาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ หรือการรักษาสิทธิอธิปไตยและปกปองผลประโยชนชาติทางทะเล
ของไทยเกี่ยวกับการอนุรักษและการจัดการทรัพยากรสัตวนํ้าตามหลักการของอนุสัญญาฯ
นอกจากนี้ แมวาประเทศไทยจะเคยมีนโยบายเกี่ยวกับการรักษาผลประโยชนทางทะเลและ
ความมั่นคงแหงชาติ ในรูปของนโยบายความมั่นคงแหงชาติทางทะเล ถึง ๒ ฉบับ ซึ่งตอมาพัฒนาเปน
ยุทธศาสตรความมัน่ คงแหงชาติทางทะเล (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) และแผนความมัน่ คงแหงชาติทางทะเล
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๔) ฉบับปจจุบนั ซึง่ ประกอบดวยยุทธศาสตร ๖ ดาน ไดแก (๑) ยุทธศาสตรการพัฒนา
ศักยภาพความมัน่ คงของชาติทางทะเล (๒) ยุทธศาสตรการคุม ครองการใชประโยชนจากทะเล (๓) ยุทธศาสตร
การสรางความสงบเรียบรอยและการสงเสริมการใชประโยชนจากทะเล (๔) ยุทธศาสตรการสรางความสมดุล
และยัง่ ยืนของทรัพยากรและสิง่ แวดลอมทางทะเล (๕) ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย องคความรู
และความตระหนักรูค วามสําคัญของทะเล และ (๖) ยุทธศาสตรการบริหารจัดการผลประโยชนของชาติ
ทางทะเลโดยองคกรของรัฐ ก็ตาม แตนโยบาย ยุทธศาสตร และแผนงานตาง ๆ ดังกลาวก็มิไดรับ
การขับเคลื่อนไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม โดยการทํางานของสวนราชการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
กับทะเลและชายฝง ซึง่ ปจจุบนั มีอยูไ มนอ ยกวา ๑๗ หนวยงาน ยังคงทํางานซํา้ ซอน ขาดการบูรณาการ
มีการบังคับใชกฎหมายที่ขัดแยง และขาดการมีสวนรวมของประชาชน ชุมชมในพื้นที่ และสวนที่
เกีย่ วของ ซึง่ แมวา “ศูนยประสานการปฏิบตั ใิ นการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล” หรือทีเ่ รียก
โดยยอวา “ศรชล.” ซึ่งขึ้นตรงตอสภาความมั่นคงแหงชาติ จะมีภารกิจในฐานะหนวยงานกลาง
โดยบูรณาการสวนราชการทีเ่ กีย่ วของในการดําเนินกิจการทางทะเลในทุก ๆ ดานก็ตาม แตการปฏิบตั งิ าน
ยังคงมุงเนนการดูแลดานความมั่นคงเปนหลัก
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อยางไรก็ตาม การดําเนินงานตามพันธกิจทีเ่ ห็นไดอยางเปนรูปธรรม คือ การใชสทิ ธิในการทําหนาที่
ในองคกรตาง ๆ ซึง่ เปนทีน่ า ยินดีวา ในป พ.ศ. ๒๕๖๐ ทีผ่ า นมา ในการเลือกตัง้ ผูพ พิ ากษาใน “ศาลทางทะเล
ระหวางประเทศ” (International Tribunal for the Law of the Sea: ITLOS) วาระป พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๙
จํานวนที่วาง ๗ ตําแหนง จากจํานวนองคคณะผูพิพากษาจากประเทศตาง ๆ จํานวนทั้งสิ้น ๒๑ คน นั้น
ศาสตราจารย ดร.เกรียงศักดิ์ กิตติชยั เสรี เอกอัครราชทูตไทยประจําสหพันธรัฐรัสเซีย ในฐานะผูส มัครจาก
ประเทศไทยไดรบั เลือกตัง้ จากภาคีสมาชิก ใหดาํ รงตําแหนงผูพ พิ ากษาศาลกฎหมายทะเลระหวางประเทศ
โดยมีวาระการดํารงตําแหนง ๙ ป (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙) ซึง่ นับเปนครัง้ แรกทีป่ ระเทศไทย
มีผดู าํ รงตําแหนงผูพ พิ ากษาในกลไกตุลาการของสหประชาชาติ ทัง้ ยังเปนประเทศแรกในภูมภิ าคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตและโอเชียเนีย๕ ทีม่ ผี แู ทนดํารงตําแหนงผูพ พิ ากษาศาลกฎหมายทะเลระหวางประเทศ

๗. เขตทางทะเลของประเทศไทย
ตามอนุสญ
ั ญาสหประชาชาติวา ดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ ประเทศไทยมีฐานะเปนรัฐชายฝง
(coastal state) มีอาณาเขตทางทะเล (maritime zone) ภายใตอธิปไตยทีป่ ระเทศไทยมีสทิ ธิในการสํารวจ
แสวงประโยชน และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ รวม ๓๒๓,๔๘๘.๓๒ ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ ๖๓
ของพื้นที่บกซึ่งมีอยูประมาณ ๕๑๓,๑๑๕ ตารางกิโลเมตร แบงเปน นานนํ้าภายใน (Internal Waters)
๖๑,๙๕๔.๐๔ ตารางกิโลเมตร ทะเลอาณาเขต (Territorial Waters) ๕๓,๐๖๘.๒๒ ตารางกิโลเมตร
เขตตอเนือ่ ง (Contiguous Zone) ๓๗,๕๑๓.๒๒ ตารางกิโลเมตร เขตไหลทวีปและเขตเศรษฐกิจจําเพาะ
(Exclusive Economic Zones) ๑๗๐,๙๕๒.๘๔ ตารางกิโลเมตร

แผนที่เขตทางทะเลของประเทศไทย๖

โอเชียเนีย (Oceania) เปนชื่อเรียกกลุมประเทศและหมูเกาะตาง ๆ ในมหาสมุทรแปซิฟก รวมทั้งทวีปออสเตรเลีย.
ที่มา : http://www.mkh.in.th/index.php?option=com_content&view=article&id=๔๗&Itemid=๑๕๓&lang=th.

๕
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นานน้ําภายใน

พื้นที่ (ตารางกิโลเมตร)
ฝงอันดามันและ
ฝงอาวไทย
ชองแคบมะละกาตอนเหนือ
๕๔,๑๐๓.๔๗
๗,๘๕๐.๕๗

ทะเลอาณาเขต

๒๙,๓๔๔.๓๖

๒๓,๗๒๓.๘๖

เขตตอเนื่อง
เขตเศรษฐกิจจําเพาะ
พื้นที่พัฒนารวมไทย-มาเลเซีย
(อยูในเขตเศรษฐกิจจําเพาะ)

๒๓,๙๐๙.๑๘
๘๘,๑๙๓.๙๗

๑๓,๖๐๔.๐๔
๗๕,๖๓๓.๖๕

๗,๑๒๕.๒๒

-

๒๐๒,๖๗๖.๒๐

๑๒๐,๘๑๒.๑๒

เขตทางทะเลของไทย

รวม
รวมเขตทะเลของประเทศไทย

๓๒๓,๔๘๘.๓๒

พื้นที่ของอาณาเขตทางทะเลของประเทศไทย๗

๘. ผลประโยชนทางทะเลของประเทศไทยภายใตอนุสญ
ั ญาสหประชาชาติวา ดวยกฎหมายทะเล
ค.ศ. ๑๙๘๒
จากการพัฒนาเศรษฐกิจของโลกทีข่ ยายตัวอยางรวดเร็วเพือ่ สนองตอบตอความตองการในการบริโภค
ของประชากรทีเ่ พิม่ ขึน้ อยางรวดเร็ว ในขณะทีแ่ หลงทรัพยากรธรรมชาติบนบกเสือ่ มโทรมลง ทัง้ ในดาน
คุณภาพและปริมาณ จึงทําใหตอ งแสวงหาแหลงทรัพยากรใหม ๆ มาทดแทน ประกอบกับความกาวหนา
ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทที่ าํ ใหสามารถคนหาและเขาถึงแหลงทรัพยากรและผลประโยชนทางทะเล
ไดงายขึ้น ทะเลและมหาสมุทรจึงเปนแหลงทรัพยากรและอุตสาหกรรมใหมที่ประเทศตาง ๆ ทั่วโลก
โดยเฉพาะประเทศผูนําทางเศรษฐกิจและมีศักยภาพทางเทคโนโลยี เชน สาธารณรัฐประชาชนจีน และ
สหรัฐอเมริกา จึงใหความสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวคิด “เศรษฐกิจสีนาํ้ เงิน” (Blue Economy)
หรือการพัฒนาเศรษฐกิจโดยใชฐานทรัพยากรทางทะเลและมหาสมุทรในทุกดานอยางมีประสิทธิภาพ
ในขณะเดียวกันก็ใหความสําคัญกับระบบนิเวศและการลดความเสีย่ งดานสิง่ แวดลอม เพือ่ รักษาไวซงึ่ ทุน
ทรัพยากรทางธรรมชาติเพือ่ อนุชนรุน ตอไปทีใ่ หความสําคัญกับการมีสว นรวมหรือการสรางความรวมมือ
ทัง้ ภายในประเทศและระหวางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิง่ การปฏิบตั ติ ามกรอบของกฎหมายทัง้ ภายในประเทศ
และพันธกรณีระหวางประเทศ
จากลักษณะภูมศิ าสตรทตี่ งั้ ของประเทศไทยทีเ่ ปนคาบสมุทร ซึง่ มีแนวชายฝง ทะเลขนาบอยู ๒ ดาน
ระยะทางรวมกันทั้งสิ้นประมาณ ๓,๑๔๘.๒๒ กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่รวม ๒๔ จังหวัด โดยตั้งอยู
ระหวางทะเลจีนใต (ฝงอาวไทย) ที่เปนสวนหนึ่งของมหาสมุทรแปซิฟคกับทะเลอันดามัน และชองแคบ
มะละกาซึง่ เปนเสนทางสําคัญในการขนสงสินคาทางทะเลระหวางประเทศของโลก ตลอดจนมีพนื้ ทีท่ างทะเล
(marine zone) ทีเ่ ปนเขตนานนํา้ ภายใน (Thai waters) ซึง่ แหลงทรัพยากร ทัง้ นํา้ มัน กาซธรรมชาติ แรธาตุ
ที่มา : http://www.mkh.in.th/index.php?option=com_content&view=article&id=๔๗&Itemid=๑๕๓&lang=th.
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ตาง ๆ และสัตวนาํ้ ทีป่ ระเทศไทยสามารถใชประโยชนทางเศรษฐกิจไดมากกวา ๓๒๓,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร
รวมทัง้ ยังมีแหลงทองเทีย่ วทางทะเลและชายฝง ทีม่ ธี รรมชาติสวยงาม ทําใหประเทศไทยสามารถใชประโยชน
จากทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝง ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและความมัน่ คง คิดเปนมูลคา
มหาศาลในแตละป
นอกจากนี้ ประเทศไทยยังสามารถใชประโยชนในเขตทะเลหลวง (High Seas) ซึง่ ไมไดรวมอยูใ นเขต
เศรษฐกิจจําเพาะ ทะเลอาณาเขต หรือในนานนํา้ ภายในของรัฐหรือในนานนํา้ หมูเ กาะ (archipelagic waters)
ของรัฐหมูเกาะได ภายใตขอบัญญัติของอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒
รวมทัง้ ยังสามารถเจรจากับรัฐชายฝง อืน่ ๆ ในการขอใชทรัพยากรในนานนํา้ ของรัฐชายฝง นัน้ ๆ ภายใตกติกา
และเงื่อนไขที่รัฐชายฝงนั้นกําหนดอีกดวย
ปจจุบันอุตสาหกรรมในประเทศไทยที่มีการใชประโยชนเชิงเศรษฐกิจจากทะเลและมหาสมุทร
แบงเปน ๔ กลุม คือ
(๑) อุตสาหกรรมประมงทะเลและเพาะเลี้ยงชายฝง
(๒) อุตสาหกรรมทองเที่ยวทางทะเลและชายฝง
(๓) อุตสาหกรรมขุดเจาะนํ้ามันและกาซธรรมชาติ และ
(๔) การพาณิชยนาวีและทาเรือ
ทัง้ นี้ จากการประเมินยุทธศาสตรใน ๑๐ ปขา งหนาของกองทัพเรือไทยพบวา ผลประโยชนทางทะเล
ของประเทศไทยมีมลู คาไมตาํ่ กวา ๑๗.๙ ลานลานบาทตอป และมีแนวโนมทีจ่ ะมีมลู คาเพิม่ สูงขึน้ อยางตอเนือ่ ง
โดยเฉพาะอยางยิง่ กิจการพาณิชยนาวี ในขณะทีข่ อ มูลจากการจัดงานงานแถลงขาว เรือ่ ง “สถานการณทะเลไทย
พ.ศ. ๒๕๖๐ : ผลประโยชนแหงชาติทางทะเลของ…(ใคร)…ไทย ?” ระบุวา ในป พ.ศ. ๒๕๕๙ มูลคาการนําเขา
และสงออกสินคาทางทะเลของไทยมีมลู คา ๙.๖ ลานลานบาท โดยสินคาสวนใหญ คือ ปโตรเลียม ธุรกิจอูต อ เรือ
และอูซ อ มบํารุงเรือ และรายไดในป พ.ศ. ๒๕๖๐ มีแนวโนมลดลงเหลือ ๑๒.๒ พันลานบาท โดยดานการประมง
ในป พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ ปริมาณและมูลคาการสงออกอาหารทะเลจะคอย ๆ ลดลง สวนดานการทองเทีย่ ว
จะมีนกั ทองเทีย่ วมาเทีย่ วทะเลจํานวน ๙.๔ ลานคน จากจํานวนนักทองเทีย่ วทัง้ หมด ๒๖.๕ ลานคน คิดเปน
รายได ๑ ลานลานบาท จากรายไดการทองเที่ยวทั้งหมดจํานวน ๒๑ ลานลานบาท
จากการประเมินแนวโนมการพัฒนาเศรษฐกิจสีนํ้าเงินของโลกในอนาคต ธนาคารโลกคาดวา
ในป พ.ศ. ๒๕๗๓ จะมีมูลคาประมาณ ๒.๘ - ๓.๕ ลานลานเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. ๒๕๕๓
ที่มีมูลคาประมาณ ๑.๕ ลานลานดอลลารสหรัฐ มากกวาสองเทา โดยคาดวาการทองเที่ยวทางทะเล
และชายฝง และอุตสาหกรรมการลองเรือจะมีสว นแบงมากทีส่ ดุ รองลงมาคือการสํารวจและผลิตปโตรเลียม
ในทะเลนอกชายฝง กิจการทาเรือ และอุตสาหกรรมวัสดุอปุ กรณทางทะเล ตามลําดับ ซึง่ ปจจุบนั ประเทศตาง ๆ
โดยเฉพาะรัฐชายฝงที่มีความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เชน สาธารณรัฐประชาชนจีน
อินเดีย สหรัฐอเมริกา ฯลฯ ตางใหความสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจทางทะเลและมหาสมุทร เพือ่ ใชเปน
ฐานทรัพยากรการผลิตและแหลงพลังงานทดแทนแหลงทรัพยากรบนผืนแผนดินทีเ่ สือ่ มโทรม และกําลังจะหมดลง
ซึง่ จากความไดเปรียบเชิงทีต่ งั้ ทางภูมศิ าสตรของประเทศไทยทีม่ คี วามหลากหลายทางชีวภาพ กาซธรรมชาติ
และแรธาตุตาง ๆ รวมทั้งธรรมชาติชายฝงที่งดงาม การพัฒนาเศรษฐกิจโดยใชฐานทรัพยากรทางทะเล
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และความไดเปรียบเชิงภูมิศาสตรดังกลาว ประเทศไทยจึงมีโอกาสและขีดความสามารถในการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจไดอกี มากมาย ดังนัน้ หากประเทศไทยยังไมตระหนักถึงความสําคัญของทะเลและผลประโยชน
แหงชาติทางทะเลที่พึงมีสิทธิใชประโยชน คุมครอง และอนุรักษ ตามอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวย
กฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ และเรงดําเนินการตามพันธกรณีในทุกมิติแลว อาจจะสูญเสียผลประโยชน
อยางมหาศาลดังกลาวขางตนไปไดอยางนาเสียดาย นอกจากนี้ ประโยชนที่ประเทศไทยพึงไดรับจาก
การเขาเปนภาคีอนุสัญญาฯ อาจกลายเปนปญหาและอุปสรรคในการพัฒนาและใชประโยชนจากทะเล
และมหาสมุทร ทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง รวมทั้งยังเปนเงื่อนไขที่ประเทศตาง ๆ
อาจนํามาใชเปนเครือ่ งมือในการกีดกันทางการคา โดยการยกระดับมาตรฐานสิง่ แวดลอมของสินคานําเขา
การกําหนดกฎระเบียบและมาตรการทางการคา เชน ในกรณีที่สหภาพยุโรปประกาศใชกฎระเบียบ
สหภาพยุโรป ที่ (EC) No. ๑๐๐๕/๒๐๐๘ วาดวยการจัดตั้งระบบของประชาคมยุโรปเพื่อปองกัน ยับยั้ง
และขจัดการทําประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการควบคุม (Council Regulation (EC)
No. 1005/2008 of 29 September 2008 establishing a community system to prevent, deter
and eliminate illegal, unreported and unregulated fishing) ทีบ่ ญั ญัตขิ นึ้ ตามอนุสญั ญาสหประชาชาติ
วาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ และตราสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อปองกันมิใหสินคาที่ไดมาจาก
การทําประมง IUU ดังกลาวเขาสูตลาดประชาคมยุโรป ซึ่งสงผลกระทบตออุตสาหกรรมประมงไทย
และแมวาจะผานมากวา ๓ ป ประเทศไทยก็ยังไมสามารถแกไขปญหาดังกลาวใหลุลวงไปได

๙. ขอเสนอแนะในการขับเคลือ่ นประเทศไทยใหสอดรับกับอนุสญ
ั ญาสหประชาชาติวา ดวย
กฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒
ภายหลังการใหสตั ยาบันอนุสญั ญาสหประชาชาติวา ดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ ของประเทศไทย
ในป พ.ศ. ๒๕๕๔ ผูเขียนในฐานะอนุกรรมการใน “คณะอนุกรรมการจัดการความรูเพื่อผลประโยชน
แหงชาติทางทะเล” หรือทีเ่ รียกโดยยอวา “อจชล.” ของสภาความมัน่ คงแหงชาติ (สมช.) ไดเสนอความเห็น
ใหมกี ารจัดทํา “ยุทธศาสตรทางทะเลของประเทศไทย” ตอทีป่ ระชุมคณะอนุกรรมการฯ โดยมีแนวทาง
ในการดําเนินการตามแผนภาพและขอเสนอแนะ ดังนี้
หลังการเขาเปนภาคีอนุสัญญาฯ

นานน้ําภายใน
ทะเลอาณาเขต

ทบทวน
ผลประโยชนของชาติทางทะเล

เขตตอเนื่อง

การสรางองคความรู

เขตเศรษฐกิจจําเพาะของไทย

การใหความรู

เขตเศรษฐกิจจําเพาะ
ของประเทศอืน่
ไหลทวีป

กําหนดยุทธศาสตร
พัฒนากฎหมาย

พัฒนาองคกร

ทะเลหลวง
องคกรเกา
องคกรรอง (เฉพาะ)

องคกรใหม

กฎหมายใหม

กฎหมายเกา

องคกรหลัก (กลาง)
กฎหมายกลาง
ขับเคลื่อน
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การรักษาผลประโยชนแหงชาติทางทะเลตามพันธกรณีของอนุสัญญาสหประชาชาติ
วาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ ของประเทศไทย

(๑) การจัดทําขอมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับทะเลไทยและผลประโยชนแหงชาติทางทะเลของไทย
(๒) การสรางความรู ความเขาใจของประชาชน ผูใ ชทะเล และเจาหนาทีใ่ นหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ
ในเรื่องทะเลและผลประโยชนแหงชาติทางทะเล
(๓) การกําหนดขอบเขต ความชัดเจน และเอกภาพของนโยบายทะเลไทย
(๔) การกําหนดบทบาท และความรับผิดชอบของรัฐและเอกชนทีม่ คี วามชัดเจนและเปนเอกภาพ
(๕) การจัดทํายุทธศาสตรและแผนพัฒนาทางทะเลของไทยในทุกมิตทิ เี่ กีย่ วเนือ่ งและสอดคลองกัน
(๖) การปรับปรุงและสรางองคกรใหมที่เปนเอกภาพและมีประสิทธิภาพ
(๗) การปรับปรุงและสรางกฎหมายภายในที่เกี่ยวของ
(๘) การจัดสรรงบประมาณและการสนับสนุนของรัฐที่เปนรูปธรรม
(๙) การสรางบุคลากรรุนใหม
อยางไรก็ตาม ขอเสนอแนะดังกลาวขางตน แมวาจะไดรับการยอมรับจากผูเขารวมประชุมวา
เปนขอเสนอทีด่ ี แตเนือ่ งจากคณะอนุกรรมการจัดการความรูเ พือ่ ผลประโยชนแหงชาติทางทะเล (อจชล.)
เปนเพียงคณะอนุกรรมการทีม่ หี นาทีเ่ พียงใหคาํ ปรึกษาแกสภาความมัน่ คงแหงชาติเทานัน้ ขอเสนอดังกลาว
จึงมิไดมกี ารขับเคลือ่ นอยางเปนระบบและเปนรูปธรรม จะมีเพียงขอเสนอบางประเด็นทีม่ กี ารดําเนินการแลว
อาทิ การจัดทํายุทธศาสตรชาติทางทะเล การเสนอรางกฎหมายเพือ่ กําหนดใหมหี นวยงานในการกํากับ
และดูแลผลประโยชนชาติทางทะเล (รางพระราชบัญญัตกิ ารรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล พ.ศ. ....) ๘
การศึกษาเรือ่ งการปรับปรุงกฎหมายภายในเพือ่ ใหสอดรับกับอนุสญ
ั ญาฯ และการศึกษาเรือ่ งการจัดตัง้
องคกรรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล เปนตน

๑๐. ขอเสนอแนะในการดําเนินการของประเทศไทยภายหลังการใหสัตยาบันอนุสัญญา
สหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒
เพือ่ เปนขอมูลในการดําเนินการของประเทศไทยภายหลังการใหสตั ยาบันอนุสญ
ั ญาสหประชาชาติ
วาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ มีขอเสนอแนะในประการ ดังนี้
(๑) การเรงสรางองคความรูและใหความรู เนื่องจากความรูที่เกี่ยวของกับทะเลและกิจกรรม
ทางทะเล ตลอดจนผลประโยชนแหงชาติทางทะเลของประเทศไทย ยังอยูในลักษณะกระจัดกระจาย
ขาดความครบถวน และไมมกี ารรวบรวมหรือวิเคราะหเพือ่ ใหเกิดองคความรูท ชี่ ดั เจน ประกอบกับผูร ใู นเรือ่ ง

ปจจุบัน รางพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล พ.ศ. .... ซึ่งคณะรัฐมนตรี เปนผูเสนอ ไดรับการบรรจุ
ระเบียบวาระการประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ ครั้งที่ ๒๙/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เปนเรื่องดวน
ซึ่ ง ที่ ป ระชุ ม ได มี ม ติ รั บ หลั ก การ เพื่ อ พิ จ ารณาในวาระที่ ส อง ขั้ น คณะกรรมาธิ ก าร เมื่ อ คณะกรรมาธิ ก ารฯ พิ จ ารณาเสร็ จ แล ว
ไดเสนอรางพระราชบัญญัติ พรอมดวยรายงานการพิจารณาของคณะกรรมาธิการฯ ตอประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ และไดรับ
การบรรจุระเบียบวาระการประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ ในคราวประชุมครั้งที่ ๗๖/๒๕๖๑ เมื่อวันศุกรที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
เป น เรื่ อ งด ว น ซึ่ ง เมื่ อ จบการพิ จ ารณาในวาระที่ ส อง ขั้ น พิ จ ารณาเรี ย งตามลํ า ดั บ มาตราแล ว ที่ ป ระชุ ม สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห ง ชาติ
ไดพิจารณาตอไปในวาระที่สาม โดยลงมติในวาระที่สามเห็นชอบใหประกาศใชเปนกฎหมาย.
๘

๘๐
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เหลานีม้ จี าํ นวนไมมากนัก โดยเฉพาะอยางยิง่ ในสวนงานราชการทีม่ กี ารเกษียณอายุและตองลดบทบาทลง
ในขณะทีค่ นรุน ใหมทเี่ ขามาทดแทนไมสามารถสืบทอดขอมูลหรือองคความรูท ตี่ ดิ อยูก บั ตัวบุคคลไดทงั้ หมด
ดังนัน้ จึงควรทีจ่ ะไดมกี ารจัดทําขอมูลและองคความรูท ชี่ ดั เจนเกีย่ วกับทะเลไทยและผลประโยชนแหงชาติ
ทางทะเลของไทย และนําไปเผยแพรใหประชาชนและผูท เ่ี กีย่ วของไดรบั รูอ ยางแพรหลายโดยเร็วตอไป
ซึ่งประกอบดวย
ก. ประชาชนทั่วไป นอกจากการสรางองคความรูทางทะเลและและผลประโยชนแหงชาติ
ทางทะเลในระดับของหนวยงานหรือองคกรทีเ่ กีย่ วของแลว การสรางความรู ความเขาใจของประชาชน
ในเรื่องทะเลและผลประโยชนแหงชาติทางทะเลใหกับประชาชนก็มีความสําคัญไมยิ่งหยอนไปกวากัน
เนือ่ งจากประชาชนมีสถานะเปนผูใ ช ผูด แู ล ผูร กั ษา ผูไ ดรบั ประโยชน และผูไ ดรบั ผลกระทบจากกิจกรรม
ทางทะเลดวย จึงจําเปนตองรับรูแ ละรับทราบในเรือ่ งตาง ๆ ทีเ่ กีย่ วของกับทะเลอยางเขาใจในเรือ่ งนัน้ ๆ
ข. เอกชนเฉพาะกลุม โดยเฉพาะผูใ ชทะเล เปนทีท่ ราบกันดีวา ประเทศไทยเปนประเทศหนึง่
ทีม่ กี ารใชประโยชนทางทะเลในดาน “การประมง” มากเปนอันดับตน ๆ ของโลก ในขณะทีผ่ ปู ระกอบการ
สวนใหญยังมิไดตระหนักถึงองคความรูเกี่ยวกับทะเล ไมวาจะเปนขอมูล ขอกฎหมาย หลักเกณฑ และ
กติกาทีเ่ กีย่ วของ โดยเฉพาะจิตสํานึกในการใชทะเลอยางสมดุลและยัง่ ยืน ดังนัน้ จึงควรมีการนําองคความรู
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของไปเผยแพรแกผูใชทะเล เพื่อใหเกิดความเขาใจ มีจิตสํานึก และสามารถจัดการ ดูแล
และใชประโยชนจากทะเลในทุกมิติดวยความสมดุลและยั่งยืน
ค. เจาหนาที่รัฐ เนื่องจากอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒
เปนเรือ่ งใหมสาํ หรับประเทศไทยทีห่ ลาย ๆ หนวยงานในภาครัฐยังขาดบุคลากรทีม่ คี วามรูแ ละความเขาใจ
ในหลักการ บทบัญญัติ และหนาทีแ่ ละอํานาจทีก่ าํ หนดไว จึงควรที่จะมีการใหการศึกษา ฝกอบรม หรือ
เรียนรูข องพนักงานเจาหนาทีท่ รี่ บั ผิดชอบในกิจการหรือกิจกรรมทางทะเลใหรแู จงในทุกมิติ เพือ่ ใหสามารถ
จัดการ ดูแล และรักษาผลประโยชนชาติทางทะเลไดอยางสมบูรณ กอใหเกิดความมัน่ คง มัง่ คัง่ และยัง่ ยืน
ตามเจตนารมณของอนุสัญญาฯ
(๒) การเรงเจรจาเขตแดนทางทะเลกับประเทศเพือ่ นบาน ในปจจุบนั ประเทศไทยยังมีเขตแดน
ทางทะเลที่ทับซอนกับประเทศเพื่อนบานอยู ๓ ดาน คือ
- ดานทิศตะวันออก ระหวางประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา
- ดานทิศใต ระหวางประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย (แมวาจะมีความตกลงในการใช
ประโยชนรวมกันในดานกาซธรรมชาติ แตในดานเขตแดนนั้นยังไมมีขอยุติในการแบงเขต) และ
- ดานทิศตะวันตก ระหวางประเทศไทยกับประเทศเมียนมา (เกาะหลาม เกาะคัน และเกาะขีน้ ก)
ดังนัน้ จึงควรทีจ่ ะไดมกี ารเจรจาหาขอยุตใิ หเกิดความชัดเจนของเขตแดนทางทะเลโดยเร็ว
เพื่อปองกันมิใหเกิดขอพิพาทระหวางกัน
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แผนที่แสดงเขตทับซอนทางทะเลของไทยกับประเทศเพื่อนบาน๙

(๓) การขับเคลือ่ นนโยบายและยุทธศาสตรชาติทางทะเล แมวา จะไดมกี ารจัดทําแผนความมัน่ คง
แหงชาติทางทะเล (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒) และไดรบั อนุมตั จิ ากคณะรัฐมนตรีแลวตัง้ แตวนั ที่ ๒๑ ตุลาคม
๒๕๕๗ ทีผ่ า นมา ซึง่ บัดนีเ้ ปนระยะเวลาทีล่ ว งเลยมากวา ๔ ปแลว ยังพบวาสวนราชการตาง ๆ ทีม่ หี นาที่
ในการขับเคลือ่ นยุทธศาสตรดงั กลาวมิไดดาํ เนินการใด ๆ ใหเห็นเปนรูปธรรม ดังนัน้ จึงควรจัดตัง้ หนวยงาน
ทีม่ หี นาทีใ่ นการติดตาม เฝาระวัง และเรงรัดใหหนวยราชการตาง ๆ ทีเ่ กีย่ วของดําเนินการตามยุทธศาสตร
ดังกลาว โดยใหเรงดําเนินการตามแผนเพื่อใหเกิดผลที่เปนรูปธรรมโดยเร็ว
(๔) การสรางคนและสรางเสนทางอาชีพ (Career paths) เนือ่ งจากอนุสญ
ั ญาสหประชาชาติ
วาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ เปนเรือ่ งใหมสาํ หรับคนไทย โดยประชาชนและหนวยงานของรัฐทีเ่ กีย่ วของ
ยังขาดความรูค วามเขาใจในหลักคิด ตลอดจนบทบัญญัตติ า ง ๆ โดยเฉพาะอยางยิง่ ในประเด็นขอกฎหมาย
ที่มีทั้งสิทธิ อํานาจ และหนาที่ รวมทั้งความรับผิดชอบของรัฐชายฝงที่จะตองดําเนินการ ดังนั้น เพื่อให
เกิดความรูค วามเขาใจในเชิงลึกเกีย่ วกับอนุสญ
ั ญาฯ จึงควรมีการจัดการเรียนการสอนในสาขากฎหมาย
ทะเล และอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ เพื่อสรางบุคลากรที่เกี่ยวของ
ทั้งในสวนของประชาชนทั่วไปและพนักงานเจาหนาที่ของรัฐ เพื่อใหเปนผูเชี่ยวชาญเฉพาะทางในดาน
กฎหมายทะเล ในขณะเดียวกัน เพือ่ ใหเกิดประโยชนทงั้ ในสวนขององคกรและบุคคล ควรทีห่ นวยงานตาง ๆ
ทัง้ ของรัฐและเอกชนทีเ่ กีย่ วของจะไดกาํ หนดตําแหนงและเสนทางกาวหนาในวิชาชีพใหกบั บุคลากรในสวนนี้
ที่ไดรับการพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะทางแลว
(๕) การเรงปรับปรุงกฎหมายภายในใหสอดรับกับอนุสญ
ั ญาฯ จากการศึกษาของคณะอนุกรรมการ
จัดการความรูเ พือ่ ผลประโยชนแหงชาติทางทะเล (อจชล.) ทําใหทราบวา เพือ่ อนุวตั กิ ารกฎหมายภายใน
ของประเทศใหสอดรับกับอนุสญั ญาสหประชาชาติวา ดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ ประเทศไทยควรพิจารณา
ดําเนินการแกไขและปรับปรุงกฎหมายตาง ๆ ทีม่ อี ยูม ากกวา ๖๐ ฉบับ โดยเร็ว ทัง้ นี้ เพือ่ การปกปอง คุม ครอง

ที่มา : https://pantip.com/topic/๓๕๔๒๔๐๒๐.
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และรักษาทะเลไทยและผลประโยชนแหงชาติทางทะเลของไทยใหเกิดประโยชนสงู สุด ทัง้ นี้ ควรจะไดมี
การมอบหมายใหมี “องคกรกํากับนโยบายและยุทธศาสตรชาติทางทะเล” เพือ่ เรงรัดและกํากับแผนการแกไข
และปรับปรุงกฎหมายตาง ๆ ที่หนวยงานตาง ๆ พึงดําเนินการใหแลวเสร็จโดยเร็ว
(๖) การเรงดําเนินการปรับปรุงองคกร ดังนี้
ก. การจัดตั้งองคกรกํากับนโยบายและยุทธศาสตรชาติทางทะเล
ข. การจัดตั้งสถาบันการศึกษาทางทะเล (Thailand Institute of Marine Affairs)
ค. การจัดตั้งหนวยปฏิบัติการทางทะเล (Coast Guard)
ง. การปรับปรุงโครงสรางภายในองคกร
(๗) การปรับปรุงกระบวนการหรือวิธกี ารจัดการใหสอดรับกับเงือ่ นไขของอนุสญ
ั ญาฯ โดยตอง
เขาใจวาการใช “สิทธิอธิปไตย” ทางทะเลภายใตอนุสญ
ั ญาสหประชาชาติวา ดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒
โดยเฉพาะในเขตตอเนื่องและเขตเศรษฐกิจจําเพาะนั้น มีความแตกตางจากการใช “อํานาจอธิปไตย”
ในเขตทะเลอาณาเขต เนื่องจากการใชสิทธินี้ตองสอดรับกับบทบัญญัติของอนุสัญญาฯ ที่กําหนดไว
ดังนัน้ ประเทศไทยจึงควรมีการศึกษาและทําความเขาใจถึงขอกําหนดของอนุสญ
ั ญาฯ ทีเ่ กีย่ วของใหถอ งแท
แลวนํามาปรับปรุงกระบวนการดําเนินการตาง ๆ ของหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ เพือ่ มิใหเกิดปญหาและอุปสรรค
ในการบังคับใชกฎหมายหรือการดําเนินการตามกระบวนการยุตธิ รรม โดยเฉพาะอยางยิง่ ในการใชบงั คับกับ
เรือตางชาติทเี่ ขามาทํากิจกรรมในประเทศไทย ไมวา จะเปนการใชสทิ ธิการผานโดยสุจริต หรือเขามาดําเนิน
กิจกรรมที่ผิดกฎหมายในเขตนานนํ้าไทย อาทิ
ก. กระบวนการบังคับใชกฎหมาย เชน กฎหมายที่เกี่ยวของ อํานาจในการจับกุม และ
วิธีการจับกุม (Standard Operating Procedure: SOP)
ข. กระบวนการยุติธรรม เชน อํานาจในการดําเนินคดี กระบวนการในการดําเนินคดี และ
อํานาจศาล ฯลฯ
ค. กระบวนดําเนินการกรณีเกิดขอพิพาททางทะเลภายใตศาลกฎหมายทะเลระหวาง
ประเทศ (ITLOS) กรณีการใชสทิ ธิในการดําเนินการกับประเทศอืน่ ในศาลกฎหมายทะเลระหวางประเทศ หรือ
การตัง้ รับเมือ่ มีผใู ชสทิ ธิรอ งศาลกับประเทศไทยในศาลกฎหมายทะเลระหวางประเทศ ควรจะตองดําเนินการ
อยางไร ใครเปนผูดําเนินการ รวมทั้งขั้นตอนการดําเนินการดวย
ทัง้ นี้ ในประเด็นดังกลาว ผูเ ขียนมีโอกาสผานประสบการณทงั้ กรณีของการบังคับใชกฎหมาย
และกระบวนการยุตธิ รรมของรัฐชายฝง และการใชสทิ ธิในการดําเนินการกับประเทศอืน่ ในศาลกฎหมาย
ทะเลระหวางประเทศ (ITLOS) อันมีสาเหตุมาจากการใชอาํ นาจหนาทีโ่ ดยมิชอบของเจาหนาทีข่ องรัฐชายฝง
บางประเทศ โดยไดจบั เรือประมงไทยเพือ่ แสวงหาผลประโยชนหรือใชอาํ นาจหนาทีจ่ นเกินสมควรแกเหตุ
จนเปนเหตุใหผูประกอบการประมงโดยสุจริตและถูกตองตามกฎหมายตองเสียหาย ถึงขนาดที่บางคน
ตองลมละลายหรือทํารายตัวเองถึงแกชีวิตเพราะเรือประมงถูกยึด ถูกทําลาย หรือถูกยิงจม และลูกเรือ
ตองถูกคุมขังอยางทรมาน ตองเสียคาไถตัวหรือคาปรับโดยไมมีความผิด และในประการที่สําคัญก็คือ
รัฐบาลไทยไมไดใหความชวยเหลืออยางเพียงพอเทาที่ควร จึงขอนําเสนอเพื่อทราบเปนขอมูล ดังนี้
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• กรณีการบังคับใชกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของรัฐชายฝง
ในป พ.ศ. ๒๕๔๓ (ค.ศ. ๒๐๐๐) บริษัทจดทะเบียนในจังหวัดสงขลา ไดซื้อเรือลําหนึ่ง
จากประเทศในสหภาพยุโรปเพื่อนํามาเปนเรือแม (เรือบรรทุกสินคาสัตวนํ้า) ในกองเรือประมงของตน
ในระหวางทางทีเ่ ดินทางกลับประเทศไทยไดรบั จางบรรทุกสัตวนาํ้ จากกองเรือประมงไทยของอีกบริษทั หนึง่
ทีท่ าํ การประมงในประเทศเยเมน มีการบรรทุกสินคาสัตวนาํ้ นานาชนิดกวา ๗๐๐ ตัน มาดวย ขณะทีเ่ รือ
แลนผานเขตเศรษฐกิจจําเพาะของประเทศอินเดีย (หางชายฝง ของประเทศอินเดียเกือบ ๒๐๐ ไมลทะเล
และหางจากเกาะ Minicoy ของอินเดียประมาณ ๒๖ ไมลทะเล) ไดถูกเรือยามฝง (Coast Guard) ของ
ประเทศอินเดียจับกุม โดยกลาวหาวาทําการประมงในประเทศอินเดีย ทัง้ ๆ ทีเ่ รือลําดังกลาวไมมเี ครือ่ งมือ
ในการทําการประมง และมีเอกสารเกีย่ วกับสินคา (Cargo Manifest) และการแจงออกจากทา (Port Clearance)
จากประเทศตนทางอยางครบถวน แตกลับถูกดําเนินการและมีกรณีปญหาที่เกิดขึ้น ดังนี้
- เจาหนาทีย่ ามฝง ของอินเดียตองการเรียกเงินจํานวน ๘๐,๐๐๐ เหรียญสหรัฐ โดยมิชอบ
- ตามกฎหมายของอินเดีย โดยเฉพาะกฎหมายที่วาดวยเขตทางทะเล “The Maritime
Zone of India (Regulation of Fishing by Foreign Vessels) Act, ๑๙๘๑” มาตรา ๒ (c) ไดกําหนด
นิยามศัพทของคําวา “การประมง” วา ใหหมายความรวมถึง การจับ การรับ การฆา การลอ การติดตาม
สัตวนํ้าดวยวิธีการใด ๆ รวมทั้งการแปรรูป การถนอม การขนถาย การรับ และการขนสงสัตวนํ้าดวย
(“fishing” means catching, taking, killing, attracting or pursuing fish by any method and includes
the processing, preserving, transferring, receiving and transporting of fish) และมาตรา ๒๒ (๒)
ที่บัญญัติวา หากเรือประมงตางชาติ (รวมทั้งเรือแมที่ใชขนสงสินคาสัตวนํ้าดวย) พบวาอยูในเขตนานนํ้า
ของอินเดีย และมิไดเก็บเครือ่ งมือประมงใหเขาที่ หรือมีสตั วนาํ้ ทีพ่ บบนเรือนัน้ ใหสนั นิษฐานวาเรือลํานัน้ ไดใช
เพือ่ ทําการประมงในนานนํา้ ของอินเดีย เวนแตจะไดพสิ จู นวา มิใช (Where any foreign vessel is found
within any maritime zone of India and the fishing gear of such vessel is not stowed in
the prescribed manner or fish is found on board such vessel, it shall be presumed, unless
the contrary is proved, that the said vessel was used for fishing within that zone.)
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ภายหลังการถูกจับกุม เจาของกิจการไดรองขอใหสถานทูตไทยในอินเดียใหความชวยเหลือ
แตสถานทูตไทยมิไดใสใจ รวมทัง้ มีการรองขอผานรัฐบาลชุดตาง ๆ ในขณะนัน้ แตกม็ ไิ ดรบั ความสนใจเชนกัน
เจาของเรือจึงตองตอสูคดีโดยลําพัง ทั้ง ๆ ที่มีหลักฐานอยางชัดเจน ซึ่งใชเวลาตอสูคดีในศาลอินเดีย
รวมทั้งสิ้น ๑๘ ป ผานการพิจารณาของศาลถึง ๕ ศาล โดยในศาลชั้นตนและศาลอุทธรณ ตองแพคดี
และชนะคดีในศาลฎีกา แตใหมกี ารพิจารณาคดีใหม และตองแพคดีในศาลชัน้ ตนเปนรอบทีส่ อง เนือ่ งจาก
ศาลมิไดวนิ จิ ฉัยในพยานหลักฐานทีเ่ ปนขอเท็จจริง ซึง่ ตองเสียคาใชจา ยในการดําเนินคดีตามกระบวนการ
ดังกลาวทัง้ หมดไมนอ ยกวา ๒๐ ลานบาท จนในทีส่ ดุ เมือ่ ตนเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ทีผ่ า นมา ศาลสูง (High Court)
ของอินเดียซึง่ เปนศาลอุทธรณ ไดพจิ ารณาตัดสินให “ยกฟอง” โดยใหคนื หลักประกันตาง ๆ ทีไ่ ดวางไว
ตอศาลทัง้ หมด แตเหตุในการยกฟองนัน้ มิไดเกิดจากการทีศ่ าลรับฟงขอเท็จจริงแลว เห็นวา “เรือลํานีไ้ มผดิ ”
เพราะแมวา ศาลจะยอมรับวา “เรือลํานีเ้ ปนเรือบรรทุกสินคา มิใชเรือประมง” และไดบรรทุกสินคาสัตวนาํ้
ผานนานนํา้ อินเดีย แตศาลยังติดใจในกรณีทวี่ า “การเดินทางผานนานนํา้ อินเดีย จะตองขออนุญาตตอทางการ
ของอินเดียดวย” (ซึง่ ถาเปนจริง ถือวาเงือ่ นไขดังกลาวขัดกับสิทธิในการเดินเรือผานอยางเสรี (Freedom
of Navigation) ในเขตเศรษฐกิจจําเพาะ ตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ วในอนุสญ
ั ญาสหประชาชาติวา ดวยกฎหมายทะเล
ค.ศ. ๑๙๘๒) แตประเด็นที่นําไปสูการยกฟองนั้น เกิดจากประเด็นทางเทคนิค กลาวคือ เปนเรื่องของ
“อํานาจในการดําเนินคดี” และ “เขตอํานาจศาล” ซึง่ ในกรณีนี้ การดําเนินคดีตงั้ แตตน เปนการดําเนินคดี
โดยตํารวจประจําทาเรือของรัฐเคราลา (Kerala) ซึง่ ศาลเห็นวาไมมอี าํ นาจในการดําเนินคดี เนือ่ งจากคดีนี้
เกิดขึน้ นอกทะเลอาณาเขต ซึง่ ผูท จี่ ะใชอาํ นาจไดกค็ อื ทหารเรือ (Coast Guard) ทีเ่ ปนผูจ บั กุม และศาลยังมี
ความเห็นเพิม่ เติมอีกวา เขตอํานาจศาลทีค่ ดีนไี้ ดดาํ เนินการในศาลของรัฐเคราลามาแตตน นัน้ เปนการดําเนินการ
ที่ไมถูกตอง เพราะอยูนอกเขตอํานาจศาลของรัฐเคราลา ดังนั้น จึงพิพากษายกฟองในที่สุด
• กรณีการใชสิทธิในการดําเนินการกับประเทศอื่นในศาลกฎหมายทะเลระหวางประเทศ
ผูเขียนเคยมีประสบการณในการนําคดีขึ้นสูศาลทะเลระหวางประเทศ (The International
Tribunal for the Law of the Sea: ITLOS) ซึง่ ตัง้ อยู ณ กรุงแฮมเบิรก ประเทศเยอรมนี ครัง้ หนึง่ กลาวคือ
เมือ่ ประมาณป พ.ศ. ๒๕๔๑ (ค.ศ. ๑๙๙๘) มีเรือแมทใี่ ชขนสงสินคาสัตวนาํ้ (Refrigerated Cargo Vessel)
ลําหนึง่ เจาของเรือเปนบริษทั จดทะเบียนในประเทศไทย แตเรือไดจดทะเบียนเปนสัญชาติปานามา วันหนึง่
เรือลํานีไ้ ดเดินทางไปขนสงสินคาสัตวนาํ้ จากกองเรือประมงไทยในประเทศเยเมนเพือ่ นํากลับมาประเทศไทย
โดยเมื่อเรือไดขนถายสัตวนํ้าเปนที่เรียบรอยแลว ก็ไดดําเนินพิธีการตาง ๆ ที่จําเปนตามกฎหมาย เชน
การแจงผานพิธกี ารศุลกากร การตรวจคนเขาเมือง และการแจงออกจากทา ฯลฯ กอนการออกเดินทาง
ั ชาการกองทัพภาคของเยเมนมีปญ
 หาสวนตัวกับชาวเยเมนทีเ่ ปนหุน สวนกับ
อยางไรก็ตาม เนือ่ งจากผูบ ญ
โครงการประมงนี้ จึงไดสงั่ ใหทหารในสังกัดเขายึดเรือลําดังกลาวไว เพีอ่ ตอรองกับหุน สวนชาวเยเมนคนดังกลาว
และเมือ่ ไมเปนไปตามทีต่ กลงกัน ทหารกลุม นัน้ ไดขนถายสินคาสัตวนาํ้ ออกจากเรือไปทัง้ หมด ทําใหเจาของ
เรือไทยที่เปนหุนสวนในธุรกิจประมงอยูดวยไดรับความเดือดรอน ทั้ง ๆ ที่ไมมีสวนเกี่ยวของกับปญหา
สวนตัวทีเ่ กิดขึน้ ดังนัน้ เจาของเรือจึงไดรอ งขอตอทางการไทยโดยผานสถานกงสุลไทยในประเทศโอมาน
ทีม่ อี าณาเขตดูแลครอบคลุมถึงประเทศเยเมนดวย เพือ่ ใหความชวยเหลือนําเรือและสินคาสัตวนาํ้ คืนมา
แตไดรบั คําตอบจากเอกอัคราชทูตไทยในขณะนัน้ เปนคําถามในทํานองวา “เรือลําดังกลาวชักธงชาติใด”
พ.ย. - ธ.ค. ๖๑
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การรักษาผลประโยชนแหงชาติทางทะเลตามพันธกรณีของอนุสัญญาสหประชาชาติ
วาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ ของประเทศไทย

เมื่อทราบวา “เรือลํานี้ชักธงปานามา” จึงกลาววา “รัฐบาลไทยไมสามารถชวยได” ดังนั้น เจาของเรือ
จึงตองไปขอความชวยเหลือจากรัฐบาลปานามาแทนในฐานะรัฐเจาของธง

อยางไรก็ตาม นับเปนความโชคดีของเรือลํานี้ที่ถือสัญชาติปานามา เนื่องจากเมื่อขอความ
ชวยเหลือและรัฐบาลปานาไดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม เชน ชื่อเรือ เลขทะเบียนเรือ ชื่อเจาของเรือ
และทีอ่ ยูท ตี่ ดิ ตอ รวมทัง้ ขอมูลเกีย่ วกับการจับกุมแลว ก็ไดรบั แจงวา “ขอเวลา ๗ วัน” จากนัน้ รัฐบาลปานามา
โดยกระทรวงการตางประเทศ ก็ไดสง หนังสือไปสอบถามรัฐบาลเยเมนถึงสาเหตุในการจับกุมหรือยึดเรือ
สัญชาติปานามาลําดังกลาว แตพน กําหนด ๗ วันแลวรัฐบาลเยเมนก็ยงั ไมตอบ จึงไดมกี ารสงเทเล็กซ (Telex)
ไปถามรัฐบาลปานามาอีกครัง้ วาจะดําเนินการอยางไรตอไป ซึง่ รัฐบาลปานามาก็แจงวาใหรอคําตอบอีก ๓ วัน
โดยรัฐบาลปานามาไดสง หนังสือไปสอบถามรัฐบาลเยเมนเปนครัง้ ทีส่ องวา “ไดพน กําหนดระยะเวลา ๗ วันแลว
ทีร่ ฐั บาลปานามาไดสง หนังสือมาสอบถามเกีย่ วกับการจับกุมเรือ จึงขอใหรฐั บาลเยเมนเรงตอบคําถามนัน้ ดวย”
และเมือ่ ครบกําหนด ๓ วัน และยังไมมคี าํ ตอบจากรัฐบาลเยเมนแตอยางใด เจาของเรือจึงไดตดิ ตอไปยัง
รัฐบาลปานามา ซึ่งในครั้งนี้รัฐบาลปานามาไดสอบถามวา “เจาของเรือพรอมที่จะฟองคดีตอศาลทะเล
ระหวางประเทศหรือไม” (ประเทศปานามาเปนภาคีอนุสญั ญาสหประชาชาติวา ดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒
จึงไดสิทธิในการนําคดีขึ้นสูศาล) ซึ่งก็ไดตอบไปวา “เราพรอม”
จากขอมูลที่รัฐบาลปานามาไดดําเนินการดังกลาว นอกจากจะสรางความประทับใจใหกับ
ผูท เี่ กีย่ วของแลว ยังนําความแปลกใจมายังผูเ ขียนเปนอยางยิง่ ดวย ทัง้ นี้ เพราะรัฐบาลปานามา โดยรัฐมนตรี
วาการกระทรวงการตางประเทศไดลงนามมอบอํานาจใหผเู ขียนซึง่ เปนคนตางชาติ (คนไทย) เปนโจทก
แทนรัฐบาลปานามาในการฟองรัฐบาลเยเมนเปนจําเลยในศาลทะเลระหวางประเทศ (ซึง่ ผูเ ขียนไมเคย
คาดคิดมากอนวารัฐบาลปานามาจะกลาเสี่ยงกระทําเชนนี้) โดยเจาของเรือไดเสียคาใชจายไปเพียง
๑๐,๐๐๐ เหรียญสหรัฐ สําหรับการจางทนายความชาวเยอรมันเปนผูดําเนินการเทานั้น
ผลของคดีก็คือ ในวันรุงขึ้นถัดจากวันฟอง นายกรัฐมนตรีของประเทศเยเมนไดโทรศัพทถึง
ผูเ ขียนในฐานะของผูจ ดั การเรือและโครงการ โดยขอใหไปพบเพือ่ เจรจา ซึง่ ผูเ ขียนไดไปพบตามทีก่ าํ หนด
โดยนายกรัฐมนตรีไดยนื่ เงือ่ นไขใหมกี ารถอนฟองและใหสญ
ั ญาวาจะไมเรียกรองคาเสียหาย รวมทัง้ ยินยอม
ทีจ่ ะปลอยเรือและคืนสินคาทีย่ ดึ ไปใหทงั้ หมดเปนการตอบแทน ซึง่ ผูเ ขียนก็ตกลงตามนัน้ ในทีส่ ดุ ก็ไดเรือ
พรอมทั้งสินคาคืนกลับมาทั้งหมด

๘๖
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บทความทางวิชาการ

เหตุ ก ารณ ดั ง กล า วข า งต น ได ส ะท อ นให เ ห็ น ข อ เท็ จ จริ ง และวิ ธี คิ ด หลายประการของ
ตางประเทศในการคุม ครองคน เรือ และทรัพยสนิ อืน่ ๆ ทีอ่ ยูภ ายใตการควบคุม ดูแล และเปนผลประโยชน
ของรัฐตน ซึ่งผูเขียนก็ไดแตหวังวารัฐบาลไทยจะไดพิจารณานําไปเปนแนวทางในการคุมครองเรือไทย
และคนไทยในนานนํ้าตางประเทศในอนาคต
ดั ง นั้ น จากตั ว อย า งทั้ ง สองกรณี ข  า งต น จึ ง ควรที่ ป ระเทศไทยจะได มี ก ารพิ จ ารณา
ปรับปรุงกระบวนการหรือวิธีการจัดการใหสอดรับกับเงื่อนไขของอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวย
กฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ โดยเร็ว เพื่อมิใหเกิดปญหาในทางปฏิบัติตอไปในอนาคต

๑๑. บทสรุป
เพือ่ ใหการดําเนินการรักษาผลประโยชนแหงชาติทางทะเลเกิดประโยชนสงู สุดโดยเร็ว ตลอดจน
การปรับปรุงกฎหมายของประเทศไทยใหสอดคลองกับการอนุวตั กิ ารตามอนุสญ
ั ญาสหประชาชาติวา ดวย
กฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ ทีป่ ระเทศไทยไดใหสตั ยาบันแลวนัน้ จึงควรพิจารณาเรงดําเนินการใหมกี ารจัดการ
การสรางองคความรู และใหความรูแกประชาชนในเรื่องที่เกี่ยวของกับทะเลและผลประโยชนแหงชาติ
ทางทะเลของไทย เรงรัดใหสว นราชการทีเ่ กีย่ วของมีการปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ กฎเกณฑ
และกระบวนการยุตธิ รรมของไทยใหสอดคลองกับอนุสญ
ั ญาฯ มีการจัดตัง้ คณะกรรมการนโยบายแหงชาติ
วาดวยทะเลและผลประโยชนแหงชาติทางทะเลทีม่ เี อกภาพ และหนาทีแ่ ละอํานาจในการขับเคลือ่ นนโยบาย
และยุทธศาสตรทางทะเลของชาติ รวมทัง้ จัดตัง้ หนวยงานราชการทีม่ เี อกภาพในการกํากับ เรงรัด และติดตาม
การอนุวตั กิ ารตามอนุสญั ญาฯ ตลอดจนหนวยงานในการรักษาผลประโยชนแหงชาติทางทะเล หรือทีเ่ รียกวา
“Coast Guard” นอกจากนี้ ควรจัดใหมอี งคกรหรือสถาบันทีท่ าํ หนาทีใ่ นการศึกษา คนควา วิจยั และเสนอแนะ
ในเชิงนโยบายและยุทธศาสตรการบริหารกิจกรรมและกิจการทางทะเลของประเทศไทยแบบบูรณาการ
(Thailand Institute of Marine Affairs: TIMA) และการกําหนดใหมกี ฎหมาย มาตรการ และกระบวนการ
ใหความคุม ครองและรักษาผลประโยชนแหงชาติทางทะเลในทุกมิติ เพือ่ รักษาผลประโยชนแหงชาติทางทะเล
ของไทยใหสอดคลองกับอนุสัญญาฯ โดยเร็ว โดยมีเปาหมายสูงสุด (Ultimate Goal) ดังนี้
(๑) ประชาชน องคกรเอกชน และภาคธุรกิจทัว่ ไป รวมทัง้ สวนราชการทีเ่ กีย่ วของของไทย มีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับผลประโยชนแหงชาติทางทะเลและอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล
ค.ศ. ๑๙๘๒
(๒) สวนราชการทีเ่ กีย่ วของมีการปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และกฎเกณฑเกีย่ วกับ
ผลประโยชนแหงชาติทางทะเลของไทยใหสอดคลองกับอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล
ค.ศ. ๑๙๘๒
(๓) สวนราชการทีเ่ กีย่ วของกับกระบวนการยุตธิ รรมของไทย มีความรู มีการปรับปรุงกระบวนการ
และวิธดี าํ เนินการทีเ่ กีย่ วกับผลประโยชนแหงชาติทางทะเลใหสอดคลองกับอนุสญ
ั ญาสหประชาชาติวา ดวย
กฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ ทั้งเจาหนาที่ทางปกครอง ตํารวจ อัยการ และศาล
(๔) ประเทศไทยมีคณะกรรมการนโยบายแหงชาติวา ดวยทะเลและผลประโยชนแหงชาติทางทะเล
ทีม่ เี อกภาพและหนาทีแ่ ละอํานาจในการกําหนดนโยบายและยุทธศาสตรทางทะเลของชาติ (National Marine
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การรักษาผลประโยชนแหงชาติทางทะเลตามพันธกรณีของอนุสัญญาสหประชาชาติ
วาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ ของประเทศไทย

Policy Committee) รวมทัง้ การกําหนดใหมแี ผนพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิง่ แวดลอม และความมัน่ คงทางทะเล
ดวย และมีสาํ นักงานทีด่ แู ล กํากับ และติดตามการดําเนินการตามนโยบายและแผนดังกลาวทีเ่ ปนเอกภาพ
(๕) ประเทศไทยมีหนวยงานราชการทีม่ เี อกภาพในการรักษาผลประโยชนแหงชาติทางทะเล
และอนุสญ
ั ญาสหประชาชาติวา ดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ (Coast Guard) โดยการรวมหนวยงาน
ทีม่ อี าํ นาจเกีย่ วของกับกิจกรรมทางทะเล เชน กองทัพเรือ (กองเรือตรวจฝง ) ตํารวจนํา้ กรมเจาทา กรมประมง
กรมศุลกากร กรมสรรพสามิต ตํารวจตรวจคนเขาเมือง หนวยงานดานสาธารณสุขและสิง่ แวดลอม ฯลฯ
จัดตัง้ ขึน้ เปนหนวยงานใหมหนวยงานเดียวทีม่ อี าํ นาจในการตรวจตรา ปองกัน ปราบปราม และดําเนินการ
ในเขตทะเลอาณาเขตและเขตตอเนื่อง
(๖) ประเทศไทยมีองคกรหรือสถาบันทีท่ าํ หนาทีศ่ กึ ษา คนควา วิจยั และเสนอแนะในเชิงนโยบาย
และยุทธศาสตรการบริหารกิจกรรมและกิจการทางทะเลของประเทศไทยแบบบูรณาการ (Thailand Institute
of Marine Affairs: TIMA)
(๗) ประเทศไทยมีกฎหมาย มาตรการ และกระบวนการใหความคุม ครองและรักษาผลประโยชน
แหงชาติทางทะเลในทุกมิติ ทัง้ ในเขตนานนํา้ ภายใน ทะเลอาณาเขต เขตตอเนือ่ ง และเขตเศรษฐกิจจําเพาะ
ของไทย รวมทั้งนานนํ้าในเขตของรัฐอื่นหรือทะเลหลวงที่ประเทศไทยมีสิทธิในการใชประโยชน
นับตัง้ แตวนั ทีป่ ระเทศไทยลงนามรับรองในอนุสญ
ั ญาสหประชาชาติวา ดวยกฎหมายทะเล
ค.ศ. ๑๙๘๒ เมือ่ ป พ.ศ. ๒๕๒๕ ซึง่ ผานมานานกวา ๓ ทศวรรษ หรือนับจากวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔
ที่ประเทศไทยไดยื่นสัตยาบันสาร และวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๔ ที่อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวย
กฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ มีผลบังคับใชกับประเทศไทย จนถึงปจจุบัน ซึ่งผานมานานกวา ๗ ป
รัฐบาลและหนวยงานราชการไทยทีม่ หี นาทีแ่ ละอํานาจ รวมทัง้ ความรับผิดชอบทีเ่ กีย่ วของกับกิจกรรม
ทางทะเลแทบจะมิไดมกี ารขับเคลือ่ นการดําเนินงานเพือ่ ใหเปนไปตามพันธกรณี ทัง้ ในระดับนโยบาย
และการขับเคลื่อนในเชิงปฏิบัติ โดยเฉพาะการอนุวัติการกฎหมายภายในที่เกี่ยวของกับ กิจกรรม
การใชทะเล ซึง่ มีอยูม ากกวา ๖๐ ฉบับ ใหสอดรับกับอนุสญ
ั ญาฯ เพือ่ รักษาสิทธิอธิปไตยและปกปอง
ผลประโยชนแหงชาติทางทะเลของไทยแตอยางใด ดังนัน้ วันนีจ้ งึ มีคาํ ถามเกิดขึน้ วา “เราจะตองรออีกกีป่ 
ประเทศไทยจึงจะรักษาผลประโยชนแหงชาติทางทะเลไดสมบูรณ และดําเนินการตามคําประกาศ
ใหสอดรับกับพันธกรณีของอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒”.
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