
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982
กับการดำาเนินงานของประเทศไทย

(United Nations Convention on the Law of the Sea (1982)

And Its Implementation in Thailand)

รองศาสตราจารย์ ดร.โสภารัตน์ จารุสมบัติ

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์





บทคัดย่อ

	 งานวิจัย	เรื่อง	อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล	ค.ศ.	1982	กับการด�าเนินงาน

ของประเทศไทย	 (United	 Nations	 Convention	 on	 the	 Law	 of	 the	 Sea	 (1982)	 and	 Its	

Implementation	 in	 Thailand)	 มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาลักษณะภารกิจหน้าที่	 วิธีการและ 

รูปแบบการด�าเนินนโยบายและมาตรการต่างๆ	 ของหน่วยงานภาครัฐไทยที่เกี่ยวข้องกับอนุสัญญาฯ	

รวมทัง้วเิคราะห์ปัญหาอปุสรรคและเสนอแนวทางทีเ่หมาะสมในการด�าเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ

ให้สอดคล้องกับกรอบกติกาของอนุสัญญาฯ	 โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ	 (Qualitative	 

Methodology)	ในการศกึษา	คอื	การศกึษาทบทวนเอกสารและงานวชิาการต่างๆ	ทีเ่กีย่วข้อง	โดยเฉพาะ

เอกสารของหน่วยงานภาครฐั	และการสมัภาษณ์เชงิลกึ	(In	depth	interview)	จากผูท้ีม่ส่ีวนเกีย่วข้อง

	 ผลการวิจัยพบว่า	 การด�าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับอนุสัญญาฯ	ของประเทศไทย

ถอืว่ายงัไม่มคีวามก้าวหน้าเท่าท่ีควร	โดยมปัีญหาอปุสรรคทีส่�าคญั	ได้แก่	(1)	การขาดการให้ความส�าคญั

ในระดับนโยบาย	 (2)	ความไม่จริงจังในการด�าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 (3)	ข้อจ�ากัดในการ

ด�าเนนิงานของคณะกรรมการ	(4)	ข้อจ�ากดัด้านจ�านวนและความรูค้วามสามารถของบคุลากร	(5)	ปัญหา

ด้านการอนุวัติการกฎหมายให้เป็นไปตามพันธกรณี	(6)	การขาดงบประมาณและทรัพยากรสนับสนุน

อย่างเพยีงพอ	และ	(7)	การขาดการบรูณาการในการด�าเนนิงานร่วมกนัของหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง	ท้ังนี	้

เพือ่ให้การด�าเนนิงานทีเ่กีย่วข้องกบัอนสัุญญาฯ	ของประเทศไทยมปีระสิทธิภาพและประสิทธผิลมากข้ึน	

ประเทศไทยจ�าเป็นต้องปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ 

ทางทะเลภายใต้อนสุญัญาฯ	ใน	3	ส่วนหลกั	ได้แก่	ส่วนของนโยบาย	(Policy	Framework)	ส่วนของ

กฎหมาย	(Legal	Framework)	และส่วนขององค์กร	(Institutional	Framework)	โดยควรแบ่งแนวทาง

ในการด�าเนนิงานออกเป็น	4	ด้าน	ได้แก่	(1)	การพัฒนาศกัยภาพและความเข้าใจของบคุลากรเกีย่วกบั	

UNCLOS	 (2)	 การพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายภายในประเทศให้เป็นไปตามพันธกรณีอย่างจริงจัง	

(3)	การเพิม่งบประมาณและทรพัยากรอืน่ๆ	เพ่ือให้การด�าเนนิการเป็นไปต่อเนือ่ง	และ	(4)	การด�าเนนิงาน

ร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างบูรณาการ



ABSTRACT

	 This	research	studied	about	characteristics,	functions,	obstacles	and	patterns	

of	policy	implementation	of	Thai	public	sectors	that	relevant	to	the	UNCLOS.	It	also	

recommended	some	measures	for	further	implementation.	The	research	methodologies	

were	literature	review	especially	public	sector’s	documents	and	in	depth	interview	

the	relevant	persons.

	 The	research	found	that	there	was	not	much	progress	in	the	implementation.	

The	significant	obstacles	were;	(1)	the	lack	of	political	will,	(2)	passive	implementation	

of	 the	 relevant	 authorities,	 (3)	 the	 limitation	 of	 committee’s	 implementation,	 

(4)	 human	 resources	 limitation,	 (5)	 slow	 amendment	 of	 the	 laws	 to	 follow	 the	 

obligations,	 (6)	 insufficient	 budget	 and	 supporting	materials,	 and	 (7)	 the	 lack	 of	 

integration	 of	 the	 relevant	 authorities.	 For	 further	 implementation	 the	 research	 

suggested	 that	 Thailand	 should	 improve	 and	 develop	 the	 administrative	 system	 

that	relevant	to	the	UNCLOS	in	three	main	parts;	policy	framework,	legal	framework	

and	institutional	framework.	These	include	(1)	capacity	building	of	human	resources,	

(2)	 accelerating	 the	 amendment	of	 laws	 and	 regulations	 to	 follow	 the	obligation,	 

(3)	increasing	the	budget	and	supporting	materials	for	continuously	implementation	

and	(4)	integrating	the	implementation	between	the	relevant	authorities.



คำ�นำ�

	 หนังสือ	 อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล	 ค.ศ.	 1982	 กับการด�าเนินงานของ

ประเทศไทย	 (United	 Nations	 Convention	 on	 the	 Law	 of	 the	 Sea	 (1982)	 and	 Its	 

Implementation	in	Thailand)	เล่มนี	้เป็นการปรับปรุงจากงานวจัิยชือ่เดียวกนัท่ีได้รับทุนสนบัสนนุ

การวิจัยจากกองทุนวิจัยของคณะรัฐศาสตร	์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 ประจ�าปีงบประมาณ	 2557	

โดยเหตุผลในการจัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้ก็เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการด�าเนินนโยบายและมาตรการ

ต่างๆ	ของหน่วยงานภาครฐัไทยทีเ่กีย่วข้องกบัอนสุญัญาฯ	รวมไปถงึการน�าเสนอบทวเิคราะห์เกีย่วกบั

ปัญหาอุปสรรคและเสนอแนวทางที่เหมาะสมในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้สอดคล้องกับ

กรอบกตกิาของอนสุญัญาฯ	ด้วย	ซึง่จะเป็นประโยชน์ต่อผูท้ีส่นใจศกึษา	โดยเฉพาะอย่างยิง่ผูท้ีม่คีวาม

สนใจเกี่ยวกับการบริหารรัฐกิจ	การระหว่างประเทศ	และกฎหมายระหว่างประเทศ

	 ผู้เขียนต้องขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหลายๆ	ท่านเป็นอย่างยิ่ง	 ได้แก	่

ศาสตราจารย์	 ดร.ชุมพร	 ปัจจุสานนท์	 อาจารย์ประจ�าคณะนิติศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,	 

คุณวิชาญ	 ศิริชัยเอกวัฒน์	 นักธุรกิจด้านการประมง,	 คุณสิรภพ	 พูนเพชร	 หัวหน้ากลุ่มนิติการ	 

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	และคุณสะลินน์	พุทธพิทักษ์	นักการทูตปฏิบัติการ,	คุณพัทธพล	

สุขจะ	 พนักงานวิชาการกฎหมาย	 กรมสนธิสัญญาและกฎหมายท่ีได้กรุณาให้สัมภาษณ์และให้ข้อมูล 

ที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวิจัย	 และขอขอบใจอย่างยิ่งส�าหรับผู้ช่วยคือ	 นายเบญจพล	 เรียบร้อย	 

ที่ได้ตั้งใจทุ่มเทความรู้ความสามารถอย่างเต็มก�าลังจนงานวิจัยและหนังสือเล่มนี้ส�าเร็จไปได้ด้วยดี

โสภารัตน์	จารุสมบัติ

คณะรัฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กุมภาพันธ์	2559





ส�รบัญ

เรื่อง	 	 	 หน้า

บทคัดย่อ

ค�ำน�ำ

สำรบัญ

บทที่ 1 บทน�ำ 1

	 1.1	 ความส�าคัญและที่มาของปัญหาที่ท�าการวิจัย	 1

	 1.2	 วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย	 4

	 1.3	 ระเบียบวิธีวิจัย	 5

	 1.4	 ขอบเขตของการวิจัย	 5

	 1.5	 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	 5

บทที่ 2 สถำนภำพของ UNCLOS และท่ำทีของประเทศไทย 7

	 2.1	 ความเป็นมาของอนุสัญญาฯ	 7

	 2.2	 องค์ประกอบและหลักการส�าคัญของอนุสัญญาฯ	 9

	 2.3	 ท่าทีและการด�าเนินงานของประเทศไทยก่อนการเข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาฯ	 18

	 2.4	 พันธกรณีของประเทศไทย	 21

บทที่ 3 รูปแบบและกลไกกำรด�ำเนินงำนของภำครัฐ 27

	 3.1	 การจัดตั้งคณะกรรมการ	 27

	 3.2	 บทบาทและความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 35

	 3.3	 ความร่วมมือกับภาคส่วนอื่นๆ	 56

บทที่ 4 สถำนกำรณ์ของกำรด�ำเนินงำน 57

	 4.1	 นโยบายและมาตรการต่างๆ	หลังการเข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาฯ	 57

	 4.2	 การพัฒนาและปรับกฎหมายภายในของประเทศ	 60

	 4.3	 การจัดท�าฐานข้อมูลและองค์ความรู้เกี่ยวกับทะเล	 68

	 4.4	 การเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง	 72

	 4.5	 การพัฒนางานด้านองค์กร	 73

	 4.6	 ความร่วมมือระหว่างประเทศ	 75



เรื่อง	 	 	 หน้า

บทที่ 5 วิเครำะห์กำรด�ำเนินงำนของประเทศไทยตำมพันธกรณีของอนุสัญญำฯ 77

	 5.1	 การด�าเนินงานเกี่ยวกับกฎหมายภายในประเทศ	 77

	 5.2	 การก�าหนดกระบวนการ/ขั้นตอนการด�าเนินงานที่ชัดเจน	 78

	 5.3	 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้อง	 79

	 5.4	 การปรับโครงสร้าง/พัฒนาองค์กร	 79

	 5.5	 ความร่วมมือด้านต่างๆ	ในระดับระหว่างประเทศ	 80

	 5.6	 ปัญหาและอุปสรรคในการด�าเนินการ	 81

บทที่ 6 สรุปและข้อเสนอแนะ 87

	 6.1	 สรุป	 87

	 6.2	 ข้อเสนอแนะ		 90

บรรณำนุกรม  93

บรรณำนุกรมเว็บไซต์ 95



ส�รบัญต�ร�ง

เรื่อง	 	 	 หน้า

ตำรำงที่ 1	 แสดงสถานภาพของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอนุสัญญาสหประชาชาติ

	 ว่าด้วยกฎหมายทะเล	ค.ศ.	1982	ในปัจจุบัน	 61

ตำรำงที่ 2	รายชื่อประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เป็นภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติ

	 ว่าด้วยกฎหมายทะเล	ค.ศ.	1982	เรียงตามล�าดับการให้สัตยาบัน	 81

ตำรำงที่ 3	แสดงการสรุปสถานภาพในการด�าเนินงานของประเทศไทยที่ส�าคัญ

	 (ณ	เดือนสิงหาคม	พ.ศ.	2558)	 88





รองศาสตรา¨ารย� ดร.âสÀารัตน� ¨ารุสมบัติ

º··Õè 1

º·¹íÒ

º··Õè 1

º·¹íÒ

1.1	 คว�มสำ�คัญและที่ม�ของปัญห�

	 ประเทศไทยมอีาณาเขตทางทะเลกว่า	350,000	ตารางกโิลเมตร	กว่าครึง่หนึง่ของอาณาเขต

ทางบกที่มีอยู่ประมาณ	 513,000	 ตารางกิโลเมตร	 ความยาวของชายฝั่งทะเลรวมฝั่งอ่าวไทย	 ทะเล

อันดามัน	 และช่องแคบมะละกาตอนเหนือกว่า	 2,815	 กิโลเมตร	 ใน	 23	 จังหวัด	 และมีผู้ใช้ทะเล

ในทุกกลุ่ม	 ทุกระดับและทุกพื้นที่	 ซึ่งการใช้ทะเลครอบคลุมทั้งทางด้านทรัพยากรมีชีวิตและไม่มีชีวิต	

โดยมีกิจกรรมการใช้ทะเลที่หลากหลายทั้งทางด้านการคมนาคมขนส่ง	 การเดินเรือ	 การสื่อสาร	

การท่องเทีย่ว	ตลอดจนการศกึษาวจิยั	นอกจากนีท้รพัยากรทางทะเลชายฝ่ังยงัมคีณุประโยชน์ทางอ้อม	

เช่น	 เป็นก�าแพงกันคลื่นลม	 เป็นระบบนิเวศขนาดใหญ่ที่ช่วยปรับสมดุลทางธรรมชาติ	 การใช้ทะเล

ของคนไทยกไ็ม่ได้จ�ากดัอยูแ่ค่ในอาณาเขตทางทะเลของประเทศไทยเท่านัน้	ยงัสามารถใช้ทะเลไปถงึ

เขตน่านน�า้ของประเทศเพือ่นบ้าน	ทะเลหลวง	หรือน่านน�า้สากล	หรือแม้แต่เขตทางทะเลของประเทศ

อืน่ๆ	ทัว่โลกทีส่ามารถท�าความตกลงกนัได้อกีด้วย	ดังนัน้พืน้ทีท่างทะเลทีจ่ะสร้างผลประโยชน์แห่งชาติ

ส�าหรับประเทศไทยจงึมอียูท่ั่วโลก	และหากพจิารณาในเชงิมูลค่าทรพัยากรทางทะเลเฉพาะประเทศไทย	

มีการประเมินว่ามูลค่าผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลของไทยไม่ต�่ากว่า	 17.9	 ล้านล้านบาทต่อปี	

(ข้อมลูตวัเลข	ณ	ปี	พ.ศ.	2555	และ	ในปี	พ.ศ.	2557	ประมาณ	24	ล้านล้านบาทต่อปี	ตามการประเมนิ

ยุทธศาสตร์ใน	 10	 ปีข้างหน้าของกองทัพเรือ)1	 ซ่ึงมูลค่านี้หากมีการจัดการที่เหมาะสมก็จะสามารถ

สร้างโอกาสให้เกิดการพัฒนาท้ังภาคเศรษฐกิจ	 สังคม	 และเสริมสร้างความม่ันคงของประเทศไทยได้

เป็นอย่างมาก

	 อย่างไรกต็าม	ในช่วงเวลาท่ีผ่านมาการบริหารจัดการเพ่ือรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล

ของประเทศไทยท่ีมมีลูค่ามหาศาลนัน้ไม่ประสบผลส�าเรจ็เท่าทีค่วร	การศกึษาของโครงการ	“สถานการณ์

ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตของประเทศไทยกับการใช้ทะเลอย่างยั่งยืน”	 ของ	 รศ.ดร.เผดิมศักดิ์	

จารยะพันธุ์และคณะ	 ช้ีให้เห็นว่าผลประโยชน์ของมูลค่าดังกล่าวตกอยู่ในมือคนไทยไม่ถึงร้อยละ	 30	

ซึง่การสญูเสยีผลประโยชน์อนัพงึได้รบัของไทยเป็นผลมาจากสาเหตหุลายประการ	ได้แก่	(1)	การขาด

การจัดการในการใช้ทรพัยากรท่ีมอีย่างจ�ากดั	เกดิความเสือ่มโทรมและหมดไป	(2)	การขาดองค์ความรู้

1	ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ.	แผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล	(พ.ศ.	2558-2564)
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ที่จ�าเป็นต่อการบริหารจัดการ	(3)	กฎข้อบังคับในระดับภูมิภาคหรือระดับโลกที่เปลี่ยนแปลงไป	และ	

(4)	ประชาชนในพื้นที่ชายฝั่งยังขาดโอกาสในการเข้าถึงการบริหารจัดการแบบบูรณาการ2

	 ข้อค้นพบของงานวจัิยข้างต้นแสดงถึงความส�าคญัในการบรหิารจัดการผลประโยชน์ทางทะเล

ทีต้่องด�าเนินการอย่างเชือ่มโยง	สอดคล้อง	และสมัพนัธ์ซ่ึงกนัและกนัใน	3	ระดบั	คอืทัง้ในระดบัท้องถิน่	

(Local	 Level)	 ระดับประเทศ	 (National	 Level)	 และระดับระหว่างประเทศ	 (International	

Level)	 โดยจะเห็นได้ว่าในระดับท้องถ่ินน้ันปัจจุบันพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทยในภาค

ต่างๆ	 ก�าลังเผชิญกับปัญหาวิกฤตของการกัดเซาะชายฝั่งซึ่งเป็นปัญหาที่ส่งผลให้เกิดความสูญเสีย

ทรัพย์สินของประชาชนและราชการ	 ท�าให้เสียทัศนียภาพ	 อีกทั้งยังท�าให้เกิดความเสียหายด้าน

ทรัพยากรชายฝั่งอีกด้วย	 โดยอัตราการกัดเซาะชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทยและอันดามันเฉลี่ยมากกว่า	

5.0	 เมตรต่อปี	 โดยการกัดเซาะชายฝั่งด้านอ่าวไทยเกิดขึ้นมากกว่าด้านอันดามัน	ทั้งนี้การกัดเซาะ

ชายฝ่ังทะเลในหลายพืน้ทีม่แีนวโน้มจะมคีวามถีแ่ละทวคีวามรนุแรงมากขึน้	จงึจ�าเป็นต้องมกีารวางแผน

ป้องกันและแก้ปัญหาอย่างถูกวธิ	ีในบางพืน้ท่ี	เช่น	บ้านเปร็ดใน	จ.ตราด	ชมุชนได้พยายามแก้ไขปัญหา

ด้วยการใช้ภูมิปัญญาของชุมชนโดยใช้เต๋ายางวางกันแนวคลื่น	 แต่ประสิทธิภาพของการป้องกันและ

ผลที่จะเกิดตามมายังต้องการการศึกษาเพิ่มเติม	 และการด�าเนินการแก้ไขปัญหาต้องใช้งบประมาณ 

ในการด�าเนินงานค่อนข้างสูง	 อีกทั้งยังต้องการการท�างานอย่างต่อเนื่อง	 ซึ่งการให้ความส�าคัญของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่จึงเป็นเรื่องส�าคัญ	 ในขณะที่บางพื้นที่	

เช่น	บ้านขุนสมุทรจีน	จ.สมุทรปราการ	ได้มีการด�าเนินการโดยการวิจัยเชิงปฏิบัติการร่วมกันระหว่าง

นักวิชาการและชุมชน	ซึ่งได้ผลในระดับหนึ่ง	ท�าให้เห็นว่าการแก้ไขป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งจ�าเป็น

ต้องใช้การผสมผสานระหว่างความรู้ทางวิชาการและความร่วมมือกับชุมชน	 และองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นในการท�างานร่วมกัน

	 นอกจากนี้ในระดับท้องถิ่น/พื้นที่บางแห่งยังมีประเด็นส�าคัญอื่นๆ	 ทั้งในส่วนที่เป็นปัญหา 

เก่ียวกับการใช้ทรัพยากรท่ีมีผลประโยชน์ขัดกันกับการท�ากิจกรรมอื่นๆ	 เช่น	 ปัญหาสิ่งแวดล้อม

เสื่อมโทรมเนื่องมาจากการพัฒนาชายฝั่ง	 เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศชายฝั่งอย่างถาวร	 เช่น	 

การก่อสร้างชายฝ่ังเพือ่การท่องเทีย่วและบรกิาร	เกดิการพงัทลายหน้าดินชายฝ่ัง	ปล่อยตะกอนลงทะเล

ชายฝ่ังทบัถมแนวปะการงั	หญ้าทะเล	ปัญหาประมงพาณชิย์ท่ีมคีวามขัดแย้งกบัประมงพ้ืนบ้าน	ปัญหา

ความปลอดภัยในการใช้ทะเล	เช่น	โจรสลัด	การก่อการร้ายในทะเล	อุบัติเหตุในทะเล	เป็นต้น

2	เผดมิศกัดิ	์จารยะพนัธุ	์และคณะ.	(2553).	สถำนกำรณ์ปัจจบุนัและแนวโน้มในอนำคตของประเทศไทยกบักำรใช้

ทะเลอย่ำงยั่งยืน.	กรุงเทพฯ:	ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
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	 ส�าหรบัในระดบัประเทศ	ช่วงเวลาทีผ่่านมาการด�าเนนินโยบายต่างๆ	ทีเ่กีย่วข้องกบัการรกัษา

ผลประโยชน์แห่งชาตทิางทะเลของประเทศไทย	เป็นไปในลักษณะแบ่งส่วนแบ่งเร่ือง	โดยมหีน่วยงาน

รับผิดชอบแต่ละเรื่องแต่ละส่วนอย่างชัดเจน	 หรือด�าเนินการซ�้าซ้อนและไม่ต่อเนื่องกัน	 นโยบาย 

การบรหิารจดัการแต่ละเรือ่งยงัไม่ได้มส่ีวนทีค่�านงึถงึผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลทีไ่ด้รับอย่างแท้จริง	

ขาดการบริหารจัดการในภาพรวม	 และไม่มีองค์กรหรือหน่วยงานกลางที่ท�าหน้าที่ดูแลผลประโยชน์

แห่งชาตทิางทะเลในภาพรวมทัง้หมด	ท�าให้การปฏิบตัเิพือ่รกัษาผลประโยชน์แห่งชาตทิางทะเลกระท�าได้

ไม่เต็มที่ตามสิทธิที่ควรมี

	 ขณะเดียวกันในระดับระหว่างประเทศ	 ถ้าเปรียบเทียบกับกฎหมายระหว่างประเทศอื่นๆ	

กฎหมายทะเลระหว่างประเทศถือได้ว่าเป็นเรื่องค่อนข้างใหม่และมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปมาก	 

จากเดมิทีก่ารใช้อ�านาจรฐัต่างๆ	ในทะเลและมหาสมุทรไม่มบีทบญัญตัสิากล/อนสุญัญาระหว่างประเทศ	

เปลีย่นเป็นการก�าหนดแนวปฏบิตัสิากลทีใ่ห้ความส�าคญั	ทัง้การรักษาอ�านาจอธปิไตยในเชงิความมัน่คง

ของประเทศและการให้อ�านาจอธิปไตยในการใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและการรักษาทรัพยากร 

ธรรมชาติ	 ซึ่งบทบัญญัติเหล่านี้ย่อมส่งผลต่อการด�าเนินการของรัฐในระดับประเทศและท้องถิ่น 

ด้วยเช่นกัน	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล	 ค.ศ.	 1982	 (United	

Nations	Convention	on	the	Law	of	the	Sea	(UNCLOS):	1982)	ซึ่งเป็นกฎหมายแม่บทของ

กฎหมายทะเลมีเนื้อหาครอบคลุมทุกเรื่อง	 รวมทั้งเรื่องสิ่งแวดล้อมในทะเลที่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับ 

การจดัการทรพัยากรท้ังในพืน้ทะเลลกึและพืน้สมทุร	มกีารก�าหนดสทิธกิารใช้อ�านาจในเขตพืน้ทีต่่างๆ	

ตามค�าจ�ากดัความทีก่�าหนดไว้ในกฎหมาย	เช่น	เขตต่อเนือ่ง	(The	Contiguous	Zone)	ซึง่รัฐชายฝ่ัง

ประกาศเพือ่วตัถปุระสงค์ในการบงัคบัใช้กฎหมายต่างๆ	เช่น	กฎหมายศลุกากร	กฎหมายคนเข้าเมอืง	

กฎหมายสาธารณสขุ	การก�าหนดสิทธขิองรฐัชายฝ่ังในเขตไหล่ทวปีในการส�ารวจและแสวงหาประโยชน์

จากทรัพยากรธรรมชาติในไหล่ทวีป	 ได้แก่	 ทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่มีชีวิต	 และอินทรีย์ภาพที่มีชีวิต

ประเภทที่ติดอยู่กับที่หรือไม่สามารถเคลื่อนที่ได้	เว้นแต่จะสัมผัสทางกายภาพกับพื้นทะเลตลอดเวลา	

นอกจากนี้ยังมีการก�าหนดเรื่องเขตเศรษฐกิจจ�าเพาะ	 (Exclusive	 Economic	 Zone:	 EEZ)	 และ 

การใช้ประโยชน์ในทะเลหลวง	(High	Seas)	เป็นต้น

	 ประเด็นที่น่าสนใจก็คือ	 จากการที่ประเทศไทยได้มีการลงนามในอนุสัญญาสหประชาชาติ 

ว่าด้วยกฎหมายทะเล	ค.ศ.	1982	(UNCLOS)	เมื่อวันที่	10	ธันวาคม	พ.ศ.	2525	และได้ให้สัตยาบัน

เป็นภาคีอนุสัญญาฯ	 เมื่อวันท่ี	 14	 พฤษภาคม	 พ.ศ.	 2554	 ประเทศไทยจึงต้องมีการด�าเนินการ 

ในด้านการบริหารจัดการหลายประการเพ่ือเป็นการพิทักษ์สิทธิและประโยชน์ทางทะเล	 อันจะได้รับ

จากอนุสัญญาฯ	ฉบับนี้	และขณะเดียวกัน	อนุสัญญาฯ	ก็ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยหลายประการ	
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โดยเฉพาะการประกาศเขตเศรษฐกิจจ�าเพาะของประเทศเพ่ือนบ้าน	 200	 ไมล์ทะเลตามอนุสัญญาฯ	

ท�าให้ประเทศไทยไม่มอีาณาเขตตดิกบัทะเลหลวง	เขตประมงของประเทศไทยลดลง	300,000	ไมล์ทะเล	

ผลผลิตสัตว์น�้าลดลงกว่า	 600,000	 ตันต่อปี	 ธุรกิจประมงไทยประสบปัญหาในการเดินเรือผ่าน 

ประเทศอื่นๆ	ทั้งนี้	งานวิจัยของ	ศ.ดร.ชุมพร	ปัจจุสานนท์	เรื่อง	“การศึกษากระบวนการการเข้าเป็น

ภาคอีนสุญัญาสหประชาชาตว่ิาด้วยกฎหมายทะเล	ค.ศ.	1982”	ได้ชีใ้ห้เหน็ว่าการเข้าร่วมในอนสุญัญาฯ	

ก่อให้เกิดผลดีกับประเทศไทยในลักษณะท่ีจะท�าให้สามารถปกป้องผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 

ได้อย่างเต็มที่ในเวทีระหว่างประเทศ	และท�าให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายไทยที่เกี่ยวข้องได้อย่างเป็น

ระบบ	 โดยประเทศไทยต้องมีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายภายใน	 และต้องมีการออกกฎหมายรองรับ

ในเรื่องต่างๆ	 เช่น	 เขตต่อเนื่อง	 เขตเศรษฐกิจจ�าเพาะ	 การคุ้มครองและรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเล	

และการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล	เป็นต้น	และเนื่องจากคนไทยมีแนวโน้มการใช้ทะเลในทุกมิติ

เพิ่มมากขึ้นในอนาคต	 ความหลากหลายและซับซ้อนของการใช้ประโยชน์ทะเล	 จึงเป็นความท้าทาย

ทางนโยบายของประเทศไทยที่จะต้องมีการด�าเนินการทั้งในและนอกน่านน�้าไทย	 ทั้งนี้เพ่ือให้กรอบ

นโยบายในการบรหิารจัดการผลประโยชน์ทางทะเลเหมาะสม	ทันต่อเหตุการณ์การเปล่ียนแปลงของโลก	

และสามารถรักษาผลประโยชน์ทางทะเลไว้ได้สูงสุดและยั่งยืน3

1.2	 วัตถุประสงค์ของโครงก�รวิจัย

 1.	เพ่ือศกึษาลกัษณะของภารกจิหน้าทีข่องหน่วยงานภาครฐัไทยในระดบัประเทศทีเ่กีย่วข้อง

กับการด�าเนินการภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล	ค.ศ.	1982

	 2.	เพื่อศึกษาวิธีการและรูปแบบการด�าเนินนโยบายและมาตรการต่างๆ	 ที่เก่ียวข้องกับ

อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล	ค.ศ.	1982	ของหน่วยงานข้างต้น

	 3.	เพือ่วเิคราะห์ปัญหาและอปุสรรคในการด�าเนนิงานของหน่วยงานภาครฐัภายใต้กรอบกตกิา

ของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล	ค.ศ.	1982

	 4.	เพือ่เสนอแนวทางทีเ่หมาะสมในการด�าเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐเพ่ือให้สอดคล้องกบั

อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล	ค.ศ.	1982

3	ชุมพร	ปัจจุสานนท์	และคณะ.	(2553).	กำรศึกษำกระบวนกำรกำรเข้ำเป็นภำคีอนุสัญญำสหประชำชำติว่ำด้วย

กฎหมำยทะเล ค.ศ. 1982.	กรุงเทพฯ:	ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
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1.3	ระเบียบวิธีวิจัย

	 การวิจัยประกอบด้วยการด�าเนินการดังนี้

	 1.3.1	 การศึกษาทบทวนเอกสารและงานวิชาการต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง	 โดยเฉพาะเอกสารของ

หน่วยงานภาครัฐ	 เช่น	 นโยบาย	 กฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ	 แผนงานและโครงการ	 เอกสาร 

การประชุม

	 1.3.2	 การสัมภาษณ์เชิงลึก	(In	depth	interview)	ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

	 	 -	 ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินการ

	 	 -	 นักวิชาการด้านต่างๆ	เช่น	นักกฎหมาย	นักสิ่งแวดล้อม	นักเศรษฐศาสตร์

	 	 -	 ตัวแทนภาคเอกชนและภาคประชาสังคม	เช่น	สมาคมผู้ประกอบการชาวประมง

1.4	ขอบเขตของก�รวิจัย

	 การวจิยัครัง้นีศ้กึษาเฉพาะหน่วยงานภาครัฐในส่วนกลาง	อนัได้แก่	หน่วยงานราชการ	รัฐวสิาหกจิ	

และองค์กรพิเศษอืน่ๆ	ทีม่อี�านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบในการด�าเนนิงานทีเ่ก่ียวข้องกับการบรหิาร

จัดการผลประโยชน์ทางทะเลภายใต้กรอบกติกาของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล	

ค.ศ.	1982

1.5	ประโยชน์ที่ค�ดว่�จะได้รับ

	 -	 สามารถใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลเกี่ยวกับแผนงาน	 โครงการ	 กิจกรรม	 และกลไก/

มาตรการที่หน่วยงานต่างๆ	 ของภาครัฐท่ีเก่ียวข้องกับการด�าเนินงานภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติ

ว่าด้วยกฎหมายทะเล	ค.ศ.	1982	ในการก�าหนดทิศทางของนโยบาย

	 -	 ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้มองเห็นภาพรวมและความเช่ือมโยง 

ในการท�างาน	รวมทั้งปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น
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Ê¶Ò¹ÀÒ¾¢Í§ UNCLOS áÅÐ·‹Ò·Õ¢Í§»ÃÐà·Èä·Â

	 อนสุญัญาสหประชาชาตว่ิาด้วยกฎหมายทะเล	ค.ศ.	1982	(UNCLOS)	ซึง่ในรายงานวจิยัฉบบันี้

เรยีกย่อๆ	ว่า	“อนสัุญญาฯ”	เกดิขึน้โดยหวงัให้เกดิความทดัเทยีมกนัในสงัคมโลกต่อระเบยีบกฎหมาย

ระหว่างประเทศในเรื่องของทรัพยากรของประเทศ	 และเมื่ออนุสัญญาฯ	 ฉบับนี้มีผลบังคับใช้แล้ว	

ประเทศต่างๆ	จะต้องอยู่ภายใต้อนุสัญญาฯ	ฉบับนี้

2.1	คว�มเป็นม�ของอนุสัญญ�ฯ

	 อนสุญัญาสหประชาชาตว่ิาด้วยกฎหมายทะเล	ค.ศ.	1982	เป็นอนสุญัญาทีก่ล่าวถงึสทิธหิน้าที่

ของรัฐภาคีเกี่ยวกับทะเลไว้อย่างกว้างๆ	 ในประเด็นต่างๆ	 อันได้แก่	 ทะเลอาณาเขตและเขตต่อเนื่อง	

ช่องแคบที่ใช้ส�าหรับการเดินเรือระหว่างประเทศ	 รัฐหมู่เกาะ	 เขตเศรษฐกิจจ�าเพาะ	 ไหล่ทวีป	

ทะเลหลวง	 ระบอบของเกาะ	 ทะเลปิดหรือกึ่งปิด	 สิทธิของรัฐไร้ฝั่งทะเลที่จะออกไปสู่และเข้ามาจาก

ทะเลและเสรีภาพในการผ่าน	บริเวณพื้นที่	การคุ้มครองและการรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเล	การวิจัย

วิทยาศาสตร์ทางทะเล	 การพัฒนาและการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางทะเล	 และการระงับข้อพิพาท	

เหตท่ีุอนสุญัญาฯ	กล่าวถึงสทิธิหน้าท่ีของรฐัภาคเีกีย่วกบัทะเลไว้อย่างกว้างๆ	ก็เพราะต้องการให้แต่ละ

รฐัภาคสีามารถอนุวตักิารกฎหมายภายในของตนให้มคีวามเหมาะสมกบัประเทศของตนได้	ซึง่จะท�าให้

รัฐภาคีได้รับประโยชน์สูงสุดจากอนุสัญญาฯ	 แต่กว่าที่อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล	

ค.ศ.	1982	จะมคีวามสมบรูณ์ดงัเช่นในปัจจุบนั	อนสัุญญาฯ	กไ็ด้มพัีฒนาการมาอย่างต่อเนือ่งยาวนาน	

ดังจะได้กล่าวต่อไปนี้

	 การประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยกฎหมายทะเลมีการจัดประชุมหลายต่อหลายคร้ัง	 ทั้งที่

เป็นการประชุมภายใต้องค์การสันนิบาตชาติ	(League	of	Nations)	และการประชุมภายใต้องค์การ

สหประชาชาต	ิ(United	Nations:	UN)	แต่การประชมุระหว่างประเทศว่าด้วยกฎหมายทะเลครัง้ส�าคญั

มีอยู่ด้วยกัน	4	ครั้ง	ได้แก่

 1. กำรประชุมระหว่ำงประเทศว่ำด้วยกฎหมำยทะเลภำยใต้องค์กำรสันนิบำตชำติ	 จัดขึ้น

หลังจากที่สงครามโลกครั้งที่	1	ยุติลง	โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่	13	มีนาคม	-	12	เมษายน	ค.ศ.	1930	
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ณ	กรุงเฮก	 ประเทศเนเธอร์แลนด์	 ซึ่งมีผู้แทนจาก	 42	 ประเทศเข้าร่วมประชุม	 การประชุมในครั้งนี้ 

มีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะสร้างข้อบังคับและมาตรการในการใช้ทะเล	 โดยยึดหลักความเป็นธรรมและ 

จารีตประเพณีเป็นหลักใหญ่	 แต่การประชุมในคร้ังนี้ก็ไม่ประสบความส�าเร็จ	 เนื่องจากไม่สามารถหา

ข้อยุติเกี่ยวกับความกว้างของทะเลอาณาเขตและควรมีเขตต่อเนื่องจากทะเลอาณาเขตหรือไม่

 2. กำรประชมุสหประชำชำตว่ิำด้วยกฎหมำยทะเลคร้ังที ่1 (The First United Nations 

Conference on the Law of the Sea – UNCLOS I) เป็นการประชุมที่จัดขึ้นภายใต ้

องค์การสหประชาชาติซึง่จดัขึน้ระหว่างวนัที	่24	กมุภาพันธ์	-	27	เมษายน	ค.ศ.	1958	ณ	กรงุเจนวีา	

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์	 โดยมีผู้แทนจาก	86	ประเทศเข้าร่วมประชุม	 โดยที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบ

อนุสัญญาทางทะเล	4	ฉบับ	ที่รวมเรียกว่า	“อนุสัญญากรุงเจนีวาว่าด้วยกฎหมายทะเล	ค.ศ.	1958”	

ซึ่งประกอบด้วยอนุสัญญาต่อไปนี้

	 	 1)	อนุสัญญาว่าด้วยทะเลอาณาเขตและเขตต่อเนื่อง	(Convention	on	the	Territorial	

Sea	and	the	Contiguous	Zone)

	 	 2)	อนุสัญญาว่าด้วยทะเลหลวง	(Convention	on	the	High	Seas)

	 	 3)	อนุสัญญาว่าด้วยการท�าประมงและการอนุรักษ์ทรัพยากรที่มีชีวิตในทะเลหลวง	 

(Convention	on	Fishing	and	Conservation	of	the	Living	Resources	of	the	High	Seas)

	 	 4)	อนุสัญญาว่าด้วยไหล่ทวีป	(Convention	on	the	Continental	Shelf)

	 	 ประเทศไทยได้ลงนาม	(Signature)	ในอนสุญัญากรงุเจนวีาว่าด้วยกฎหมายทะเล	ค.ศ.	1958	

เม่ือวนัที	่29	เมษายน	พ.ศ.	2501	และได้ให้สตัยาบนั	(Ratification)	เมือ่วนัที	่2	กรกฎาคม	พ.ศ.	2511	

ในสมัยรัฐบาลจอมพลถนอม	กิตติขจร	 โดยอนุสัญญาฯ	ดังกล่าว	 มีผลบังคับใช้กับประเทศไทยตั้งแต่

วันที่	1	สิงหาคม	พ.ศ.	2511	เป็นต้นไป

 3. กำรประชุมสหประชำชำติว่ำด้วยกฎหมำยทะเลคร้ังที่ 2 (The Second United  

Nations Conference on the Law of the Sea – UNCLOS II) จดัขึน้ระหว่างวนัที	่17	มนีาคม	-	

26	 เมษายน	 ค.ศ.	 1960	 โดยมีผู้แทนจาก	 88	 ประเทศเข้าร่วมประชุม	 การประชุมในครั้งนี้	 ก็เพื่อ

พจิารณาปัญหาทีย่งัตกลงไม่ได้จากการประชมุในครัง้ก่อน	คอื	การก�าหนดความกว้างของทะเลอาณาเขต

และเขตประมง	ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ก็ยังไม่สามารถหาข้อยุติในเรื่องดังกล่าวได้

 4. กำรประชุมสหประชำชำติว่ำด้วยกฎหมำยทะเลครั้งที่ 3 (The Third United  

Nations Conference on the Law of the Sea – UNCLOS III) การประชุมในครั้งนี้เป็น 

การประชุมครั้งส�าคัญและได้ด�าเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่า	9	ปี	กล่าวคือ	มีการประชุม
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ตัง้แต่ปี	ค.ศ.	1973-1982	ณ	มหานครนวิยอร์ก	ประเทศสหรฐัอเมรกิา	โดยมีผูแ้ทนจาก	159	ประเทศ

เข้าร่วมประชุม	 มีการประชุมทั้งสิ้น	 11	 สมัยประชุม	 และในที่สุดที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบและ 

รับรอง	 “อนุสัญญำสหประชำชำติว่ำด้วยกฎหมำยทะเล ค.ศ. 1982” (The	 United	 Nations	

Convention	on	the	Law	of	the	Sea	1982	-	UNCLOS	1982)	เมือ่วนัท่ี	10	ธนัวาคม	ค.ศ.	1982	

ณ	กรุงมอนเตโกเบ	ประเทศจาไมกา

	 นอกจากอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล	 ค.ศ.	 1982	 จะรวบรวมเนื้อหาของ

อนุสัญญากรุงเจนีวา	 ว่าด้วยกฎหมายทะเล	 ค.ศ.1958	 ทั้งส่ีฉบับไว้แล้ว	 อนุสัญญาฯ	 ฉบับนี้	 ยังได้

ปรบัปรุงและเพิม่หลกักฎหมายใหม่ๆ	หลายเรือ่ง	อนัได้แก่	ระบบกฎหมายของรฐัหมูเ่กาะ	เขตเศรษฐกจิ

จ�าเพาะ	สิทธิของรัฐไร้ฝั่งทะเล	เป็นต้น	ซึ่งอนุสัญญาฯ	ฉบับนี้ได้วางหลักเกณฑ์ของกฎหมายระหว่าง

ประเทศเกี่ยวกับสิทธิ	 หน้าท่ี	 และเขตอ�านาจของรัฐประเภทต่างๆ	 เกี่ยวกับการใช้ทะเลของประเทศ

สมาชิกในน่านน�้าอาณาเขตต่างๆ	 ทั้งในทะเลหลวง	 และน่านน�้าอาณาเขตของประเทศสมาชิกไว้ด้วย	

ซึ่งก็ได้แก่

	 -	 น่านน�้าภายใน	(Internal	Water)

	 -	 ทะเลอาณาเขต	(Territorial	Sea)

	 -	 เขตต่อเนื่อง	(Contiguous	Zone)

	 -	 เขตเศรษฐกิจเฉพาะ	(Economic	Exclusive	Zone)

	 -	 ทะเลหลวง	(High	Seas)

	 -	 ไหล่ทวีป	(Continental	Shelf)4

 โดยในปัจจบัุนอนสุญัญาสหประชาชาตว่ิาด้วยกฎหมายทะเล	ค.ศ.	1982	ถอืว่าเป็นหลกักฎหมาย

ทีใ่ช้ในการก�ากับดแูลการใช้ทะเลและทรพัยากรทางทะเลในทุกด้าน	ซ่ึงอนุสัญญาฯ	ฉบบัน้ี	มผีลบังคับใช้	

เม่ือวันที่	 16	 พฤศจิกายน	 ค.ศ.	 1994	 หลังจากที่รัฐภาคีล�าดับที่	 60	 ได้ให้สัตยาบันต่ออนุสัญญาฯ	 

ซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติของอนุสัญญาฯ	โดยในปัจจุบันมีประเทศสมาชิกจ�านวน	167	ประเทศ5

2.2	องค์ประกอบและหลักก�รสำ�คัญของอนุสัญญ�ฯ
 อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล	ค.ศ.	1982	เป็นอนุสัญญาที่มีผลต่อกิจกรรม

4	ศรัณย์	เพ็ชร์พิรุณ.	(2549).	สมุทรกรณี.	กรุงเทพฯ:	ส�านักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
5	United	Nations.	Chronological lists of ratifications of, accessions and successions to the 

Convention and the related Agreements as at 3 October 2014.	March	 15,	 2015.	 Source:	

http://www.un.org/depts/los/reference_files/chronological_lists_of_ratifications.htm
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ที่เกี่ยวข้องกับทะเลทั้งด้านสิ่งแวดล้อม	 การใช้ประโยชน์	 ทั้งทรัพยากรมีชีวิต	 ไม่มีชีวิตและการใช้

ประโยชนโ์ดยตรง	เช่น	เพ่ือการเดนิเรอื	การศกึษาวจัิย	อนุสญัญาฉบบันีป้ระกอบดว้ยหมวดต่างๆ	(part)	

17	หมวด	มีข้อบัญญัติ	320	ข้อ	และประกาศท้ายอนุสัญญา	(Annex)	อีก	9	ประกาศ	โดยแต่ละหมวด

มีสาระส�าคัญโดยสังเขปดังนี้6

 หมวดที่ 1 หมวดน�ำ (Introduction)	มี	1	มาตรา	(มาตรา	1)

	 -	 การใช้ถ้อยค�าและขอบเขต	ก�าหนดนิยามเฉพาะค�าศัพท์	เช่น	บริเวณพื้นที่	(Area)	องค์กร	

(Authority)	กจิกรรมในบรเิวณพืน้ท่ี	(Activities	in	the	Area)	ภาวะมลพษิของสิง่แวดล้อมทางทะเล	

(Pollution	of	the	marine	environment)	การเททิ้ง	(Dumping)

 หมวดที ่2 ทะเลอำณำเขตและเขตต่อเน่ือง (Territorial Sea and Contiguous Zone) 

มี	32	มาตรา	ใน	4	ตอน	(มาตรา	2	ถึง	33)

	 -	 รฐัชายฝ่ังมอี�านาจอธปิไตยเหนอืทะเลอาณาเขตกว้าง	12	ไมล์ทะเล	(1	ไมล์ทะเล	=	1.852	

กิโลเมตร)

	 -	 เรอืต่างชาต	ิ(รวมท้ังเรอืรบและเรอืพาณชิย์)	สามารถใช้	“สทิธกิำรผ่ำนโดยสจุรติ”	ในทะเล 

อาณาเขต	การผ่านโดยสจุรติตราบเท่าท่ีไม่เสือ่มเสยีต่อสนัติภาพ	ความสงบเรยีบร้อย	หรอืความมัน่คง

ของรัฐชายฝั่ง

	 -	 ในเขตต่อเนื่อง	 ถัดจากทะเลอาณาเขตออกมา	 12	 ไมล์ทะเล	 รัฐชายฝั่งสามารถควบคุม 

และลงโทษการฝ่าฝืนกฎหมายที่กระท�าภายในอาณาเขตหรือทะเลอาณาเขต	 เก่ียวกับการศุลกากร	

การคลัง	การเข้าเมือง	และการสุขาภิบาล

 หมวดที่ 3 ช่องแคบเพื่อกำรเดินเรือของนำนำชำติ (Straits Used for International 

Navigation) มี	12	มาตราใน	3	ตอน	(มาตรา	34	ถึง	45)

	 -	 รฐัทีอ่ยูต่ดิกบัช่องแคบอาจออกกฎหมายและข้อบงัคับเกีย่วกบัความปลอดภยัในการเดนิเรอื

และอื่นๆ

	 -	 เรือและอากาศยานทุกชาติสามารถใช้สิทธิการเดินทางผ่านช่องแคบที่ใช้เพื่อการเดินเรือ

ระหว่างประเทศ

	 -	 การเดินทางผ่าน	 หมายถึง	 เสรีภาพในการเดินเรือและการบินผ่านเพื่อมุ่งประสงค์จะผ่าน

ช่องแคบอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วโดยปราศจากการควบคุมต่อรัฐที่อยู่ติดกับช่องแคบ

6	ศรัณย์	เพ็ชร์พิรุณ.	สมุทรกรณี,	อ้างแล้ว.



รองศาสตราจารย์ ดร.โสภารัตน์ จารุสมบัติ

อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 กับการด�าเนินงานของประเทศไทย    11

 หมวดที่ 4 ประเทศหมู่เกำะ (Archipelagic States) มี	9	มาตรา	(มาตรา	46	ถึง	54)

	 -	 รัฐที่ประกอบด้วยกลุ่มหนึ่งหรือหลายกลุ่มของเกาะที่เกี่ยวพันกันอย่างใกล้ชิด	และน่านน�้า

ทีเ่ช่ือมต่อระหว่างกนัมอีธปิไตยเหนอืพืน้ทีท่างทะเลทีถ่กูปิดล้อมด้วยเส้นฐานตรงทีล่ากเชือ่มต่อระหว่าง

จุดนอกของเกาะ

	 -	 เรือของรัฐอื่นมีสิทธิการผ่านช่องทางทะเลที่ก�าหนดโดยรัฐหมู่เกาะ	 (Right	 of	 passage	

through	sea	lanes)

 หมวดที่ 5 เขตเศรษฐกิจจ�ำเพำะ (Exclusive Economic Zone) มี	21	มาตรา	(มาตรา	

55	ถึง	75)

	 -	 รัฐชายฝั่งมีสิทธิอธิปไตย	 (Sovereign	 right)	 เหนือเขต	 200	 ไมล์	 จากชายฝั่งเกี่ยวกับ

ทรพัยากรและกจิกรรมทางเศรษฐกจิ	และมเีขตอ�านาจเกีย่วกบัการวจิยัทางวทิยาศาสตร์และการคุม้ครอง

รักษาสิ่งแวดล้อม

	 -	 รัฐอื่นมีเสรีภาพในการเดินเรือ	บินผ่าน	วางสายเคเบิลและท่อใต้ทะเล

	 -	 ให้รัฐชายฝั่งร่วมมือกันในการอนุรักษ์ชนิดพันธุ์ท่ีย้ายถ่ินอยู่เสมอ	 และสัตว์ทะเลท่ีเล้ียงลูก

ด้วยนม

	 -	 รัฐไร้ฝั่งทะเลและรัฐที่เสียเปรียบทางภูมิศาสตร์	มีสิทธิใช้ทรัพยากรส่วนที่เหลือ	(surplus)	

ของรัฐชายฝั่งในภูมิภาคเดียวกัน

	 -	 การก�าหนดเขตทางทะเลระหว่างรฐัทีอ่ยูต่รงข้ามหรอืประชดิ	ให้ท�าความตกลงกนับนมลูฐาน

ของกฎหมายระหว่างประเทศ	เพื่อให้บรรลุผลอันเที่ยงธรรม	(equitable	solution)

 หมวดที่ 6 ไหล่ทวีป (Continental Shelf) มี	10	มาตรา	(มาตรา	76	ถึง	85)

	 -	 รฐัชายฝ่ังมสิีทธอิธปิไตยเหนอืรฐัไหล่ทวปี	ในการแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรบนไหล่ทวปี	

(สิทธินี้ไม่กระทบน่านน�้าและอากาศ)

	 -	 เขตไหล่ทวีปขยายได้อย่างน้อย	 200	 ไมล์จากชายฝั่ง	 หรืออาจถึง	 350	 ไมล์	 หรือไม่เกิน	

100	ไมล์จากเส้นน�้าลึกเท่า	2,500	เมตร	ขึ้นอยู่กับธรรมชาติและรูปร่างของขอบทวีป

	 -	 รฐัชายฝ่ังต้องช�าระเงนิให้กบัองค์กรพืน้ท้องทะเลระหว่างประเทศ	(International	Sea-Bed	

Authority)	เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ทรัพยากรที่เกิน	200	ไมล์ออกไป

	 -	 คณะกรรมาธิการเขตไหล่ทวีป	 ท�าหน้าที่แนะน�ารัฐเกี่ยวกับการก�าหนดเขตขอบนอกของ

ไหล่ทวีป
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 หมวดที่ 7 ทะเลหลวง (High Seas) มี	35	มาตรา	ในตอน	2	(มาตรา	86	ถึง	120)

	 -	 รัฐทั้งปวงมีเสรีภาพในการเดินเรือ	บินผ่าน	วิจัย	และท�าการประมงในทะเลหลวง	ซึ่งเป็น

บริเวณที่อยู่นอกเหนือเขตอ�านาจของรัฐใด

	 -	 รัฐมีหน้าที่ร่วมมือกันในมาตรการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรมีชีวิตในทะเล

 หมวดที่ 8 ขอบเขตปกครองอันเกี่ยวกับเกำะ (Regime of Islands) มี	 1	 มาตรา	 

(มาตรา	121)

	 -	 เกาะมีทะเลอาณาเขต	 เขตต่อเนื่อง	 เขตเศรษฐกิจจ�าเพาะ	 และไหล่ทวีปได้	 โดยมีวิธีการ

ก�าหนดเขตเช่นเดียวกับอาณาเขตที่เป็นแผ่นดิน

	 -	 โขดหินท่ีไม่สามารถเป็นท่ีอาศัยของมนุษย์	 และไม่สามารถยังชีพทางเศรษฐกิจได้	 (Non-

economic	viability)	ย่อมไม่มีทะเลอาณาเขต	หรือเขตเศรษฐกิจจ�าเพาะหรือไหล่ทวีปของตน

 หมวดที ่9 ทะเลปิดและทะเลกึง่ปิด (Unclosed or Semi-Unclosed Seas)	ม	ี2	มาตรา	

(มาตรา	122	และ	123)

	 -	 รฐัท่ีอยูก่บัทะเลปิดหรอืก่ึงปิด	ควรร่วมมอืกนัในการจดัการทรพัยากรมชีวีติ	ประสานนโยบาย

การวิจัยทางวิทยาศาสตร์	ประสานงานด้านการคุ้มครองและการรักษาสิ่งแวดล้อม

 หมวดที่ 10 สิทธิในกำรใช้ประโยชน์และกำรสัญจรของประเทศที่ไม่มีอำณำเขตติดทะเล 

(Right of Access of Land-Locked States to and from the Sea and Freedom of 

Transit) มี	9	มาตรา	(มาตรา	124	ถึง	132)

	 -	 ประชาชนและสนิค้าของรฐัไร้ฝ่ังทะเลต้องได้รบัสทิธทิีจ่ะออกไปสูห่รอืเข้ามาจากทะเลผ่าน

รัฐเพื่อนบ้านที่มีชายฝั่งทะเลโดยความตกลงระหว่างกัน

 หมวดที่ 11 พื้นที่ทะเล (The Area) มี	59	มาตรา	ใน	5	ตอน	(มาตรา	133	ถึง	191)

	 -	 พื้นที่ทะเล	 หมายถึง	 พื้นดินท้องทะเล	 (sea-bed)	 พื้นมหาสมุทร	 (ocean	 floor)	 และ 

ดินใต้ผิวดิน	(subsoil)	ที่อยู่พ้นขอบเขตอ�านาจของรัฐ

	 -	 กิจกรรมต่างๆ	 ในบริเวณพ้ืนท่ีต้องถูกควบคุมโดยองค์กรพื้นดินท้องทะเลระหว่างประเทศ	

ภายใต้หลักการที่ว่า	บริเวณพื้นที่และทรัพยากรในบริเวณพื้นที่ทะเลเป็นมรดกร่วมกันของมนุษยชาติ

	 -	 มรีะบบในการส�ารวจและแสวงประโยชน์แร่ธาตุพ้ืนท่ีท้องทะเลซ่ึงด�าเนนิการโดยองค์กรและ

โดยรัฐภาคี	 (หรือรัฐวิสาหกิจ	 บุคคลธรรมดา	 หรือนิติบุคคลท่ีถือสัญชาติรัฐภาคี)	 ด�าเนินการร่วมกับ

องค์กรภายใต้สัญญาร่วม
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	 -	 องค์กรฯ	มีหน้าที่	ก�าหนดกฎเกณฑ์	ข้อบังคับและวิธีการท�าเหมืองแร่พื้นที่ทะเล

	 -	 องค์กรฯ	ประกอบด้วย	รฐัวสิาหกจิเพือ่การท�าเหมอืงแร่	(Enterprise	for	Mining)	สมชัชา	

(Assembly)	คณะมนตรี	(Council)	ส�านักเลขาธิการ	(Secretariat)

 หมวดที่ 12 กำรป้องกันและสงวนสิ่งแวดล้อมทำงทะเล (Protection and Preserva-

tion of the Marine Environment) มี	36	มาตรา	ใน	11	ตอน	(มาตรา	192	ถึง	237)

	 -	 รฐัทัง้ปวงมพีนัธกรณทีีจ่ะต้องใช้วธิกีารท่ีพึงปฏบิติัได้ดีท่ีสุดตามแต่จะเลือก	เพ่ือป้องกนั	ลด	

และควบคุมมลพิษทางทะเลจากแหล่งใดๆ

	 -	 รฐัท้ังปวงจะต้องร่วมมือกนัในระดบัโลกและระดบัภูมภิาคในการแจ้งให้รฐัอืน่ทราบเกีย่วกบั

ความเสียหายที่ใกล้จะเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นจริง	 และต้องพัฒนาแผนฉุกเฉิน	 (contingency	 plan)	 

เพื่อต่อต้านภาวะมลพิษ

	 -	 รฐัทัง้ปวงจะส่งเสรมิในด้านความช่วยเหลือทางเทคนคิ	การติดตามตรวจสอบและการประเมนิ

ด้านสิ่งแวดล้อม

	 -	 กฎเกณฑ์ระหว่างประเทศและกฎหมายของชาต	ิจะต้องน�ามาใช้เป็นเครือ่งมอืในการป้องกนั	

ลดและควบคุมภาวะมลพิษของสิ่งแวดล้อมทางทะเล	 อันเกิดจากแหล่งทางบกและกิจกรรมของ

มหาสมุทรและพื้นดินท้องทะเล	รวมถึงการทิ้งเท	(dumping)

 หมวดที่ 13 กำรศึกษำวิจัยวิทยำศำสตร์ทำงทะเล (Marine Scientific Research)  

มี	27	มาตรา	ใน	6	ตอน	(มาตรา	238	ถึง	265)

	 -	 รัฐทั้งปวงมีสิทธิในการท�าวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลเฉพาะเพียงเพ่ือความมุ่งประสงค์ 

ในทางสันติ

	 -	 การวิจัยในเขตเศรษฐกิจจ�าเพาะและบนไหล่ทวีปต้องได้รับความยินยอมจากรัฐชายฝั่ง

	 -	 สิ่งติดตั้งและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ต้องไม่รบกวนเส้นทางเดินทางเรือและต้องติด

เครื่องหมายและสัญญาณเตือนภัย

	 -	 รัฐและองค์การระหว่างประเทศต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการวิจัย

	 -	 รฐัทีท่�าการวจิยัอาจร้องขอให้คณะกรรมการไกล่เกล่ีย	(Conciliation	commission)	ระงับ

ข้อพิพาทเกี่ยวกับโครงการวิจัย

 หมวดที่ 14 กำรพัฒนำและถ่ำยทอดเทคโนโลยีที่เก่ียวกับทะเล (Development and 

Transfer of Marine Technology) มี	13	มาตราใน	4	ตอน	(มาตรา	266	ถึง	278)

	 -	 รัฐทั้งปวงมีหน้าที่ส่งเสริมพัฒนาและการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางทะเลตามข้อก�าหนดที ่

เป็นธรรมและตามสมควร	โดยค�านงึถงึผลประโยชน์อนัชอบธรรมทัง้ผู้เป็นเจ้าของ	ผู้ให้และผู้รับเทคโนโลยี



14    อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 กับการด�าเนินงานของประเทศไทย

รองศาสตราจารย์ ดร.โสภารัตน์ จารุสมบัติ

	 -	 ส่งเสรมิการจดัตัง้และส่งเสรมิความแขง็แกร่งของศนูย์วจัิยวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ

และภูมิภาค

 หมวดที่ 15 กำรระงับข้อพิพำท (Settlement of Disputes) มี	21	มาตรา	ใน	3	ตอน	

(มาตรา	279	ถึง	299)

	 -	 รัฐภาคีมีพันกรณีที่จะต้องระงับข้อพิพาทโดยสันติ

	 -	 ในกรณไีม่อาจระงบัระดบัทวภิาค	ีต้องเสนอข้อพิพาทสู่วธิกีารบังคบั	โดยอาจเลือกวธิพิีจารณา

ข้อใดข้อหนึ่งจาก

	 	 1.	ศาลกฎหมายทะเลระหว่างประเทศ	(International	Tribunal	for	the	Law	of	the	

Seas)

	 	 2.	ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ	(International	Court	of	Justice)

	 	 3.	ศาลอนุญาโตตุลาการ	(Arbitration)	ตั้งขึ้นตามภาคผนวก	7

	 	 4.	ศาลอนุญาโตตุลาการพิเศษ	(Special	Arbitrations)

 หมวดที ่16 บทบญัญตัทิัว่ไป (General Provisions) ม	ี16	มาตรา	(มาตรา	300	ถึง	304)	

ว่าด้วยเรื่องเจตนารมณ์ของอนุสัญญาฯ

	 -	 รัฐทั้งปวงต้องปฏิบัติตามพันธกรณีท่ีอยู่ในอนุสัญญานี้ด้วยความสุจริตและจะไม่ใช้สิทธ ิ

ในทางที่ผิด	และงดเว้นการคุกคามโดยใช้ก�าลังอันขัดต่อกฎหมายระหว่างประเทศ

	 -	 รัฐไม่มีพันธกรณีที่ต้องเปิดเผยข้อสนเทศที่ขัดผลประโยชน์ด้านความมั่นคง

	 -	 รัฐชายฝั่งมีเขตอ�านาจเหนือวัตถุโบราณคดีและทางประวัติศาสตร์ที่พบในทะเลภายในเขต

ต่อเนื่อง	(24	ไมล์ทะเลจากฝั่ง)

 หมวดที่ 17 บทบัญญัติส่งท้ำย (Final Provision) มี	16	มาตรา	(มาตรา	305	ถึง	320)	

เป็นบทบัญญัติว่าด้วยการมีผลการเข้าร่วมและความสัมพันธ์ต่อสนธิสัญญาระหว่างประเทศอื่นๆ

	 -	 บทบัญญัติที่ไม่เกี่ยวกับพื้นดินท้องทะเลสามารถแก้ไขเพ่ิมเติม	 และมีผลบังคับใช้ภายหลัง

จาก	1	ปี	นับจากวันที่	2	ใน	3	รัฐภาคีให้สัตยาบัน

	 -	 การแก้ไขบทบัญญตัเิก่ียวกบัพืน้ดนิท้องทะเล	ต้องได้รับความเหน็ชอบจากคณะมนตรีและ

สมัชชา	โดยจะมีการพิจารณาทบทวนทุก	15	ปี

	 -	 อนุสัญญาฯ	มีผลบังคับใช้	1	ปี	นับจากรัฐภาคที่	60	ให้สัตยาบันหรือภาคยานุวัติสาร
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 ประกำศท้ำยอนุสัญญำ 1	รายชื่อสิ่งมีชีวิตที่มีการอพยพสูง	(Highly	Migratory	Species)

 ประกำศท้ำยอนุสัญญำ 2	 กรรมาธิการขอบเขตไหล่ทวีป	 (Commission	on	 the	Limits	

of	the	Continental	Shelf)

 ประกำศท้ำยอนุสัญญำ 3	 เงื่อนไขพื้นฐานในการคาดหวัง	 ส�ารวจและการขุดใช้ทรัพยากร	

(Basic	Conditions	of	Prospecting,	Exploration	and	Exploitation)

 ประกำศท้ำยอนุสัญญำ 4	วิสาหกิจ	(Statute	of	the	Enterprise)

 ประกำศท้ำยอนุสัญญำ 5	การสมานฉันท์	(Conciliation)

 ประกำศท้ำยอนสัุญญำ 6	ศาลกฎหมายทางทะเล	(Statute	of	the	International	Tribunal	

for	the	Law	of	the	Sea)

 ประกำศท้ำยอนุสัญญำ 7	การน�าคดีขึ้นสู่ศาล	(Arbitration)

 ประกำศท้ำยอนุสัญญำ 8	การน�าคดีขึ้นสู่ศาลกรณีพิเศษ	(Special	Arbitration)

 ประกำศท้ำยอนสุญัญำ 9	การเข้าร่วมเป็นภาคขีององค์การระหว่างประเทศ	(Participatory	

by	International	Organizations)

	 หลกัการส�าคญัทีป่รากฏในอนสุญัญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล	ค.ศ.	1982	ได้แก่7

 (1) หลักกำรตำมกฎหมำยระหว่ำงประเทศ ประกอบด้วย	3	หลัก	ได้แก่

	 	 (1.1)	หลกั	“Responsibility	for	Trans-boundary	Harm”	ก�าหนดให้รฐัมสีทิธอิธปิไตย

ที่จะบริหารจัดการและใช้ประโยชน์ในทรัพยากรที่มีอยู่	 แต่การด�าเนินการดังกล่าวต้องไม่ก่อให้เกิด

ความเสียหายต่อสภาพแวดล้อมของรัฐอื่น	หรือบริเวณอื่นนอกเขตอ�านาจรัฐของตน

	 	 (1.2)	หลกั	“Precautionary	Principle”	น�ามาใช้ในการป้องกนัเหตุท่ีอาจเกดิข้ึนในอนาคต	

ซึ่งประเทศสมาชิกต้องด�าเนินการร่วมกันใช้มาตรการป้องกันไว้ก่อน	หลักการนี้ปรากฏในความตกลง

เพื่อการอนุวัติการให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล	 

วันที่	 10	 ธันวาคม	 ค.ศ.	 1982	 เกี่ยวกับการอนุรักษ์และการจัดการมวลปลาที่ย้ายถิ่นอยู่ระหว่าง 

เขตทางทะเล	 และมวลปลาที่ย้ายถิ่นอยู่เสมอ	 (Agreement	 for	 the	 Implementation	 of	 the	

Provisions	of	the	United	Nations	Convention	on	the	Law	of	the	Sea	of	10	December	1982	

7	ประทีป	 มีคติธรรม.	คู่มือปฏิรูปกฎหมำยกับพันธกรณีระหว่ำงประเทศ.	 สืบค้นข้อมูลวันที่	 20	 มกราคม	 2558,	 

จากเว็บไซต์	www.Irct.go.th/tools/p=363
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Relating	to	the	Conservation	and	Management	of	Straddling	Fish	Stocks	and	Highly	

Migratory	Fish	Stocks)	ท่ีก�าหนดให้ประเทศสมาชกิต้องน�ามาตรการป้องกนัไว้ก่อนมาใช้ในการอนรุกัษ์	

บรหิารจดัการ	และแสวงหาประโยชน์ในมวลปลาทีย้่ายถิน่อยูร่ะหว่างเขตทางทะเลและมวลปลาทีย้่ายถิน่

อยู่เสมอ	เพื่อป้องกันไม่ให้ปลาเหล่านี้สูญพันธุ์ในอนาคต

	 	 (1.3)	หลัก	 “Prevention”	 เป็นหลักการที่รัฐมีหน้าที่ความรับผิดชอบต่อสังคมระหว่าง

ประเทศในการที่จะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงต่อส่ิงแวดล้อม	จึงเป็นหน้าที่ของประเทศ

สมาชิกในการป้องกันไม่ให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเล	 และต้องประเมินผลกระทบที่อาจจะ

เกิดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันและรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเล

 (2) กำรก�ำหนดเขตแดนทำงทะเล ตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศและ	UNCLOS	รัฐมี

อ�านาจอธปิไตยเหนอืเขตแดนของตน	ซึง่เขตแดนดงักล่าวครอบคลมุถงึพืน้ดนิ	(Land)	น่านน�า้ภายใน	

(Internal	Water)	ทะเลอาณาเขต	(Territorial	Sea)	ไม่เกนิ	12	ไมล์ทะเลโดยวดัจากเส้นฐานน่านน�า้

ในหมู่เกาะ	 (Archipelagic	waters)	พื้นที่ใต้ดิน	 (Subsoil	 below)	 และพื้นที่เหนือขึ้นไปในอากาศ	

(Airspace	 above)	 และกรณีของรัฐชายฝั่งทะเลอาจมีพ้ืนที่ที่เรียกว่า	 “เขตเศรษฐกิจจ�ำเพำะ”  

(Exclusive	Economic	Zone)	ที่ขยายออกไปไม่เกิน	200	ไมล์ทะเลจากเส้นฐานซึ่งใช้วัดความกว้าง

ของทะเลอาณาเขต	และรัฐชายฝั่งมีสิทธิอธิปไตยในการส�ารวจ	(Exploration)	และการใช้ประโยชน์	

(Exploitation)	การอนรุกัษ์	(Conservation)	และการจัดการ	(Management)	ทรัพยากรธรรมชาติ	

ทั้งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตในน�้าเหนือพื้นดินท้องทะเล	 (water	 superjacent	 to	 the	 sea-bed)	 

และในพื้นดินท้องทะเล	(sea-bed)	กับดินใต้ผิวดิน	(subsoil)	ของพื้นดินท้องทะเลนั้น	เช่น	สัตว์น�้า	

น�้ามัน	ก๊าซธรรมชาติ	ในบางกรณีรัฐอาจมีไหล่ทวีป	(Continental	Shelf)	หมายถึง	พื้นดินท้องทะเล	

(sea-bed)	 และดินใต้ผิวดิน	 (sub-soil)	 ของบริเวณใต้ทะเล	 ซ่ึงขยายเลยทะเลของรัฐตลอดส่วนต่อ

ออกไปตามธรรมชาต	ิ(natural	prolongation)	ของดนิแดนทางบกของตนจนถึงรมินอกของขอบทวปี	

(continental	margin)	 หรือจนถึงระยะ	 200	 ไมล์ทะเลจากเส้นฐาน	 หรืออาจมีความกว้างถึง	 

200	 ไมล์ทะเลตามความกว้างของเขตเศรษฐกิจ	 และรัฐชายฝั่งมีสิทธิอธิปไตยท่ีจะส�ารวจ	 และแสวง

ประโยชน์เหนือทรัพยากรธรรมชาติบนและใต้ไหล่ทวีป

	 	 ส่วนของทะเลนอกเหนอืจากพืน้ทีก่ล่าวมาข้างต้น	รัฐไม่มอี�านาจอธปิไตยเพราะพ้ืนทีน่ัน้	

เรยีกว่า	ทะเลหลวง	(High	Seas)	เป็นเขตท่ีรฐัชายฝ่ัง	(Coastal	States)	หรือรัฐไร้ฝ่ังทะเล	(Landlocked	

States)	มีเสรภีาพแห่งทะเลหลวงทีจ่ะใช้ได้ภายใต้เงือ่นไขทีก่�าหนดไว้โดยอนสุญัญาฯ	และหลกัเกณฑ์

อื่นๆ	ตามกฎหมายระหว่างประเทศ	 เช่น	 เสรีภาพในการเดินเรือ	 (Freedom	of	Navigation)	หรือ

เสรีภาพในการท�าประมง	(Freedom	of	Fishing)



รองศาสตราจารย์ ดร.โสภารัตน์ จารุสมบัติ

อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 กับการด�าเนินงานของประเทศไทย    17

 (3) กำรอนุรักษ์และกำรใช้ประโยชน์ในทรัพยำกรทำงทะเล	มาตรา	61	และ	62	ก�าหนด

อ�านาจหน้าที่ของรัฐชายฝั่งในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ในทรัพยากรมีชีวิต	 (Living	 resources)	 

ทีอ่าศยัอยูบ่รเิวณพืน้ท่ีเขตเศรษฐกจิจ�าเพาะ	โดยรฐัชายฝ่ังต้องจดัให้มมีาตรการก�าหนดปรมิาณสตัว์น�า้

ทั้งหมดที่อนุญาตให้จับได้ในแต่ละปี	(Total	Allowable	Catch	:	TAC)	โดยอาจเป็นการก�าหนดจาก

จ�านวนปลาที่จับ	 ฤดูกาลที่จับ	หรือจ�านวนเรือหาปลาที่ได้รับอนุญาต	 เพื่อให้การเก็บเกี่ยวทรัพยากร

มีชีวิตในเขตเศรษฐกิจจ�าเพาะเป็นการเก็บเกี่ยวผลผลิตสูงสุดและยั่งยืน	 (Maximum	 Sustainable	

Yield)	 อีกท้ังยังไม่เป็นการแสวงประโยชน์อย่างเกินขอบเขตทั้งนี้รัฐชายฝั่งยังมีหน้าที่ในการส่งข้อมูล

ที่มีเกี่ยวกับการอนุรักษ์ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง	 ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภายในหรือภายนอกประเทศ	

เช่น	สถติกิารจบัสตัว์น�า้ในพืน้ที	่หรอืข้อมลูอืน่ทีเ่กีย่วข้องกบัการอนรุกัษ์มวลปลาเพือ่ให้มาตรการ	TAC	

มีฐานการค�านวณจากหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ดีที่สุด

	 	 ส�าหรับการใช้ประโยชน์ทรัพยากรมีชีวิต	 มาตรการ	 62	 ก�าหนดให้รัฐชายฝั่งมีหน้าที ่

ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ในทรัพยากรมีชีวิตท่ีอยู่ในเขตเศรษฐกิจจ�าเพาะอย่างเหมาะสม	 (Optimum	

Utilization)	 เช่น	 ในกรณีรัฐชายฝั่งได้รับการจัดสรร	 TAC	 แต่ไม่มีความสามารถอย่างเพียงพอที่จะ 

เก็บเก่ียวผลผลติตามทีไ่ด้รบัการจดัสรร	จะต้องยอมให้ประเทศอืน่เข้ามาใช้สทิธแิทนในส่วนท่ีเหลอือยู	่

โดยได้รับค่าชดเชยเป็นเงิน	 หรือ	 สิ่งอื่น	 และประเทศอ่ืนที่เข้ามาใช้สิทธิแทนต้องยอมปฏิบัติตาม

กฎหมายภายในของรัฐชายฝั่งเจ้าของเขตเศรษฐกิจจ�าเพาะนั้น

	 	 ในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ในทรัพยากรทางทะเล	 รัฐชายฝั่งมีหน้าที่ต้องประสาน

ความร่วมมือกับรัฐชายฝั่งอื่นโดยตรง	หรือผ่านองค์การระหว่างประเทศ	 เช่น	 องค์กรบริหารจัดการ

ประมงในระดับภูมิภาค	 (Regional	 Fisheries	Management	Organization)	 ตามมาตรา	 63-67	

ซึ่งอาจเกิดข้ึนได้ในกรณีท่ีต้องมีการแบ่งปันมวลชนิดพันธุ์สัตว์น�้าในพื้นที่เขตเศรษฐกิจจ�าเพาะของ 

ทั้งสองรัฐ	 หรือมวลปลาท่ีย้ายถ่ินอยู่ระหว่างเขตเศรษฐกิจจ�าเพาะกับทะเลหลวง	 หรือมวลชนิดพันธุ์ 

ทีม่กีารย้ายถิน่อยูเ่สมอ	และมกีารระบไุว้ใน	Annex	I	พบได้ท้ังในเขตเศรษฐกจิจ�าเพาะและทะเลหลวง	

เช่น	 ปลาทูน่า	 หรือชนิดพันธุ์ท่ีมีการว่ายจากทะเลสู่แม่น�้าเพื่อวางไข่	 เช่น	 ปลาแซลมอน	นอกจากนี้	

UNCLOS	ยงัได้ก�าหนดให้มกีารอนุรกัษ์และบรหิารจดัการทรัพยากรมชีีวติท่ีอาศยัอยูใ่นเขตทะเลหลวง

ไว้ในมาตรา	 116-120	 โดยยอมรับว่าทุกประเทศสามารถท�าการประมงในทะเลหลวงได้อย่างเสรี	 

แต่ต้องไม่กระทบถึงสิทธิ	 หน้าที่และส่วนได้เสียของรัฐชายฝั่ง	 รวมทั้งมีหน้าที่ในการที่จะต้องไม่แสวง

ประโยชน์จนเกินไป	และต้องประสานความร่วมมือกับรัฐอื่นในการท�าประมงในทะเลหลวง

 (4) กำรปกป้องและรักษำส่ิงแวดล้อมทำงทะเล UNCLOS	ก�าหนดหน้าท่ีในการปกป้องและ

รกัษาสิง่แวดล้อมทางทะเลไว้ในมาตรา	192	และ	193	โดยให้เป็นหน้าทีข่องรัฐทีจ่ะด�าเนนิการการใช้
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สิทธิอธิปไตยเพื่อแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติภายในเขตแดนของรัฐสามารถท�าได ้

ตามนโยบายสิ่งแวดล้อมภายในประเทศ	แต่ต้องข้ึนอยู่กับหน้าท่ีในการปกป้องและรักษาส่ิงแวดล้อม

ทางทะเลด้วย

 (5) มลพษิทำงทะเล	มาตรา	194	(5)	ก�าหนดใหร้ฐัต้องหามาตรการในการป้องกัน	ลด	หรือ

ควบคุมมลพิษ	 ที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมทางทะเล	 โดยการหามาตรการที่จ�าเป็นในการปกป้องและ

รกัษาระบบนเิวศท่ีมจี�านวนน้อยและเปราะบาง	(rare	or	fragile	ecosystems)	ถิน่ทีอ่ยูล่ดจ�านวนลง	

(habitat	 of	 depleted)	 ชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคามหรือใกล้สูญพันธุ์	 (threatened	 or	 endangered	

species)	และชีวติทางทะเลอืน่ๆ	(other	forms	of	marine	life)	รวมถงึมาตรการในการห้ามการถ่ายเท

ของเสยีจากทีห่น่ึงไปยงัอีกท่ีหน่ึง	หรือการเปลีย่นรปูแบบมลพษิไปเป็นชนดิอ่ืน	เช่น	การปล่อยของเสยี

จากเรือลงทะเล	เป็นต้น

	 มาตรา	196	(1)	ก�าหนดให้รฐัต้องหามาตรการในการป้องกัน	ลด	หรือ	ควบคมุมลพิษ	อนัเป็น

เหตุให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญ	 และเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเลซึ่งเกิดจากการใช้

เทคโนโลยภีายในเขตอ�านาจรฐันัน้	หรอื	กรณีการปล่อยชนดิพันธุต่์างถ่ิน	หรือชนิดพันธุใ์หม่สู่ส่ิงแวดล้อม

ทางทะเล	ไม่ว่าจะโดยจงใจหรอืไม่กต็าม	กถ็อืเป็นการแพร่มลพษิทางทะเลเช่นกนั	นอกจากน้ี	UNCLOS	

ยังได้ก�าหนดหน้าที่อื่นในการควบคุมมลพิษไว้ในส่วนที่	 12	 เช่น	 ให้รัฐต้องแจ้งให้รัฐอื่นทราบในทันที

ในกรณทีีมี่ความเป็นไปได้ท่ีจะเกดิมลพษิไม่ว่าในรปูแบบใดกต็าม	แม้ว่ามลพษินัน้จะไม่ได้เกดิจากการ 

กระท�า	หรือในเขตแดนของรัฐผู้แจ้งก็ตาม	หน้าที่ในการร่วมมือในการท�าการวิจัย	 แลกเปลี่ยนข้อมูล	

หรือท�าวิจัยร่วมกันเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อม	 หน้าที่ช่วยเหลือประเทศก�าลังพัฒนาทั้งด้านวิทยาศาสตร์	

และเทคนคิเพือ่เสริมสร้างศกัยภาพในการปกป้องทรพัยากรทางทะเล	มกีารจดัท�าการประเมนิคณุภาพ

สิ่งแวดล้อม	(Environmental	Impact	Assessment)	และพิจารณาความเป็นไปได้ในการก่อมลพิษ

จากกิจกรรมที่มีการด�าเนินการ	 จัดให้มีการบังคับตามกฎหมาย	 มีการลงโทษทางอาญาต่อผู้กระท�า

ความผิด	มีการก�าหนดโทษปรับ	หรือก�าหนดมาตรการบังคับ	และเยียวยาแก้ไขเมื่อมีมลพิษทางทะเล

เกดิขึน้	และหากรฐัไม่ปฏิบัตติามหน้าท่ีและความรบัผดิชอบทีม่	ีอาจต้องมคีวามรบัผดิในความเสยีหาย

ที่เกิดขึ้นตามกฎหมายระหว่างประเทศ

2.3	 ท่�ทีและก�รดำ�เนินง�นของประเทศไทยก่อนก�รเข้�ร่วมเป็นภ�คีอนุสัญญ�ฯ

	 ประเทศไทยใช้ระยะเวลายาวนานถงึเกอืบ	30	ปี	ในการเตรยีมการเข้าร่วมเป็นภาคอีนุสญัญาฯ	

ซึ่งถือว่ามีความล่าช้าอยู่มาก	 แต่ในช่วงเวลาของการเตรียมการดังกล่าว	 ถือได้ว่าท�าให้ประเทศไทย 

มีความตืน่ตวัด้านกฎหมายสิง่แวดล้อม	โดยก่อนการให้สตัยาบันอนสุญัญาฯ	ประเทศไทยได้มปีระเดน็
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พิจารณาที่ส�าคัญอยู่	 2	ประเด็น	คือ	ประเด็นเกี่ยวกับการก�าหนดเขตทางทะเลที่จะส่งผลกระทบต่อ
การเดินเรือและการท�าประมง	และมีคณะกรรมการด�าเนินการที่ส�าคัญในช่วงดังกล่าว	ดังนี้

 1. คณะกรรมกำรกฎหมำยทำงทะเลและเขตทำงทะเลของไทย	เป็นคณะกรรมการหลักของ
ประเทศ	มีปลัดกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานกรรมการ	อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
เป็นรองประธานกรรมการ	และกรรมการ	26	คน	มีอ�านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
	 	 -	 พิจารณาปัญหากฎหมายทะเลและเขตทะเลของประเทศไทยทั้งหมด
	 	 -	 แต่งตัง้คณะอนกุรรมการเพือ่พจิารณาหรือด�าเนนิการอย่างใดอย่างหนึง่ตามทีค่ณะกรรมการ
มอบหมาย

	 	 ผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการนี้	ได้แก่	(1)	รับรองค�าแปลอนุสัญญาสหประชาชาติ
ว่าด้วยกฎหมาย	พ.ศ.	2525	(2)	ก�าหนดท่าทีของประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมสหประชาชาติ
เกี่ยวกับร่างข้อมติแก้ไขภาค	 II	 ของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล	พ.ศ.	 2525	 และ
ร่างข้อตกลงเกี่ยวกับการท�าเหมืองแร่ทะเลลึกภายใต้อนุสัญญาฯ	 พ.ศ.	 2525	 (กรกฎาคม	 2537)	 
(3)	พจิารณาร่างพระบรมราชโองการประกาศเขตต่อเนือ่ง	และร่างพระราชบญัญติัว่าด้วยการปฏบิติัการ
ของพนกังานเจ้าหน้าท่ีในเขตต่อเน่ืองเพือ่ป้องกนั	และปราบปรามการกระท�าความผดิซึง่กรมสนธสิญัญา
และกฎหมายได้เสนอ	และ	(4)	จดัตัง้คณะอนกุรรมการขึน้	2	คณะ	คอื	คณะอนกุรรมการเพ่ือติดตาม
และด�าเนินการเกี่ยวกับการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล	 พ.ศ.	 2525	
และคณะอนกุรรมการแปลความตกลงแก้ไขภาค	11	ของอนสุญัญาสหประชาชาตว่ิาด้วยกฎหมายทะเล	
พ.ศ.	2525

 2. คณะอนุกรรมกำรเพ่ือติดตำมและด�ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรเข้ำเป็นภำคีอนุสัญญำ
สหประชำชำตว่ิำด้วยกฎหมำยทะเล พ.ศ. 2525 มรีองอธบิดีกรมสนธสัิญญาและกฎหมาย	(อาวโุส)	
เป็นประธานอนุกรรมการ	 รองอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายเป็นรองประธานอนุกรรมการ	 
และอนุกรรมการ	14	คน	โดยมีอ�านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
	 	 -	 ศึกษาพิจารณาผลกระทบต่างๆ	ที่มี	หากประเทศไทยจะเข้าเป็นภาคี
	 	 -	 วิเคราะห์และติดตามพัฒนาการของกฎหมายทะเล
	 	 -	 เสนอแนะกฎหมายเพื่อรับรองพันธกรณีตามอนุสัญญาฯ	 และให้ความเห็นเสนอต่อ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขกฎหมายที่ขัดต่อผลกระทบของการเป็นภาคีอนุสัญญาฯ

 3. คณะอนุกรรมกำรแปลควำมตกลงแก้ไขภำค 11 ของอนุสัญญำสหประชำชำติว่ำด้วย
กฎหมำยทะเล พ.ศ. 2525 คณะอนุกรรมการชุดนี้มีรองอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย	 เป็น
ประธานอนุกรรมการ	ผู้แทนกองแปลเป็นรองประธานอนุกรรมการ	และอนุกรรมการ	10	คน	โดยมี
อ�านาจหน้าที	่แปลตวับทข้อตกลงแก้ไขภาค	11	อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล	พ.ศ.	2525
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 4. คณะอนกุรรมกำรด�ำเนนิงำนตำมโครงกำรวจิยัเรือ่ง “แนวทำงกำรพฒันำกฎหมำยไทย
เพื่ออนุวัติกำรตำมกฎหมำยระหว่ำงประเทศว่ำด้วยทะเล” คณะอนุกรรมการชุดนี้	 ประกอบด้วย 
นายอัชพร	 จารุจินดา	 เป็นประธานอนุกรรมการ	 และอนุกรรมการ	 11	 คน	 ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก
คณะกรรมการพัฒนากฎหมายเพื่อรับผิดชอบวางแผน	 และก�ากับดูแลการด�าเนินการตามโครงการ
ศึกษาวิจัย	โดยมีอ�านาจหน้าที่ดังนี้
	 	 -	 ก�าหนดวัตถุประสงค์
	 	 -	 ศกึษาประเดน็ต่างๆ	ตามทีก่�าหนดไว้ตามข้อวตัถปุระสงค์	ในการนีจ้ะด�าเนนิการจัดจ้าง
ผู้วิจัยเพื่อด�าเนินการศึกษาในประเด็นต่างๆ	เหล่านั้น
	 	 -	 พิจารณาและก�าหนดเงินอุดหนุนและค่าใช้จ่ายส�าหรับการจัดจ้าง	 โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย
	 	 -	 ติดตามและพิจารณาประเมินผลงานศึกษาวิจัยที่ผู้วิจัยเสนอ	ตลอดจนให้ข้อสังเกตและ
ค�าแนะน�าแก่ผู้วิจัยในการปรับปรุงแก้ไขงานศึกษาวิจัย
	 	 -	 ศกึษาวเิคราะห์ผลงานศกึษาวจิยัต่างๆ	และจัดท�าข้อเสนอแนะในการทีจ่ะจัดจ้างบคุคล
ให้ด�าเนินการโดยการก�ากับดูแลของคณะอนุกรรมการก็ได้
	 	 -	 จดัท�ารายงานสรปุผลการศกึษา	ยกร่างกฎหมาย	และเอกสารอธบิายเกีย่วกบัร่างกฎหมาย
ในการจัดจ้างบุคคลเพื่อด�าเนินการให้เป็นไปตามที่คณะอนุกรรมการก�าหนด

	 ความล่าช้าของการให้สัตยาบันของประเทศไทยต่ออนุสัญญาฯ	 ในช่วงเวลาที่ผ่านมานั้นเกิด
จากปัญหาอุปสรรคหลายประการ	สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้8

 1.	เนื่องจากอนุสัญญาฯ	 นี้เป็นอนุสัญญาฯ	 ที่มีความเกี่ยวข้องกับหน่วยงานหลายแห่ง	 เช่น	
กรมประมง	ส�านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม	กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง	กองทัพเรือ	ฯลฯ	จึงจ�าเป็นต้องมีการตรากฎหมายอนุวัติการหลายฉบับ

	 2.	ในส่วนของการตรากฎหมายนั้นยังมีข้อที่ต้องพิจารณาในรายละเอียดมาก	 เช่น	 รูปแบบ
ของกฎหมายว่าจะเป็นแบบใดระหว่างการปรับปรุงกฎหมายแต่ละฉบับให้สอดคล้องกับพันธกรณ ี
แต่ละข้อของอนุสัญญาฯ	หรือการน�าอนุสัญญาฯ	ทั้งฉบับมาเป็นกฎหมายทั้งหมด

	 3.	การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้สอดคล้องกับอนุสัญญาฯ	ต้องพิจารณาว่าแต่ละอนุสัญญา 
มกีฎหมายรองรบัอยูแ่ล้วหรอืไม่	กรณถ้ีามอียูแ่ล้วต้องท�าการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกบัอนสัุญญา
มากยิ่งขึ้น	แต่ถ้าไม่มีอาจจ�าเป็นต้องตรากฎหมายขึ้นมาใหม่

8	ส�านกังานสภาทีป่รกึษาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต.ิ	(2551).	อนสุญัญำด้ำนทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดล้อม.

กรุงเทพฯ:	คณะท�างานวิทยาศาสตร์	เทคโนโลยี	ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ,	หน้า	194-207.
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2.4	 พันธกรณีของประเทศไทย

	 ประเทศไทยได้ลงนามรับรองในอนุสัญญาฯ	ดังกล่าวตั้งแต่เริ่มแรก	คือในปี	ค.ศ.	1982	และ
มีกระบวนการในการให้สัตยาบันมาโดยล�าดับ	ดังนี้
	 -	 วนัที	่21	ธันวาคม	พ.ศ.	2553	รัฐบาลนายอภสิทิธิ	์เวชชาชวีะ	ได้มมีตคิณะรฐัมนตรเีห็นชอบ
ให้ไทยเข้าเป็นภาคีของอนุสัญญาฯ	 และได้น�าเรื่องเสนอต่อรัฐสภาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ	 
ตามมาตรา	190	ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2550
	 -	 วันที่	 26	 เมษายน	พ.ศ.	 2554	 –	 ที่ประชุมร่วมรัฐสภามีมติเห็นชอบให้ไทยเข้าเป็นภาค ี
ตามอนุสัญญาฯ
	 -	 วนัที	่14	พฤษภาคม	พ.ศ.	2554	–	รฐับาลไทย	โดยกระทรวงการต่างประเทศได้ย่ืนสัตยาบนั
สารเพื่อเข้าเป็นภาคีของอนุสัญญาฯ	ต่อองค์การสหประชาชาติ
	 -	 วันที่	14	มิถุนายน	พ.ศ.	2554	-	อนุสัญญาฯ	มีผลใช้บังคับกับประเทศไทยโดยสมบูรณ์

	 จากการท่ีประเทศไทยให้สัตยาบันเพื่อเข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย
กฎหมายทะเล	ค.ศ.	1982	ส่งผลให้ประเทศไทยมพีนัธกรณทีีจ่ะต้องด�าเนนิการปรบัปรงุแก้ไขกฎหมาย
ภายในให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของอนุสัญญาฯ	ซึ่งศาสตราจารย์	ดร.ชุมพร	ปัจจุสานนท์	อาจารย์
ประจ�าคณะนติศิาสตร์	จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัยได้เสนอแนะแนวทางในการปรบัปรงุหรอืพฒันากฎหมาย
ภายในไว้ในงานศกึษาวจิยัชือ่	“กำรศกึษำกระบวนกำรกำรเข้ำเป็นภำคอีนสุญัญำสหประชำชำตว่ิำด้วย
กฎหมำยทะเล ค.ศ. 1982”	ไว้ว่า	การปรบัปรงุหรือพฒันากฎหมายภายใน	ควรด�าเนนิการ	2	ขัน้ตอน	
ได้แก่	 ขั้นตอนแรก	 คือการแก้ไขกฎหมายกลุ่มต่างๆ	 ในเบื้องต้น	 เพ่ือให้กฎหมายภายในของไทย 
สอดรับกับสิทธิและหน้าท่ีตามอนุสัญญาฯ	 ส่วนการแก้ไขในข้ันตอนต่อไป	 คือการแก้ไขในแต่ละกลุ่ม
ของกฎหมายอย่างละเอียดและเป็นระบบโดยค�านงึถงึผลประโยชน์ของชาติและข้อจ�ากดัทางกฎหมาย
ระหว่างประเทศที่เกิดขึ้น	ทั้งนี้กฎหมายภายในที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขมีอยู่	2	กลุ่ม	ได้แก่	กลุ่มที่ต้อง
ออกกฎหมายภายในรองรบัในเรือ่งเขตต่อเนือ่ง,	เขตเศรษฐกจิจ�าเพาะ,	ไหล่ทวปี,	ทะเลหลวง,	การคุม้ครอง
และรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเล	 และการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล	 อีกกลุ่มคือกลุ่มท่ีไม่จ�าเป็น
ต้องออกกฎหมายภายในรองรับสิทธิแต่อาจจะต้องมีการด�าเนินการตามที่อนุสัญญาฯ	 ระบุไว้ได้แก	่
เรือ่งของทะเลอาณาเขต,	ช่องแคบทีใ่ช้ในการเดินเรือระหว่างประเทศ,	รัฐหมูเ่กาะ,	ระบอบของเกาะ,	
บริเวณที่ปกคลุมด้วยน�้าแข็ง,	การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี	และการระงับข้อพิพาท	ซึ่งประเด็น
เหล่านี้มิได้เกี่ยวข้องกับประเทศไทยโดยตรง	 ส�าหรับสิ่งที่ประเทศไทยจะต้องด�าเนินการในเบ้ืองต้น 
เพื่อรองรับสิทธิตามอนุสัญญาฯ	 ก็คือ	 การแก้ไขกฎหมายภายในแต่ละฉบับเพื่อขยายเขตอ�านาจรัฐ 
ออกไปในเขตเศรษฐกิจจ�าเพาะและไหล่ทวีป	ซึ่งยังไม่ปรากฏในกฎหมายไทยที่มีอยู่ในปัจจุบัน9

9	ชุมพร	ปัจจุสานนท์	และคณะ.	(2553).	กำรศึกษำกระบวนกำรกำรเข้ำเป็นภำคีอนุสัญญำสหประชำชำติว่ำด้วย

กฎหมำยทะเล ค.ศ. 1982,	อ้างแล้ว.
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ผลกระทบจากการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 ที่มีต่อ
ประเทศไทย

 1. มพีืน้ทีท่บัซ้อนทำงทะเลเกดิขึน้	จากการทีป่ระเทศไทยและประเทศเพ่ือนบ้านต่างใช้สทิธิ
ตามอนุสัญญาในการประกาศขยายเขตทะเลออกไปจากเดิมที่	 12	 ไมล์ทะเล	 (ทะเลอาณาเขต)	 เป็น	
200	 ไมล์ทะเลหรือท่ีเรียกว่า	 “เขตเศรษฐกิจจ�าเพาะ”	 จึงท�าให้มีพ้ืนที่ทับซ้อนทางทะเลระหว่าง
ประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านเกิดข้ึนอันได้แก่	 การเกิดพื้นที่ทับซ้อนระหว่างประเทศไทยกับ 
เมียนมาร์,	 เกิดพื้นท่ีทับซ้อนระหว่างประเทศไทยกับกัมพูชา,	 เกิดพื้นที่ทับซ้อนระหว่างประเทศไทย
กับมาเลเซีย	และเกิดพื้นที่ทับซ้อนระหว่างประเทศไทยกับอินโดนีเซีย	(ดูภาพที่	1	ประกอบ)

ภำพที่ 1 แสดงอาณาเขตทางทะเลของประเทศไทยจากการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติ 

ว่าด้วยกฎหมายทะเล	ค.ศ.	198210

10	ฐานข้อมลูความรูท้างทะเล.	อำณำเขตทำงทะเล.	วนัทีค้่นข้อมลู	11	กมุภาพนัธ์	2558,	จากเวบ็ไซต์	http://mkh.

in.th/index.php/2010-03-22-18-01-39
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 2. ประเทศไทยถูกรัฐชำยฝั่งอื่นๆ ออกกฎหมำยภำยในห้ำมท�ำกำรประมง	เว้นแต่จะได้รับ

อนุญาตจากหน่วยงานของรัฐนั้นๆ	 ซึ่งมีหลายประเทศที่ออกกฎหมายเกินกว่าที่อนุสัญญาก�าหนด	 

เป็นเหตุให้ผลประโยชน์ที่ได้จากการประมงของชาวประมงไทยลดลง	 ท้ังยังเส่ียงต่อการถูกรัฐชายฝั่ง

อื่นๆ	จับกุมอีกด้วย

 3. ท�ำให้ประเทศไทยถกูปิดล้อมทำงทะเล จนไม่มส่ีวนใดตดิต่อกับทะเลหลวงได้ จากการท่ี

ประเทศต่างๆ	 ใช้สิทธิตามอนุสัญญาในการประกาศขยายเขตทะเลออกไปจากเดิมที่	 12	 ไมล์ทะเล	

(ทะเลอาณาเขต)	เป็น	200	ไมล์ทะเล	(เขตเศรษฐกจิจ�าเพาะ)	จงึท�าให้ประเทศไทยทีแ่ต่เดิมเคยมพ้ืีนที่

ติดต่อกับทะเลหลวงถูกปิดล้อมทางทะเล	 จนไม่มีส่วนใดติดต่อกับทะเลหลวงได้โดยปริยาย	 ซ่ึงส่งผล

ให้พื้นที่การประมงของไทยลดลงจากอดีตกว่า	300,000	ไมล์ทะเล

 4. ประเทศไทยมพีนัธกรณีทีจ่ะต้องแก้ไขกฎหมำยภำยในเป็นจ�ำนวนมำก	จากการทีจ่ะต้อง

อนุวัติการกฎหมายภายในของไทยให้สอดคล้องกับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล	 

ค.ศ.	 1982	 ซึ่งในกรณีนี้	 ศาสตราจารย์	 ดร.ชุมพร	 ปัจจุสานนท์	 อาจารย์ประจ�าคณะนิติศาสตร์	

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	ได้ชีใ้ห้เหน็ว่า	หากพจิารณาตามเนือ้หาของอนสุญัญาแล้ว	ประเทศไทยต้อง

แก้ไขกฎหมายภายในอย่างน้อย	7	ด้านด้วยกัน	อันได้แก่	(1)	ด้านเขตต่อเนื่อง	(2)	ด้านเขตเศรษฐกิจ

จ�าเพาะ	(3)	ด้านไหล่ทวีป	(4)	ด้านทะเลหลวง	(5)	ด้านบริเวณพื้นที่	(6)	ด้านการคุ้มครองและรักษา

สิ่งแวดล้อมทางทะเล	และ	(7)	ด้านการวิจัยทางทะเล11

 5. กำรบรหิำรจดักำรผลประโยชน์แห่งชำติทำงทะเลของประเทศไทยถูกท้ำทำย จากการท่ี

อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล	 ค.ศ.	 1982	 มีผลใช้บังคับ	 ท�าให้การด�าเนินการต่างๆ	

ที่เกี่ยวข้องกับทะเลมีความเสรีมากยิ่งข้ึน	 โดยเฉพาะผลกระทบที่จะเกิดข้ึนต่อเศรษฐกิจ	 ความมั่นคง	

ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล	 และสิ่งแวดล้อม	 หน่วยงานภาครัฐไทยที่เกี่ยวข้องจึงต้องปรับวิธีการ

ปฏบิตังิานให้เป็นการปฏบิตังิานเชงิรกุมากขึน้	เพ่ือให้การด�าเนินงานท่ีเกีย่วข้องกบัอนุสัญญาฯ	มีประสิทธผิล

เพิม่มากขึน้	ซึง่ถือเป็นความท้าทายในการบริหารจดัการผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลของประเทศไทย

11	ชุมพร	ปัจจุสานนท์.	 (2556).	ควำมท้ำทำยกำรจัดกำรผลประโยชน์แห่งชำติทำงทะเลไทย ภำยใต้กติกำสำกล: 

อนุสัญญำสหประชำชำติว่ำด้วยกฎหมำยทะเล ค.ศ. 1982 กับกำรออกกฎหมำยรองรับของประเทศไทย.	

กรุงเทพฯ:	ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย,	หน้า	190-191.
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ประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการเข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล  
ค.ศ. 1982

 1. ประเทศไทยสำมำรถใช้สิทธิต่ำงๆ เพื่อคุ้มครองอธิปไตยและผลประโยชน์แห่งชำติ 

ทำงทะเลในทกุมติ	ิการท่ีประเทศไทยได้ให้สตัยาบนัต่ออนสัุญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล	

ค.ศ.	1982	เม่ือวนัที	่14	พฤษภาคม	พ.ศ.	2554	ท�าให้ประเทศไทยสามารถใช้สทิธต่ิางๆ	และอธปิไตย

ของชาตติามทีอ่นสุญัญานีไ้ด้ก�าหนดไว้อย่างมศัีกด์ิศรี	โดยเฉพาะอย่างยิง่ในการคุม้ครองผลประโยชน์

แห่งชาติทางทะเลในทุกมิติอย่างสมบูรณ์	 ไม่ว่าจะเป็นการใช้สิทธิในทะเลอาณาเขตและเขตต่อเนื่อง	

การใช้สิทธิในเขตเศรษฐกิจจ�าเพาะ	หรือการใช้สิทธิในทะเลหลวง	เป็นต้น

 2. ประเทศไทยสำมำรถใช้สิทธิในกำรใช้กระบวนกำรยุติธรรมระหว่ำงประเทศ	 หากมีเรือ

สัญชาติไทยถูกรัฐชายฝั่งอื่นใช้อ�านาจเหนือเรือนั้นโดยมิชอบ	ประเทศไทยสามารถใช้สิทธิในการใช้

กระบวนการยตุธิรรมระหว่างประเทศในการน�าเร่ืองเข้าสู่กระบวนการยติุธรรม	และการระงับข้อพิพาท

โดยศาลระหว่างประเทศว่าด้วยกฎหมายทะเล	(International	Tribunal	for	the	Law	of	the	Sea)	

หรืออนุญาโตตุลาการที่เกิดจากอนุสัญญานี้ได้นอกจากน้ี	 อนุสัญญาฯ	 ยังได้ประกันสิทธิของผู้ถูก 

ด�าเนินคดีว่าจะได้รับการพิจารณาคดีอย่างยุติธรรมและการก�าหนดโทษปรับแทนโทษจ�าคุก	 เว้นแต่ 

รัฐภาคีจะได้ตกลงกันเป็นอย่างอื่นอีกด้วย

 3. ประเทศไทยสำมำรถใช้สิทธิในกำรเข้ำร่วมกำรประชุมต่ำงๆ ในส่วนที่เก่ียวข้อง 

ประเทศไทยจะได้สิทธิในการเข้าร่วมประชุม	 หรือเข้าร่วมกิจกรรม	 หรือเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น	

หรือเข้าร่วมลงมติในเวทีต่างๆ	ที่รัฐภาคีได้จัดให้มีการประชุมร่วมกัน	เช่น	การจัดประชุมขององค์การ

สหประชาชาติหรือการจัดประชุมขององค์การทะเลระหว่างประเทศ	เป็นต้น	ซึ่งจะท�าให้ประเทศไทย

สามารถรักษาผลประโยชน์ทางทะเลได้อย่างสมบูรณ์

 4. ประเทศไทยสำมำรถใช้สิทธิในกำรท�ำหน้ำที่ในองค์กรต่ำงๆ	 ประเทศไทยจะได้สิทธ ิ

ในการส่งผู้แทนเข้าร่วมเป็นกรรมการ	 ผู้เชี่ยวชาญ	หรือผู้พิพากษาในองค์การต่างๆ	 ที่เกิดขึ้นภายใต้

อนุสัญญานี้	 เช่น	 องค์การสหประชาชาติ	 องค์การทะเลระหว่างประเทศ	 หรือศาลระหว่างประเทศ 

ว่าด้วยกฎหมายทะเล	(International	Tribunal	for	the	Law	of	the	Sea)	เป็นต้น

 5. ประเทศไทยสำมำรถใช้สิทธิในกำรประท้วงกำรใช้สิทธิของรัฐภำคีอ่ืนโดยมิชอบ 

ประเทศไทยจะได้สิทธิในการประท้วง	 หรือทักท้วงการใช้สิทธิ	 การออกประกาศ	 หรือออกกฎหมาย

ของประเทศต่างๆ	ทีเ่ป็นภาค	ีทีใ่ช้สทิธเิกินกว่าทีอ่นสัุญญาก�าหนด	เช่น	สิทธใินการทกัท้วงการประกาศ

เขตเศรษฐกจิจ�าเพาะท่ีเกนิกว่าบทบัญญัตขิองอนสุญัญาฯ	ของรฐัภาคอีืน่	เป็นต้น	และท�าให้ประเทศไทย



รองศาสตราจารย์ ดร.โสภารัตน์ จารุสมบัติ

อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 กับการด�าเนินงานของประเทศไทย    25

มีสทิธิในการออกกฎหมายหรอืก�าหนดเงือ่นไขในการใช้ทะเลต่างๆ	ทัง้ในเขตทะเลของไทยอย่างเตม็ที	่

ทั้งยังสามารถเรียกร้องสิทธิในการใช้ประโยชน์ในทะเลของประเทศอื่น	 และในทะเลหลวงตามที่

อนุสัญญาก�าหนดอีกด้วย12

12	วชิาญ	ศริชิยัเอกวฒัน์.	(2556).	ควำมท้ำทำยกำรจดักำรผลประโยชน์แห่งชำติทำงทะเลไทย ภำยใต้กตกิำสำกล: 

อนำคตกำรประมงทะเลของไทยหลงักำรให้สตัยำบนัอนสัุญญำสหประชำชำตว่ิำด้วยกฎหมำยทะเล ค.ศ. 1982.	

กรุงเทพฯ:	ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย,	หน้า	100-101.
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	 ในการด�าเนินงานของภาครัฐท่ีผ่านมามีลักษณะการด�าเนินงานโดยอาศัยกลไกของภาครัฐ

เป็นหลัก	โดยการตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ	ท�าหน้าที่รับผิดชอบงานด้านต่างๆ	รวมทั้ง

การก�าหนดบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับนโยบายและระดับ

ปฏิบัติ	 นอกจากนี้มีการด�าเนินงานโดยอาศัยความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ	 อยู่บ้าง	 เช่น	 สถาบัน

การศึกษา	ภาคเอกชน	องค์กรพัฒนาเอกชน	องค์การระหว่างประเทศ	เป็นต้น

3.1	 ก�รจัดตั้งคณะกรรมก�ร

	 ภายหลังจากที่ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันต่ออนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล	

ค.ศ.	 1982	 ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ	 ขึ้นมาเพื่อรับผิดชอบการด�าเนินงานให้เป็นไปตาม

บทบญัญตัขิองอนสุญัญาฯ	โดยคณะกรรมการชดุส�าคญักไ็ด้แก่	“คณะกรรมกำรอ�ำนวยกำรและประสำน

กำรปฏิบัติตำมนโยบำยควำมมัน่คงแห่งชำตทิำงทะเล (อปท.)”	และ	“คณะกรรมกำรกฎหมำยทะเล

และเขตทำงทะเลของประเทศไทย” ซึง่คณะกรรมการแต่ละคณะจะมคีณะอนกุรรมการย่อยๆ	เพ่ือท�า

หน้าทีข่บัเคลือ่นการด�าเนนิงานให้เป็นไปตามบทบญัญตัขิองอนสุญัญาฯ	โดยคณะอนกุรรมการภายใต้

คณะกรรมการอ�านวยการและประสานการปฏิบัติตามนโยบายความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล	(อปท.)	

มีอยู่	 3	คณะได้แก่	 (1)	คณะอนุกรรมการจัดการความรู้เพื่อผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล	 (อจชล.)

(Marine	 knowledge	management	 subcommittee)	 (2)	 คณะอนุกรรมการด้านการให้ความรู้

เกี่ยวกับผลประโยชน์และความมั่นคงของชาติทางทะเลและ	 (3)	 คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย

และองค์กรในการรกัษาผลประโยชน์และความมัน่คงของชาติทางทะเล	ส่วนคณะอนกุรรมการภายใต้

คณะกรรมการกฎหมายทะเลและเขตทางทะเลของประเทศไทยมอียู	่5	คณะได้แก่	(1)	คณะอนกุรรมการ

ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการเดินเรือให้สอดคล้องกับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย

กฎหมายทะเล	ค.ศ.	1982	(2)	คณะอนกุรรมการปรบัปรงุแก้ไขกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัทรพัยากรมชีีวติ

ให้สอดคล้องกับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล	 ค.ศ.	 1982	 (3)	 คณะอนุกรรมการ

ปรบัปรงุแก้ไขกฎหมายท่ีเกีย่วข้องกบัทรพัยากรไม่มชีวีติให้สอดคล้องกบัอนสุญัญาสหประชาชาติว่าด้วย

กฎหมายทะเล	ค.ศ.	1982	 (4)	คณะอนุกรรมการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบังคับให้



28    อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 กับการด�าเนินงานของประเทศไทย

รองศาสตราจารย์ ดร.โสภารัตน์ จารุสมบัติ

เป็นไปตามกฎหมายให้สอดคล้องกับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล	ค.ศ.	1982	และ	

(5)	คณะอนุกรรมการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมาตรการทางภาษีและศุลกากร	การวิจัย

วทิยาศาสตร์ทางทะเล	การถ่ายทอดเทคโนโลย	ีมลพษิและสิง่แวดล้อม	การสาธารณสขุ	และโบราณคดี

ให้สอดคล้องกับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล	 ค.ศ.	 1982	 ซึ่งคณะอนุกรรมการ 

แต่ละคณะมีอ�านาจหน้าที่และแนวทางในการด�าเนินงาน	ดังต่อไปนี้

คณะกรรมก�รอำ�นวยก�รและประส�นก�รปฏิบัติต�มนโยบ�ยคว�มมั่นคงแห่งช�ติท�งทะเล

ภำพที่ 2 แสดงคณะอนกุรรมการภายใต้คณะกรรมการอ�านวยการและประสานการปฏบิติัตามนโยบาย

ความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล	(อปท.)

(1) คณะอนุกรรมกำรจัดกำรควำมรู้เพื่อผลประโยชน์แห่งชำติทำงทะเล (อจชล.)

	 คณะอนุกรรมการจัดการความรู้เพื่อผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลเป็นคณะอนุกรรมการ

คณะแรกภายใต้คณะกรรมการอ�านวยการและประสานการปฏิบัติตามนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ

ทางทะเล	 (อปท.)	 ตามค�าสั่งของคณะกรรมการอ�านวยการและประสานการปฏิบัติตามนโยบาย 

ความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล	 (อปท.)	ที่	1/2554	ลงวันที่	27	กรกฎาคม	พ.ศ.	2554	สามารถสรุป

อ�านาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการจัดการความรู้เพื่อผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลได้ดังนี้

	 คณะอนุกรรมการจัดการความรู้เพื่อผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลมีอ�านาจหน้าที่ในการ 

เสนอแนะให้ค�าแนะน�าทางวชิาการตดิตามประเมนิผลประสานงานกบัหน่วยงานเกีย่วข้องกบันโยบาย	

ยุทธศาสตร์	 มาตรการ	 แผนงาน	 หรือโครงการใดๆ	 ท่ีเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล 

ตลอดจนด�าเนินการศึกษารูปแบบและให้ข้อเสนอแนะในการจัดตั้งองค์กรในรูปแบบที่เหมาะสม	และ

ด�าเนนิการให้มีการตรากฎหมายกลางขึน้ใช้บังคบัเพือ่ความมัน่คงแห่งชาตแิละการรกัษาผลประโยชน์

แห่งชาติทางทะเลในทุกด้าน	 โดยท่ีผ่านมาคณะอนุกรรมการจัดการความรู้เพื่อผลประโยชน์แห่งชาติ
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ทางทะเล	ได้ด�าเนนิการสนบัสนนุด้านความรูแ้ละผลประโยชน์ของชาตทิางทะเลในมติต่ิางๆ	ผ่านการ

ด�าเนินงานที่ส�าคัญ	ดังนี้

	 1.	ร่วมกับโครงการจัดการความรู้เพื่อผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล	 ส�านักงานกองทุน

สนบัสนนุการวจิยั	(สกว.)	จดัประชมุเสวนาชดุ	“โอกาสและส่ิงท้าทายในการใช้ทะเลของประเทศไทย

อยู่ตรงไหน	ครั้งที่	1:	ยุทธศาสตร์ทางทะเล”	“ครั้งที่	2:	การประมงและทรัพยากรมีชีวิต”	“ครั้งที่	3:	

การขนส่งทางทะเล”	และ	“ครั้งที่	4:	ทรัพยากรไม่มีชีวิต”

	 2.	เข้าร่วมการเสวนาต่างๆ	เช่น	เข้าร่วมการเสวนาในหัวข้อ	“สิทธเิรือประมงไทยในการผ่าน

น่านน�า้ของรฐัชายฝ่ัง	ตามอนสุญัญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล	ค.ศ.	1982	และการคุม้ครอง

ของรัฐบาลไทย	กรณีศึกษา:	เรือ	อ.ศิริชัยนาวา	18”	เมื่อวันที่	16	มีนาคม	พ.ศ.	2552	เป็นต้น

	 3.	เข้าร่วมเป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจจัดท�าร่างยุทธศาสตร์ความมั่นคง

แห่งชาติทางทะเล	และคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจศึกษาการจัดตั้งหน่วยยามฝั่ง

	 4.	ให้ข้อคดิเหน็ทางวชิาการต่อร่างยทุธศาสตร์ความมัน่คงแห่งชาติทางทะเล	(พ.ศ.	2553-2559)

	 5.	เสนอให้ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ	 จัดตั้งคณะอนุกรรมการด้านการให้ความรู ้

เกีย่วกับผลประโยชน์และคามมัน่คงของชาตทิางทะเล	และคณะอนกุรรมการด้านกฎหมายและองค์กร

ในการรักษาผลประโยชน์และความมั่นคงของชาติทางทะเล

	 6.	เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาสอบสวนและศึกษาการลงนาม	 การให้

สัตยาบันและการอนุวัติกฎหมาย	ภายใต้พันธกรณีระหว่างประเทศ	เพื่อชี้แจงและแสดงความคิดเห็น

ในเรื่องการแก้ไขกฎหมายภายใน	 ก่อนการให้สัตยาบันในอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมาย

ทะเล	ค.ศ.	198213

(2) คณะอนุกรรมกำรด้ำนกำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์และควำมมั่นคงของชำติทำงทะเล

	 ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติจัดตั้งคณะอนุกรรมการด้านการให้ความรู ้เกี่ยวกับ 

ผลประโยชน์และความมัน่คงของชาตทิางทะเลขึน้เพือ่เผยแพร่ความรูเ้กีย่วกบัประโยชน์และความมัน่คง

13	โครงการจัดการความรูเ้พือ่ผลประโยชน์แห่งชาตทิางทะเล.	คณะอนกุรรมกำรจดักำรควำมรูเ้พ่ือผลประโยชน์แห่ง

ชำติทำงทะเล (อจชล.).	 วันท่ีค้นข้อมูล	 5	 กุมภาพันธ์	 2558	 จากเว็บไซต์	 http://mrpolicy.trf.or.th/ 

คณะอนุกรรมการทางทะเล/คณะอนุกรรมการจัดการความรู้เพื่อผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล/tabid/432/

Default.aspx



30    อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 กับการด�าเนินงานของประเทศไทย

รองศาสตราจารย์ ดร.โสภารัตน์ จารุสมบัติ

ของชาตทิางทะเลและเพือ่สนับสนุนการด�าเนินงานของคณะอนกุรรมการจดัการความรูเ้พ่ือผลประโยชน์

แห่งชาติทางทะเล	(อจชล.)	ทั้งนี้ตามค�าสั่งของคณะกรรมการอ�านวยการและประสานการปฏิบัติตาม

นโยบายความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล	(อปท.)	ที่	2/2555	ลงวันที่	3	กรกฎาคม	พ.ศ.	2555	สามารถ

สรปุอ�านาจหน้าท่ีของคณะอนกุรรมการด้านการให้ความรูเ้กีย่วกบัผลประโยชน์และความมัน่คงของชาติ

ทางทะเลได้ดังนี้

	 คณะอนุกรรมการด้านการให้ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์และความมั่นคงของชาติทางทะเล

มอี�านาจหน้าทีใ่นการศกึษา	วางแผน	ก�าหนดแนวทางจดัท�าสือ่และกจิกรรมในการให้ความรู	้ความเข้าใจ

และความตระหนักรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์และความมั่นคงของชาติทางทะเลให้แก่ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง

กับการใช้ประโยชน์จากทะเลตลอดจนรายงานผลการด�าเนินงานต่อคณะกรรมการอ�านวยการและ

ประสานการปฏบัิตติามยทุธศาสตร์ความมัน่คงแห่งชาตทิางทะเล	(อปท.)	และคณะอนกุรรมการจดัการ

ความรู้เพื่อผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล	(อจชล.)14

(3) คณะอนกุรรมกำรด้ำนกฎหมำยและองค์กรในกำรรกัษำผลประโยชน์และควำมมัน่คงของชำติ

ทำงทะเล

	 คณะอนกุรรมการด้านกฎหมายและองค์กรในการรักษาผลประโยชน์และความมัน่คงของชาติ

ทางทะเลจัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการด�าเนินงานของคณะอนุกรรมการจัดการความรู้เพื่อผลประโยชน์

แห่งชาตทิางทะเล	(อจชล.)	ในการแก้ไขปัญหาการใช้ประโยชน์และความมัน่คงทางทะเลของประเทศ	

โดยเฉพาะอยา่งยิ่งปญัหาการขาดกฎหมายและองค์กรในภาพรวมใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธภิาพ	เพื่อ

ให้เกดิการใช้ประโยชน์จากทะเลและความมัน่คงทางทะเลอย่างยัง่ยนืโดยตามค�าส่ังของคณะกรรมการ

อ�านวยการและประสานการปฏิบัติตามนโยบายความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล	 (อปท.)	 ที่	 1/2555	 

ลงวันที่	3	กรกฎาคม	พ.ศ.	2555	สามารถสรุปอ�านาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายและ

องค์กรในการรักษาผลประโยชน์และความมั่นคงของชาติทางทะเลได้ดังนี้

	 คณะอนกุรรมการด้านกฎหมายและองค์กรในการรักษาผลประโยชน์และความมัน่คงของชาติ

ทางทะเลมอี�านาจหน้าทีใ่นการศกึษาข้อตกลงระหว่างประเทศต่างๆ	เพือ่สนบัสนนุการปฏบิตัใิห้เป็นไป

ตามกรอบของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล	 ค.ศ.	 1982	 ศึกษากฎหมายภายใน	 

14	โครงการจดัการความรูเ้พือ่ผลประโยชน์แห่งชาตทิางทะเล.	คณะอนกุรรมกำรด้ำนกำรให้ควำมรูเ้ก่ียวกบัผลประโยชน์

และควำมมัน่คงของชำตทิำงทะเล.	วนัท่ีค้นข้อมูล	5	กมุภาพันธ์	2558,	จากเวบ็ไซต์	http://mrpolicy.trf.or.th/

คณะอนุกรรมการทางทะเล/คณะอนุกรรมการด้านการให้ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์และความม่ันคงของชาติ 

ทางทะเล/tabid/442/Default.aspx



รองศาสตราจารย์ ดร.โสภารัตน์ จารุสมบัติ

อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 กับการด�าเนินงานของประเทศไทย    31

เพือ่หาแนวทางในการปรบัปรงุกฎหมายให้สอดคล้องกบับทบญัญติัของอนสัุญญาฯ	ตลอดจนเสนอแนะ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การปฏิบัติงานเกิดการบูรณาการและประสานสอดคล้องกับกฎหมายที่มีอยู	่

และรายงานผลการด�าเนินงานต่อคณะกรรมการอ�านวยการและประสานการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์

ความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล	(อปท.)	และคณะอนุกรรมการจัดการความรู้เพื่อผลประโยชน์แห่งชาติ

ทางทะเล	(อจชล.)15

คณะกรรมก�รกฎหม�ยทะเลและเขตท�งทะเลของประเทศไทย

ภำพที ่3 แสดงคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการกฎหมายทะเลและเขตทางทะเลของประเทศไทย

15	โครงการจัดการความรู้เพื่อผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล.	คณะอนุกรรมกำรด้ำนกฎหมำยและองค์กรในกำร

รักษำผลประโยชน์และควำมมั่นคงของชำติทำงทะเล.	วันที่ค้นข้อมูล	5	กุมภาพันธ์	2558,	จากเว็บไซต์	http://

mrpolicy.trf.or.th/คณะอนกุรรมการทางทะเล/คณะอนกุรรมการด้านกฎหมายและองค์กรในการรกัษาผลประโยชน์

และความมั่นคงของชาติทางทะเล/tabid/443/Default.aspx



32    อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 กับการด�าเนินงานของประเทศไทย

รองศาสตราจารย์ ดร.โสภารัตน์ จารุสมบัติ

(1) คณะอนุกรรมกำรปรบัปรงุแก้ไขกฎหมำยทีเ่กีย่วข้องกบักำรเดนิเรอืให้สอดคล้องกบัอนสุญัญำ

สหประชำชำติว่ำด้วยกฎหมำยทะเล ค.ศ. 1982

	 คณะอนุกรรมการปรบัปรงุแก้ไขกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัการเดินเรอืให้สอดคล้องกบัอนสุญัญา

สหประชาชาตว่ิาด้วยกฎหมายทะเล	ค.ศ.	1982	จดัตัง้ข้ึนตามค�าสัง่คณะกรรมการกฎหมายทะเลและ

เขตทางทะเลของประเทศไทยที่	 1380/2556	ลงวันที่	 29	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2556	ซึ่งสามารถสรุป

อ�านาจหน้าทีข่องคณะอนกุรรมการปรบัปรงุแก้ไขกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัการเดินเรือให้สอดคล้องกบั

อนุสัญญาฯ	ได้ดังนี้

	 คณะอนุกรรมการปรบัปรงุแก้ไขกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัการเดินเรอืให้สอดคล้องกบัอนสุญัญา

สหประชาชาตว่ิาด้วยกฎหมายทะเล	ค.ศ.	1982	มอี�านาจหน้าท่ีในการพิจารณาพันธกรณใีห้ข้อคดิเหน็

ในการยกร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือให้สอดคล้องกับอนุสัญญาฯ	และเชิญส่วนราชการ

หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูล	 ซึ่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือได้แก่	 พ.ร.บ.ว่าด้วย 

การเดินเรือในน่านน�้าไทย	พ.ศ.	 2456,	 พ.ร.บ.เรือไทย	พ.ศ.	 2481,	 พ.ร.บ.ส่งเสริมการพาณิชยนาวี	

พ.ศ.	2521,	พ.ร.บ.ป้องกันเรอืโดนกนั	พ.ศ.	2522	และ	พ.ร.บ.การขนส่งต่อเนือ่งหลายรปูแบบ	พ.ศ.	2548	

เป็นต้น	ส�าหรบัส่วนราชการทีเ่กีย่วข้องได้แก่	กรมเจ้าท่า	กรมประมง	และกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย	

เป็นต้น

(2) คณะอนุกรรมกำรปรับปรุงแก้ไขกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับทรัพยำกรมีชีวิตให้สอดคล้องกับ

อนุสัญญำสหประชำชำติว่ำด้วยกฎหมำยทะเล ค.ศ. 1982

	 คณะอนุกรรมการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรมีชีวิตให้สอดคล้องกับ

อนุสญัญาสหประชาชาตว่ิาด้วยกฎหมายทะเล	ค.ศ.	1982	จดัตัง้ขึน้ตามค�าสัง่คณะกรรมการกฎหมาย

ทะเลและเขตทางทะเลของประเทศไทยที	่1381/2556	ลงวนัที	่29	พฤศจกิายน	พ.ศ.	2556	ซึง่สามารถ

สรุปอ�านาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรมีชีวิต 

ให้สอดคล้องกับอนุสัญญาฯ	ได้ดังนี้

	 คณะอนุกรรมการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรมีชีวิตให้สอดคล้องกับ

อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล	 ค.ศ.	 1982	 มีอ�านาจหน้าที่ในการพิจารณาพันธกรณี

ให้ข้อคิดเห็นในการยกร่างกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัทรัพยากรมชีวิีตให้สอดคล้องกบัอนสัุญญาฯ	และเชญิ

ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูล	 ซ่ึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรมีชีวิตได้แก	่

พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า	 พ.ศ.	 2535	 และ	พ.ร.บ.การประมง	พ.ศ.	 2490	 เป็นต้น	 ส�าหรับ 

ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้แก่	กรมเจ้าท่า	กรมประมง	และกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย	เป็นต้น



รองศาสตราจารย์ ดร.โสภารัตน์ จารุสมบัติ

อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 กับการด�าเนินงานของประเทศไทย    33

(3) คณะอนุกรรมกำรปรับปรุงแก้ไขกฎหมำยที่เก่ียวข้องกับทรัพยำกรไม่มีชีวิตให้สอดคล้องกับ

อนุสัญญำสหประชำชำติว่ำด้วยกฎหมำยทะเล ค.ศ. 1982

	 คณะอนุกรรมการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรไม่มีชีวิตให้สอดคล้องกับ

อนุสญัญาสหประชาชาตว่ิาด้วยกฎหมายทะเล	ค.ศ.	1982	จดัตัง้ขึน้ตามค�าสัง่คณะกรรมการกฎหมาย

ทะเลและเขตทางทะเลของประเทศไทยที	่1382/2556	ลงวนัที	่29	พฤศจกิายน	พ.ศ.	2556	ซึง่สามารถ

สรุปอ�านาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับทรัพยากรไม่มีชีวิต 

ให้สอดคล้องกับอนุสัญญาฯ	ได้ดังนี้

	 คณะอนุกรรมการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรไม่มีชีวิตให้สอดคล้องกับ

อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล	 ค.ศ.	 1982	 มีอ�านาจหน้าที่ในการพิจารณาพันธกรณี

ให้ข้อคิดเหน็ในการยกร่างกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัทรพัยากรไม่มีชวีติให้สอดคล้องกบัอนสุญัญาฯ	และ

เชิญส่วนราชการหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องมาให้ข้อมูล	 ซึ่งกฎหมายที่เก่ียวข้องกับทรัพยากรไม่มีชีวิต

ได้แก่	พ.ร.บ.ส่งเสรมิและรกัษาคณุภาพสิง่แวดล้อมแห่งชาต	ิพ.ศ.	2535,	พ.ร.บ.วตัถอุนัตราย	พ.ศ.	2535	

และ	 พ.ร.บ.แร่	 พ.ศ.	 2510	 เป็นต้น	 ส�าหรับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้แก่	 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ	 

กรมทรัพยากรธรณี	และกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่	เป็นต้น

(4) คณะอนุกรรมกำรปรับปรุงแก้ไขกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรบังคับให้เป็นไปตำมกฎหมำย 

ให้สอดคล้องกับอนุสัญญำสหประชำชำติว่ำด้วยกฎหมำยทะเล ค.ศ. 1982

	 คณะอนุกรรมการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการบังคับให้เป็นไปตามกฎหมาย 

ให้สอดคล้องกับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล	 ค.ศ.	 1982	 จัดตั้งขึ้นตามค�าสั่ง 

คณะกรรมการกฎหมายทะเลและเขตทางทะเลของประเทศไทยท่ี	1383/2556	ลงวนัที	่29	พฤศจกิายน	

พ.ศ.	2556	ซึ่งสามารถสรุปอ�านาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ

การบังคับให้เป็นไปตามกฎหมายให้สอดคล้องกับอนุสัญญาฯ	ได้ดังนี้

	 คณะอนุกรรมการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการบังคับให้เป็นไปตามกฎหมาย 

ให้สอดคล้องกับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล	 ค.ศ.	 1982	 มีอ�านาจหน้าที่ในการ

พจิารณาพนัธกรณี	ให้ข้อคดิเห็นในการยกร่างกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัการบังคบัให้เป็นไปตามกฎหมาย

ให้สอดคล้องกับอนุสัญญาฯ	และเชิญส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูล	 ซึ่งกฎหมาย

ทีเ่ก่ียวข้องกบัการบังคบัให้เป็นไปตามกฎหมายได้แก่	พ.ร.บ.ให้อ�านาจทหารเรอืปราบปรามการกระท�า 

ความผิดบางอย่างในทะเล	 พ.ศ.	 2490,	 พ.ร.บ.	 เพิ่มอ�านาจต�ารวจในการป้องกันและปราบปราม 
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การกระท�าผิดทางน�้า	พ.ศ.	 2496และ	พ.ร.บ.คนเข้าเมือง	พ.ศ.	 2522	 เป็นต้น	 ส�าหรับส่วนราชการ 

ทีเ่ก่ียวข้องได้แก่	ส�านกังานพระธรรมนญูทหารเรือ	กองบงัคบัการต�ารวจน�า้	และส�านกังานตรวจคนเข้าเมือง	

เป็นต้น

(5) คณะอนกุรรมกำรปรับปรุงแก้ไขกฎหมำยทีเ่กีย่วข้องกบัมำตรกำรทำงภำษแีละศลุกำกร กำรวจิยั

วิทยำศำสตร์ทำงทะเล กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี มลพิษและสิ่งแวดล้อม กำรสำธำรณสุข และ

โบรำณคดีให้สอดคล้องกับอนุสัญญำสหประชำชำติว่ำด้วยกฎหมำยทะเล ค.ศ. 1982

	 คณะอนุกรรมการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมาตรการทางภาษีและศุลกากร	 

การวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเล	การถ่ายทอดเทคโนโลยี	มลพิษและสิ่งแวดล้อม	การสาธารณสุข	และ

โบราณคดีให้สอดคล้องกับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล	 ค.ศ.	 1982	 จัดต้ังขึ้นตาม 

ค�าสั่งคณะกรรมการกฎหมายทะเลและเขตทางทะเลของประเทศไทยที่	 1384/2556	 ลงวันที่	 29	

พฤศจิกายน	พ.ศ.	 2556	ซึ่งสามารถสรุปอ�านาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย

ทีเ่ก่ียวข้องกับมาตรการทางภาษแีละศลุกากร	การวจิยัวทิยาศาสตร์ทางทะเล	การถ่ายทอดเทคโนโลย	ี

มลพิษและสิ่งแวดล้อม	การสาธารณสุข	และโบราณคดีให้สอดคล้องกับอนุสัญญาฯ	ได้ดังนี้

	 คณะอนุกรรมการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมาตรการทางภาษีและศุลกากร	 

การวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเล	การถ่ายทอดเทคโนโลยี	มลพิษและสิ่งแวดล้อม	การสาธารณสุข	และ

โบราณคดีให้สอดคล้องกับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล	ค.ศ.	1982	มีอ�านาจหน้าที่

ในการพิจารณาพันธกรณี	 ให้ข้อคิดเห็นในการยกร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมาตรการทางภาษีและ

ศลุกากร	การวจิยัวิทยาศาสตร์ทางทะเล	การถ่ายทอดเทคโนโลย	ีมลพษิและสิง่แวดล้อม	การสาธารณสขุ	

และโบราณคดีให้สอดคล้องกบัอนสุญัญาฯ	และเชญิส่วนราชการหรอืหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องมาให้ข้อมลู	

ซึง่กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัมาตรการทางภาษแีละศลุกากร	การวจัิยวทิยาศาสตร์ทางทะเล	การถ่ายทอด

เทคโนโลยี	 มลพิษและสิ่งแวดล้อม	 การสาธารณสุข	 และโบราณคดีได้แก่	 พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษา

คุณภาพสิง่แวดล้อมแห่งชาต	ิพ.ศ.	2535,	พ.ร.บ.ศลุกากร	(ฉบบัที	่21)	พ.ศ.	2557	และ	พ.ร.บ.ศลุกากร	

(ฉบับที่	22)	พ.ศ.	2557	เป็นต้น	ส�าหรับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้แก่	กรมเจ้าท่ากรมศุลกากร	และ

กรมควบคุมมลพิษ	เป็นต้น

	 ส�าหรบัแนวทางในการด�าเนินงานของคณะอนกุรรมการทัง้	5	คณะนัน้	จะใช้การประชมุร่วมกนั

เพือ่พจิารณาปรับปรงุกฎหมายภายใน	ไปจนถึงการประชมุร่วมกนัเพือ่พจิารณายกร่างกฎหมายฉบบัใหม่	

เช่น	 การแก้ไขเพิ่มเติม	 พ.ร.บ.ศุลกากร	 (ฉบับท่ี	 22)	 พ.ศ.	 2557	 หรือการยกร่าง	 พ.ร.บ.ส่งเสริม 

การบรหิารจดัการทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง	ปี	พ.ศ.	...	เป็นต้น	ก่อนน�าเข้าสูก่ระบวนการนติบิญัญตัิ

ต่อไป
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3.2	 บทบ�ทและคว�มรับผิดชอบของหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง

	 ในการด�าเนนิงานตามอนสุญัญาสหประชาชาตว่ิาด้วยกฎหมายทะเล	ค.ศ.	1982	มหีน่วยงาน

เข้ามาเกี่ยวข้องเป็นจ�านวนมาก	 ซึ่งสามารถแบ่งได้	 2	 ระดับ	 ได้แก่	 หน่วยงานระดับนโยบาย	 และ 

หน่วยงานระดับปฏิบัติ	 โดยหน่วยงานระดับปฏิบัติสามารถแบ่งออกได้	2	ประเภท	ได้แก่	หน่วยงาน

ปฏบิตักิารหลกั	และหน่วยงานปฏบิตักิารร่วมซึง่จะได้แสดงให้เหน็ดังแผนภาพด้านล่าง	พร้อมกบัจะได้

อธิบายความเกี่ยวข้องกับอนุสัญญาฯ	ของหน่วยงานต่างๆ	ดังต่อไปนี้

ภำพที่ 4 แสดงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล	ค.ศ.	1982
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หน่วยง�นระดับนโยบ�ย

	 หน่วยงานในระดับนโยบายท่ีเกี่ยวข้องกับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล	 

ค.ศ.	1982	มีอยู	่3	หน่วยงาน	ได้แก่	(1)	ส�านกังานสภาความมัน่คงแห่งชาต	ิ(2)	กระทรวงการต่างประเทศ

และ	(3)	กระทรวงกลาโหม	โดยจะได้อธิบายความเกี่ยวข้องกับอนุสัญญาฯ	ดังต่อไปนี้

สำ�นักง�นสภ�คว�มมั่นคงแห่งช�ติ

	 ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นส่วนราชการระดับกรม	 สังกัดส�านักนายกรัฐมนตรี	 

มภีารกิจเกีย่วกบักจิการความมัน่คงด้านต่างๆ	ของชาต	ินอกจากนีย้งัท�าหน้าทีเ่ป็นทีป่รกึษา	เสนอแนะ

นโยบาย	มาตรการ	และแนวทางปฏบิตัด้ิานความมัน่คง	รวมท้ังอ�านวยการ	ประสานงานให้เป็นไปตาม

นโยบาย	ตลอดจนจดัท�าแผนเตรยีมความพร้อมแห่งชาติเสนอต่อคณะรัฐมนตรี	เพ่ือปกป้องผลประโยชน์

ของชาติ	ป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงในอนาคตโดยมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

	 1.	พิจารณาเสนอแนะคณะรัฐมนตรีในเรื่องนโยบายภายในประเทศ	 นโยบายต่างประเทศ	

นโยบายการทหาร	นโยบายการเศรษฐกิจ	และอื่นๆ	อันเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งชาติให้สอดคล้องกัน	

เพื่อให้กิจการทหารและกิจการของกระทรวงทบวงกรมต่างๆ	 ตลอดจนองค์กรอื่นๆ	 ของรัฐสามารถ

ประสานกันได้อย่างใกล้ชิดและเป็นผลดีต่อความมั่นคงแห่งชาติ

	 2.	พิจารณาเรื่องที่เกี่ยวกับความมั่นคงแห่งชาติตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย16

 ส�าหรับการด�าเนินการเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย

กฎหมายทะเล	ค.ศ.	1982	ส�านกังานสภาความมัน่คงแห่งชาตถิอืเป็นหน่วยงานระดบันโยบายร่วมกบั

กระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงกลาโหมซ่ึงมหีน้าทีเ่ป็นตวักลางประสานความร่วมมอืระหว่าง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินการตามอนุสัญญาฯ	 จัดท�าแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติ

ทางทะเล	 เพื่อให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการด�าเนินงานทางด้านทะเล	 โดยที่ผ่านมา

ส�านกังานสภาความมัน่คงแห่งชาตไิด้ด�าเนินการตามอนสัุญญาฯ	แล้วในหลายๆ	เรือ่ง	เช่น	การส่งผู้แทน

เข้าร ่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการกฎหมายทะเลและเขตทางทะเลของประเทศไทย	 

การให้รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นรองประธานคณะอนุกรรมการจัดการความรู้เพื่อ 

ผลประโยชน์แห่งชาตทิางทะเล	การให้ผูอ้�านวยการส�านกัยทุธศาสตร์ความมัน่คงกจิการชายแดนและ

ประเทศรอบบ้านเป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการชดุดงักล่าว	หรอืการให้ผูแ้ทนส�านกัยทุธศาสตร์

16	ส�านกังานสภาความมัน่คงแห่งชาต.ิ	องค์ประกอบและอ�ำนำจหน้ำทีข่องสภำควำมม่ันคงแห่งชำติ.	วนัทีค้่นข้อมลู	

25	มกราคม	2558	จากเว็บไซต์	http://www.nsc.go.th/Pages/authority.aspx
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ความมัน่คงกจิการชายแดนและประเทศรอบบ้านเป็นอนกุรรมการและผูช่้วยเลขานกุารในคณะอนกุรรมการ

ชดุดงักล่าวอีกด้วย	นอกจากนี	้คณะรฐัมนตรยีงัได้มมีติคณะรฐัมนตร	ีเมือ่วนัที	่21	ตุลาคม	พ.ศ.	2557	

เหน็ชอบในหลกัการร่างยทุธศาสตร์ความมัน่คงแห่งชาติทางทะเล	(พ.ศ.	2558-2562)	โดยมอบหมาย

ให้ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติรับไปด�าเนินการปรับปรุงร่างยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติ 

ทางทะเลให้เป็นแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล	โดยหลังจากที่ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

ด�าเนินการปรับปรุงร่างยุทธศาสตร์ความม่ันคงแห่งชาติทางทะเล	 (พ.ศ.	 2558-2562)	 ให้เป็นแผน 

ความม่ันคงแห่งชาติทางทะเล	 (พ.ศ.	 2558-2564)	 ตามมติคณะรัฐมนตรีแล้วเสร็จ	 ส�านักงานสภา 

ความม่ันคงแห่งชาตกิไ็ด้น�าแผนฯ	ดงักล่าวเสนอต่อหวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาต	ิเมือ่วนัที	่21	

พฤศจิกายน	พ.ศ.	2557	เพือ่อนมุตั	ิและในวนัที	่7	ธนัวาคม	พ.ศ.	2557	หวัหน้าคณะรกัษาความสงบ

แห่งชาตกิไ็ด้ลงนามอนมุตัแิผนฯ	ดงักล่าวแล้ว	อนึง่	ตามร่างยทุธศาสตร์ฯ	ดงักล่าวจะมกีารปรบัโครงสร้าง

ศนูย์ประสานการปฏบิตัใินการรกัษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล	(ศรชล.)	เป็นศนูย์อ�านวยการรักษา

ผลประโยชน์ของชาตทิางทะเลแทน	โดยมผีูบ้ญัชาการทหารเรอืเป็นผูอ้�านวยการ	ซึง่ศนูย์ดงักล่าวเป็น

การบูรณาการการท�างานของ	6	หน่วยงาน	ซึ่งประกอบไปด้วย	กองทัพเรือ	กองบังคับการต�ารวจน�้า	

กรมศุลกากร	กรมเจ้าท่า	กรมประมง	และกรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง	โดยสามารถสรปุล�าดบั

เหตุการณ์ได้ดังนี้

	 	 -	 วันท่ี	 21	 ตุลาคม	พ.ศ.	 2557	 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ความมั่นคง

แห่งชาติทางทะเล	(พ.ศ.	2558-2562)	และให้ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติด�าเนินการปรับปรุง

ร่างยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล	 (พ.ศ.	 2558-2562)	 ให้เป็นแผนความมั่นคงแห่งชาติ 

ทางทะเล	(พ.ศ.	2558-2564)

	 	 -	 วนัที	่21	พฤศจกิายน	พ.ศ.	2557	ส�านกังานสภาความมัน่คงแห่งชาตนิ�าแผนฯ	ดงักล่าว

เสนอต่อหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเพื่ออนุมัติ

	 	 -	 วันที่	7	ธันวาคม	พ.ศ.	2557	หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติลงนามอนุมัติแผนฯ	

ดังกล่าว

กระทรวงก�รต่�งประเทศ

	 กระทรวงการต่างประเทศมหีน้าทีเ่สริมสร้างสถานะและบทบาทของไทยในเวทีระหว่างประเทศ

ทั้งทางด้านเสถียรภาพและความมั่นคงทางการเมือง	 ศักยภาพและความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ	

และการพัฒนาทางสังคมโดยมีพันธกิจดังต่อไปนี้

	 1.	ปกป้อง	 รักษา	 และส่งเสริมสถานะและผลประโยชน์ของไทยในความสัมพันธ์ระหว่าง

ประเทศ
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	 2.	เป็นตัวแทนรัฐบาลในการเจรจาระหว่างประเทศ

	 3.	ให้ค�าปรึกษา	 ข้อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์	 นโยบาย	 และกลยุทธ์ด้านการต่างประเทศ	 

และกฎหมายระหว่างประเทศ

	 4.	สร้างนักการทูตท่ีมีจิตส�านึกและมีความเข้าใจสังคมไทย	 ตลอดจนมีความเชี่ยวชาญและ

รอบรู้ในด้านต่างๆ	เพื่อเป็นตัวแทนในการรักษาและส่งเสริมผลประโยชน์ของไทยในต่างประเทศ

	 5.	ให้ความคุ้มครอง	 ส่งเสริม	 และดูแลสิทธิและผลประโยชน์ของคนไทยในต่างประเทศ	 

ตลอดจนการให้บริการแก่ประชาชนด้านการกงสุล

	 6.	ให้ความรู้และความเข้าใจท่ีถูกต้องต่อสาธารณชนทั้งในประเทศและต่างประเทศเกี่ยวกับ

การด�าเนินงานเชิงรุกด้านการต่างประเทศของไทยที่เป็นผลประโยชน์แห่งชาติ	 และสร้างความรู ้

ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศไทยให้ประชาคมโลกได้รับทราบ

	 7.	ด�าเนินงานเกี่ยวกับพิธีการ	 ระเบียบแบบแผนที่สนับสนุนการด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์

ด้านการต่างประเทศ

	 8.	บูรณาการและประสานการด�าเนินภารกิจต่างประเทศกับทุกภาคส่วน

	 9.	ด�าเนินงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี17

 ส�าหรับการด�าเนินการเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย

กฎหมายทะเล	ค.ศ.	1982	กระทรวงการต่างประเทศถอืเป็นหน่วยงานระดบันโยบายร่วมกบัส�านักงาน

สภาความมัน่คงแห่งชาต	ิและกระทรวงกลาโหมซ่ึงมหีน้าทีเ่ป็นตัวกลางประสานความร่วมมอืระหว่าง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินการตามอนุสัญญาฯ	 โดยจากมติคณะรัฐมนตรี	 เมื่อวันที่	 17	

กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2552	ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกฎหมายทะเลและเขตทางทะเลของประเทศไทยที่มี

ปลดักระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานกรรมการด�าเนนิงานร่วมกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องอ่ืนๆ	เช่น	

อัยการสูงสุด	 เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา	 เลขาธิการส�านักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม	

อธิบดกีรมประมง	เป็นต้น	เพือ่เป็นกลไกประสานงานบรูณาการการพฒันากฎหมายให้มปีระสิทธภิาพ

และสอดคล้องกับบทบัญญัติของอนุสัญญาฯ	 โดยขับเคลื่อนการท�างานผ่านคณะอนุกรรมการย่อย	 

5	คณะ	ได้แก่	(1)	คณะอนกุรรมการปรบัปรุงแก้ไขกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัการเดินเรอืให้สอดคล้องกบั

อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล	 ค.ศ.	 1982	 (2)	 คณะอนุกรรมการปรับปรุงแก้ไข

17	กระทรวงการต่างประเทศ.	วสิยัทศัน์และพันธกจิ.	วนัท่ีค้นข้อมลู	25	มกราคม	2558,	จากเวบ็ไซต์	http://www.

mfa.go.th/main/th/policy/9867-วิสัยทัศน์และพันธกิจ.html
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กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัทรัพยากรมชีีวติให้สอดคล้องกบัอนุสญัญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล	

ค.ศ.	1982	(3)	คณะอนกุรรมการปรับปรงุแก้ไขกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัทรพัยากรไม่มชีวีติให้สอดคล้อง

กับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล	 ค.ศ.	 1982	 (4)	 คณะอนุกรรมการปรับปรุงแก้ไข

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบังคับให้เป็นไปตามกฎหมายให้สอดคล้องกับอนุสัญญาสหประชาชาต ิ

ว่าด้วยกฎหมายทะเล	ค.ศ.	 1982	และ	 (5)	คณะอนุกรรมการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ

มาตรการทางภาษีและศุลกากร	 การวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเล	 การถ่ายทอดเทคโนโลยี	 มลพิษและ

สิง่แวดล้อม	การสาธารณสขุ	และโบราณคดใีห้สอดคล้องกับอนสุญัญาสหประชาชาตว่ิาด้วยกฎหมาย

ทะเล	ค.ศ.	1982	นอกจากนี	้กระทรวงการต่างประเทศยงัได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมเป็นอนกุรรมการในคณะ

อนุกรรมการจัดการความรู้เพื่อผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลอีกด้วย

กระทรวงกล�โหม

	 กระทรวงกลาโหม	 มีหน้าที่ป้องกันและรักษาความมั่นคงของประเทศ	 ผ่านการด�าเนินการ

ของกองบัญชาการกองทัพไทย	กองทัพบก	กองทัพเรือ	และกองทัพอากาศโดยมีพันธกิจดังต่อไปนี้

	 1.	ด�าเนินงานเพื่อพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

	 2.	รกัษาเอกราช	อธปิไตย	และผลประโยชน์แห่งชาติ	รวมทัง้พฒันาศกัยภาพกองทพัเพือ่มุ่งสู่

การเป็นกองทัพชั้นน�าในภูมิภาค

	 3.	ด�าเนินงานเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย	และความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

	 4.	ส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงในภูมิภาค

	 5.	พัฒนาประเทศเพื่อความม่ันคง	 รวมท้ังสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชน	 และการแก้ไข

ปัญหาส�าคัญของชาติ

	 6.	ด�าเนินงานการสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเพื่อความมั่นคง18

	 ส�าหรับการด�าเนินการเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย

กฎหมายทะเล	 ค.ศ.	 1982	 กระทรวงกลาโหมถือเป็นหน่วยงานระดับนโยบายร่วมกับกระทรวงการ

ต่างประเทศ	และส�านกังานสภาความมัน่คงแห่งชาต	ิโดยทีผ่่านมาการด�าเนนิการของกระทรวงกลาโหม

มกัเป็นการด�าเนินการผ่านหน่วยงานย่อย	เช่น	การด�าเนินการผ่านกรมแผนท่ีทหาร	สังกัดกองบญัชาการ

18	กระทรวงกลาโหม.	วิสัยทัศน์.	วันที่ค้นข้อมูล	27	มกราคม	2558,	จากเว็บไซต์	http://www.mod.go.th/File/

content/vision_mod_58.aspx/
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กองทพัไทย	กระทรวงกลาโหม	โดยการให้เจ้ากรมแผนทีท่หารเข้าร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการ

กฎหมายทะเลและเขตทางทะเลของประเทศไทย	หรือการด�าเนินการผ่านกองทัพเรือ	เป็นต้น

หน่วยง�นปฏิบัติก�รหลัก

	 หน่วยงานปฏบัิตกิารหลกัทีเ่ก่ียวข้องกับอนสุญัญาสหประชาชาตว่ิาด้วยกฎหมายทะเล	ค.ศ.	1982	

มทีัง้สิน้	6	หน่วยงาน	ได้แก่	(1)	กองทพัเรอื	(2)	กรมเจ้าท่า	(3)	กรมประมง	(4)	กองบงัคบัการต�ารวจน�า้	

(5)	 กรมศุลกากร	 และ	 (6)	 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	 โดยจะได้อธิบายความเกี่ยวข้องกับ 

อนุสัญญาฯ	ดังต่อไปนี้

กองทัพเรือ

	 กองทพัเรอืเป็นหน่วยงานขึน้ตรงต่อกระทรวงกลาโหมมีภารกจิในการปกป้องอธปิไตยทางน�า้

ของประเทศ	 โดยมีหน้าท่ีในการเตรียมก�าลังกองทัพเรือ	 การป้องกันราชอาณาจักร	 และด�าเนินการ

เกี่ยวกับการใช้ก�าลังกองทัพเรือตามอ�านาจหน้าที่ของกระทรวงกลาโหม19

	 ส�าหรับการด�าเนินการเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย

กฎหมายทะเล	 ค.ศ.	 1982	 กองทัพเรือในฐานะหน่วยงานปฏิบัติการหลักถือว่ามีส่วนอย่างส�าคัญ 

ในการด�าเนินการให้เป็นไปตามอนุสัญญาฯ	 โดยที่ผ่านมาการด�าเนินการของกองทัพเรือมักเป็น 

การด�าเนินการผ่านหน่วยงานย่อยต่างๆ	 ด้วยการส่งผู้แทนเข้าร่วมเป็นกรรมการหรืออนุกรรมการ 

ในคณะกรรมการหรอืคณะอนกุรรมการชดุต่างๆ	เช่น	การให้เจ้ากรมอทุกศาสตร์และเจ้ากรมยทุธการ

ทหารเรือเข้าร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการกฎหมายทะเลและเขตทางทะเลของประเทศไทย,	

การส่งผูแ้ทนส�านกังานพระธรรมนูญทหารเรอืเข้าร่วมเป็นอนกุรรมการในคณะอนกุรรมการทัง้	5	คณะ,	

การให้ผู้อ�านวยการส�านักงานพระธรรมนูญทหารเรือเป็นประธานอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการ

ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบังคับให้เป็นไปตามกฎหมายให้สอดคล้องกับอนุสัญญา

สหประชาชาตว่ิาด้วยกฎหมายทะเล	ค.ศ.	1982	รวมไปถงึการส่งผู้แทนกรมยทุธการทหารเรือเข้าร่วมเป็น

อนุกรรมการและการส่งผู้แทนส�านักงานพระธรรมนูญทหารเรือเป็นอนุกรรมการและเลขานุการร่วม

ในคณะอนุกรรมการชุดดังกล่าว	 และส่งผู้แทนกรมยุทธศึกษาทหารเรือเข้าร่วมเป็นอนุกรรมการ 

ในคณะอนุกรรมการจัดการความรู้เพื่อผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล	เป็นต้น

19	“มาตรา	 20	 แห่งพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม	 พ.ศ.	 2551”	 (2551, 1 กุมภำพันธ์).  

รำชกิจจำนุเบกษำ.	เล่ม	125	ตอนที่	26	ก.	หน้า	40.
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กรมเจ้�ท่�

	 กรมเจ้าท่า	กระทรวงคมนาคม	มพีนัธกจิในการก�ากบัดูแล	ส่งเสริมการพัฒนาระบบการขนส่ง

ทางน�า้และการพาณิชยนาวใีห้มกีารเชือ่มต่อกับระบบการขนส่งอืน่ๆ	ท้ังการขนส่งผูโ้ดยสารและสินค้า	

ท่าเรือ	 อู่เรือ	 กองเรือไทย	 และกิจการเกี่ยวเนื่อง	 ตลอดจนให้บริการประชาชน	 และสนับสนุนภาค 

การส่งออกให้มีความเข้มแข็ง	โดยมีอ�านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

	 1.	ด�าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน�้าไทย	 กฎหมายว่าด้วยเรือไทย	

กฎหมายว่าด้วยการป้องกนัเรอืโดนกนั	กฎหมายว่าด้วยการส่งเสรมิการพาณชิยนาว	ีกฎหมายว่าด้วย

การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ	และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

	 2.	ศึกษาและวิเคราะห์เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน�้า

	 3.	ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายระบบการขนส่งทางน�้าและการพาณิชยนาวี

	 4.	ด�าเนินการจัดระเบียบการขนส่งทางน�้าและกิจการพาณิชยนาวี

	 5.	ร่วมมอืและประสานงานกบัองค์การและหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องทัง้ในประเทศและต่างประเทศ

ในด้านการขนส่งทางน�้า	 การพาณิชยนาวี	 และในส่วนที่เกี่ยวกับอนุสัญญาและความตกลงระหว่าง

ประเทศ

	 6.	ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก�าหนดให้เป็นอ�านาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่รัฐมนตร	ี

หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย20

 จากหน้าที่ดังกล่าว	 จะเห็นได้ว่ากรมเจ้าท่ามีหน้าที่หลายประการที่เก่ียวกับการด�าเนินการ

เพือ่ให้เป็นไปตามบทบญัญตัขิองอนสุญัญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล	ค.ศ.	1982	โดยเฉพาะ

หน้าทีเ่กีย่วกบัการบงัคบัใช้กฎหมาย	ไม่ว่าจะเป็นตาม	พ.ร.บ.ว่าด้วยการเดนิเรอืในน่านน�า้ไทย	พ.ศ.	2456,	

พ.ร.บ.เรือไทย	 พ.ศ.	 2481,	 พ.ร.บ.ส่งเสริมการพาณิชยนาวี	 พ.ศ.	 2521,	 พ.ร.บ.ป้องกันเรือโดนกัน	

พ.ศ.	2522	และ	พ.ร.บ.การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ	พ.ศ.	2548	ซึ่งหลังจากที่ประเทศไทยได้เข้า

เป็นภาคีของอนุสัญญาฯ	 แล้ว	 กรมเจ้าท่าก็ได้ด�าเนินการอนุวัติการกฎหมายเหล่านั้นมาโดยล�าดับ	 

โดยตามโครงสร้างของคณะกรรมการกฎหมายทะเลและเขตทางทะเลของประเทศไทยแล้ว	ผู้แทนจาก

กรมเจ้าท่าได้ร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดดังกล่าวด้วย	 นอกจากนี้	 ในคณะอนุกรรมการ 

ชดุต่างๆ	ยงัพบผูแ้ทนจากกรมเจ้าท่าเข้าร่วมเป็นประธานอนกุรรมการ	อนกุรรมการ	อนกุรรมการและ

20	กรมเจ้าท่า.	วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้ำหมำย.	วันที่ค้นข้อมูล	25	มกราคม	2558,	จากเว็บไซต์	http://www.

md.go.th/md/index.php/2014-01-16-18-12-50/2014-01-16-18-18-42/2014-01-18-16-19-40
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เลขานุการร่วมอีกด้วย	 เช่น	 คณะอนุกรรมการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือให้

สอดคล้องกบัอนุสญัญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล	ค.ศ.	1982	ท่ีมผีูอ้�านวยการส�านักกฎหมาย	

กรมเจ้าท่าเป็นประธานอนกุรรมการ	ผูแ้ทนอืน่จากกรมเจ้าท่าร่วมเป็นอนกุรรมการ	อนกุรรมการและ

เลขานกุารร่วมในคณะอนุกรรมการดงักล่าว	หรอืในกรณขีองคณะอนกุรรมการปรับปรงุแก้ไขกฎหมาย

ทีเ่ก่ียวข้องกับมาตรการทางภาษแีละศลุกากร	การวจิยัวทิยาศาสตร์ทางทะเล	การถ่ายทอดเทคโนโลย	ี

มลพษิและสิง่แวดล้อม	การสาธารณสขุ	และโบราณคดีให้สอดคล้องกบัอนสุญัญาสหประชาชาตว่ิาด้วย

กฎหมายทะเล	ค.ศ.	1982	ที่มีหัวหน้ากลุ่มสิ่งแวดล้อม	ส�านักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน�้า	

กรมเจ้าท่าเป็นประธานอนกุรรมการ	ผูแ้ทนอืน่จากกรมเจ้าท่าร่วมเป็นอนกุรรมการในคณะอนกุรรมการ

ชดุดงักล่าว	นอกจากนีก้รมเจ้าท่ายงัได้ส่งผูแ้ทนเข้าร่วมเป็นอนกุรรมการในคณะอนกุรรมการปรบัปรงุ

แก้ไขกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัการบงัคบัให้เป็นไปตามกฎหมายให้สอดคล้องกับอนสุญัญาสหประชาชาติ

ว่าด้วยกฎหมายทะเล	ค.ศ.	1982	อีกด้วย

กรมประมง

	 กรมประมง	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 มีหน้าที่ศึกษา	 ค้นคว้า	 ส�ารวจ	 วิจัย	 วิเคราะห์	

ทดลองด้านวิชาการทุกสาขาวิชาของการประมงตลอดจนท�าการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาอาชีพ 

ที่เกี่ยวกับการประมงของประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคตโดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ 

ดังต่อไปนี้

	 1.	ด�าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติการประมง	พ.ศ.	 2490	 กฎหมายว่าด้วย

การสงวนและคุม้ครองสตัว์ป่า	พ.ศ.	2535	กฎหมายว่าด้วยการส่งเสรมิและการรกัษาคุณภาพสิง่แวดล้อม

แห่งชาติ	พ.ศ.	2535	กฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย	พ.ศ.	2535	และกฎหมายอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง

	 2.	ศึกษา	ค้นคว้า	วิจัย	ทดลองด้านวิชาการประมงทุกสาขา	

	 3.	ส�ารวจ	วเิคราะห์	วจิยัแหล่งท�าการประมงในน่านน�า้ต่างประเทศ	และด�าเนนิการเกีย่วกบั

การท�าการประมงร่วมกับประเทศอื่นๆ

	 4.	ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกี่ยวกับการประมง

	 5.	ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก�าหนดให้เป็นอ�านาจหน้าที่ของกรมประมงหรือตามที่

กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย21

21	กรมประมง.	หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ.	วันที่ค้นข้อมูล	25	มกราคม	2558,	จากเว็บไซต์	http://www.fisheries.

go.th/dof/index.php?option=com_content&view=article&id=14&Itemid=46
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	 กรมประมงเป็นหน่วยงานปฏิบัติหลักที่มีหน้าที่หลายประการเก่ียวกับการด�าเนินการเพื่อให้

เป็นไปตามบทบัญญตัขิองอนสุญัญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล	ค.ศ.	1982	โดยเฉพาะหน้าที่

เกี่ยวกับการบังคับให้เป็นไปตามกฎหมาย	 กล่าวคือ	 กรมประมงมีกฎหมายหลายฉบับที่ใช้ในการ 

ด�าเนินงาน	อันได้แก่	พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า	พ.ศ.	2535,	พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	 พ.ศ.	 2535,	 พ.ร.บ.วัตถุอันตราย	 พ.ศ.	 2535	 โดยเฉพาะกฎหมายฉบับส�าคัญ

อย่าง	 พ.ร.ก.การประมง	 พ.ศ.	 2558	 ซึ่งมีผลบังคับใช้หลังจากการประกาศในราชกิจจานุเบกษา	 

เมื่อวันที่	13	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2558	โดยเหตุผลในการประกาศใช้พระราชก�าหนดฉบับนี้	ก็เนื่องมา

จาก	พ.ร.บ.การประมง	พ.ศ.	2558	ซึ่งเป็นกฎหมายฉบับหลักที่บังคับใช้อยู่ก่อนหน้ายังขาดมาตรการ

ในการติดตาม	 ควบคุม	 และเฝ้าระวังการท�าการประมงในน่านน�้าไทยและนอกน่านน�้าไทย	 เพ่ือเป็น 

การเพิม่มาตรการในการควบคมุ	เฝ้าระวงั	สบืค้น	และตรวจสอบการประมง	อนัเป็นการป้องกนั	ยบัยัง้	

และขจัดการท�าการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล	 และก�าหนด

แนวทางในการอนุรักษ์และบริหารจัดการแหล่งทรัพยากรประมงและสัตว์น�้าให้สามารถใช้ประโยชน์

ได้อย่างยั่งยืนจึงจ�าเป็นต้องตรา	 พ.ร.ก.การประมง	 พ.ศ.	 2558	 และนอกจากนี้	 ตามโครงสร้างของ

คณะกรรมการกฎหมายทะเลและเขตทางทะเลของประเทศไทยแล้ว	 อธิบดีกรมประมงได้ร่วมเป็น

กรรมการในคณะกรรมการชุดดังกล่าวด้วย	 ในระดับคณะอนุกรรมการก็จะมีกรณีของผู้อ�านวยการ 

กองนิตกิาร	กรมประมงทีไ่ด้เป็นประธานอนกุรรมการปรบัปรงุแก้ไขกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัทรพัยากร

มีชีวิตให้สอดคล้องกับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล	ค.ศ.	 1982	 ส่วนผู้แทนอื่นจาก

กรมประมงร่วมเป็นอนุกรรมการและเลขานุการร่วมในคณะอนุกรรมการชุดดังกล่าวด้วย	นอกจากนี้

ในคณะอนุกรรมการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือให้สอดคล้องกับอนุสัญญา

สหประชาชาตว่ิาด้วยกฎหมายทะเล	ค.ศ.	1982	กจ็ะมผีูแ้ทนจากกรมประมงเข้าร่วมเป็นอนกุรรมการ

ในคณะอนุกรรมการชุดดังกล่าวด้วย

กองบังคับก�รตำ�รวจนำ้�

	 กองบังคับการต�ารวจน�้าเป็นหน่วยงานสังกัดส�านักงานต�ารวจแห่งชาติมีหน้าที่รับผิดชอบ 

เกี่ยวกับกิจการ	อ�านวยการ	บริการ	ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมต่างๆ	 ในน่านน�้าไทยรักษา 

ผลประโยชน์ของชาติทางทะเลและช่วยเหลืออ�านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่สัญจรทางน�้า

	 จากหน้าทีด่งักล่าว	จะเหน็ได้ว่ากองบงัคบัการต�ารวจน�า้เป็นหน่วยงานปฏบิตัหิลกัด้านความมัน่คง

ทีเ่กีย่วกบัการด�าเนนิการเพือ่ให้เป็นไปตามบทบญัญติัของอนสุญัญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล	

ค.ศ.	 1982	 ร่วมกับกองทัพเรือ	 โดยที่ผ่านมากองบังคับการต�ารวจน�้าได้ขับเคลื่อนการด�าเนินการ 
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ตามอนุสญัญาฯ	ผ่านช่องทางต่างๆ	เช่น	การส่งผูแ้ทนเข้าเป็นอนกุรรมการในคณะอนกุรรมการปรบัปรงุ

แก้ไขกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัการบงัคบัให้เป็นไปตามกฎหมายให้สอดคล้องกับอนสุญัญาสหประชาชาติ

ว่าด้วยกฎหมายทะเล	ค.ศ.	1982	เป็นต้น

กรมศุลก�กร

	 กรมศุลกากร	 กระทรวงการคลัง	 มีบทบาทและหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีอากรจากของที่น�า

เข้ามาในและส่งออกไปนอกราชอาณาจักร	 กอปรกับมุ่งเน้นที่จะพัฒนาส่งเสริมด้านการค้าระหว่าง

ประเทศและการส่งออกของไทยให้มีศักยภาพจนสามารถแข่งขันในตลาดการค้าโลกได้

	 นอกจากบทบาทหน้าท่ีในการจดัเกบ็ภาษแีละพฒันาการค้าระหว่างประเทศแล้ว	กรมศลุกากร

ยังมีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินการเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของอนุสัญญาสหประชาชาติ 

ว่าด้วยกฎหมายทะเล	ค.ศ.	 1982	ด้วย	 โดยในปัจจุบัน	 กรมศุลกากรได้มีการพิจารณาออกกฎหมาย

ใหม่ๆ	 มาแล้วหลายฉบับ	 เพื่อให้กฎหมายที่จะใช้บังคับมีความทันสมัยอยู่ตลอดเวลา	 เช่น	 การออก	

พ.ร.บ.แก้ไขเพิม่เตมิพระราชก�าหนดพกัิดอัตราศลุกากร	พ.ศ.	2530	(ฉบบัที	่8)	พ.ศ.	2557,	พ.ร.บ.ศลุกากร	

(ฉบับที่	21)	พ.ศ.	2557	และ	พ.ร.บ.ศุลกากร	(ฉบับที่	22)	พ.ศ.	2557	เป็นต้น	นอกจากนี้	 ในด้าน

การอนวุตักิารกฎหมายกรมศลุกากรได้มีส่วนในการขับเคล่ือนการด�าเนนิงานให้เป็นไปตามอนสัุญญาฯ	

ผ่านการเป็นกรรมการในคณะกรรมการกฎหมายทะเลและเขตทางทะเลของประเทศไทย	หรือการส่ง

ผู้แทนเข้าเป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบังคับให ้

เป็นไปตามกฎหมายให้สอดคล้องกับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล	ค.ศ.	1982	และ

การส่งผูแ้ทนเข้าเป็นอนกุรรมการในคณะอนกุรรมการปรบัปรงุแก้ไขกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัมาตรการ

ทางภาษีและศลุกากร	การวจิยัวทิยาศาสตร์ทางทะเล	การถ่ายทอดเทคโนโลย	ีมลพษิและสิง่แวดล้อม	

การสาธารณสขุ	และโบราณคดใีห้สอดคล้องกบัอนสุญัญาสหประชาชาตว่ิาด้วยกฎหมายทะเล	ค.ศ.	1982	

เป็นต้น

กรมทรัพย�กรท�งทะเลและช�ยฝั่ง

	 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็น 

องค์กรหลักในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้มีความอุดมสมบูรณ์และยั่งยืน	 

มีพันธกิจในการก�าหนดนโยบาย	 วางแผน	 และบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	 เพื่อให้

เกิดความอุดมสมบูรณ์และมีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนโดยให้มีภารกิจดังต่อไปนี้
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	 1.	เสนอความเหน็เพือ่จดัท�านโยบายและแผนเพ่ือประโยชน์ในการบรหิารจดัการอนรุกัษ์และ

ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

	 2.	เสนอให้มีการปรับปรุง	 แก้ไขเพิ่มเติมกฎ	 ระเบียบ	 มาตรการเกี่ยวกับการอนุรักษ์	 ฟื้นฟู	

การจัดการและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	เพื่อให้มีการใช้อย่างยั่งยืน

	 3.	ก�ากับ	ดูแล	ประเมินผล	และติดตามตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎระเบียบ	มาตรการ

	 4.	เสนอแนะแหล่งอันควรอนุรักษ์	เพื่อประโยชน์ในการสงวน	รักษา	คุ้มครอง	ควบคุม	ดูแล

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

	 5.	ศึกษา	 วิจัย	 พัฒนา	 อนุรักษ์	 และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	 รวมถึงพืชและ 

สัตว์ทะเลที่หายากและใกล้สูญพันธุ์

	 6.	สร้างความเข้าใจและส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมของประชาชนในการอนรุกัษ์และฟ้ืนฟทูรพัยากร

ทางทะเลและชายฝั่ง

	 7.	เป็นศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

	 8.	ประสานความร่วมมือกบัองค์กรระหว่างประเทศและต่างประเทศในด้านทรัพยากรทางทะเล

และชายฝั่ง22

 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในฐานะหน่วยงานปฏิบัติการหลักมีหน้าท่ีเกี่ยวกับการ

ด�าเนนิการเพือ่ให้เป็นไปตามบทบัญญตัขิองอนสุญัญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล	ค.ศ.	1982	

ในการคุ้มครอง	 อนุรักษ์	 ฟื้นฟู	 บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	 ซ่ึงถือเป็นบทบาทท่ี

สอดคล้องกับบทบัญญตัขิองอนสุญัญาฯ	โดยทีผ่่านมากรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังได้ด�าเนนิการ

ยกร่าง	พ.ร.บ.ส่งเสริมการบรหิารจดัการทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง	ปี	พ.ศ.	...	ซึง่ได้รเิริม่มาตัง้แต่

ปี	 พ.ศ.	 2549	 เพื่อใช้เป็นกฎหมายหลักในการคุ้มครองอนุรักษ์	 ฟื้นฟู	 และบริหารจัดการทรัพยากร

ทางทะเลและชายฝั่งของประเทศให้มีความรอบด้าน	 ไม่ว่าจะเป็นด้านการส�ารวจวิจัย	 การเดินเรือ	 

การปล่อยมลพิษทางน�้า	 การที่รัฐภาคีอื่นๆ	 เข้ามาใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลของประเทศไทย

และด้านอ่ืนๆ	ซึง่การด�าเนนิการยกร่าง	พ.ร.บ.ฉบบันีน้บัเป็นการอนวุตักิารกฎหมายภายในของประเทศ

ให้สอดคล้องกบับทบัญญตัขิองอนุสญัญาฯ	ในประเดน็ของการคุม้ครองทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง	

โดยในปัจจุบันร่าง	พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้ว	และได้

22	กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง.	เกีย่วกบัเรำ: ภำรกจิ.	วนัทีค้่นข้อมลู	25	มกราคม	2558,	จากเวบ็ไซต์	http://

dmcr2014.dmcr.go.th/about.php?WP=pUAgoKqCGWOghJstqREcFKue
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ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่	 26	 มีนาคม	 พ.ศ.	 2558	 นอกจากนี	้ 

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งยังได้ส่งผู้แทนเข้าเป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ	

หลายคณะ	 ไม่ว่าจะเป็นในคณะอนุกรรมการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรมีชีวิต 

ให้สอดคล้องกับอนุสญัญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล	ค.ศ.	1982,	คณะอนุกรรมการปรบัปรงุ

แก้ไขกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัการบงัคบัให้เป็นไปตามกฎหมายให้สอดคล้องกับอนสุญัญาสหประชาชาติ

ว่าด้วยกฎหมายทะเล	ค.ศ.	1982,	คณะอนุกรรมการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมาตรการ

ทางภาษีและศลุกากร	การวจิยัวทิยาศาสตร์ทางทะเล	การถ่ายทอดเทคโนโลย	ีมลพษิและสิง่แวดล้อม	

การสาธารณสขุ	และโบราณคดใีห้สอดคล้องกบัอนสุญัญาสหประชาชาตว่ิาด้วยกฎหมายทะเล	ค.ศ.	1982	

และคณะอนุกรรมการจัดการความรู้เพื่อผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล	เป็นต้น

หน่วยง�นปฏิบัติก�รร่วม

	 หน่วยงานปฏบัิตกิารร่วมท่ีเกีย่วข้องกบัอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล	ค.ศ.	1982	

มีอยู่เป็นจ�านวนมาก	 ตัวอย่างเช่น	 กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย,	 กระทรวงแรงงาน,	 ส�านักงาน 

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด,	 ส�านักงานตรวจคนเข้าเมือง,	 กรมสรรพสามิต,	 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,	 กรมควบคุมมลพิษ,	 กรมทรัพยากรธรณี,	 กรมป่าไม้,	 กรมอุทยาน 

แห่งชาติ	สัตว์ป่า	และพันธุ์พืช,	ส�านักเลขาธิการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน,	ส�านักงานอัยการสูงสุดและ

หน่วยงานอื่นๆ	ที่ปฏิบัติงานในทะเลอีกประมาณ	17	หน่วยงาน	 โดยจะได้อธิบายความเกี่ยวข้องกับ

อนุสัญญาฯ	ดังต่อไปนี้

กรมสนธิสัญญ�และกฎหม�ย

	 กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย	กระทรวงการต่างประเทศ	มีภารกิจเกี่ยวกับกฎหมายระหว่าง

ประเทศ	กฎหมายอืน่ๆ	ทีเ่กีย่วข้อง	สนธสิญัญา	และเขตแดนของประเทศ	รวมทัง้ประมวลศกึษา	วจิยั	

ตดิตาม	วเิคราะห์แนวโน้มและพฒันาการของกฎหมายระหว่างประเทศในกรอบองค์การสหประชาชาต	ิ

และองค์การระหว่างประเทศ	โดยมีอ�านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

	 1.	ด�าเนินการเกี่ยวกับปัญหากฎหมายระหว่างประเทศ	และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

	 2.	ประมวล	 ศึกษา	 วิจัย	 ติดตามและวิเคราะห์ทางวิชาการเกี่ยวกับแนวโน้มและพัฒนาการ

ของกฎหมายระหว่างประเทศในกรอบขององค์การสหประชาชาติและองค์การระหว่างประเทศ

	 3.	ด�าเนินการเกี่ยวกับเรื่องเขตแดนของประเทศไทย
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	 4.	แปลและตรวจสอบค�าแปลสนธิสัญญา

	 5.	ด�าเนินการเกี่ยวกับสนธิสัญญา

	 6.	ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีกฎหมายก�าหนดให้เป็นอ�านาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่กระทรวง

หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย23

	 กรมสนธิสัญญาและกฎหมายในฐานะหน่วยงานปฏิบัติการร่วมมีบทบาทหน้าที่อย่างส�าคัญ

เกีย่วกบัการด�าเนินการเพือ่ให้เป็นไปตามบทบญัญตัขิองอนสุญัญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล	

ค.ศ.	1982	กล่าวคอื	กรมสนธสิญัญาและกฎหมายมหีน้าทีต้ั่งแต่การแปลอนสัุญญาฯ	ประมวล	ศกึษา	

วิจัย	 ติดตามและวิเคราะห์ทางวิชาการเก่ียวกับอนุสัญญาฯ	 และด�าเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย 

จากมติคณะรัฐมนตรี	 เมื่อวันท่ี	 21	 ธันวาคม	พ.ศ.	 2553	 ที่เห็นชอบให้เข้าเป็นภาคีของอนุสัญญาฯ	

โดยมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวได้มอบหมายให้คณะกรรมการกฎหมายทะเลและเขตทางทะเลของ

ประเทศไทยเป็นกลไกประสานงานเพื่อการบูรณาการการพัฒนากฎหมายให้มีประสิทธิภาพและ

สอดคล้องกับบทบัญญัติของอนุสัญญาฯ	ด้วยเหตุนี้	กรมสนธิสัญญาและกฎหมายจึงมีหน้าที่ประสาน

ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับอนุสัญญาฯ	 ให้เข้ามาพิจารณาและปรับปรุงแก้ไข

กฎหมายภายในของตนให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของอนุสัญญาฯ	 โดยที่ผ่านมากรมสนธิสัญญาและ

กฎหมายได้ท�าหน้าท่ีเป็นรองประธานกรรมการ	 กรรมการ	 กรรมการและเลขานุการ	 กรรมการและ 

ผูช่้วยเลขานกุารของคณะกรรมการกฎหมายทะเลและเขตทางทะเลของประเทศไทย	ซ่ึงคณะกรรมการ

ชุดดงักล่าวได้แต่งตัง้คณะอนกุรรมการขึน้มาอีก	5	คณะ	เพือ่ท�าหน้าทีข่บัเคลือ่นการปรบัแก้กฎหมาย

ภายในของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง	 ได้แก่	 (1)	 คณะอนุกรรมการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ

การเดินเรอืให้สอดคล้องกบัอนสุญัญาสหประชาชาตว่ิาด้วยกฎหมายทะเล	ค.ศ.	1982	(2)	คณะอนกุรรมการ

ปรบัปรงุแก้ไขกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัทรพัยากรมชีวีติให้สอดคล้องกบัอนสุญัญาสหประชาชาตว่ิาด้วย

กฎหมายทะเล	ค.ศ.	1982	(3)	คณะอนกุรรมการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัทรัพยากรไม่มี

ชวีติให้สอดคล้องกบัอนสุญัญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล	ค.ศ.	1982	(4)	คณะอนกุรรมการ

ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบังคับให้เป็นไปตามกฎหมายให้สอดคล้องกับอนุสัญญา

สหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล	ค.ศ.	1982	และ	 (5)	คณะอนุกรรมการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย

ทีเ่ก่ียวข้องกบัมาตรการทางภาษแีละศลุกากร	การวจิยัวทิยาศาสตร์ทางทะเล	การถ่ายทอดเทคโนโลย	ี

23	กระทรวงการต่างประเทศ.	กรม/กอง: กรมสนธิสญัญำและกฎหมำย.	วนัทีค้่นข้อมลู	25	มกราคม	2558,	จากเว็บไซต์	

http://www.mfa.go.th/main/th/organize/107/15336-%A1%C3%C1%CA%B9%B8%D4%CA%D1%A

D%AD%D2%E1%C5%D0%A1%AE%CB%C1%D2%C2.html
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มลพิษและสิ่งแวดล้อม	 การสาธารณสุข	 และโบราณคดีให้สอดคล้องกับอนุสัญญาสหประชาชาติ 

ว่าด้วยกฎหมายทะเล	 ค.ศ.	 1982	 โดยกรมสนธิสัญญาและกฎหมายได้ท�าหน้าที่เป็นอนุกรรมการ	

อนกุรรมการและเลขานกุาร/อนกุรรมการและเลขานกุารร่วมของคณะอนกุรรมการทัง้	5	คณะดงักล่าว	

โดยเฉพาะในคณะอนกุรรมการปรบัปรงุแก้ไขกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัทรพัยากรไม่มชีวีติให้สอดคล้องกบั

อนุสญัญาสหประชาชาตว่ิาด้วยกฎหมายทะเล	ค.ศ.	1982	ทีผู่อ้�านวยการกองกฎหมาย	กรมสนธสิญัญา

และกฎหมายจะเป็นประธานอนุกรรมการ

กระทรวงแรงง�น

	 กระทรวงแรงงาน	เดมิชือ่	กระทรวงแรงงานและสวสัดกิารสงัคม	มหีน้าทีใ่นการบรหิารจดัการ

และก�าหนดนโยบายด้านแรงงานของประเทศ	โดยมีพันธกิจดังต่อไปนี้

	 1.	พัฒนาก�าลังแรงงานและผู้ประกอบการให้มีศักยภาพสูงและสอดคล้องต่อความต้องการ

ของภาคเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันบนเวทีโลก

	 2.	ส่งเสริมให้แรงงานมีความมั่นคงในการท�างาน	มีหลักประกันและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

	 3.	พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรและบุคลากรด้านแรงงานให้มีประสิทธิภาพ24

 การด�าเนินงานของกระทรวงแรงงานมีความเกี่ยวข้องกับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย

กฎหมายทะเล	 ค.ศ.	 1982	 ในเรื่องของการบริหารจัดการบุคลากรด้านแรงงานท่ีท�างานอยู่บนเรือ	

ท่าเรือ	อู่ต่อเรือ	หรือในกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับทะเลให้มีความมั่นคงในการท�างาน	มีหลักประกันและ

มีคุณภาพชีวิตที่ดี	 ซึ่งสอดคล้องกับบทบัญญัติหลายส่วนของอนุสัญญาฯ	 เช่น	 การก�าหนดโทษปรับ	

การเคารพสิทธิของผู้ถูกกล่าวหา	 เป็นต้น	 จึงถือเป็นความรับผิดชอบของกระทรวงแรงงานที่จะต้อง

ด�าเนินการต่างๆ	เพื่อให้การด�าเนินงานของตนสอดคล้องกับบทบัญญัติของอนุสัญญาฯ

สำ�นักง�นตรวจคนเข้�เมือง

	 ส�านักงานตรวจคนเข้าเมืองเป็นหน่วยงานสังกัดส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ	 มีพันธกิจในการ

ตรวจคดักรองบคุคลและยานพาหนะทกุประเภททีผ่่านเข้าออกบริการตรวจสอบและดูแลคนเข้าเมอืง

ตามนโยบายของรัฐในด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว	การค้า	การลงทุน	และการเสริมสร้างความสัมพันธ์

24	กระทรวงแรงงาน.	นโยบำย/วิสัยทัศน์/พันธกิจ.	วันที่ค้นข้อมูล	25	มกราคม	2558,	จากเว็บไซต์	http://www.

mol.go.th/anonymouse/policy_vision_mission
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ระหว่างประเทศตลอดจนป้องกันและปราบปรามการกระท�าผิดของคนเข้าเมือง	รวมทั้งอาชญากรรม

ข้ามชาติในรูปแบบต่างๆโดยมีอ�านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

	 1.	เป็นฝ่ายอ�านวยการด้านยุทธศาสตร์ให้ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติในการวางแผน	ควบคุม	

ตรวจสอบ	ให้ค�าแนะน�า	และเสนอแนะการปฏบิตังิานตามอ�านาจหน้าทีข่องส�านกังานตรวจคนเข้าเมอืง

และหน่วยงานในสังกัด

	 2.	ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา	 กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง	

กฎหมายว่าด้วยการทะเบียนคนต่างด้าว	 กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	

และกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับความผิดทางอาญาทั่วราชอาณาจักร

	 3.	ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง	 หรือได้รับ

มอบหมาย25

	 การด�าเนินงานของส�านกังานตรวจคนเข้าเมอืงจงึมคีวามเกีย่วข้องกบัอนสุญัญาสหประชาชาติ

ว่าด้วยกฎหมายทะเล	 ค.ศ.	 1982	 อย่างไม่อาจปฏิเสธได้	 กล่าวคือ	 ในการที่บุคคลและยานพาหนะ 

จะผ่านเข้าออกราชอาณาจกัรนัน้	การใช้ทะเลในการผ่านเข้าออกถอืเป็นช่องทางทีส่�าคญัช่องทางหนึง่	

ดงันัน้	การด�าเนนิงานของส�านกังานตรวจคนเข้าเมอืงจึงต้องพจิารณาให้มคีวามสอดคล้องกบับทบญัญตัิ

ของอนสุญัญาฯ	ด้วย	โดยทีผ่่านมาส�านกังานตรวจคนเข้าเมอืงได้มส่ีวนร่วมในการด�าเนนิการให้สอดคล้อง

กับบทบัญญัติของอนุสัญญาฯ	 ผ่านการส่งผู้แทนเข้าเป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการปรับปรุง

แก้ไขกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัการบงัคบัให้เป็นไปตามกฎหมายให้สอดคล้องกับอนสุญัญาสหประชาชาติ

ว่าด้วยกฎหมายทะเล	 ค.ศ.	 1982	 และในคณะอนุกรรมการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับ

มาตรการทางภาษีและศุลกากร	 การวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเล	 การถ่ายทอดเทคโนโลยี	 มลพิษและ

สิง่แวดล้อม	การสาธารณสขุ	และโบราณคดใีห้สอดคล้องกับอนสุญัญาสหประชาชาตว่ิาด้วยกฎหมาย

ทะเล	ค.ศ.	1982

กรมควบคุมมลพิษ

	 กรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจ 

ในการบังคับใช้มาตรการต่างๆ	 ตามกฎหมาย	 เพื่อประโยชน์ในการควบคุม	 ป้องกันและแก้ไขปัญหา

สิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากภาวะมลพิษ	โดยมีพันธกิจดังต่อไปนี้

25	ส�านักงานตรวจคนเข้าเมือง.	 อ�ำนำจหน้ำที่.	 วันที่ค้นข้อมูล	 25	 มกราคม	 2558,	 จากเว็บไซต์	 http://www. 

immigration.go.th/
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	 1.	ก�าหนดนโยบาย	วางแผน	และผลักดันยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษของประเทศไปสู่การ

ปฏิบัติ

	 2.	พฒันามาตรฐาน	มาตรการ	และเกณฑ์ปฏบิตัใินการควบคมุมลพษิทีเ่หมาะสมกบัสถานการณ์

	 3.	พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการควบคุมมลพิษ	 รวมทั้งประสานความ

ร่วมมือ	และด�าเนินการตามพันธกรณีระหว่างประเทศ

	 4.	ก�ากบั	ดแูล	ให้มีการปฏบิตัติามมาตรฐาน	มาตรการควบคมุมลพษิ	และรายงานสาธารณะ26

	 จากพันธกิจดังกล่าวข้างต้น	 กรมควบคุมมลพิษจึงมีความเก่ียวข้องกับการด�าเนินการเพื่อให้

เป็นไปตามบทบญัญตัขิองอนสุญัญาสหประชาชาตว่ิาด้วยกฎหมายทะเล	ค.ศ.	1982	โดยในช่วงทีผ่่าน

กรมควบคุมมลพิษในฐานะที่เป็นหน่วยงานปฏิบัติการร่วมได้ส่งผู้แทนเข้าเป็นอนุกรรมการในคณะ

อนกุรรมการปรบัปรงุแก้ไขกฎหมายท่ีเกีย่วข้องกับมาตรการทางภาษแีละศลุกากร	การวิจยัวทิยาศาสตร์

ทางทะเล	การถ่ายทอดเทคโนโลย	ีมลพษิและสิง่แวดล้อม	การสาธารณสุข	และโบราณคดใีห้สอดคล้อง

กับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล	ค.ศ.	1982

กรมทรัพย�กรธรณี

	 กรมทรพัยากรธรณ	ีกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมมภีารกจิหลกัในการอนรัุกษ์	

คุ้มครอง	 ก�ากับดูแล	 ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ	ทางน�้า	 ทางทะเล

และชายฝั่ง	 ดินและแร่	 รวมท้ังก�าหนดกฎหมาย	 ระเบียบ	 มาตรการ	 และมาตรฐานการอนุรักษ์และ

การบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาต	ิตลอดจนประเมนิผลและติดตามสถานภาพทรัพยากรธรรมชาติ

ของประเทศโดยมีอ�านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

	 1.	เสนอความเห็นเพื่อการก�าหนดพื้นที่และการจัดท�านโยบาย	แผน	การสงวน	การอนุรักษ์	

การฟ้ืนฟ	ูและการบรหิารจดัการด้านธรณวีทิยา	ทรพัยากรธรณ	ีซากดกึด�าบรรพ์	ธรณวีทิยาสิง่แวดล้อม	

และธรณีพิบัติภัย

	 2.	ด�าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองซากดึกด�าบรรพ์	กฎหมายว่าด้วยแร่ในส่วนที่

รับผิดชอบ	และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

	 3.	เสนอให้มกีารปรบัปรงุ	หรอืแก้ไขเพิม่เติมกฎหมาย	ระเบยีบ	และมาตรการเกีย่วกบัการสงวน	

26	กรมควบคุมมลพิษ.	หน้ำที่ บทบำท และภำรกิจทั่วไป.	วันที่ค้นข้อมูล	25	มกราคม	2558,	จากเว็บไซต์	http://

www.pcd.go.th/about/ab_mission.html
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การอนรุกัษ์	การฟ้ืนฟู	และการบริหารจดัการด้านธรณวีทิยา	ทรัพยากรธรณ	ีซากดึกด�าบรรพ์	ธรณวีทิยา

สิง่แวดล้อม	และธรณพีบิตัภิยั	รวมทัง้ก�ากบั	ดูแลประเมนิผล	ติดตามตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	

ระเบียบและมาตรการ

	 4.	ด�าเนินการเกี่ยวกับการส�ารวจ	การตรวจสอบ	การศึกษา	การวิจัย	การพัฒนาองค์ความรู้

การให้บริการข้อมูล	 การเผยแพร่ความรู้	 การบริการทางวิชาการ	 รวมท้ังประสานความร่วมมือกับ 

ต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศในด้านธรณวีทิยา	ทรพัยากรธรณ	ีซากดกึด�าบรรพ์	ธรณีวทิยา

สิ่งแวดล้อม	และธรณีพิบัติภัย

	 5.	ก�าหนดมาตรฐานทางธรณีวิทยา	 ทรัพยากรแร่	 ซากดึกด�าบรรพ์	 ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม	

และธรณีพิบัติภัยรวมทั้งรวบรวม	จัดเก็บ	และรักษาหลักฐานอ้างอิงทางธรณีวิทยา	ทรัพยากรแร่และ

ซากดึกด�าบรรพ์ของประเทศ

	 6.	ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายก�าหนดให้เป็นอ�านาจหน้าที่ของกรม	 หรือตามที่รัฐมนตรี

หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย27

	 จากอ�านาจหน้าท่ีดังกล่าว	 ท�าให้กรมทรัพยากรธรณีมีหน้าที่จะต้องด�าเนินการเพื่อให้เป็นไป

ตามบทบัญญัติของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล	 ค.ศ.	 1982	 โดยในช่วงท่ีผ่านกรม

ทรัพยากรธรณีในฐานะที่เป็นหน่วยงานปฏิบัติการร่วมจึงได้ส่งผู้แทนเข้าเป็นอนุกรรมการในคณะ

อนุกรรมการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรไม่มีชีวิตให้สอดคล้องกับอนุสัญญา

สหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล	ค.ศ.	1982

กรมป่�ไม้

	 กรมป่าไม้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 เป็นหน่วยงานหลักในการบริหาร

จัดการและก�าหนดนโยบายเกี่ยวกับป่าไม้ของประเทศ	โดยมีอ�านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

	 1.	ป้องกันรักษาป่าควบคุมดูแล	 จัดท�าแผนกลยุทธ์ในการป้องกันการบุกรุกท�าลายป่า	 และ

การกระท�าผิดในพื้นที่ป่าไม้	ตามระเบียบกฎหมายป่าไม้

	 2.	วางแผน	และประสานงานเกี่ยวกับการปลูกป่าเพื่อการฟื้นฟูสภาพป่า	และระบบนิเวศ

27	กรมทรพัยากรธรณ.ี	วสัิยทศัน์ พนัธกจิ ภำรกจิหลกัและกลยทุธ์.	วนัทีค้่นข้อมลู	25	มกราคม	2558,	จากเว็บไซต์	

http://www.dmr.go.th/main.php?filename=vision
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	 3.	ส่งเสริมชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการปลูกป่า	 การจัดการป่าชุมชน	 และการปลูกสร้าง

สวนป่าเชิงเศรษฐกิจ

	 4.	อนุรักษ์	คุ้มครอง	ดูแลรักษา	และจัดการให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้และการอนุญาต

ที่เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากไม้อุตสาหกรรม	ที่ดินป่าไม้	และผลิตผลป่าไม้

	 5.	ศึกษา	ค้นคว้า	วิจัย	และพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับป่าไม้	ผลิตผลป่าไม้และผลิตภัณฑ์ไม้

	 6.	ปฏบิตักิารอืน่ใดตามทีก่ฎหมายก�าหนด	หรือตามท่ีกระทรวง	หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย28

	 แม้จะดเูหมอืนว่ากรมป่าไม้มไิด้มหีน้าทีเ่กีย่วข้องกบัการด�าเนนิการตามอนสุญัญาสหประชาชาติ

ว่าด้วยกฎหมายทะเล	ค.ศ.	1982	แต่ในความเป็นจริงแล้ว	กรมป่าไม้ถือเป็นหน่วยงานปฏิบัติการร่วม

ในการด�าเนินงานให้เป็นไปตามบทบัญญัติของอนุสัญญาฯ	 ดังนั้นกรมป่าไม้จึงต้องด�าเนินงานและ

พิจารณาปรับปรุงแก้ไขกฎหมายภายในของตนให้มีความสอดคล้องกับบทบัญญัติของอนุสัญญาฯ	 

ซึง่กฎหมายทีก่รมป่าไม้ควรพจิารณาปรับปรงุแก้ไข	ได้แก่	พ.ร.บ.ป่าไม้	พ.ศ.	2484,	พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ	

พ.ศ.	 2507	 และ	พ.ร.บ.สวนป่าพ.ศ.	 2535	 เป็นต้น	 โดยในปัจจุบันร่าง	 พ.ร.บ.สวนป่า	 (ฉบับท่ี	 ...)	

พ.ศ.	 ...	 ได้ผ่านความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้ว	 และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เพื่อให้มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่	26	พฤษภาคม	พ.ศ.	2558

กรมอุทย�นแห่งช�ติ	สัตว์ป่�	และพันธุ์พืช

	 กรมอุทยานแห่งชาติ	 สัตว์ป่า	 และพันธุ์พืชกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม	 

เป็นหน่วยงานท่ีด�าเนนิภารกจิเก่ียวกบัการอนรุกัษ์	ส่งเสรมิและฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาติ	สตัว์ป่า	และ

พันธุ์พืช	โดยมีพันธกิจดังต่อไปนี้

	 1.	อนุรักษ์	คุ้มครอง	และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า

	 2.	วิจัย	พัฒนา	และให้บริการด้านวิชาการ

	 3.	บริหารจดัการทรพัยากรป่าไม้และสตัว์ป่าโดยการมส่ีวนร่วมบนพ้ืนฐานเทคโนโลยทีีเ่หมาะสม

	 4.	ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน29

28	กรมป่าไม้.	วิสัยทัศน์กรมป่ำไม้.	 วันท่ีค้นข้อมูล	 25	 มกราคม	 2558,	 จากเว็บไซต์	 http://www.forest.go.th/

index.php?option=com_content&view=article&id=405&Itemid=414
29	กรมอทุยานแห่งชาต	ิสตัว์ป่า	และพนัธุพ์ชื.	วสิยัทศัน์และพนัธกจิ.	วนัทีค้่นข้อมลู	25	มกราคม	2558,	จากเวบ็ไซต์		

http://www.dnp.go.th/nation_index/dnpview.pdf



รองศาสตราจารย์ ดร.โสภารัตน์ จารุสมบัติ

อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 กับการด�าเนินงานของประเทศไทย    53

	 จากพันธกิจดังกล่าว	 ท�าให้กรมอุทยานแห่งชาติ	 สัตว์ป่า	 และพันธุ์พืชในฐานะหน่วยงาน 

ปฏิบัติการร่วมมีความเกี่ยวข้องกับการด�าเนินการตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล	

ค.ศ.	1982	ในด้านการอนรุกัษ์และการจดัการทรพัยากรมชีวีติในทะเลหลวง	และการคุม้ครองและรกัษา

สิง่แวดล้อมทางทะเล	ดงันัน้กรมอทุยานแห่งชาต	ิสตัว์ป่า	และพนัธุพื์ชจงึต้องด�าเนนิงานและพิจารณา

ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายภายในของตนให้มีความสอดคล้องกับบทบัญญัติของอนุสัญญาฯ	ซึ่งกฎหมาย

ทีก่รมอทุยานแห่งชาต	ิสตัว์ป่า	และพนัธุพ์ชืควรพจิารณาปรบัปรงุแก้ไข	ได้แก่	พ.ร.บ.อทุยานแห่งชาต	ิ

พ.ศ.	2504,	พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ	พ.ศ.	2507	และ	พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า	พ.ศ.2535	

(แก้ไขเพิ่มเติม	 ฉบับท่ี	 2	 พ.ศ.2546)	 เป็นต้น	 โดยในปัจจุบัน	 พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า	 

(ฉบับที่	3)	พ.ศ.	2557	เป็นกฎหมายที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมเสร็จเรียบร้อยแล้ว

สำ�นักง�นอัยก�รสูงสุด

	 ส�านกังานอยัการสงูสดุเป็นองค์กรตามรฐัธรรมนญู	มหีน้าทีเ่กีย่วกบัการด�าเนนิคดีอาญาคดีแพ่ง	

และให้ค�าปรึกษาด้านกฎหมายแก่รัฐบาลและหน่วยงานของรัฐ	โดยมีพันธกิจดังต่อไปนี้

	 1.	เสริมสร้างการอ�านวยความยุติธรรมทางอาญา	 การบังคับใช้กฎหมายในการอ�านวยความ

ยุติธรรมแก่ประชาชนด้วยความเที่ยงธรรม

	 2.	ธ�ารงรักษาและพัฒนาระบบและกลไกในการรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน

	 3.	พัฒนางานด้านสิทธิมนุษยชนและการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนชาวไทย	 

ทั้งในและนอกประเทศตามหลักกฎหมายสากล

	 4.	สร้างและพฒันาเครือข่ายความร่วมมอืทางกฎหมายและทางอาญากบัองค์กรหรอืหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ

	 5.	พัฒนากฎหมาย	พัฒนางานวิจัย	และพัฒนาการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ

	 6.	ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรบุคคลทุกระดับ	 ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีขีดสมรรถนะสูง	

โดยมีเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมส�าหรับการบริหารองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล30

 เป็นที่ทราบกันดีว่ามิติหนึ่งของการด�าเนินการเพ่ือให้เป็นไปตามบทบัญญัติของอนุสัญญา

สหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล	ค.ศ.	1982	ก็คือ	การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายภายใน	ด้วยเหตุนี้	

ส�านักงานอัยการสูงสุดในฐานะที่เป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายของรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐ 

30	ส�านกังานอยัการสงูสดุ.	วสิยัทศัน์/พนัธกิจ/ยุทธศำสตร์.	วนัทีค้่นข้อมลู	25	มกราคม	2558,	จากเวบ็ไซต์	http://

www.ago.go.th/vision.php
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เช่นเดยีวกับส�านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาจงึมคีวามเกีย่วข้องกบัการด�าเนนิการเพือ่ให้เป็นไปตาม

บทบญัญตัขิองอนสุญัญาฯ	โดยทีผ่่านมาส�านกังานอยัการสูงสุดในฐานะท่ีเป็นหน่วยงานปฏิบติัการร่วม

ได้เข้าร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการกฎหมายทะเลและเขตทางทะเลของประเทศไทย	และยงัส่ง

ผู้แทนเข้าร่วมเป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบังคับ

ให้เป็นไปตามกฎหมายให้สอดคล้องกับอนสุญัญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล	ค.ศ.	1982	อกีด้วย

 
หน่วยง�นประส�นก�รปฏิบัติก�ร:	ศรชล.

ศูนย์ประส�นก�รปฏิบัติในก�รรักษ�ผลประโยชน์ของช�ติท�งทะเล	(ศรชล.)

	 ศนูย์ประสานการปฏบิตัใินการรกัษาผลประโยชน์ของชาตทิางทะเล	(ศรชล.)	จดัตัง้ขึน้เมือ่วนัที	่

9	มกราคม	พ.ศ.	2540	โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานงานต่างๆ	เกี่ยวกับกิจการ

ทางทะเลในทุกๆ	 ด้าน	 เพื่อให้การปฏิบัติเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน	 ไม่เกิดความซ�้าซ้อนในการปฏิบัต ิ

และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันอย่างต่อเนื่อง	 โดยมีกองทัพเรือเป็นศูนย์กลางในการประสาน

การปฏิบัติ	และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทางทะเล	ซึ่งมีอยู่ถึง	18	หน่วยงานร่วมปฏิบัติงาน

	 ศรชล.	ขึ้นตรงต่อสภาความมั่นคงแห่งชาติ	มีพื้นที่ปฏิบัติการกว่า	300,000	ตารางกิโลเมตร	

และรบัผดิชอบชายฝ่ังยาวรวมกว่า	2,700	กิโลเมตร	ครอบคลมุพืน้ทีท่างทะเลของไทยทัง้หมด	โดยแบ่ง

พืน้ทีป่ฏบิตักิารออกเป็น	3	เขต	ตามพืน้ทีร่บัผดิชอบของกองเรือภาค	ซ่ึง	ศรชล.	มอี�านาจหน้าที	่ดังนี้

	 1.	ประสานการปฏบัิตกิบัหน่วยงานต่างๆ	ในการป้องกนัและปราบปรามการกระท�าผดิกฎหมาย

ในทะเล	ตลอดจนกิจกรรมทางทะเลอื่นๆ	ในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล

	 2.	ประสานการปฏบิตัใินระดบันโยบายกับคณะกรรมการอ�านวยการและประสานการปฏิบตัิ

ตามนโยบายความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล	(อปท.)	และส่วนราชการต่างๆ

	 3.	รวบรวมข้อมูลข่าวสารต่างๆ	และกระจายข่าวให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ

	 4.	ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ	 ด�าเนินการประชาสัมพันธ ์

การด�าเนินการของ	ศรชล.	และหน่วยงานปฏิบัติต่างๆ	อย่างต่อเนื่อง

	 5.		ควบคมุการปฏบิตัขิองศนูย์ประสานการปฏบัิติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

เขต	(ศรชล.เขต)	ซึ่งเป็นหน่วยปฏิบัติงาน

	 6.	ปฏิบัติตามแผนและงานพิเศษอื่นๆ	ตามที่	สมช.	และรัฐบาลมอบหมาย31

31	ศนูย์ประสานการปฏบิตัใินการรกัษาผลประโยชน์ของชาตทิางทะเล.	ควำมเป็นมำและหน้ำที ่ศรชล.	วนัทีค้่นข้อมลู	

3	มกราคม	2559,	จากเว็บไซต์	http://www.civil.navy.mi.th/sornchon/sonchon001.html
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อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 กับการด�าเนินงานของประเทศไทย    55

 และจากการท่ีประเทศไทยประสบปัญหาการท�าประมงผดิกฎหมายและปัญหาแรงงานต่างด้าว	

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีค�าสั่งจัดต้ังศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการท�าการประมง 

ผิดกฎหมาย	(ศปมผ.)	ขึ้นมา	เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว	ซึ่งจะได้อธิบายดังต่อไปนี้

ศนูย์บญัช�ก�รแก้ไขปัญห�ก�รทำ�ก�รประมงผดิกฎหม�ย	(ศปมผ.)	(Command	Center	for	Combating	

Illegal	Fishing:	CCCIF)

	 ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการท�าการประมงผิดกฎหมาย	 หรือ	 ศปมผ.จัดตั้งขึ้นตามค�าสั่ง

หวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาตท่ีิ	10/2558	เรือ่ง	การแก้ไขปัญหาการท�าการประมงผดิกฎหมาย	

ขาดการรายงาน	และไร้การควบคุม	ลงวันที่	28	 เมษายน	พ.ศ.	2558	โดยเป็นศูนย์เฉพาะกิจขึ้นกับ

นายกรัฐมนตรแีละมผีูบ้ญัชาการทหารเรอืเป็นผูบ้ญัชาการศนูย์บญัชาการแก้ไขปัญหาการท�าการประมง

ผิดกฎหมาย	(ผบ.ศปมผ.)

	 ศปมผ.มีโครงสร้างการปฏิบัติการคือ	 มีคณะกรรมการนโยบายแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย ์

และการท�าประมงผิดกฎหมายซึ่งจัดตั้งข้ึนตามค�าสั่งส�านักนายกรัฐมนตรีที่	 52/2558	 ลงวันท่ี	 18	

กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2558	ท�าหน้าที่ก�าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในระดับรัฐบาลและกองทัพเรือ	

และศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล	 (ศรชล.)	 ท�าหน้าที่เป็น 

หน่วยงานหลกัของ	ศปมผ.	ในการปฏิบัตกิารทางทะเลและชายฝ่ัง	และปฏบิตังิานร่วมกบัหน่วยงานอืน่

ที่เกี่ยวข้อง

	 ภารกจิส�าคญัของ	ศปมผ.	คือ	การก�าหนดให้มศีนูย์ควบคมุการแจ้งเรอืเข้า-ออก	(Port	In-Port	

Out	Controlling	Center)	และศูนย์ให้บริการและอ�านวยความสะดวกแก่เรือประมงแบบเบ็ดเสร็จ	

(Fishing	One	Stop	Service)	ประจ�าในแต่ละจังหวัดชายทะเล	และเพื่อให้การท�างานเป็นไปอย่าง 

บูรณาการและการแก้ปัญหาประสบผลส�าเร็จเร็วที่สุด	 ศปมผ.	 ได้รวบรวมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 เช่น	

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 กระทรวงคมนาคม	 กระทรวงมหาดไทย	 กระทรวงแรงงาน	 ส�านักงาน

ต�ารวจแห่งชาติเข้ามาท�างานร่วมกันด้วย32

32	ศนูย์บญัชาการแก้ไขปัญหาการท�าการประมงผิดกฎหมาย.	เกีย่วกบัเรำ.	วนัทีค้่นข้อมลู	3	มกราคม	2559,	จากเวบ็ไซต์	

http://www.thaistopiuufishing.com/about/cccif
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3.3	 คว�มร่วมมือกับภ�คส่วนอื่นๆ

	 การด�าเนนิงานด้านอนสุญัญาสหประชาชาตว่ิาด้วยกฎหมายทะเล	ค.ศ.	1982	ของหน่วยงาน

ภาครัฐจะเกิดประสิทธิผลสูงสุดได้ต้องอาศัยความร่วมมือกับจากหลายๆ	ภาคส่วน	เช่น	ความร่วมมือ

กับสถาบันการศึกษา,	 ความร่วมมือกับภาคเอกชน	 เป็นต้น	 ดังนั้นการด�าเนินงานด้านอนุสัญญาฯ	 

ของหน่วยงานภาครัฐไทยจึงได้อาศัยความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ	 ซึ่งในช่วงเวลาที่ผ่านมาก็ได้มี

ความร่วมมือต่างๆ	เกิดขึ้น	ได้แก่

	 ความร่วมมือระหว่างส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	 และกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย

(หน่วยงานภาครัฐ)	 ร่วมกับ	 ศ.ดร.ชุมพร	 ปัจจุสานนท์	 อาจารย์ประจ�าคณะนิติศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยัท�าการศกึษาวจิยัในหวัข้อ “กำรศกึษำกระบวนกำรเข้ำเป็นภำคอีนสุญัญำสหประชำชำติ

ว่ำด้วยกฎหมำยทะเล ค.ศ. 1982”

	 ความร่วมมอืระหว่างกรมประมง,	กรมสนธสิญัญาและกฎหมาย,	ส�านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา	

และกรมอุทกศาสตร์	 (หน่วยงานภาครัฐ)	 ร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์ทางทะเลแห่งประเทศไทย	

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	และภาควิชาวทิยาศาสตร์ทางทะเล	คณะประมงมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	

(สถาบันการศึกษา)	ท�าการศึกษาวิจัยในโครงการ	“สถำนกำรณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนำคตของ

ประเทศไทยกับกำรใช้ทะเลอย่ำงยั่งยืน”	 โดยได้รับทุนสนับสนุนจากส�านักงานกองทุนสนับสนุน 

การวิจัย	(สกว.)

	 การจัดเสวนาเรื่อง	 “สิทธิเรือประมงไทยในการผ่านน่านน�้าของรัฐชายฝั่ง	 ตามอนุสัญญา

สหประชาชาตว่ิาด้วยกฎหมายทะเล	ค.ศ.	1982	และการคุม้ครองของรฐับาลไทย	กรณศีกึษา:	เรอื	อ.ศริชิยั

นาวา	 18”	 เมื่อวันที่	 16	 มีนาคม	 พ.ศ.	 2552	 ซ่ึงการจัดเสวนาดังกล่าวก็ถือเป็นการเปิดโอกาสให้ 

ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด�าเนินงานด้านอนุสัญญาฯ	 เพราะเรือ	 อ.ศิริชัยนาวาเป็นเรือของ

เอกชน

	 จะเหน็ได้ว่าการด�าเนินงานด้านอนุสญัญาฯ	ได้เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่างๆ	ทัง้สถาบนัการศกึษา

และภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด�าเนินงานซึ่งถือว่าเป็นแนวทางที่เหมาะสม	 อย่างไรก็ดี	 

ควรเปิดโอกาสให้ภาคประชาสงัคมและประชาชนเข้ามามส่ีวนร่วมในการด�าเนนิงานด้านอนสุญัญาฯ	ด้วย	

เพื่อให้การด�าเนินงานด้านอนุสัญญาฯ	เกิดประโยชน์ต่อทุกฝ่าย
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	 การด�าเนินงานของประเทศไทยภายใต้อนุสัญญาฯ	 ในช่วงเวลาที่ผ่านมา	 มีการด�าเนินงาน

ทั้งในเชิงนโยบายและเชิงวิชาการ	โดยมีการก�าหนดยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาด้านต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง	

มกีารด�าเนนิการเรือ่งการปรบักฎหมายภายในประเทศให้สอดคล้องกบัอนสัุญญาฯ	รวมทัง้มกีารด�าเนินงาน

ด้านการเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับทะเลและข้อมูลต่างๆ	 แก่สาธารณะ	 ดังมีรายละเอียดของการ

ด�าเนินงานต่อไปนี้

4.1	 นโยบ�ยและม�ตรก�รต่�งๆ	หลังก�รเข้�ร่วมเป็นภ�คีอนุสัญญ�ฯ

	 4.1.1	ก�รกำ�หนดยุทธศ�สตร์และแผนพัฒน�ท�งทะเลของไทย

	 	 การก�าหนดยทุธศาสตร์และแผนพฒันาทางทะเลของไทยสามารถแบ่งออกได้	3	ระดบั	

ได้แก่	 ระดับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,	 ระดับนโยบายและยุทธศาสตร์การรักษา

ผลประโยชน์ของชาติทางทะเลของส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ	 (สมช.)	 และนโยบายของ

หน่วยงานระดับปฏิบัติต่างๆ	 เช่น	 กรมประมง,	 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง,	 กรมเจ้าท่า,	

กรมอุทยานแห่งชาตสิตัว์ป่าและพนัธุพ์ชื,	และกรมเช้ือเพลงิธรรมชาติ	เป็นต้น	ซึง่จะได้อธบิายดงัต่อไปนี้

แผนพัฒน�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ

	 	 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตั้งแต่ฉบับที่	 1	 ได้มีการก�าหนดแนวทาง

การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติโดยรวมไว้	 ท้ังนี้ในส่วนของทรัพยากรประมงจะมีนโยบายท่ีระบุ

เฉพาะเจาะจงชดัเจน	เช่น	ในแผนพฒันาเศรษฐกจิแห่งชาตฉิบบัที	่1	มกีารตัง้เป้าหมายท�าผลผลติจาก

การประมงทะเลให้ได้ร้อยละ	88	ในปี	พ.ศ.	2509	และเพิ่มผลผลิตให้ได้ร้อยละ	93	ในปี	พ.ศ.	2514	

ซึ่งตรงกับช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่	 2	 ต่อมาได้มีการก�าหนดเป้าหมาย

การผลิตประมงทะเล	 เป็น	 2.0,	 2.1	 และ	 3.2	 ล้านตัน	 ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ฉบับที่	 4,	 5	 และ	 6	 ตามล�าดับ	 นอกจากนี้	 ช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่	 7	

เป็นต้นมาซึง่เป็นช่วงทีท่รพัยากรการประมงของประเทศไทยประสบกบัภาวะเส่ือมโทรม	จึงท�าให้เกดิ

นโยบายเพือ่การฟ้ืนฟทูรพัยากรประมงในน่านน�า้ข้ึน	ซ่ึงเป็นจุดเปล่ียนทางด้านแนวคดิเร่ืองการจัดการ
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การประมงที่ค�านึงถึงสภาพแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนมากยิ่งขึ้นส�าหรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติฉบับที่	11	(พ.ศ.	2555-2559)	ซึ่งเป็นฉบับปัจจุบันได้วางระบบการบริหารจัดการทรัพยากร

ทางทะเลและชายฝั่ง	 โดยพัฒนาระบบการจัดการร่วมในการจัดการทรัพยากรชายฝั่ง	 และผลักดัน

ยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล	 เพื่อการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและการท�าประมงชายฝั่ง

อย่างยั่งยืน

	 	 นโยบ�ยและยทุธศ�สตร์ก�รรักษ�ผลประโยชน์ของช�ตทิ�งทะเลของสำ�นกัง�นสภ�คว�มมัน่คง

แห่งช�ติ	(สมช.)

	 	 ส�านักงานสภาความมัน่คงแห่งชาต	ิ(สมช.)	ได้จดัท�านโยบายและยทุธศาสตร์การรกัษา

ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล	 ตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 2536	 โดยคณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบ	 และ 

แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลตามแผนต่างๆ	จนถึงปัจจุบัน	ได้แก่

	 	 (1)	นโยบายและยุทธศาสตร์การรกัษาผลประโยชน์ของชาตทิางทะเล	พ.ศ.	2536-2542

	 	 (2)	นโยบายความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล	พ.ศ.	2542-2546

	 	 (3)	นโยบายความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล	พ.ศ.	2548-2552

	 	 (4)	แผนความมัน่คงแห่งชาติทางทะเล	(พ.ศ.	2558-2564)	ซ่ึงปรับปรุงจากยทุธศาสตร์

ความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล	(พ.ศ.	2558-2562)	โดยประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์	6	ประการ	

ได้แก่	(1)	การพัฒนาศกัยภาพความมัน่คงของชาติทางทะเล	(2)	การคุม้ครองการใช้ประโยชน์จากทะเล	

(3)	 การสร้างความสงบเรียบร้อย	 และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทะเล	 (4)	 การสร้างความสมดุล 

และยั่งยืนของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเล	 (5)	 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	 องค์ความรู้และ

ความตระหนักรูค้วามส�าคญัของทะเล	และ	(6)	การบริหารจัดการผลประโยชน์ของชาติทางทะเลของ

องค์กรของรัฐ

  นโยบ�ยของหน่วยง�นระดับปฏิบัติ

  นโยบำยประมงแห่งชำติ	 มีกรมประมง	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้ดูแล 

รับผิดชอบโดยตรง	 ส�าหรับนโยบายด้านการประมงนั้นมีการก�าหนดไว้ตั้งแต่ก่อนมีการใช้แผนพัฒนา

เศรษฐกจิแห่งชาต	ิฉบับที	่1	จนกระทัง่ปัจจบัุนซึง่เป็นแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต	ิฉบบัที	่11	

ก็ได้มีการก�าหนดนโยบายด้านการประมงไว้อย่างชัดเจน	ปัจจุบันกรมประมงได้เร่ิมพิจารณาด�าเนิน

มาตรการจัดการทรัพยากรประมงแนวใหม่ตามหลักการของกฎหมายประมงฉบับใหม่	 โดยมุ่งเน้นถึง

การประกอบอาชพีการท�าการประมง	การใช้ทรพัยากรสตัว์น�า้ให้เหมาะสมและก�าหนดหลกัการเก่ียวกบั
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การพัฒนาความเป็นอยู่ของชาวประมงทั้งหมด	 โดยจัดท�าร่างพระราชบัญญัติการประมงฉบับใหม่	 

ซึ่งในปัจจุบันร่าง	พ.ร.บ.การประมง	ฉบับใหม่อยู่ในขั้นตอนการประกาศในราชกิจจานุเบกษา	เพื่อให้

มีผลใช้บังคับ	 นอกจากนี้	 ในปัจจุบันยังมีการด�าเนินการจัดท�าแผนแม่บทในการจัดการประมงทะเล

ของไทยอีกด้วย

  แผนแม่บทกำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเล 

และชายฝั่ง	 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 เป็นหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบโดยตรง 

ในเขตพื้นที่ทางทะเล	ได้ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ	เช่น	ส�านักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม	 มหาวิทยาลัยต่างๆ	 เป็นต้น	 ท�าการศึกษาวิจัยและจัดท�านโยบายการบริหารจัดการ

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งโดยจ�าแนกตามประเภททรัพยากร	ดังนี้

	 	 (1)	ป่าชายเลน	 นโยบายท่ีเกี่ยวข้องกับทรัพยากรป่าชายเลน	 เช่น	 นโยบายด้านการ

คุ้มครองระบบนิเวศป่าชายเลน	 นโยบายด้านการฟื้นฟูป่าชายเลน	 นโยบายด้านการให้ความรู้และ 

ฝึกอบรมเพื่อให้ตระหนักถึงคุณค่าของป่าชายเลน	และนโยบายด้านการวิจัยป่าชายเลน	เป็นต้น

	 	 (2)	ปะการัง	ก็จะมีการก�าหนดนโยบายการจัดการปะการังไว้เพื่อเป็นแนวทางในการ

บริหารจัดการทรัพยากรปะการัง

	 	 (3)	หญ้าทะเล	จะใช้นโยบายและแผนทีเ่กีย่วกบัการบรหิารจดัการหญ้าทะเลโดยอ้อม	

กล่าวคือ	จะใช้นโยบายการจัดการทรัพยากรโดยรวม	 เช่น	นโยบาย	มาตรการ	และแผนการอนุรักษ์

และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน	พ.ศ.	2546-2550	เป็นต้น

	 	 นอกจากนี้	 ยังมีแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลหลายแผนท่ีมิได้ระบุไว้

เป็นการเฉพาะว่าเป็นแผนส�าหรบัการบรหิารจดัการทรัพยากรทางทะเลชนดิใดโดยเฉพาะ	เช่น	นโยบาย

สิ่งแวดล้อมท่ีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ	 แนวทางการพัฒนาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	

นโยบายและแผนส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ	 แผนจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

ทั้งระดับประเทศและระดับจังหวัด	เป็นต้น

  นโยบำยกำรจัดกำรด้ำนกำรขนส่งและพำณิชยนำวี กรมเจ้าท่า	กระทรวงคมนาคม	

ได้ก�าหนดนโยบายการจัดการด้านการขนส่งและพาณิชยนาวีเพื่อให้มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

การขนส่งทางน�้าในเชิงยุทธศาสตร์ในฐานะปัจจัยผลักดันในการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและ

การสร้างความเข้มแข็งของพื้นที่	เพื่อเชื่อมโยงความต้องการระบบการขนส่งจากประเทศเพื่อนบ้าน
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  แผนแม่บทกำรจัดกำรพ้ืนทีอ่ทุยำนแห่งชำต	ิกรมอทุยานแห่งชาตสิตัว์ป่าและพนัธุพ์ชื

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม	ได้จดัให้มกีารศกึษาเพือ่จัดท�าแผนแม่บทการจดัการพืน้ที่

อุทยานแห่งชาติและแผนยุทธศาสตร์การจัดการพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติซ่ึงรวมไปพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติ

ทางทะเลเข้าไว้ด้วย

  นโยบำยกำรสร้ำงและรักษำควำมมัน่คงในกำรจดัหำเชือ้เพลงิธรรมชำต	ิกรมเชือ้เพลงิ

ธรรมชาต	ิกระทรวงพลงังาน	มนีโยบายในการสร้างและรกัษาความมัน่คงในการจดัหาเชือ้เพลงิธรรมชาต	ิ

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการจัดหาแหล่งเชื้อเพลิงธรรมชาติในประเทศและพ้ืนที่พัฒนาร่วม	 และ

ส่งเสริมการจัดหาเชื้อเพลิงธรรมชาติในพื้นท่ีอื่นๆ	 ในต่างประเทศรวมไปถึงการจัดหาแหล่งเช้ือเพลิง

ธรรมชาติในทะเลด้วย33

	 	 จะเหน็ได้ว่านโยบายเกีย่วกบัการรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลของประเทศไทย

มคีวามครอบคลุมรอบด้าน	และมีหน่วยงานทีร่บัผิดชอบในแต่ละด้านอย่างชดัเจน	อย่างไรก็ดี	หน่วยงาน

ที่เก่ียวข้องกับการรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลก็ยังขาดการท�างานร่วมกันอย่างบูรณาการ 

อยู่มาก	 และนโยบายเหล่านี้ยังขาดมิติในด้านการพัฒนากฎหมายภายในให้สอดคล้องกับกฎหมาย

ระหว่างประเทศ	 ท�าให้การด�าเนินงานเพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลกระท�าได้ไม่เต็มที ่

ตามสิทธิที่พึงมี	 จึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องน�านโยบายเกี่ยวกับการรักษา

ผลประโยชน์แห่งชาตทิางทะเลของประเทศมาทบทวนเสยีใหม่	เพือ่ให้การรกัษาผลประโยชน์ของชาติ

ทางทะเลมีประสิทธิผลสูงสุด

4.2	 ก�รพัฒน�และปรับกฎหม�ยภ�ยในของประเทศ

	 ในปัจจุบันการพัฒนาและการปรับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย

กฎหมายทะเล	 ค.ศ.	 1982	 ก�าลังด�าเนินการอยู่อย่างต่อเนื่อง	 โดยมีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย	

กระทรวงการต่างประเทศเป็นหน่วยประสานงานหลักกับส่วนราชการเพื่อให้การพัฒนาและการปรับ

กฎหมายภายในประเทศเป็นไปอย่างมปีระสทิธผิล	จากการพัฒนาและการปรับกฎหมายทีผ่่านมาท�าให้

มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอนุสัญญาฯ	 เกิดข้ึนหลายฉบับ	 ทั้งกฎหมายที่มีผลใช้บังคับแล้วและส่วนที่ 

ยังเป็นร่างกฎหมายที่อยู่ในกระบวนการพิจารณาขั้นต่างๆ	อยู่	ซึ่งจะได้สรุปออกมาในตารางที่	1	ดังนี้

33	โครงการสถานการณ์ปัจจบุนัและแนวโน้มในอนาคตของประเทศไทยกบัการใช้ทะเลอย่างยัง่ยนื.	นโยบำยกำรรกัษำ

ผลประโยชน์แห่งชำติทำงทะเลของประเทศไทย.	 วันท่ีค้นข้อมูล	 10	 กุมภาพันธ์	 2558,	 จากเว็บไซต์	 http://

marinepolicy.trf.or.th/benefit_nation_sub4.html
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ตำรำงที่ 1 แสดงสถานภาพของกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกับอนสัุญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล	

ค.ศ.	1982	ในปัจจุบัน34

ล�ำดับ ชื่อกฎหมำย หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก สถำนภำพในปัจจุบัน

1 พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมพระราชก�าหนดพิกัด

อัตราศุลกากร	พ.ศ.	2530	(ฉบับที่	8)	

พ.ศ.	2557

กรมศุลกากร มีผลใช้บังคับแล้ว

2 พ.ร.บ.ศุลกากร	(ฉบับที่	21)	พ.ศ.	2557 กรมศุลกากร มีผลใช้บังคับแล้ว

3 พ.ร.บ.ศุลกากร	(ฉบับที่	22)	พ.ศ.	2557 กรมศุลกากร มีผลใช้บังคับแล้ว

4 พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า	(ฉบับที่	3)	

พ.ศ.	2557

กรมอุทยานแห่งชาติ	สัตว์ป่า	

และพันธุ์พืช	และกรมประมง

มีผลใช้บังคับแล้ว

5 พ.ร.บ.ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากร

ทางทะเลและชายฝั่ง	พ.ศ.	2558

กรมทรัพยากรทางทะเลและ

ชายฝั่ง

มีผลใช้บังคับแล้ว

6 พ.ร.บ.การประมง	พ.ศ.	2558 กรมประมง มีผลใช้บังคับ	และถูก

ยกเลิกโดยมาตรา	3	

แห่ง	พ.ร.ก.การประมง	

พ.ศ.	2558

7 พ.ร.บ.สวนป่า	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2558 กรมป่าไม้ มีผลใช้บังคับแล้ว

8 พ.ร.ก.การประมง	พ.ศ.	2558 กรมประมง มีผลใช้บังคับแล้ว

 จากตารางที่	 1	 จะเห็นได้ว่ามีกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับอนุสัญญาฯ	 จ�านวน	 8	 ฉบับท่ีมีผลใช้

บังคับแล้ว	อันได้แก่	พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมพระราชก�าหนดพิกัดอัตราศุลกากร	พ.ศ.	2530	(ฉบับที่	8)	

พ.ศ.	 2557,	 พ.ร.บ.ศุลกากร	 (ฉบับที่	 21)	 พ.ศ.	 2557,	 พ.ร.บ.ศุลกากร	 (ฉบับที่	 22)	 พ.ศ.	 2557,	

พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า	(ฉบับที่	3)	พ.ศ.	2557,	พ.ร.บ.ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากร

ทางทะเลและชายฝ่ัง	พ.ศ.	2558,	พ.ร.บ.การประมง	พ.ศ.	2558,	พ.ร.บ.สวนป่า	(ฉบบัท่ี	2)	พ.ศ.	2558	

และ	พ.ร.ก.การประมง	พ.ศ.	2558

	 นอกจากนี้	 ในช่วงเวลาที่ผ่านมา	 มีงานศึกษาวิจัยที่เก่ียวข้องกับอนุสัญญาสหประชาชาต ิ

ว่าด้วยกฎหมายทะเล	ค.ศ.	1982	หรือสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับทะเลฉบับอื่นๆ	เช่น	

อนุสญัญาระหว่างประเทศว่าด้วยการปราบปรามการกระท�าอนัมชิอบด้วยกฎหมายต่อความปลอดภยั

ในการเดินเรือทางทะเล	 ค.ศ.	 1988	 หรืออนุสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับกฎหมายพาณิชยนาวี	

34	ส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.	พระรำชบัญญัติที่ผ่ำนกำรพิจำรณำของสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ.	 วันที่

ค้นข้อมูล	5	มกราคม	2559,	จากเว็บไซต์	http://library2.parliament.go.th/giventake/nlalaw2557.html
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ซึง่ถอืเป็นอกีแนวทางหน่ึงในการพฒันาและการปรับกฎหมายทีเ่ก่ียวข้องกบัอนสัุญญานัน้	แม้จะไม่ค่อย

เป็นทีแ่พร่หลายนกั	แต่กย็งัพอทีจ่ะสามารถสบืค้นหางานศกึษาวจิยัเหล่านัน้ได้อยูบ้่าง	และเมือ่น�างาน

ศึกษาวิจัยเหล่านั้นมาพิจารณาก็จะสามารถแบ่งการศึกษาวิจัยออกได้เป็น	2	ด้าน	ได้แก่	(1)	งานวิจัย

ด้านการอนุวัติการกฎหมาย	 และ	 (2)	 งานวิจัยด้านผลกระทบและการแก้ไขปัญหา	 โดยจะได้อธิบาย

ดังต่อไปนี้

	 ง�นวิจัยด้�นก�รอนุวัติก�รกฎหม�ย

	 ในงานศึกษาวิจัยด้านการอนุวัติการกฎหมายหรือการพัฒนากฎหมายนั้น	 มักท�าศึกษา 

โดยการน�าสนธิสัญญาระหว่างประเทศมาพิจารณาเฉพาะด้าน	 แล้วจึงเสนอแนวทางในการอนุวัต ิ

การกฎหมายภายใน	 ดังที่	 คุณาชา	 ไชยชุมพร	 ได้เสนอแนวทางในการอนุวัติการกฎหมายภายใน 

ของไทยที่เกี่ยวกับการคุ้มครองและรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเลตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย

กฎหมายทะเล	ค.ศ.	1982	ในงานวจิยัชือ่ “แนวทำงกำรอนุวตักำรกฎหมำยไทยเก่ียวกับกำรคุม้ครอง

และรักษำสิ่งแวดล้อมทำงทะเลตำมอนุสัญญำสหประชำชำติว่ำด้วยกฎหมำยทะเล ค.ศ. 1982” 

ไว้ว่าแนวทางในการอนุวัตการกฎหมายไทยเกี่ยวกับการคุ้มครองและรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเล 

ตามอนสุญัญาฯ	ท่ีเกีย่วข้องกบัการป้องกนั	การลด	และการควบคมุภาวะมลพษิทางทะเลได้แบ่งภาวะ

มลพิษออกเป็น	 4	 ประเภท	 ได้แก่	 (1)	 ภาวะมลพิษจากแหล่งบนบก	 (2)	 ภาวะมลพิษจากกิจกรรม 

ที่พื้นใต้ท้องทะเลภายใต้เขตอ�านาจแห่งชาติ	 (3)	 ภาวะมลพิษจากการทิ้งเท	 และ	 (4)	 ภาวะมลพิษ 

จากเรอื	ซึง่หากประเทศไทยได้ให้สตัยาบนัตามอนสุญัญาฯ	แล้ว	แนวทางในการปรบัปรงุแก้ไขกฎหมาย

ที่เหมาะสมก็คือ	 ประเทศไทยต้องปรับปรุงแก้ไขกฎหมายตามแนวทางที่ได้ก�าหนดไว้ในอนุสัญญาฯ	 

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน	การลด	และการควบคุมภาวะมลพิษทางทะเล	เนื่องจากในปัจจุบัน

ประเทศไทยมกีฎหมายทีเ่กีย่วข้องกับการป้องกัน	การลด	และการควบคมุภาวะมลพิษทางทะเลอยูแ่ล้ว

แต่กระจัดกระจายอยู่ในกฎหมายหลายฉบับ	 และให้อ�านาจแต่ละหน่วยงานราชการในการบังคับใช้

กฎหมายเฉพาะเรื่อง	ส่งผลให้การบังคับใช้กฎหมายขาดความเป็นเอกภาพ	และท�าให้มีปัญหาในการ

คุ้มครองและรักษาส่ิงแวดล้อมทางทะเลรวมทั้งต้องก�าหนดให้มีการบังคับใช้กฎหมายโดยหน่วยงาน

ราชการท่ีเหมาะสม	 เพ่ือให้การป้องกัน	 การลด	 และการควบคุมภาวะมลพิษทางทะเลของไทย 

มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นและมีมาตรฐานระดับเดียวกับมาตรฐานระหว่างประเทศ35

35	คุณาชา	 ไชยชุมพร.	 (2551).	แนวทำงกำรอนุวัตกำรกฎหมำยไทยเกี่ยวกับกำรคุ้มครองและรักษำสิ่งแวดล้อม

ทำงทะเลตำมอนุสัญญำสหประชำชำติว่ำด้วยกฎหมำยทะเล ค.ศ. 1982.	 วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต,	

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
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 ในขณะที่	 อรกานต์	 บุญสุทธิ์	 ได้ท�าการศึกษาแนวทางการตรากฎหมายของประเทศไทย 

เพื่ออนุวัติการก่อนการเข้าเป็นภาคีในอนุสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับกฎหมายพาณิชยนาว	ี 

ในงานวิจัยช่ือ “กำรเข้ำเป็นภำคีในอนุสัญญำระหว่ำงประเทศที่เกี่ยวกับกฎหมำยพำณิชยนำว ี

และแนวทำงกำรตรำกฎหมำยเพื่ออนุวัติกำรของประเทศไทย” โดยได้เสนอไว้ว่าการพัฒนากิจการ 

พาณิชยนาวีของประเทศไทยจ�าเป็นต้องพัฒนาในหลายๆ	 ด้านควบคู่กันไป	 ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนา

ระบบงาน	การพฒันากองเรือพาณชิย์ไทย	การพฒันาท่าเรอื	การพัฒนาบคุลากรทีเ่กีย่วข้อง	และทีส่�าคญั

คือการพัฒนากฎหมายพาณชิยนาวีภายในประเทศเพือ่ให้มคีวามทดัเทยีมกบัประเทศอืน่ๆ	ซึง่การท�าให้

กฎหมายพาณชิยนาวเีป็นไปในรปูแบบดงักล่าวอาจท�าได้โดยการเข้าเป็นภาคแีละ/หรอืการรบัหลกัการ

ของอนุสัญญาระหว่างประเทศท่ีเก่ียวกับกฎหมายพาณิชยนาวี	 ซึ่งส�าหรับประเทศไทยแล้ว	 แนวทาง

ดงักล่าวต้องเผชญิกบัอปุสรรคในแง่ของกฎหมายรฐัธรรมนญู	กล่าวคอื	รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย	

พุทธศักราช	 2550	 มาตรา	 190	 ได้เพิ่มเติมประเภทของหนังสือสัญญาที่ต้องผ่านความเห็นชอบจาก

รัฐสภา	 ซึ่งเป็นการเพิ่มเติมจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 2540	 มาตรา	 224	

เป็นอย่างมากท้ังนีก็้เพือ่ควบคมุไม่ให้ฝ่ายบริหารด�าเนนิการใดๆ	ทีม่ผีลกระทบต่อเศรษฐกจิของประเทศ

โดยปราศจากความเห็นชอบของรัฐสภานั่นเองด้วยเหตุนี้	 การเข้าเป็นภาคีของอนุสัญญาฯ	 จึงต้อง

ด�าเนินการอย่างรอบคอบ	 กล่าวคือ	 ต้องพิจารณาให้ดีว่าอนุสัญญาฯ	 ดังกล่าวอยู่ภายใต้เงื่อนไขของ

มาตรา	190	ตามรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย	พทุธศกัราช	2550	หรอืไม่	เพราะหากอนสุญัญาฯ	

ดังกล่าวอยู่ภายใต้เงื่อนไขของมาตรา	 190	 ก็ต้องผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภา	 แต่หากอนุสัญญาฯ	

ดงักล่าวไม่อยู่ภายใต้เงือ่นไขของมาตรา	190	ฝ่ายบรหิารก็สามารถด�าเนนิการได้ทนัท	ีทัง้นีเ้พือ่เป็นการ

ตัดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ประเทศไทยไม่สามารถด�าเนินการให้มีกฎหมายภายในได้ตาม

พันธกรณีเมื่อเข้าเป็นภาคีของอนุสัญญาฯ	 แล้ว	 ประเทศไทยจึงควรด�าเนินการออกกฎหมายภายใน

ก่อนการเข้าเป็นภาค	ีโดยวธิกีารท่ีประเทศไทยควรน�ามาใช้ในการออกกฎหมายกค็อื	การน�าเอาหลกัการ

ตามอนสุญัญาฯ	มาแปลงรูป	(Transform)	กล่าวคือ	การแปลอนสุญัญาฯ	เป็นภาษาไทยแล้วน�าเข้าสู่

กระบวนการนิตบัิญญตั	ิถึงแม้ว่าวธิกีารดงักล่าวจะไม่รวดเร็วนกั	แต่กเ็ป็นวธิกีารทีจ่ะท�าให้ประเทศไทย

สามารถรับหลักการของอนุสัญญาฯ	 ได้อย่างครบถ้วน	 และสามารถบังคับใช้กฎหมายได้อย่างมี

ประสิทธิภาพเป็นไปตามอนุสัญญาฯ36

36	อรกานต์	บุญสุทธิ์.	(2555).	กำรเข้ำเป็นภำคีในอนุสัญญำระหว่ำงประเทศที่เกี่ยวกับกฎหมำยพำณิชยนำวีและ

แนวทำงกำรตรำกฎหมำยเพื่ออนุวัติกำรของประเทศไทย.	 วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต,	 มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์.
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	 นอกจากนี้ยังมีงานศึกษาวิจัยของนลิน	ญาณศิริภายใต้ชื่อ “มำตรกำรทำงกฎหมำยในกำร

ป้องกนัและควบคมุมลพษิทำงทะเลตำมอนสุญัญำสหประชำชำติว่ำด้วยกฎหมำยทะเล ค.ศ. 1982: 

กรณศีกึษำอ่ำวไทย” ทีไ่ด้น�าเสนอแนวทางในการอนวุติัการกฎหมายภายในของไทย	เพือ่ให้มาตรการ

ทางกฎหมายในการป้องกนัและควบคมุมลพษิทางทะเลตามอนสัุญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมาย

ทะเล	 ค.ศ.	 1982	 ของไทยมีประสิทธิผลสูงสุด	 โดยใช้อ่าวไทยเป็นกรณีศึกษา	 ซ่ึงได้น�าเสนอไว้ว่า	 

การป้องกันและควบคุมมลพิษทางทะเลของไทยให้ได้มาตรฐานตามที่อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย

กฎหมายทะเล	ค.ศ.	1982	ก�าหนดไว้นั้น	ประเทศไทยควรด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายภายใน	

โดยเฉพาะในประเด็นท่ีเกี่ยวกับเขตอ�านาจรัฐ	 อ�านาจหน้าที่ขององค์กร	 และมาตรการทางกฎหมาย 

ในทางอาญาและทางแพ่ง	 เพื่อให้มาตรการทางกฎหมายของไทยมีความสอดคล้องกับอนุสัญญาฯ	 

และเพื่อให้การป้องกันและควบคุมมลพิษทางทะเลในอ่าวไทยประสบความส�าเร็จ	 ประเทศไทยต้อง

อาศัยความร่วมมืออย่างจริงใจจากประเทศท้ังภายในและภายนอกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 

อันจะท�าให้มาตรฐานในการป้องกันและควบคุมมลพิษทางทะเลเกิดความทัดเทียมกันในภูมิภาค	 

และเป็นไปตามความมุ่งหมายของอนุสัญญาฯ37

	 รวมไปถงึงานศกึษาวจิยัเรือ่ง	“กฎหมำยกำรปรำบปรำมกำรกระท�ำอนัมชิอบด้วยกฎหมำย

ต่อควำมปลอดภยัในกำรเดนิเรอืทำงทะเล: ศกึษำแนวทำงกำรพฒันำกฎหมำยไทยในกำรมกีฎหมำย

เฉพำะ”	ของยุทธ์วศิน	สกุลจันทร์	ที่ได้ท�าการศึกษาถึงความจ�าเป็นในการเข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญา

ระหว่างประเทศว่าด้วยการปราบปรามการกระท�าอนัมชิอบด้วยกฎหมายต่อความปลอดภยัในการเดินเรอื

ทางทะเล	ค.ศ.	1988	ของประเทศไทย	พร้อมทัง้ข้อเสนอแนะในการอนวุติัการกฎหมายภายในของไทย	

ไว้ว่า	จากการที่องค์การทะเลระหว่างประเทศมีความกังวลต่อความปลอดภัยของการเดินเรือระหว่าง

ประเทศ	 และตามความมุ่งหมายของกฎบัตรสหประชาชาติ	 กอปรกับหลักปฏิญญาสากลว่าด้วย 

สิทธิมนุษยชนและข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางแพ่งและทางการเมือง	 จึงได้เกิดแนว 

ความคิดที่จะจัดท�าอนุสัญญาเพื่อใช้บังคับในการป้องกันและปราบปรามการกระท�าที่ผิดกฎหมายต่อ

ความปลอดภัยในการเดินเรือทางทะเลที่มีสภาพบังคับระหว่างประเทศขึ้นอนุสัญญาระหว่างประเทศ 

ว่าด้วยการปราบปรามการกระท�าอันมิชอบด้วยกฎหมายต่อความปลอดภัยในการเดินเรือทางทะเล	

ค.ศ.	1988	นัน้	มีวตัถปุระสงค์หลกัเพือ่พฒันาความร่วมมอืระหว่างประเทศในการก�าหนดและบงัคบัใช้

มาตรการที่มีประสิทธิภาพต่อประเทศที่ประกอบกิจการพาณิชยนาวี	 เพ่ือป้องกันและปราบปราม 

37	นลิน	 ญาณศิริ.	 (2538).	มำตรกำรทำงกฎหมำยในกำรป้องกันและควบคุมมลพิษทำงทะเลตำมอนุสัญญำ

สหประชำชำติว่ำด้วยกฎหมำยทะเล ค.ศ. 1982: กรณีศึกษำอ่ำวไทย.	 วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต,	

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
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การกระท�าทีผ่ดิกฎหมายต่อความปลอดภยัในการเดินเรือทางทะเล	โดยได้ก�าหนดวธิกีารและขัน้ตอน

ในการน�าตัวผู้ต้องสงสัยมาเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดี	 นอกจากนี้อนุสัญญาฯ	 ยังมีความพยายาม

สร้างความร่วมมอืระหว่างประเทศในการจดัหามาตรการต่างๆ	เพือ่ใช้ป้องกันการกระท�าทีไ่ม่ชอบด้วย

กฎหมายอีกด้วยส�าหรับประเทศไทยแล้ว	ควรจะเข้าเป็นภาคีของอนุสัญญาฯ	ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ

การป้องกันและปราบปรามการกระท�าท่ีผิดกฎหมายต่อความปลอดภัยในการเดินเรือทางทะเลให้มี

ประสิทธิภาพมากขึ้นและต้องอนุวัตการกฎหมายภายในของตนให้สอดคล้องกับอนุสัญญาฯ	 เพื่อให้

เป็นที่ยอมรับของนานาอารยประเทศ38

 งานศึกษาวิจัยเกี่ยวกับบทบาทของประเทศไทยในการบริหารจัดการมลพิษของสิ่งแวดล้อม

ทางทะเลจากแหล่งบนบกภายใต้กรอบของอนสุญัญาสหประชาชาตว่ิาด้วยกฎหมายทะเล	ค.ศ.	1982	

ของสุชาติ	รัตนวารินทร์ชัยเรื่อง	“มลพิษของสิ่งแวดล้อมทำงทะเลจำกแหล่งบนบก: ศึกษำบทบำท

ของประเทศไทยโดยค�ำนงึถงึกฎเกณฑ์ทีเ่กีย่วข้องในอนสัุญญำสหประชำชำตว่ิำด้วยกฎหมำยทะเล 

ค.ศ. 1982” ทีไ่ด้กล่าวไว้ว่า	อนสุญัญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล	ค.ศ.	1982	เป็นอนสัุญญา

ทีก่ล่าวถงึกรณทีีเ่ก่ียวข้องกบัทะเลอย่างกว้างๆ	รวมไปถงึการป้องกนั	การลด	และการควบคมุภาวะมลพษิ

ทางทะเลจากแหล่งบนบกด้วย	 โดยทะเลควรจะมีความหมายกว้างที่สุดเพ่ือประโยชน์ในการป้องกัน	

การลด	และการควบคุมภาวะมลพิษทางทะเลให้มีประสิทธิภาพสูงสุดทั้งนี้	อนุสัญญาฯ	ได้ก�าหนดให้

รัฐออกกฎหมายและข้อบังคับ	 เพื่อป้องกัน	 ลด	 และควบคุมภาวะมลพิษทางทะเลจากแหล่งบนบก	 

โดยให้ค�านงึถงึลกัษณะเฉพาะของแต่ละประเทศ	กฎเกณฑ์	มาตรฐาน	และแนวปฏิบติัและวิธพิีจารณา

ระหว่างประเทศตามที่ได้ตกลงกันจากการที่รัฐมีพันธกรณีในการคุ้มครองและรักษาสิ่งแวดล้อม 

ทางทะเลไม่ว่าจะอยู่ในเขตอ�านาจของตนหรือไม่	 และไม่เฉพาะรัฐที่เป็นภาคีของอนุสัญญาฯ	 เท่านั้น	

แต่เป็นภาระหน้าทีข่องรฐัทกุรฐั	ดงันัน้	ประเทศไทยจึงมพัีนธกรณใีนการคุม้ครองและรักษาส่ิงแวดล้อม

ทางทะเลด้วย	ทัง้นี	้เพือ่ให้การคุม้ครองและรกัษาสิง่แวดล้อมทางทะเลของประเทศไทยเกดิประสทิธภิาพ

สงูสดุ	ประเทศไทยจงึควรพจิารณา	ปรบัปรงุแก้ไขกฎหมายภายในของตนให้สามารถบงัคบัใช้ในการป้องกนั	

การลด	และการควบคุมภาวะมลพิษทางทะเลให้เพียงพอ	และสอดคล้องกับพันธกรณีในการคุ้มครอง

และรกัษาส่ิงแวดล้อมทางทะเล	นอกจากนี	้รฐัต่างๆ	ในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ควรร่วมมอืกนั

จัดท�าอนุสัญญาระดับภูมิภาคเพื่อป้องกัน	 ลด	 และควบคุมภาวะมลพิษทางทะเล	 โดยเทียบเคียงกับ

แผนปฏิบัติการโลกเพื่อการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทางทะเลจากกิจกรรมบนบก	ค.ศ.	 1995	 (Global	

38	ยุทธ์วศิน	 สกุลจันทร์.	 (2550).	กฎหมำยกำรปรำบปรำมกำรกระท�ำอันมิชอบด้วยกฎหมำยต่อควำมปลอดภัย 

ในกำรเดนิเรอืทำงทะเล: ศกึษำแนวทำงกำรพฒันำกฎหมำยไทยในกำรมีกฎหมำยเฉพำะ.	วทิยานพินธ์นติศิาสตร

มหาบัณฑิต,	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
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Program	of	Action	for	the	Protection	of	the	Marine	Environment	 from	Land	Based	

Activities,	 1995)	 เป็นแม่แบบในการจัดท�าความร่วมมือเพ่ือป้องกัน	 ลด	 และควบคุมภาวะมลพิษ 

ทางทะเลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้39

ง�นวิจัยด้�นผลกระทบและก�รแก้ไขปัญห�

	 ในงานศึกษาวิจัยด้านผลกระทบและการแก้ไขปัญหาจากอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย

กฎหมายทะเล	 ค.ศ.	 1982	 นั้น	 มักท�าการศึกษาผลกระทบเฉพาะด้าน	 แล้วจึงน�าเสนอแนวทาง 

ในการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาที่เกิดขึ้น	 ดังท่ีจุมพต	 สายสุนทรได้อธิบายผลกระทบของอนุสัญญา

สหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล	 ค.ศ.	 1982	 ต่อการท�าประมงของไทย	พร้อมทั้งเสนอแนวทาง 

ในการแก้ไขปัญหาดงักล่าวไว้ในงานวิจยัชือ่	“ผลกระทบของอนสุญัญำสหประชำชำติว่ำด้วยกฎหมำย

ทะเล ปี ค.ศ. 1982 ต่อกำรท�ำประมงน่ำนน�้ำไกลของประเทศไทย”	ไว้ว่าหลังจากที่ประเทศต่างๆ	

ในภูมิภาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ได้ประกาศเขตเศรษฐกจิจ�าเพาะของตนตามอนสุญัญาสหประชาชาติ

ว่าด้วยกฎหมายทะเล	 ค.ศ.	 1982	 ก็ได้ส่งผลกระทบต่อชาวประมงไทยในหลายประการ	 อันได้แก	่

ประการแรก	 คือ	 ท�าให้ประเทศไทยสูญเสียพื้นที่ในการท�าประมงไปเป็นบริเวณกว้าง	 ประการที่สอง	

คือ	ชาวประมงที่เคยออกไปท�าประมงนอกเขตต้องกลับเข้ามาท�าการประมงในเขตน่านน�้าไทย	ท�าให้

เกดิการแข่งขนักนัท�าประมงกบัชาวประมงท่ีท�าประมงอยูแ่ต่เดมิ	รวมทัง้ท�าให้เกดิปัญหาการท�าประมง

เกินขนาดอกีด้วย	และประการสดุท้าย	คอื	ส�าหรับชาวประมงทีย่งัคงท�าประมงในเขตเศรษฐกจิจ�าเพาะ

ของรฐัอืน่โดยมไิด้รบัอนญุาต	กต้็องเสีย่งกบัการถกูจับกมุ	และแม้ว่ารัฐบาลไทยจะพยายามแก้ไขปัญหา

ดังกล่าว	แต่ก็ยังไม่ประสบความส�าเร็จเท่าที่ควร	ซึ่งแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่ควรด�าเนินการก็คือ	

การทบทวนนโยบายทางประมงของไทย	 โดยควรหันมามุ่งเน้นการพัฒนาการท�าประมงในเขตน่าน 

ของไทยเอง40

	 ส่วนชนะพล	 สุทธิพิทักษ์วงศ์	 (2552)	 ได้ท�าการศึกษาวิจัยในหัวข้อ	“แนวทำงหนึ่งในกำร

แก้ไขปัญหำพื้นที่ทับซ้อนทำงทะเลระหว่ำงประเทศไทยกับประเทศกัมพูชำโดยกำรจัดต้ังองค์กร

พัฒนำร่วม”	 ก็ได้เสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลระหว่างประเทศไทยกับ

39	สุชาติ	 รัตนวารินทร์ชัย.	 (2550).	 มลพิษของสิ่งแวดล้อมทำงทะเลจำกแหล่งบนบก: ศึกษำบทบำทของ

ประเทศไทยโดยค�ำนึงถึงกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องในอนุสัญญำสหประชำชำติว่ำด้วยกฎหมำยทะเล ค.ศ. 1982.	

วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต,	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
40	จุมพต	สายสุนทร.	 (2534).	ผลกระทบของอนุสัญญำสหประชำชำติว่ำด้วยกฎหมำยทะเล ปี ค.ศ. 1982 ต่อ

กำรท�ำประมงน่ำนน�้ำไกลของประเทศไทย.	ม.ป.ท.
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ประเทศกัมพูชาไว้อย่างน่าสนใจว่า	 หลังจากที่ประเทศไทยและประเทศกัมพูชาได้ลงนามบันทึก 

ความเข้าใจเพือ่แก้ปัญหาพืน้ทีท่บัซ้อนบรเิวณอ่าวไทย	ท�าให้กรอบในการเจรจาแบ่งออกเป็นสองส่วน	

คอื	ส่วนบนตัง้แต่	11	องศาเหนอืขึน้ไปให้ท�าการก�าหนดเขตแดน	ส่วนบริเวณต้ังแต่	11	องศาเหนือลงมา

ให้ท�าความตกลงพัฒนาร่วมกันเพ่ือแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากร	 ซึ่งควรแบ่งกรอบการเจรจา 

ในการท�าความตกลงพัฒนาพื้นที่ร่วมกันออกเป็น	 7	 เรื่อง	 ได้แก่	 (1)	 การแบ่งปันผลประโยชน	์ 

(2)	การบรหิารจดัการในพืน้ทีพ่ฒันาร่วม	(3)	สทิธขิองผู้รบัสมัปทานเดมิ	(4)	มาตรการเกีย่วกบัการป้องกนั

สิง่แวดล้อม	(5)	 ข้อตกลงเกีย่วกบัการเงนิและภาษี	 (6)	การบงัคบัใช้กฎหมายในพืน้ทีพ่ฒันาร่วม	และ	

(7)	การระงบัข้อพิพาทในพ้ืนทีพ่ฒันาร่วม	เพ่ือให้การท�าความตกลงพฒันาพืน้ท่ีร่วมกนัของประเทศไทย

และประเทศกัมพูชาเกิดประสิทธิภาพสูงสุด	 จึงควรจัดตั้งองค์กรพัฒนาร่วมที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล 

เข้ามาบริหารจัดการพื้นที่	 ส�าหรับอุปสรรคที่จะท�าให้การจัดตั้งองค์กรพัฒนาร่วมเกิดความล่าช้านั้น 

กเ็นือ่งมาจากปัญหาความสมัพนัธ์ของทัง้สองประเทศ	กฎหมายภายในของแต่ละประเทศ	และปัญหา 

ผู้รับสัมปทานเดิม

	 ในขณะที	่ทพิรัตน์	วันวาน	ได้ชีใ้ห้เหน็ถงึข้อจ�ากดัทางกฎหมายเกีย่วกับเสรีภาพในการท�าประมง

ในทะเลหลวง	พร้อมทัง้แนวทางหนึง่ในการจ�ากดัเสรีภาพในการท�าประมงในทะเลหลวงไว้ใน	“ข้อจ�ำกัด

ทำงกฎหมำยเกีย่วกบัเสรีภำพในกำรท�ำประมงในทะเลหลวง” ไว้ว่า	กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วย

การท�าประมงในทะเลหลวงได้วางหลักไว้ว่ารัฐทุกรัฐมีเสรีภาพในการท�าการประมงในทะเลหลวง	 

แต่เสรีภาพดังกล่าวต้องถูกจ�ากัดโดยกฎหมาย	ทั้งในระดับโลก	 ระดับภูมิภาคและระดับอนุภูมิภาค	 

ซึง่ข้อจ�ากดัเหล่านัน้มแีนวโน้มทีจ่ะเพิม่ขึน้เร่ือยๆ	เพ่ือให้การท�าประมงในทะเลหลวงเป็นไปอย่างยัง่ยนื

แต่เนือ่งจากทะเลหลวงมไิด้อยูภ่ายใต้เขตอ�านาจของรัฐหนึง่รัฐใด	การอนรัุกษ์และการจัดการทรัพยากร

มีชีวิตในทะเลหลวงจึงเป็นไปอย่างยากล�าบาก	 จ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ความร่วมมือระหว่างรัฐ

เจ้าของธง	รฐัชายฝ่ัง	และรฐัเจ้าของท่าในการก�าหนดและบงัคบัใช้มาตรการในการอนรุกัษ์และการจดัการ

ทรพัยากรมชีวีติในทะเลหลวงตามกรอบขององค์การจดัการประมงระหว่างประเทศ	ส�าหรบัแนวทางหนึง่

ในการจ�ากัดเสรีภาพในการท�าประมงในทะเลหลวงก็คือการให้รัฐเจ้าของธงและเรือที่ท�าประมง 

ในทะเลหลวงเข้ามามีส่วนร่วมในการก�าหนดมาตรการในการอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรมีชีวิต

ในทะเลหลวง	ซึง่ประเทศไทยในฐานะทีม่เีรอืเข้าไปท�าประมงในทะเลหลวงกค็วรแสดงความรบัผดิชอบ

โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมในการควบคุมเรือประมงของตนให้ปฏิบัติตามมาตรการในการอนุรักษ์และ

การจัดการทรัพยากรมีชีวิตในทะเลหลวงด้วย41

41	ทิพรัตน์	 วันวาน.	 (2551).	ข้อจ�ำกัดทำงกฎหมำยเกี่ยวกับเสรีภำพในกำรท�ำประมงในทะเลหลวง.	 วิทยานิพนธ์

นิติศาสตรมหาบัณฑิต,	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.



68    อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 กับการด�าเนินงานของประเทศไทย

รองศาสตราจารย์ ดร.โสภารัตน์ จารุสมบัติ

	 บรรดางานศึกษาวิจัยเกี่ยวกับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล	 ค.ศ.	 1982	 

หรือสนธิสัญญาระหว่างประเทศท่ีเกี่ยวกับทะเลฉบับอื่นๆ	ที่ได้กล่าวมานั้นต่างก็มีความเกี่ยวข้องกับ

การศกึษาอนสุญัญาสหประชาชาตว่ิาด้วยกฎหมายทะเล	ค.ศ.	1982	กบัการด�าเนนิงานของประเทศไทย

อยูม่ใิช่น้อย	ในแง่ทีว่่า	งานศกึษาวจัิยเหล่านัน้ท�าให้เราเหน็ภาพในการอนวุตักิารกฎหมายภายในชัดขึน้

ว่าควรด�าเนินการไปในทิศทางใด	 กอปรกับได้ทราบถึงผลกระทบและการแก้ไขปัญหาจากผลกระทบ

ว่าควรด�าเนนิการอย่างไร	ซึง่ไม่เพยีงแต่อนสุญัญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล	ค.ศ.	1982	เท่านัน้	

แต่ยังได้เทียบเคียงกับสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับทะเลฉบับอื่นๆ	 เช่น	 อนุสัญญาระหว่าง

ประเทศว่าด้วยการปราบปรามการกระท�าอันมิชอบด้วยกฎหมายต่อความปลอดภัยในการเดินเรือ 

ทางทะเล	ค.ศ.	1988	หรืออนุสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับกฎหมายพาณิชยนาวีอีกด้วย

4.3	 ก�รจัดทำ�ฐ�นข้อมูลและองค์คว�มรู้เกี่ยวกับทะเล

	 ในการจดัท�าฐานข้อมลูและองค์ความรูเ้กีย่วกบัทะเลมหีลายองค์กรท่ีด�าเนินการอยูผ่่านช่องทาง

ต่างๆ	โดยเฉพาะผ่านทางเวบ็ไซต์	(Website)	ไม่ว่าจะเป็นเวบ็ไซต์ฐานข้อมลูความรู้ทางทะเล	(Marine	

Knowledge	Hub)	โดยคณะอนุกรรมการจัดการความรู้เพื่อผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล	(อจชล.)	

จากการสนับสนุนของส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย	(สกว.)	ทาง	http://mkh.in.th/,	เว็บไซต์

โครงการจัดการความรู้เพื่อผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล	 (Knowledge	 Management	 for	 

National	Marine	 Interests	 Project)	 จากการสนับสนุนของส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย	

(สกว.)	ทาง	http://mrpolicy.trf.or.th/,	เวบ็ไซต์โครงการสถานการณ์ปัจจุบนัและแนวโน้มในอนาคต

ของประเทศไทยกับการใช้ทะเลอย่างยั่งยืนจากการสนับสนุนของส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย	

(สกว.)	ทาง	http://marinepolicy.trf.or.th/	และเวบ็ไซต์ส�านกังานกองทุนสนับสนนุการวจิยั	(สกว.)

ทาง	http://www.trf.or.th/	ซึง่เวบ็ไซต์ดงักล่าวเป็นแหล่งรวมของฐานข้อมลูและองค์ความรูเ้กีย่วกบั

ทะเล	โดยจะได้อธิบายดังต่อไปนี้

ฐ�นข้อมูลคว�มรู้ท�งทะเล	(Marine	Knowledge	Hub)

	 ฐานข้อมูลความรู้ทางทะเล	 (Marine	 Knowledge	 Hub)	 เป็นเว็บไซต์ที่จัดท�าขึ้นภายใต้

โครงการจัดการความรู้เพื่อผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล	 จากการสนับสนุนของส�านักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย	 (สกว.)	 โดยมี	 รองศาสตราจารย์	ดร.เผดิมศักดิ์	 จารยะพันธุ์	 เป็นหัวหน้าโครงการ

สามารถเข้าถึงได้ทาง	http://mkh.in.th/	มีวัตถุประสงค์	ดังนี้

	 1.	เพื่อรวบรวมข้อมูลท่ีมีอยู่ในภาพรวมทั้งในอดีตและในปัจจุบัน	 เพื่อให้ทราบถึงสถานภาพ

ของการใช้ประโยชน์ทางทะเลของประเทศ



รองศาสตราจารย์ ดร.โสภารัตน์ จารุสมบัติ

อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 กับการด�าเนินงานของประเทศไทย    69

	 2.	ส่งเสริมการน�าข้อมูลที่มีอยู่ไปใช้ในการวางแผน	 การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล	

และกิจกรรมการใช้ทะเลอย่างยั่งยืนเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของประเทศ

	 3.	เพือ่สร้างเครอืข่ายของหน่วยงานและผูเ้ชีย่วชาญทางทะเลในการเผยแพร่และแลกเปลีย่น

ข้อมูลทางทะเล

	 4.	เพือ่สนบัสนนุการด�าเนนิงานของคณะอนกุรรมการจดัการความรูเ้พือ่ผลประโยชน์แห่งชาติ

ทางทะเล	(อจชล.)

	 5.	เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับทะเลให้แก่ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ42

	 โดยภายในเวบ็ไซต์ฐานข้อมูลความรู้ทางทะเลจะประกอบไปด้วยประเด็นต่างๆ	ทางทะเล	ได้แก่	

(1)	กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัทะเล	(2)	อนสุญัญาระหว่างประเทศ	(3)	ทรพัยากรทางทะเล	(4)	กจิกรรม

การใช้ประโยชน์	 (5)	 สิ่งแวดล้อมทางทะเล	 (6)	 พื้นที่คุ้มครองทางทะเล	 (7)	 ข้อมูลจังหวัดชายทะเล

และ	(8)	หน่วยงานทางทะเล

โครงก�รจัดก�รคว�มรู้เพื่อผลประโยชน์แห่งช�ติท�งทะเล	(Knowledge	Management	for	
National	Marine	Interests	Project)

	 โครงการจดัการความรูเ้พือ่ผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล	(Knowledge	Management	for	

National	Marine	 Interests	 Project)	 เป็นเว็บไซต์ที่จัดท�าขึ้นภายใต้โครงการจัดการความรู้เพ่ือ 

ผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล	 จากการสนับสนุนของส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย	 (สกว.)	

สามารถเข้าถึงได้ทาง	http://mrpolicy.trf.or.th/	มีวัตถุประสงค์	ดังนี้

	 1.	เพือ่ประมวลและสงัเคราะห์องค์ความรูแ้ละสร้างโจทย์วจิยัทีน่�าไปสูก่ารพฒันายทุธศาสตร์

การจัดการผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล

	 2.	เพื่อพัฒนาฐานความรู้ข้อมูลทางทะเล	เพื่อการจัดการและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

	 3.	เพือ่สนบัสนนุการด�าเนนิงานของคณะอนกุรรมการจดัการความรูเ้พือ่ผลประโยชน์แห่งชาติ

ทางทะเล	(อจชล.)43

42	ฐานข้อมูลความรู้ทางทะเล.	วัตถุประสงค์.	วันที่ค้นข้อมูล	9	กุมภาพันธ์	2558,	จากเว็บไซต์	http://mkh.in.th/
43	โครงการจัดการความรู้เพื่อผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล.	วัตถุประสงค์.	 วันท่ีค้นข้อมูล	 9	 กุมภาพันธ์	 2558,	

จากเว็บไซต์	http://mrpolicy.trf.or.th/



70    อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 กับการด�าเนินงานของประเทศไทย

รองศาสตราจารย์ ดร.โสภารัตน์ จารุสมบัติ

 โดยภายในเวบ็ไซต์โครงการจดัการความรูเ้พือ่ผลประโยชน์แห่งชาตทิางทะเลจะประกอบไปด้วย

ประเดน็ต่างๆ	ทางทะเลทีมี่ลกัษณะของข้อมูลคล้ายคลึงกับข้อมลูของเวบ็ไซต์ฐานข้อมลูความรู้ทางทะเล	

ได้แก่	(1)	คณะอนุกรรมการทางทะเลท้ัง	3	ชุด	(2)	อาณาเขตทางทะเล	(3)	กฎหมายทะเล	(4)	อนสุญัญา

ระหว่างประเทศ	 (5)	 ทรัพยากรทางทะเล	 (6)	 กิจกรรมการใช้ประโยชน์	 (7)	 ส่ิงแวดล้อมทางทะเล	 

(8)	พื้นที่คุ้มครองทางทะเล	(9)	ข้อมูลจังหวัดชายทะเล	และ	(10)	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โครงก�รสถ�นก�รณ์ปจัจุบนัและแนวโนม้ในอน�คตของประเทศไทยกับก�รใชท้ะเลอย�่งยัง่ยืน

	 โครงการสถานการณ์ปัจจุบนัและแนวโน้มในอนาคตของประเทศไทยกับการใช้ทะเลอย่างยัง่ยนื

เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลงานวิจัยจากโครงการสถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตของ

ประเทศไทยกับการใช้ทะเลอย่างยั่งยืนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย	

(สกว.)	สามารถเข้าถึงได้ทาง	http://marinepolicy.trf.or.th/	โดยมีวัตถุประสงค์	ดังนี้

	 1.	เพ่ือสรปุประเดน็ปัญหาและผลกระทบทีเ่กดิขึน้จากการใช้ทะเลในด้านต่างๆ	ของประเทศ

	 2.	เพื่อระบุโอกาสและอุปสรรคของประเทศไทยกับการใช้ทะเลอย่างยั่งยืน

	 3.	เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลสนับสนุนการจัดท�ายุทธศาสตร์ทะเลไทย44

 โดยเน้ือหาภายในเวบ็ไซต์โครงการสถานการณ์ปัจจบัุนและแนวโน้มในอนาคตของประเทศไทย

กับการใช้ทะเลอย่างยัง่ยนืจะประกอบไปด้วยประเดน็ต่างๆ	ทางทะเลทีม่ลีกัษณะของข้อมลูคล้ายคลงึ

กับข้อมูลของเว็บไซต์ฐานข้อมูลความรู้ทางทะเลและข้อมูลของเว็บไซต์โครงการจัดการความรู้เพื่อ 

ผลประโยชน์แห่งชาตทิางทะเลได้แก่	(1)	ผลประโยชน์แห่งชาตทิางทะเล	(2)	สถานการณ์ด้านทรพัยากร	

(3)	 สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม	 (4)	 สถานการณ์ด้านการท่องเท่ียว	 (5)	 สถานการณ์ด้านการขนส่ง	

(6)	กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	(7)	ฐานข้อมูลวิชาการ	(8)	กิจกรรมโครงการ	และ	(9)	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำ�นักง�นกองทุนสนับสนุนก�รวิจัย	(สกว.)

	 ฐานข้อมูลและองค์ความรูเ้ก่ียวกบัทะเลทีส่�านกังานกองทนุสนบัสนนุการวจัิย	(สกว.)	จดัท�าขึน้

ภายในเวบ็ไซต์ของส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการวจัิย	(สกว.)	ทาง	http://www.trf.or.th/	นัน้	ไม่มี

การจดัแบ่งหมวดหมูไ่ว้อย่างชดัเจน	ต้องเข้าไปค้นหาข้อมลูจากเวบ็ไซต์ด้วยตนเอง	โดยจากการค้นหา

44	โครงการสถานการณ์ปัจจบุนัและแนวโน้มในอนาคตของประเทศไทยกบัการใช้ทะเลอย่างยัง่ยนื.	เกีย่วกบัโครงกำร: 

วตัถปุระสงค์.	วนัทีค้่นข้อมลู	9	กมุภาพนัธ์	2558,	จากเวบ็ไซต์		http://marinepolicy.trf.or.th/about_project.

html
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ข้อมลูเกีย่วกบัทะเลผ่านทางเวบ็ไซต์ของส�านกังานกองทุนสนบัสนนุการวจัิย	(สกว.)	พบว่ามฐีานข้อมลู

เกี่ยวกับทะเลในเรื่องต่างๆ	ดังต่อไปนี้

	 1.	การศกึษากระบวนการเข้าเป็นภาคอีนสุญัญาสหประชาชาตว่ิาด้วยกฎหมายทะเล	ค.ศ.	1982

	 2.	ผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล	สมดุล	พอเพียง	และยั่งยืน

	 3.	โครงการศกึษาสถานการณ์ปัจจบุนัและแนวโน้มในอนาคตของประเทศไทยกับการใช้ทะเล

อย่างยั่งยืน

	 4.	ผลประโยชน์ทางทะเล

	 5.	สัมภาษณ์พิเศษ:	รศ.ดร.เผดิมศักดิ์	จารยะพันธุ์	มูลค่าจากคุณค่าทะเลไทย

	 6.	7.5	ล้านล้านบาท...จากผลประโยชน์ชาติทางทะเล

	 จะเหน็ได้ว่ามอีงค์กรต่างๆ	จดัท�าฐานข้อมลูและองค์ความรูเ้กีย่วกบัทะเลหลายองค์กร	ซึง่ถอื

เป็นเรื่องดีที่องค์กรต่างๆ	 ให้ความสนใจเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับทะเลแก่สาธารณะมากขึ้นแต่เพื่อให้ 

การเผยแพร่ข้อมูลและองค์ความรู้เกี่ยวกับทะเลเกิดประสิทธิผลสูงสุด	 ผู้วิจัยเห็นว่าองค์กรที่จัดท�า 

ฐานข้อมูลและองค์ความรู้เกี่ยวกับทะเลทั้งหลายควรด�าเนินการดังต่อไปนี้

	 1.	รวบรวมข้อมูลและองค์ความรู้เก่ียวกับทะเลจากเว็บไซต์ต่างๆ	 ไม่ว่าจะเป็นจากเว็บไซต ์

ฐานข้อมลูความรูท้างทะเล,	เวบ็ไซต์โครงการจดัการความรูเ้พือ่ผลประโยชน์แห่งชาตทิางทะเลและจาก

เวบ็ไซต์โครงการสถานการณ์ปัจจบุนัและแนวโน้มในอนาคตของประเทศไทยกบัการใช้ทะเลอย่างยัง่ยนื	

จัดท�าเป็นเว็บไซต์หลักเพียงเว็บไซต์เดียว	 เพื่อลดปัญหาความซ�้าซ้อนของข้อมูล	 ช่วยลดงบประมาณ

ในการจดัท�าเวบ็ไซต์	และง่ายต่อการเข้าถงึของประชาชน	เพราะจากการพจิารณาข้อมลูและองค์ความรู้

เกี่ยวกับทะเลของทั้ง	 3	 เว็บไซต์พบว่ามีข้อมูลหลายส่วนที่ซ�้าซ้อนกันกอปรกับองค์กรที่จัดท�าเว็บไซต์

ก็เป็นองค์กรเดียวกันคือ	เป็นการร่วมมือกันระหว่างคณะอนุกรรมการจัดการความรู้เพื่อผลประโยชน์

แห่งชาติทางทะเล	 (อจชล.)	 กับสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน�้า	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยได้รับ 

การสนับสนุนทุนวิจัยจากส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย	 (สกว.)	 ดังนั้นการรวบรวมข้อมูลและ

องค์ความรูเ้กีย่วกบัทะเลเพือ่จดัท�าเป็นเวบ็ไซต์หลักเพียงเวบ็ไซต์เดียวจึงถือว่าเป็นแนวทางท่ีเหมาะสม

	 2.	ส�าหรับการจัดท�าฐานข้อมูลและองค์ความรู้เก่ียวกับทะเลของส�านักงานกองทุนสนับสนุน

การวิจัย	 (สกว.)	 นั้น	 ควรมีการจัดหมวดหมู่	 (Section)	 ของข้อมูลและองค์ความรู้เกี่ยวกับทะเลไว ้

โดยเฉพาะ	เพื่อให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก

	 3.	ควรมีการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ	(Update)	เพื่อให้ฐานข้อมูลและองค์ความรู้

เกี่ยวกับทะเลมีความเป็นปัจจุบัน	และการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลมีประสิทธิผลสูงสุด
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4.4	 ก�รเผยแพร่คว�มรู้แก่ประช�ชนและบุคล�กรที่เกี่ยวข้อง

	 ในการด�าเนนิการด้านการเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนและบคุลากรทีเ่กีย่วข้องนัน้ส�านกังาน

สภาความมั่นคงแห่งชาติ	ได้จัดตั้ง	“คณะอนุกรรมกำรด้ำนกำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์และ

ควำมมัน่คงของชำตทิำงทะเล”	ขึน้	ตามค�าสัง่ของคณะกรรมการอ�านวยการและประสานการปฏบิตัิ

ตามนโยบายความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล	(อปท.)	ที่	5/2553	ลงวันที่	10	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2553	

โดยมีพลเรือโทจุมพล	 ลุมพิกานนท์เป็นประธานคณะอนุกรรมการฯ	 ซ่ึงมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน

การด�าเนินงานของคณะอนุกรรมการจัดการความรู้เพื่อผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล	(อจชล.)	และ

เพือ่เผยแพร่ความรูเ้กีย่วกบัประโยชน์และความมัน่คงของชาตทิางทะเล	โดยทีผ่่านมาคณะอนกุรรมการ

ด้านการให้ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์และความมั่นคงของชาติทางทะเลได้ด�าเนินการเผยแพร ่

ความรู้จากการด�าเนินงานของคณะอนุกรรมการจัดการความรู้เพื่อผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล	 

(อจชล.)	มาอย่างต่อเนื่อง	ยกตัวอย่างเช่น

	 1.	การเผยแพร่ความรูจ้ากการจดัประชุมเสวนาชดุ	“โอกาสและสิง่ท้าทายในการใช้ทะเลของ

ประเทศไทยอยูต่รงไหน	ครัง้ที	่1:	ยทุธศาสตร์ทางทะเล”	เมือ่วันที	่24	กมุภาพันธ์	พ.ศ.	2552	ซึง่เป็น

โครงการที่คณะอนุกรรมการจัดการความรู้เพื่อผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล	 (อจชล.)	 จัดร่วมกับ

โครงการจดัการความรูเ้พือ่ผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล	ส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการวิจยั	(สกว.)

	 2.	การเผยแพร่ความรูจ้ากการจดัประชุมเสวนาชดุ	“โอกาสและสิง่ท้าทายในการใช้ทะเลของ

ประเทศไทยอยูต่รงไหน	ครัง้ท่ี	2:	การประมงและทรพัยากรมชีวิีต”	เมือ่วนัที	่24	เมษายน	พ.ศ.	2552	

ซึง่เป็นโครงการทีค่ณะอนกุรรมการจดัการความรูเ้พือ่ผลประโยชน์แห่งชาตทิางทะเล	(อจชล.)	จดัร่วม

กับโครงการจัดการความรู้เพ่ือผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล	 ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย	

(สกว.)

	 3.	การเผยแพร่ความรูจ้ากการจดัประชุมเสวนาชดุ	“โอกาสและสิง่ท้าทายในการใช้ทะเลของ

ประเทศไทยอยู่ตรงไหน	ครั้งที่	 3:	 การขนส่งทางทะเล”	 เมื่อวันที่	 24	 เมษายน	พ.ศ.	 2552	ซึ่งเป็น

โครงการที่คณะอนุกรรมการจัดการความรู้เพื่อผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล	 (อจชล.)	 จัดร่วมกับ

โครงการจดัการความรูเ้พือ่ผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล	ส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการวิจยั	(สกว.)

	 4.	การเผยแพร่ความรูจ้ากการจดัประชุมเสวนาชดุ	“โอกาสและสิง่ท้าทายในการใช้ทะเลของ

ประเทศไทยอยู่ตรงไหน	 ครั้งที่	 4:	 ทรัพยากรไม่มีชีวิต”	 เมื่อวันที่	 1	 ธันวาคม	 พ.ศ.	 2552	 ซึ่งเป็น

โครงการที่คณะอนุกรรมการจัดการความรู้เพื่อผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล	 (อจชล.)	 จัดร่วมกับ

โครงการจดัการความรูเ้พือ่ผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล	ส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการวิจยั	(สกว.)
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	 5.	การเผยแพร่ความรู้จากการเข้าร่วมการเสวนาของคณะอนุกรรมการจัดการความรู้เพื่อ 

ผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล	 (อจชล.)	 เรื่อง	“สิทธิเรือประมงไทยในการผ่านน่านน�้าของรัฐชายฝั่ง	

ตามอนสุญัญาสหประชาชาตว่ิาด้วยกฎหมายทะเล	ค.ศ.	1982	และการคุม้ครองของรฐับาลไทย	กรณศึีกษา:	

เรือ	อ.ศิริชัยนาวา	18”	เมื่อวันที่	16	มีนาคม	พ.ศ.	2552

4.5	 ก�รพัฒน�ง�นด้�นองค์กร

	 ดงัท่ีได้น�าเสนอไว้ในบทท่ี	3	การด�าเนนิงานทีผ่่านมาภาครฐัได้มกีารมอบหมายให้ส่วนราชการ

ต่างๆ	เข้าไปรบัผดิชอบในการรกัษาผลประโยชน์ทางทะเลหลายหน่วยงาน	ได้แก่	กองทพัเรือ	กองบงัคบัการ

ต�ารวจน�า้	กรมศลุกากร	กรมเจ้าท่า	กรมประมง	กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง	ฯลฯ	นอกจากนี้

ยังมีหน่วยงานซึ่งเป็นองค์กรอิสระสนับสนุนการด�าเนินการด้วย	 หน่วยงานเหล่านี้ได้รับมอบหน้าท่ี 

และความรับผิดชอบต่อปัญหาในลักษณะที่แตกต่างกันออกไป	 โดยมีการแบ่งขอบเขตอ�านาจหน้าที่

ของหน่วยงานตามกฎหมายและพระราชบัญญตั	ิแต่ในทางปฏบิติัหน่วยงานเหล่านีจ้ะรบัผดิชอบหน้าที่

ในสาขาทีแ่ตกต่างกนัออกไป	และเนือ่งจากลกัษณะของทะเลมีความแตกต่างจากพืน้ทีท่างบกทีส่ามารถ

ตัง้ฐานปฏบิตักิารหรอืวางก�าลงัประจ�าในพืน้ท่ีได้	แต่ในทะเลไม่สามารถกระท�าได้	การปฏบิติัการต้องอาศยั

ยานพาหนะเพื่อเดินทางเข้าพื้นที่	 อีกทั้งทะเลมีขนาดกว้างใหญ่ท�าให้รัฐต้องจัดสรรงบประมาณที่สูง	

และการปฏิบัติการของแต่ละหน่วยก็มีส่วนของพื้นที่ปฏิบัติการและงานที่ทับซ้อนกัน	 ขาดความเป็น

เอกภาพ	 แม้ว่ารัฐบาลได้พยายามที่จะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นโดยการจัดตั้งศูนย์ประสานการปฏิบัติการ 

ในการรักษาผลประโยชน์ของชาตทิางทะเล	(ศรชล.)	ในปี	พ.ศ.	2540	มหีน้าทีป่ระสานงานการปฏิบตักิาร

ของหน่วยงานต่างๆ	หรือลดความซ�้าซ้อนและสร้างความเป็นเอกภาพแก่หน่วยต่างๆ	ที่ปฏิบัติหน้าที่

ในทะเล

	 การปฏบิตังิานของ	ศรชล.	ในรอบ	15	ปีทีผ่่านมานัน้	มลัีกษณะเป็นการประสานงานหน่วยต่างๆ

ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลที่นับได้ว่าประสบความส�าเร็จเพียงระดับหนึ่งเท่านั้น 

หรืออาจเรียกได้ว่ายังไม่ประสบความส�าเร็จเท่าทันกับปัญหาภัยคุกคามที่สูงขึ้น	ทั้งจากปัญหาภายใน

และปัญหาระหว่างหน่วยงานผู้ปฏิบัติ	 เช่น	 ขาดแคลนงบประมาณ	ก�าลังพล	 ยุทโธปกรณ์	 การขาด

ความต่อเนือ่งและความช�านาญ	และปัญหาการประสานระหว่างหน่วยงาน	ซึง่เกดิขึน้จากการท่ี	ศรชล.	

ไม่ได้เป็นองค์กรที่มีโครงสร้างและการบังคับบัญชาที่ชัดเจน	แต่เป็นหน่วยงานที่ใช้ก�าลังมาปฏิบัติงาน

นอกเหนืองานประจ�า	ท�าให้ไม่สามารถทุ่มเทการท�างานได้เต็มที่	 รวมทั้งปัญหาที่ส�าคัญ	คือ	การขาด

อ�านาจสัง่การบังคบับัญชาไปยงัหน่วยต่างๆ	ปัญหาเหล่านี	้ศรชล.ได้พยายามปรบัปรงุแก้ไขอย่างต่อเนือ่ง	

เช่น	การแต่งตัง้ผูป้ระสานการปฏบิตัขิองหน่วยต่างๆ	มกีารประชมุสมัมนา	การฝึกเพือ่ท�าความคุน้เคย	
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ความเข้าใจ	ลดข้อบกพร่อง	อุปสรรคที่เกิดขึ้นอย่างเป็นประจ�า	แต่ด้วยปัญหาภัยคุกคามและลักษณะ

ของพื้นที่ทะเลที่กว้างใหญ่	 รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่	 ท�าให้รูปแบบของการ 

กระท�าผิดได้พัฒนาและขยายขอบเขตออกไปอย่างมาก	 ขณะที่ส่วนราชการที่มีหน้าที่ในการป้องกัน

และปราบปรามยังคงด�าเนินการในกรอบของกฎระเบียบ	 และระบบการปฏิบัติการแบบเดิม	 อีกทั้ง 

การพฒันาทัง้ทางด้านวัตถุและบุคลากรยงัไม่ก้าวหน้า	ส่งผลให้การปฏบิติัการยงัมข้ีอจ�ากดัในการป้องกนั

และปราบปรามการกระท�าผิดและการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล45

 เพื่อแก้ไขปัญหาด้านองค์กรในข้างต้น	 ได้มีการเสนอให้จัดตั้งองค์กรในรูปแบบหน่วยงาน 

ของชาตโิดยเป็นองค์กรหรอืสถาบนัทีท่�าหน้าทีศ่กึษา	ค้นคว้าวจัิย	และเสนอแนะในเชงินโยบายยทุธศาสตร์

การบริหารกิจกรรมและกิจการทางทะเลของประเทศไทยแบบบูรณาการ	 (Thailand	 Institute	 of	

Marine	 Affairs	 -	 TIMA)46	 รวมท้ังมีการศึกษาวิจัยน�าเสนอให้มีการแก้ไขปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน

รักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลของไทยในภาพรวมหลายแนวทางด้วยกัน	 เช่น	 การศึกษา 

ความเป็นไปได้ในการให้มหีน่วยผสมฝ่ัง	(Coast	Guard)	ในรูปแบบท่ีเหมาะสมการเสนอให้มกีารจัดต้ัง

องค์กรแบบ	Coordinating	Coastguards	โดยใช้ชือ่ว่า	“ศนูย์อ�ำนวยกำรรักษำผลประโยชน์ของชำติ

ทำงทะเล (ศรท.)”	 และจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล	

(Maritime	Interest	Policy	Board)	ให้มหีน้าทีก่�าหนดนโยบาย	ยทุธศาสตร์	และประสานการปฏบิติั

ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล47	เป็นต้น

	 แต่ในปัจจุบัน	 ยังไม่มีการด�าเนินงานในส่วนท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาองค์กรเพื่อให้แก้ปัญหา 

ในการป้องกันและปราบปรามการกระท�าผดิในทะเล	รวมทัง้การรกัษาผลประโยชน์ของชาตทิางทะเล	

การช่วยเหลือผู้ประสบภัย	 การบริหารทรัพยากรและดูแลความปลอดภัยในทะเลให้เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพสูงสุดแต่อย่างใด

45	สทิธนินัท์	มานติกลุ.	(2557).	กำรจดัตัง้องค์กรรกัษำผลประโยชน์ของชำตทิำงทะเล.	รายงานการศกึษาส่วนบคุคล,	

สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ	กระทรวงการต่างประเทศ.
46	วชิาญ	ศริชิยัเอกวฒัน์.	(2556).	ควำมท้ำทำยกำรจดักำรผลประโยชน์แห่งชำติทำงทะเลไทย ภำยใต้กตกิำสำกล: 

อนำคตกำรประมงทะเลของไทยหลงักำรให้สตัยำบนัอนสุญัญำสหประชำชำตว่ิำด้วยกฎหมำยทะเล ค.ศ. 1982, 

อ้างแล้ว.
47	สิทธินันท์	มานิตกุล.	(2557).	กำรจัดตั้งองค์กรรักษำผลประโยชน์ของชำติทำงทะเล,	อ้างแล้ว.
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4.6	 คว�มร่วมมือระหว่�งประเทศ

	 รัฐบาลไทยได้ด�าเนินนโยบายเพื่อรักษาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทะเลให้มากขึ้น 

โดยผ่านการขบัเคลือ่นจากหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องภายในประเทศ	และด�าเนนินโยบายส่งเสรมิความร่วมมอื

ทางทะเลในอาเซียนผ่านกรอบและกลไกต่างๆ	เช่น	การประชมุหารืออาเซียนว่าด้วยประเด็นทางทะเล	

(ASEAN	Maritime	Forum	–	AMF)	การประชมุอาเซยีนว่าด้วยความร่วมมอืด้านการเมอืงและความ

ม่ันคงในภูมภิาคเอเชยีแปซฟิิค	(ASEAN	Regional	Forum	–	ARF)	และการประชุมรฐัมนตรกีลาโหม

อาเซียน	(ASEAN	Defense	Ministers’	Meeting	–	ADMM)
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	 ในการด�าเนนิงานตามพันธกรณขีองอนสัุญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล	ค.ศ.	1982	

ของประเทศไทยมีภารกิจส�าคัญท่ีต้องด�าเนินการอยู่	 5	 ด้านส�าคัญ	 คือ	 1)	 ด้านกฎหมาย	 2)	 ด้าน

กระบวนการ/ขั้นตอนการด�าเนินงาน	 3)	 ด้านบุคลากร	 4)	 ด้านองค์กร	 และ	 5)	 ด้านความร่วมมือ

ในระดบัระหว่างประเทศ	ทัง้น้ีในช่วงเวลาทีผ่่านมา	นบัตัง้แต่ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นภาคีอนสุญัญาฯ	

เมื่อวันที่	15	พฤษภาคม	พ.ศ.	2554	ซึ่งนับเป็นเวลาเกือบ	5	ปี	(ณ	เดือนมกราคม	พ.ศ.	2559)	มีทั้ง

ส่วนทีม่คีวามคบืหน้าและส่วนทีย่งัไม่ได้มีการด�าเนนิการตามทีค่วรจะเป็น	บทนีน้�าเสนอการวเิคราะห์

ประสิทธิภาพของการด�าเนินงานในด้านต่างๆ	 ดังกล่าวทั้งในส่วนของการด�าเนินงานภายในประเทศ

และส่วนที่เกี่ยวข้องกับระดับระหว่างประเทศ	รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคของการด�าเนินงาน

5.1	 ก�รดำ�เนินง�นเกี่ยวกับกฎหม�ยภ�ยในประเทศ

	 เรือ่งส�าคญัและจ�าเป็นอย่างยิง่ส�าหรบัประเทศไทยเพือ่อนวัุตกิารตามพันธกรณขีองอนสุญัญาฯ	

คือ	 การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายภายในเพื่อรองรับให้สามารถปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาสิทธิประโยชน์

เรื่องการท�าหน้าท่ีบังคับใช้กฎหมายตามอนุสัญญาฯ	 ได้	 ซ่ึงการปรับแก้ไขอาจมีผลกระทบท้ังในด้าน

ความมั่นคงและเศรษฐกิจอย่างกว้างขวาง	 เนื่องจากเป็นเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์จ�านวนมหาศาล

ทีเ่กดิขึน้	ไม่เฉพาะแต่เพยีงในอาณาเขตทางทะเลของไทยเท่านัน้	แต่ยังรวมถงึเขตน่านน�า้ของประเทศ

เพือ่นบ้าน	ทะเลหลวงหรอืน่านน�า้สากล	รวมทัง้เขตทะเลของประเทศอืน่ทัว่โลกทีท่�าความตกลงกนัไว้	

ทัง้น้ีจากการศกึษาวจิยัของ	ศาสตราจารย์	ดร.	ชมุพร	ปัจจสุานนท์	ได้สรุปว่าอนสุญัญาฯ	มบีทบญัญติั

ที่ไม่จ�าเป็นต้องอนุวัติการในทุกมาตรา	ในส่วนข้อกฎหมายในอนุสัญญาที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับทะเลที่เคย

ได้บัญญัติไว้ในอนุสัญญาระหว่างประเทศฉบับอื่นๆ	 แล้วในอดีต	 ไทยมีกฎหมายภายในรองรับไว้แล้ว	

แต่ในส่วนทีเ่ป็นเนือ้หาใหม่	ไทยต้องพจิารณาว่าได้น�าเอาข้อบญัญตัใินอนสุญัญามาบญัญติัเป็นกฎหมาย

ภายในครบถ้วนแล้วหรือยังส่วนการออกกฎหมายภายใน	 โดยเฉพาะในเรื่องมาตรฐานที่ก�าหนดโดย

องค์การระหว่างประเทศ	 ควรก�าหนดในกฎหมายให้ชัดเจนว่าได้ถือตามเกณฑ์ขององค์การระหว่าง

ประเทศใด	เพือ่ให้เกดิความสะดวกในการออกอนบุญัญตัต่ิางๆ	ให้สอดคล้องกนัและหลกีเลีย่งการแปล

ข้อก�าหนดเป็นภาษาไทยนอกจากนีเ้นือ่งจากอนสัุญญาสหประชาชาตว่ิาด้วยกฎหมายทะเล	ค.ศ.	1982	
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เป็นอนุสัญญาที่ก�าหนดกรอบการด�าเนินงานอย่างกว้างๆ	 และยังมีอนุสัญญาที่เกี่ยวข้องฉบับอื่นๆ	 

อกีเป็นจ�านวนมาก	จงึจ�าเป็นต้องศกึษาอนสุญัญาทีเ่กีย่วข้องนัน้	และพจิารณาถงึการเข้าร่วมเป็นภาคี

อนุสัญญาน้ันๆ	 หรืออาจพิจารณาเลือกใช้หลักเกณฑ์ที่ปรากฏในอนุสัญญา	 โดยมิต้องเข้าเป็นภาคี	 

เพื่อให้กฎหมายภายในสอดคล้องกับมาตรฐานสากล

	 อย่างไรกต็าม	ประเดน็ท่ีน�าเสนอในข้างต้นเป็นข้อเสนอจากการศกึษาทางวชิาการ	ส่วนในทาง

ปฏิบัตินั้นยังมีความล่าช้าในการด�าเนินการอยู่มาก	หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ	ไม่มีความคืบหน้าในการ

ด�าเนินการในทางปฏิบัติแต่อย่างใด	 ซึ่ง	 ศาสตราจารย์	 ดร.ชุมพร	 ปัจจุสานนท์	 ในฐานะนักวิชาการ 

ผู้เชี่ยวชาญในเร่ืองกฎหมายทะเล	 ให้ความเห็นว่า	 การด�าเนินการด้านการปรับแก้กฎหมายของไทย

ไม่มีความคืบหน้าเท่าทีค่วร	หน่วยงานของภาครัฐไม่ค่อยให้ความส�าคญั	แม้จะมกีารตัง้คณะกรรมการ

ในการด�าเนนิงานแต่หน่วยงานรบัผดิชอบหลกั	คอื	กระทรวงการต่างประเทศ	ขาดความกระตือรือร้น

ในการปฏบิตัหิน้าที่48	 เช่นเดยีวกบัวชิาญ	 ศริชิยัเอกวฒัน์	 อดีตสมาชกิวฒุสิภาและผู้ประกอบการเดิน

เรือระหว่างประเทศของไทย	 ให้ความเห็นว่า	 ปัจจุบันยังไม่ปรากฏผลการด�าเนินการของหน่วยงานที่

เกีย่วข้องอย่างเป็นรปูธรรม	ไม่มคีวามตืน่ตวัในการปรับปรุงกฎหมาย	ระเบยีบ	ข้อบงัคบั	และ	กฎเกณฑ์

ของไทยให้สอดคล้องกับอนุสัญญาฯ	และนอกจากการด�าเนินงานของไทยในส่วนที่ควรจะด�าเนินการ

คือการปรับให้สอดคล้องกบัอนสุญัญาฯ	 ไม่มคีวามคบืหน้าแล้วในการด�าเนนิการปรบักฎหมายบางฉบบั

ของหน่วยงานภาครัฐยังขัดกับหลักการของ	UNCLOS	 เช่น	ข้อบัญญัติบางมาตราของ	พ.ร.บ.ประมง

ของกรมประมง	เป็นต้น49

5.2	 ก�รกำ�หนดกระบวนก�ร/ขั้นตอนก�รดำ�เนินง�นที่ชัดเจน

	 แม้บทบัญญัติบางข้อของอนุสัญญาฯ	 ไม่จ�าเป็นต้องอนุวัติการกฎหมายเนื่องจากเป็นเรื่อง

นโยบายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 แต่เนื่องจากในการด�าเนินงานหลายเร่ืองมีความ

เก่ียวข้องกับหน่วยงานหลายหน่วย	 จึงจ�าเป็นท่ีจะต้องมีความชัดเจนเร่ืองหน่วยงานเจ้าของเร่ือง	 

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมีแนวทางการประสานงานระหว่างกันอย่างชัดเจน	 โดยหน่วยงานที่มี

ความรับผิดชอบหลัก	 คือ	 หน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ	 มากที่สุด	 เช่น	 เรื่องเรือ	 และ

เรือ่งหน้าทีข่องรฐัเจ้าของธง	ควรมอบให้กรมเจ้าท่าเป็นหน่วยงานรบัผดิชอบหลกัโดยให้หน่วยงานอืน่ๆ	

48	จากการสัมภาษณ์	 ศ.ดร.ชุมพร	 ปัจจุสานนท์	 คณะนิติศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 เมื่อวันท่ี	 21	 มกราคม	 

พ.ศ.	2558
49	จากการสัมภาษณ์คณุวชิาญ	ศริชิยัเอกวฒัน์	อดตีสมาชกิวฒิุสภาและผู้ประกอบการเดนิเรือระหว่างประเทศของไทย	

เมื่อวันที่	11	มีนาคม	พ.ศ.	2558
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ที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือสนับสนุน	เพื่อให้การปฏิบัติตามนโยบาย	ยุทธศาสตร์	มาตรการ	แผนงาน

หรือโครงการ	 เป็นไปอย่างบูรณาการ	 สอดคล้องประสานงานกันและมีประสิทธิภาพ	 ซ่ึงในปัจจุบัน 

ยงัไม่ได้มกีารก�าหนดหน่วยงานทีร่บัผดิชอบให้ชดัเจนว่าใครเป็นหน่วยงานหลกัในเรือ่งใด	เช่น	การอนญุาต

ในการวางสายเคเบิ้ลและท่อใต้น�้า	 ท�าให้การท�างานยังเหมือนเดิม	 คือ	 ต่างคนต่างท�าไม่แตกต่างจาก

ช่วงเวลาก่อนหน้านี้แต่อย่างใด

	 นอกจากนีเ้น่ืองจากผลกระทบส�าคญัทีไ่ทยได้รบัจากข้อบญัญตัขิองอนสุญัญาฯ	คือ	การด�าเนนิ

กจิกรรมทางเศรษฐกจิในเขตเศรษฐกจิจ�าเพาะ	ในส่วนของกระบวนการท�างานทีค่วรมกีารพัฒนา/ปรับปรงุ

แก้ไขอกีประการหนึง่	คอื	กระบวนการยตุธิรรมในการให้ความช่วยเหลอืเรอืประมงและเรอืสนิค้าไทย

ในทะเลหลวง	 โดยส่วนราชการที่เก่ียวข้องกับกระบวนการยุติธรรมของไทย	 ควรมีความรู้และควรมี

การปรับปรุงกระบวนการและวิธีการด�าเนินการที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทางทะเลให้สอดคล้องกับ	

UNCLOS	ทัง้เจ้าหน้าทีท่างปกครอง	ต�ารวจ	อยัการ	และศาล	ซ่ึงในเรือ่งนีปั้จจุบันยงัไม่มคีวามคืบหน้า

ในการด�าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมเช่นกัน

5.3	 ก�รพัฒน�ศักยภ�พบุคล�กรที่เกี่ยวข้อง

	 ความรู้ความสามารถของบุคลากรภาครัฐท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการผลประโยชน์ทางทะเล 

ถือเป็นปัจจัยพื้นฐานส�าคัญของการท�าให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	 

ซึง่บคุลากรทีด่�าเนนิงานเกีย่วกบัการจดัการผลประโยชน์ทางทะเลจ�าเป็นต้องมคีวามเชีย่วชาญเฉพาะ	

เช่น	บคุลากรด้านพาณิชยนาว	ีซึง่ถือว่าประเทศไทยยงัขาดแคลนอยูม่าก	หากเปรยีบเทียบกับสงิคโปร์	

บคุลากรของเรายงัมคีณุภาพทีด้่อยกว่า	หรอืแม้แต่บคุลากรทางเรอื	(Seafarer)	คณุภาพของคนประจ�า

เรือไทยก็ยังด้อยกว่าอีกหลายประเทศ	 เช่น	 ฟิลิปปินส์และพม่า	 นอกจากนี้ในส่วนความรู้พ้ืนฐาน 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้ทางกฎหมายท้ังกฎหมายภายในประเทศและกฎหมายระหว่างประเทศ	 

ซึง่ถอืว่าเป็นข้อจ�ากดัของบคุลากรภาครฐัไทยในปัจจุบนัทีต้่องมกีารพัฒนาและส่งเสริมความรู้ในเร่ือง

ดังกล่าวนี้อย่างจริงจัง	 แต่นับตั้งแต่ประเทศไทยลงนามในอนุสัญญาฯ	 หน่วยงานภาครัฐไม่เคยมีการ

จัดการให้ความรู้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด	

5.4	 ก�รปรับโครงสร้�ง/พัฒน�องค์กร

	 การปรบัปรงุและสร้างองค์กรใหม่ท่ีเป็นเอกภาพและมปีระสิทธภิาพ	เป็นเร่ืองท่ีมกีารน�าเสนอ

อยูเ่สมอในช่วงเวลาผ่านมา	แม้จะมงีานศกึษาวจิยัและมข้ีอเสนอให้มกีารปรบัโครงสร้าง	รวมทัง้การพฒันา

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้านการจัดการผลประโยชน์ทางทะเลอย่างกว้างขวาง	 แต่ในทางปฏิบัติการ
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ด�าเนินการในเรื่องนี้ถือได้ว่าไม่ได้รับการตอบสนองทางนโยบายแต่อย่างใด	 ซึ่งหากเปรียบเทียบกับ 

การด�าเนินงานของประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศได้มีการจัดต้ังหน่วยงานที่ท�าหน้าที่รับผิดชอบ 

ด้านการจัดการผลประโยชน์ทางทะเลเป็นการเฉพาะ	 เช่น	 มาเลเซียมี	 Maritime	 Institute	 of	 

Malaysia	(MIMA)	สงิคโปร์ม	ีS.	Rajaratnam	School	of	International	Studies	(RSIS)	เวยีดนาม

มี	Diplomatic	Academic	of	Vietnam	(DAV)	เป็นต้น

5.5	 คว�มร่วมมือด้�นต่�งๆ	ในระดับระหว่�งประเทศ

	 ความร่วมมอืในระดับระหว่างประเทศเรือ่งการจดัการผลประโยชน์ทางทะเลของไทยทีผ่่านมา

จะมีการด�าเนินการโดยผ่านกลไกการเข้าร่วมประชมุของคณะกรรมการชดุต่างๆ	ขององค์กรทางทะเล

ระหว่างประเทศ	และการท�ากิจกรรมร่วมกับองค์การระหว่างประเทศ	โดยในส่วนของความก้าวหน้า

ที่ชัดเจนและมีความเป็นรูปธรรมคือ	ความร่วมมือในอาเซียนด้านการพัฒนาเทคโนโลยีการท�าประมง

ซึง่ได้มกีารพัฒนามาอย่างต่อเนือ่ง	ท้ังนีภ้ายใต้บทบญัญติัของอนสุญัญาฯ	ได้มีการระบถุงึความร่วมมอื

ระหว่างประเทศด้านการวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเล	 ซึ่งแม้ว่าประเทศไทยไม่ต้องออกกฎหมายเพื่อ

รองรับการด�าเนินการในเรื่องนี้	แต่ก็ต้องเตรียมบุคลากร	องค์กร	และงบประมาณให้ชัดเจน	เพื่อเป็น

ตวัแทนของรฐัท�าหน้าทีป่ระสานความร่วมมอืในระดับโลกและระดับภมิูภาคโดยหากพิจารณาในระดับ

ภูมิภาคอาเซียนจะเห็นได้ว่าเกือบทุกประเทศ	 (ยกเว้นกัมพูชา)	 ได้ลงนามเป็นภาคีอนุสัญญาฯ	 และ

หลายประเทศมคีวามตืน่ตัวและให้ความส�าคัญในการด�าเนนิการเพือ่ให้การใช้ประโยชน์ทางทะเลของ

ประเทศตนเกิดประสิทธิผลอย่างเต็มที่
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ตำรำงที่ 2 รายชื่อประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เป็นภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติ 

ว่าด้วยกฎหมายทะเล	ค.ศ.	1982	เรียงตามล�าดับการให้สัตยาบัน50

The United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982

1. Philippines	(8	May	1984)

2. Indonesia	(3	February	1986)

3. Viet	Nam	(25	July	1994)

4. Singapore	(17	November	1994)

5. Myanmar	(21	May	1996)

6. Malaysia	(14	October	1996)

7. Brunei	Darussalam	(5	November	1996)

8. Lao	People’s	Democratic	Republic	(5	June	1998)

9. Thailand	(15	May	2011	)

5.6	 ปัญห�และอุปสรรคในก�รดำ�เนินก�ร

	 จะเหน็ได้ว่าในช่วงเวลาทีผ่่านมานบัต้ังแต่ประเทศไทยมกีารลงนามเข้าร่วมเป็นภาคอีนสุญัญาฯ	

ถอืได้ว่ามีความก้าวหน้าในการด�าเนนิการน้อยมาก	ท�าให้การจดัการผลประโยชน์ทางทะเลให้สอดคล้อง

กับอนุสัญญาฯ	เป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพ	ทั้งนี้ในการด�าเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามพันธกรณีของ

อนุสัญญาฯ	ของประเทศไทยมีปัญหาและอุปสรรคหลายประการ	โดยจะได้อธิบายดังต่อไปนี้

	 5.6.1	ข้อจำ�กัดก�รดำ�เนินง�นของคณะกรรมก�ร

	 	 ในการด�าเนนิงานด้านอนสุญัญาสหประชาชาตว่ิาด้วยกฎหมายทะเล	ค.ศ.	1982	ของ

หน่วยงานภาครัฐ	มกัแต่งตัง้คณะกรรมการมารับผิดชอบการด�าเนนิงานในแต่ละด้าน	เช่น	การแต่งต้ัง	

“คณะกรรมกำรอ�ำนวยกำรและประสำนกำรปฏิบัติตำมนโยบำยควำมมั่นคงแห่งชำติทำงทะเล 

(อปท.)”	 เพื่อรับผิดชอบงานด้านการอ�านวยการการประสานงาน	 และก�ากับดูแลการปฏิบัติตาม

นโยบายความมั่นคงแห่งชาติทางทะเลในภาพรวม	หรือการแต่งต้ัง	“คณะกรรมกำรกฎหมำยทะเล

50	United	Nations.	Chronological lists of ratifications of, accessions and successions to the 

Convention and the related Agreements as at 3 October 2014,	Ibid.
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และเขตทำงทะเลของประเทศไทย”	เพือ่รบัผดิชอบงานด้านการพฒันากฎหมายภายในให้สอดคล้อง

กับบทบัญญัติของอนุสัญญาฯ	 ในส่วนของการขับเคลื่อนการด�าเนินงานที่เกี่ยวกับอนุสัญญาฯ	 นั้น	 

คณะกรรมการฯ	 ทั้งสองชุดดังกล่าวก็จะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการย่อยในแต่ละด้านขึ้นมาขับเคล่ือน

การด�าเนินงานในแต่ละด้านเพื่อให้การด�าเนินงานมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

	 	 ทัง้นี	้การด�าเนนิงานในรปูแบบของการแต่งตัง้คณะกรรมการและขบัเคลือ่นการด�าเนนิงาน

ผ่านคณะอนกุรรมการมข้ีอด	ีคอื	ท�าให้การด�าเนนิงานทีเ่กีย่วกบัอนสัุญญาฯ	ในแต่ละด้านมผู้ีรับผิดชอบ

ชัดเจน	สามารถติดตาม	ตรวจสอบความก้าวหน้าและปัญหาของการด�าเนินงานจากผู้รับผิดชอบหลัก

ได้ทนัท	ียกตวัอย่างเช่น	หากต้องการทราบความก้าวหน้าและปัญหาของการด�าเนนิงานในด้านการจดัการ

ความรู้เพื่อผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล	 ก็สามารถสอบถามไปยังคณะอนุกรรมการจัดการความรู้

เพ่ือผลประโยชน์แห่งชาตทิางทะเลได้	ซึง่คณะอนกุรรมการฯ	ชดุดงักล่าวเป็นคณะอนกุรรมการท่ีมโีครงสร้าง

การบรหิารชัดเจน	สามารถระบุตัวบุคคลผูร้บัผดิชอบได้	นอกจากนี	้การแต่งต้ังคณะอนกุรรมการย่อย

ขึน้มาขบัเคลือ่นการด�าเนินงานในแต่ละด้านกช่็วยให้การด�าเนินงานมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้	กล่าวคอื	

ไม่ต้องรอการสั่งการจากคณะกรรมการชุดใหญ่ก็สามารถขับเคลื่อนการด�าเนินงานได้

	 	 อย่างไรก็ดี	 การด�าเนินงานผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการมีข้อจ�ากัดในเรื่องของการ

ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ	 สั่งการ	 ติดตามตรวจสอบการด�าเนินงานเกี่ยวกับอนุสัญญาฯ	

ที่ไม่สามารถเกิดข้ึนได้บ่อยครั้ง	 จากการท่ีกรรมการแต่ละคนในคณะกรรมการล้วนเป็นข้าราชการ 

ชั้นผู้ใหญ่	นักวิชาการ	หรืออาจารย์ประจ�ามหาวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิสูง	เช่น	ในคณะกรรมการกฎหมาย

ทะเลและเขตทางทะเลของประเทศไทยท่ีมีปลัดกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานกรรมการ	 

มีอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายเป็นรองประธานกรรมการ	มีอัยการสูงสุดเป็นกรรมการ	เป็นต้น	

ส่งผลให้การประชมุในแต่ละครัง้เกดิขึน้ได้ยาก	น�ามาสูก่ารขบัเคลือ่นการด�าเนนิงานทีเ่กีย่วกบัอนสุญัญาฯ	

ไม่มีประสิทธิผลเท่าที่ควร	 นอกจากนี้	 จากการที่ประเด็นที่เกี่ยวกับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย

กฎหมายทะเล	 ค.ศ.	 1982	 หรือการรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลถูกจัดล�าดับความส�าคัญ 

ไว้ให้เป็นประเด็นท่ีไม่เร่งด่วน	 เมื่อเปรียบเทียบกับนโยบายด้านการเมืองหรือนโยบายด้านเศรษฐกิจ	

ส่งผลให้นโยบายทีเ่กีย่วกบัการด�าเนนิการเพือ่ให้เป็นไปตามบทบญัญตัขิองอนุสญัญาฯ	และการรกัษา

ผลประโยชน์แห่งชาตทิางทะเลถกูละเลย	ขาดการด�าเนนิการอย่างต่อเนือ่งจรงิจงั	ส่งผลให้การด�าเนนิการ

เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของอนุสัญญาฯ	 และการรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลไม่มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเท่าที่ควร

	 	 ส�าหรบัรปูแบบและวธีิการทีจ่ะช่วยให้ประสทิธภิาพและประสทิธผิลของการด�าเนินการ

เพือ่ให้เป็นไปตามบทบัญญตัขิองอนสุญัญาฯ	และการรกัษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลเพิม่สงูขึน้นัน้	
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รปูแบบการด�าเนนิงานทีใ่ช้อยู	่คอืการแต่งตัง้คณะอนกุรรมการย่อยขึน้มารับผิดชอบงานในแต่ละด้าน

ถอืว่าเป็นแนวทางทีเ่หมาะสมอยูแ่ล้ว	เนือ่งจากการแต่งตัง้คณะอนกุรรมการย่อยขึน้มารบัผดิชอบงาน

ในแต่ละด้านจะช่วยให้การด�าเนนิงานมีความคล่องตวัและรวดเรว็มากยิง่ข้ึน	ทัง้น้ี	เพือ่ให้การด�าเนนิงาน

ของคณะอนุกรรมการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นไปอีก	 ควรอย่างยิ่งที่จะเพิ่มอ�านาจ 

ในการตดัสนิใจให้แก่คณะอนกุรรมการ	แต่กต้็องอยูภ่ายใต้การก�ากบัดแูลอย่างรดักมุของคณะกรรมการ	

เพือ่ป้องกนัไม่ให้การตดัสนิใจของคณะอนกุรรมการสร้างความเสยีหายในภายหลงั	นอกจากนี	้การก�าหนด

กรอบเวลาในการด�าเนนิการเพือ่ให้เป็นไปตามบทบญัญติัของอนสัุญญาฯ	และการรักษาผลประโยชน์

แห่งชาติทางทะเลก็ถือเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด�าเนินการ 

เพือ่ให้เป็นไปตามบทบัญญตัขิองอนสุญัญาฯ	และการรกัษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลเพิม่สงูขึน้นัน้	

เนื่องจากในปัจจุบันยังไม่มีการก�าหนดกรอบเวลาแล้วเสร็จของการด�าเนินงานในแต่ละด้าน	 จึงท�าให้

ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องบางรายไม่ปฏิบัติงานอย่างเต็มก�าลังความสามารถ	 ส่งผลให้การด�าเนินการเพ่ือให้

เป็นไปตามบทบญัญตัขิองอนสุญัญาฯ	และการรกัษาผลประโยชน์แห่งชาตทิางทะเลไม่มปีระสทิธภิาพ

และประสิทธิผลเท่าที่ควร	 ด้วยเหตุนี้	 การก�าหนดกรอบเวลาแล้วเสร็จของการด�าเนินงานจะช่วยให้

ประสทิธภิาพและประสทิธผิลของการด�าเนนิงานเพิม่สงูขึน้	อย่างไรกด็	ีการก�าหนดกรอบเวลาแล้วเสรจ็

ของการด�าเนนิงานก็ต้องเป็นไปอย่างเหมาะสม	เพือ่มใิห้ผูป้ฏบิตังิานเกิดความกดดนัมากเกนิไป	จนอาจ

สร้างความเสียหายให้แก่การด�าเนินงานในภาพรวมได้

	 5.6.2	ข้อจำ�กัดด้�นบุคล�กร

	 	 ข้อจ�ากัดด้านบุคลากรเป็นปัญหาของทุกหน่วยงาน	 จะแตกต่างกันก็เพียงระดับ 

ความรนุแรงของปัญหาและแนวทางในการแก้ไขปัญหาเท่านัน้	ดงัทีท่ราบกนัดว่ีาการด�าเนนิการเพือ่ให้

เป็นไปตามบทบัญญัติของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล	 ค.ศ.	 1982	 มีหน่วยงาน 

เข้ามาเกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน	 ทั้งหน่วยงานระดับนโยบาย	 และหน่วยงานระดับปฏิบัติ	 ส่งผลให้ 

การด�าเนินงานที่เกี่ยวกับอนุสัญญาฯ	ต้องประสบกับปัญหาด้านบุคลากรหลายประการ	อันได้แก่

	 	 (1)	ความรู	้ความเข้าใจเกีย่วกับอนสุญัญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล	ค.ศ.	1982	

ของเจ้าหน้าทีร่ฐัในหน่วยงานต่างๆ	ทีเ่กีย่วข้องยงัมไีม่เพียงพอ	ท้ังในเร่ืองเนือ้หาสาระของตัวบทบญัญติั	

การตคีวามอนสัุญญาฯ	ซึง่เป็นกฎหมายระหว่างประเทศของเจ้าหน้าท่ีรฐัมคีวามคลาดเคลือ่น	ไม่ถกูต้อง

ตรงตามตวับท	อนัเนือ่งมาจากข้อจ�ากัดในเรือ่งของภาษา	แม้ว่าจะมกีารแปลอนสุญัญาฯ	เป็นภาษาไทย

แล้วก็ตามโดยเฉพาะในอดีตการท�างานท่ีเกี่ยวข้องกับอนุสัญญาฯ	 ยิ่งมีปัญหามากกว่าในปัจจุบัน	 

เพราะในอดตียงัไม่มกีารแปลอนสุญัญาฯ	เป็นภาษาไทย	การท�างานทีเ่กีย่วข้องกบัอนสุญัญาฯ	ในปัจจบุนั
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จึงถือว่าสะดวกกว่าในอดีตมาก51

  (2)	ความต่อเนือ่งของบคุลากรทีท่�างานด้านอนุสัญญาสหประชาชาตว่ิาด้วยกฎหมาย

ทะเล	ค.ศ.	1982	เนือ่งจากในบางหน่วยงาน	เช่นในกระทรวงการต่างประเทศมนีโยบายให้ข้าราชการ

ในสังกัดต้องหมุนเวียนหน้าที่	(Rotation)	กันทุกๆ	2	ปี	ส่งผลให้ไม่มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้าน

อนสุญัญาฯ	โดยเฉพาะ	กอปรกับไม่มกีารจดัการองค์ความรู	้(Knowledge	Management)	ในด้านนี้	

ท�าให้บุคลากรท่ีหมุนเวียนหน้าท่ีมาท�างานด้านอนุสัญญาฯ	 ต้องเริ่มเรียนรู้งานใหม่	 ยิ่งถ้าบุคลากร 

ในฝ่ายที่รับผิดชอบด้านอนุสัญญาฯ	ต้องหมุนเวียนหน้าที่ใหม่กันทั้งฝ่ายแล้ว	การท�างานก็จะยิ่งล่าช้า

และล�าบากมากขึ้น

	 	 (3)	การขาดแคลนบุคลากร	 ดังเช่นในกรณีของกองกฎหมาย	 กรมสนธิสัญญาและ

กฎหมาย	 กระทรวงการต่างประเทศ	 ซึ่งมีบุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านสนธิสัญญาระหว่าง

ประเทศทีเ่กีย่วข้องกบัทะเลอยูเ่พยีง	3	คนซึง่แต่ละคนกม็ไิด้รบัผดิชอบงานด้านอนสุญัญาสหประชาชาติ

ว่าด้วยกฎหมายทะเล	ค.ศ.	1982	อยู่เพียงด้านเดียว	แต่มีภาระงานอย่างอื่นที่ต้องรับผิดชอบอยู่ด้วย	

ท�าให้ไม่สามารถให้ความสนใจ	(focus)	งานด้านอนสุญัญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล	ค.ศ.	1982	

ได้อย่างเต็มที่	 และจากการที่บุคลากรมีไม่เพียงพอนี้ก็ได้ส่งผลให้บุคลากรที่มีอยู่ไม่มีเวลาพอท่ีจะไป

พัฒนาองค์ความรู้ด้านอื่นๆ	เพิ่มเติม52

	 5.6.3	ก�รอนุวัติก�รกฎหม�ยให้เป็นไปต�มพันธกรณี

	 	 การอนุวัติการกฎหมายภายในให้มีความสอดคล้องกับบทบัญญัติของอนุสัญญา

สหประชาชาตว่ิาด้วยกฎหมายทะเล	ค.ศ.	1982	ถือว่าเป็นภารกจิส�าคญัของประเทศไทย	และจากการท่ี

มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมีหน่วยงานที่ถือกฎหมายเป็นจ�านวนมาก	 ส่งผลให้การอนุวัติการกฎหมาย

ภายในของไทยต้องประสบกับปัญหาหลายประการ	อันได้แก่

	 	 (1)	การปรับกฎหมายภายในเป็นไปได้ยาก	 และมีความล่าช้า	 เนื่องจากทั้งในแง่ของ

นติปิระเพณ	ีความไม่ต่อเน่ืองของฝ่ายนิตบัิญญตั	ิรวมไปถงึผูพ้จิารณากฎหมายขาดความรู	้ความเข้าใจ

เก่ียวกับกฎหมายที่ก�าลังพิจารณาอยู่	 (ฝ่ายนิติบัญญัติขาดความเข้าใจ)	 อีกทั้งเมื่อเข้าสู่กระบวนการ

51	จากการสัมภาษณ์คุณสิรภพ	 พูนเพชร	 หัวหน้ากลุ่มนิติการ	 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	 เมื่อวันที่	 12	

พฤศจิกายน	พ.ศ.	2557
52	จากการสมัภาษณ์คณุสะลนิน์	พทุธพทัิกษ์	นกัการทตูปฏบิตักิาร	และคณุพทัธพล	สขุจะ	พนกังานวชิาการกฎหมาย	

กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย	เมื่อวันที่	18	ธันวาคม	พ.ศ.	2557
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แก้ไขแล้ว	กฎหมายที่เสนอไปก็อาจถูกปรับแก้	ตัดทอน	หรือบางครั้งอาจถูกตีตกไป53

   อุปสรรคส�าคัญที่ท�าให้การด�าเนินการเพ่ือให้เป็นไปตามบทบัญญัติของอนุสัญญา

สหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล	 ค.ศ.	 1982	 เกิดความล่าช้าก็คือ	 กลไกในการแก้ไขกฎหมาย	 

กล่าวคอื	การด�าเนนิการแก้ไขกฎหมายภายในทีเ่กีย่วข้องเพียงหนึง่ฉบบัจะต้องอาศยัการท�างานร่วมกนั

ของหน่วยงานต่างๆ	 ที่จะต้องมาร่วมกันตรวจสอบไปมา	 (Cross	 check)	 ว่าการแก้ไขกฎหมายนั้นๆ	

มีความถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ซึ่งท�าให้การท�างานเกิดความล่าช้า54

	 	 (2)	การไม่ยอมปรับแก้กฎหมายตามค�าแนะน�า	ในบางครั้งส่วนราชการที่ถือกฎหมาย

ก็ไม่ยอมปรับแก้กฎหมายตามที่กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย	 กระทรวงการต่างประเทศ	 ซึ่งถือว่า 

เป็นหน่วยงานที่มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระตามบทบัญญัติของอนุสัญญาสหประชาชาต ิ

ว่าด้วยกฎหมายทะเล	 ค.ศ.	 1982	 มากท่ีสุดหน่วยงานหนึ่งได้ให้ค�าแนะน�า	 เพราะเป็นเรื่องนโยบาย

ของส่วนราชการนัน้ๆ	ยกตัวอย่างเช่น	เรือ่งโทษจ�าคุก	กล่าวคอื	ตามอนสุญัญาฯ	แล้ว	ห้ามมกีารก�าหนด

บทลงโทษด้วยวิธีจ�าคุกผู้กระท�าผิด	แต่ให้ใช้วิธีการปรับแทน	ซึ่งก็ได้มีการแจ้งเรื่องนี้ไปยังกรมประมง

ซึง่เป็นหน่วยงานทีถ่อืกฎหมายแล้วว่าการร่าง	พ.ร.บ.ประมง	ฉบบัปี	พ.ศ.	...	ทีก่�าลงัอยูใ่นขัน้พจิารณา

อยู่นี้ไม่สามารถก�าหนดบทลงโทษด้วยวิธีจ�าคุกผู้กระท�าผิดได้	 แต่กรมประมงก็ยังยืนยันที่จะก�าหนด 

บทลงโทษด้วยวิธจี�าคกุผูก้ระท�าผดิ	เพราะเหน็ว่าเป็นเรือ่งของความมัน่คงและหลายๆ	รฐัภาคกีด็�าเนนิการ

เช่นนี	้ซึง่กรมสนธสิญัญาและกฎหมายกไ็ม่มอี�านาจไปบงัคบัให้กรมประมงท�าตามค�าแนะน�าของตนได้

แต่หากในอนาคตประเทศไทยมีการลงโทษจ�าคุก	และรัฐภาคีอื่นฟ้องร้องประเทศไทยต่อศาลระหว่าง

ประเทศว่าด้วยกฎหมายทะเล	(International	Tribunal	for	the	Law	of	the	Sea)	หรืออนญุาโตตุลาการ

ที่เกิดจากอนุสัญญาฯ	 นี้	 ประเทศไทยก็มีความเส่ียงท่ีจะถูกลงโทษจากการละเมิดบทบัญญัติของ

อนุสัญญา55

53	จากการสัมภาษณ์คุณสิรภพ	 พูนเพชร	 หัวหน้ากลุ่มนิติการ	 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	 เมื่อวันที่	 12	

พฤศจิกายน	พ.ศ.	2557
54	จากการสัมภาษณ์ศ.ดร.ชุมพร	 ปัจจุสานนท์	 คณะนิติศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 เมื่อวันที่	 21	 มกราคม	 

พ.ศ.	2558
55	จากการสมัภาษณ์คณุสะลนิน์	พทุธพทัิกษ์	นกัการทตูปฏบิตักิาร	และคณุพทัธพล	สขุจะ	พนกังานวชิาการกฎหมาย	

กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย	เมื่อวันที่	18	ธันวาคม	พ.ศ.	2557
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	 5.6.4	งบประม�ณและทรัพย�กรสนับสนุน

	 	 ปัญหาอุปสรรคในด้านงบประมาณที่จ�ากัด	 เช่นว่าการด�าเนินงานตามอนุสัญญา

สหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล	 ค.ศ.	 1982	 ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	 กระทรวง

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมจะต้องมกีารออกทะเลไปส�ารวจในเขตเศรษฐกจิจ�าเพาะ	ซึง่ต้องใช้

เรือขนาดใหญ่/เรือหลวง	 ซึ่งจ�าเป็นต้องใช้งบประมาณและทรัพยากรสนับสนุนอื่นๆ	 เป็นจ�านวนมาก	

แต่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งไม่มีเรือขนาดใหญ่/เรือหลวงจึงต้องขอความร่วมมือไปยัง 

กองทพัเรอื	ซึง่ในบางครัง้กม็ปัีญหาตดิขดัท�าให้ไม่สามารถด�าเนนิการตามอนสุญัญาฯ	ได้อย่างเตม็ที่56

	 5.6.5	ก�รบูรณ�ก�รในก�รดำ�เนินง�นร่วมกันของหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง

	 	 ในการด�าเนินการเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย

กฎหมายทะเล	ค.ศ.	1982	จะต้องอาศัยการท�างานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างบูรณาการ	

แต่ในทางปฏิบัติมีหลายหน่วยงานยังไม่อาจท�างานร่วมกันอย่างบูรณาการได้ดีเท่าที่ควร	 เช่นในเร่ือง

การท�าความเข้าใจกฎหมายที่มักปรากฏว่าหน่วยงานที่ถือกฎหมายกับหน่วยงานที่คอยให้ค�าแนะน�า	

(กรมสนธสิญัญาและกฎหมาย	กระทรวงการต่างประเทศ)	มคีวามเข้าใจไม่ตรงกนั	ดงัทีไ่ด้อธบิายไปแล้ว

ในเรื่องโทษจ�าคุก	 ซึ่งส่งผลให้การด�าเนินการเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของอนุสัญญาฯ	 ไม่ประสบ

ความส�าเร็จเท่าที่ควร57 

56	จากการสัมภาษณ์คุณสิรภพ	 พูนเพชร	 หัวหน้ากลุ่มนิติการ	 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	 เมื่อวันที่	 12	

พฤศจิกายน	พ.ศ.	2557
57	จากการสมัภาษณ์คณุสะลนิน์	พทุธพทัิกษ์	นกัการทตูปฏบิตักิาร	และคณุพทัธพล	สขุจะ	พนกังานวชิาการกฎหมาย	

กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย	เมื่อวันที่	18	ธันวาคม	พ.ศ.	2557
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6.1	 สรุป

	 ปัจจุบันอนสุญัญาฯ	UNCLOS	ถอืว่าเป็นหลกักฎหมายทีค่รอบคลมุการก�ากบัดแูลการใช้ทะเล

และทรัพยากรทางทะเล	 ซึ่งประกอบด้วยบทบัญญัติว่าด้วยเรื่องราวต่างๆ	 เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์

จากทะเลมากถึง	 320	 ข้อบท	 (article)	 กับอีก	 9	 ภาคผนวก	 (annex)	 อนุสัญญาฯ	 มีผลบังคับใช้

เมื่อวันที่	16	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2535	ส�าหรับประเทศไทยลงนามรับรองในอนุสัญญาฯ	เมื่อวันที่	10	

ธันวาคม	พ.ศ.	 2525	 และให้สัตยาบันเม่ือวันท่ี	 15	 พฤษภาคม	พ.ศ.	 2554	 โดยประเทศไทยได้ท�า

ค�าประกาศตามข้อ	310	ของอนสุญัญาฯ	ว่าประเทศจะทบทวนกฎหมายและข้อบงัคบัภายในประเทศ

เพือ่ให้สอดคล้องกบับทบัญญตัขิองอนสุญัญาฯ	อย่างค่อยเป็นค่อยไป	และได้แสดงท่าทเีพ่ือรกัษาสทิธิ

เกีย่วกบัเรือ่งอ่ืนๆ	และตามข้อ	298	ของอนุสญัญาฯ	ว่าประเทศไทยไม่ยอมรบัวธิดี�าเนนิการภาคบงัคบั

ที่มีผลบังคับเกี่ยวกับข้อพิพาทบางเรื่อง	 เช่น	 ข้อพิพาทเก่ียวกับการตีความอนุสัญญาฯ	 การก�าหนด

ขอบเขตทางทะเล	ข้อพพิาทเกีย่วกบักจิกรรมทางทหาร	เป็นต้น	ทัง้นีป้ระเทศไทยได้เข้าเป็นภาคสีมาชกิ

อนัดบัที	่162	และอนสุญัญาฯ	มผีลบังคบักบัประเทศไทยตัง้แต่วนัที	่14	มถินุายน	พ.ศ.	2555	เป็นต้นไป

	 การเข้าร่วมเป็นภาคีอนสุญัญาฯ	ของไทยมผีลเชงิบวกอยูห่ลายประการ	อาท	ิการสามารถใช้

สทิธิต่างๆ	เพือ่คุม้ครองอธปิไตยและผลประโยชน์ทางทะเลในทุกมติิ	การสามารถใช้สทิธใินกระบวนการ

ยุติธรรมระหว่างประเทศ	 การเข้าร่วมประชุมต่างๆ	 ในส่วนที่เกี่ยวข้อง	 เป็นต้น	 ขณะเดียวกันก็มี

ผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์ทางทะเลอยูไ่ม่น้อย	โดยเฉพาะอย่างยิง่การใช้ประโยชน์ในเขตเศรษฐกิจ

จ�าเพาะ	(Exclusive	Economic	Zone)	ดังนั้นหากประเทศไทยไม่มีการด�าเนินการที่มีประสิทธิภาพ

ก็ย่อมส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของประเทศโดยรวม	

	 ทัง้นีใ้นช่วงเวลาทีผ่่านมา	การด�าเนนิงานของหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องกบัอนุสัญญาสหประชาชาติ

ว่าด้วยกฎหมายทะเล	ค.ศ.	1982	ของประเทศไทยมีการด�าเนินการอยู่หลายด้าน	(ดังแสดงในตาราง

ที	่3)	อย่างไรกต็าม	ในภาพรวมถือว่าการด�าเนนิการไม่มคีวามก้าวหน้าเท่าทีค่วร	โดยมปัีญหาอปุสรรค

ที่ส�าคัญ	ได้แก่	(1)	การขาดการให้ความส�าคัญในระดับนโยบาย	(2)	ความไม่จริงจังในการด�าเนินงาน

ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 (3)	ข้อจ�ากัดการด�าเนินงานของคณะกรรมการ	 (4)	ข้อจ�ากัดด้านบุคลากร	

(5)	ปัญหาด้านการอนวุตักิารกฎหมายให้เป็นไปตามพนัธกรณ	ี(6)	งบประมาณและทรพัยากรสนบัสนนุ	

และ	(7)	การบูรณาการในการด�าเนินงานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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ตำรำงที่ 3 แสดงการสรุปสถานภาพในการด�าเนินงานของประเทศไทยที่ส�าคัญ	

	 (ณ	เดือนสิงหาคม	พ.ศ.	2558)

ล�ำดับ กำรด�ำเนินงำน สถำนภำพของกำรด�ำเนินงำน

ด�ำเนินกำรแล้ว อยู่ระหว่ำงด�ำเนินกำร

1 คณะรฐัมนตรใีห้ความเห็นชอบนโยบายและยทุธศาสตร์การรกัษา

ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล	พ.ศ.	2536-2542

ด�าเนินการแล้วเสร็จตามกรอบเวลา

2 จัดตั้งศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติ

ทะเล	(ศรชล.)	ภายใต้สภาความมั่นคงแห่งชาติ	เมื่อ	2540
✓

3 คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ

ทางทะเล	พ.ศ.	2542-2546

ด�าเนินการแล้วเสร็จตามกรอบเวลา

4 คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ

ทางทะเล	พ.ศ.	2548-2552

ด�าเนินการแล้วเสร็จตามกรอบเวลา

5 อปท.	แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดการความรู้เพื่อผลประโยชน์

แห่งชาติทางทะเล	เมื่อ	24	มกราคม	พ.ศ.	2551
✓

6 มติคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการกฎหมายทะเลและเขต

ทางทะเลของประเทศไทย	เมื่อ	17	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2552
✓

7 อปท.	แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านการให้ความรู้เกี่ยวกับ

ผลประโยชน์และความมั่นคงของชาติทางทะเล	

เมื่อ	10	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2553
✓

8 อปท.	แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายและองค์กร

ในการรักษาผลประโยชน์และความมั่นคงของชาติทางทะเล	

เมื่อ	10	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2553
✓

9 ประเทศไทยให้สัตยาบัน	UNCLOS	เมื่อ	15	พฤษภาคม	

พ.ศ.	2554
✓

10 คณะกรรมการกฎหมายทะเลและเขตทางทะเลของประเทศไทย

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ

การเดินเรือให้สอดคล้องกับ	UNCLOS	เมื่อ	29	พฤศจิกายน	

พ.ศ.	2556

✓

11 คณะกรรมการกฎหมายทะเลและเขตทางทะเลของประเทศไทย

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ

ทรพัยากรมชีวีติให้สอดคล้องกบั	UNCLOS	เมือ่	29	พฤศจกิายน	

พ.ศ.	2556

✓
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ตำรำงที่ 3 แสดงการสรุปสถานภาพในการด�าเนินงานของประเทศไทยที่ส�าคัญ	

	 (ณ	เดือนสิงหาคม	พ.ศ.	2558)	(ต่อ)

ล�ำดับ กำรด�ำเนินงำน สถำนภำพของกำรด�ำเนินงำน

ด�ำเนินกำรแล้ว อยู่ระหว่ำงด�ำเนินกำร

12 คณะกรรมการกฎหมายทะเลและเขตทางทะเลของประเทศไทย

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ

ทรัพยากรไม่มีชีวิตให้สอดคล้องกับ	UNCLOS	

เมื่อ	29	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2556

✓

13 คณะกรรมการกฎหมายทะเลและเขตทางทะเลของประเทศไทย

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ

การบังคับให้เป็นไปตามกฎหมายให้สอดคล้องกับ	UNCLOS	

เมื่อ	29	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2556

✓

14 คณะกรรมการกฎหมายทะเลและเขตทางทะเลของประเทศไทย

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ

มาตรการทางภาษีและศุลกากร	การวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเล	

การถ่ายทอดเทคโนโลยี	มลพิษและสิ่งแวดล้อม	การสาธารณสุข	

และโบราณคดีให้สอดคล้องกับ	UNCLOS	

เมื่อ	29	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2556

✓

15 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติ

ทางทะเล	(พ.ศ.	2558-2562)	เมื่อ	21	ตุลาคม	พ.ศ.	2557
✓

16 เมื่อ	24	พฤศจิกายน	2557	มีแนวความคิดที่จะยกระดับ	ศรชล.	

ขึ้นเป็นศูนย์อ�านวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

ภายใต้ส�านักนายกรัฐมนตรี
✓

17 หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติลงนามอนุมัติแผน

ความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล	(พ.ศ.	2558-2564)	

เมื่อ	7	ธันวาคม	พ.ศ.	2557
✓

18 พ.ร.บ.ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	

พ.ศ.	2558

มีผลใช้บังคับ	หลังการประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษา	

เมื่อ	26	มีนาคม	พ.ศ.	2558
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ตำรำงที่ 3 แสดงการสรุปสถานภาพในการด�าเนินงานของประเทศไทยที่ส�าคัญ	

	 (ณ	เดือนสิงหาคม	พ.ศ.	2558)	(ต่อ)

ล�ำดับ กำรด�ำเนินงำน สถำนภำพของกำรด�ำเนินงำน

ด�ำเนินกำรแล้ว อยู่ระหว่ำงด�ำเนินกำร

19 พ.ร.บ.การประมง	พ.ศ.	2558 มีผลใช้บังคับ	หลังการประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษา	เมื่อ	28	เมษายน	

พ.ศ.	2558	และถกูยกเลกิโดยมาตรา	3	

แห่ง	พ.ร.ก.การประมง	พ.ศ.	2558

20 พ.ร.ก.การประมง	พ.ศ.	2558 มีผลใช้บังคับ	หลังการประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษา	

เมื่อ	13	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2558

6.2	 ข้อเสนอแนะ

	 จากปัญหาอุปสรรคของการด�าเนินงานในข้างต้น	 จะเห็นได้ว่าระบบการบริหารจัดการ 

ที่ประเทศไทยจ�าเป็นด�าเนินการเพื่อให้การใช้ประโยชน์ทางทะเลภายใต้อนุสัญญาฯ	 เกิดประโยชน ์

ต่อประเทศอย่างมีประสิทธิผลเต็มที่	 มี	 3	 ส่วนหลัก	 คือ	 ส่วนของนโยบาย	 (Policy	 Framework)	 

ส่วนของกฎหมาย	(Legal	Framework)	และ	ส่วนขององค์กร	(Institutional	Framework)	โดยควร

มีการแบ่งแนวทางในการด�าเนินงานออกเป็น	 4	 ด้าน	 ได้แก่	 (1)	 การพัฒนาบุคลากร	 (2)	 การอนุวัติ

การกฎหมายให้เป็นไปตามพนัธกรณอีย่างจรงิจัง	(3)	การเพิม่งบประมาณและทรัพยากรสนบัสนนุอืน่ๆ	

(4)	การด�าเนินงานร่วมกันอย่างบูรณาการ	ดังต่อไปนี้

	 ก�รพัฒน�บุคล�กร

	 เพื่อให้การด�าเนินการที่เก่ียวกับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล	ค.ศ.	 1982	

เกดิประสทิธผิลสงูสดุ	มคีวามจ�าเป็นอย่างยิง่ท่ีจะต้องพฒันาบคุลากรทีเ่กีย่วข้องกับการด�าเนินงานตาม

อนุสัญญาฯ	ให้มีความรู้	ความเข้าใจเกี่ยวกับอนุสัญญาฯ	มากขึ้น	เพื่อให้บุคลากรภาครัฐไทยรู้เท่าทัน

กฎหมายระหว่างประเทศฉบับนี้	 ว่ามีข้อดีข้อเสียต่อประเทศไทยในมิติต่างๆ	 อย่างไร	 โดยเฉพาะมิติ

ด้านทรพัยากรธรรมชาต	ิท้ังน้ี	แนวทางในการพฒันาบคุลากรสามารถด�าเนนิการได้หลายแนวทาง	เช่น	

การจัดอบรมสัมมนาให้ความรู้โดยผู้เช่ียวชาญแก่หน่วยงานที่เก่ียวข้องเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ	 ภายใต้

อนสุญัญาฯ	เช่น	เรือ่งประมง	ทะเลหลวง	สทิธใินทะเลหลวง	เป็นต้น	เพ่ือให้การท�างานด้านอนสัุญญาฯ	
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เป็นไปด้วยด	ีและจะช่วยท�าให้หน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องมคีวามตระหนกัในความส�าคัญของการด�าเนนิการ

ตามพันธกรณีมากขึ้น	 ดังเช่นที่กองทัพเรือเคยจัดสัมมนาในเรื่อง	 การปราบปรามโจรสลัดในทะเล	 

เพือ่ให้ความรูแ้ก่บุคลากรของกองทัพเรอืเอง	เป็นต้น	หรอืหากมีการจัดอบรมสมัมนาให้ความรูเ้กีย่วกบั

อนสุญัญาสหประชาชาตว่ิาด้วยกฎหมายทะเล	ค.ศ.	1982	หรอืสนธสิญัญาระหว่างประเทศทีเ่ก่ียวกบั

ทะเลฉบบัอืน่ๆ	โดยองค์การระหว่างประเทศ	เช่น	องค์การสหประชาชาติ	องค์การทะเลระหว่างประเทศ	

ประเทศไทยควรส่งผูแ้ทนเข้าร่วม	หากไม่สามารถเข้าร่วมได้	ควรเข้าร่วมในเวทีระดับภมูภิาค/อนุภมูภิาค	

ซึง่มกัจะมกีารจดัอบรมสมัมนาอยูเ่สมอๆ	เพ่ือเปิดโลกทศัน์	เพิม่พนูความรู	้หาประสบการณ์	และท�าให้

ข้อมูลที่หน่วยงานภาครัฐไทยมีอยู่ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา

	 ส�าหรับข้อเสนอแนะต่อแนวทางในการแก้ไขปัญหาเร่ืององค์ความรู้ของบุคลากร	คือ	 ต้องมี

การจัดการองค์ความรู้	 (Knowledge	Management)	 ในการท�างานด้านอนุสัญญาสหประชาชาติ 

ว่าด้วยกฎหมายทะเล	ค.ศ.	1982	เพือ่ให้ผูท้ีเ่ข้ามารับหน้าทีใ่หม่ได้ศึกษา	ท�าความเข้าใจ	หรือเมือ่ต้องมี

การหมนุเวยีนหน้าท่ีใหม่	อย่างเช่น	ในกรณีของกระทรวงการต่างประเทศต้องไม่ให้บคุลากรทีร่บัผดิชอบ

งานด้านอนุสัญญาฯ	หมุนเวียนหน้าที่ใหม่กันทั้งฝ่าย	 เพราะจะท�าให้การท�างานไม่ต่อเนื่อง	 ซึ่งเรื่องนี้

ขึ้นอยู่กับการวางแผนอัตราก�าลังของหน่วยงานด้วย

	 ส่วนแนวทางในการแก้ปัญหาบุคลากรไม่เพียงพอนั้น	 ควรต้องมีการแจ้งไปยังส�านักงาน 

คณะกรรมการข้าราชการพลเรอืน	(ส�านักงาน	ก.พ.)	ซึง่มหีน้าทีโ่ดยตรงในการบรหิารจดัการทรพัยากร

บุคคลของภาครัฐให้รับทราบ	เพื่อให้ด�าเนินการเพิ่มอัตราก�าลังเพื่อแก้ไขปัญหาต่อไป

	 ก�รอนุวัติก�รกฎหม�ยให้เป็นไปต�มพันธกรณีอย่�งจริงจัง

	 เพื่อให้กฎหมายภายในของไทยมีความสอดคล้องกับบทบัญญัติของอนุสัญญาสหประชาชาติ

ว่าด้วยกฎหมายทะเล	ค.ศ.	1982	จงึต้องด�าเนนิการตรวจสอบกฎหมายภายในว่าเป็นไปตามพนัธกรณี

ของอนุสัญญาฯ	 หรือไม่	 ซึ่งหากกฎหมายภายในเป็นไปตามพันธกรณีของอนุสัญญาฯ	 แล้ว	 ก็ไม่มี 

ความจ�าเป็นต้องปรบัปรุงแก้ไขกฎหมาย	แต่หากกฎหมายภายในทีม่อียูย่งัไม่เป็นไปตามพนัธกรณขีอง

อนุสัญญาฯ	 ควรต้องด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายภายในนั้นๆ	 ซ่ึงเป็นหน้าท่ีของหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่หน่วยงานระดับปฏิบัติท่ีถือกฎหมาย	 หน่วยงานระดับนโยบาย	 ไปจนถึงฝ่ายบริหาร

และฝ่ายนิติบัญญัติท่ีต้องจริงจังกับการพิจารณากฎหมายภายในและต้องพยายามปรับแก้กฎหมาย

ภายในให้สอดคล้องกบัอนสุญัญาฯ	ให้ได้มากทีส่ดุ	เช่น	การแก้ไข	พ.ร.บ.ให้อ�านาจทหารเรอืปราบปราม

การกระท�าความผดิบางอย่างในทะเล	พ.ศ.	2490	โดยจ�าเป็นต้องมบีทบญัญตัเิฉพาะทีก่�าหนดให้ชดัเจน

ว่าการผ่านโดยสุจริตคืออะไร	 เพื่อให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่มีความสะดวกมากขึ้น,	 การแก้ไข	
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พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน�้าไทย	 พ.ศ.	 2456	 หรือการแก้ไข	 พ.ร.บ.ประมง	 พ.ศ.	 2490	 เป็นต้น	 

หรือในกรณีท่ีหน่วยงานระดับปฏิบัติใดยังไม่มีกฎหมายเฉพาะที่ใช้ส�าหรับการปฏิบัติงานของตน	 เช่น	

กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง	กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม	กค็วรเร่งพิจารณา

ออกกฎหมายมาใช้บังคบั	ดงัทีก่รมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังได้พยายามผลกัดันร่าง	พ.ร.บ.ส่งเสรมิ

การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	 ปี	 พ.ศ.	 ...	 เพื่อน�ามาใช้เป็นเครื่องมือหลักในการ

คุ้มครอง	 อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของประเทศให้มีความรัดกุมมากยิ่งขึ้น	 และร่าง	

พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าวมีความสอดคล้องกับบทบัญญัติของอนุสัญญาฯ	

	 ก�รเพิ่มงบประม�ณและทรัพย�กรสนับสนุนอื่นๆ

	 รฐับาลควรเพิม่งบประมาณและทรพัยากรสนบัสนนุอืน่ๆ	เช่น	เรอืขนาดใหญ่	น�า้มนัเชือ้เพลงิ	

และเทคโนโลยทีีท่นัสมยั	เป็นต้น	เพือ่ส่งเสรมิให้การด�าเนนิงานท่ีเกีย่วข้องกับอนสุญัญาสหประชาชาติ

ว่าด้วยกฎหมายทะเล	 ค.ศ.	 1982	 มีประสิทธิผลสูงขึ้น	 ทั้งนี้ควรด�าเนินการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง	 

เพื่อให้การด�าเนินการที่เกี่ยวข้องกับอนุสัญญาฯ	มีความต่อเนื่องและไม่ขาดตอน

	 ก�รดำ�เนินง�นร่วมกันอย่�งบูรณ�ก�ร

	 การจะด�าเนินการตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล	ค.ศ.	1982	ให้ประสบ

ความส�าเรจ็	ต้องอาศยัการร่วมแรงร่วมใจและการประสานความร่วมมอืระหว่างหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง
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(คณะอนกุรรมการฯ)	ให้บ่อยข้ึน	และต้องมกีารก�าหนดกรอบเวลาในการด�าเนนิงานอย่างหลวมๆ	ไว้ด้วย

เพื่อให้การด�าเนินงานร่วมกันสามารถท�าได้อย่างเป็นระบบต่อไป
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