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 ๑สําเร็จการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
(สาขาเกษตรศาสตร) มหาวิทยาลัยเชียงใหม และปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ (สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
การอาหาร) มหาวิทยาลัยเชียงใหม เคยดํารงตําแหนงที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี ที่ปรึกษารัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงศึกษาธิการ ที่ปรึกษารัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ที่ปรึกษารัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการตางประเทศ 
ที่ปรึกษารัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร สมาชิกวุฒิสภา
และประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ วุฒิสภา สองสมัย (พ.ศ. ๒๕๕๑ และ พ.ศ. ๒๕๕๔) ประธานคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะหเกษตรกร พ.ศ. .... วุฒิสภา และประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
รางพระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... วุฒิสภา
 ปจจุบันดํารงตําแหนงที่ปรึกษากลุมบริษัท ศิริชัยการประมง จํากัด และธุรกิจในเครือทั้งในและตางประเทศ กงสุลกิตติมศักดิ ์
ประเทศโมซัมบิก ประจําประเทศไทย ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมการประมงแหงประเทศไทย ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมการประมง
นอกนานนํ้าไทย ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมการประมงสมุทรสาคร ที่ปรึกษาสหพันธอุตสาหกรรมประมงไทย อาจารยพิเศษ
ของหลายมหาวิทยาลัย และผูทรงคุณวุฒิดานทะเลของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) คณะอนุกรรมการจัดการความรู
เพื่อผลประโยชนแหงชาติทางทะเล (อจชล.) สภาความมั่นคงแหงชาติ.

 ๑๑๑.. บบบทททนนนํําาา 
วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ที่ผานมา เปนวันครบรอบ ๒๔ ป ที่อนุสัญญาสหประชาชาติ

วาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ (United Nations Convention on the Law of the Sea
๑๙๘๒: UNCLOS) มีผลบังคับใช หลังจาก ๑๒ เดือน ที่ประเทศภาคีสมาชิกยื่นสัตยาบันสาร
ครบ ๖๐ ประเทศ ในสวนของประเทศไทยน้ัน นับจากวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๔ ที่อนุสัญญา
สหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ มีผลบังคับใชกับประเทศไทย ก็ผานมานานกวา
๗ ป และหากจะนับตั้งแตวันที่ประเทศไทยลงนามรับรองอนุสัญญาฯ ดังกลาวในป พ.ศ. ๒๕๒๕ 
ก็ผานมานานกวา ๓ ทศวรรษ แตปรากฏวาสวนราชการที่มีหนาที่และอํานาจ รวมทั้งความรับผิดชอบ
ที่เกี่ยวของกับกิจกรรมทางทะเลของไทย แทบจะมิไดมีการขับเคล่ือนการดําเนินงานเพ่ือใหเปนไป
ตามพนัธกรณอียางเปนรูปธรรม ทัง้ในระดบันโยบายและในเชิงปฏบิตั ิโดยเฉพาะอยางยิง่ การอนวุตักิาร
กฎหมายภายในท่ีเกีย่วของกบักจิกรรมการใชทะเล ซึง่มอียูมากกวา ๖๐ ฉบบั ใหสอดรบักบัอนสุญัญาฯ
ตลอดจนการดําเนินการท่ีเกี่ยวของอ่ืน ๆ ตามสิทธิ หนาที่และอํานาจท่ีกําหนดไวในอนุสัญญาฯ
เพื่อรักษาสิทธิอธิปไตยและปกปองผลประโยชนทางทะเลของไทย ผูเขียนในฐานะที่เฝาติดตาม
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การดําเนินการของรัฐไทยในประเด็นนี้มากวา ๓๐ ป มีความกังวลวา  หากประเทศไทยในฐานะรัฐภาคี
ปลอยใหการอนุวัติการตามอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ ยังเปนไป
ในลักษณะเชนนี้ โดยปราศจากยุทธศาสตรและการขับเคลื่อนอยางเปนระบบท่ีชัดเจน รวมทั้ง
ความรวมมือจากทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของโดยเรงดวนแลว การรักษาผลประโยชนแหงชาติทางทะเล
ของประเทศไทยตามอนุสัญญาฯ ก็ยากยิ่งที่จะทําใหเกิดประโยชนสูงสุดได ดังนั้น เพื่อดําเนินการ
ตามพันธกรณีที่ประเทศไทยไดใหไวแกประชาคมโลก การรักษาสิทธิประโยชน และการทําหนาที่
ตาง ๆ ตามพันธกรณีที่บัญญัติไวในอนุสัญญาฯ ประเทศไทยจึงควรจะไดเรงดําเนินการในสวนท่ี
เกี่ยวของตามสิทธิ หนาที่และอํานาจใหสอดรับกับอนุสัญญาฯ โดยเร็ว

๒. ความเปนมาของอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒

 “อนสุญัญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒” (United Nations Convention 
on the Law of the Sea ๑๙๘๒: UNCLOS) หรือที่เรียกโดยยอวา “กฎหมายทะเล ๑๙๘๒” หรือ 
“UNCLOS ๑๙๘๒” เปนกฎหมายระหวางประเทศท่ีประเทศสมาชิกขององคการสหประชาชาติไดตกลง
รวมกนัยกรางขึน้ เพือ่ใชเปนบทบญัญัติท่ีประเทศสมาชกิจะไดถอืเปนกรอบปฏบิติัในการใชประโยชน
จากทะเลและมหาสมุทรรวมกันอยางเปนธรรมและมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชนแหงมนุษยชาติ 
โดยไมคํานึงถึงที่ตั้งทางภูมิศาสตรของรัฐ อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ 
จงึเปรยีบเสมอืน “ธรรมนญูทางทะเลของโลก” ทีม่คีวามสาํคญัในฐานะทีเ่ปนกตกิาแมบททางทะเลซึง่ประเทศ
ตาง ๆ ใชเปนแนวทางในการบริหารจดัการใชประโยชน และคุมครองผลประโยชนทางทะเลของประเทศตน 
รวมทั้งเปนกลไกในการจัดการขอพิพาททางทะเลระหวางประเทศ

 
    

แผนที่แสดงเขตเศรษฐกิจจําเพาะของประเทศตาง ๆ และทะเลหลวง๒ 

  ๒ที่มา : http://www.personal.kent.edu/~mkeatts/coastalzone.htm.
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 อนสัุญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ มพีฒันาการมาอยางยาวนาน กลาวคอื 
ในป พ.ศ. ๒๔๗๓ (ค.ศ. ๑๙๓๐) “องคการสันนิบาตชาติ” (League of Nations) ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายหลัง
สงครามโลกคร้ังที ่๑ โดยไดเลง็เหน็ถงึความจําเปนทีจ่ะตองมกีฎหมายระหวางประเทศ เพือ่กาํหนดกติกา
และมาตรการในการใชทะเลรวมกัน โดยยดึหลกัความเปนธรรมและจารีตประเพณีเปนหลกัใหญ จงึไดจดัใหมี
การประชุมขึน้ ณ กรงุเฮก ประเทศเนเธอรแลนด แตการประชุมลมเหลวเน่ืองจากไมสามารถหาขอยตุไิด
ในหลายประเด็น จนกระทั่งองคการสันนิบาตชาติสิ้นสภาพไปในชวงสงครามโลกครั้งที่ ๒ 

    
 หลงัสงครามโลก ครัง้ที ่๒ “องคการสหประชาชาติ” (United Nations) ซึง่กอตัง้ขึน้แทนองคการ
สันนิบาตชาติ ไดจัดใหมีการมีการประชุมสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ขึ้นรวม ๓ ครั้ง คือ 
 • การประชุมสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ครั้งท่ี ๑ (The First United Nations 
Conference on the Law of the Sea: UNCLOS I) จดัขึน้ระหวางวนัที ่๒๔ กมุภาพนัธ ถงึ ๒๗ เมษายน 
พ.ศ. ๒๕๐๑ (ค.ศ. ๑๙๕๘) ณ กรงุเจนวีา ประเทศสวิตเซอรแลนด มปีระเทศสมาชกิเขารวมประชมุจาํนวน 
๘๖ ประเทศ และองคกรระหวางประเทศ ๖ องคกร ทีป่ระชมุฯ มมีตเิหน็ชอบ (adopt) “อนสุญัญากรงุเจนีวา
วาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๕๘” ซึ่งประกอบดวยอนุสัญญาฯ เกี่ยวกับทะเล ๔ ฉบับ คือ 
  (๑) อนุสัญญาวาดวยทะเลอาณาเขตและเขตตอเนื่อง 
     (Convention on the Territorial Sea and the Contiguous Zone) 
  (๒) อนุสัญญาวาดวยทะเลหลวง 
    (Convention on the High Seas) 
  (๓) อนุสัญญาวาดวยการทําประมงและการอนุรักษทรัพยากรที่มีชีวิตในทะเลหลวง
     (Convention on Fishing and Conservation of the Living Resources of the High Seas) 
  (๔) อนุสัญญาวาดวยไหลทวีป 
    (Convention on the Continental Shelf) 
 • การประชุมสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ครั้งที่ ๒ (The Second United Nations 
Conference on the Law of the Sea: UNCLOS II) จัดขึ้นระหวางวันที่ ๗ มีนาคม ถึง ๒๖ เมษายน 
พ.ศ. ๒๕๐๓ (ค.ศ. ๑๙๖๐) เพือ่พจิารณาปญหาทีย่งัตกลงไมไดจากการประชุมในครัง้กอน คอื การกาํหนด
ความกวางของทะเลอาณาเขต (Territorial Sea) และเขตประมง (Fisheries Zone) มีประเทศสมาชิก
เขารวมประชุมจํานวน ๘๘ ประเทศ และองคกรระหวางประเทศจํานวน ๖ องคกร ที่ประชุมไดเสนอ
ใหกาํหนดความกวางของทะเลอาณาเขตเปน ๖ ไมลทะเล และเขตประมงตอไปอีก ๖ ไมลทะเล แตขอเสนอ
ดังกลาวไดรับการรับรองดวยคะแนนเสียงเพียง ๑ ใน ๓ ของที่ประชุม ดังนั้น ขอเสนอจึงตกไป
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 • การประชุมสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ครั้งที่ ๓ (The Third United Nations 
Conference on the Law of the Sea: UNCLOS III) เปนการประชุมยกรางอนุสัญญาที่ใชระยะเวลา
ในการประชมุตอเนือ่งยาวนานถงึ ๙ ป นบัตัง้แตเริม่จดัการประชมุครัง้แรกในเดอืนธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ 
(ค.ศ. ๑๙๗๓) ณ นครนิวยอรก สหรัฐอเมริกา และมีการจัดการประชุมตอเนื่องมาจนถึง พ.ศ. ๒๕๒๕ 
(ค.ศ. ๑๙๘๒) รวมทั้งสิ้น ๑๑ สมัยประชุม ซึ่งเนื่องมาจากขอบัญญัติของอนุสัญญานั้นมีผลกระทบตอ
สทิธเิสรภีาพในการใชทะเล และประโยชนทางเศรษฐกิจของประเทศตาง ๆ   รวมท้ังรูปแบบการประชุม
ทีส่มชัชาใหญแหงสหประชาชาติมไิดมอบใหคณะกรรมาธกิารกฎหมายระหวางประเทศเปนผูยกรางอนสุญัญา 
แตเปนการพจิารณาพรอมกนัไปในทีป่ระชมุโดยรฐัภาคขีองสหประชาชาติ และไมเปดใหมกีารตัง้ขอสงวน 
(Reservation) หรอืขอยกเวนในอนสุญัญาซึง่ถอืวาเปนลกัษณะพเิศษทีแ่ตกตางจากอนสุญัญาฉบบัอืน่ ๆ 
ทัง้นี ้การประชุมเสรจ็สิน้ลงเมือ่วนัที ่๓ ธนัวาคม ๒๕๒๕ ณ กรงุมอนเตโกเบย ประเทศจาไมกา โดยมมีติเห็นชอบ 
“อนุสญัญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒” (The United Nations Convention on 
the Law of the Sea ๑๙๘๒: UNCLOS) และเปดใหประเทศภาคีสมาชิกลงนาม (Signature) รับรอง
ระหวางวันที ่๖ - ๑๐ ธนัวาคม ๒๕๒๕ ซึง่มปีระเทศตาง ๆ  รวมลงนามรบัรองอนสุญัญาดงักลาวตัง้แตวนัแรก
ที่เปดใหลงนาม
 อนสุญัญาสหประชาชาตวิาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ เร่ิมมผีลบงัคบัใชเมือ่วนัที ่๑๖ พฤศจิกายน 
๒๕๓๗ หลังจาก ๑๒ เดือน นบัจากวนัทีม่รีฐัภาคใีหสตัยาบนั (Ratification) อนุสญัญาฯ ครบ ๖๐ ประเทศ 
โดยมกีารจดัการประชุมรฐัภาคฯี เพือ่ตดิตามการบังคบัใชอนุสญัญาฯ ขึน้เปนประจําทกุป ณ สาํนกังานใหญ
องคการสหประชาชาติ นครนิวยอรก สหรัฐอเมริกา
 สาํหรบัประเทศไทยนัน้ ไดเขารวมการประชุมสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเลมาต้ังแตการประชุม
ครัง้แรกในป พ.ศ. ๒๔๗๓ (ค.ศ. ๑๙๓๐) ซึง่ขณะนัน้ยงัเปนองคการสนันบิาตชาต ิโดยในการประชุมดงักลาว 
พลตร ีพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาวรรณไวทยากร กรมหมืน่นราธปิพงศประพนัธ หวัหนาคณะผูแทนไทย 
ทรงไดรบัเลอืกจากท่ีประชมุใหเปนประธานในการประชุม โดยภายหลังการประชุม ประเทศไทยไดลงนาม
รบัรอง “อนสัุญญากรงุเจนวีาวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๕๘” ครบทัง้ ๔ ฉบบั เมือ่วนัที ่๒๙ เมษายน 
๒๕๐๑ จากนั้นอีก ๑๐ ปตอมา จึงไดใหสัตยาบันเขาเปนภาคีอนุสัญญากรุงเจนีวาวาดวยกฎหมายทะเล 
ค.ศ. ๑๙๕๘ ดงักลาว เม่ือวันที ่๒ กรกฎาคม ๒๕๑๑ และเมือ่ทีป่ระชมุสหประชาชาตวิาดวยกฎหมายทะเล
มมีตเิหน็ชอบ “อนสัุญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒” ในป พ.ศ. ๒๕๒๕ (ค.ศ. ๑๙๘๒) 
ประเทศไทยก็ไดลงนามใหการรับรองอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ 
ตัง้แตวนัแรกทีเ่ปดใหมกีารลงนาม แตกม็ไิดมกีารใหสตัยาบนั จนกระทัง่ ๒๙ ปตอมา ซึง่อนสุญัญาฯ 
ไดมผีลใชบงัคบัมาแลว ๑๔ ป ประเทศไทยจึงไดยืน่สตัยาบันสารตอเลขาธิการองคการสหประชาชาติ 
เมือ่วนัที ่๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔ จงึทาํให “อนสุญัญาสหประชาชาตวิาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒” 
มผีลบงัคบัใชกบัประเทศไทยตัง้แตวนัที ่๑๔ มถินุายน ๒๕๕๔ ตามขอกาํหนดในอนุสญัญาฉบบัดงักลาว 
โดยประเทศไทยไดใหสัตยาบนัเปนสําดบัที ่๑๖๒ จากสมาชกิทัง้หมด ๑๙๓ ประเทศขององคการสหประชาชาติ
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๓. ความสําคัญของอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ 
 อนสุญัญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ นอกจากจะรวบรวมเนือ้หาของอนสุญัญา
กรุงเจนวีาวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๕๘ ซึง่ประกอบดวยอนสุญัญาเกีย่วกับทะเลทัง้ ๔ ฉบับไวแลว 
ยงัไดประมวลกฎหมายจารีตประเพณีทางทะเล รวมท้ังปรับปรุงและเพ่ิมหลักกฎหมายใหมอกีหลายเร่ือง เชน 
ระบบกฎหมายของรัฐหมูเกาะ เขตเศรษฐกจิจาํเพาะ และสทิธขิองรฐัไรฝงทะเล เปนตน โดยไดวางหลกัเกณฑ
ของกฎหมายระหวางประเทศเก่ียวกบัสิทธ ิหนาที ่และเขตอาํนาจของรฐัประเภทตาง ๆ  เกีย่วกับการใชทะเล
ของประเทศสมาชิกในนานน้ําอาณาเขตตาง ๆ  ทัง้ในทะเลหลวง และนานน้ําอาณาเขตของประเทศสมาชกิ 
ซึง่ไดแก นานนํา้ภายใน (Internal Water) ทะเลอาณาเขต (Territorial Sea) เขตตอเนือ่ง (Contiguous Zone) 
เขตเศรษฐกจิเฉพาะ (Economic Exclusive Zone) เขตไหลทวปี (Continental Shelf) และทะเลหลวง (High Seas)
 ปจจบุนัอนสุญัญาสหประชาชาตวิาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ ถอืวาเปนหลกักฎหมาย
ที่ใชในการกํากับดูแลการใชทะเลและทรัพยากรทางทะเลในทุก ๆ ดาน เชน การประมง (fisheries) 
การปองกันและอนรุกัษสิง่แวดลอมทางทะเล (protection and preservation of marine environment) 
การวจิยัทางวทิยาศาสตรทางทะเล (marine scientific research) การเดนิเรอื และมลพษิจากเรอืและการเททิง้ 
(navigation including pollution from vessels, and dumping) เปนตน นอกจากนี้ ยังไดกําหนด
หลกัการท่ัวไปเก่ียวกบัการใชประโยชนจากทรัพยากรจากทะเล ทัง้ทรพัยากรทีม่ชีวีติและไมมชีวีติในน้ํา 
เหนือพื้นดินทองทะเล (water superjacent to the sea-bed) ในพื้นดินทองทะเล (sea-bed) และ
ในดินใตผิวดิน (subsoil) ของพื้นดินทองทะเลนั้นดวย
 ในดานการระงบัขอพพิาทซึง่เกดิจากการใชบงัคบัและตคีวามนัน้ UNCLOS ๑๙๘๒ ไดกาํหนดให
จดัตัง้ “ศาลระหวางประเทศวาดวยกฎหมายทะเล” (International Tribunal for the Law of the Sea: ITLOS) 
ขึน้ โดยคาํวนิจิฉยัของศาลระหวางประเทศวาดวยกฎหมายทะเลนัน้ใหถอืเปนทีส่ดุ และทกุฝายในขอพพิาท
ตองยึดถือและปฏิบัติตาม  

๔. สาระสาํคญัโดยสงัเขปของอนสุญัญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ 
 

 

 

 

 การกําหนดเขตทางทะเลภายใตอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒๓ 

  ๓ที่มา : http://www.mkh.in.th/index.php?option=com_content&view=article&id=๔๗&Itemid=๑๕๓&lang=th.
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บทความทางวิชาการ 

พ.ย. - ธ.ค. ๖๑ ๖๗จุลนิติ

 อนสุญัญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ มบีทบญัญตัคิรอบคลมุเรือ่งเกีย่วกบั
กฎหมายทะเลอยางกวางขวาง รวมทั้งสิ้น ๑๗ ภาค ประกอบดวย ขอบัญญัติจํานวน ๓๒๐ ขอ และ
ภาคผนวก จํานวน ๙ ภาคผนวก ซึ่งมีสาระสําคัญโดยสังเขป ดังนี้
 • ภาค ๑ บทนํา (Introduction) วาดวยนิยามศัพทที่สําคญั
 • ภาค ๒ ทะเลอาณาเขตและเขตตอเนื่อง (Territorial Sea and Contiguous Zone) วาดวย
เขตทะเลในทะเลอาณาเขตและเขตตอเนือ่ง อธปิไตยเหนอืทะเลอาณาเขต การใชสทิธกิารผานโดยสจุรติ 
(Right of innocent passage) ในทะเลอาณาเขต สทิธขิองรฐัชายฝงในทะเลอาณาเขตและเขตตอเนือ่ง ฯลฯ
 • ภาค ๓ ชองแคบที่ใชเพื่อการเดินเรือระหวางประเทศ (Straits Used for International 
Navigation) วาดวยสทิธแิละเสรภีาพในการเดนิทางผานของเรอืและอากาศยาน สทิธขิองรฐัทีอ่ยูตดิกบั
ชองแคบในการออกกฎหมายและขอบังคับเกี่ยวกับการผาน ฯลฯ
 • ภาค ๔ รัฐหมูเกาะ (Archipelagic States) วาดวยนิยามศัพท สิทธิของเรือตาง ๆ  ในการผาน
ชองทางทะเลที่กําหนดโดยรัฐหมูเกาะนั้น (Right of passage through sea lanes) ฯลฯ 
 • ภาค ๕ เขตเศรษฐกจิจําเพาะ (Exclusive Economic Zone) วาดวยความกวางของเขตเศรษฐกจิ
จําเพาะ สิทธิอธิปไตย (Sovereign right) ของรัฐชายฝงเกี่ยวกับทรัพยากรและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
เขตอาํนาจเก่ียวกบัการวิจยัทางวทิยาศาสตร การคุมครองรกัษาสิง่แวดลอม สทิธแิละเสรภีาพในการเดนิเรอื 
การบินผาน การวางสายเคเบิลและทอใตทะเล ฯลฯ
 • ภาค ๖ ไหลทวปี (Continental Shelf) วาดวยขอบเขตของไหลทวปี สทิธขิองรฐัชายฝงในพืน้ที่
ไหลทวีปในการแสวงประโยชน คณะกรรมาธิการเขตไหลทวีปและอํานาจหนาที่ ฯลฯ
 • ภาค ๗ ทะเลหลวง (High Seas) วาดวยสิทธิและหนาท่ีของรัฐตาง ๆ ในเขตทะเลหลวง  
เสรีภาพในการเดินเรือ (Freedom of Navigation) การบินผาน การวิจัย และทําการประมง ฯลฯ
 • ภาค ๘ ระบอบของเกาะ (Regime of Islands) วาดวยการกาํหนดเขตของเกาะ การไมยอมรบั
สถานะของโขดหนิ (ทีไ่มมมีนษุยอาศยัอยู) หรอืเกาะเทยีม (ทีม่นษุยสรางขึน้) ใหมสีถานะเปนเกาะ ฯลฯ
 • ภาค ๙ ทะเลปดหรอืกึง่ปด (Enclosed or Semi-Enclosed Sea) วาดวยสถานะของรฐัทีอ่ยูกบั
ทะเลปดหรอืก่ึงปด ความรวมมือกันในการจัดการทรัพยากร การวิจัยทางวิทยาศาสตร การคุมครองและรักษา
สิ่งแวดลอม ฯลฯ
 • ภาค ๑๐ สิทธิของรัฐไรฝงทะเลที่จะออกไปสูและเขามาจากทะเล และเสรีภาพในการผาน 
(Right of  Access of Land-Locked State to and from the Sea, and Freedom of Transit) วาดวย
สทิธิของรฐัไรฝงทะเลทีต่องไดรบัสทิธทิีจ่ะออกไปสูหรอืเขามาจากทะเลผานรฐัเพือ่นบานทีม่ชีายฝงทะเล
โดยความตกลงระหวางกัน
 • ภาค ๑๑ บรเิวณพืน้ที ่(The Area) วาดวยความหมาย กจิกรรม ระบบในการสํารวจและแสวง
ประโยชนแรธาตุ องคกรจัดการ ฯลฯ
 • ภาค ๑๒ การคุมครองและรักษาสิ่งแวดลอมทางทะเล (Protection and Preservation of 
the Marine Environment) วาดวยพนัธกรณีและความรวมมือของรัฐทัง้ปวงในการสงเสริม ชวยเหลอื ปองกนั 
แกไข ลด และควบคมุภาวะมลพิษทางทะเลอันเกดิจากแหลงทางบกและกิจกรรมของมหาสมุทรและพืน้ดนิ
ทองทะเล รวมถึงการทิ้งเท (dumping) และความรับผิดชอบของรัฐที่กอใหเกิดความเสียหาย ฯลฯ
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 • ภาค ๑๓ การวจิยัวทิยาศาสตรทางทะเล (Marine Scientific Research) วาดวยสทิธใินการทาํ
วจิยัวิทยาศาสตรทางทะเล (เฉพาะเพยีงเพ่ือความมุงประสงคในทางสนัติ) ในเขตตาง ๆ  สิง่ติดต้ังและอปุกรณ
ทางวิทยาศาสตรที่ไมรบกวนเสนทางเดินเรือ ความรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการทําวิจัย 
การระงับขอพิพาทเกี่ยวกับโครงการวิจัย ฯลฯ
 • ภาค ๑๔ การพฒันาและการถายทอดเทคโนโลยี (Development and Transfer of Marine 
Technology) วาดวยหนาท่ีของรัฐในการสงเสริมการพัฒนาและการถายทอดเทคโนโลยทีางทะเล การสงเสริม
การจัดตัง้และเสริมสรางความแขง็แกรงของศนูยวจิยัวทิยาศาสตรและเทคโนโลยแีหงชาติและภูมภิาค ฯลฯ
 • ภาค ๑๕ การระงับขอพพิาท (Settlement of Disputes) วาดวยพนัธกรณขีองรฐัภาคใีนการ
ระงบัขอพพิาทโดยสันตดิวยการไกลเกล่ีย และดวยวิธกีารเชงิบงัคบัดวยองคกรยุตธิรรมระหวางประเทศ เชน 
ศาลกฎหมายทะเลระหวางประเทศ (International Tribunal for the Law of the Seas) ศาลยุตธิรรม
ระหวางประเทศ (International Court of Justice) ศาลอนุญาโตตุลาการ (Arbitration) ที่ตั้งขึ้นตาม
ภาคผนวก ๗ หรือศาลอนุญาโตตุลาการพิเศษ (Special arbitrations) ฯลฯ
 • ภาค ๑๖ บทบัญญตัทิัว่ไป (General Provisions) วาดวยหนาท่ี อาํนาจ และการใชสทิธิ
ของรฐัตาง ๆ ในการปฏิบัติตามพันธกรณีที่อยูในอนุสัญญานี้ ฯลฯ 
 • ภาค ๑๗ บทบัญญัติสุดทาย (Final Provisions) วาดวยบทเฉพาะกาล การบังคับใช 
และการแกไขอนุสัญญา ฯลฯ
๕. ประเทศไทยกับอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒
 ดงัทีไ่ดกลาวมาขางตนแลววา ประเทศไทยไดลงนามรบัรอง “อนสุญัญากรุงเจนวีาวาดวยกฎหมาย
ทะเล ค.ศ. ๑๙๕๘” ซึง่เปนอนุสญัญาทางทะเลทีม่มีากอนการยกรางอนสุญัญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมาย
ทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ เม่ือวนัที ่๒๙ เมษายน ๒๕๐๑ (ค.ศ. ๑๙๕๘) และไดใหสตัยาบนัเขาเปนภาค ีเมือ่วันที่ 
๒ กรกฎาคม ๒๕๑๑ (ค.ศ. ๑๙๖๘) โดยอนุสญัญากรุงเจนีวาวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๕๘ ดงักลาว 
ไดมีผลบังคับกับประเทศไทย ตั้งแตวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๑๑ เปนตนมา

 เม่ือทีป่ระชุมสหประชาชาตวิาดวยกฎหมายทะเลมมีตเิหน็ชอบ “อนสุญัญาสหประชาชาตวิาดวย

อนุสัญญา วันที่ลงนาม  วันที่รัฐสภา     
ใหความเห็นชอบ 

วันที่ยื่น 
สัตยาบันสาร 

วันที่มีผล     
บังคับใช 

อนุสัญญากรุงเจนีวาวาดวย
กฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๕๘ 

๒๙ เมษายน  
พ.ศ. ๒๕๐๑ - ๒ กรกฎาคม  

พ.ศ. ๒๕๑๑ 
๑ สิงหาคม 
พ.ศ. ๒๕๑๑ 

อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวย
กฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ 

๑๐ ธันวาคม  
พ.ศ. ๒๕๒๕ 

๒๖ เมษายน  
พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๑๕ พฤษภาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๑๔ มิถุนายน 
พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

อนุสัญญา วันที่ลงนาม วันที่รฐัสภา
ใใหความเหน็ชอบ

วันที่ยื่น
สัตยาบันสาร

 วันที่มีผล    
บังคบัใช
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บทความทางวิชาการ 

พ.ย. - ธ.ค. ๖๑ ๖๙จุลนิติ

กฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒” ในป พ.ศ. ๒๕๒๕ (ค.ศ. ๑๙๘๒) ประเทศไทยก็มกีารเตรียมการลงนามและให
สตัยาบนั แตเนือ่งจากในขณะนัน้สหรฐัอเมรกิายงัมไิดลงนามใหสตัยาบนั (ปจจบุนักย็งัมไิดใหสตัยาบนั) 
เพราะเหน็วาอนสุญัญาฯ ฉบบันี ้มขีอบญัญตัทิีว่าดวยเรือ่ง “พืน้ดนิใตทองทะเล (sea-bed)” ซึง่มผีลประโยชน
เรือ่งแรธาตุและทรพัยากรอืน่ ๆ  อยูเปนจาํนวนมาก และประเทศตาง ๆ  สวนใหญไมมเีทคโนโลยทีีจ่ะทาํการ
สาํรวจพืน้ดนิใตทองทะเลไดเมือ่เทยีบกบัสหรฐัอเมรกิา ดงันัน้ หากเขาเปนภาคแีลวอาจจะเปนการจํากดัสทิธิ
ทีจ่ะเขาไปใชประโยชนหรอืทาํการสาํรวจพืน้ดนิใตทองทะเลในเขตตาง ๆ  ได สหรฐัอเมรกิาจึงไมลงนาม 
และเนือ่งจากในชวงเวลานัน้ประเทศไทยไดดาํเนนินโยบายผกูตดิกบัสหรฐัอเมรกิา ดงันัน้ เมือ่เหน็วาสหรฐัอเมรกิา
ไมลงนามและใหสตัยาบัน ประเทศไทยจึงเพียงแตลงนามโดยยังไมใหสตัยาบัน อนัสงผลใหประเทศไทย
ซึง่ไมมศีกัยภาพและเทคโนโลยเีทยีบเทากบัสหรฐัอเมรกิา เมือ่ไมใหสตัยาบัน รฐับาลและหนวยงานของรฐั
จงึมไิดใหความสาํคญัหรอืสนใจทีจ่ะศกึษา ทาํความเขาใจ และตระหนกัวาอนุสญัญาฉบบัน้ีมคีวามแตกตาง
จากอนสัุญญาฉบบัอืน่ ๆ  โดยเฉพาะอยางยิง่ การใหสทิธแิกประเทศหรอืรฐัชายฝงทกุประเทศสามารถขยาย 
“สทิธอิธปิไตย” (Sovereign Right) ทางเศรษฐกิจในทะเลออกไปจากทะเลอาณาเขต (Territorial Waters) 
ทีก่าํหนดไวไมเกนิ ๑๒ ไมลทะเล เปนเขตเศรษฐกิจจําเพาะ (Exclusive Economic Zone) ไดไมเกนิ ๒๐๐ 
ไมลทะเล ซึง่ประเทศชายฝงตาง ๆ สามารถจัดการ แสวงหา และใชประโยชนจากทรพัยากรธรรมชาติ ทัง้ทีม่ี
ชวีติและไมมชีวีติในนํา้ เหนอืพืน้ดนิทองทะเล (water superjacent to the sea-bed) ในพืน้ดนิทองทะเล 
(sea-bed) และในดินใตผิวดิน (subsoil) ของพืน้ดนิทองทะเลนัน้ รวมทัง้สามารถกําหนดเง่ือนไขตาง ๆ  ในการ
ใชประโยชนในเขตเศรษฐกจิจาํเพาะตามทีอ่นสุญัญาเปดโอกาสใหกระทาํได นอกจากนี ้ภายใตอนสุญัญา
สหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ กม็กีารพฒันากลไกและกตกิาตาง ๆ ออกมาในรูปแบบ
ของอนุสัญญา ขอปฏิบัติ และแนวทางในการดําเนินการตาง ๆ ขึ้นมาอีกหลายฉบับ 
 ทัง้นี ้การท่ีประเทศไทยมิไดใหสตัยาบันในอนุสญัญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ 
มาตั้งแตตน แตใชสิทธิภายใตภาคีอนุสัญญากรุงเจนีวา ค.ศ. ๑๙๕๘ ทั้ง ๔ ฉบับ ซึ่งยังคงมีผลบังคับใช 
ในการประกาศเขตทะเลตาง ๆ  เพ่ือรกัษาสทิธแิละผลประโยชนของชาต ิไดเทาทีอ่นสัุญญาเจนวีาฯ ใหสทิธไิวนัน้ 
ไดสงผลใหประเทศไทยเสยีสิทธใินการปกปองและใชประโยชนทางเศรษฐกจิทางทะเลในเขตเศรษฐกจิ
จาํเพาะ (Economic Exclusive Zone) และเขตไหลทวปี (Continental Shelf) เนือ่งจากไมสามารถ
ใชสิทธิอธิปไตย (Sovereign Rights) ตามบทบญัญตัทิีก่าํหนดขึน้ใหมใน UNCLOS ๑๙๘๒ ได นอกจากน้ี 
ในการเขารวมประชุมประเทศผูเปนภาคีอนุสญัญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ ในประเด็น
เก่ียวกบัความรวมมอืดานการประมงระหวางประเทศ การพิจารณากฎหมายหรอืกฎระเบยีบระหวางประเทศ
ทีเ่กีย่วของกบัทางทะเล ฯลฯ ประเทศไทยจะไมไดรบัเชญิใหเขารวมประชมุ หรอืหากไดรบัเชญิกม็ฐีานะ
เพยีงผูสงัเกตการณ ซึง่ไมมสีทิธใินการเสนอความเห็นหรอืออกเสยีงลงคะแนนแตอยางใด อนัทาํใหประเทศไทย
ขาดโอกาสในการแสดงบทบาทในเวทีโลก และไมมีสิทธิในการสงผูแทนเขาสมัครรับเลือกตั้งเปน
ผูพิพากษาในศาลทางทะเลระหวางประเทศดวย
 โดยกรณทีีเ่หน็ไดอยางชัดเจนกค็อื การประชุมภาคอีนสุญัญาฯ ในประเด็นเกีย่วกบัความรวมมอื
ดานการประมงระหวางประเทศทีม่พีฒันาการมาอยางตอเนือ่ง ทัง้การยกรางอนสุญัญาฯ และการจัดทาํ
แผนปฏบิตักิารทีเ่กีย่วของ เชน แผนปฏบิตักิารสากลวาดวยการปองกนั ลด และเลกิการทาํประมงทีผ่ดิกฎหมาย 
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การรักษาผลประโยชนแหงชาติทางทะเลตามพันธกรณีของอนุสัญญาสหประชาชาติ
วาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ ของประเทศไทย

พ.ย. - ธ.ค. ๖๑๗๐ จุลนิติ

ขาดการรายงาน และไรการควบคุม (FAOs International Plan of Action on Prevent, Deter and 
Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing: IPOA-IUU) ซึ่งเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําให
ประเทศไทยตองเผชญิกับปญหาการทาํประมงทีผ่ดิกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการควบคมุ (IUU fishing) 
โดยมไิดมกีารเตรยีมความพรอมหรอืวางแผนในการแกไขปญหามากอน จนกระทัง่ปจจบุนัก็ยงัไมสามารถ
แกไขปญหาใหลุลวงได
 อนึ่ง ภายหลังการลงนามในอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ ในป 
พ.ศ. ๒๕๒๕ (ค.ศ. ๑๙๘๒) แมวารัฐบาลหลายสมัยจะมีแนวความคิดที่จะดําเนินการใหสัตยาบันก็ตาม 
แตกย็งัไมเปนผลสําเรจ็ เชน ในสมัยรฐับาลชดุทีม่ ีพลเอก สรุยทุธ  จลุานนท เปนนายกรฐัมนตร ีทีป่ระชมุ
คณะรัฐมนตร ีเม่ือวันท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ไดมมีติเห็นชอบในหลกัการใหกระทรวงการตางประเทศ
เรงดาํเนินการเขาเปนภาคีอนสุญัญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ แตกป็ระสบปญหา
ในการหาขอยุติถึงแนวทางในการดําเนินการเขาเปนภาคีอนุสัญญา เน่ืองจากระบบกฎหมายของไทย
เปนแบบ “ทวินิยม” (dualism) กลาวคือ จะไมนํากฎหมายระหวางประเทศมาบังคบัใชโดยอัตโนมัติ 
แตตองมีการออกกฎหมายภายในเพ่ืออนุวัติการใหไปตามกฎหมายระหวางประเทศน้ัน ๆ เสียกอน 
ซึ่งกฎหมายภายในของไทยที่เก่ียวของกับอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ 
มีจํานวนมากกวา ๖๐ ฉบับ และอยูในความรับผิดชอบของหลายหนวยงาน กระทรวงการตางประเทศ 
ในฐานะผูรบัผดิชอบกฎบตัรระหวางประเทศ จงึไดเสนอความเหน็ใหประเทศไทยใหสตัยาบนัเขาเปนภาคี
อนุสญัญาฯ ดวยการยกรางกฎหมายกลางขึน้มาฉบับหนึง่ โดยใหครอบคลมุกฎหมายภายในทีเ่ก่ียวของกบั
อนุสญัญาฯ แลวจึงดําเนินการแกไขกฎหมายภายในเหลาน้ันตอไปในภายหลงั แตสาํนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎกีาซึง่มหีนาทีค่วามรบัผิดชอบในการยกรางกฎหมายมคีวามเหน็แตกตาง โดยเหน็วาการดาํเนินการ
ดงักลาวอาจจะกอใหเกิดปญหาในทางปฏบิตั ิเน่ืองจากกฎหมายภายในแตละฉบับมีหลักการและเหตผุล 
รวมทัง้สาระสาํคญัของบทบญัญตัทิีแ่ตกตางกนั กฎหมายกลางเพยีงฉบบัเดยีวจงึอาจจะไมสามารถใชบงัคบั
กับกฎหมายภายในไดทุกฉบับ 
 จนกระท่ังในป พ.ศ. ๒๕๕๑ ผูเขียนมโีอกาสไดรบัการสรรหาใหเปนสมาชิกวุฒสิภา และไดรบัคัดเลอืก
ใหเปนกรรมาธิการใน “คณะกรรมาธิการการตางประเทศ วฒุสิภา” จงึไดเล็งเห็นวา มอีนุสญัญาระหวาง
ประเทศทีส่าํคัญหลายฉบบัท่ีประเทศไทยยงัมิไดใหสตัยาบัน ซึง่วุฒสิภาควรจะมีการพิจารณาศกึษาและ
เสนอความเหน็เพือ่ใหรฐับาลพจิารณาดาํเนนิการ จงึไดเสนอใหมกีารแตงต้ัง “คณะอนกุรรมาธกิารพิจารณา
สอบสวนและศกึษาเก่ียวกบัการใหสตัยาบนัและการอนวุตักิฎหมายภายใตพนัธกรณีระหวางประเทศ” ขึน้ 
(ซึง่ผูเขยีนไดรบัเลือกใหเปนประธานคณะอนกุรรมาธกิาร) เพือ่พจิารณาศกึษาและติดตามอนสุญัญาและ
พันธกรณีระหวางประเทศตาง ๆ ที่ประเทศไทยยังมิไดใหสัตยาบัน รวมทั้งการแกไขกฎหมายภายในให
สอดรบักบัอนสุญัญาฯ ทีป่ระเทศไทยไดใหสตัยาบนัแลว ซึง่รวมถงึอนสุญัญาสหประชาชาตวิาดวยกฎหมาย
ทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ โดยเมื่อคณะอนุกรรมาธกิารฯ พจิารณาศกึษาแลวเสรจ็ ไดสงให “คณะกรรมาธกิาร
การตางประเทศ วุฒิสภา” พิจารณา และเมื่อไดรับความเห็นชอบแลว จึงไดมีหนังสือที่ สว.(กมธ.๒) 
๐๐๑๐/๒๐๑๑ ลงวนัที ่๒๒ มถินุายน ๒๕๕๒ สงผลการพจิารณาศกึษาดงักลาว กราบเรียน นายกรฐัมนตรี 
เพื่อพิจารณาดําเนินการตอไป โดยผลการพิจารณาศึกษาดังกลาวมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้
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บทความทางวิชาการ 

พ.ย. - ธ.ค. ๖๑ ๗๑จุลนิติ

 (๑)  ใหรฐับาลเรงเสนอ “อนุสญัญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒” ตอรฐัสภา
เพือ่ขอความเห็นชอบตามมาตรา ๑๙๐ ของรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ และ
รฐับาลควรใชวธิกีารเขาเปนภาคโีดยจดัทาํคาํแถลงการณ ตามขอ ๓๑๐ ของอนุสญัญาฯ ซึง่อนสัุญญาฯ ขอนี้
ไดเปดชองใหสามารถตรากฎหมายข้ึนรองรบัในภายหลงัได โดยไมตองตรากฎหมายกลางหรือแกไขกฎหมาย
ที่เกี่ยวของใหสอดรับกับอนุสัญญาฯ กอนการเขาเปนภาคี
 (๒)  ใหรัฐบาลเรงรัดหนวยงานราชการตาง ๆ ที่เกี่ยวของดําเนินการตรวจชําระ และเสนอ
ปรบัปรุงหรอืแกไขเพิม่เตมิกฎหมายตาง ๆ  ทีอ่ยูในความรบัผดิชอบใหสอดรบักบัสทิธแิละหนาทีต่ามอนสุญัญาฯ 
ใหแลวเสร็จโดยเร็ว โดยไมตองรอการเขาเปนภาคี
 (๓)  ใหรฐับาลเรงพจิารณาจดัตัง้หนวยงานระดบัชาตเิพือ่ใหความเหน็ในประเดน็นโยบาย กฎหมาย 
คาํแนะนาํ และกาํกบัในเรือ่งทีเ่กีย่วของกบัการคุมครอง รกัษา และการแกไขปญหาเกีย่วกบัผลประโยชน
ของชาติทางทะเล โดยใหมีบุคลากรและงบประมาณทีเ่พียงพอตอการดําเนินการ เพ่ือใหความคุมครอง
และรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเลใหเปนไปดวยความมีเอกภาพและบูรณาการ
 ภายหลงัการเสนอรายงานผลการพจิารณาศกึษาในประเดน็เกีย่วกบัอนสุญัญาสหประชาชาติ
วาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ ดงักลาว กระทรวงการตางประเทศ โดย “คณะกรรมการกฎหมาย
ทะเลและเขตทางทะเลของไทย” จงึไดจดัใหมกีารประชมุขึน้ เมือ่วนัที ่๒๐ ตลุาคม ๒๕๕๒ และมมีติ
เห็นดวยกับขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการตางประเทศ วุฒิสภา ในการจัดทําคําประกาศ
ตามขอ ๓๑๐ และขอ ๒๙๘ ของอนุสญัญาฯ เพือ่แสดงทาทขีองประเทศไทยในเร่ืองอ่ืน ๆ  ดวย เนือ่งจาก
เห็นวา หากรอใหมกีารแกไขกฎหมายภายในทีเ่ก่ียวของทัง้หมดซึง่ตองอาศัยระยะเวลาพอสมควรแลว 
จะทําใหการเขาเปนภาคีอนุสัญญาฯ เกิดความลาชา และจะทําใหประเทศไทยเสียโอกาสในการใช
และปกปองสิทธิตามอนุสัญญาเพื่อรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเลตามไปดวย   
 ในทีส่ดุประเทศไทยไดใหสตัยาบนัเขาเปนภาคีอนสัุญญาสหประชาชาตวิาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ 
โดยการผานความเห็นชอบจากท่ีประชมุรวมกันของรฐัสภา เมือ่วนัที ่๒๖ เมษายน ๒๕๕๔ ตามมาตรา ๑๙๐ 
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ (ซึง่เปนชวงระยะเวลาทีผู่เขยีนไดรบัการสรรหา
ใหดํารงตําแหนงสมาชิกวุฒิสภา ในสมัยที่ ๒) ตอมาวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔ รัฐบาลโดยกระทรวง
การตางประเทศ ไดยืน่สตัยาบนัสารเปนภาคอีนสุญัญาสหประชาชาตวิาดวยกฎหมายทะเล  ค.ศ. ๑๙๘๒ 
ตอเลขาธิการองคการสหประชาชาติ โดยอนุสัญญาฯ มีผลบังคับใชภายหลังการใหสัตยาบัน ๓๐ วัน 
คอื ตัง้แตวนัที ่๑๔ มถินุายน ๒๕๕๔ ทัง้นี ้ในการยืน่สตัยาบันสารดงักลาว ประเทศไทยไดจัดทําคําประกาศ
แนบทายจํานวน ๒ ฉบับ ซึ่งมีสาระสําคัญสรุปได ดังนี้    
 (๑) คาํประกาศตามขอ ๒๙๘ ของอนุสญัญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ 
    ตามบทบัญญตัขิอ ๒๙๘ วรรคหน่ึง ของอนุสญัญาฯ รฐับาลไทยไมยอมรบัวธิกีารดาํเนนิการ
ใด ๆ ที่บัญญัติไวในภาค ๑๕ ตอนที่ ๒ ในสวนที่เกี่ยวกับขอพิพาท ดังนี้
    ก. ขอพิพาทเกี่ยวกับการตีความ หรือการใชขอ ๑๕ ขอ ๗๔ และขอ ๘๓ ที่เกี่ยวกับการ 
     กําหนดเขตทางทะเลหรือที่เกี่ยวของกับอาวประวัติศาสตรหรือสิทธิทางประวัติศาสตร
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การรักษาผลประโยชนแหงชาติทางทะเลตามพันธกรณีของอนุสัญญาสหประชาชาติ
วาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ ของประเทศไทย

พ.ย. - ธ.ค. ๖๑๗๒ จุลนิติ

    ข. ขอพพิาทเก่ียวกับกจิกรรมทางทหาร รวมทัง้กจิกรรมทางทหารโดยเรือและอากาศยาน
     รฐับาลซ่ึงใชในงานทีม่ใิชการพาณชิย และขอพิพาทเก่ียวกบักิจกรรมในการบงัคับใชกฎหมาย 
     ในเร่ืองการใชสทิธิอธิปไตย หรือเขตอํานาจท่ีไมรวมอยูในเขตอาํนาจของศาล หรือคณะตุลาการ 
     ตามขอ ๒๙๗ วรรคสอง หรือวรรคสาม
    ค. ขอพพิาทซ่ึงคณะมนตรคีวามมัน่คงแหงสหประชาชาตกิาํลงัใชอาํนาจหนาทีท่ีไ่ดรบัมอบหมาย
     โดยกฎบัตรสหประชาชาติ เวนแตคณะมนตรคีวามม่ันคงจะวินจิฉยัถอนเร่ืองน้ันออกจาก
     ระเบยีบวาระการประชุม หรอืเรียกรองใหฝายตาง ๆ ระงบัขอพพิาทน้ัน โดยวธิทีีบ่ญัญตัไิว
     ในอนุสัญญาฯ
 (๒) คาํประกาศตามขอ ๓๑๐ ของอนสุญัญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ 
    ก.  รฐับาลไทยจะดาํเนินการทบทวนกฎหมายและขอบังคับภายในประเทศเพ่ือใหสอดคลอง
     กับบทบัญญัติของอนุสัญญาฯ อยางคอยเปนคอยไป
    ข.  รฐับาลไทยไมผกูพนัโดยคาํประกาศหรอืการแสดงทาททีีม่วีตัถปุระสงค เปนการตดั หรอื
     เปล่ียนแปลงขอบเขตทางกฎหมายตามบทบัญญตัขิองอนุสญัญาฯ และไมผกูพนัโดยกฎหมาย
     ภายในใด ๆ  ทีไ่มสอดคลองกบัหลักกฎหมายระหวางประเทศทีเ่ก่ียวของ และอนสุญัญาฯ 
     รวมท้ังสงวนสทิธิทีจ่ะแสดงทาทีเก่ียวกบักฎหมาย หรือคําประกาศดังกลาว เม่ือเวลาทีเ่หมาะสม 
    ค.  การใหสัตยาบันของรัฐบาลไทยไมเปนการรับรอง หรือยอมรับการอางสิทธิเหนือพื้นที่
     ของรัฐภาคีใด  ๆ    
    ง.  รฐับาลไทยเขาใจวาในเขตเศรษฐกจิจาํเพาะ การใชเสรภีาพในการเดนิเรือทีส่อดคลองกับ
     บทบัญญัตทิีเ่ก่ียวของกบัอนสุญัญาฯ จะไมรวมถึงการใชทะเลในทางไมสนัติโดยปราศจาก
     ความยนิยอมของรฐัชายฝง โดยเฉพาะอยางยิง่การฝกทางทหาร หรอืกจิกรรมอืน่ ๆ  ทีอ่าจ
     กระทบตอสิทธิและผลประโยชนของรัฐชายฝง และไมรวมถึงการคกุคาม หรือการใชกาํลัง
     ตอบรูณภาพแหงดนิแดน เอกราชทางการเมอืง สนัตภิาพ หรอืความม่ันคงของรฐัชายฝง    
     จ.  รฐับาลไทยสงวนสทิธทิีจ่ะทาํคาํประกาศตามขอ ๒๘๗ ของอนุสญัญาฯ เกีย่วกบัการระงบั
     ขอพิพาทที่เกี่ยวกับการตีความหรือการใชอนุสัญญาฯ เมื่อเวลาที่เหมาะสม
๖. พนัธกรณขีองประเทศไทยตามอนสุญัญาสหประชาชาตวิาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ 
 หลักการของอนุสญัญาสหประชาชาตวิาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ คอื ทะเลและมหาสมุทร
เปนมรดกรวมกันของมนุษยชาติ (common heritage of mankind) การใชประโยชนจากทรัพยากร 
และการแกไขปญหาท่ีเก่ียวของกับทะเลและมหาสมทุรจึงมีความเกีย่วพันกับทุกประเทศโดยไมคาํนึงถึงท่ีตัง้
ทางภูมศิาสตร รวมทัง้การคาํนงึถงึประโยชนและความตองการของมนษุยชาต ิจงึมคีวามจาํเปนทีจ่ะตอง
มกีฎหมายวาดวยทะเลฉบบัใหมทีจ่ะธํารงไวซึง่สนัตภิาพ ความยตุธิรรม และความกาวหนาของประชาชน
ทัง้ปวงในโลก และเปนท่ียอมรบักันโดยทัว่ไป๔  อนุสญัญาสหประชาชาตวิาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ 
จึงไดกําหนดหลักเกณฑในเรื่องตาง ๆ ไวอยางกวาง เพื่อเปนแนวทางใหรัฐภาคียึดถือและนําไปบัญญัติ
เปนกฎหมายภายในของตน

  ๔คําปรารภของอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒.
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บทความทางวิชาการ 

พ.ย. - ธ.ค. ๖๑ ๗๓จุลนิติ

 อนสุญัญาสหประชาชาตวิาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ นอกจากจะรวบรวมเนือ้หาของอนสุญัญา
กรงุเจนวีา ค.ศ. ๑๙๕๘ ไวทัง้ ๔ ฉบบัแลว ยงัไดประมวลกฎหมายจารตีประเพณทีางทะเล รวมทัง้ปรบัปรงุ
และเพิ่มเติมหลักกฎหมายขึ้นใหมอีกหลายเรื่อง ทั้งในเรื่องเขตแดนทางทะเล สิทธิ หนาที่ เขตอํานาจ
ของรัฐประเภทตาง ๆ  การใชประโยชนจากทะเล การแสวงประโยชนจากทรพัยากรธรรมชาติทัง้ทีม่ชีีวติ
และไมมชีวีติ การประมง การเดนิเรอื การสาํรวจ การศกึษาวจิยัทางทะเล และการปกปองคุมครองทรพัยากร
ทางทะเล ฯลฯ ทั้งนี้ เพื่อสงเสริมใหเกิดการใชประโยชนทางทะเลและมหาสมุทรอยางสันติ เปนธรรม 
และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสงเสริมการศึกษา การสํารวจและการวิจัยวิทยาศาสตรทางทะเล ตลอดจน
การคุมครองและอนรุกัษสิง่แวดลอมและทรพัยากรทางทะเลท้ังทีม่ชีวีติและไมมชีวีติเพือ่ประโยชนรวมกนั
ของมนษุยชาติ โดยคาํนงึถงึอาํนาจอธปิไตยของรฐัทัง้ปวง และการยอมรบัสทิธอิธปิไตย (Sovereign Rights) 
ของรัฐท่ีจะแสวงประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลของตน ตามนโยบายส่ิงแวดลอม และตามหนาที่
ที่จะตองคุมครองและรักษาสิ่งแวดลอมทางทะเล 
 การย่ืนสัตยาบันสารเขาเปนภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ 
มผีลผกูพนัใหประเทศไทยตองปฏบิตัติามพนัธกรณขีองอนสุญัญาฯ (คาํประกาศตามขอ ๓๑๐) โดยจะตอง
กระทาํการหรืองดเวนการกระทําการใด ๆ  เพือ่อนวุตักิาร หรอืดาํเนนิการตาง ๆ  ใหสอดคลองกบัหลกัการ
และเปนไปตามขอกําหนดของอนุสัญญาฯ ซึ่งนอกจากการอนุวัติกฎหมายภายในท่ีเกี่ยวของกับทะเล
และมหาสมุทรที่มีอยูมากกวา ๖๐ ฉบับ ใหสอดรับกับอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล 
ค.ศ. ๑๙๘๒ แลว ประเทศไทยยังมหีนาทีท่ีจ่ะตองปฏบัิตติามขอบญัญตัขิองอนสุญัญาสหประชาชาตวิาดวย
กฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ รวมทั้งตราสารระหวางประเทศที่เกี่ยวของในประการตาง ๆ อาทิ 
 • หนาทีใ่นการอนุรกัษ (conservation) และบรหิารจัดการทรัพยากรทางทะเลท่ีมชีวิีตเพ่ือการใช
ประโยชนอยางย่ังยนื (sustainable utilization) และเหมาะสม (optimum utilization) โดยเฉพาะทรัพยากร
ทางทะเลทีม่ชีวีติทีอ่าศยัอยูในบรเิวณเขตเศรษฐกจิจาํเพาะและเขตทะเลหลวง โดยยอมรบัวาทกุประเทศ
สามารถทําการประมงในทะเลหลวงไดอยางเสรี แตตองไมกระทบถึงสทิธ ิหนาที ่และสวนไดเสยีของรัฐชายฝง 
 • หนาทีท่ีจ่ะตองปฏิบติัตอรัฐอ่ืนตามสิทธิและอํานาจในเขตอํานาจแหงชาติทางทะเล (national 
jurisdiction) ของไทย เชน สทิธิการผานโดยสจุรติ (Right of Innocent Passage) ของรัฐอืน่ในทะเลอาณาเขต 
 • หนาทีใ่นการใหความรวมมอืระหวางรฐัทัง้ในระดบัโลกและระดบัภมูภิาคเพือ่จัดทาํและสราง
กฎเกณฑและมาตรฐานระหวางประเทศ รวมทั้งแนวปฏิบัติและวิธีการดําเนินการระหวางประเทศ
ที่ไดรับการเสนอแนะเพื่อคุมครองและรักษาสิ่งแวดลอมทางทะเล 
 • หนาที่ในการคุมครองสิ่งแวดลอมทางทะเลจากภาวะมลพิษจากทุกแหลง โดยจะตองกําหนด
มาตรการทีจ่าํเปนในการปองกนั ลด และควบคมุมลพษิของสิง่แวดลอมทางทะเลจากทกุแหลงโดยการบญัญตัิ
เปนกฎหมายในตามขอกาํหนดของอนุสญัญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ เกีย่วกบั
การบญัญตักิฎหมายภายในของรัฐ โดยจะตองไมกระทบกระเทือนตอสทิธขิองรฐัอืน่ในเขตทางทะเล และ
 • หนาทีท่ีจ่ะตองปฏิบัติใหเปนไปตามพนัธกรณเีกีย่วกบัการคุมครองและรกัษาสิง่แวดลอมทางทะเล 
 ในสวนของสิทธิตาง ๆ  นัน้ ประเทศไทยสามารถใชสทิธิตาง ๆ  ตามขอบญัญัตขิองอนุสญัญา
สหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ ไดอยางสมบรูณและมีศกัดิศ์ร ีซึง่จะเปนประโยชน
ตอประเทศไทยหลายประการ อาทิ 

62-88-MAC6.indd   7362-88-MAC6.indd   73 11/20/18   3:38 PM11/20/18   3:38 PM

creo




การรักษาผลประโยชนแหงชาติทางทะเลตามพันธกรณีของอนุสัญญาสหประชาชาติ
วาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ ของประเทศไทย

พ.ย. - ธ.ค. ๖๑๗๔ จุลนิติ

 • สทิธใินการประกาศและกาํหนดเขตแดนทางทะเลของไทย และมอีาํนาจในเขตแดนทางทะเล
ดังกลาว ซึ่งเปนเขตอํานาจแหงชาติทางทะเล (national jurisdiction) ไดแก สิทธิและหนาที่ในนานนํ้า
ภายใน (Internal Waters) ทะเลอาณาเขต (Territorial Waters) เขตตอเนื่อง (Contiguous Zone) 
เขตเศรษฐกิจจําเพาะ (Exclusive Economic Zones) และไหลทวีป (Continental Shelf) และสิทธิ
ในการแสวงประโยชนจากทรพัยากรธรรมชาตใินทะเลหลวง (High Seas) และในบรเิวณเหนอืพ้ืนดินทองทะเล 
(water superjacent to the sea-bed) ในพื้นดินทองทะเล (sea-bed) และในดินใตผิวดิน (subsoil) 
ของพื้นดินทองทะเล ซึ่งอยูนอกเขตอํานาจแหงชาติทางทะเล 
  อยางไรกต็าม สทิธใินการประกาศและกาํหนดพืน้ทีท่ะเลอาณาเขต เขตตอเน่ือง และไหลทวปี 
นัน้ เปนสิทธิทีม่ปีรากฏอยูในอนุสญัญากรงุเจนีวา ค.ศ. ๑๙๕๘ แตมไิดกาํหนดไววาทะเลอาณาเขตมีความกวาง
เทาใด อนุสญัญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ จึงไดกาํหนดความกวางของทะเลอาณาเขต
ไวไมเกิน ๑๒ ไมลทะเล และทีส่าํคัญ คอื การกาํหนดหลักการเขตเศรษฐกิจจําเพาะ ทีก่าํหนดไวใหอยูประชดิ
และตอไปจากทะเลอาณาเขตไมเกนิ ๒๐๐ ไมลทะเล โดยใหรฐัชายฝงมสีทิธอิธปิไตยในเขตเศรษฐกจิจาํเพาะนัน้ 
โดยจะตองคาํนงึตามควรถงึสทิธแิละหนาทีข่องรฐัอ่ืน ๆ และจะตองปฏบิตักิารในลกัษณะทีส่อดคลองกับ
บทบัญญัติของอนุสัญญาฯ  
 • สทิธิในการประทวงการใชสทิธิโดยมิชอบของรัฐภาคอีืน่ โดยประเทศไทยจะไดสทิธิในการประทวง
หรือทักทวงการใชสทิธิ การออกประกาศ หรือออกกฎหมายของประเทศภาคี ทีใ่ชสทิธิเกินกวาท่ีอนุสญัญาฯ 
กาํหนด ตลอดจนทําใหประเทศไทยมสีทิธิในการออกกฎหมายหรอืกําหนดเงือ่นไขตาง ๆ ในการใชทะเล
ในเขตทะเลของไทยไดอยางเต็มที ่รวมท้ังยงัสามารถเรยีกรองสทิธใินการใชประโยชนในทะเลของประเทศอืน่ 
และในเขตทะเลหลวงตามที่อนุสัญญาฯ กําหนดอีกดวย
 • สทิธใินการใชกระบวนการยุตธิรรมระหวางประเทศ โดยในกรณทีีม่เีรอืสญัชาติไทยถูกรฐัชายฝงอืน่
ใชอาํนาจเหนือเรอืนัน้โดยมิชอบ ประเทศไทยสามารถใชสทิธใินการใชกระบวนการยุตธิรรมระหวางประเทศ
ในการนาํเร่ืองเขาสูกระบวนการยุตธิรรม และการระงับขอพพิาทโดยศาลระหวางประเทศวาดวยกฎหมายทะเล 
(International Tribunal for the Law of the Sea: ITLOS) หรอือนุญาโตตุลาการทีต่ัง้ขึน้ตามอนสุญัญาฯ 
 • สทิธิในการเขารวมการประชุมตาง ๆ  ในสวนทีเ่ก่ียวของ โดยประเทศไทยจะไดสทิธิในการเขารวม
ประชมุ ดาํเนินกิจกรรม แสดงความคดิเห็น และลงมติในเวทกีารประชุมตาง ๆ  ทีร่ฐัภาคจีดัใหมกีารประชุม
รวมกัน ซึง่เปนโอกาสท่ีประเทศไทยจะไดแสดงบทบาทในเวทีโลก และสามารถรกัษาผลประโยชนทางทะเล
ไดอยางสมบูรณ 
 • สทิธใินการในการทาํหนาทีใ่นองคกรตาง ๆ  โดยประเทศไทยจะไดสทิธใินการสงผูแทนเขารวม
เปนกรรมการ ผูเชี่ยวชาญ หรือผูพิพากษา ในองคกรตาง ๆ ที่เกิดขึ้นภายใตอนุสัญญาฯ 
 อยางไรก็ดี นับจากวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๔ ที่อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมาย
ทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ มผีลบงัคบัใชกบัประเทศไทยจนถงึปจจบุนั ซึง่ผานมานานกวา ๗ ป และหากจะนบัตัง้แต
วันที่ประเทศไทยลงนามรับรองในอนุสัญญาฯ เมื่อป พ.ศ. ๒๕๒๕ ซึ่งผานมานานกวา ๓ ทศวรรษ 
รฐับาลและหนวยงานของรฐัท่ีมหีนาท่ีและอํานาจ รวมท้ังความรบัผิดชอบท่ีเก่ียวของกับกิจกรรมทางทะเล
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บทความทางวิชาการ 

พ.ย. - ธ.ค. ๖๑ ๗๕จุลนิติ

ของไทย แทบจะมไิดมกีารขบัเคลือ่นการดาํเนนิงานเพือ่ใหการเปนไปตามพนัธกรณ ีทัง้ในระดบันโยบาย
และในเชิงปฏิบตัแิตอยางใด โดยเฉพาะอยางย่ิงการอนุวตักิารกฎหมายภายในท่ีเกีย่วของกับกจิกรรม
การใชทะเล ทัง้ในดานสิง่แวดลอม การพาณชิยนาว ีการใชประโยชนและอนรุกัษทรพัยากรทางทะเล
ทัง้ทีม่ชีวีติและไมมชีวีติ สทิธใินเขตตอเนือ่ง ความม่ันคงหรือความสงบเรียบรอยทางทะเล และกฎหมาย
อืน่ ๆ ทีเ่กีย่วกบักจิกรรมทางทะเล ซึง่มจีาํนวนมากกวา ๖๐ ฉบบั ใหสอดรับกบัอนสุญัญาฯ รวมท้ัง
การตรากฎหมายขึน้ใหมเพือ่รกัษาสทิธอิธปิไตยและปกปองผลประโยชนทางทะเลของไทยในเขตเศรษฐกจิ
จาํเพาะและไหลทวปี จะมเีพยีงการบงัคบัใชพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ทีร่ฐับาลเรงดาํเนนิการ
เพื่อใหเปนไปตามที่สหภาพยุโรปตองการ โดยคาดหวังใหสหภาพยุโรปยกเลิกคําแจงเตือนประเทศไทย
ในเรือ่งเกีย่วกบัการทาํประมงผดิกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการควบคุม (IUU fishing) และการยืน่
ภาคยานวัุตสิารเขาเปนภาค ี“ความตกลงสหประชาชาติวาดวยการปฏบิตัติามบทบญัญตัขิองอนสุญัญา
สหประชาชาตวิาดวยกฎหมายทะเล ฉบบัลงวันที ่๑๐ ธนัวาคม  ๒๕๒๕ เก่ียวกับการอนุรกัษและการจดัการ
ประชากรสตัวนํา้ชนดิทีข่ามเขตและอพยพยายถ่ินไกล พ.ศ. ๒๕๓๘” (Agreement for the Implementation 
of the Provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea of ๑๐ December ๑๙๘๒ 
Relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory 
Fish Stocks) ในป พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งมิใชการแกไขกฎหมายใหสอดรับกับอนุสัญญาสหประชาชาติ
วาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ หรอืการรกัษาสทิธอิธปิไตยและปกปองผลประโยชนชาตทิางทะเล
ของไทยเกี่ยวกับการอนุรักษและการจัดการทรัพยากรสัตวนํ้าตามหลักการของอนุสัญญาฯ
 นอกจากนี้ แมวาประเทศไทยจะเคยมีนโยบายเกี่ยวกับการรักษาผลประโยชนทางทะเลและ
ความมั่นคงแหงชาติ ในรูปของนโยบายความมั่นคงแหงชาติทางทะเล ถึง ๒ ฉบับ ซึ่งตอมาพัฒนาเปน
ยทุธศาสตรความมัน่คงแหงชาตทิางทะเล (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) และแผนความมัน่คงแหงชาตทิางทะเล 
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๔) ฉบบัปจจบุนั ซึง่ประกอบดวยยทุธศาสตร ๖ ดาน ไดแก (๑) ยทุธศาสตรการพฒันา
ศกัยภาพความมัน่คงของชาตทิางทะเล (๒) ยทุธศาสตรการคุมครองการใชประโยชนจากทะเล (๓) ยทุธศาสตร
การสรางความสงบเรียบรอยและการสงเสรมิการใชประโยชนจากทะเล (๔) ยทุธศาสตรการสรางความสมดลุ
และยัง่ยนืของทรพัยากรและสิง่แวดลอมทางทะเล (๕) ยทุธศาสตรการพฒันาทรพัยากรมนษุย องคความรู 
และความตระหนกัรูความสาํคญัของทะเล และ (๖) ยทุธศาสตรการบรหิารจดัการผลประโยชนของชาติ
ทางทะเลโดยองคกรของรัฐ ก็ตาม แตนโยบาย ยุทธศาสตร และแผนงานตาง ๆ ดังกลาวก็มิไดรับ
การขับเคลื่อนไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม โดยการทํางานของสวนราชการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
กบัทะเลและชายฝง ซึง่ปจจบุนัมอียูไมนอยกวา ๑๗ หนวยงาน ยงัคงทาํงานซํา้ซอน ขาดการบรูณาการ 
มีการบังคับใชกฎหมายที่ขัดแยง และขาดการมีสวนรวมของประชาชน ชุมชมในพื้นที่ และสวนที่
เก่ียวของ ซึง่แมวา “ศนูยประสานการปฏบิตัใินการรกัษาผลประโยชนของชาตทิางทะเล” หรือทีเ่รยีก
โดยยอวา “ศรชล.” ซึ่งขึ้นตรงตอสภาความมั่นคงแหงชาติ จะมีภารกิจในฐานะหนวยงานกลาง 
โดยบูรณาการสวนราชการท่ีเก่ียวของในการดําเนินกิจการทางทะเลในทุก ๆ  ดานกต็าม แตการปฏิบตังิาน
ยังคงมุงเนนการดูแลดานความมั่นคงเปนหลัก 
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การรักษาผลประโยชนแหงชาติทางทะเลตามพันธกรณีของอนุสัญญาสหประชาชาติ
วาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ ของประเทศไทย

พ.ย. - ธ.ค. ๖๑๗๖ จุลนิติ

 อยางไรกต็าม การดําเนนิงานตามพนัธกจิท่ีเห็นไดอยางเปนรูปธรรม คอื การใชสทิธิในการทาํหนาท่ี
ในองคกรตาง ๆ ซึง่เปนทีน่ายนิดวีา ในป พ.ศ. ๒๕๖๐ ทีผ่านมา ในการเลอืกต้ังผูพพิากษาใน “ศาลทางทะเล
ระหวางประเทศ” (International Tribunal for the Law of the Sea: ITLOS) วาระป พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๙ 
จํานวนที่วาง ๗ ตําแหนง จากจํานวนองคคณะผูพิพากษาจากประเทศตาง ๆ  จํานวนทั้งสิ้น ๒๑ คน นั้น 
ศาสตราจารย ดร.เกรยีงศกัดิ ์ กติตชิยัเสรี เอกอัครราชทตูไทยประจาํสหพันธรฐัรสัเซยี ในฐานะผูสมคัรจาก
ประเทศไทยไดรบัเลือกต้ังจากภาคีสมาชกิ ใหดาํรงตาํแหนงผูพพิากษาศาลกฎหมายทะเลระหวางประเทศ 
โดยมีวาระการดาํรงตําแหนง ๙ ป (๑ ตลุาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กนัยายน ๒๕๖๙) ซึง่นับเปนคร้ังแรกท่ีประเทศไทย
มผีูดาํรงตําแหนงผูพพิากษาในกลไกตุลาการของสหประชาชาติ ทัง้ยังเปนประเทศแรกในภูมภิาคเอเชยี
ตะวันออกเฉยีงใตและโอเชยีเนีย๕  ทีม่ผีูแทนดํารงตําแหนงผูพพิากษาศาลกฎหมายทะเลระหวางประเทศ  

๗. เขตทางทะเลของประเทศไทย
 ตามอนสุญัญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ ประเทศไทยมฐีานะเปนรฐัชายฝง 

(coastal state) มอีาณาเขตทางทะเล (maritime zone) ภายใตอธิปไตยท่ีประเทศไทยมสีทิธิในการสาํรวจ 
แสวงประโยชน และจดัการทรพัยากรธรรมชาต ิรวม ๓๒๓,๔๘๘.๓๒ ตารางกโิลเมตร คดิเปนรอยละ ๖๓ 
ของพื้นที่บกซึ่งมีอยูประมาณ ๕๑๓,๑๑๕ ตารางกิโลเมตร แบงเปน นานนํ้าภายใน (Internal Waters) 
๖๑,๙๕๔.๐๔ ตารางกิโลเมตร ทะเลอาณาเขต (Territorial Waters) ๕๓,๐๖๘.๒๒ ตารางกิโลเมตร 
เขตตอเนือ่ง (Contiguous Zone) ๓๗,๕๑๓.๒๒ ตารางกโิลเมตร เขตไหลทวีปและเขตเศรษฐกจิจําเพาะ 
(Exclusive Economic Zones) ๑๗๐,๙๕๒.๘๔ ตารางกิโลเมตร
 

แผนที่เขตทางทะเลของประเทศไทย๖ 

  ๕โอเชียเนีย (Oceania) เปนชื่อเรียกกลุมประเทศและหมูเกาะตาง ๆ ในมหาสมุทรแปซิฟก รวมทั้งทวีปออสเตรเลีย.
  ๖ที่มา : http://www.mkh.in.th/index.php?option=com_content&view=article&id=๔๗&Itemid=๑๕๓&lang=th.
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บทความทางวิชาการ 

พ.ย. - ธ.ค. ๖๑ ๗๗จุลนิติ

พื้นที่ของอาณาเขตทางทะเลของประเทศไทย๗ 

๘. ผลประโยชนทางทะเลของประเทศไทยภายใตอนสุญัญาสหประชาชาตวิาดวยกฎหมายทะเล 
ค.ศ. ๑๙๘๒ 
 จากการพฒันาเศรษฐกจิของโลกทีข่ยายตวัอยางรวดเรว็เพือ่สนองตอบตอความตองการในการบรโิภค
ของประชากรท่ีเพิม่ขึน้อยางรวดเร็ว ในขณะทีแ่หลงทรพัยากรธรรมชาติบนบกเส่ือมโทรมลง ทัง้ในดาน
คณุภาพและปรมิาณ จงึทาํใหตองแสวงหาแหลงทรพัยากรใหม ๆ  มาทดแทน ประกอบกบัความกาวหนา
ทางวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีทีท่าํใหสามารถคนหาและเขาถงึแหลงทรพัยากรและผลประโยชนทางทะเล
ไดงายข้ึน ทะเลและมหาสมุทรจึงเปนแหลงทรัพยากรและอุตสาหกรรมใหมที่ประเทศตาง ๆ ทั่วโลก 
โดยเฉพาะประเทศผูนําทางเศรษฐกิจและมีศักยภาพทางเทคโนโลยี เชน สาธารณรัฐประชาชนจีน และ
สหรัฐอเมริกา จงึใหความสาํคญัตอการพฒันาเศรษฐกจิตามแนวคดิ “เศรษฐกจิสนีํา้เงนิ” (Blue Economy) 
หรือการพัฒนาเศรษฐกิจโดยใชฐานทรัพยากรทางทะเลและมหาสมุทรในทุกดานอยางมีประสิทธิภาพ 
ในขณะเดียวกนักใ็หความสําคญักบัระบบนิเวศและการลดความเส่ียงดานสิง่แวดลอม เพือ่รกัษาไวซึง่ทนุ
ทรพัยากรทางธรรมชาติเพือ่อนุชนรุนตอไปท่ีใหความสําคญักบัการมีสวนรวมหรือการสรางความรวมมือ
ทัง้ภายในประเทศและระหวางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิง่การปฏบิตัติามกรอบของกฎหมายทัง้ภายในประเทศ
และพันธกรณีระหวางประเทศ 
 จากลักษณะภูมศิาสตรทีต่ัง้ของประเทศไทยท่ีเปนคาบสมทุร ซึง่มแีนวชายฝงทะเลขนาบอยู ๒ ดาน 
ระยะทางรวมกันทั้งสิ้นประมาณ ๓,๑๔๘.๒๒ กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่รวม ๒๔ จังหวัด โดยต้ังอยู
ระหวางทะเลจีนใต (ฝงอาวไทย) ที่เปนสวนหนึ่งของมหาสมุทรแปซิฟคกับทะเลอันดามัน และชองแคบ
มะละกาซึง่เปนเสนทางสาํคญัในการขนสงสนิคาทางทะเลระหวางประเทศของโลก ตลอดจนมพีืน้ทีท่างทะเล 
(marine zone) ทีเ่ปนเขตนานนํา้ภายใน (Thai waters) ซึง่แหลงทรพัยากร ทัง้นํา้มนั กาซธรรมชาต ิแรธาตุ

 

เขตทางทะเลของไทย 
พื้นที่ (ตารางกิโลเมตร) 

ฝงอาวไทย ฝงอันดามันและ 
ชองแคบมะละกาตอนเหนือ 

นานน้ําภายใน ๕๔,๑๐๓.๔๗ ๗,๘๕๐.๕๗ 
ทะเลอาณาเขต ๒๙,๓๔๔.๓๖ ๒๓,๗๒๓.๘๖ 
เขตตอเนื่อง ๒๓,๙๐๙.๑๘ ๑๓,๖๐๔.๐๔ 
เขตเศรษฐกิจจําเพาะ ๘๘,๑๙๓.๙๗ ๗๕,๖๓๓.๖๕ 
พื้นที่พัฒนารวมไทย-มาเลเซีย   
(อยูในเขตเศรษฐกิจจําเพาะ) ๗,๑๒๕.๒๒ - 

รวม ๒๐๒,๖๗๖.๒๐ ๑๒๐,๘๑๒.๑๒ 

รวมเขตทะเลของประเทศไทย ๓๒๓,๔๘๘.๓๒ 

เขตทางทะเลของไทย
พื้นที่ (ตารางกิโลเมตร)

ฝงอาวไทย ฝงอันดามันและ
ชองแคบมะละกาตอนเหนือ

รวม ๒๐๒,๖๗๖.๒๐ ๑๒๐,๘๑๒.๑๒

รวมเขตทะเลของประเทศไทย ๓๒๓,๔๘๘.๓๒

  ๗ที่มา : http://www.mkh.in.th/index.php?option=com_content&view=article&id=๔๗&Itemid=๑๕๓&lang=th.
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การรักษาผลประโยชนแหงชาติทางทะเลตามพันธกรณีของอนุสัญญาสหประชาชาติ
วาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ ของประเทศไทย

พ.ย. - ธ.ค. ๖๑๗๘ จุลนิติ

ตาง ๆ  และสตัวนํา้ท่ีประเทศไทยสามารถใชประโยชนทางเศรษฐกจิไดมากกวา ๓๒๓,๐๐๐ ตารางกโิลเมตร 
รวมทัง้ยังมีแหลงทองเทีย่วทางทะเลและชายฝงท่ีมธีรรมชาติสวยงาม ทาํใหประเทศไทยสามารถใชประโยชน
จากทรัพยากรธรรมชาตทิางทะเลและชายฝงในการพัฒนาเศรษฐกิจ สงัคมและความมัน่คง คดิเปนมูลคา
มหาศาลในแตละป 
 นอกจากนี ้ประเทศไทยยงัสามารถใชประโยชนในเขตทะเลหลวง (High Seas) ซึง่ไมไดรวมอยูในเขต
เศรษฐกิจจําเพาะ ทะเลอาณาเขต หรือในนานน้ําภายในของรฐัหรอืในนานน้ําหมูเกาะ (archipelagic waters) 
ของรัฐหมูเกาะได ภายใตขอบัญญัติของอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ 
รวมทัง้ยงัสามารถเจรจากับรฐัชายฝงอืน่ ๆ ในการขอใชทรพัยากรในนานน้ําของรฐัชายฝงนัน้ ๆ ภายใตกตกิา
และเงื่อนไขที่รัฐชายฝงนั้นกําหนดอีกดวย
 ปจจุบันอุตสาหกรรมในประเทศไทยท่ีมีการใชประโยชนเชิงเศรษฐกิจจากทะเลและมหาสมุทร 
แบงเปน ๔ กลุม คือ 
 (๑) อุตสาหกรรมประมงทะเลและเพาะเลี้ยงชายฝง 
 (๒) อุตสาหกรรมทองเที่ยวทางทะเลและชายฝง 
 (๓) อุตสาหกรรมขุดเจาะนํ้ามันและกาซธรรมชาติ และ 
 (๔)  การพาณิชยนาวีและทาเรือ 
 ทัง้นี ้จากการประเมินยทุธศาสตรใน ๑๐ ปขางหนาของกองทัพเรอืไทยพบวา ผลประโยชนทางทะเล
ของประเทศไทยมีมลูคาไมตํา่กวา ๑๗.๙ ลานลานบาทตอป และมแีนวโนมทีจ่ะมมีลูคาเพิม่สูงข้ึนอยางตอเนือ่ง 
โดยเฉพาะอยางยิง่กจิการพาณชิยนาว ีในขณะท่ีขอมลูจากการจัดงานงานแถลงขาว เร่ือง “สถานการณทะเลไทย 
พ.ศ. ๒๕๖๐ : ผลประโยชนแหงชาตทิางทะเลของ…(ใคร)…ไทย ?” ระบุวา ในป พ.ศ. ๒๕๕๙ มลูคาการนําเขา
และสงออกสนิคาทางทะเลของไทยมีมลูคา ๙.๖ ลานลานบาท โดยสินคาสวนใหญ คอื ปโตรเลยีม ธรุกจิอูตอเรอื
และอูซอมบาํรงุเรอื และรายไดในป พ.ศ. ๒๕๖๐ มแีนวโนมลดลงเหลอื ๑๒.๒ พนัลานบาท โดยดานการประมง
ในป พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ ปรมิาณและมลูคาการสงออกอาหารทะเลจะคอย ๆ  ลดลง สวนดานการทองเทีย่ว
จะมนีกัทองเท่ียวมาเทีย่วทะเลจาํนวน ๙.๔ ลานคน จากจาํนวนนักทองเทีย่วทัง้หมด ๒๖.๕ ลานคน คดิเปน
รายได ๑ ลานลานบาท จากรายไดการทองเที่ยวทั้งหมดจํานวน ๒๑ ลานลานบาท
 จากการประเมินแนวโนมการพัฒนาเศรษฐกิจสีนํ้าเงินของโลกในอนาคต ธนาคารโลกคาดวา 
ในป พ.ศ. ๒๕๗๓ จะมีมูลคาประมาณ ๒.๘ - ๓.๕ ลานลานเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ที่มีมูลคาประมาณ ๑.๕ ลานลานดอลลารสหรัฐ มากกวาสองเทา โดยคาดวาการทองเที่ยวทางทะเล
และชายฝง และอุตสาหกรรมการลองเรอืจะมีสวนแบงมากท่ีสดุ รองลงมาคอืการสํารวจและผลติปโตรเลียม
ในทะเลนอกชายฝง กจิการทาเรอื และอุตสาหกรรมวสัดอุปุกรณทางทะเล ตามลําดบั ซึง่ปจจบุนัประเทศตาง ๆ  
โดยเฉพาะรัฐชายฝงที่มีความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เชน สาธารณรัฐประชาชนจีน 
อนิเดยี สหรัฐอเมรกิา ฯลฯ ตางใหความสาํคญัตอการพฒันาเศรษฐกจิทางทะเลและมหาสมุทร เพือ่ใชเปน
ฐานทรพัยากรการผลิตและแหลงพลงังานทดแทนแหลงทรพัยากรบนผืนแผนดนิทีเ่สือ่มโทรม และกาํลงัจะหมดลง 
ซึง่จากความไดเปรียบเชงิท่ีตัง้ทางภูมศิาสตรของประเทศไทยทีม่คีวามหลากหลายทางชวีภาพ กาซธรรมชาติ 
และแรธาตุตาง ๆ รวมทั้งธรรมชาติชายฝงที่งดงาม การพัฒนาเศรษฐกิจโดยใชฐานทรัพยากรทางทะเล
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บทความทางวิชาการ 

พ.ย. - ธ.ค. ๖๑ ๗๙จุลนิติ

และความไดเปรียบเชิงภูมิศาสตรดังกลาว ประเทศไทยจึงมีโอกาสและขีดความสามารถในการพัฒนา
ทางเศรษฐกจิไดอกีมากมาย ดงันัน้ หากประเทศไทยยงัไมตระหนกัถงึความสาํคญัของทะเลและผลประโยชน
แหงชาติทางทะเลที่พึงมีสิทธิใชประโยชน คุมครอง และอนุรักษ ตามอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวย
กฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ และเรงดําเนินการตามพันธกรณีในทุกมิติแลว อาจจะสูญเสียผลประโยชน
อยางมหาศาลดังกลาวขางตนไปไดอยางนาเสียดาย นอกจากนี้ ประโยชนที่ประเทศไทยพึงไดรับจาก
การเขาเปนภาคีอนุสัญญาฯ อาจกลายเปนปญหาและอุปสรรคในการพัฒนาและใชประโยชนจากทะเล
และมหาสมุทร ทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม และความม่ันคง รวมท้ังยังเปนเงื่อนไขท่ีประเทศตาง ๆ 
อาจนํามาใชเปนเครือ่งมอืในการกีดกนัทางการคา โดยการยกระดับมาตรฐานส่ิงแวดลอมของสนิคานําเขา 
การกําหนดกฎระเบียบและมาตรการทางการคา เชน ในกรณีที่สหภาพยุโรปประกาศใชกฎระเบียบ
สหภาพยุโรป ที่ (EC) No. ๑๐๐๕/๒๐๐๘ วาดวยการจัดตั้งระบบของประชาคมยุโรปเพื่อปองกัน ยับยั้ง 
และขจัดการทําประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการควบคุม (Council Regulation (EC) 
No. 1005/2008 of 29 September 2008 establishing a community system to prevent, deter 
and eliminate illegal, unreported and unregulated fishing) ทีบ่ญัญติัขึน้ตามอนุสญัญาสหประชาชาติ
วาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ และตราสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อปองกันมิใหสินคาที่ไดมาจาก
การทําประมง IUU ดังกลาวเขาสูตลาดประชาคมยุโรป ซึ่งสงผลกระทบตออุตสาหกรรมประมงไทย 
และแมวาจะผานมากวา ๓ ป ประเทศไทยก็ยังไมสามารถแกไขปญหาดังกลาวใหลุลวงไปได

๙. ขอเสนอแนะในการขับเคลือ่นประเทศไทยใหสอดรบักบัอนสุญัญาสหประชาชาติวาดวย
กฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒

 ภายหลังการใหสตัยาบันอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ ของประเทศไทย 
ในป พ.ศ. ๒๕๕๔ ผูเขียนในฐานะอนุกรรมการใน “คณะอนุกรรมการจัดการความรูเพื่อผลประโยชน
แหงชาตทิางทะเล” หรอืทีเ่รยีกโดยยอวา “อจชล.” ของสภาความม่ันคงแหงชาต ิ(สมช.) ไดเสนอความเห็น
ใหมีการจดัทาํ “ยทุธศาสตรทางทะเลของประเทศไทย” ตอท่ีประชมุคณะอนกุรรมการฯ โดยมแีนวทาง
ในการดําเนินการตามแผนภาพและขอเสนอแนะ ดังนี้

 

 

 

หลังการเขาเปนภาคีอนุสัญญาฯ 

พัฒนากฎหมาย พัฒนาองคกร 

ทบทวน 
ผลประโยชนของชาติทางทะเล 

องคกรใหม 

ทะเลอาณาเขต 

นานนํ้าภายใน 

เขตเศรษฐกจิจําเพาะของไทย 

ทะเลหลวง 

เขตตอเนื่อง 

เขตเศรษฐกจิจําเพาะ
ของประเทศอ่ืน 

องคกรเกา 

องคกรหลัก (กลาง) 

ขับเคลื่อน 

องคกรรอง (เฉพาะ) 

กฎหมายใหม กฎหมายเกา 

กฎหมายกลาง 

กําหนดยุทธศาสตร 

การสรางองคความรู 

การใหความรู 

ไหลทวีป 
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การรักษาผลประโยชนแหงชาติทางทะเลตามพันธกรณีของอนุสัญญาสหประชาชาติ
วาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ ของประเทศไทย

พ.ย. - ธ.ค. ๖๑๘๐ จุลนิติ

 (๑)  การจัดทําขอมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับทะเลไทยและผลประโยชนแหงชาติทางทะเลของไทย 
 (๒)  การสรางความรู ความเขาใจของประชาชน ผูใชทะเล และเจาหนาทีใ่นหนวยงานท่ีเกีย่วของ
ในเรื่องทะเลและผลประโยชนแหงชาติทางทะเล  
 (๓)  การกําหนดขอบเขต ความชัดเจน และเอกภาพของนโยบายทะเลไทย
 (๔)  การกาํหนดบทบาท และความรับผดิชอบของรัฐและเอกชนท่ีมคีวามชดัเจนและเปนเอกภาพ
 (๕)  การจดัทาํยทุธศาสตรและแผนพัฒนาทางทะเลของไทยในทกุมติทิีเ่กีย่วเน่ืองและสอดคลองกัน 
 (๖)  การปรับปรุงและสรางองคกรใหมที่เปนเอกภาพและมีประสิทธิภาพ
 (๗)  การปรับปรุงและสรางกฎหมายภายในที่เกี่ยวของ
 (๘)  การจัดสรรงบประมาณและการสนับสนุนของรัฐที่เปนรูปธรรม
 (๙)  การสรางบุคลากรรุนใหม
 อยางไรก็ตาม ขอเสนอแนะดังกลาวขางตน แมวาจะไดรับการยอมรับจากผูเขารวมประชุมวา
เปนขอเสนอทีด่ ีแตเนือ่งจากคณะอนกุรรมการจดัการความรูเพือ่ผลประโยชนแหงชาตทิางทะเล (อจชล.) 
เปนเพยีงคณะอนกุรรมการทีม่หีนาทีเ่พยีงใหคาํปรกึษาแกสภาความมัน่คงแหงชาตเิทาน้ัน ขอเสนอดงักลาว 
จงึมไิดมกีารขบัเคลือ่นอยางเปนระบบและเปนรปูธรรม จะมเีพยีงขอเสนอบางประเดน็ทีม่กีารดาํเนนิการแลว 
อาทิ การจัดทํายุทธศาสตรชาติทางทะเล การเสนอรางกฎหมายเพือ่กําหนดใหมหีนวยงานในการกาํกับ
และดแูลผลประโยชนชาตทิางทะเล (รางพระราชบญัญตักิารรกัษาผลประโยชนของชาติทางทะเล พ.ศ. ....) ๘

การศกึษาเรือ่งการปรับปรงุกฎหมายภายในเพือ่ใหสอดรบักบัอนสุญัญาฯ และการศึกษาเรือ่งการจดัตัง้
องคกรรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล เปนตน

๑๐. ขอเสนอแนะในการดําเนินการของประเทศไทยภายหลังการใหสัตยาบันอนุสัญญา
สหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒

 เพ่ือเปนขอมูลในการดําเนินการของประเทศไทยภายหลังการใหสตัยาบนัอนุสญัญาสหประชาชาติ
วาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ มีขอเสนอแนะในประการ ดังนี้
 (๑) การเรงสรางองคความรูและใหความรู เนื่องจากความรูที่เกี่ยวของกับทะเลและกิจกรรม
ทางทะเล ตลอดจนผลประโยชนแหงชาติทางทะเลของประเทศไทย ยังอยูในลักษณะกระจัดกระจาย 
ขาดความครบถวน และไมมกีารรวบรวมหรือวิเคราะหเพือ่ใหเกดิองคความรูทีช่ดัเจน ประกอบกับผูรูในเรือ่ง

  ๘ปจจุบัน รางพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล พ.ศ. .... ซึ่งคณะรัฐมนตรี เปนผูเสนอ ไดรับการบรรจุ
ระเบียบวาระการประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ คร้ังท่ี ๒๙/๒๕๖๑ เม่ือวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เปนเร่ืองดวน 
ซึ่งที่ประชุมไดมีมติรับหลักการ เพื่อพิจารณาในวาระที่สอง ขั้นคณะกรรมาธิการ เมื่อคณะกรรมาธิการฯ พิจารณาเสร็จแลว 
ไดเสนอรางพระราชบัญญัติ พรอมดวยรายงานการพิจารณาของคณะกรรมาธิการฯ ตอประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ และไดรับ
การบรรจุระเบียบวาระการประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ ในคราวประชุมครั้งท่ี ๗๖/๒๕๖๑ เม่ือวันศุกรที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
เปนเรื่องดวน ซึ่งเมื่อจบการพิจารณาในวาระที่สอง ขั้นพิจารณาเรียงตามลําดับมาตราแลว ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ
ไดพิจารณาตอไปในวาระที่สาม โดยลงมติในวาระที่สามเห็นชอบใหประกาศใชเปนกฎหมาย.
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พ.ย. - ธ.ค. ๖๑ ๘๑จุลนิติ

เหลานีม้จีาํนวนไมมากนกั โดยเฉพาะอยางยิง่ในสวนงานราชการท่ีมกีารเกษียณอายแุละตองลดบทบาทลง 
ในขณะทีค่นรุนใหมทีเ่ขามาทดแทนไมสามารถสบืทอดขอมลูหรอืองคความรูทีต่ดิอยูกับตวับคุคลไดทัง้หมด 
ดงันัน้ จงึควรทีจ่ะไดมกีารจดัทาํขอมลูและองคความรูทีช่ดัเจนเกีย่วกบัทะเลไทยและผลประโยชนแหงชาติ
ทางทะเลของไทย และนําไปเผยแพรใหประชาชนและผูท่ีเก่ียวของไดรับรูอยางแพรหลายโดยเรว็ตอไป 
ซึ่งประกอบดวย
    ก. ประชาชนทั่วไป นอกจากการสรางองคความรูทางทะเลและและผลประโยชนแหงชาติ
ทางทะเลในระดับของหนวยงานหรอืองคกรทีเ่กีย่วของแลว การสรางความรู ความเขาใจของประชาชน
ในเร่ืองทะเลและผลประโยชนแหงชาติทางทะเลใหกับประชาชนก็มีความสําคัญไมยิ่งหยอนไปกวากัน 
เนือ่งจากประชาชนมีสถานะเปนผูใช ผูดแูล ผูรกัษา ผูไดรบัประโยชน และผูไดรบัผลกระทบจากกิจกรรม
ทางทะเลดวย จงึจาํเปนตองรบัรูและรบัทราบในเรือ่งตาง ๆ ทีเ่ก่ียวของกบัทะเลอยางเขาใจในเรือ่งนัน้ ๆ
    ข. เอกชนเฉพาะกลุม โดยเฉพาะผูใชทะเล เปนทีท่ราบกันดวีา ประเทศไทยเปนประเทศหน่ึง
ทีม่กีารใชประโยชนทางทะเลในดาน “การประมง” มากเปนอนัดบัตน ๆ  ของโลก ในขณะทีผู่ประกอบการ
สวนใหญยังมิไดตระหนักถึงองคความรูเกี่ยวกับทะเล ไมวาจะเปนขอมลู ขอกฎหมาย หลักเกณฑ และ
กติกาทีเ่กีย่วของ โดยเฉพาะจิตสํานกึในการใชทะเลอยางสมดลุและยัง่ยนื ดงันัน้ จงึควรมกีารนาํองคความรู
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของไปเผยแพรแกผูใชทะเล เพื่อใหเกิดความเขาใจ มีจิตสํานึก และสามารถจัดการ ดูแล 
และใชประโยชนจากทะเลในทุกมิติดวยความสมดุลและยั่งยืน
    ค. เจาหนาที่รัฐ เนื่องจากอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ 
เปนเรือ่งใหมสาํหรบัประเทศไทยท่ีหลาย ๆ  หนวยงานในภาครัฐยงัขาดบคุลากรท่ีมคีวามรูและความเขาใจ
ในหลักการ บทบัญญัติ และหนาท่ีและอํานาจท่ีกําหนดไว จึงควรที่จะมีการใหการศึกษา ฝกอบรม หรือ
เรยีนรูของพนกังานเจาหนาทีท่ีร่บัผดิชอบในกจิการหรอืกิจกรรมทางทะเลใหรูแจงในทกุมติิ เพือ่ใหสามารถ
จดัการ ดแูล และรกัษาผลประโยชนชาตทิางทะเลไดอยางสมบรูณ กอใหเกดิความมัน่คง มัง่คัง่ และยัง่ยนื
ตามเจตนารมณของอนุสัญญาฯ
 (๒) การเรงเจรจาเขตแดนทางทะเลกับประเทศเพ่ือนบาน ในปจจุบนั ประเทศไทยยงัมีเขตแดน
ทางทะเลที่ทับซอนกับประเทศเพื่อนบานอยู ๓ ดาน คือ 
   - ดานทิศตะวันออก ระหวางประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา 
   - ดานทิศใต ระหวางประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย (แมวาจะมีความตกลงในการใช
ประโยชนรวมกันในดานกาซธรรมชาติ แตในดานเขตแดนนั้นยังไมมีขอยุติในการแบงเขต) และ
   - ดานทศิตะวนัตก ระหวางประเทศไทยกบัประเทศเมยีนมา (เกาะหลาม เกาะคนั และเกาะขีน้ก) 
   ดงันัน้ จงึควรทีจ่ะไดมกีารเจรจาหาขอยตุใิหเกดิความชดัเจนของเขตแดนทางทะเลโดยเร็ว 
เพื่อปองกันมิใหเกิดขอพิพาทระหวางกัน

62-88-MAC6.indd   8162-88-MAC6.indd   81 11/20/18   3:39 PM11/20/18   3:39 PM

creo




การรักษาผลประโยชนแหงชาติทางทะเลตามพันธกรณีของอนุสัญญาสหประชาชาติ
วาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ ของประเทศไทย

พ.ย. - ธ.ค. ๖๑๘๒ จุลนิติ

 

แผนที่แสดงเขตทับซอนทางทะเลของไทยกับประเทศเพื่อนบาน๙ 

 (๓) การขบัเคลือ่นนโยบายและยทุธศาสตรชาติทางทะเล แมวาจะไดมกีารจดัทาํแผนความมัน่คง
แหงชาติทางทะเล (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒) และไดรบัอนมุตัจิากคณะรฐัมนตรีแลวตัง้แตวนัที ่๒๑ ตลุาคม 
๒๕๕๗ ทีผ่านมา ซึง่บดันีเ้ปนระยะเวลาทีล่วงเลยมากวา ๔ ปแลว ยงัพบวาสวนราชการตาง ๆ ทีม่หีนาที่
ในการขบัเคลือ่นยทุธศาสตรดงักลาวมไิดดาํเนินการใด ๆ ใหเหน็เปนรปูธรรม ดงันัน้ จงึควรจัดตัง้หนวยงาน
ทีม่หีนาทีใ่นการตดิตาม เฝาระวัง และเรงรดัใหหนวยราชการตาง ๆ  ทีเ่กีย่วของดาํเนนิการตามยทุธศาสตร
ดังกลาว โดยใหเรงดําเนินการตามแผนเพื่อใหเกิดผลที่เปนรูปธรรมโดยเร็ว
 (๔) การสรางคนและสรางเสนทางอาชพี (Career paths) เน่ืองจากอนสุญัญาสหประชาชาติ
วาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ เปนเรือ่งใหมสาํหรับคนไทย โดยประชาชนและหนวยงานของรัฐทีเ่กีย่วของ
ยงัขาดความรูความเขาใจในหลักคดิ ตลอดจนบทบญัญตัติาง ๆ  โดยเฉพาะอยางยิง่ ในประเดน็ขอกฎหมาย
ที่มีทั้งสิทธิ อํานาจ และหนาที่ รวมทั้งความรับผิดชอบของรัฐชายฝงที่จะตองดําเนินการ ดังนั้น เพื่อให
เกดิความรูความเขาใจในเชงิลกึเกีย่วกบัอนสุญัญาฯ จงึควรมกีารจดัการเรยีนการสอนในสาขากฎหมาย
ทะเล และอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ เพ่ือสรางบุคลากรที่เก่ียวของ 
ทั้งในสวนของประชาชนทั่วไปและพนักงานเจาหนาท่ีของรัฐ เพ่ือใหเปนผูเช่ียวชาญเฉพาะทางในดาน
กฎหมายทะเล ในขณะเดียวกนั เพือ่ใหเกิดประโยชนทัง้ในสวนขององคกรและบคุคล ควรท่ีหนวยงานตาง ๆ 
ทัง้ของรัฐและเอกชนท่ีเกีย่วของจะไดกาํหนดตําแหนงและเสนทางกาวหนาในวชิาชีพใหกบับคุลากรในสวนน้ี
ที่ไดรับการพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะทางแลว
 (๕) การเรงปรบัปรงุกฎหมายภายในใหสอดรับกับอนสุญัญาฯ จากการศึกษาของคณะอนุกรรมการ
จดัการความรูเพ่ือผลประโยชนแหงชาติทางทะเล (อจชล.) ทาํใหทราบวา เพ่ืออนุวตักิารกฎหมายภายใน
ของประเทศใหสอดรับกบัอนสุญัญาสหประชาชาตวิาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ ประเทศไทยควรพจิารณา
ดาํเนนิการแกไขและปรบัปรงุกฎหมายตาง ๆ  ทีม่อียูมากกวา ๖๐ ฉบบั โดยเรว็ ทัง้นี ้เพือ่การปกปอง คุมครอง 

  ๙ที่มา : https://pantip.com/topic/๓๕๔๒๔๐๒๐.
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พ.ย. - ธ.ค. ๖๑ ๘๓จุลนิติ

และรกัษาทะเลไทยและผลประโยชนแหงชาตทิางทะเลของไทยใหเกิดประโยชนสงูสดุ ทัง้นี ้ควรจะไดมี
การมอบหมายใหมี “องคกรกาํกบันโยบายและยทุธศาสตรชาตทิางทะเล” เพือ่เรงรดัและกาํกบัแผนการแกไข
และปรับปรุงกฎหมายตาง ๆ ที่หนวยงานตาง ๆ พึงดําเนินการใหแลวเสร็จโดยเร็ว 
 (๖) การเรงดําเนินการปรับปรุงองคกร ดังนี้
   ก. การจัดตั้งองคกรกํากับนโยบายและยุทธศาสตรชาติทางทะเล
   ข. การจัดตั้งสถาบันการศึกษาทางทะเล (Thailand Institute of Marine Affairs) 
   ค. การจัดตั้งหนวยปฏิบัติการทางทะเล (Coast Guard)
   ง.  การปรับปรุงโครงสรางภายในองคกร
 (๗) การปรับปรุงกระบวนการหรือวธิกีารจัดการใหสอดรับกบัเง่ือนไขของอนุสญัญาฯ โดยตอง
เขาใจวาการใช “สทิธอิธปิไตย” ทางทะเลภายใตอนุสญัญาสหประชาชาตวิาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ 
โดยเฉพาะในเขตตอเนื่องและเขตเศรษฐกิจจําเพาะนั้น มีความแตกตางจากการใช “อํานาจอธิปไตย” 
ในเขตทะเลอาณาเขต เนื่องจากการใชสิทธินี้ตองสอดรับกับบทบัญญัติของอนุสัญญาฯ ที่กําหนดไว 
ดงันัน้ ประเทศไทยจงึควรมกีารศกึษาและทาํความเขาใจถงึขอกําหนดของอนสุญัญาฯ ทีเ่กีย่วของใหถองแท 
แลวนาํมาปรับปรุงกระบวนการดําเนนิการตาง ๆ  ของหนวยงานท่ีเกีย่วของ เพือ่มใิหเกดิปญหาและอุปสรรค
ในการบงัคบัใชกฎหมายหรือการดาํเนินการตามกระบวนการยุตธิรรม โดยเฉพาะอยางยิง่ ในการใชบงัคบักบั
เรอืตางชาตทิีเ่ขามาทาํกจิกรรมในประเทศไทย ไมวาจะเปนการใชสทิธกิารผานโดยสจุรติ หรอืเขามาดาํเนนิ
กิจกรรมที่ผิดกฎหมายในเขตนานนํ้าไทย อาทิ
   ก. กระบวนการบังคับใชกฎหมาย เชน กฎหมายท่ีเกี่ยวของ อํานาจในการจับกุม และ
วิธีการจับกุม (Standard Operating Procedure: SOP) 
   ข. กระบวนการยุติธรรม เชน อํานาจในการดําเนินคดี กระบวนการในการดําเนินคดี และ
อํานาจศาล ฯลฯ
   ค. กระบวนดําเนินการกรณีเกิดขอพิพาททางทะเลภายใตศาลกฎหมายทะเลระหวาง
ประเทศ (ITLOS) กรณีการใชสิทธิในการดาํเนินการกบัประเทศอืน่ในศาลกฎหมายทะเลระหวางประเทศ หรอื
การตัง้รบัเมือ่มผูีใชสิทธิรองศาลกบัประเทศไทยในศาลกฎหมายทะเลระหวางประเทศ ควรจะตองดาํเนนิการ
อยางไร ใครเปนผูดําเนินการ รวมทั้งขั้นตอนการดําเนินการดวย
   ทัง้นี ้ในประเด็นดงักลาว ผูเขียนมโีอกาสผานประสบการณทัง้กรณขีองการบงัคบัใชกฎหมาย
และกระบวนการยุตธิรรมของรัฐชายฝง และการใชสทิธิในการดําเนินการกับประเทศอ่ืนในศาลกฎหมาย
ทะเลระหวางประเทศ (ITLOS) อนัมสีาเหตมุาจากการใชอาํนาจหนาทีโ่ดยมชิอบของเจาหนาทีข่องรฐัชายฝง
บางประเทศ โดยไดจบัเรอืประมงไทยเพ่ือแสวงหาผลประโยชนหรอืใชอาํนาจหนาทีจ่นเกนิสมควรแกเหตุ 
จนเปนเหตุใหผูประกอบการประมงโดยสุจริตและถูกตองตามกฎหมายตองเสียหาย ถึงขนาดที่บางคน
ตองลมละลายหรือทํารายตัวเองถึงแกชีวิตเพราะเรือประมงถูกยึด ถูกทําลาย หรือถูกยิงจม และลูกเรือ
ตองถูกคุมขังอยางทรมาน ตองเสียคาไถตัวหรือคาปรับโดยไมมีความผิด และในประการที่สําคัญก็คือ 
รัฐบาลไทยไมไดใหความชวยเหลืออยางเพียงพอเทาที่ควร จึงขอนําเสนอเพื่อทราบเปนขอมูล ดังนี้
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พ.ย. - ธ.ค. ๖๑๘๔ จุลนิติ

   • กรณีการบังคับใชกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของรัฐชายฝง
    ในป พ.ศ. ๒๕๔๓ (ค.ศ. ๒๐๐๐) บริษัทจดทะเบียนในจังหวัดสงขลา ไดซื้อเรือลําหนึ่ง
จากประเทศในสหภาพยุโรปเพื่อนํามาเปนเรือแม (เรือบรรทุกสินคาสัตวนํ้า) ในกองเรือประมงของตน 
ในระหวางทางทีเ่ดินทางกลบัประเทศไทยไดรบัจางบรรทกุสัตวนํา้จากกองเรอืประมงไทยของอกีบริษทัหน่ึง
ทีท่าํการประมงในประเทศเยเมน มกีารบรรทกุสนิคาสตัวนํา้นานาชนดิกวา ๗๐๐ ตนั มาดวย ขณะท่ีเรอื
แลนผานเขตเศรษฐกจิจาํเพาะของประเทศอินเดีย (หางชายฝงของประเทศอนิเดียเกือบ ๒๐๐ ไมลทะเล 
และหางจากเกาะ Minicoy ของอินเดียประมาณ ๒๖ ไมลทะเล) ไดถูกเรือยามฝง (Coast Guard) ของ
ประเทศอนิเดยีจบักมุ โดยกลาวหาวาทาํการประมงในประเทศอินเดยี ทัง้  ๆ ทีเ่รอืลาํดังกลาวไมมเีครือ่งมอื
ในการทําการประมง และมเีอกสารเก่ียวกับสินคา (Cargo Manifest) และการแจงออกจากทา (Port Clearance) 
จากประเทศตนทางอยางครบถวน แตกลับถูกดําเนินการและมีกรณีปญหาที่เกิดขึ้น ดังนี้
    - เจาหนาทีย่ามฝงของอินเดียตองการเรยีกเงนิจาํนวน ๘๐,๐๐๐ เหรียญสหรัฐ โดยมชิอบ
    - ตามกฎหมายของอินเดีย โดยเฉพาะกฎหมายที่วาดวยเขตทางทะเล “The Maritime 
Zone of India (Regulation of Fishing by Foreign Vessels) Act, ๑๙๘๑” มาตรา ๒ (c) ไดกําหนด
นยิามศัพทของคําวา “การประมง” วา ใหหมายความรวมถงึ การจับ การรับ การฆา การลอ การติดตาม
สัตวนํ้าดวยวิธีการใด  ๆ รวมทั้งการแปรรูป การถนอม การขนถาย การรับ และการขนสงสัตวนํ้าดวย 
(“fishing” means catching, taking, killing, attracting or pursuing fish by any method and includes 
the processing, preserving, transferring, receiving and transporting of fish) และมาตรา ๒๒ (๒) 
ที่บัญญัติวา หากเรือประมงตางชาติ (รวมท้ังเรือแมที่ใชขนสงสินคาสัตวนํ้าดวย) พบวาอยูในเขตนานน้ํา
ของอนิเดยี และมไิดเกบ็เครือ่งมอืประมงใหเขาที ่หรอืมสีตัวนํา้ทีพ่บบนเรือนัน้ ใหสนันษิฐานวาเรอืลาํนัน้ไดใช
เพือ่ทาํการประมงในนานนํา้ของอนิเดีย เวนแตจะไดพสิจูนวามใิช (Where any foreign vessel is found 
within any maritime zone of India and the fishing gear of such vessel is not stowed in 
the prescribed manner or fish is found on board such vessel, it shall be presumed, unless 
the contrary is proved, that the said vessel was used for fishing within that zone.)
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  ภายหลังการถูกจับกุม เจาของกิจการไดรองขอใหสถานทูตไทยในอินเดียใหความชวยเหลือ 
แตสถานทตูไทยมไิดใสใจ รวมทัง้มกีารรองขอผานรฐับาลชดุตาง ๆ ในขณะน้ันแตก็มไิดรบัความสนใจเชนกนั 
เจาของเรือจึงตองตอสูคดีโดยลําพัง ทั้ง  ๆ ที่มีหลักฐานอยางชัดเจน ซึ่งใชเวลาตอสูคดีในศาลอินเดีย
รวมทั้งสิ้น ๑๘ ป ผานการพิจารณาของศาลถึง ๕ ศาล โดยในศาลชั้นตนและศาลอุทธรณ ตองแพคดี 
และชนะคดีในศาลฎีกา แตใหมกีารพิจารณาคดีใหม และตองแพคดีในศาลช้ันตนเปนรอบท่ีสอง เนือ่งจาก
ศาลมไิดวินจิฉยัในพยานหลกัฐานทีเ่ปนขอเทจ็จรงิ ซึง่ตองเสยีคาใชจายในการดาํเนนิคดตีามกระบวนการ
ดงักลาวทัง้หมดไมนอยกวา ๒๐ ลานบาท จนในทีส่ดุเมือ่ตนเดอืนตุลาคม ๒๕๖๑ ทีผ่านมา ศาลสูง (High Court) 
ของอนิเดยีซึง่เปนศาลอทุธรณ ไดพจิารณาตดัสนิให “ยกฟอง” โดยใหคนืหลกัประกนัตาง ๆ ทีไ่ดวางไว
ตอศาลทัง้หมด แตเหตใุนการยกฟองน้ันมไิดเกดิจากการท่ีศาลรบัฟงขอเทจ็จรงิแลว เหน็วา “เรอืลาํนีไ้มผดิ” 
เพราะแมวาศาลจะยอมรับวา “เรอืลาํนีเ้ปนเรอืบรรทกุสนิคา มใิชเรอืประมง” และไดบรรทกุสนิคาสตัวน้ํา
ผานนานนํา้อนิเดยี แตศาลยงัตดิใจในกรณทีีว่า “การเดนิทางผานนานน้ําอินเดยี จะตองขออนุญาตตอทางการ
ของอนิเดยีดวย” (ซึง่ถาเปนจรงิ ถอืวาเงือ่นไขดงักลาวขดักบัสทิธใินการเดนิเรอืผานอยางเสร ี(Freedom 
of Navigation) ในเขตเศรษฐกิจจําเพาะ ตามท่ีบญัญตัไิวในอนุสญัญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล 
ค.ศ. ๑๙๘๒) แตประเด็นที่นําไปสูการยกฟองนั้น เกิดจากประเด็นทางเทคนิค กลาวคือ เปนเรื่องของ 
“อาํนาจในการดาํเนนิคด”ี และ “เขตอาํนาจศาล” ซึง่ในกรณนีี ้การดาํเนนิคดตีัง้แตตน เปนการดาํเนนิคดี
โดยตาํรวจประจําทาเรอืของรฐัเคราลา (Kerala) ซึง่ศาลเหน็วาไมมอีาํนาจในการดาํเนนิคด ีเนือ่งจากคดีน้ี
เกิดขึน้นอกทะเลอาณาเขต ซึง่ผูทีจ่ะใชอาํนาจไดกค็อืทหารเรอื (Coast Guard) ทีเ่ปนผูจบักมุ และศาลยงัมี
ความเหน็เพิม่เตมิอกีวา เขตอํานาจศาลทีค่ดนีีไ้ดดาํเนนิการในศาลของรฐัเคราลามาแตตนนัน้ เปนการดาํเนนิการ
ที่ไมถูกตอง เพราะอยูนอกเขตอํานาจศาลของรัฐเคราลา ดังนั้น จึงพิพากษายกฟองในที่สุด
 • กรณีการใชสิทธิในการดําเนินการกับประเทศอื่นในศาลกฎหมายทะเลระหวางประเทศ 
  ผูเขียนเคยมีประสบการณในการนําคดีขึ้นสูศาลทะเลระหวางประเทศ (The International 
Tribunal for the Law of the Sea: ITLOS) ซึง่ตัง้อยู ณ กรงุแฮมเบริก ประเทศเยอรมนี ครัง้หน่ึง กลาวคอื 
เม่ือประมาณป พ.ศ. ๒๕๔๑ (ค.ศ. ๑๙๙๘) มเีรอืแมทีใ่ชขนสงสนิคาสตัวนํา้ (Refrigerated Cargo Vessel) 
ลาํหนึง่ เจาของเรอืเปนบรษิทัจดทะเบยีนในประเทศไทย แตเรอืไดจดทะเบยีนเปนสญัชาตปิานามา วนัหนึง่ 
เรอืลาํนีไ้ดเดนิทางไปขนสงสนิคาสตัวนํา้จากกองเรอืประมงไทยในประเทศเยเมนเพือ่นาํกลบัมาประเทศไทย 
โดยเมื่อเรือไดขนถายสัตวนํ้าเปนที่เรียบรอยแลว ก็ไดดําเนินพิธีการตาง  ๆ ที่จําเปนตามกฎหมาย เชน 
การแจงผานพธีิการศลุกากร การตรวจคนเขาเมอืง และการแจงออกจากทา ฯลฯ กอนการออกเดนิทาง 
อยางไรก็ตาม เน่ืองจากผูบญัชาการกองทัพภาคของเยเมนมีปญหาสวนตวักับชาวเยเมนท่ีเปนหุนสวนกบั
โครงการประมงนี ้จงึไดสัง่ใหทหารในสงักดัเขายดึเรอืลาํดงักลาวไว เพีอ่ตอรองกบัหุนสวนชาวเยเมนคนดงักลาว 
และเม่ือไมเปนไปตามทีต่กลงกนั ทหารกลุมนัน้ไดขนถายสนิคาสตัวนํา้ออกจากเรือไปทัง้หมด ทาํใหเจาของ
เรือไทยที่เปนหุนสวนในธุรกิจประมงอยูดวยไดรับความเดือดรอน ทั้ง  ๆ ที่ไมมีสวนเกี่ยวของกับปญหา
สวนตวัทีเ่กดิขึน้ ดงันัน้ เจาของเรือจงึไดรองขอตอทางการไทยโดยผานสถานกงสุลไทยในประเทศโอมาน
ทีม่อีาณาเขตดแูลครอบคลมุถงึประเทศเยเมนดวย เพือ่ใหความชวยเหลอืนาํเรอืและสินคาสัตวนํา้คืนมา 
แตไดรบัคาํตอบจากเอกอัคราชทูตไทยในขณะน้ันเปนคาํถามในทาํนองวา “เรอืลาํดงักลาวชักธงชาติใด” 
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การรักษาผลประโยชนแหงชาติทางทะเลตามพันธกรณีของอนุสัญญาสหประชาชาติ
วาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ ของประเทศไทย

พ.ย. - ธ.ค. ๖๑๘๖ จุลนิติ

เมื่อทราบวา “เรือลํานี้ชักธงปานามา” จึงกลาววา “รัฐบาลไทยไมสามารถชวยได” ดังนั้น เจาของเรือ
จึงตองไปขอความชวยเหลือจากรัฐบาลปานามาแทนในฐานะรัฐเจาของธง 
 

  อยางไรก็ตาม นับเปนความโชคดีของเรือลํานี้ที่ถือสัญชาติปานามา เนื่องจากเมื่อขอความ
ชวยเหลือและรัฐบาลปานาไดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม เชน ชื่อเรือ เลขทะเบียนเรือ ชื่อเจาของเรือ 
และทีอ่ยูทีต่ดิตอ รวมทัง้ขอมูลเกีย่วกบัการจับกุมแลว กไ็ดรบัแจงวา “ขอเวลา ๗ วนั” จากนัน้รัฐบาลปานามา 
โดยกระทรวงการตางประเทศ กไ็ดสงหนงัสอืไปสอบถามรัฐบาลเยเมนถึงสาเหตุในการจับกมุหรอืยดึเรอื
สญัชาติปานามาลําดังกลาว แตพนกําหนด ๗ วนัแลวรัฐบาลเยเมนก็ยงัไมตอบ จงึไดมกีารสงเทเลก็ซ (Telex) 
ไปถามรฐับาลปานามาอกีครัง้วาจะดาํเนนิการอยางไรตอไป ซึง่รฐับาลปานามาก็แจงวาใหรอคําตอบอีก ๓ วนั 
โดยรฐับาลปานามาไดสงหนังสือไปสอบถามรฐับาลเยเมนเปนครัง้ท่ีสองวา “ไดพนกําหนดระยะเวลา ๗ วนัแลว 
ทีร่ฐับาลปานามาไดสงหนังสือมาสอบถามเก่ียวกับการจับกุมเรือ จงึขอใหรฐับาลเยเมนเรงตอบคําถามน้ันดวย” 
และเมือ่ครบกาํหนด ๓ วนั และยังไมมคีาํตอบจากรฐับาลเยเมนแตอยางใด เจาของเรือจงึไดตดิตอไปยัง
รัฐบาลปานามา ซึ่งในครั้งนี้รัฐบาลปานามาไดสอบถามวา “เจาของเรือพรอมที่จะฟองคดีตอศาลทะเล
ระหวางประเทศหรอืไม” (ประเทศปานามาเปนภาคอีนสุญัญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ 
จึงไดสิทธิในการนําคดีขึ้นสูศาล) ซึ่งก็ไดตอบไปวา “เราพรอม”
  จากขอมูลท่ีรัฐบาลปานามาไดดําเนินการดังกลาว นอกจากจะสรางความประทับใจใหกับ
ผูทีเ่กีย่วของแลว ยงันาํความแปลกใจมายังผูเขยีนเปนอยางยิง่ดวย ทัง้นี ้เพราะรฐับาลปานามา โดยรัฐมนตรี 
วาการกระทรวงการตางประเทศไดลงนามมอบอาํนาจใหผูเขยีนซ่ึงเปนคนตางชาต ิ(คนไทย) เปนโจทก
แทนรฐับาลปานามาในการฟองรัฐบาลเยเมนเปนจาํเลยในศาลทะเลระหวางประเทศ (ซึง่ผูเขยีนไมเคย
คาดคิดมากอนวารัฐบาลปานามาจะกลาเสี่ยงกระทําเชนนี้) โดยเจาของเรือไดเสียคาใชจายไปเพียง 
๑๐,๐๐๐ เหรียญสหรัฐ สําหรับการจางทนายความชาวเยอรมันเปนผูดําเนินการเทานั้น
  ผลของคดีก็คือ ในวันรุงขึ้นถัดจากวันฟอง นายกรัฐมนตรีของประเทศเยเมนไดโทรศัพทถึง
ผูเขยีนในฐานะของผูจดัการเรอืและโครงการ โดยขอใหไปพบเพือ่เจรจา ซึง่ผูเขยีนไดไปพบตามทีก่าํหนด 
โดยนายกรัฐมนตรไีดยืน่เง่ือนไขใหมกีารถอนฟองและใหสญัญาวาจะไมเรียกรองคาเสียหาย รวมทัง้ยินยอม
ทีจ่ะปลอยเรอืและคนืสนิคาทีย่ดึไปใหทัง้หมดเปนการตอบแทน ซึง่ผูเขยีนกต็กลงตามนัน้ ในทีส่ดุกไ็ดเรอื 
พรอมทั้งสินคาคืนกลับมาทั้งหมด
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บทความทางวิชาการ 

พ.ย. - ธ.ค. ๖๑ ๘๗จุลนิติ

  เหตุการณดังกลาวขางตนไดสะทอนใหเห็นขอเท็จจริงและวิธีคิดหลายประการของ
ตางประเทศในการคุมครองคน เรอื และทรพัยสนิอ่ืน ๆ  ทีอ่ยูภายใตการควบคมุ ดแูล และเปนผลประโยชน
ของรัฐตน ซึ่งผูเขียนก็ไดแตหวังวารัฐบาลไทยจะไดพิจารณานําไปเปนแนวทางในการคุมครองเรือไทย
และคนไทยในนานนํ้าตางประเทศในอนาคต
  ดังนั้น จากตัวอยางทั้งสองกรณีขางตน จึงควรที่ประเทศไทยจะไดมีการพิจารณา
ปรับปรุงกระบวนการหรือวิธีการจัดการใหสอดรับกับเง่ือนไขของอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวย
กฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ โดยเร็ว เพื่อมิใหเกิดปญหาในทางปฏิบัติตอไปในอนาคต

๑๑. บทสรุป
 เพือ่ใหการดําเนินการรักษาผลประโยชนแหงชาติทางทะเลเกิดประโยชนสงูสดุโดยเร็ว ตลอดจน
การปรบัปรงุกฎหมายของประเทศไทยใหสอดคลองกบัการอนวุตักิารตามอนสุญัญาสหประชาชาตวิาดวย
กฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ ทีป่ระเทศไทยไดใหสตัยาบนัแลวนัน้ จงึควรพจิารณาเรงดาํเนนิการใหมกีารจดัการ 
การสรางองคความรู และใหความรูแกประชาชนในเรื่องที่เกี่ยวของกับทะเลและผลประโยชนแหงชาติ
ทางทะเลของไทย เรงรดัใหสวนราชการทีเ่ก่ียวของมกีารปรบัปรงุกฎหมาย ระเบยีบ ขอบงัคบั กฎเกณฑ 
และกระบวนการยุตธิรรมของไทยใหสอดคลองกบัอนุสญัญาฯ มกีารจดัตัง้คณะกรรมการนโยบายแหงชาติ
วาดวยทะเลและผลประโยชนแหงชาตทิางทะเลทีม่เีอกภาพ และหนาทีแ่ละอาํนาจในการขบัเคลือ่นนโยบาย
และยุทธศาสตรทางทะเลของชาติ รวมท้ังจัดตัง้หนวยงานราชการท่ีมเีอกภาพในการกํากับ เรงรดั และตดิตาม 
การอนวัุตกิารตามอนุสัญญาฯ ตลอดจนหนวยงานในการรักษาผลประโยชนแหงชาตทิางทะเล หรอืทีเ่รยีกวา 
“Coast Guard” นอกจากนี ้ควรจดัใหมอีงคกรหรอืสถาบนัทีท่าํหนาทีใ่นการศกึษา คนควา วจิยั และเสนอแนะ
ในเชงินโยบายและยทุธศาสตรการบรหิารกจิกรรมและกจิการทางทะเลของประเทศไทยแบบบรูณาการ 
(Thailand Institute of Marine Affairs: TIMA) และการกําหนดใหมกีฎหมาย มาตรการ และกระบวนการ
ใหความคุมครองและรักษาผลประโยชนแหงชาติทางทะเลในทุกมติ ิเพือ่รกัษาผลประโยชนแหงชาติทางทะเล
ของไทยใหสอดคลองกับอนุสัญญาฯ โดยเร็ว โดยมีเปาหมายสูงสุด (Ultimate Goal) ดังนี้
  (๑) ประชาชน องคกรเอกชน และภาคธรุกจิทัว่ไป รวมทัง้สวนราชการท่ีเกีย่วของของไทย มคีวามรู
ความเขาใจเก่ียวกับผลประโยชนแหงชาติทางทะเลและอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล 
ค.ศ. ๑๙๘๒
  (๒) สวนราชการทีเ่กีย่วของมกีารปรบัปรงุกฎหมาย ระเบยีบ ขอบงัคบั และกฎเกณฑเกีย่วกบั
ผลประโยชนแหงชาติทางทะเลของไทยใหสอดคลองกับอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล 
ค.ศ. ๑๙๘๒
  (๓) สวนราชการทีเ่กีย่วของกบักระบวนการยตุธิรรมของไทย มคีวามรู มกีารปรบัปรงุกระบวนการ
และวธิดีาํเนนิการทีเ่กีย่วกบัผลประโยชนแหงชาตทิางทะเลใหสอดคลองกับอนุสญัญาสหประชาชาตวิาดวย
กฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ ทั้งเจาหนาที่ทางปกครอง ตํารวจ อัยการ และศาล
  (๔) ประเทศไทยมีคณะกรรมการนโยบายแหงชาตวิาดวยทะเลและผลประโยชนแหงชาตทิางทะเล
ทีม่เีอกภาพและหนาทีแ่ละอาํนาจในการกาํหนดนโยบายและยทุธศาสตรทางทะเลของชาต ิ(National Marine 
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การรักษาผลประโยชนแหงชาติทางทะเลตามพันธกรณีของอนุสัญญาสหประชาชาติ
วาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ ของประเทศไทย

พ.ย. - ธ.ค. ๖๑๘๘ จุลนิติ

Policy Committee) รวมทัง้การกาํหนดใหมแีผนพัฒนาเศรษฐกิจ สงัคม สิง่แวดลอม และความมัน่คงทางทะเล
ดวย และมสีาํนกังานท่ีดแูล กาํกบั และตดิตามการดําเนินการตามนโยบายและแผนดงักลาวท่ีเปนเอกภาพ 
  (๕) ประเทศไทยมหีนวยงานราชการทีม่เีอกภาพในการรกัษาผลประโยชนแหงชาตทิางทะเล
และอนสุญัญาสหประชาชาตวิาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ (Coast Guard) โดยการรวมหนวยงาน
ทีม่อีาํนาจเก่ียวของกับกจิกรรมทางทะเล เชน กองทัพเรือ (กองเรอืตรวจฝง) ตาํรวจนํา้ กรมเจาทา กรมประมง 
กรมศุลกากร กรมสรรพสามติ ตาํรวจตรวจคนเขาเมอืง หนวยงานดานสาธารณสขุและสิง่แวดลอม ฯลฯ 
จดัตัง้ขึน้เปนหนวยงานใหมหนวยงานเดยีวทีม่อีาํนาจในการตรวจตรา ปองกัน ปราบปราม และดําเนนิการ
ในเขตทะเลอาณาเขตและเขตตอเนื่อง
  (๖) ประเทศไทยมีองคกรหรอืสถาบันทีท่าํหนาทีศ่กึษา คนควา วจิยั และเสนอแนะในเชิงนโยบาย
และยทุธศาสตรการบริหารกจิกรรมและกจิการทางทะเลของประเทศไทยแบบบูรณาการ (Thailand Institute 
of Marine Affairs: TIMA)
  (๗) ประเทศไทยมีกฎหมาย มาตรการ และกระบวนการใหความคุมครองและรักษาผลประโยชน
แหงชาตทิางทะเลในทกุมิต ิทัง้ในเขตนานน้ําภายใน ทะเลอาณาเขต เขตตอเน่ือง และเขตเศรษฐกิจจําเพาะ
ของไทย รวมทั้งนานนํ้าในเขตของรัฐอื่นหรือทะเลหลวงที่ประเทศไทยมีสิทธิในการใชประโยชน
  นบัต้ังแตวนัท่ีประเทศไทยลงนามรบัรองในอนสุญัญาสหประชาชาตวิาดวยกฎหมายทะเล 
ค.ศ. ๑๙๘๒ เมือ่ป พ.ศ. ๒๕๒๕ ซึง่ผานมานานกวา ๓ ทศวรรษ หรอืนบัจากวันที ่๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔ 
ที่ประเทศไทยไดยื่นสัตยาบันสาร และวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๔ ที่อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวย
กฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ มีผลบังคับใชกับประเทศไทย จนถึงปจจุบัน ซึ่งผานมานานกวา ๗ ป 
รฐับาลและหนวยงานราชการไทยท่ีมหีนาท่ีและอํานาจ รวมท้ังความรับผิดชอบท่ีเก่ียวของกบักิจกรรม
ทางทะเลแทบจะมไิดมกีารขบัเคลือ่นการดาํเนนิงานเพือ่ใหเปนไปตามพนัธกรณ ีทัง้ในระดบันโยบาย 
และการขับเคลื่อนในเชิงปฏิบัติ โดยเฉพาะการอนุวัติการกฎหมายภายในท่ีเก่ียวของกับ กิจกรรม
การใชทะเล ซึง่มีอยูมากกวา ๖๐ ฉบับ ใหสอดรับกับอนสุญัญาฯ เพ่ือรักษาสิทธิอธิปไตยและปกปอง
ผลประโยชนแหงชาตทิางทะเลของไทยแตอยางใด ดงันัน้ วนันีจ้งึมคีาํถามเกดิขึน้วา “เราจะตองรออีกกีป่ 
ประเทศไทยจึงจะรักษาผลประโยชนแหงชาติทางทะเลไดสมบูรณ และดําเนินการตามคําประกาศ
ใหสอดรับกับพันธกรณีของอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒”. 
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