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บทคัดยอ 
บทความนี้มุงนําเสนอผลการศึกษาปญหาการบังคับใชกฎหมายสิ่งแวดลอมในเขตทะเลของประเทศไทยซึ่ง
บทบัญญัติแหงกฎหมายไมครอบคลุมกับปญหาสิ่งแวดลอมทางทะเล จากการศึกษาพบวา พระราชบัญญัติ
สงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 มีขอบเขตการบังคับใชบริเวณที่เปนนานน้ําภายใน
และทะเลอาณาเขตของประเทศไทยเทาน้ัน สวนเขตพ้ืนท่ีอื่นๆ ไมวาจะเปนเขตตอเนื่อง เขตเศรษฐกิจจําเพาะ
และไหลทวีป ซึง่เปนอาณาเขตที่ประเทศไทยมสีิทธิอธิปไตยตามอนุสญัญากรุงเจนิวาวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. 
1958 และอนุสญัญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 ที่จะตองมีผลผูกพันตามพันธกรณีใน    
การสงเสริมและรักษาคณุภาพสิ่งแวดลอมในเขตทองทะเล เมื่อพระราชบัญญัตสิงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 ไมอาจจะใชบังคับไดแลวยอมทําใหเกิดปญหาตอการบังคับใชกฎหมายของ
ประเทศไทยท่ีไมอาจจะสงเสริมและคุมครองส่ิงแวดลอมตามพันธกรณไีดจากการศึกษาขอเสนอแนะวา ควรเพิ่ม
นิยามศัพทในพระราชบัญญัตสิงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 ใหครอบคลุมทุกอาณา
เขตของประเทศไทยท่ีใชประโยชนไดและมีอํานาจอธิปไตยเหนือเขตพื้นท่ีทางทะเลและใหแกไขมาตรา 96 ให
ครอบคลมุถึงมาตรการปองกันโดยเพิ่มคําวา “อาจกอใหเกิด” และใหเพิ่มเติมคําวา “สาธารณสมบตัิของ
แผนดิน” ดวย เพื่อใหเปนคุมครองสาธารณสมบตัิของแผนดิน และใหศาลปกครองมีอํานาจในการพิจารณาคดี
ความเสยีหายทางสิ่งแวดลอมในทะเลเน่ืองจากเปนความเสียหายของรัฐโดยตรง 
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ABSTRACT 
This article aimed to study about enforcement of environment law in the sea of Thailand. The 
legal provisions do not cover sea environment problems. From the study, it was found that 
the National Environment Quality Promotion and Reservation Act, B.E. 2535 (1992) had the 
scope of enforcement in Thailand inner territorial waters and sea only. For other zones, 
whether in continuous zone, specific economic zone and continental shelf which is the zone 
that Thailand had sovereignty right Geneva Convention, RE: Law of the Sea, 1958 and the 
United Nations Convention on the Law of the Sea, 1982, to be binding under the obligation in 
promotion and maintenance of environment quality in the sea. When the National 
Environment Quality Promotion and Reservation Act, B.E. 2535 (1992) cannot be applicable, it 
will cause problems for enforcement of the law of Thailand which may not promote and 
protect environment under the obligation. From the study, it is recommended that there 
should be adding of definitions in the National Environment Quality Promotion and 
Reservation Act, B.E. 2535 (1992), so it covers every zone of Thailand which can be utilized 
and Thailand had sovereignty over marine areas. Section 96 should be amended to cover the 
protection measures, by adding the words: “it may cause” and adding the words: “national 
public property” so that the protection is to protect national public property. Administrative 
Court should have power to have trial on the cases of environment damage of the sea as it is 
the state damage directly. 
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 ปจจุบันอนุสัญญาและขอตกลงระหวางประเทศน้ันมคีวามสาํคัญตอกฎหมายภายใน ซึ่งความตกลง
ระหวางประเทศมีผลในระบบกฎหมายภายในได 2 ระบบกลาวคือ ระบบเอกนิยม (Monism) ระบบนี้ถือวาเมื่อ
อนุสัญญาใดไดมีการไดรับการสัตยาบันแลว จะมีผลบังคับใชเปนกฎหมายภายในไดทันที สวนอีกหนึ่งระบบคือ 
ระบบทวินิยม (Dualism) เมื่อมีการใหสัตยาบันแลวจะทําใหมผีลผกูพันระหวางรัฐกับรัฐตามกฎหมายระหวาง
ประเทศ แตจะบังคับใหเปนกฎหมายภายในทันทียังไมได จนกวาจะมีการออกกฎหมายภายในรองรับกอนหรือ
เรียกวา กฎหมายอนุวัติการใหเปนไปตามอนุสัญญา ซึ่งประเทศไทย ไดยดึระบบทวินิยมในการนําเอากฎหมาย
ระหวางมาใชในกฎหมายภายใน (บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, 2538) 

ประเทศไทยไดมีการเขารวมเปนภาคีอนุสัญญากรุงเจนิวาวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1958 และ
อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 ซึ่งอนุสญัญาทั้ง 2 ฉบับดังกลาวมผีลผูกพันท่ีทําให
ประเทศท่ีเขารวมจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามพันธกรณีที่ปรากฏอยูในอนุสัญญาทั้ง 2 ฉบับดังกลาวเพราะ
อนุสัญญาทั้ง 2 ฉบับดังกลาวเปนกฎหมายระหวางประเทศ ซึ่งลักษณะของกฎหมายระหวางประเทศมีลักษณะ
เปนสภาพบังคับ ซึ่งเปนสภาพบังคับแบบกระจายอํานาจกลาวคือ รฐัแตละรัฐหรือหลายรัฐรวมกันบังคับตาม
กฎหมายระหวางประเทศ (บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, 2547) เมื่อประเทศไทยไดมีการเขารวมเปนภาคีอนุสัญญา
ดังกลาวนั้น ไดมีการใหสัตยาบันอยางสมบูรณที่จะยอมรับในการปฏิบัติใหเปนไปตามอนุสัญญาดังกลาว แตเมื่อมี
การศึกษาจะพบวาประเทศไทยไดมีการปฏิบตัิใหเปนไปตามอนุสัญญาดังกลาวไดเพยีงบางสวน เชน ในสวนของ
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การกําหนดอาณาเขตทางทะเลตางๆ ที่อนุสัญญาทั้ง 2 ฉบับไดมีการกําหนดวาประเทศรัฐชายฝงสามารถที่จะ
กําหนดอาณาเขตทางทะเลของประเทศของตนวามีระยะมากนอยเพียงใด เชน ในอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวย
กฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 ไดกําหนดไวในขอท่ี 3 ซึ่งเปนการกําหนดความกวางของทะเลอาณาเขต โดยกําหนด
ไววา รัฐทุกรัฐมสีิทธิกําหนดความกวางของทะเลอาณาเขตของตนไดจนถึงขอบเขตหน่ึงซึ่งไมเกิน 12 ไมลทะเล 
โดยวัดจากเสนฐานท่ีกําหนดข้ึนตามอนุสัญญาน้ี (กรมสนธิสญัญาและกฎหมาย กระทรวงการตางประเทศ, 
2556) แตในสวนของการปองกัน ลด และควบคุมมลพิษที่จะเกิดข้ึนในอาณาเขตทางทะเลในสวนน้ีถือวาประเทศ
ไทยในฐานะท่ีเปนประเทศท่ีเขารวมอนุสัญญาท้ัง 2 ฉบับโดยสมบูรณแลว จะตองมีการปฏิบตัิใหเปนไปตาม
อนุสัญญาทั้ง 2 ฉบับโดยเฉพาะในสวนของการ ปองกัน ลด หรือควบคุมมลพิษ ซึ่งในอนุสัญญาสหประชาชาติวา
ดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 ไดมีกําหนดไวโดยจะเห็นไดชัดเจนเชน ในขอที่ 192 ที่มีกําหนดใหรัฐมพีันธกรณีที่
จะตองคุมครองและรักษาสิ่งแวดลอม แตในประเทศไทยจะเห็นไดวากฎหมายของประเทศไทยในหลายๆ ฉบับท่ี
เกี่ยวของกับการปองกัน ลด และควบคุม สิ่งแวดลอมทางทะเลน้ันไมสามารถที่จะใชบังคับกับสภาพปญหาท่ีเกิด
สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมไดอยางครอบคลุม เชน ตัวอยางที่ 1 ในพระราชบัญญัติการสงเสรมิและรกัษา
คุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 กฎหมายของประเทศไทยฉบับน้ีนั้นสามารถที่จะบังคับในกรณีที่
เกี่ยวกบัการปองกัน ลด หรือควบคุม มลพิษที่เกิดขึ้นในอาณาเขตทางทะเลไดเพียงอาณาเขตท่ีประเทศไทยมี
อํานาจอธิปไตยอยางสมบรูณเทาน้ัน กลาวคือ ในอาณาเขตทางทะเลในเขตนานนํ้าภายในและทะเลอาณาเขต
เทานั้น ซึ่งอาณาเขตทางทะเลในอาณาเขตอื่นๆ นั้นถึงแมวาประเทศไทยจะไมสามารถที่จะมีอํานาจอธิปไตยใน
อาณาเขตนั้นก็ตาม แตประเทศไทยก็มีสิทธิอธิปไตยบางอยางในอาณาเขตน้ันหรือกลาวอีกนัยคือ ประเทศไทยนั้น
สามารถที่จะไดรับประโยชนจากอาณาเขตทางทะเลในอาณาเขตอ่ืนๆ ไดแตกลับไมสามารถที่จะปองกัน ลด หรือ
ควบคุมมลพิษในอาณาเขตอ่ืนๆ ที่ประเทศไทยไมมีอํานาจอธิปไตยอยางสมบูรณได ตัวอยางที่ 2 ใน
พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย พ.ศ. 2535 นั้นเปนกฎหมายภายในของประเทศไทยท่ีสําคัญอีกหนึ่ง
ฉบับท่ีเกี่ยวของกับผลกระทบตอส่ิงแวดลอมท่ีเกิดขึ้นในอาณาเขตทางทะเล แตกฎหมายฉบับน้ีไดมีการกําหนด
ขอบเขตการบังคับใชไวสําหรับในอาณาเขตทางทะเลที่จํากัด เหมือนกับพระราชบัญญัตสิงเสริมคณุภาพ
สิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535 แตพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย พ.ศ. 2535 ไดมีการขยายอาณาเขตทาง
ทะเลในบางกรณีที่สงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมในอาณาเขตทางทะเลออกไปใหถึงอาณาเขตทางทะเลในสวนของ
เขตตอเนื่อง แตการขยายอาณาเขตออกไปถึงเขตตอเนื่องไดนั้น ในพระราชบญัญัตดิังกลาวนั้นไดมีการกําหนดไว
เปนเฉพาะกรณีเทาน้ัน เชน การเทหรือท้ิง ท่ีกระทําลงสูทะเล เปนตน ซึ่งถาเปนเรื่องอื่นๆ ที่ไมเกี่ยวของกับการ
เทหรือทิ้ง ลงทะเลก็ไมสามารถที่ใชบังคับได แตถึงแมวาจะสามารถบังคับใชกฎหมายฉบับนี้บังคับในอาณาเขต
ทางทะเลในเขตตอเนื่องได แตก็ยงัมีขอจํากัดที่ไมสามารถที่จะใชบังคับในอาณาเขตทางทะเลอ่ืนๆ ไดเชน เขต
เศรษฐกิจจําเพาะ เขตไหลทวีป หรือเขตทะเลหลวง ซึ่งเปนขอจํากัดที่เกี่ยวกับผลกระทบตอสิ่งแวดลอมใน  
อาณาเขตทางทะเลตามพระราชบญัญัตินี้ ตัวอยางที่ 3 พระราชบัญญัติปโตรเลียม พ.ศ. 2514 พระราชบัญญัตินี้
มีความแตกตางจากพระราชบัญญตัิอื่นๆ กลาวคือ พระราชบัญญัตินีส้ามารถที่จะใชบังคับไปถึงอาณาเขตทาง
ทะเลในเขตไหลทวีปได แตกฎหมายฉบับน้ีก็ยังมีขอจํากัดเพราะ ถึงแมวาพระราชบัญญตัินี้สามารถท่ีจะใชบังคับ
ครอบคลมุไปถึงเขตไหลทวีปแตกส็ามารถที่จะใชบังคับไดเฉพาะกรณีที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการปโตรเลียม
เทานั้น ซึ่งถามีการกอใหเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมในอาณาเขตทางทะเลในเขตไหลทวีป ซึ่งไมเกี่ยวของกับ
การประกอบกิจการปโตรเลียมก็ไมสามารถที่จะนําพระราชบญัญัตนิี้มาใชบังคับได ถึงแมผลกระทบไดเกิดข้ึนใน
เขตไหลทวีปก็ตาม 
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 ซึ่งในอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 นอกจากขอท่ี 192 แลวในอนุสัญญา
ฉบับเดียวกันนั้นไดมีการกําหนดไวในขอที่ 193 คือ รัฐมีสิทธิอธิปไตยที่จะแสวงประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ
ของตนและตามหนาที่ท่ีจะตองคุมครองและรักษาสิ่งแวดลอมทางทะเล (กรมสนธิสญัญาและกฎหมาย กระทรวง
การตางประเทศ, 2556) ซึ่งเปนขอกําหนดท่ีเกี่ยวกับการปองกัน ลด และควบคมุสิ่งแวดลอมทางทะเลในกรณีที่
เกี่ยวของกับการใชสิทธิอธิปไตยบางอยางในบริเวณอาณาเขตทางทะเลในเขตอ่ืนๆ นอกจากท่ีไดมีการกําหนดไว
ในขอที่ 192 ในอนุสัญญาเดียวกัน 
 เมื่อกฎหมายของประเทศไทยน้ันไมสามารถที่ครอบคลุมไดทุก ๆ อาณาเขตทางทะเลที่ประเทศไทย
สามารถที่จะใชประโยชนตาง ๆ จากอาณาเขตทางทะเลน้ันยอมนําไปสูปญหาการเรียกคาเสียหายหรือคาสินไหม
ทดแทน เพราะเนื่องจากกฎหมายภายในของประเทศท่ีเกี่ยวกับการเรียกคาเสียหายหรือคาสินไหมทดแทนใน
กรณีที่เกี่ยวกับการกอใหเกิดมลพษิในอาณาเขตทางทะเลน้ันประเทศไทยมีพระราชบัญญัติการสงเสรมิและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 ที่เปนกฎหมายเพยีงฉบับเดียวท่ีมีการกําหนดการเรียกคาเสยีหายท่ี
เกิดขึ้นเนื่องจากมลพิษที่เกิดขึ้นในอาณาเขตทางทะเล ซึ่งเมื่อพระราชบัญญัติการสงเสริมและรักษาคณุภาพ
สิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535 นั้นสามารถที่จะใชบังคับไดเฉพาะในกรณีทีเ่กิดข้ึนในอาณาเขตทางทะเลในเขตนานน้ํา
ภายในหรือทะเลอาณาเขตเทาน้ัน และเม่ือพระราชบญัญัติการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
พ.ศ. 2535 เปนกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการเรียกคาเสียหายหรือคาเสียหายทดแทนในกรณีที่เกีย่วกับผลกระทบ
มลพิษท่ีเกิดขึ้นอาณาเขตทางทะเล คือ มาตราท่ี 96 แหลงกําเนิดมลพิษใดกอใหเกิดหรือเปนแหลงกําเนิดของ 
การรั่วไหลหรือแพรกระจายของมลพิษอันเปนเหตุใหผูอื่นไดรับอันตรายแกชีวิตรางกายหรือสุขภาพอนามัย หรือ
เปนเหตุใหทรัพยสินของผูอื่นหรือของรัฐเสียหายดวยประการใดๆ เจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษ
นั้น มีหนาที่ตองรับผดิชอบชดใชคาสินไหมทดแทนหรือคาเสยีหายเพ่ือการน้ัน ไมวาการรั่วไหลหรือแพรกระจาย
ของมลพิษนั้นจะเกิดจากการกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอของเจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิด
มลพิษหรือไมก็ตาม เมื่อกฎหมายฉบับน้ีสามารถที่ใชบังคับในบริเวณอาณาเขตทางทะเลท่ีจํากัด จึงทาํใหไม
สามารถที่จะมีการเรยีกคาเสียในอาณาเขตทางทะเลในอาณาเขตอ่ืนๆ ได (จุมพต สายสุนทร, 2550) ใน
พระราชบัญญัตเิดียวกันและในมาตราเดียวกันน้ีน้ันเมื่อมีการเรียกคาเสียหายหรือคาสินไหมทดแทนจะตองเปน
กรณีที่เกดิผลกระทบตอสิ่งแวดลอมหรือตอบุคคลหรือทรัพยสินนั้นจะตองเปนกรณีที่ผลกระทบนั้นจะตองเกิดข้ึน
จริงและเห็นผลเทาน้ัน ถาผลกระทบน้ันยังไมเกิดกจ็ะไมสามารถท่ีจะใชบังคับพระราชบัญญัติดังกลาวเรียก
คาเสียหายหรือคาสินไหมทดแทนได กับท้ังในกรณีเดียวกันหากเปนกรณีที่เกี่ยวแหลงกําเนดิมลพิษใดก็ใหเกิดผล
กระทบตอสาธารณสมบัติของแผนดิน ก็จะไมสามารถท่ีใชบังคับไดในกรณีที่เกี่ยวแหลงกําเนดิมลพิษกใ็หเกิด
มลพิษ ซึ่งเรือถือวาเปนแหลงกําเนดิมลพิษที่สาํคัญที่กอใหเกิดมลพิษในอาณาเขตทางทะเล (อุดมศักดิ์ สินธิพงษ, 
2550) 
 ดังนั้นจึงควรมีมาตรการทางกฎหมายในการปองกันการกอมลพิษซึ่งเปนทางออกท่ีเหมาะสมทีสุ่ดและ
สมควรแกกฎหมายภายในของประเทศใหครอบคลุมไปถึงพื้นที่อาณาเขตทางทะเลที่ประเทศไทยสามารถที่จะ
ไดรับประโยชนจากพ้ืนท่ีดังกลาวโดยจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามอนสุัญญาท่ีประเทศไทยไดมีการใหสตัยาบันและ
รวมถึงการเรียกคาเสียหายในกรณทีี่กอใหเกิดความเสียหายตอสิ่งแวดลอมทางทางทะเลใหสามารถเรียก
คาเสียหายไดครอบคลุมทุกอาณาเขตท่ีประเทศมีสิทธิอธิปไตยในกรณีที่จะสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมในอาณา
เขตทางทะเลท่ีประเทศไทยมีอํานาจอธิปไตยอยางสมบรูณ ผูวจิัยจึงเห็นความสําคัญปญหากฎหมายในเรื่องนี้และ
จะแกไขหรือถามีการแกไขแลวผูวจิัยก็จะหาวิธีแกไขใหดียิ่งขึ้น 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาถึงพันธกรณีตามกฎหมายระหวางประเทศตามท่ีประเทศไทยไดมีการเขารวมคืออนุสัญญา
สหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 

2. เพื่อศึกษาถึงการบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวกับการปองกัน ลด และควบคุมมลพิษที่เกิดข้ึนในอาณา
เขตทางทะเลของประเทศไทย 

3. เพื่อศึกษาถึงการเรียกคาเสียหายหรือคาสินไหมทดแทนในกรณีทีเ่กี่ยวกับผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
ในอาณาเขตทางทะเลของประเทศไทย 

4. เพื่อศึกษาถึงอํานาจในการพิจารณาคดีของศาลในกรณีที่เกี่ยวกับผลกระทบตอสิ่งแวดลอมในอาณา
เขตทางทะเลของประเทศไทย 
 

สมมติฐานการศึกษา 
 การบังคับใชพระบัญญัติสงเสรมิและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 มีขอบเขต     
การบังคับใชในเขตพ้ืนท่ีทองทะเลตามอํานาจอธิปไตยของรัฐในนานน้ําภายในและทะเลอาณาเขตโดยไมไดบังคับ
ใชไปสูพื้นท่ีอื่นๆ ในทองทะเลไมวาจะเปนเขตตอเนื่อง เขตเศรษฐกิจจําเพาะ หรือแมแตทะเลหลวง กรณีดังกลาว
จึงกอใหเกิดปญหา การทีเ่รือไทยและเรือตางชาติกอใหเกิดมลพิษบนเขตพื้นท่ีทองทะเลจนร่ัวไหลเขามาสูทะเล
อาณาเขตของประเทศไทยไมอาจฟองเรียกคาเสยีหายตามพระราชบัญญัตสิงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
แหงชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 96 ได กรณดีังกลาวจึงเห็นควรใหเพิ่มเติมบัญญัติการเรยีกคาเสียหายในเขตพ้ืนที่
ทองทะเลไวเปนกรณเีฉพาะ อันเปนไปตามพันธกรณีที่ประเทศไทยไดใหสัตยาบันตามอนุสัญญาสหประชาชาติวา
ดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 (United Nations Convention on the Law of the Sea, 1982-UNCLOS)    
ที่มีพันธกรณีในการคุมครองสิ่งแวดลอมในทะเล  
 

วิธีการดําเนินการศึกษา 
 ทําการศึกษาคนควาวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยนําขอมูลจากเอกสารทั้งภาษาไทย
และภาษาตางประเทศและบทความท่ีเกี่ยวของรวมท้ังขอมูลตางๆ อันเกี่ยวกับการบังคับใชพระบญัญัตสิงเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 นอกจากน้ันจะนําขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth 
Interview) โดยจะสัมภาษณบุคคลซึ่งเกี่ยวของกับการบังคับใชกฎหมายสิ่งแวดลอมในเขตพ้ืนท่ีทองทะเลทั้ง
หนวยงานของรัฐและเอกชนเพื่อนาํมาใชประกอบการวิเคราะห การหาแนวทางแกไขบัญญตัิแหงกฎหมายตอไป 
 

ขอบเขตของการศึกษา 
 บทความน้ีจะกําหนดขอบเขตในการศึกษาการบังคับใชกฎหมายสิ่งแวดลอมในทองทะเลในกรณีการ
ทําใหเกิดความเสียหายตอสิ่งแวดลอมในเขตพ้ืนท่ีทางทะเลโดยจะทําการศึกษาท้ังการทําใหเสียหายของเรือไทย
และเรือตางชาติเพื่อนําไปสูหลักความรับผิดตามพระบญัญตัิสงเสริมและรักษาคณุภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
พ.ศ.2535 ในเขตพ้ืนท่ีทางทะเลตางๆ 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 1. เพื่อใหทราบถึงพันธกรณีตามกฎหมายระหวางประเทศตามที่ประเทศไทยไดมีการเขารวมคือ
อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 

2. เพื่อใหทราบถึงการบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวกับการปองกัน ลด และควบคุมมลพิษที่เกดิข้ึนในอาณา
เขตทางทะเลของประเทศไทย 
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3. เพื่อใหทราบถึงการเรียกคาเสยีหายหรือคาสินไหมทดแทนในกรณีที่เกี่ยวกับผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมในอาณาเขตทางทะเลของประเทศไทย 

4. เพื่อใหทราบถึงอํานาจในการพิจารณาคดีของศาลในกรณีที่เกี่ยวกับผลกระทบตอสิ่งแวดลอมใน
อาณาเขตทางทะเลของประเทศไทย 
 

สรุปผลการศึกษา 
 1. การที่ประเทศไทยไดมีการเขารวมอนุสัญญากรุงเจนิวาวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1958 และ
อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 และถือวาประเทศไทยไดเขารวมเปนภาคีอนุสัญญา 2 
ฉบับดังกลาว อยางสมบูรณจึงมีผลผูกพันท่ีจะตองเปนเหตุใหประเทศไทยจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามพันธกรณี
ตางๆ ท่ีปรากฏอยูในอนสุัญญาดังกลาวเพราะอนุสัญญาท้ัง 2 ฉบับดังกลาวเปนกฎหมายระหวางประเทศ ซึ่ง
ลักษณะของกฎหมายระหวางประเทศมีลักษณะเปนสภาพบังคับ ซึ่งเปนสภาพบังคับแบบกระจายอํานาจกลาวคือ 
รัฐแตละรัฐหรือหลายรัฐรวมกันบังคับตามกฎหมายระหวางประเทศ (บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, 2547) แตจะเห็นได
วาในทางปฏิบัติประเทศไทยน้ันสามารถท่ีจะปฏิบัติใหเปนไปตามอนสุัญญาไดเพียงบางสวน เชน การกาํหนด
อาณาเขตทางทะเลวามีอาณาเขตอะไรบาง และสามารถท่ีกําหนดความกวางของอาณาเขตทางทะเลในเขตตางๆ 
ไดมากนอยเพียงใด แตในสวนการปองกัน ลดและควบคมุมลพิษที่เกดิในอาณาเขตทางทะเลในเขตตางๆ นั้น
ประเทศไทยยังไมมีการปฏิบัติใหเปนไปตามพันธกรณีที่มปีรากฏอยูในอนุสัญญา ซึ่งจากกรณดีังกลาวอาจทําให
ประเทศไทยกอใหเกิดขอพิพาทระหวางประเทศไดโดยถือวาเปนการละเมิดพันธกรณีที่ปรากฏอยูในอนุสัญญา
ดังกลาวซึ่งอาจทําใหประเทศไทยไดรับผลกระทบไมวาจะเปนในดานเศรษฐกิจหรือสังคม เปนตน เนื่องจาก
อนุสัญญาทั้ง 2 ฉบับดังกลาว เปนกฎหมายระหวางประเทศซ่ึงกฎหมายภายในของแตละประเทศน้ันไดมี    
ความเกี่ยวพันกันกับกิจกรรมตางๆ และกฎหมายระหวางประเทศมากข้ึนไมวาจะเปนไปเพื่อการคาขาย
แลกเปลีย่นหรือความสะดวกในทางคมนาคมจึงทําใหประเทศไทยจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามอนุสญัญาท้ัง 2 
ฉบับเพราะอนสุัญญา 2 ฉบับดังกลาวน้ันเปนกฎหมายระหวางประเทศซ่ึงในปจจุบันนั้นจะเห็นไดวา ไมวาจะเปน
กฎหมายภายในของประเทศหรือเปนกฎหมายระหวางประเทศตางก็ตองมีอิทธิพลตอกันจึงเปนเหตุผลที่จําเปน
อีกหนึ่งประการท่ีประเทศไทยจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามอนุสัญญาดังกลาว (บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, 2547) 
 2. เนื่องจากประเทศไทยนั้นมีกฎหมายที่เกี่ยวกับการปองกัน ลดและควบคุมมลพิษที่เกิดข้ึนในอาณา
เขตทางทะเลหลายฉบับ ซึ่งการบังคับใชกฎหมายเหลานั้นในอาณาเขตทางทะเลน้ันก็สามารถที่จะบังคบัใชใน
อาณาเขตทางทะเลที่แตกตางกัน เชน ตัวอยางที่ 1 ในพระราชบัญญตัิสงเสริมคณุภาพส่ิงแวดลอม พ.ศ. 2535 ซึ่ง
เปนกฎหมายที่เปนการกําหนดในเรื่องตางๆ ท่ีเกี่ยวกับการสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ซึ่งในพระราชบญัญัตินี้ก็
ไดมีกลาวถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมในอาณาเขตทางทะเลอยูดวย แตพระราชบัญญตัิดังกลาวนั้นสามารถท่ีจะ
บังคับไดเฉพาะในกรณีอาณาเขตทางทะเลในเขต นานนํ้าภายในและเขตทะเลอาณาเขตเทาน้ัน นั้นก็หมายความ
วาในอาณาเขตทางทะเลในอาณาเขตอื่นๆ เชน เขตตอเนื่อง เขตเศรษฐกิจจําเพาะ เขตไหลทวีป หรือเขตทะเล
หลวง กฎหมายฉบับน้ีก็จะไมสามารถท่ีจะใชบังคับได ซึ่งในอาณาเขตทางทะเลตางๆ นั้นประเทศไทยสามารถที่
จะใชประโยชนไดทุกอาณาเขตแตกฎหมายของประเทศไทยกลับไมสามารถที่จะใชบังคับในอาณาเขตทางทะเล
ตางๆ นั้นโดยเฉพาะในกรณีการกอใหเกิดมลพิษในอาณาเขตทางทะเลจากอาณาเขตท่ีประเทศไทยสามารถใช
ประโยชนได ตัวอยางที่ 2 ในพระราชบัญญตัิการเดินเรือในนานน้ําไทย พ.ศ. 2535 นั้นเปนกฎหมายภายในของ
ประเทศไทยท่ีสําคญัอีกหนึ่งฉบับที่เกี่ยวของกับผลกระทบตอสิ่งแวดลอมท่ีเกดิข้ึนในอาณาเขตทางทะเล แต
กฎหมายฉบับนีไ้ดมีการกําหนดขอบเขตการบังคับใชไวสําหรับในอาณาเขตทางทะเลท่ีจํากัด เหมือนกนั
พระราชบัญญัตสิงเสริมคณุภาพสิง่แวดลอม พ.ศ. 2535 แตพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานนํ้าไทย พ.ศ. 2535
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ไดมีการขยายอาณาเขตทางทะเลในบางกรณีที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมในอาณาเขตทางทะเลออกไปใหถึง
อาณาเขตทางทะเลในสวนของเขตตอเนื่อง แตการขยายอาณาเขตออกไปถึงเขตตอเนื่องไดนั้น ในพระราชบัญญัติ
ดังกลาวนั้นไดมีการกาํหนดไวเปนเฉพาะกรณีเทาน้ัน เชน การเทหรือท้ิง ท่ีกระทําลงสูทะเล เปนตน ซึง่ถาเปน
เรื่องอื่นๆ ที่ไมเกีย่วของกับการเทหรือท้ิง ลงทะเลก็ไมสามารถท่ีใชบังคับได แตถึงแมวาจะสามารถบังคับใช
กฎหมายฉบับนี้บังคับในอาณาเขตทางทะเลในเขตตอเนื่องได แตก็ยงัมีขอจํากัดท่ีไมสามารถที่จะใชบังคับใน
อาณาเขตทางทะเลอื่นๆ ไดเชน เขตเศรษฐกิจจาํเพาะ เขตไหลทวีป หรือเขตทะเลหลวง ซึ่งเปนขอจํากัดท่ี
เกี่ยวกับผลกระทบตอสิ่งแวดลอมในอาณาเขตทางทะเลตามพระราชบัญญัตินี้ ตัวอยางที่ 3 พระราชบัญญัติ
ปโตรเลียม พ.ศ. 2514 พระราชบัญญัตินีม้ีความแตกตางจากพระราชบัญญัติอื่นๆ กลาวคือ พระราชบัญญัตินี้
สามารถที่จะใชบังคับไปถึงอาณาเขตทางทะเลในเขตไหลทวีปได แตกฎหมายฉบับนี้ก็ยังมีขอจํากัดเพราะ 
ถึงแมวาพระราชบัญญัตินีส้ามารถที่จะใชบังคับครอบคลุมไปถึงเขตไหลทวีปแตก็สามารถท่ีจะใชบังคับไดเฉพาะ
กรณีที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการปโตรเลียมเทาน้ัน ซึ่งถามีการกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมในอาณาเขต
ทางทะเลในเขตไหลทวีป ซึ่งไมเกีย่วของกับการประกอบกิจการปโตรเลยีมก็ไมสามารถท่ีจะนําพระราชบัญญัตินี้
มาใชบังคับได ถงึแมผลกระทบไดเกดิขึ้นในเขตไหลทวีปก็ตาม 
 3. ในการเรียกคาเสียหายหรือคาสนิไหมทดแทน ตามที่ไดมีการกําหนดไวในพระราชบัญญตัิสงเสรมิ
คุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535 ซึ่งพระราชบัญญัตินี้เปนกฎหมายของประเทศไทยท่ีเปนการกําหนดถงึการเรียก
คาเสียหายหรือคาสินไหมทดแทนในกรณีที่กอใหเกิดมลพิษที่เกิดข้ึนในอาณาเขตทางทะเลเพียงฉบับเดยีว ท้ังนี้จะ
เห็นไดวาการเรียกคาเสียหรือคาสนิไหมทดแทนตามพระราชบัญญัตนิี้นั้น สามารถท่ีจะเรียกรองไดเฉพาะในกรณี
ที่ความเสียหายนั้นไดเกดิขึ้นแลวเทาน้ัน ซึ่งหากเปนกรณีที่ความเสียหายน้ันยังไมเกิดข้ึนในทันทีการเรยีกรอง
ตามท่ีปรากฏอยูในพระราชบัญญตัิก็จะไมสามารถท่ีจะใชบังคับได ในสวนของการเรียกรองที่ปรากฏอยูในมาตรา
ที ่96 ในพระราชบัญญัติเดียวกันนั้นไมสามารถท่ีจะตีความถึงสาธารณสมบัติของแผนดิน จึงทําใหเปนปญหาท่ีจะ
ไมสามารถเรียกรองคาสินไหมทดแทนไดในกรณีที่ความเสียหายน้ันสงผลกระทบตอสาธารณสมบัติของแผนดิน 
ทั้งนี้กฎหมายของประเทศไทยท่ีเกีย่วกับการปองกัน ลด และคุมควบมลพิษที่เกิดข้ึนในอาณาเขตทางทะเลน้ัน ได
มีการกระจัดกระจายอยูตามพระราชบัญญัตติางๆ ซึ่งทําใหการนํามาใชบังคับกับกรณีดังกลาวยุงยากและนํามาใช
ไดโดยยากเพราะจะตองมีการศึกษาถึงรายละเอียดตางๆ ท่ีอยูในพระราชบัญญัติอยางชัดเจน 
 4. การเรียกรองคาเสยีหายหรือคาสินไหมทดแทนตามพระราชบัญญตัิการสงเสรมิและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 น้ีนั้นอํานาจในการพิจารณาคดีจะอยูในอํานาจของศาลยุติธรรม แต
เนื่องจากศาลยตุิธรรมนั้นใชระบบในการพิจารณาคดีในระบบกลาวหาซึ่งทําใหศาลมีบทบาทในการพิจารณาคดีที่
แตกตางกับศาลปกครองเพราะศาลปกครองใชระบบการพิจารณาคดีในระบบไตสวน ซึ่งในระบบไตสวนศาลมี
อํานาจในการเรยีกพยานหลักฐานและรวบรวมพยานหลักฐานเพ่ือคนหาใหไดขอเท็จจริงใกลเคยีงความจริงมาก
ที่สุด เนื่องดวยการเรียกรองคาเสยีหายตามพระราชบัญญตัิดังกลาวสวนมากผูทีไ่ดรับเสียหายจะเปนรฐัโดยตรงจึง
ควรกําหนดใหการเรยีกรองตามพระราชบญัญัตินี้อยูในอํานาจของศาลปกครอง และในสวนของเจาหนาท่ี
รับผิดชอบในเร่ืองดังกลาวยังไมมกีารกําหนดอํานาจหนาท่ีไวใหชัดเจนหรือเปนการเฉพาะเพื่อใหการปฏิบัติงาน
ดังกลาวใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 

อภิปรายผลการศึกษา 
 ผูศึกษาพบความสําคัญของการปองกัน ลด และควบคมุมลพิษที่เกิดขึ้นในอาณาเขตทางทะเลท่ีสงผล
กระทบตอสิ่งแวดลอมในอาณาเขตทางทะเล เนื่องจากทรัพยากรตางๆ ที่มีอยูในอาณาเขตทางทะเลน้ันมีคาอยาง
มหาศาล ถาไมมีการคํานึงหรือใหความสําคญัตอทรัพยากรท้ังที่มีชีวิตหรือไมมีชีวิตท่ีอยูในอาณาเขตทางทะเล
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ตางๆ ทรัพยากรเหลาน้ันยอมหมดไปจากส่ิงแวดลอมและจะสงผลตอการดํารงชีวิตไมวาจะเปนมนุษยหรือสัตว
ตางๆ ท่ีอยูในทองทะเล และอาจจะสงผลกระทบทางดานสังคมและเศรษฐกิจในระดับประเทศเพราะไมสามารถที่
จะแสวงหาทรัพยากรธรรมชาติตางๆ ที่อยูในอาณาเขตทางทะเลได  ซึ่งประเทศทุกประเทศในโลกจะตองให
ความสําคญัตอผลกระทบตอมลพษิในอาณาเขตทางทะเล เนื่องจากประเทศท้ังหลายในโลกน้ันตางก็ใชประโยชน
จากอาณาเขตทางทะเลทั้งนั้น ไมวาจะเปนการขนสงหรือแหลงอาหาร เปนตน จึงเปนหนาที่ของประเทศทุกๆ 
ประเทศท่ีจะตองใหความรวมมือในการปองกัน ลด และควบคุมมลพิษที่อาจจะเกิดข้ึนในอาณาเขตทางทะเล โดย
ไมจําเปนท่ีจะตองยึดหลักตามกฎหมายระหวางประเทศหรือกฎหมายภายในของตนเพียงอยางเดยีว 
 

ขอเสนอแนะ 
 1. เมื่อประเทศไทยไดมีการเขารวมอนุสัญญากรุงเจนิวาวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1958 และ
อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 อยางสมบูรณแลวประเทศไทยจะตองปฏิบตัิใหเปนไป
ตามพันธกรณีตางๆ ท่ีปรากฏอยูในอนุสัญญาดังกลาวท้ัง 2 ฉบับ โดยเฉพาะในสวนท่ีเกี่ยวกับการปองกัน ลด 
หรือควบคุมมลพิษที่เกิดขึ้นในอาณาเขตทางทะเลตางๆ ทั้งนี้เพื่อที่ปองกันท่ีจะไมใหเกิดปญหาเปนขอพิพาท
ระหวางประเทศเน่ืองมาจากการไมสามารถที่จะปฏิบัติใหเปนไปตามพันธกรณีในอนุสญัญาดังกลาว  
 2. ควรที่จะมีการขยายอาณาเขตทางทะเลใหครอบคลุมถึงอาณาเขตทางทะเลในเขตตางๆ ท่ีประเทศ
สามารถที่จะใชประโยชนได โดยเฉพาะในกรณผีลกระทบกลับเขามาสูประเทศไทยหรือประเทศอ่ืนๆ โดยมีการ
เพิ่มเตมิในพระราชบญัญัตสิงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535 ในสวนของนิยามศัพท โดยเพ่ิมเติมวา 
“นานนํ้าภายใน” หมายถึง บรรดานานนํ้าที่อยูภายใตอํานาจอธิปไตยของราชอาณาจักรไทย และใหหมายความ
รวมถึง พื้นที่อาณาเขตทะเลในสวนของเขตตอเนื่อง เขตเศรษฐกิจจาํเพาะ เขตไหลทวีป หรือแมแตในเขตทะเล
หลวง ในกรณีที่อาจจะทําใหเกิดผลกระทบตอสภาพสิ่งแวดลอมทางทะเลและผลกระทบดังกลาวจะตองมีการ
สงผลตอประเทศไทยหรือตอประเทศอ่ืนๆ 
 3. ในกรณีการเรียกคาเสียหายหรือคาสินไหมทดแทน ตามพระราชบัญญัตสิงเสริมคณุภาพ
สิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535 โดยเฉพาะในมาตราท่ี 96 ที่มีการบญัญตัิไววา แหลงกําเนิดมลพิษใดกอใหเกดิหรือเปน
แหลงกําเนิดของการรั่วไหลหรือแพรกระจายของมลพิษอันเปนเหตุใหผูอื่นไดรับอันตรายแกชีวิต รางกายหรือ
สุขภาพอนามัยหรือใหทรัพยสินของผูอื่นหรือรัฐเสียหาย เจาของหรอืผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษนั้น มีหนาที่
ตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนหรือคาเสียหายเพื่อการนั้น จากบญัญัตดิังกลาวจึงเห็นควรที่จะใหมกีารเพิ่มเติม
คําวา “อาจกอใหเกิด” ไวหนาบทบัญญัตดิังกลาวเพื่อใหครอบคลุมถงึมาตรการปองกันไวกอน และเพิม่เติมคําวา
“สาธารณสมบัติของแผนดิน” ดวย เพื่อใหเปนการคุมครองถึงสาธารณสมบัติของแผนดินใหมีความชัดเจนมาก
ขึ้น และเห็นควรที่จะมีการยกเลิกการกฎหมายท่ีเกี่ยวของการกอใหเกิดมลพิษที่เกิดข้ึนในอาณาเขตทางทะเล
ตางๆ ของประเทศไทยท่ีมีการกระจัดกระจายอยูตามพระราชบญัญตัิตางๆ แลวยึดถือพระราชบัญญตักิารสงเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติเปนหลักในกรณีที่เกี่ยวกับผลกระทบตอสิ่งแวดลอมในอาณาเขตทางทะเล 
 4. ในการเรียกรองคาเสียหายตามมาตรา 96 ตามพระราชบัญญตัิสงเสรมิและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 ซึ่งตามมาตรา 96 เปนความรับผิดในสวนแพงนั้นอํานาจหนาท่ีในการพิจารณา
คดีอยูในเขตอํานาจของศาลยุติธรรม ผูวิจัยเห็นควรใหอํานาจในการพิจารณาคดีในสวนนี้ควรที่จะมีการแกไขหรือ
เพิ่มเตมิอํานาจหนาท่ีใหแกศาลปกครอง เนื่องจากพระราชบัญญัตสิงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมนั้นเปน
กฎหมายมหาชนผลกระทบจากสิ่งแวดลอมอันเกดิจากมลพิษนั้นถือไดวาเปนความเสียหายของรัฐโดยตรงและ
ขอเสนอใหกรมควบคุมมลพิษเปนเจาพนักงานในการสอบสวนขอเท็จจริงและเปนพนักงานสอบสวนโดยมีอํานาจ
สอบสวนมลพิษทางทะเลเพ่ือสงใหพนักงานอัยการสั่งฟองตอไป 
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