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1.	กฎหมายที่เกี่ยวกับการใช้
	 ก�าลังทางทหาร
	 	 อาจกล่าวได้ว่า	 หน่วยงานและองค์กรเจ้า
หน้าที่รับผิดชอบและบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับ
การใช้ก�าลังทหาร	คือ	กองทัพเรือ	กองทัพอากาศ	
และกองทัพบก	รวมทั้งสภาความมั่นคงแห่งชาติ	

2.	กฎหมายที่ไม่เกี่ยวกับการ
	 ใช้ก�าลังทางทหาร
	 	 	 2.1	 หน่วยงานและองค์กรเจ้าหน้าที่รับ
ผิดชอบและบังคับใช้กฎหมายในทะเลโดยทั่วไป
		 เนือ่งจากหน่วยงานและองค์กรเจ้าหน้าทีร่บัผดิ
ชอบและบังคับใช้กฎหมายในทะเลมีหลายหน่วย
งาน	 ทั้งที่เกี่ยวข้องโดยตรงและบางส่วน	 แต่เพื่อ
ประโยชน์ของการศึกษาวิจัยในครั้งนี้	 จะถือว่า
หน่วยงานตามทีก่�าหนดตามอตัราการจดัของศนูย์
ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของ
ชาติทางทะเล	 (หรือ	 ศรชล.)	 เป็นหน่วยงานหลัก
ที่มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายทางทะเลของไทย	 ดัง
นั้นในบทนี้	 จะกล่าวโดยละเอียดถึงสภาพความ
มีอยู่ของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทางทะเล
เฉพาะหน่วยงานหลักตามอัตราการจัดของ	 ศร
ชล.	 และจะกล่าวถึงหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย
รวมทั้งคณะกรรมการก�าหนดนโยบายทางทะเล
อื่นที่เกี่ยวข้องโดยสังเขปในภาพรวมเท่านั้น	

	 	 	 	 2.1.1	หน่วยงานหลกัตามอตัราการ
จัดของ	 ศรชล.	 ได้แก่	 กองทัพเรือ	 (กองทัพเรือ)	
กองบังคับการต�ารวจน�้า	 (ตรน.)	 กรมศุลกากร	
(ศก.)	กรมเจ้าท่า	(กรมเจ้าท่า)	กรมประมง	(ปม.)	

หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบบังคับใช้กฎหมาย
ความมั่นคงทางทะเลและปัญหาข้อขัดข้อง

 1ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล <http://www.navy.mi.th/sornchon> 2ส�านักงานพระธรรมนูญทหารเรือ ดูได้ที่ http://www.navy.mi.th/judge/

และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	 (กรม
ทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง)	รวม	6	หน่วยงาน	
โดยมี	ศรชล.	เป็นศูนย์ประสานการปฏิบัติ		 		
    
	 	 	 	 2.1.2	หน่วยงานและคณะกรรมการ
ก�าหนดนโยบายทางทะเลอื่นที่เกี่ยวข้อง	
	 	 	 	 	 -	หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง	
36	 หน่วยงาน	 ทั้งในระดับกระทรวง	 และกรม	
เช่น	 ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ	 ส�านัก
ข่าวกรองแห่งชาติ	 ศูนย์ต่อต้านการก่อการร้าย	
ศอร.บก.กองทัพไทย	 กระทรวงการต่างประเทศ	
กระทรวงยตุธิรรม	ส�านกังานอยัการสงูสดุ	ส�านกังาน
ต�ารวจแห่งชาติ	กรมสอบสวนคดีพิเศษ	กระทรวง
มหาดไทย	กระทรวงกลาโหม	กระทรวงคมนาคม	
กระทรวงการคลงั	กระทรวงแรงงานและสวสัดกิาร
สังคม	 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อม	กระทรวงสาธารณสขุ	การท่องเทีย่วแห่ง
ประเทศไทย	การท่าเรอืแห่งประเทศไทย	ส�านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	
ส�านักงานตรวจคนเข้าเมือง	ส�านักความปลอดภัย
และสิ่งแวดล้อมทางน�้า	 กรมสนธิสัญญาและ
กฎหมาย	กรมป่าไม้	กรมสรรพสามิต	กรมควบคุม
มลพิษ	 กรมทรัพยากรธรณ	ี กรมศิลปากร	 ส�านัก
เลขาธกิารป้องกนัภยัฝ่ายพลเรอืน	กรมป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภัย	 กองทัพบก	 กองทัพอากาศ	
กรมอุทยานแห่งชาติ	สัตว์ป่า	และพันธุ์พืช	กรมส่ง
เสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม	กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ	
และกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	 ส�านัก
บรหิารแรงงานต่างด้าว	รวมทัง้ราชการส่วนภูมิภาค
และ	องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	เป็นต้น	

	 	 	 	 	 -	คณะกรรมการก� าหนด
นโยบายทางทะเลที่เกี่ยวข้อง	เช่น	คณะกรรมการ
นโยบายและฟื้นฟูทะเลไทย	 คณะกรรมการแห่ง
ชาติว่าด้วยการพัฒนาทะเลอย่างยั่งยืน	 คณะ
กรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	 คณะกรรมการ
ป่าชายเลนแห่งชาติ	 ส�านักนโยบายและแผน
ทรัพยากรและสิ่ งแวดล ้อมแห ่งชาติ 	 คณะ
อนุกรรมการจัดการความรู้เพื่อผลประโยชน์แห่ง
ชาติทางทะเล	 และคณะกรรมการอ�านวยการ
และประสานการด�าเนินการตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การรักษาผลประโยชน์ของชาติทาง
ทะเล	(อปท.)	เป็นต้น

   2.2 หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบบังคับ
ใช้กฎหมายภายในประเทศทางทะเลแต่ละฉบับ
    2.2.1 กองทัพเรือ 
	 	 	 	 	 กองทัพเรือ	 มีกฎหมายที่รับ
ผิดชอบ	 รวม	 28	 ฉบับ	 คือ	 พระราชบัญญัติให้
อ�านาจทหารเรือปราบปรามการกระท�าผิดบาง
อย่างทางทะเล	พ.ศ.	2490,	พระราชบญัญตัว่ิาด้วย
การส่งออกและน�าเข้ามาในราชอาณาจกัรซึง่สนิค้า	
พ.ศ.2522,	พระราชบญัญตัแิร่	พ.ศ.2510,	พระราช
บัญญัติคนเข้าเมือง	พ.ศ.	2522,	พระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดให้โทษ	 พ.ศ.	
2545,	พระราชบญัญตัยิาเสพตดิให้โทษ	2545,	พระ
ราชก�าหนดป้องกันการใช้สารระเหย	 พ.ศ.2533	
(แก้ไขเพิ่มเติมครั้งสุดท้าย	 พ.ศ.2550),	 พระราช
บญัญตัวิตัถทุีอ่อกฤทธิต่์อจติประสาท	พ.ศ.	2518,	
พระราชบญัญตัมิาตรการในการป้องกนัและปราบ
ปรามผู้กระท�าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด	 พ.ศ.2535,	
พระราชบัญญัติการประมง	พ.ศ.	2490,	พระราช
บญัญตัสิทิธกิารประมงในเขตการประมงไทย	พ.ศ.	
2482	แก้ไขเพิ่มเติม	พ.ศ.2538,	พระราชบัญญัติ
เรือไทย	พ.ศ.2481	แก้ไขเพิ่มเติม	พ.ศ.2550,	

	 	 	 	 	 พระราชบัญญัติการเดินเรือ
ในน่านน�้าไทย	 พ.ศ.2456	 (แก้ไขเพิ่มเติมครั้ง
สุดท้าย	พ.ศ.2550),	พระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการกระท�าอนัเป็นโจรสลดั	พ.ศ.2534,	
พระราชบัญญัติความผิดเกี่ยวกับสถานที่ผลิต
ปิโตรเลียม	 พ.ศ.2530,	 พระราชบัญญัติศุลกากร	
พ.ศ.2469,	 พระราชก�าหนด	 ควบคุมสินค้าตาม
แนวชายแดน	 พ.ศ.2534,	 พระราชบัญญัติป่า
ไม้	 พ.ศ.2484,	 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ	
พ.ศ.2507,	พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ	พ.ศ.
2504,	 พระราชบัญญัติสงวนและรักษาพันธุ์สัตว์
ป่า	พ.ศ.2534,	พระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์	พ.ศ.
2545,	พระราชบญัญตัจิดัหางาน	พ.ศ.2528,	พระ
ราชบญัญตักิารท�างานของคนต่างด้าว	พ.ศ.2521,	
พระราชบัญญัติเงินทดแทน	พ.ศ.2537,	พระราช
บัญญัติคุ ้มครองแรงงาน	 พ.ศ.2541,	 พระราช
บัญญัติกฎอัยการศึก	 พ.ศ.	 2457	 และ	 พระราช
บัญญัติโบราณสถาน	โบราณวัตถุ	และพิพิธภัณฑ์
สถานแห่งชาติ	พ.ศ.	250		4				 	 	
	 	 	 	 	 แต่อย่างไรก็ตาม	 เนื่องจาก
กฎหมายดังกล่าวข้างต้นบางฉบับและหรือบาง
มาตราสามารถบังคับใช้นอกราชอาณาจักรหรือ
นอกทะเลอาณาเขตได้	 เช่น	 พระราชบัญญัติ
ศุลกากรฯ	 พระราชบัญญัติโบราณสถานโบราณ
วัตถุและศิลปวัตถุฯ	พระราชบัญญัติ	ป้องกันและ
ปราบปรามการกระท�าอันเป็นโจรสลัดฯ	พระราช
บัญญัติความผิดเกี่ยวกับสถานที่ผลิตปิโตรเลียมฯ	
พระราชบัญญัติการประมงฯ	 พระราชบัญญัติ
สิทธิการประมงในเขตประมงไทยฯ	และ	พระราช
บัญญัติมาตรการปราบปรามผู้กระท�าผิดเกี่ยวกับ
ยาเสพติดให้โทษฯ	 เป็นต้น	 นอกจากนี้	 พระราช
บัญญัติเรือไทยฯ	 ยังให้อ�านาจเจ้าหน้าที่ทหาร
เรือ	มีอ�านาจขึ้นตรวจเรือและจับกุมในกรณีความ
ผิดที่เกิดขึ้นในเรือไทยได้ในทุกเขตทางทะเล	 จึง
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เรือตรวจการณ์ของกองบังคับการต�ารวจน�้า	
ภาพ:	อนาลโย	กอสกุล	 	

3 มาตรา 55  ในกรณีความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ หรือในกรณีความผิดที่เกิดขึ้นในเรือไทย ให้ถือว่าเจ้าพนักงานต่อไปนี้เป็นพนักงานฝ่ายปกครอง หรือต�ารวจชั้นผู้ใหญ่ตามความในประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญาด้วย เมื่อปฏิบัติตามมาตรา 78 และมาตรา 92 แห่งประมวลกฎหมายนั้น  
   2. นายทหารชั้นสัญญาบัตรผู้ท�าหน้าที่ดังต่อไปนี้ คือ ผู้บังคับบัญชาป้อม ผู้บังคับการเรือ หรือผู้บังคับการกองทหารแห่งราชนาวี

ท�าให้เจ้าหน้าที่ทหารมีอ�านาจในการปฏิบัติต่อ
เรือไทยอย่างกว้างขวาง	 เสมือนเป็นพนักงานฝ่าย
ปกครอง	หรอืต�ารวจชัน้ผูใ้หญ่ในทะเล		นอกเหนอื
จากอ�านาจในการปฏบิตัทิัง้ต่อเรอืไทยและเรอืต่าง
ชาติตามกฎหมายที่อนุญาตให้บังคับใช้นอกราช
อาณาจักรดังกล่าวข้างต้น	

    2.2.2 กองบังคับการต�ารวจน�้า 
	 	 	 	 	 กองบังคับการต�ารวจน�้า	 มี
อ�านาจหน้าที่ตามที่ก�าหนดไว้ใน	 พระราชบัญญัติ
ต�ารวจแห่งชาต	ิพ.ศ.	2547	และ	พระราชกฤษฎกีา
แบ่งส่วนราชการในส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ	
พ.ศ.2552	 ซึ่งเป็นทั้งกฎหมายจัดตั้งองค์การและ
กฎหมายให้อ�านาจในขณะเดียวกัน	 โดยให้มี
อ�านาจทั่วไปในการป้องกันและปราบปรามการก

ระท�าความผิดทางอาญา	 ส่วนการก�าหนดอ�านาจ
หน้าที่ให้เป็นไปตามกฎกระทรวง	 ในการนี้ได้มี
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการ
หรอืส่วนราชการอย่างอืน่ในส�านกังานต�ารวจแห่ง
ชาติ	พ.ศ.	2552	ก�าหนดให้กองบังคับการต�ารวจ
น�้าเป็นหน่วยงานสังกัดกองบัญชาการต�ารวจ
สอบสวนกลาง	 มีอ�านาจหน้าที่ในเขตอ�านาจรับ
ผิดชอบคือ	การรักษาความสงบเรียบร้อย	ป้องกัน
และปราบปรามอาชญากรรม	 ปฏิบัติงานตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและ
กฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับความผิดทางอาญาในเขต
น่านน�้าไทย	ท่าเรือชายฝั่งทะเล	ซึ่งเป็นอาณาเขต
ของประเทศไทย	รวมทัง้เขตเศรษฐกจิจ�าเพาะและ
ในทะเลหลวงเฉพาะเรือไทย	 และความผิดอื่นที่
เกี่ยวเนื่อง	 ตลอดจนหน้าที่ในการปฏิบัติงานร่วม

กบัหรอืสนบัสนนุการปฏบิตังิานของหน่วยงานอืน่
ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย	
	 	 	 	 	 	 นอกจากนี้กฎกระทรวงดัง
กล่าวยังแบ่งส่วนราชการกองบังคับการต�ารวจน�้า
ออกเป็น	 1	ฝ่ายอ�านวยการ	และ	11	กองก�ากับ
การ	 รวมทั้งกลุ่มงานเรือตรวจการณ์	 110-180	
ฟุต	 โดยแต่ละกองก�ากับการจะมีเขตอ�านาจตาม
ประกาศส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ	 เรื่อง	 การ
ก�าหนดหน่วยงานและเขตอ�านาจการรับผิดชอบ
หรือเขตพื้นที่การปกครองของส่วนราชการ	ลงวัน
ที	่7	กนัยายน	พ.ศ.2552	นอกจากนีก้องบงัคบัการ
ต�ารวจยังมีหน้าที่เพิ่มเติมตาม	 พระราชบัญญัติ	
เพิ่มอ�านาจต�ารวจในการป้องกันและปราบปราม
การกระท�าผิดทางน�้า	 พ.ศ.	 2496	 ให้มีอ�านาจ
หน้าที่ในการปราบปรามและป้องกันการกระท�า
ผิดทางอาญาในน่านน�้าไทย	 เฉพาะอย่างยิ่งการก
ระท�าผิดอันเกี่ยวกับกฎหมายศุลกากร	 การเดิน
เรือ	 เพื่อปราบปรามการกระท�าผิดอาญาในน่าน
น�้าไทย	 ในเรือ	 หรือเรือบินทะเล	 หรือในบริเวณ
ท่าเรือ,	 การประมงและการเข้าเมือง	 รวมทั้งยัง
มหีน้าทีใ่นการรกัษาสวสัดภิาพและความปลอดภยั
ในน่านน�้าไทยและช่วยเหลือผู ้ประสบภัยทาง
น�้า	 (รวมทั้งเป็นพนักงานสอบสวนตามค�าสั่งกรม
ต�ารวจที่	 1336/2540	ลง	3	ธันวาคม	2540	ซึ่ง
ก�าหนดให้พนักงานสอบสวนของกองก�ากับการ
ต�ารวจน�้า	 เป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบใน
การสอบสวนความผดิตาม	พระราชบญัญตัป้ิองกนั
และปราบปรามการกระท�าอันเป็นโจรสลัด	 พ.ศ.
2534	 และ	พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยว
กับสถานที่ผลิตปิโตรเลียมในทะเล	 พ.ศ.	 2530	
รวมทั้งมีอ�านาจอื่นตามระเบียบส�านักงานต�ารวจ
แห่งชาตว่ิาด้วย	การก�าหนดอ�านาจหน้าทีข่องส่วน
ราชการในส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ	 พ.ศ.2548	

ประกาศส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ	 เรื่อง	 การก�า
หนดหน่วยงานและเขตอ�านาจการรบัผดิชอบหรอื
เขตพืน้ทีก่ารปกครองของส่วนราชการ	ลงวนัที	่30	
มิถุนายน	พ.ศ.2548	
		 	 	 	 	 ดังนั้น	จึงอาจสรุปได้ว่า	กอง
บังคับการต�ารวจน�้ามีกฎหมายทั้งที่เป็นกฎหมาย
ให้อ�านาจและกฎหมายจัดตั้งองค์การในลักษณะ
รวมกนัอยูใ่นฉบบัเดยีวกนั	เนือ่งจากเป็นกฎหมาย
สมัยใหม่ที่ตราขึ้นใหม่ทั้งฉบับในปี	พ.ศ.2548	แต่
อย่างไรกต็ามกต้็องถอืว่า	อ�านาจทีแ่ท้จรงิโดยส่วน
ใหญ่ของเจ้าหน้าที่ต�ารวจน�้าจะเป็นอ�านาจตาม
กฎหมายในลักษณะกฎหมายทั่วไปตามประมวล
กฎหมายอาญาและประมวลกฎหมายวธิพีจิารณา
ความอาญา	คอื	การป้องกนัและปราบปรามการก
ระท�าความผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมาย
อาญาในฐานะพนักงานฝ่ายปกครองหรือต�ารวจ
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา	
	 	 	 	 	 ดงันัน้จงึมกีฎหมายให้อ�านาจ
เพิ่มเติมโดยเฉพาะเจาะจงตาม	 พระราชบัญญัติ	
เพิ่มอ�านาจต�ารวจในการป้องกันและปราบปราม
การกระท�าผิดทางน�้า	พ.ศ.	2496	โดยให้มีอ�านาจ
หน้าที่ในการปราบปรามและป้องกันการกระท�า
ผิดทางอาญาในน่านน�้าไทย	 เฉพาะอย่างยิ่งการก
ระท�าผดิอนัเกีย่วกบักฎหมายศลุกากร	การเดนิเรอื	
เพือ่ปราบปรามการกระท�าผดิอาญาในน่านน�า้ไทย	
ในเรอื	หรอืเรอืบนิทะเล	หรอืในบรเิวณท่าเรอื,	การ
ประมง	และการเข้าเมอืง	(อนัได้แก่	ความผดิตามพ
ระราชบญัญตัเิรอืไทย	พ.ศ.2481,	พระราชบญัญตัิ
การเดนิเรอืในน่านน�า้ไทย	พ.ศ.2456	และพระราช
บัญญัติศุลกากร	พ.ศ.2469)	กรณีมีพฤติการณ์อัน
ควรสงสัยว่ามีการใช้ยานพาหนะนั้นในการกระ
ท�าความผิดหรือมีความผิดเกิดขึ้นในยานพาหนะ	
รวมทัง้เป็นพนกังานสอบสวนตามพระราชบญัญตัิ

4พระราชบัญญัติต�ารวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 มาตรา 6  ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติเป็นส่วนราชการมีฐานะเป็นนิติบุคคลอยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี และมีอ�านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ (3)  ป้องกันและ
ปราบปรามการกระท�าความผิดทางอาญา 
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ป้องกนัและปราบปรามการกระท�าอนัเป็นโจรสลดั	
พ.ศ.2534	และ	พระราชบัญญัติความผิดเกี่ยวกับ
สถานทีผ่ลติปิโตรเลยีม	พ.ศ.2530	นอกจากนีย้งัได้
รบัมอบอ�านาจเป็นการเฉพาะจากผูร้กัษาการตาม
กฎหมายทางทะเลอื่นๆ	 อีกหลายฉบับ	 เช่น	 เป็น
เจ้าท่าตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน�้า
ไทยฯ	หรอือาจกล่าวได้ว่า	กองบงัคบัการต�ารวจน�า้	
มีกฎหมายในความรับผิดชอบในการปราบปราม
การกระท�าผิดอาญาจ�านวนมาก	 แต่ส่วนใหญ่ถูก
จ�ากัดพื้นที่เฉพาะในทะเลอาณาเขตเท่านั้น	

    2.2.3 กรมศุลกากร 
	 	 	 	 	 กรมศุลกากรมีกฎหมายหลัก
ที่รับผิดชอบคือ	 พระราชบัญญัติ	 ศุลกากร	 พ.ศ.

    2.2.5 กรมประมง 
	 	 	 	 	 กรมประมง	 มีกฎหมายที่
รับผิดชอบ	 คือ	 พระราชบัญญัติการประมง	 พ.ศ.	
2490,	พระราชบัญญัติสิทธิการประมงในเขตการ
ประมงไทย	พ.ศ.	2482,	พระราชบัญญัติควบคุม
คุณภาพอาหารสัตว์	 2525,	 พระราชบัญญัติเรือ
ไทยฯ,	 พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน�้าไทย	
2456,	พระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา	
พ.ศ.2496,	พระราชบญัญตัสิงวนและคุม้ครองสตัว์
ป่า	พ.ศ.	2535,	พระราชบญัญตัส่ิงเสรมิและรกัษา
สิง่แวดล้อม	พ.ศ.2535,	พระราชบญัญตัโิรคระบาด
สตัว์	2499,	พระราชบญัญตักิารกกัเรอืฯ,	พระราช
บัญญัติอุทยานแห่งชาติฯ,	 พระราชบัญญัติป่าไม้	
พ.ศ.2484,	 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติฯ,	
พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ฯ,	 พระ
ราชบัญญัติวัตถุอันตราย	พ.ศ.2535

    2.2.6 กรมทรพัยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง      
		 		 	 	 	 กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง	 ไม่มีกฎหมายในทางปราบปรามโดยตรง	
แต่มกีฎหมายทีเ่กีย่วกบัการประมงทีไ่ด้รบัการแต่ง
ตั้งให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่	 และกฎหมายเกี่ยว
กับการก�าหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม	 ที่
รับผิดชอบ	คือ	พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม	พ.ศ.	2535
 
   2.3 หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบบังคับ
ใช้กฎหมายระหว่างประเทศทางทะเลแต่ละฉบบั

    2.3.1 กองทัพเรือ 
	 	 	 	 	 นบัเป็นหน่วยงานหลกัในฐานะ
ที่เรือรบมีสิทธิตามกฎหมายทะเล	 (Law	 of	 the	
Sea	 Convention)	 เหนือเรือต่างชาติในการขึ้น
ตรวจเรือ	 (Right	 of	 Visit)	 เพื่อปรามปรามการ	

กระท�าผดิกฎหมาย	5	ประการ	คอื	โจรสลดั	การค้า
ทาส	การกระจายเสียงโดยผิดกฎหมาย	การไม่ชัก
ธงหรือชักธงผิดไปจากสัญชาติที่จดทะเบียน	และ
การค้ายาเสพติด	รวมทั้งสิทธิในการไล่ตามติดพัน	
(Right	of	Hot	Pursuit)	กรณเีรอืต่างชาตไิด้กระท�า
ผิดต่อกฎหมายของไทย	 แล้วแล่นหลบหนีเพื่อให้
พ้นการจับกุม	 นอกจากนี้ยังมีสิทธิเหนือเรือที่ชัก
ธงไทยทุกล�าด้วย	 ส�าหรับหน่วยงานราชการอื่น
ก็อาจอนุโลมใช้สิทธิในการขึ้นตรวจและไล่ตาม
ติดพันดงักล่าวในฐานะเรือของทางราชการได้เช่น
กนั	ส่วนกฎหมายการประมงระหว่างประเทศ	และ
กฎหมายสิง่แวดล้อมระหว่างประเทศนัน้	เนือ่งจาก
ไทยยังไม่ได้เป็นภาคี	 UNCLOS	 และ	 UN	 Fish	
Stock	 รวมทั้ง	 IUU	 Fishing	 จึงไม่มีกฎหมาย
ให้อ�านาจหน่วยราชการใดรับผิดชอบกฎหมาย
เหล่านี้	 ซึ่งรวมทั้งกองทัพเรือโดยกองทัพเรือคงมี
อ�านาจจ�ากัดเฉพาะตามที่กฎหมายภายในซึ่งออก
โดยอาศัยอ�านาจตามที่กฎหมายระหว่างประเทศ
บัญญัติไว้เท่านั้น	อันได้แก่	ความผิดตามพระราช
บัญญัติเรือไทยฯ	 ตามหลักการ	 Exclusive	 Flag	
State	 Jurisdiction	 และ	 พระราชบัญญัติการ
ประมงฯ	 ตามหลักการเพื่อคุ้มครองทรัพยากรใน
เขตเศรษฐกิจจ�าเพาะเท่านั้น	
	 	 	 	 	 ส ่วนความผิดเกี่ยวกับสิ่ ง
แวดล้อมซึ่งควรจะได้มีการบัญญัติไว้ในกฎหมาย
สิ่งแวดล้อม	 แต่กลับน�ามาบัญญัติไว้ในพระราช
บัญญัติการเดินเรือในน่านน�้าไทยฯ	 นอกจากนี้ยัง
ไม่ได้บญัญตัคิุม้ครองเรือ่งทีเ่กีย่วกบัสิง่แวดล้อมให้
ครบทกุเรือ่ง	โดยเฉพาะการคุม้ครองสิง่แวดล้อมใน
เขตเศรษฐกิจจ�าเพาะและในทะเลหลวงก็ไม่ได้มี
การบญัญตัไิว้แต่อย่างใด	คงมบีญัญตัไิว้ใน	พระราช
บัญญัติการประมงฯ	เพียงมาตราเดียว	แต่อย่างไร
ก็ตาม	ในกรณีของ	พระราชบัญญัติการเดินเรือใน
น่านไทยฯ	 ดังกล่าว	 ก็ไม่มีการมอบอ�านาจให้เจ้า
หน้าที่ทหารเรืออีกเช่นกัน	

5อ�านาจที่เจ้าหน้าที่ต�ารวจน�้าได้รับมอบ เช่น สั่งห้ามหรือจ�ากัดมิให้เรือรับจ้างในเขตใดๆ เมื่อเห็นว่าการเดินเรือรับจ้างนั้นจะเหตุให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยหรือเกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของ
ประชาชน (ม.5) , การฝ่าฝืนตามข้อ 1 จะสั่งงดการเดินเรือ เรือยึดใบอนุญาตชั่วคราวได้ไม่เกิน 6 เดือน (ม.7) 3 . สั่งยึดใบอนุญาตใช้เรือไว้มีก�าหนดไม่เกิน 6 เดือน หากฝ่าฝืนใช้เรือที่ไม่มีใบอนุญาตใช้เรือ 
หรือใบอนุญาตใช้เรือสิ้นอายุ หรือผิดไปจากเขตการเดินเรือ (ม.9), . เมื่อมีเหตุจ�าเป็นเพื่อความปลอดภัยแก่การเดินเรือให้มีอ�านาจประกาศก�าหนดเส้นทางเดินเรือในแม่น�้าล�าคลองเป็นการชั่วคราว หาก
ฝ่าฝืนมีอ�านาจให้ยึดประกาศนียบัตรควบคุมเรือได้ (ม.52 ทวิ)  5 . ยึดใบอนุญาตหรือประกาศนียบัตรของผู้ที่ฝ่าฝืนในเรื่องความเร็วเรือเกินอัตราที่เจาท่าก�าหนด (ม.101) , มีอ�านาจออกค�าสั่งห้ามใช้เรือที่
มีสภาพไม่ปลอดภัย หรือไม่เหมาะสมกับการใช้งานจนกว่าจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้เรียบร้อย (ม.139), . มีอ�านาจขึ้นไปตรวจตราเรือทุกล�าเพื่อความเรียบร้อยถูกต้อง (ม.158),  มีอ�านาจสั่งพักใบอนุญาตใช้
เรือ ส�าหรับเรือไทยที่ได้รับอนุญาตแล้วมีอุปกรณ์การเดินเรือที่ไม่ถูกต้องครบถ้วน (ม.160) วรรคแรกและวรรคสอง),  สั่งห้ามเรือโดยสารหรือเรือบรรทุกสินค้าโดยสารที่มีสภาพไม่ปลอดภัยต่อคนโดยสาร
หรือไม่เหมาะกับการใช้งาน (ม.170)
10. สั่งกักเรือล�าใดที่บรรทุกเกินกว่าเส้นแนวน�้าที่ก�าหนดในใบส�าคัญการตรวจเรือ จนกว่าจะด�าเนินการให้เรียบร้อย (ม.176)
11. ออกค�าสั่งงดใช้ใบอนุญาตหรือใบประกาศนียบัตรกรณีผู้ได้รับหย่อนความสามารถหรือประพฤติตนไม่สมควรแก่หน้าที่ (ม.291)
63. เจ้าพนักงานประมงหรือเจ้าพนักงานศุลกากรตั้งแต่ต�าแหน่งประจ�าแผนกขึ้นไป เป็นเจ้าท่า

2469	 และ	 พระราชก�าหนดพิกัดอัตราศุลกากร	
พ.ศ.	 2530	 รวมทั้งกฎหมายที่รับผิดชอบร่วมกับ
หน่วยงานอื่น	 เช่น	 พระราชบัญญัติเรือไทย	พ.ศ.
2481	
    2.2.4 กรมเจ้าท่า
	 	 	 	 	 กรมเจ้าท่า	 มีกฎหมายที่รับ
ผิดชอบ	 คือ	 พระราชบัญญัติเรือไทย	 พ.ศ.2481	
และ	 พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน�้าไทย	
พ.ศ.2456	และพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม	พ.ศ.	2535,	พระราชบัญญัติ
ป้องกันเรือโดนกัน	 พ.ศ.	 2522,	 พระราชบัญญัติ
การกักเรือ	พ.ศ.	2534,	พระราชบัญญัติการขนส่ง
ต่อเนือ่งหลายรปูแบบ	พ.ศ.	2548,	พระราชบญัญตัิ
การช่วยเหลือกู้ภัยทางทะเล	พ.ศ.	2550

เรือประมงในอ่าวไทย	ภาพ:	อนาลโย	กอสกุล
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    2.3.2 กองบังคับการต�ารวจน�้า 
	 	 	 	 	 นับเป็นหน่วยงานหลักทาง
ทะเลอีกหน่วยหนึ่งที่กฎหมายทะเลอนุโลมให้ใช้
สิทธิขึ้นตรวจเยี่ยม	 (Right	of	Visit)	 และสิทธิไล่
ตามติดพัน	(Right	of	Hot	Pursuit)	ในฐานะเรือ
ของทางราชการได้	 แต่ด้วยข้อจ�ากัดภายในของ
ระเบียบข้อบังคับภายในของส�านักงานต�ารวจ
แห่งชาติที่ให้กองบังคับการต�ารวจน�้าโดยเจ้า
หน้าที่ต�ารวจน�้าปฏิบัติหน้าที่ที่เน้นการปฏิบัติ
การในทะเลอาณาเขต	 จึงมีโอกาสน้อยมากที่
กองบังคับการต�ารวจน�้าจะใช้สิทธิดังกล่าว	 ส่วน
กฎหมายทางทะเลฉบับอื่นๆ	 ก็เป็นไปในท�านอง
เดียวกับกรณีของกองทัพเรือดังกล่าวข้างต้น	

    2.3.2 กรมศุลกากร 
		 		 	 	 	 เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ
กฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวกับการน�าสิ่งของ

เข้ามาและออกไปนอกราชอาณาจักร	และการขน
ถ่ายสิ่งของในเขตต่อเนื่อง	 จึงรับผิดชอบในส่วนที่
เป็นกฎหมายเฉพาะกฎหมายทะเลที่เกี่ยวกับการ
ศุลกากรในเขตต่อเนื่อง	 นอกจากนั้นจะเป็นเรื่อง
ความร่วมมอืในการตรวจสนิค้าและความปลอดภยั
ของเรือและสิ่งอ�านวยความสะดวกต่างในท่าเรือ	
โดยจะท�างานร่วมกับการท่าเรือแห่งประเทศไทย	
และกรมขนส่งทางน�า้พาณชิยนาว	ีรวมทัง้ศลุกากร
ของประเทศสหรัฐอเมริกา	

    2.3.4 กรมเจ้าท่า
		 	 	 	 	 เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับกฎหมายความปลอดภัยในการเดิน
เรือ	 (Safety	 Law)	 รวมทั้งกรณีที่มีพัฒนาการ
ของกฎหมายความปลอดภัยในการเดินเรือไปสู่
กฎหมายความมั่นคงทางทะเล	 (Security	 Law)	
บางส่วน	เช่น	ISPS	Code	ดังได้กล่าวมาแล้วข้าง

เรือตรวจการณ์ของกองทัพเรือและกรมเจ้าท่า	ภาพ:	อนาลโย	กอสกุล

ต้น	นอกจากนี้	กรมเจ้าท่า	ยังรับผิดชอบกฎหมาย
ทีเ่กีย่วกบักฎหมายสิง่แวดล้อม	(Environmental	
Law)	 บางส่วน	 ซึ่งมีความสัมพันธ์และเกี่ยวเนื่อง
กบักฎหมายความปลอดภยัทางทะเลอย่างใกล้ชดิ
อกีด้วย	แต่อย่างไรกต็ามอ�านาจหน้าทีข่องกรมเจ้า
ท่า	ก็ยังคงจ�ากัดเฉพาะในเขตน่านน�้าไทย	ซึ่งรวม
เฉพาะอ�านาจบางประการในเขตต่อเนื่องเท่านั้น	
ส่วนเขตทางทะเลนอกจากนี้	 เนื่องจากไทยยังไม่
ได้เป็นภาคี	UNCLOS	ประกอบกับไทยยังไม่ได้มี
การออกกฎหมายภายในรองรบัอ�านาจหน้าทีต่าม
กฎหมายระหว่างประเทศทีผ่กูพนัไทยไม่ว่าจะเป็น
กฎหมายระหว่างประเทศทีไ่ทยเป็นภาคหีรอืทีเ่ป็น
จารีตประเพณีระหว่างประเทศ	 ส�าหรับกฎหมาย
ประมงระหว่างประเทศ	 กรมเจ้าท่าจะมีส่วนรับ
ผิดชอบในเรื่องการจดเบียนและการอนุญาตใช้
เรือร่วมกับกรมประมงตามเงื่อนไขของ	 UN	 Fish	
Stock	IUU	Fishing		และการท�าประมงอย่างรับ
ผิดชอบ	ซึ่งปัจจุบันยังไม่ผูกพันไทยเช่นกัน

    2.3.5 กรมประมง 
	 		 	 	 	 เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับกฎหมายประมงระหว่างประเทศ	(Inter-
national	 Fisheries	 Law)	 ซึ่งรวมทั้งกฎหมาย
ประมงในส่วนที่บัญญัติไว้ใน	 UNCLOS	 และ
กฎหมายและความร่วมมืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง	 แต่
อย่างไรก็ตามอ�านาจหน้าที่ของ	 กรมประมง	 ใน
ปัจจุบันก็ยังคงจ�ากัดเฉพาะการท�าประมงโดย
ผิดกฎหมายประมงตามที่กฎหมายภายในของ
ไทยบัญญัติ	 โดยมีหน้าที่ออกไปถึงเขตเศรษฐกิจ
จ�าเพาะนั้น	 ส่วนในทะเลหลวงไทยต้องรอการ
เข้าเป็นภาคีหรือเข้าผูกพันตาม	 UNCLOS	 และ
กฎหมายประมงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องแล้ว
แต่กรณีก่อน	 กรมประมง	 จึงจะมีอ�านาจตาม

กฎหมายประมงเช่นว่านั้น	 เนื่องจากการไม่ยังเข้า
เป็นภาคีหรือร่วมเข้าผูกพันดังกล่าว

    2.3.6 กรมทรพัยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง         
	 	 	 	 	 เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ	
(Environmental	 Law)	 แต่เนื่องจากการไม่ยัง
เข้าเป็นภาคีหรือร่วมเข้าผูกพันดังกล่าว	 อ�านาจ
หน้าที่ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	
ในปัจจุบันก็ยังคงจ�ากัดเฉพาะในน่านน�้าไทยหรือ
ออกไปถึงเขตต่อเนื่องในบางเรื่องในท�านองเดียว
กับ	 กรมเจ้าท่า	 ส่วนในเขตเศรษฐกิจจ�าเพาะนั้น	
จะต้องรอการเข้าเป็นภาคหีรอืเข้าผกูพนัตาม	UN-
CLOS	 และกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
แล้วแต่กรณก่ีอน	รวมทัง้การออกกฎหมายภายใน
รองรบั		กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง	จงึจะ
มีอ�านาจตามกฎหมายเช่นว่านั้น	

3.	ปัญหาข้อขัดข้องในการบังคับใช้	
	 กฎหมายทางทะเลในภาพรวม
	 	 อาจกล่าวได้ว ่าปัญหาในการบังคับใช้
กฎหมายบางประการเกิดจากความมีอยู่อย่างไม่
เหมาะสมของกฎหมาย	และความไม่พอเพียงของ
กฎหมาย	ทั้งในเรื่องเนื้อหาสาระและวิธีการปราบ
ปรามผู้กระท�าผิดกฎหมาย	 รวมทั้งการบังคับใช้
กฎหมายของเจ้าหน้าที	่และระบบการจดัสรรหรอื
ก�าหนดอ�านาจหน้าที่ระหว่างหน่วยงานต่างๆ	 ทั้ง
ภายในและภายนอกองค์การของตน
	 	 เมื่อวิเคราะห์ถึงปัญหาทางกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติทาง
ทะเล	 แล้วสามารถตั้งเป็นสมมุติฐานได้ว่าปัญหา
ทีเ่กดิขึน้	ได้แก่	การมกีฎหมายใช้บงัคบัแต่มหีน่วย

7การออกกฎหมายภายในรองรับเพื่อให้สามารถน�าตัวมาฟ้องลงโทษได้
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งานบังคับใช้กฎหมายทางทะเลมากเกินไป	 การ
ขาดการบังคับใช้และการประสานงานระหว่าง
หน่วยงานทางทะเลอย่างจรงิจงั	รวมทัง้ปัญหาเรือ่ง
จริยธรรมของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ	 และวิสัยทัศน์ใน
การก�าหนดนโยบายและการออกกฎหมายเพื่อใช้
บังคับให้เหมาะสมกับภัยและสิ่งท้าทายทางทะเล
ของฝ่ายการเมอืง	โดยในปัจจบุนัมกีฎหมายบงัคบั
ใช้ทางทะเลโดยตรงถึงประมาณ	50	ฉบับ	และที่
เกี่ยวข้องอีกประมาณกว่า	30	ฉบับ	แต่ละฉบับดัง
กล่าวยังมีเนื้อหาไม่ชัดเจนเพียงพอ	 ไม่ครอบคลุม
ลกัษณะความผดิทีเ่กดิขึน้ทางทะเลในสภาวการณ์
ปัจจุบันบางฉบับมีการก�าหนดฐานความผิดใน
ลักษณะเดียวกันหรือใกล้เคียงกับฉบับอื่น	 จึง
ท�าให้เกิดการซ�้าซ้อนกันของกฎหมายแต่ละฉบับ	
และยังส่งผลกระทบให้เกิดการทับซ้อนในเรื่อง
อ�านาจหน้าทีใ่นการปฏบิตัขิองเจ้าหน้าที	่เนือ่งจาก

สามารถ	 และจริยธรรมขององค์บุคคลในแต่ละ
หน่วยงาน	 ตลอดจนการบูรณาการหรือประสาน
ความร่วมมือระหว่างกัน	เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
สงูสดุในการปฏบิตังิานในทะเลภายใต้ข้อจ�ากดัดงั
กล่าว		จึงอาจแยกวิเคราะห์ถึงปัญหา	และสาเหตุ	
ตลอดจนแนวทางแก้ไขปัญหาทางกฎหมาย	 ออก
ได้	 2	 ประการใหญ่	 คือ	 ปัญหาการมีกฎหมายใช้
บังคับในทางทะเลของไทยและการมีกฎหมาย
จัดสรรอ�านาจตามกฎหมายดังกล่าวให้กับหน่วย
งานและองค์กรเจ้าหน้าที่ของรัฐในทางทะเลของ
ไทย	 (ความพอเพียง	 และความเหมาะสมของ
กฎหมายที่มีใช้และการจัดสรรอ�านาจหรือมอบ
อ�านาจตามกฎหมายให้แก่หน่วยงานทางทะเลใน
ปัจจุบัน	รวมทั้งที่จะมีต่อไปในอนาคต)	กับปัญหา
การบงัคบัใช้กฎหมายทางทะเลของหน่วยงานและ
องค์กรเจ้าหน้าที่ของรัฐในทางทะเลตามที่ได้รับ
มอบหรือจัดสรรอ�านาจหรือมอบอ�านาจ	 (ความ
พร้อมและขีดความสามารถของเครื่องมือเครื่อง
ใช้ของหน่วยงาน	 ตลอดจนความรู้ความสามารถ	
และจริยธรรมขององค์บุคคลในแต่ละหน่วยงาน	
รวมทั้งการบูรณาการและประสานความร่วม
มือระหว่างหน่วยงานทางทะเลในการบังคับใช้
กฎหมายทางทะเลของไทยตามที่ได้รับมอบหรือ
จัดสรรอ�านาจ	 ทั้งในปัจจุบันและที่จะมีต่อไปใน
อนาคต)	ซึ่งแยกวิเคราะห์ดังนี้

   3.1 ปัญหาการมีกฎหมายใช้บังคับใน
ทางทะเลของไทยและการมีกฎหมายจัดสรร
อ�านาจตามกฎหมายดงักล่าวให้กบัหน่วยงานและ
องค์กรเจ้าหน้าที่ของรัฐในทางทะเลของไทย 
	 	 	 	 ก่อนที่กล่าวถึงปัญหาการบังคับใช้
กฎหมายของหน่วยงานทางทะเลแต่ละหน่วยงาน	
จะกล่าวถึงสภาพความมีอยู่ของการมีกฎหมาย
ที่ใช้บังคับกับพลเรือนในทางทะเล	 (กฎหมายที่
มีผลไปสู่บุคคลพลเรือนภายนอกองค์กร)	 และ

กฎหมายจดัสรรอ�านาจของรฐัให้แก่หน่วยงานและ
เจ้าหน้าทีข่องรฐัถอืปฏบิตั	ิ(กฎหมายทีไ่ม่มผีลไปสู่
บุคคลภายนอกองค์กร	 เป็นความสัมพันธ์ภายใน
องค์กร)	โดยพิจารณาความพอเพียง	ความเหมาะ
สมของการมีกฎหมายบังคับใช้ทางทะเลของไทย
ในภาพรวม	 และของแต่ละหน่วยงานเป็นการ
เฉพาะ	ดังนี้	 	

    3.1.1 การมีกฎหมายใช้บังคับใน
ทางทะเลของไทยในภาพรวม
		 	 	 	 	 ไทยมีกฎหมายที่รัฐสภาไทย
ได้ตราขึ้นเพื่อใช้บังคับในเขตพื้นที่ทางทะเลเขต
ต่าง	 ๆ	 ทั้งที่เป็นกฎหมายภายในจ�านวนมากกว่า	
80	ฉบบั	และกฎหมายระหว่างประเทศอกีจ�านวน
หลายฉบบั	โดยออกบงัคบัใช้ทัง้ในเขตพืน้ทีท่ีไ่ทยมี
เขตอ�านาจ	 (Jurisdiction)	 ไม่ว่าจะเป็นเขตพื้นที่
ที่ไทยมีเขตอ�านาจอย่างบริบูรณ์	 หรือที่เรียกว่า	
“อ�านาจอธิปไตย”	 (Sovereignty)	 อันได้แก่	 ใน
น่านน�้าภายในและทะเลอาณาเขต	 หรือเป็นเขต
ที่ไทยมีเพียงสิทธิบางประการที่เรียกว่า	 “สิทธิ
อธปิไตย”	(Sovereign	Right)	ในอนัทีจ่ะสงวนหวง
ห้าม	จัดการและลงโทษผู้กระท�าผิดหรือละเมิดใน
เรื่องที่เกี่ยวกับสิทธินั้นๆ	 อันได้แก่	 เขตเศรษฐกิจ
จ�าเพาะ	และเขตไหล่ทวีป	รวมทั้งเขตต่อเนื่อง	ซึ่ง
ถือว่า	เป็นเขตพิเศษ	(Special	Zone)	ทับซ้อนอยู่
ในเขตเศรษฐกิจจ�าเพาะ	 ซึ่งพื้นที่ในเขตทางทะเล
ทัง้หมดดงักล่าว	รวมเรยีกว่า	“พืน้ทีท่ีต่กอยูภ่ายใน
เขตอ�านาจของรัฐ”	(Area	Under	National	Ju-
risdiction)	ส่วนพื้นที่นอกเหนือจากนี้ซึ่งไทยไม่มี
เขตอ�านาจในทางพื้นที่	 อันได้แก่	 ทะเลหลวงจะ
เรยีกว่า	“พืน้ทีท่ีอ่ยูภ่ายนอกเขตอ�านาจรฐั”	(Area	
Beyond	National	Jurisdiction)	
	 	 	 แต่อย่างไรก็ตาม	 ไทยยังมีเขตอ�านาจ
เหนือการกระท�าความผิด	 เพื่อความร่วมมือกัน
ในการปราบปรามการกระท�าความผิดรวม	 5	

ประการ	 คือ	 การค้าทาสหรือการค้ามนุษย์	 การ
ปราบปรามโจรสลัด	 การกระจายเสียงโดยผิด
กฎหมาย	การไม่ชกัธง	หรอืชกัธงโดยไม่มสีทิธิ	์และ
การปราบปรามยาเสพติด	นอกจากนี้ไทยยังมีเขต
อ�านาจเหนือเรือที่จดทะเบียนและชักธงไทยตาม
เขตอ�านาจของรฐัเจ้าของธง	(Flag	State	Jurisdic-
tion)	 อีกด้วย	 ทั้งนี้	 เป็นไปตามที่กฎหมายจารีต
ประเพณรีะหว่างประเทศและหรอืตามทีก่ฎหมาย
ระหว่างประเทศ	 โดยเฉพาะอนุสัญญากรุงเจนีวา
ว่าด้วยกฎหมายทะเล	 ค.ศ.1958	 และอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล	 ค.ศ.1982	
ก�าหนด	 รวมทั้งพันธกรณีอย่างอื่นตามอนุสัญญา
และบันทึกความร่วมมือที่เกี่ยวกับความมั่นคง
ทางทะเลและความปลอดภัยในการเดินเรือ	 การ
รักษาสิ่งแวดล้อม	 การท�าประมงโดยผิดกฎหมาย
และจรรยาบรรณในการท�าประมงอย่างรบัผดิชอบ	
เป็นต้น	

    3.1.2 การมกีฎหมายจดัสรรอ�านาจ
ให้หน่วยงานทางทะเลต่าง ๆ   
	 	 	 	 	 หน่วยงานที่ถือว่า	เป็นหน่วย
งานหลกัทีม่หีน้าทีใ่นการบรหิารจดัการ	และรกัษา
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล	 รวมทั้งบังคับใช้
กฎหมายทางทะเล	ประกอบด้วย	กองทพัเรอื	กอง
บงัคบัการต�ารวจน�า้	กรมเจ้าท่า	กรมศลุกากร	กรม
ประมง	 และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	
ซึ่งหน่วยงานเหล่านี้	 ได้รับการจัดสรรอ�านาจ
หน้าที่ตามกฎหมายจัดตั้งองค์การของตน	 เช่น	
กองทัพเรือ	 ได้รับการจัดสรรอ�านาจมาจาก	พระ
ราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน	 พ.ศ.
2534	 ประกอบ	พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงกลาโหม	 พ.ศ.2551	 และ	พระ
ราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการและก�าหนดหน้าที่
ของส่วนราชการกองทพัเรอื	กองทพัไทย	กระทรวง
กลาโหม	พ.ศ.2552	กองบงัคบัการต�ารวจน�า้	ได้รบั

ปัญหาในการบังคับใช้กฎหมายบางประการเกิดจากความมีอยู่อย่าง
ไม่เหมาะสมของกฎหมาย และความไม่พอเพียงของกฎหมาย 
ทั้งในเรื่องเนื้อหาสาระและวิธีการปราบปรามผู้กระท�าผิดกฎหมาย 
รวมทั้งการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ และระบบการจัดสรร
หรือก�าหนดอ�านาจหน้าที่ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกองค์การของตน

กฎหมายแต่ละฉบับดังกล่าวจะให้อ�านาจกับเจ้า
หน้าที่ต่างหน่วยงานกันตามความเหมาะสมและ
ขอบเขตภารกิจและอ�านาจหน้าที่ตามที่กฎหมาย
จัดตั้งองค์กรบัญญัติไว้	 และในกรณีที่กฎหมาย
แต่ละฉบับให้อ�านาจในการปฏิบัติแก่หน่วยงาน
มากกว่าสองหน่วยงานขึ้นไปให้เป็นผู้ปฏิบัต	ิ ก็ยิ่ง
ท�าให้เกิดความซ�้าซ้อนเพิ่มขึ้นอีก		
	 	 นอกจากนีใ้นส่วนของการบงัคบัใช้กฎหมาย
ที่มีอยู่ดังกล่าว	 ก็ยังมีข้อจ�ากัดอยู่หลายประการ	
ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความพร้อมและขีดความ
สามารถของเครื่องมือเครื่องใช้	 ความรู ้ความ



208 l แนวโน้มของเทคโนโลยี และความมั่นคงทางทะเล: แรงขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาสมุททานุภาพของไทย 
Maritime Technology and Security Trend: Driving Forces for Thailand’s Sea Power Development

แนวโน้มของเทคโนโลยี และความมั่นคงทางทะเล: แรงขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาสมุททานุภาพของไทย 
Maritime Technology and Security Trend: Driving Forces for Thailand’s Sea Power Development l 209

การจดัสรรอ�านาจมาจาก	พระราชบญัญตัริะเบยีบ
บริหารราชการแผ่นดิน	พ.ศ.2534	ประกอบ	พระ
ราชบัญญัติต�ารวจแห่งชาติ	พ.ศ.2548	และ	พระ
ราชกฤษฎีกาที่เกี่ยวข้อง	 ส�าหรับหน่วยราชการที่
เหลืออีก	4	หน่วย	ได้รับการจัดสรรอ�านาจมาจาก	
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน	
พ.ศ.2534	 ประกอบ	 พระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง	ทบวง	กรม	พ.ศ.	2545	ซึ่งการปฏิบัติ
ของหน่วยงานทั้ง	6	หน่วยงานดังกล่าว	จะต้องมี
การปฏิบัติในพื้นที่ทะเลที่มีลักษณะทางกายภาพ
ที่แตกต่างจากพื้นที่ทางบกโดยสิ้นเชิง	 ซึ่งท�าให้
ยากต่อการปฏิบัติและสิ้นเปลืองงบประมาณมาก	
นอกจากนี้ลักษณะของงาน	 ก็จ�าต้องอาศัยองค์
ความรู้ในระดับสูงเนื่องจากเป็นเรื่องทางเทคนิค
เฉพาะ	 และมีความสลับซับซ้อน	 เปลี่ยนแปลงไป
ตามพื้นที่	 บุคคลที่เกี่ยวข้อง	 และสัญชาติของเรือ	
ดังนั้น	 กฎหมายก�าหนดอ�านาจหน้าที่และจัดสรร
อ�านาจให้แต่ละหน่วยดงักล่าว	จงึมลีกัษณะทีจ่�ากดั
ตามกรอบขององค์ความรู้	 และขีดความสามารถ
ของหน่วยงานนั้น	ๆ	โดยมีตัวอย่างที่ส�าคัญดังนี้
	 	 	 	 	 -	กองบงัคบัการต�ารวจน�า้	แม้
จะเป็นเจ้าพนักงานต�ารวจตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา	 ซึ่งโดยปกติจะมีอ�านาจ
หน้าที่เช่นเดียวกับเจ้าพนักงานต�ารวจในพื้นที่บน
บก	 แต่จะถูกก�าหนดสายการบังคับบัญชาและ
อ�านาจหน้าที่ของหน่วยงาน	 ให้มีขอบเขตอ�านาจ
ในลักษณะที่จ�ากัด	 โดยให้มีอ�านาจเฉพาะการ
ป้องกนัและปราบปรามการกระท�าผดิทางอาญาใน
น่านน�้าไทย	(ในบริเวณท่าเรือ	น่านน�้าภายใน	และ
ทะเลอาณาเขต)	 การกระท�าผิดเกี่ยวกับกฎหมาย
ศลุกากร	การเดนิเรอื	การประมง	และการเข้าเมอืง
ในเขตต่อเนื่อง	 รวมทั้งการกระท�าผิดที่เกิดขึ้นบน
เรือไทย	(ทุกเขตทางทะเล)	
	 	 	 	 	 -	กองทัพเรือ	มีอ�านาจหน้าที่
ในการบังคับใช้กฎหมายทางทะเลเฉพาะที่เกี่ยว

กับการปรามปรามการกระท�าผิดกฎหมายทาง
ทะเลที่เน้นหนักไปในลักษณะของการปฏิบัติการ
ในพื้นที่ที่ยากล�าบาก	 ซึ่งต้องใช้เรือที่มีขีดความ
สามารถและมีความคงทนทะเลสูง	 รวมทั้งต้อง
ใช้องค์ความรู้ในการเดินเรือในระดับสูง	 เช่น	การ
คุ้มครองแท่นขุดเจาะ	 และการปราบปรามโจร
สลัดนอกทะเลอาณาเขต	 การปรามปรามการท�า
ประมงที่ผิดกฎหมาย	 การคุ้มครองโบราณวัตถุ
ทางทะเล	การปราบปรามการกระท�าผิดกฎหมาย
ศลุกากร	การปราบปรามยาเสพตดิ	ทัง้ในและนอก
ทะเลอาณาเขต	 รวมทั้งการขึ้นตรวจเรือไทยและ
จับผู้กระท�าความผิดที่เกิดขึ้นบนเรือไทยได้ทุก
เขตทางทะเล	 แต่อย่างไรก็ตาม	 การให้อ�านาจดัง
กล่าว	 ก็ยังมีการจ�ากัดลักษณะของการกระท�าผิด
เป็นการเฉพาะว่าต้องเป็นการกระท�าที่มีลักษณะ
เป็นการน�าเข้าหรือส่งออก	 หรือเฉพาะความผิด
บางประการ	 เป็นต้น	 รวมทั้งไม่มีอ�านาจเกี่ยวกับ
การอนุญาต	 หรือการอนุรักษ์	 เป็นการเฉพาะแต่
อย่างใด
	 	 	 	 	 -	กรมเจ้าท่า	 กรมศุลกากร	
กรมประมง	แม้จะมีอ�านาจทั้งในเรื่องการอนุญาต	
การจดัการ	การอนรุกัษ์	และการปราบปราม	ทัง้ใน
และนอกทะเลอาณาเขตก็ตาม	 แต่ก็มีกรณีที่ต้อง
ปฏบิตันิอกทะเลอาณาเขตไม่มากนกั	เช่น	การก�าหนด
ให้มกีารแจ้งการผ่านในเขตต่อเนือ่ง	และการจบักมุ
ผู้เททิ้งสิ่งปฏิกูลหรือวัตถุอันตรายในเขตต่อเนื่อง
โดยกรมเจ้าท่า	ตาม	พระราชบญัญตักิารเดนิเรอืใน
น่านน�้าไทยฯ	 หรือการห้ามขนถ่ายสินค้าในเขต
ต่อเนื่องโดยกรมศุลกากร	 ตาม	 พระราชบัญญัติ
ศุลกากรฯ	หรือการปราบปรามการท�าประมงโดย
ผิดกฎหมายของเรือไทยและเรือต่างชาติทั้งใน
ทะเลอาณาเขตและเขตเศรษฐกจิจ�าเพาะโดยกรม
ประมงตามกฎหมายเกี่ยวกับการประมง	เป็นต้น		
	 	 	 	 	 -	กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝ่ัง	แม้จะมกีฎหมายภายในก�าหนดให้เป็น

การแบ่งอณาเขตในทะเลตาม	UNCLOS	1982			ภาพ:	Wikipedia.org
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หน่วยงานหลกัในการคุม้ครองเกีย่วกบัสิง่แวดล้อม
ทางทะเล	 แต่ก็ยังไม่มีกฎหมายภายในรองรับ
อ�านาจในการปฏิบัติ	จ�าเป็นจะต้องอิงอ�านาจตาม
กฎหมายเกี่ยวกับการประมง	หรือประสานให้เจ้า
หน้าที่ที่มีอ�านาจด�าเนินการปรามปรามแทน

	 	 	 3.2	 ปัญหาการมีกฎหมายใช้บังคับกับ
พลเรือนในทางทะเลและการมีกฎหมายจัดสรร
อ�านาจตามกฎหมายให้กับหน่วยงานและองค์กร
เจ้าหน้าที่ของรัฐในทางทะเล	

	 	 	 	 3.2.1	ปัญหาการมกีฎหมายใช้บงัคบั
และการจัดสรรอ�านาจในภาพรวม	
	 	 	 	 	 เนื่องจากการมีกฎหมายใช้
บังคับเพื่อให้ครอบคลุมเรื่องที่เกี่ยวข้องทางทะเล
ตามที่มีกฎหมายอนุญาตให้กระท�าได้	 ทั้งโดย
กฎหมายภายในและกฎหมายระหว่างประเทศ	
ไม่สามารถด�าเนินการได้เพียงหน่วยงานใดหน่วย
งานหนึ่ง	 และบางเรื่องมีความจ�าเป็นเร่งด่วนที่ไม่
อาจรอช้าได้	และบางเรื่องเป็นเรื่องใหม่ที่เพิ่มเติม
เข้ามาในระบบกฎหมายไทย	จึงท�าให้มีการจัดท�า

หน่วยงานอย่างไม่เหมาะสม	 เนื่องจากมีการปรับ
หรือจัดส่วนราชการใหม่อยู่ตลอดเวลา	หากมีการ
ระดมสมองเพื่อการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายทาง
ทะเลให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน	 หรือมีแนวทาง
เดียวกัน	โดยมีการก�าหนดลักษณะการกระท�าผิด	
การลงโทษ	รวมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้มีอ�านาจ	เพื่อไม่ให้
เกิดการซ�้าซ้อนในอ�านาจหน้าที่	ตลอดจนก�าหนด
วิธีการที่จะน�าตัวผู้ต้องสงสัยว่ากระท�าผิดมาฟ้อง
ลงโทษ	ไม่ว่าจะกระท�าโดยหน่วยงานใด	ๆ 	กต็าม	ก็
จะเป็นการเพิม่ประสทิธภิาพในการบรหิารจดัการ
และบังคับใช้กฎหมายทางทะเลได้เป็นอย่างดี
	 	 	 	 	 นอกจากนี้	ในเรือ่งการส่ง-รบั	
และเก็บรักษาของกลางระหว่างหน่วยงาน	 โดย
เฉพาะเจ้าหน้าที่ต�ารวจกับหน่วยงานอื่น	ๆ	ที่อาจ
น�าไปสู่ความรับผิดทางแพ่งของเจ้าหน้าที่ส�าหรับ
ความเสียหายที่เกิดขึ้น	 (ถ้ามี)	 รวมทั้งปัญหาการ
ขาดความรู้ความเข้าใจของผู้สอบสวนด�าเนินคดี	
ซึ่งส่วนใหญ่คือพนักงานสอบสวนประจ�าสถานี
ต�ารวจในพื้นที่ทางบกต่างๆ	 ที่ไม่คุ้นเคยกับความ
ผิดทางทะเล	ซึ่งมีลักษณะพิเศษต่างจากกฎหมาย
ทั่วไป	เช่น	ประมวลกฎหมายอาญา	เป็นต้น	เหล่า
นี้ท�าให้กระบวนการสอบสวนและรวบรวมหลัก
ฐานไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร	 ซึ่งอาจเป็นไปใน
ลักษณะเดียวกันของกระบวนการในชั้นอัยการ
และศาล		จึงนับว่าเป็นปัญหาที่ส�าคัญอีกประการ
หนึ่ง	ซึ่งสมควรจะได้มีการแก้เพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็น
รายฉบับ	หรือรวมเป็นฉบับเดียวกันก็ตาม

	 	 	 	 3.2.2	ปัญหาการมกีฎหมายใช้บงัคบั
และการจัดสรรอ�านาจของหน่วยงานทางทะเล
	 	 		 	 	 -	กรณกีารมกีฎหมายใช้บงัคบั
ของเจ้าหน้าที่ทหารเรือ
	 	 	 	 	 กฎหมายทีใ่ห้อ�านาจทหารเรอื
ทีม่อียู	่มไีม่เพยีงพอ	หรอืครอบคลมุการกระท�าผดิ
ทีเ่กดิขึน้ในทะเลทีไ่ทยมอี�านาจอธปิไตย	หรอืสทิธิ

อธปิไตย	ซึง่เจ้าหน้าทีท่หารเรอื	เป็นผูม้โีอกาสทีจ่ะ
พบเห็นการกระผิดมากกว่าเจ้าหน้าที่ของหน่วย
งานอืน่	เช่น	ไม่มกีารมอบอ�านาจให้เจ้าหน้าทีท่หาร
เรือจับกุมผู้เททิ้งสิ่งปฏิกูล	หรือวัตถุอันตราย	โดย
เรือไทยในเขตต่อเนื่องตาม	 พระราชบัญญัติการ
เดินเรือในน่านน�้าไทยฯ	มาตรา	119	และ	119	ทวิ	
หรอืยงัไม่มกีฎหมายคุม้ครองการปล่อยมลพษิหรอื
ท�าลายสิง่แวดล้อมโดยเรอืต่างชาตใินเขตเศรษฐกจิ
จ�าเพาะ	 เป็นต้น	 สมควรมีการออกกฎหมายเพิ่ม
เติมให้ครอบคลุมเรื่องที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความ
เพียงพอและเหมาะสมต่อไป
	 	 	 	 	 การมีกฎหมายที่ให้อ�านาจ
ทหารเรือหลายฉบับ	 ไม่ว่าจะโดยบทบัญญัติของ
กฎหมายโดยตรง	 หรือโดยการมอบอ�านาจของ
หน่วยงานอื่นตามที่กฎหมายเปิดช่องไว้	 ได้ให้
อ�านาจไว้แตกต่างกนัไป	เช่น	บางฉบบัได้ให้อ�านาจ
ในการตรวจค้นจับกุม	แต่บางฉบับไม่ได้ให้อ�านาจ
เช่นนัน้ไว้	หรอืบางฉบบักใ็ห้อ�านาจสอบสวนได้รวม
ทั้งบางฉบับยังให้อ�านาจฟ้องคดีได้ด้วย	 แต่บาง
ฉบับให้อ�านาจไว้เพียงเข้าไปตรวจสอบเอกสาร	
เป็นต้น	นอกจากนีย้งัมกีารก�าหนดตวัเจ้าหน้าทีผู่ม้ี
อ�านาจทีแ่ตกต่างกนั	หรอืในเรือ่งลกัษณะความผดิ	
บางฉบับให้อ�านาจจับกุมปราบปรามทั้งฉบับ	บาง
ฉบบัให้บางมาตรา	รวมทัง้บางฉบบัยงัจ�ากดัเฉพาะ
บางลักษณะการกระท�าผิด		เช่น	พระราชบัญญัติ	
ให้อ�านาจทหารเรือปราบปรามการกระท�าผิดบาง
อย่างทางทะเล	 พ.ศ.2498	 ได้จ�ากัดเฉพาะความ
ผิดที่เกี่ยวกับการน�าเข้าและส่งออก	 (ยกเว้นเรื่อง
การท�าประมงโดยผิดกฎหมาย)	 ดังนั้นจึงเป็นการ
ยากที่จะท�าความเข้าใจและจดจ�า	 แม้ในปัจจุบัน	
กองทัพเรือ	 ได้มีการให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ทหาร
เรอืเพิม่มากขึน้แล้ว	แต่อย่างไรกต็าม	เพือ่มใิห้เกดิ
ความสับสนในการปฏิบัติ	 สมควรออกกฎหมาย
ให้อ�านาจทหารเรือรวมเป็นฉบับเดียว	 โดยให้มี
อ�านาจหน้าที่และวิธีปฏิบัติที่เป็นไปในแนวทาง

เดียวกันดังได้กล่าวแล้วข้างต้น	 ทั้งนี้โดยไม่ต้อง
ยกเลิกกฎหมายที่ให้อ�านาจหน่วยงานอื่น	 ๆ	 ถือ
ปฏบิตั	ิเช่น	ก�าหนดว่า	“บรรดากฎหมายทีม่บีงัคบั
ใช้ในทะเล	 ให้เป็นอ�านาจของเจ้าหน้าที่ทหารเรือ	
รวมทั้งให้เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา	ผู้ซึ่งมีอ�านาจในการตรวจ
ค้น	 จับกุมสอบสวน	 และฟ้องคดีได้	 ทั้งนี้ตามที่ผู้
บัญชาการจะแต่งตั้ง”		
	 	 	 	 	 	 เนื่องจากมีกฎหมายหลาย
ฉบบั	ทีต้่องค�านงึถงึเงือ่นไขเรือ่งพืน้ทีเ่ขตทางทะเล	
(ที่พบการกระท�า)	อันเป็นองค์ประกอบของความ
ผิดนั้น	ๆ	เช่น	โจรสลัด	หากเกิดในทะเลอาณาเขต	
จะเป็นความผิดฐานปล้นทรัพย์ในทะเล	 หรือการ
หยุดขนถ่ายสิ่งของนอกเขตต่อเนื่อง	ก็จะเป็นการ
กระท�าทีไ่ม่ครบองค์ประกอบความผดิฐานหยดุขน
ถ่ายสินค้าในเขตต่อเนื่อง	 หรือก�าลังน�าเข้าสินค้า	
(น�้ามันเชื้อเพลิง)	 มุ่งหน้าเข้ามาในราชอาณาจักร	
แต่ยงัไม่ถงึทะเลอาณาเขต	จะเป็นความผดิฐานน�า
เข้าสินค้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่เสียภาษีหรือ
ไม่	 หรือเป็นแค่พยายาม	 หรือยังไม่เป็นความผิด	
เป็นต้น	 สิ่งเหล่านี้นับเป็นอุปสรรคและสิ่งท้าทาย
ความสามารถของเจ้าหน้าทีท่หารเรอืในการตดัสนิ
ใจปฏิบัติ	หรือไม่ลงมือปฏิบัติเป็นอย่างมาก
	 	 	 	 	 นอกจากการทีก่ฎหมายหลาย
ฉบับ	 ได้ระบุตัวผู ้มีอ�านาจในการจับกุมปราบ
ปรามไว้ในต�าแหน่งที่แตกต่างกัน	 เช่น	 บางฉบับ
ให้อ�านาจผู้บังคับการเรือ	 บางฉบับให้อ�านาจลง
ไปถึงผู้ควบคุมเรือ	 และบางฉบับให้อ�านาจไปถึง
นายทหารสัญญาบัตรประจ�าเรือทุกคน	 ในบาง
ต�าแหน่ง	 ก็เป็นต�าแหน่งที่ได้เปลี่ยนแปลงไปแล้ว	
หรอืมตี�าแหน่งทีจ่ดัตัง้ขึน้ใหม่	เช่น	ผูบ้ญัชาการทพั
เรอืภาค	เป็นต้น	ดงันัน้	จงึท�าให้เกดิความสบัสนว่า	
จะเทียบต�าแหน่งนั้น	 ๆ	 ได้มากน้อยเพียงใดหรือ
ไม่	เนื่องจากโดยทั่วไปการใช้อ�านาจตามกฎหมาย
เป็นเรือ่งเฉพาะตวั	เว้นแต่จะมกีฎหมายอนญุาตให้

พนกังานสอบสวนประจ�าสถานตี�ารวจในพื้นที่ทางบกต่างๆ 
ที่ไม่คุ้นเคยกับความผิดทางทะเล ซึ่งมีลักษณะพิเศษ
ต่างจากกฎหมายทั่วไป ท�าให้กระบวนการสอบสวนและรวบรวม
หลักฐานไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

กฎหมายในระยะเวลา	 และโดยผู้ที่มีส่วนรับผิด
ชอบในการร่างและตรากฎหมายที่มีองค์ความ
รู้	 และภายใต้นโยบาย	 และภูมิรัฐศาสตร์ที่แตก
ต่างกัน	 จึงท�าให้มีกฎหมายที่มีวัตถุประสงค์	 การ
ก�าหนดลักษณะความผิด	และโทษที่แตกต่างหรือ
ซ�า้ซ้อนกนัเป็นจ�านวนมาก	บางครัง้เมือ่ตราออกมา
แล้ว	กไ็ม่ได้มกีารแก้ไขให้ทนัสมยัเหมาะสมแก่กาล
เวลา	 รวมทั้งบางฉบับยังจัดสรรอ�านาจให้แต่ละ
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ก�าหนดพื้นที่ปกครองทางทะเลที่แน่ชัดไว้	โดยเจ้า
หน้าที่ต่างหน่วยงาน	 ต่างก�าหนดเป็นพื้นปฏิบัติ
การของตนเท่านั้น	ซึ่งอาจก่อให้เกิดการโต้แย้งใน
เรื่องเขตอ�านาจการสอบสวนหรืออ�านาจศาลได้	
รวมทั้งยังไม่มีการให้เจ้าหน้าที่ทหารเรือมีอ�านาจ
ในการปราบปรามการกระท�าผิดบนพื้นที่เกาะ	
โดยเจ้าหน้าทีท่หารเรอืจะขึน้ปราบปรามได้เฉพาะ
เกาะที่เป็นเขตรับผิดชอบของ	กองทัพเรือ	เท่านั้น	
และควรให้อ�านาจควบคมุตวัผูต้้องหาแก่เจ้าหน้าที่
ทหารเรือตามพฤติการณ์แห่งความจ�าเป็น	 ไม่ใช่	
48	 ชั่วโมง	 และไม่ให้นับวันเดินทางรวมเข้าไป
ด้วย	พร้อมทัง้ให้สามารถเลอืกส่งตวัผูต้้องหาได้ทัง้
สถานตี�ารวจทีใ่กล้ทีส่ดุ	หรอืเจ้าหน้าทีท่หารเรอืผูม้ี
อ�านาจกรณทีีม่กีารก�าหนดให้เจ้าหน้าทีท่หารเรอืมี
อ�านาจสอบสวน	
	 	 	 	 	 -	กรณกีารมกีฎหมายใช้บงัคบั
ของเจ้าหน้าที่ต�ารวจน�้า
	 	 	 	 	 แม้เจ้าหน้าทีต่�ารวจน�า้จะเป็น
เจ้าพนกังานฝ่ายปกครองหรอืต�ารวจตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา	 ซึ่งจะมีอ�านาจ
ในการจับกุมปราบปรามการกระท�าผิดทางอาญา
ตามประมวลกฎหมายอาญาโดยทัว่ไปได้กต็าม	แต่
เนื่องจากกฎหมายที่มีบังคับใช้ทางทะเลนั้น	 ส่วน
ใหญ่เป็นกฎหมายเฉพาะที่ต้องมีการระบุอ�านาจ
ไว้โดยชัดแจ้ง	 เพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนเป็นพเิศษ	รวมทัง้ม	ีพระราชบญัญตัเิพิม่
อ�านาจต�ารวจในการป้องกนัและปราบปรามการก
ระท�าผดิทางน�า้	พ.ศ.2496	ให้อ�านาจแก่เจ้าหน้าที่
ต�ารวจในการป้องกันและปราบปรามการกระท�า
ผิดทางอาญา	 การกระท�าผิดเกี่ยวกับกฎหมาย
ศุลกากร	 การเดินเรือ	 การประมง	 และการเข้า
เมอืง	แต่กย็งัจ�ากดัเฉพาะในเขตน่านน�า้ไทย	(คอืใน
บริเวณท่าเรือ	น่านน�้าภายใน	และทะเลอาณาเขต	
เท่านั้น)	 ยกเว้นกรณีเป็นความอาญาที่เกิดขึ้นบน
เรือไทยที่เจ้าหน้าที่ต�ารวจน�้าจะมีอ�านาจเกินออก

ไปนอกทะเลอาณาเขต	
	 	 	 	 	 ส่วนอ�านาจเจ้าหน้าที่ต�ารวจ
น�้าตามที่ก�าหนดไว้ใน	 พระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการกระท�าอันเป็นโจรสลัด	 พ.ศ.
2534	และ	พระราชบัญญัติ	ว่าด้วยความผิดเกี่ยว
กับสถานที่ผลิตปิโตรเลียมในทะเล	 พ.ศ.2530	 ก็
เป็นเพียงอ�านาจในการสอบสวนหลังจากที่เจ้า
หน้าที่ทหารเรือด�าเนินการจับกุมปรามปราม
แล้วเท่านั้น	 ทั้งนี้เนื่องจาก	 พระราชบัญญัติเพิ่ม
อ�านาจต�ารวจน�้าได้จ�ากัดอ�านาจไว้	นอกจากนี้เรือ
ของกองบังคับการต�ารวจน�้า	ก็ยังไม่อาจใช้สิทธิใน

การฝึกค้นหาและกู้ภัยทางทะเลระหว่างกองทัพเรือ	กรมเจ้าท่า	และหน่วยบรรเทาสาธารณภัย			ภาพ:	อนาลโย	กอสกุล

กระท�าได้	 แม้จะมีกฎหมายฝ่ายบริหารที่อนุญาต
ให้มีการท�าการแทน	 ปฏิบัติราชการแทน	 หรือ
รักษาราชการแทนก็ตาม	 แต่ก็น่าจะจ�ากัดเฉพาะ
เรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารเท่านั้น	 ไม่เกินเลยมา
ถึงการใช้อ�านาจไปบังคับใช้กับพลเรือนโดยทั่วไป	
รวมทั้งกฎหมายที่มีอยู่ยังไม่ได้มีการก�าหนดให้
นายทหารชั้นประทวนซึ่งโดยปกติเป็นเจ้าหน้าที่
ผู้ลงมือปฏิบัติงานจริงเป็นพนักงานเจ้าหน้าที	่ ดัง
นั้น	 จึงไม่มีฐานะเป็นเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงาน
ตามกฎหมาย	 คงมีฐานะเป็นเพียงผู ้ช่วยเหลือ

เจ้าพนักงานเท่านั้น	 สมควรแก้ไขปรับปรุงให้มี
กฎหมายอีกฉบับ	 โดยให้อ�านาจเจ้าหน้าที่ทหาร
เรอืชัน้ประทวนทกุนายทีอ่อกปฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นเจ้า
หน้าที่ตามกฎหมายด้วย	
	 	 	 	 	 นอกจากนี้	 การที่ยังไม่มีการ
ก�าหนดเขตพื้นที่ปกครองทางทะเลให้ครบถ้วน	
โดยได้มีการก�าหนดเขตพื้นที่ปกครองทางทะเล
เฉพาะในบริเวณอ่าวไทยรูปตัว	 “ก”	 และพื้นที่
ปกครองทางทะเลบริเวณหมู่เกาะช้างและเกาะ
กูดเท่านั้น	 พื้นที่ทางทะเลนอกจากนั้นยังไม่มีการ

กฎหมายที่มีอยู่ยังไม่ได้มีการก�าหนดให้นายทหารชั้นประทวน
ซึ่งโดยปกติเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ลงมือปฏิบัติงานจริงเป็น

พนกังานเจ้าหน้าที่ ... สมควรแก้ไขปรับปรุงให้มีกฎหมายอีกฉบับ 
โดยให้อ�านาจเจ้าหน้าที่ทหารเรือชั้นประทวนทุกนายที่ออกปฏิบัติ

หน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายด้วย

การตรวจเยี่ยมเรือต่างชาติ	 (Right	 of	 Visit)	 ได้	
เพราะสิทธินี้เป็นสิทธิที่เกิดเฉพาะในทะเลหลวง
และนอกทะเลอาณาเขต	 โดยอนุโลมเท่านั้น	 แต่
อย่างไรก็ตาม	 หากพบเรือต่างชาติกระท�าผิดใน
ทะเลอาณาเขต	 เจ้าหน้าที่ต�ารวจน�้าอาจใช้สิทธิ
ตามกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยกฎหมาย
ทะเลทีเ่กีย่วกบัเขตอ�านาจในทางอาญาต่อเรอืทีใ่ช้
ในทางพาณชิย์ในระหว่างการผ่านทะเลอาณาเขต
ได้	 ในกรณีที่การกระท�านั้นจะมีผลกระทบมา
ถึงประเทศไทย	 หรือจะกระทบกระเทือนความ
สงบเรียบร้อยของไทย	 หรือได้รับการร้องขอ
จากเจ้าของเรือหรือเจ้าหน้าที่ทางการทูตของรัฐ
เจ้าของธง	 หรือเป็นกรณีการปรามปรามการกระ
ท�าผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ		
	 	 	 	 	 -	กรณกีารมกีฎหมายใช้บงัคบั
ของเจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่น
	 	 	 	 	 ส�าหรับการมีกฎหมายบังคับ
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ใช้ของหน่วยงานอื่น	 อันได้แก่	 กรมเจ้าท่า	 กรม
ศุลกากร	 และกรมประมง	 รวมทั้งกรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง	 ก็จะมีอ�านาจจ�ากัดตามที่
ได้กล่าวมาแล้วในหัวข้อ	 การมีกฎหมายจัดสรร
อ�านาจให้หน่วยงานทางทะเล	

	 	 	 3.3	 ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายทาง
ทะเลของหน่วยงานและองค์กรเจ้าหน้าที่ของ
รัฐตามที่ได้รับมอบหรือจัดสรรอ�านาจหรือมอบ
อ�านาจ
	 	 	 	 การบงัคบัใช้กฎหมายทางทะเลของ
หน่วยงานและองค์กรเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่ได้
รับมอบหรือจัดสรรอ�านาจหรือมอบอ�านาจได้แก่										
เจ้าหน้าที่ทหารเรือและหน่วยงานอื่นนั้นมีปัญหา
ต่าง	ๆ	ดังนี้

	 	 	 	 3.3.1	ใน เรื่ อ งองค ์ ความรู ้ ท าง
กฎหมาย	 ในขณะที่เจ้าหน้าที่ทหารเรือส่วนใหญ่
ขาดความรู้ทางกฎหมายในขั้นที่สามารถเป็นผู้
ปฏิบัติได้อย่างแท้จริง	 เนื่องจากที่ต้องรับผิดชอบ
กฎหมายทีม่คีวามสลบัซบัซ้อน	จ�านวนหลายฉบบัดงั
กล่าว	 รวมทั้งข้อจ�ากัดของรัฐธรรมนูญที่คุ้มครอง
สิทธิและเสรีภาพเพิ่มมากขึ้น	 จึงท�าให้เจ้าหน้าที่
ทหารเรอืเกดิความไม่แน่ใจในการปฏบิตั	ิบางครัง้อาจ
ตัดสินใจไม่ปฏิบัติ	เพราะเกรงจะถูกฟ้องร้อง	และ
เรียกค่าเสียหาย	 สมควรแก้ไข	 โดยให้มีกฎหมาย
ฉบับเดียวดังกล่าว	และจัดอบรมเพิ่มเติม

	 	 	 	 3.3.2	ในเรื่องความพร้อมขององค์
วัตถุ	 อันได้แก่	 เรือ	 เครื่องมือเครื่องใช้	 และสิ่ง
อ�านวยความสะดวก	 และการฝึกอบรมนั้น	 แม้
กองทพัเรอืมแีละพร้อมกว่าหน่วยงานอืน่เป็นอย่าง
มาก	 ก็ยังถือว่าไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด	 ในขณะที่หน่วยงานอื่นมี
ความพร้อมค่อนข้างจะน้อยมาก	 โดยเฉพาะกรม

ศุลกากร	และกรมเจ้าท่า	สมควรมีการเพิ่มเติมงบ
ประมาณอย่างเพียงพอต่อการเพิ่มความถี่ในการ
ออกลาดตระเวนในห้วงระยะเวลาทีเ่หมาะสมเพือ่
การป้องกนั	หรอืถงึพืน้ทีท่ีเ่กดิเหตใุห้เรว็ทีส่ดุ	เพือ่
ประโยชน์สูงสุดในการป้องปรามการกระท�าผิด
ตามกฎหมาย

	 	 	 	 3.3.3	การมีพื้นที่อ้างสิทธิทับซ้อน	
(Overlapping	 Claim	 Area)	 ในพื้นที่ด้านทะเล
อนัดามนั	ในทะเลอาณาเขต	บรเิวณจงัหวดัระนอง	
กับพม่า	และการอ้างสิทธิในเขตทางทะเลทับซ้อน
ระหว่างไทยกับกัมพูชาด้านอ่าวไทย	 ก็เป็นปัจจัย
ภายนอกที่ท�าให้การบังคับใช้กฎหมายกระท�าได้
อย่างไม่เต็มที่	โดยต้องค�านึงถึงความสัมพันธ์	และ
การเมอืงระหว่างประเทศด้วย	และเนือ่งจากพืน้ที่
ดังกล่าว	เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความมั่นคงทางทะเล	
กองทัพเรือ	 จึงมีบทบาทน�าในบรรดาหน่วยงาน
ทางทะเลด้วยกัน	 สมควรที่รัฐบาลจะต้องเร่งแก้
ปัญหาและเจรจาให้บรรลุข้อตกลงโดยเร็ว	 หรือ
ก�าหนดนโยบายที่ชัดแจ้งให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติใน
ระหว่างการเจรจา

	 	 	 	 3.3.4	การขาดนโยบายการบริหาร
จัดการทางทะเล	 และการให้ความส�าคัญในการ
บังคับใช้กฎหมายทางทะเลของกองทัพเรือ	 ใน
ห้วงเวลาที่ผ่านมา	ท�าให้เจ้าหน้าที่ทหารเรือ	ไม่ได้
ด�าเนนิการบงัคบัใช้กฎหมายทางทะเลอย่างจรงิจงั

	 	 	 	 3.3.5	ในความสัมพันธ ์ระหว ่าง
กฎหมายที่แต่ละหน่วยงานถือปฏิบัตินั้น	ไม่มีการ
ขัดแย้งกันอย่างร้ายแรง	คงมีบางฉบับที่ให้อ�านาจ
ทับซ้อนกัน	และมีความไม่ชัดเจน	รวมทั้งไม่เพียง
พอต่อลักษณะการกระท�าผิดในปัจจุบัน	 เช่น	 สิ่ง
แวดล้อม	และการก่อการร้าย	เป็นต้น	ในส่วนของ
การปฏบิตังิานนัน้	กจ็ะมกีารด�าเนนิการในลกัษณะ

ต่างคนต่างท�า	ขาดการประสานงานและความร่วม
มือในทุกระดับ	 แม้จะมีการจัดตั้งศูนย์ประสาน
งานในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล	
หรือ	 ศรชล.	 แล้วก็ตาม	 แต่ก็ยังคงเป็นเพียงการ
ประสานงานระหว่างกนัเท่านัน้	ไม่สามารถสัง่การ	
หรือบังคับบัญชา	 รวมทั้งการให้คุณให้โทษกับผู้
ไม่ปฏิบัติตามได้	 และท�าให้ไม่เกิดสภาพขาดการ
บังคับใช้กฎหมายในกรณีนั้น	ๆ	ได้	รวมทั้งในบาง

กรณีก็ยังไม่มีแม้กระทั่งการประสานงานระหว่าง
กัน	การปฏิบัติจึงไม่ได้มีการประสานงานกันอย่าง
จริงจัง	

	 	 	 	 3.3.6	การขาดจริยธรรมของเจ้า
หน้าที่	 และวัฒนธรรมองค์กรของบางหน่วยงาน
ที่มีการรับสินบนที่ผิดกฎหมาย	 โดยงดเว้นการ
จับกุม	 ทั้งนี้โดยอาศัยข้ออ้างจากข้อจ�ากัดที่มี

การฝึกส่งชุดตรวจค้นเรือของกองทัพเรือ			ภาพ:	อนาลโย	กอสกุล
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อยู่	 ไม่ว่าจะเป็นข้อจ�ากัดด้านจ�านวนเรือและงบ
ประมาณ	ตลอดจนก�าลงัพล	ดงันัน้	หากมกีารร่วม
มือกัน	หรือมีการประสานการปฏิบัติอย่างใกล้ชิด	
ก็จะเป็นการเสริมการปฏิบัติซึ่งกันและกัน	 และ
ยังเป็นการถ่วงดุลการปฏิบัติระหว่างหน่วยงาน
ได้อีกด้วย	 หรือหากมีหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง	
โดยเฉพาะกองทัพเรือ	ลงมือปฏิบัติอย่างจริงจัง	ก็
จะท�าให้เจ้าหน้าที่ผู้กระท�าการโดยทุจริตดังกล่าว	
ไม่กล้าที่จะกระท�าการรับสินบนเพื่อการไม่จับกุม
อีกต่อไป	 เพราะกองทัพเรือ	 เป็นหน่วยงานเดียว
ที่มีความพร้อมมากที่สุด	 โดยเฉพาะในด้านองค์
วัตถุ	อันได้แก่	เรือและสิ่งอ�านวยความสะดวกต่าง	
ๆ	รวมทัง้องค์ความรูแ้ละความเชีย่วชาญทีเ่กีย่วกบั
กิจการทางทะเลและการเดินเรือ	 ตลอดจนการมี
หน่วยฝึกอบรมทีม่ขีดีความสามารถทีจ่ะให้ความรู้
แก่เจ้าหน้าทีผู่ป้ฏบิตักิารทางทะเลในเกอืบทกุด้าน	
ไม่ว่าจะเป็นโรงเรยีนนายเรอื	หรอืกองการฝึก	กอง
เรือยุทธการ	

	 	 	 3.4	 สรุปปัญหา	 และสาเหตุ	 ตลอดจน
แนวทางแก้ไขปัญหาทางกฎหมาย
	 	 	 	 ในส่วนของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การบรหิารจดัการและบงัคบัใช้กฎหมายทางทะเล
นั้น	 นับว่าเป็นองค์ประกอบที่ส�าคัญในระบบการ
จัดการบริหารกิจการทางทะเลให้ประสบความ
ส�าเรจ็และมปีระสทิธภิาพอย่างสงูสดุ	แต่เนือ่งจาก
ปัญหาข้อขัดข้องต่าง	 ๆ	 ดังที่กล่าวมาแล้ว	 เป็น
ปัจจัยในเชิงลบที่จะท�าให้การรักษาผลประโยชน์
ของชาติไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร	 จึงสมควรที่
จะให้มีการแก้ปัญหาโดยการออกกฎหมายเพื่อ
รักษาผลประโยชน์ของชาติ	 เป็นกฎหมายฉบับ
เดยีว	ทีร่วมหน่วยงานทีม่อี�านาจหน้าทีใ่นรกัษาผล
ประโยชน์ของชาตทิางทะเลเป็นหน่วยงานเดยีวกนั
ในลักษณะหน่วยยามฝั่ง	 (Coast	 Guard)	 	 โดย
มีรูปแบบที่เหมาะสมกับสภาพภูมิรัฐศาสตร์ของ

ไทย	 พร้อมกับก�าหนดอ�านาจหน้าที่ให้มีอ�านาจ
หน้าที่เฉพาะการช่วยเหลือประชาชนทางทะเล	
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	 และการบังคับ
ใช้กฎหมายเฉพาะในพื้นที่ทางทะเล	 ส่วนอ�านาจ
หน้าที่ในการอนุญาต	 อนุมัติ	 ออกกฏ	 หรือค�าสั่ง
ต่าง	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับทะเล	 รวมทั้งการบังคับใช้
กฎหมายบนบก	 และในล�าน�้า	 ให้คงเป็นหน้าที่
อ�านาจหน้าที่ของหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย
อยู่ตามเดิม	
	 	 	 	 แต่เนื่องจากการแก้ไขหรือออก
กฎหมายใหม่	 เพื่อจัดตั้งหน่วยงานและรองรับ
อ�านาจหน้าที่ของหน่วยงานรักษาผลประโยชน์
ของชาติทางทะเลนั้น	 กระท�าได้ยาก	 และต้อง
ใช้ระยะเวลาในการด�าเนินการมาก	 จึงสมควร
ด�าเนินการจัดตั้งหน่วยงานรักษาผลประโยชน์
ของชาติทางทะเลลักษณะของหน่วยเฉพาะกิจ
เช่นเดียวกับ	 กองอ�านวยการรักษาความมั่นคง
ภายใน	 (กอ.รมน.)	 โดยจัดท�าเป็นค�าสั่งส�านัก
นายกรัฐมนตรี	 ทั้งนี้โดยอาศัยอ�านาจตาม	 พระ
ราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน	 พ.ศ.
2534	 มาตรา	 9	 ซึ่งเป็นกฎหมายฝ่ายบริหารที่
ให้อ�านาจนายกรัฐมนตรีในการจัดตั้งหน่วยงาน	
และก�าหนดอ�านาจหน้าที่	 รวมทั้งความสัมพันธ์
ภายในองค์กรของรัฐ	 โดยจะมีอ�านาจก�ากับดูแล
ในระหว่างหวัหน้าส่วนราชการด้วยกนั	และบงัคบั
บัญชาในระหว่างเจ้าหน้าที่ภายในส่วนราชการ		
นั้น	 ๆ	 ไปพลางก่อน	 จนกว่าจะมีความพร้อมใน
การออกกฎหมายจัดตั้งและรองรับอ�านาจหน้าที่
ของหน่วยงาน	 ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ในทาง
อ้อมในอันที่จะได้มีการทดสอบประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของหน่วยงานตามรูปแบบที่ได้จัด
ครั้งนี้	นอกจากนี้ยังอาจมีการศึกษาเพิ่มเติมจนได้
รปูแบบทีเ่หมาะสมยิง่ขึน้แล้วแต่กรณอีกีด้วย	จาก
นัน้จงึจะด�าเนนิการออกกฎหมายทัง้ในส่วนทีเ่กีย่ว
กับการจัดตั้งหน่วยงานและกฎหมายที่ให้อ�านาจ

ของหน่วยงานในการบังคับใช้กฎหมายทางทะเล
กับพลเรือนไปในคราวเดียวกันต่อไป	
	 	 	 	 ข้อเสียของการตั้งหน่วยงานรักษา
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเลโดยอาศัยค�าสั่ง
ส�านักนายกรัฐมนตรี	คือ	เป็นการจัดตั้งหน่วยงาน
ในลักษณะที่ไม่มีกฎหมายรองรับ	 ซึ่งจะเป็นการ
ง่ายที่จะถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลง	 หรือยกเลิกใน
อนาคต	นอกจากนีใ้นส่วนของอ�านาจในการบงัคบั
ใช้กฎหมายกับพลเรือนนั้น	ก็จะไม่มีความแน่นอน
ชัดเจน	 และไม่มีความพอเพียงของอ�านาจ	 รวม
ทั้งการขาดกฎหมายที่ทันสมัย	 เพื่อตอบสนองต่อ
ลักษณะการกระท�าผิดที่เป็นภัยและสิ่งท้าทายที่
เกดิขึน้ในยคุปัจจบุนัและอนาคตทีไ่ม่อาจหลกีเลีย่ง
ได้	เช่น	ปัญหาการรกัษาสิง่แวดล้อมทางทะเล	การ
ก่อการร้ายทางทะเล	 อาชญากรรมข้ามชาติ	 การ
ท�าประมงโดยผิดกฎหมายในทะเลหลวง	 รวมทั้ง
กฎหมายในการรกัษาสทิธขิองไทยในเขตทางทะเล
นอกเขตที่ไทยมีอ�านาจอธิปไตย	เป็นต้น	
	 	 	 	 แต่อย่างไรกต็าม	วธิกีารจดัตัง้โดยค�า
สั่งส�านักนายกรัฐมนตรีนี้	 ก็ยังคาดว่าจะสามารถ
แก้ปัญหาของการขาดการประสานงานระหว่าง
หน่วยงานได้ในระดับที่น่าพอใจ	ส่วนปัญหาความ
ไม่พอเพียงของอ�านาจหน้าที่นั้น	 ก็อาจแก้ไขโดย
การให้หน่วยงานที่รับผิดชอบกฎหมายที่ตนเอง
รักษาการได้จัดท�าค�าสั่งหรือหนังสือมอบอ�านาจ	
หรือแต่งตั้งให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้น
ใหม่นั้นเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายที่ตนยึดถือ
ด้วย	ตามที่กฎหมายจะเปิดช่องอนุญาตให้กระท�า
ได้	 นอกจากนี้หากพิจารณาถึงอ�านาจหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ทหารเรือ	 แต่เพียงหน่วยงานเดียว	 ก็
อาจกล่าวได้ว่า	 ล�าพังอ�านาจตามกฎหมายให้
อ�านาจทหารเรือที่เป็นกฎหมายภายในประเทศ
รวม	 28	 ฉบับ	 โดยเฉพาะพระราชบัญญัติ	 เรือ
ไทย	พ.ศ.2481	 เพียงฉบับเดียวก็ได้ให้อ�านาจเจ้า
หน้าทีท่หารเรอืไว้อย่างกว้างขวาง	โดยให้เจ้าหน้าที่

ทหารเรอืเป็นพนกังานฝ่ายปกครองหรอืต�ารวจชัน้
ผูใ้หญ่	มอี�านาจหน้าทีเ่สมอืนเป็นเจ้าหน้าทีต่�ารวจ
ในทะเล	 ในการขึ้นตรวจเรือและจับกุมผู้ระท�าผิด
อาญาทั้งปวงที่เกิดขึ้นบนเรือไทยได้	

สมควรที่จะให้มีการแก้ปัญหาโดยการออกกฎหมาย
เพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติ เป็นกฎหมายฉบับเดียว 

ที่รวมหน่วยงานที่มีอ�านาจหน้าที่ในรักษาผลประโยชน์ของชาติทาง
ทะเลเป็นหน่วยงานเดียวกัน

	 	 	 	 นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ทหารเรือยัง 
มีสิทธิตามกฎหมายระหว่างประเทศ	 อันได้แก่	
อนุสัญญากรุงเจนีวาว่าด้วยกฎหมายทะเล	 ค.ศ.
1958	 และอนุสัญญาสหประชาชาติว ่าด ้วย
กฎหมายทะเล	 ค.ศ.1982	ที่ให้สิทธิเรือรบในการ
ใช้สิทธิขึ้นตรวจเยี่ยมและไล่ติดตามติดพันเรือ
ต่างชาติที่กระท�าผิดกฎหมายของรัฐชายฝั่งแล้ว
หลบหนีเพื่อให้พ้นการจับกุม	ดังนั้นหาก	กองทัพ
เรือ	เป็นหน่วยงานหลักในการด�าเนินการ	หรือจะ
ด�าเนินการโดยล�าพังเพียงหน่วยเดียว	 ก็จะมีขีด
ความสามารถและอ�านาจตามกฎหมายทีพ่อเพยีง
ต่อการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลใน
ระดับที่น่าพอใจได้เช่นเดียวกัน	 ถ้ามีการสั่งการ
หรอืมอบนโยบายให้มกีารปฏบิตัอิย่างจรงิจงั	รวม
ทั้งหากผู้รักษาการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้มี
การมอบอ�านาจให้กับเจ้าหน้าที่ทหารเรือหรือซึ่ง
กันและกันตามที่กฎหมายเปิดช่องไว้	 ก็จะท�าให้
บังเกิดผลในเชิงบวกเพิ่มมากยิ่งขึ้น	 ส่วนพันธะ
กรณีของไทยตามกฎหมายระหว่างประเทศที่อาจ
ผูกพันไทยให้ต้องออกกฎหมายภายในรองรับใน
อนาคตนัน้	กน่็าจะไม่ใช่ปัญหาทีม่คีวามส�าคญัมากนกั
ในสภาวการณ์ปัจจบุนั	 เนือ่งจากเป็นเรือ่งในอนาคต	
และยังมีเวลาเพียงพอที่จะเตรียมการได้ทัน


