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บทคัดย่อ
บทความนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งศึกษาถึงกฎหมายการวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเล ตามอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 รวมทัง้ กฎหมายของประเทศไทยทีเ่ กีย่ วข้องกับการส่งเสริมและ
อนุญาตให้เข้าท�ำการวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลภายใต้เขตอ�ำนาจแห่งชาติของรัฐ กล่าวคือ ในทะเลอาณาเขต
เขตเศรษฐกิจจ�ำเพาะ และเขตไหล่ทวีป เพือ่ ให้ทราบถึงกรอบของกฎหมายและการด�ำเนินงานของประเทศไทย
ตามอนุสญั ญาฯ ในเรือ่ งดังกล่าว รวมทัง้ วิเคราะห์ปญั หาอุปสรรคทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ เสนอแนะแนวทางทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ ไป
จากการศึกษาพบว่า ตามที่ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันเข้าเป็นรัฐภาคีแห่งอนุสัญญาสหประชาชาติ
ว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 แล้วนัน้ พันธกรณีแห่งอนุสญ
ั ญาฯ ได้ผกู พันให้ประเทศไทยต้องปฏิบตั ติ ามในฐานะ
รัฐภาคี โดยที่ประเทศไทยต้องด�ำเนินการอนุวัติการกฎหมายภายในเพื่อให้มีความสอดคล้องและรองรับ
กับพันธกรณีแห่งอนุสัญญาดังกล่าว ดังนี้ ตามที่กฎหมายการวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลนั้น ได้ถูกบัญญัติไว้
ในภาคที่ 13 แห่งอนุสัญญาฯ ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงกฎหมายของประเทศไทยแล้ว ในประเด็นเรื่องการส่งเสริม
และอนุญาตให้เข้าท�ำการวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลภายใต้เขตอ�ำนาจแห่งชาติของรัฐนั้น ถือว่ายังไม่มี
ความก้าวหน้าเท่าที่ควร เนื่องจากมีปัญหาและอุปสรรคในการด�ำเนินงานหลายประการ ได้แก่ 1) ขาดการผลัก
ดันจากรัฐบาล 2) ด้านการอนุวัติการกฎหมาย และการด�ำเนินงานของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 3) ด้านหน่วย
1
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งานที่เกี่ยวข้อง และ 4) ด้านการบูรณาการความร่วมมือ ทั้งที่การวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลเป็นกิจกรรม
ทางทะเลที่สามารถสร้างผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล และมีบทบาทต่อการพัฒนาประเทศอย่างยิ่ง ดังนี้
ประเทศไทยจึงควรต้องเร่งด�ำเนินการและพัฒนาระบบการบริหารจัดการในเรื่องที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การด�ำเนิน
งานในเรื่องดังกล่าวของประเทศไทยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้อนุสัญญาฯ
ค�ำส�ำคัญ: ประเทศไทย; การส่งเสริมและอนุญาต; การวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเล; เขตอ�ำนาจแห่งชาติของรัฐ;
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982
Abstract
This article aims to study laws relating to marine scientific research according to
United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS) as well as Thai legislation
relating to promotion and authorize of marine scientific research activities under national
jurisdiction including territorial sea, exclusive economic zone and continental shelf zone.
The ultimate purpose is to identify Thai legal framework and administration to comply with the
UNCLOS. Another objective is to analyze related obstacles and hence to identify recommendations.
Results show that; Thailand is ratified to UNCLOS. Thailand has to comply its obligations
as a state member, to implementation of state law in accordance and accommodating the
obligations of the convention. Marine scientific research is provided in PART XIII of the UNCLOS.
However, there are little progress of Thai laws relating to the promotion and authorize of marine
scientific research activities under national jurisdiction due to multiple problems and obstacle;
1) Lack of government support, 2) Law Implementation and conduct of the relevant committees,
3) Relating agencies and 4) Lack of collaboration. Marine science research is an important sea
activity that can yield national sea interests as well as contribute to the national development.
As a result, Thailand should accelerate the legal amendments as well as improve related
administrative systems so as to achieve efficiency and effectiveness of the UNCLOS.
Keywords: Thailand; Promotion and Authorize; Marine Scientific Research; National
Jurisdiction; United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS)
1. บทน�ำ
ตามที่มนุษย์ได้เรียนรู้การใช้ประโยชน์จากทะเลในการด�ำรงชีวิตมาอย่างยาวนาน ตั้งแต่โบราณกาล
จนถึงปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นด้านโภชนาการ ด้านการคมนาคมและการขนส่ง ด้านแหล่งที่อยู่อาศัย รวมถึง
ด้านเศรษฐกิจ ซึง่ ทะเลมีพนื้ ทีค่ รอบคลุม 3 ใน 4 ส่วนของโลก โดยคิดเป็นร้อยละ 97 ของปริมาณนำ�้ ทัง้ หมดบนโลก
ดังนั้นการด�ำรงชีวิตของประชากรจึงล้วนต่างพึ่งพาอาศัยความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลและชายฝั่ง
ดังปรากฏข้อมูลว่าทะเลเป็นแหล่งอาหารโปรตีนขนาดใหญ่ที่สุดของโลก ซึ่งมีราคาถูกกว่าโปรตีนชนิดอื่นบนบก
และมีประโยชน์อย่างยิ่งแก่ประเทศที่ยากจน นอกจากนี้ ทะเลยังช่วยลดผลกระทบจากปรากฏการณ์โลกร้อน
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โดยการดู ด ซั บ ก๊ า ซคาร์ บ อนไดออกไซด์ ที่ เ กิ ด จากพฤติ ก รรมของมนุ ษ ย์ เ อาไว้ ถึ ง ร้ อ ยละ 30 เป็ น ต้ น 3
อย่างไรก็ดี แม้มนุษย์เรียนรู้การใช้ประโยชน์จากทะเลมาอย่างยาวนานก็ตาม แต่ทะเลนั้นเป็นระบบนิเวศ
ทางธรรมชาติขนาดใหญ่ที่อุดมไปด้วยทรัพยากรที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต โครงสร้างของทะเลประกอบไปด้วยผิวน�้ำ
ท้องทะเล ห้วงน�้ำ พื้นดินท้องทะเล ดินใต้ผิวดิน ชั้นบรรยากาศเหนือผิวน�้ำ ซึ่งภายในท้องทะเลหนาแน่นไปด้วย
คลื่นเสียง ความดันและความหลากหลายทางชีวภาพของท้องทะเล ดังนั้นการศึกษาและการใช้ประโยชน์
จากทะเลจึงจ�ำเป็นต้องใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในแขนงวิชาต่าง ๆ เข้ามาเกี่ยวข้องได้แก่ สมุทรศาสตร์ชีวภาพ
สมุทรศาสตร์เคมี สมุทรศาสตร์ฟสิ กิ ส์ สมุทรศาสตร์ธรณี สมุทรศาสตร์อตุ นุ ยิ ม และรวมถึงอุทกศาสตร์ เพือ่ ท�ำการ
ศึกษาทะเล ที่เรียกว่า การวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเล (Marine Scientific Reserch)4
โดยกฎหมายการวิจยั วิทยาศาสตร์ทางทะเล ได้ถกู บัญญัตไิ ว้ในภาคที่ 13 แห่งอนุสญ
ั ญาสหประชาชาติ
ว่าด้วยกฎหมายทะเล 1982 (ซึ่งต่อไปผู้เขียนจะขอใช้ค�ำว่าอนุสัญญาฯ 1982) ซึ่งถือว่าเป็นกฎหมายฉบับแรก
ของโลกที่บัญญัติหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลไว้เป็นการเฉพาะ5 โดยเจตนารมณ์แห่ง
กฎหมายนั้นเพื่อส่งเสริมให้มีการท�ำวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลในทางระหว่างประเทศ ซึ่งกฎหมายได้ก�ำหนด
ให้สิทธิแก่รัฐทั้งปวง รวมถึงองค์การระหว่างประเทศที่มีอ�ำนาจสามารถเข้าท�ำการวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเล
ในพื้นที่ทางทะเลต่าง ๆ ทั้งภายใต้เขตอ�ำนาจแห่งชาติของรัฐ และนอกเขตอ�ำนาจแห่งชาติของรัฐ โดยค�ำนึงถึง
ผลประโยชน์ของประเทศที่ด้อยพัฒนา และก�ำลังพัฒนาเป็นส�ำคัญ6 เพื่อเอื้ออ�ำนวยให้มีการท�ำวิจัยวิทยาศาสตร์
ทางทะเลอย่างแพร่หลายและเป็นประโยชน์ต่อสังคมระหว่างประเทศ
เมื่อกล่าวถึงประเทศไทยนั้น ได้มีการลงนามในอนุสัญญาฯ 1982 เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2525
และได้ให้สัตยาบันเป็นรัฐภาคีแห่งอนุสัญญาฯ 1982 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ดังนั้นประเทศไทย
ในฐานะรัฐภาคีต้องปฏิบัติตามพันธกรณีแห่งอนุสัญญาฯ 1982 กล่าวคือ ประเทศไทยต้องด�ำเนินการอนุวัติการ
กฎหมายภายใน โดยการตรากฎหมายหรือปรับแก้ไขกฎหมายภายใน เพื่อให้มีความสอดคล้องและรองรับ
กับพันธกรณีแห่งอนุสัญญาดังกล่าว อีกทั้งต้องด�ำเนินการบริหารจัดการผลประโยชน์ทางทะเลที่เชื่อมโยง
สอดคล้อง และสัมพันธ์ซึ่งกันและกันใน 3 ระดับ คือ ทั้งในระดับท้องถิ่น (Local Level) ระดับประเทศ
(National Level) และระดับระหว่างประเทศ (International Level)7
แม้ว่าปัจจุบันการวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลได้เป็นที่แพร่หลายในทางระหว่างประเทศแล้วก็ตาม
แต่ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาถึงกฎหมายภายในประเทศไทยแล้ว โดยเฉพาะในแง่ขอบเขตของการส่งเสริมและอนุญาต
ให้เข้าท�ำการวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลภายใต้เขตอ�ำนาจแห่งชาติของรัฐนั้น ยังไม่มีความก้าวหน้าเท่าที่ควร
เนื่องจากพบปัญหาและอุปสรรคหลายประการ ได้แก่ 1) ขาดการผลักดันจากรัฐบาล 2) ด้านการอนุวัติการ
กฎหมาย และการด�ำเนินงานของคณะกรรมการทีเ่ กีย่ วข้อง 3) ด้านหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง และ 4) ด้านการบูรณาการ
ความร่วมมือ ทัง้ ทีก่ ารวิจยั วิทยาศาสตร์ทางทะเลเป็นกิจกรรมทางทะเลทีส่ ามารถสร้างผลประโยชน์แห่งชาติทาง
ทะเล และมีบทบาทต่อการพัฒนาประเทศชาติอย่างยิ่ง
Phadermsak Jarayaphan, Sarun Petpirun and Komol Jirachaisuthikul, National Interests at Sea Situations and Proposals
(Bangkok: Fund Office Research Support, 2013), 12. [In Thai]
4
Chaichan Mahasat, Marine Science on Marine Surveys (Bangkok: Mass, 2007), 17. [In Thai]
5
Andreyev E. P., The Legal Regime of Marine Scientific Research (n.p.: I. P. Blishenko, 1986), 55.
6
Tim Daniel, “Legal Aspects of Marine Scientific Research (MSR) and Part XIII of the UN Convention on the
Law of the Sea (UNCLOS),” ABLOS Conference, Monaco, October 10, 2005, 12.
7
Soparat Jarusombat, United Nations Convention on the Law of the Sea (1982), and Its Implementation in Thailand
(Research Report) (Bangkok: Thammasat University Press, 2014), 27-28. [In Thai]
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จากเหตุผลดังกล่าว จึงเป็นที่มาของการศึกษาในเรื่องนี้ โดยบทความฉบับนี้ได้นี้มุ่งศึกษาถึงกฎหมาย
การวิจยั วิทยาศาสตร์ทางทะเล ของภาคที่ 13 แห่งอนุสญ
ั ญาฯ 1982 รวมทัง้ กฎหมายของประเทศไทยทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการส่งเสริมและอนุญาตให้เข้าท�ำการวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลภายใต้เขตอ�ำนาจแห่งชาติของรัฐ กล่าวคือ
ในทะเลอาณาเขต เขตเศรษฐกิจจ�ำเพาะ และเขตไหล่ทวีป เพือ่ ให้ทราบถึงกรอบของกฎหมายและการด�ำเนินงาน
ของประเทศไทยในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการด�ำเนินงานของประเทศไทย
อันน�ำมาสู่ข้อเสนอแนะและแนวทางที่เป็นประโยชน์ตามพันธกรณีแห่งอนุสัญญาฯ 1982 ในที่สุด
2. ลักษณะและสาขาของการวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเล
ตามที่ทะเลเป็นทรัพยากรที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ ดังนั้นการท�ำวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเล
ต้องด�ำเนินการโดยบุคลากรและหน่วยงานที่มีความรู้และช�ำนาญการด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเลโดยเฉพาะ
โดยวิทยาศาสตร์ที่น�ำมาศึกษาทะเลนี้ จะอยู่ในรูปแบบสหสาขาไม่ว่าจะเป็นด้านฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ธรณีวิทยา
และอุตนุ ยิ มวิทยามาประยุกต์ใช้ หรือทีเ่ รียกว่าวิทยาศาสตร์ทางทะเล (Marine Science)8 เพือ่ ให้เกิดความเข้าใจ
ต่อระบบนิเวศทางทะเลได้อย่างลุม่ ลึก โดยวัตถุประสงค์ของการวิจยั วิทยาศาสตร์ทางทะเลนัน้ คือ เพือ่ สังเกตการณ์
และอธิบายความหลากหลายทางชีวภาพ ปรากฏการณ์และการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติของทะเล รวมถึง
เพื่อแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลอย่างสมเหตุสมผล การจัดการทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล
อย่ า งยั่ ง ยื น อี ก ทั้ ง ในด้ า นการสงวนและคุ ้ ม ครองสิ่ ง แวดล้ อ มทางทะเล ด้ า นความปลอดภั ย ต่ อ เส้ น ทาง
การเดินเรือและจากภัยธรรมชาติทางทะเล ด้านโภชนาการและยารักษาโรค รวมถึงด้านการใช้ทะเลเพื่อ
การทหารอีกด้วย โดยการวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลนั้น มีความสัมพันธ์กับวิทยาศาสตร์ในกระบวนการ
ทางเทคนิค ดังนั้น จึงมีขอบเขตการศึกษาและการวิจัยเป็น 5 สาขา9 คือ
2.1 สมุทรศาสตร์ชีวภาพ (Biological Oceanography)
เป็นการศึกษาและวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ทางทะเล ไม่ว่าจะเป็น
สัตว์น�้ำ ปะการัง และพืชต่าง ๆ, ความสัมพันธ์กันในระบบนิเวศ, การศึกษาชนิดพันธุ์ของปะการัง เป็นต้น
2.2 สมุทรศาสตร์เคมี (Chemical Oceanography)
เป็นการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับองค์ประกอบทางเคมีของน�้ำทะเล, ความสัมพันธ์ของหินและ
แร่ต่าง ๆ ที่มีต่อคุณสมบัติทางเคมีของน�้ำทะเล, ปฏิกิริยาทางเคมีที่เกิดขึ้นระหว่างน�้ำทะเลกับอากาศ เป็นต้น
2.3 สมุทรศาสตร์ฟิสิกส์ หรือสมุทรศาสตร์กายภาพ (Physical Oceanography)
เป็นการศึกษาและวิจัยถึงคุณสมบัติทางกายภาพทางธรรมชาติและปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในทะเล
หรือมหาสมุทรโดยใช้กระบวนการทางฟิสิกส์ เช่น หลักการความโน้มถ่วง, พลังงานแม่เหล็ก เป็นต้น
2.4 สมุทรศาสตร์ธรณี (Geological Oceanography)
สมุทรศาสตร์ธรณีแบ่งออกเป็นธรณีวิทยาทางทะเลและธรณีทางฟิสิกส์ ซึ่งเป็นการศึกษาและ
วิจัยเกี่ยวกับลักษณะของพื้นมหาสมุทรโดยใช้กระบวนการทางธรณีวิทยา เช่น การศึกษาโครงสร้างและ
ส่วนประกอบของพื้นทะเลและมหาสมุทร, การศึกษาการกระจายของแร่ธาตุต่าง ๆ เป็นต้น
2.5 สมุทรศาสตร์อุตุนิยม (Meteorological Oceanography)
เป็นการศึกษาและวิจัยถึงความสัมพันธ์ระหว่างทะเลกับบรรยากาศ, ภูมิความชื้นในอากาศ,
ทิศทางความเร็วของลม, ชนิดและปริมาณเมฆฝน เป็นต้น ซึ่งสมุทรศาสตร์อุตุนิยมมีประโยชน์อย่างมากต่อ
การเดินเรือและความปลอดภัยระหว่างการวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเล
Odessa Streete D. “Maritime Zone (Marine Scientific Research) Regulations IMO,” last modified 2017, accessed
March 12, 2020, https://www.imli.org/wp-content/uploads/2021/03/Donnette-Odessa-Streete.pdf/
9
Chaichan Mahasat, Marine Science on Marine Surveys, 12-15. [In Thai]
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อย่างไรก็ตาม การศึกษาวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเล มิใช่เพียงแต่การที่มีนักวิทยาศาสตร์เป็นกลุ่ม
คณะเดินทางไปส�ำรวจวิจัยเท่านั้น แต่ยังจ�ำเป็นต้องใช้เรือที่ติดตั้งอุปกรณ์ สารเคมี ระบบโทรคมนาคม สิ่งติดตั้ง
และสิง่ ก่อสร้างทีท่ นั สมัย และใช้คนประจ�ำเรือ ผูช้ ว่ ยนักวิจยั ทีม่ คี วามรูค้ วามช�ำนาญในด้านวิทยาศาสตร์แขนงต่าง ๆ
รวมถึงผู้ประสานงานกับรัฐชายฝั่ง เพื่อให้การท�ำวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลสามารถด�ำเนินการโดยราบรื่น
มีประสิทธิภาพ และที่ส�ำคัญคือเพื่อให้บรรลุผลของโครงการวิจัย (Achieved the Purpose the Research
Project)10 จนน�ำมาสู่ความส�ำเร็จของโครงการวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลในที่สุด
3. กรอบกฎหมายการวิจยั วิทยาศาสตร์ทางทะเลตามอนุสญ
ั ญาสหประชาชาติวา่ ด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982
กฎหมายการวิจยั วิทยาศาสตร์ทางทะเลได้ถกู บัญญัตไิ ว้ในภาคที่ 13 แห่งอนุสญ
ั ญาฯ 1982 ซึง่ มีทงั้ หมด
6 ตอน ประกอบไปด้วยข้อกฎหมาย ข้อที่ 238 ถึงข้อที่ 265 จากการศึกษาผู้เขียนพบว่า เนื้อหาแห่งกฎหมาย
มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ส่งเสริมให้มกี ารทําวิจยั วิทยาศาสตร์ทางทะเล โดยกฎหมายได้กาํ หนดให้สทิ ธิแก่รฐั และองค์การ
ระหว่างประเทศที่มีอํานาจสามารถเข้าท�ำการวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลได้ในพื้นที่ทางทะเลต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น
ภายใต้เขตอํานาจแห่งชาติของรัฐ หรือนอกเขตอํานาจแห่งชาติของรัฐก็ตาม แต่ในขณะเดียวกันได้กําหนดให้
สิทธิและอํานาจแก่รัฐชายฝั่งไว้ด้วยเช่นกัน จึงกล่าวได้ว่าอนุสัญญาฯ 1982 นี้ ถือเป็นกฎหมายแม่บทฉบับแรก
ในทางระหว่างประเทศ ที่บัญญัติถึงกฎหมายการวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลไว้อย่างสมบูรณ์และชัดเจนที่สุด
ในปัจจุบัน โดยเนื้อหาของกฎหมายมีการก�ำหนดกรอบไว้เป็นการทั่วไป (General) เพื่อให้สามารถพิจารณา
ร่วมกับภาคอื่น ๆ ในอนุสัญญาฯ 1982 และอนุสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้โดยง่าย ซึ่งจะท�ำให้เกิดความสมบูรณ์
ในเนื้อหาบทบัญญัติแห่งอนุสัญญาฯ 1982 มากยิ่งขึ้น อีกทั้งเพื่อให้รัฐภาคีทั้งหลายสามารถน�ำไปปรับใช้ภายใน
รัฐของตนได้อย่างไม่ยุ่งยากมากนัก11
ในหัวข้อนี้ จะขอมุ่งศึกษาถึงกรอบกฎหมายการวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลตามอนุสัญญาฯ 1982
ในประเด็นด้านการส่งเสริมให้สทิ ธิแก่รฐั และองค์การระหว่างประเทศทีม่ อี าํ นาจ สามารถเข้าท�ำการวิจยั วิทยาศาสตร์
ทางทะเลภายใต้เขตอํานาจแห่งชาติของรัฐ ดังนี้
3.1 ค�ำนิยาม
เมื่อทําการศึกษากฎหมายการทําวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลในภาคที่ 13 แห่งอนุสัญญาฯ 1982
นัน้ เป็นทีช่ ดั เจนว่าไม่มกี ารบัญญัตถิ งึ คาํ นิยามของการวิจยั วิทยาศาสตร์ทางทะเลไว้แต่อย่างใด โดยเจตนารมณ์
ของผูร้ า่ งกฎหมายไม่ได้ให้ความส�ำคัญกับค�ำนิยามของการวิจยั วิทยาศาสตร์ทางทะเลมากนัก เนือ่ งจากเห็นว่าเป็น
คําที่มีความหมายชัดเจนอยู่ในตนเองอยู่แล้ว กล่าวคือ การวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเล เป็นกิจกรรมการสํารวจ
การทดลองหรือการศึกษาระบบนิเวศทางทะเลโดยอาศัยหลักการทางวิทยาศาสตร์ ดังนั้นการวิจัยวิทยาศาสตร์
ทางทะเลจึงมีความเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมทางทะเลโดยตรง ซึ่งสิ่งแวดล้อมทางทะเลนั้นครอบคลุมถึงผิวน�้ำ
พืน้ ดิน ชัน้ ใต้ผวิ ดิน ก้นทะเลลึกบรรยากาศเหนือท้องทะเล รวมถึงปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของทะเล ดังนัน้
การทําวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลจึงถือว่าเป็นการสํารวจทางวิทยาศาสตร์ โดยมีสิ่งแวดล้อมทางทะเลเป็น
วัตถุประสงค์ของการวิจยั นัน้ เอง12
3.2 ขอบเขตของบทบัญญัตทิ วั่ ไป และวัตถุประสงค์ของการท�ำวิจยั วิทยาศาสตร์ทางทะเล
ภาคที่ 13 แห่งอนุสญ
ั ญาฯ 1982 มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ส่งเสริมให้มกี ารท�ำวิจยั วิทยาศาสตร์ทางทะเล
ได้อย่างกว้างขวางในทุกพืน้ ทีท่ างทะเล แต่อย่างไรก็ตาม สิทธิดงั กล่าวเป็นสิทธิทมี่ เี งือ่ นไข กล่าวคือ การท�ำวิจยั
Nipihcha Phoowatpiboon, “Direction for Thailanf’ s Implementaion of the Unclos 1982 Convention Concerning
Marine Scientific Research,” (Master’s thesis, Faculty of Law, Chulalongkorn University, 2012), 13-16. [In Thai]
11
Alfred H. A. Soon, Marine Scientific Research and the Law of the Sea 1982 (Cambridge, United Kingdom: Cambridge
University Press, 2009), 20-21.
12
Tim Daniel, “Legal Aspects of Marine Scientific Research (MSR) and Part XIII of the UN Convention on the
Law of the Sea (UNCLOS),” 35.
10

หน้า 22

ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2564 (vol. 9 no. 1 January - June 2021)

วิทยาศาสตร์ทางทะเลถูกจ�ำกัดภายใต้ขอ้ บังคับแห่งอนุสญ
ั ญาฯ 1982 เพือ่ ป้องกันไม่ให้มกี ารท�ำวิจยั วิทยาศาสตร์
ทางทะเลอย่างเกินขอบเขต ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเลให้เสื่อมโทรม อีกทั้งต้องเคารพและค�ำนึงถึง
สิทธิและอ�ำนาจของรัฐชายฝัง่ และรวมไปถึงสิทธิและหน้าทีข่ องรัฐอืน่ ทีพ่ งึ มี13 ซึง่ ปรากฏในตอนที่ 1 ของภาคที่ 13
แห่งอนุสญ
ั ญาฯ 1982 ประกอบด้วยข้อที่ 238 ถึงข้อที่ 241 โดยมีสาระส�ำคัญกล่าวคือ
		 1) การท�ำวิจยั วิทยาศาสตร์ทางทะเลต้องมีวตั ถุประสงค์เพือ่ การสันติ14 กล่าวคือ ไม่มวี ตั ถุประสงค์
ทางการทหาร และไม่ทาํ ลายสิง่ แวดล้อมทางทะเลของรัฐชายฝัง่ รวมถึงไม่แสวงหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ อีกทัง้
มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ของสิ่งแวดล้อมทางทะเลต่อมวลมนุษยชาติ และแบ่งปันผลประโยชน์โดยผ่าน
ความตกลงร่วมกัน
		 2) การท�ำวิจยั วิทยาศาสตร์ทางทะเลต้องเป็นไปตามวิธแี ละปัจจัยทางวิทยาศาสตร์ ระเบียบ ข้อบังคับ
ทีส่ อดคล้องกับอนุสญ
ั ญาฯ 1982 ตลอดจนข้อบังคับส�ำหรับการคุม้ ครองและรักษาสิง่ แวดล้อมทางทะเล15
		 3) การท�ำวิจยั วิทยาศาสตร์ทางทะเลต้องไม่เป็นรบกวนต่อการใช้ทะเลโดยชอบธรรมอืน่ ๆ ทีส่ อดคล้อง
กับอนุสญ
ั ญาฯ 198216 เช่น สิทธิการผ่านโดยสุจริต เป็นต้น
		 4) การท�ำวิจยั วิทยาศาสตร์ทางทะเลไม่กอ่ ให้เกิดสิทธิพนื้ ฐานทางกฎหมาย17 เหตุผลนัน้ เพือ่ เป็นการ
เคารพอ�ำนาจของรัฐชายฝัง่ เหนือทะเลอาณาเขต รวมถึงสิทธิอธิปไตยเหนือเขตเศรษฐกิจจ�ำเพาะและเขตไหล่ทวีป
ของรัฐชายฝั่ง ดังนั้นจึงไม่มีรัฐใดหรือองค์การระหว่างประเทศที่มีอ�ำนาจใดสามารถอ้างสิทธิเหนือทรัพยากร
ทางธรรมชาติจากการท�ำวิจยั วิทยาศาสตร์ทางทะเลภายใต้เขตอ�ำนาจแห่งชาติของรัฐชายฝัง่ ได้ และรวมถึงไม่สามารถ
กล่าวอ้างเขตอ�ำนาจเหนืออุปกรณ์ สิ่งติดตั้ง หรือเกาะเทียมในดังกล่าวได้ด้วยเช่นกัน
3.3 ขอบเขตของการท�ำและการส่งเสริมการวิจยั วิทยาศาสตร์ทางทะเลภายใต้เขตอ�ำนาจแห่งชาติของรัฐ
เมื่อกล่าวถึงการท�ำและการส่งเสริมการวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลภายใต้เขตอ�ำนาจแห่งชาติ
ของรัฐนัน้ ได้แก่ ทะเลอาณาเขต เขตเศรษฐกิจจ�ำเพาะ และเขตไหล่ทวีป ซึ่งปรากฏในตอนที่ 3 แห่งอนุสัญญาฯ
1982 ประกอบไปด้วยข้อที่ 245 ถึงข้อที่ 257 โดยมีสาระส�ำคัญกล่าวคือ
		 1) การทําวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลในทะเลอาณาเขต
		
ในพืน้ ทีท่ ะเลอาณาเขตนัน้ รัฐชายฝัง่ มีอาํ นาจอธิปไตยโดยสมบูรณ์ (Sovereignty) การทาํ วิจยั
วิทยาศาสตร์ทางทะเลจึงต้องเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และเงื่อนไขของรัฐชายฝั่งอย่างเคร่งครัด
		
- การทําวิจยั วิทยาศาสตร์ทางทะเลในทะเลอาณาเขตต้องได้รบั ความยินยอมจากรัฐชายชายฝัง่
โดย“ชัดแจ้ง” เท่านั้น18 ซึ่งความยินยอมโดยชัดแจ้งนั้น ต้องมีการสื่อสารเป็นทางการ เช่น หน่วยงานของรัฐบาล
ได้แจ้งผ่านเป็นหนังสือ หรืออาจทําการแถลงการณ์ แต่ต้องเป็นข้อความที่ชัดเจน ไม่ใช่ในลักษณะข้อความ
สันนิษฐานหรือข้อความคลุมเครือ
		
- โดยหากรัฐชายฝั่งได้อนุญาตให้ด�ำเนินโครงการวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเล รัฐชายฝั่ง
สามารถกําหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วยได้ ซึ่งจะเป็นไปตามกฎหมายภายในของรัฐชายฝั่ง โดยรัฐอื่นและ
องค์การระหว่างประเทศที่มีอ�ำนาจต้องปฏิบัติตามโดยอย่างเคร่งครัด19
United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982), Article 238.
lbids., Article 240.
15
lbids.
16
lbids.
17
lbids., Article 241.
18
lbids., Article 245.
19
lbids.
13
14
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		 2) การท�ำวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลในเขตเศรษฐกิจจําเพาะ และเขตไหล่ทวีป
		
ในพืน้ ทีเ่ ขตเศรษฐกิจจําเพาะ และเขตไหล่ทวีปนัน้ เป็นพืน้ ทีภ่ ายใต้สทิ ธิอธิปไตย (Sovereign
Right) ซึ่งอ�ำนาจของรัฐชายฝั่งมีเพียงตามที่กฎหมายรับรองให้ ดังนั้นการทําวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลในเขต
เศรษฐกิจจําเพาะ และเขตไหล่ทวีปนั้น จะเป็นไปตามข้อบังคับของอนุสัญญาฯ 1982
		
- รัฐชายฝั่งเป็นผู้มีสิทธิออกกฎเกณฑ์ ข้อบังคับ และอนุญาตให้เข้าทําการวิจัยวิทยาศาสตร์
ทางทะเลตามเงื่อนไขและข้อก�ำหนดที่สอดคล้องอนุสัญญาฯ 198220
		
- ความยินยอมของรัฐชายฝัง่ ให้เข้าท�ำการวิจยั วิทยาศาสตร์ทางทะเลในเขตเศรษฐกิจจําเพาะ
และเขตไหล่ทวีป มี 2 กรณี กล่าวคือ
		
1) กรณีแรก ความยินยอมโดยชัดแจ้ง ในกรณีเป็นพฤติการณ์ปกติ และการทําวิจยั วิทยาศาสตร์
ทางทะเลมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ความมุง่ ประสงค์ทางสันติ และเพือ่ เพิม่ พูนความรูท้ างวิทยาศาสตร์เกีย่ วกับสิง่ แวดล้อม
ทางทะเลเพื่อคุณประโยชน์ของมนุษยชาติทั้งปวง ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่กําหนดให้รัฐชายฝั่งต้องให้ความยินยอม
แต่อนุสัญญาฯ 1982 ไม่ได้กําหนดขอบเขตของสภาวการณ์ปกติว่าเป็นเช่นไร ดังนั้น ในเรื่องพฤติการณ์ถือเป็น
เรื่องภายในของแต่ละรัฐ ซึ่งต้องพิจารณาเป็นกรณี ๆ ไป โดยในกรณีที่มีข้อพิพาทเรื่องดินแดนระหว่างกัน
ก็ถือได้ว่าเป็นพฤติการณ์ที่ไม่ปกติ21
		
2) กรณีที่สอง ความยินยอมโดยปริยาย ถือเป็นความยินยอมโดยอัตโนมัติ ในกรณีที่เมื่อรัฐ
ชายฝั่งได้รับข้อมูลในโครงการวิจัยจากรัฐและองค์การระหว่างประเทศที่มีอํานาจแล้ว รัฐชายฝั่งต้องพิจารณา
ความยินยอมภายในเวลา 4 เดือนนับจากที่ได้รับข้อมูลในโครงการวิจัยดังกล่าวแล้ว ดังนั้นรัฐชายฝั่งต้องมี
การบอกกล่าวโดยชัดแจ้งถึงความยินยอมหรือปฏิเสธความยินยอม หากรัฐชายฝั่งไม่ทําการปฏิเสธหรือแสดง
คําคัดค้านใด ๆ ภายในเวลาดังกล่าวแล้ว ย่อมถือว่าเป็นความยินยอมโดยปริยายให้เข้าท�ำการวิจัยวิทยาศาสตร์
ทางทะเล โดยรัฐและองค์การระหว่างประเทศที่มีอํานาจสามารถเริ่มโครงการวิจัยได้ภายใน 6 เดือน นับจาก
ที่แจ้งข้อมูลในโครงการวิจัยดังกล่าวแก่รัฐชายฝั่ง22
3.4 การระงับชั่วคราว หรือการยุติการท�ำวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลตามอนุสัญญาฯ 1982
เมื่อรัฐชายฝั่งได้ให้ความยินยอมแก่โครงการวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลแล้ว ไม่ว่าจะเป็น
ความยินยอมโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายก็ตาม ดังนี้ อนุสญ
ั ญาฯ 1982 ไม่ตดั สิทธิรฐั ชายฝัง่ ทีจ่ ะระงับโครงการวิจยั
โดยชั่วคราว หรืออาจยุติโครงการวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเล หากโครงการวิจัยนั้นด�ำเนินการโดยไม่ชอบธรรม
ตามกฎหมาย หรือมีวิธีท�ำการวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลไม่เหมาะสมทางวิทยาศาสตร์ หรือไม่สอดคล้องต่อ
ข้อบังคับแห่งอนุสญ
ั ญาฯ 198223 เหตุทกี่ ฎหมายก�ำหนดให้มกี ารระงับโครงการวิจยั โดยชัว่ คราวนัน้ มีวตั ถุประสงค์
เพื่อไม่ให้รัฐชายฝั่งใช้อ�ำนาจสั่งให้ยุติโครงการวิจัยได้อย่างอ�ำเภอใจ ขณะเดียวกันเพื่อให้รัฐชายฝั่งใช้อ�ำนาจ
บังคับการท�ำวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลให้อยู่ภายในขอบเขตของกฎหมาย
เมื่ อ รั ฐ ชายฝั่งสั่ ง ให้ มี ก ารระงั บ ชั่ ว คราวหรื อ ยุ ติ ใ นโครงการวิ จั ย วิ ท ยาศาสตร์ ท างทะเล
รัฐและองค์การระหว่างประเทศที่มีอ�ำนาจต้องยุติในโครงการวิจัยดังกล่าวทันที และเรือวิจัยต้องไม่เคลื่อนย้าย
ออกจากพื้นที่ แต่ยังคงมีอิสระในการเดินเรือภายใต้บังคับกฎหมายข้อที่ 58 แห่งอนุสัญญาฯ 1982
lbids., Article 246.
Alfred H. A. Soon, Marine Scientific Research and the Law of the Sea 1982, 150-160.
22
United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982), Article 246 - Article 249 and Article 252.
23
lbids., Article 253.
20
21
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4. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลของประเทศไทย
ในเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลของประเทศไทยนั้น จะขอมุ่งศึกษา
ถึงกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับส่งเสริมและอนุญาตให้เข้าท�ำการวิจยั วิทยาศาสตร์ทางทะเลภายใต้เขตอ�ำนาจแห่งชาติ
ของรัฐ ได้แก่ ทะเลอาณาเขต เขตเศรษฐกิจจ�ำเพาะ และเขตไหล่ทวีป ดังจะกล่าวต่อไปนี้
4.1 การท�ำวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลในทะเลอาณาเขต
จากการศึกษาพบว่า ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายภายในที่เป็นรูปของพระราชบัญญัติที่ส่งเสริม
และสนับสนุนให้นักวิจัยต่างประเทศเข้าทําการวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลภายใต้เขตอํานาจของประเทศไทย
ซึ่งในเรื่องของการอนุญาตให้นักวิจัยชาวต่างประเทศสามารถเข้าทําการวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลนั้น ปรากฏ
อยู่ในกฎหมายลําดับรอง คือ ระเบียบสภาวิจัยแห่งชาติว่าด้วยการอนุญาตให้นักวิจัยชาวต่างประเทศเข้ามาทํา
การวิจยั ในประเทศไทย พ.ศ. 2550 (ต่อไปจะขอเรียกว่า ระเบียบสภาวิจยั ฯ พ.ศ. 2550) ซึง่ อยูภ่ ายใต้การกาํ กับดูแล
ของสภาวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยระเบียบดังกล่าวได้กําหนดขั้นตอนในการขออนุญาต รวมถึงขั้นตอนในระหว่าง
การด�ำเนินโครงการวิจัยจนเสร็จสิ้นโครงการวิจัย ดังนี้ มีการกําหนดขั้นตอนในการขออนุญาตเข้ามาทําโครงการ
วิจัยในประเทศไทย, การรายงานตัว, การชําระค่าประกัน, การส่งรายงานโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์, ขั้นตอน
ระหว่างการด�ำเนินโครงการวิจยั ในประเทศไทย, การขออนุญาตขยายระยะเวลาโครงการวิจยั และการยุตโิ ครงการ
วิจัย24 ซึ่งระเบียบนี้มีอ�ำนาจบังคับใช้เพียงแค่ทะเลอาณาเขต ดังนี้แล้ว ชาวต่างประเทศที่ประสงค์เข้าทําการ
วิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลในพื้นที่ทะเลอาณาเขตของประเทศไทย ต้องขออนุญาตตามแบบคําร้องที่สภาวิจัย
แห่งชาติ (วช.) กําหนด โดยขั้นตอนในการขออนุญาตเป็นไปตามระเบียบสภาวิจัยฯ พ.ศ. 2550
ทัง้ นี้ สภาวิจยั แห่งชาติ (วช.) เป็นเพียงหน่วยงานกลางทีท่ าํ หน้าทีส่ นับสนุนและส่งเสริมให้มกี ารทําวิจยั
เท่านัน้ ดังนัน้ ในการพิจารณาอนุญาตแก่โครงการวิจยั จาํ เป็นทีส่ ภาวิจยั แห่งชาติ (วช.) ต้องทาํ การประสานงานกับ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องต่าง ๆ เพือ่ พิจารณาว่าควรให้อนุญาตหรือไม่อย่างไร โดยเกณฑ์ในการพิจารณาอนุญาตนัน้ ยังไม่มี
กฎเกณฑ์ทชี่ ดั เจน ซึง่ การพิจารณาอนุญาตในปัจจุบนั ยึดถือแนวทางในโครงการวิจยั ครัง้ ก่อน ๆ ทีไ่ ด้เคยอนุญาตไปแล้ว
โดยระเบียบสภาวิจยั ฯ พ.ศ. 2550 เป็นข้อก�ำหนดทีพ่ จิ ารณาอนุญาตในกรณีทนี่ กั วิจยั ต่างประเทศ
ประสงค์เข้าทําการวิจยั ในประเทศไทยเท่านัน้ ไม่ได้มสี ภาพบังคับเกีย่ วกับทรัพยากรทีม่ ชี วี ติ หรือไม่มชี วี ติ รวมถึง
สิง่ แวดล้อมทางทะเลแต่อย่างใด ระเบียบดังกล่าวจึงเสมือนเป็นตัวเชือ่ มโยงกฎหมายอืน่ ดังนัน้ การท�ำวิจยั วิทยาศาสตร์
ทางทะเล จําเป็นต้องอาศัยข้อบังคับจากกฎหมายอืน่ ร่วมด้วย เช่น การคุม้ ครองสิง่ แวดล้อม การควบคุมอุปกรณ์
ซึง่ ประเทศไทยมีกฎหมายภายในทีเ่ กีย่ วกับทะเลมากกว่า 50 ฉบับ ดังนัน้ จึงเกิดความซำ�้ ซ้อนในการบังคับใช้กฎหมาย
อีกทัง้ ในการด�ำเนินงาน ต้องประสานงานร่วมกับหน่วยงานอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ แต่ละหน่วยงานมีหน้าทีเ่ ฉพาะของตนเอง
ดังนัน้ การประสานงานจึงไม่เป็นในทิศทางเดียวกัน จึงเกิดความล่าช้าและขาดความเป็นเอกภาพในการประสานงาน25
ผูเ้ ขียนเห็นว่าการทาํ วิจยั วิทยาศาสตร์ทางทะเลในทะเลอาณาเขตดูไม่เป็นปัญหามากนัก เนือ่ งจาก
ประเทศไทยมีอาํ นาจอธิปไตยเหนือพืน้ ทีท่ ะเลอาณาเขตอย่างสมบูรณ์เช่นเดียวกับพืน้ ทีท่ างบกและน่านนำ�้ ภายใน
ในการบังคับกฎหมายเกี่ยวกับการทําวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลนั้น รัฐบาลอาจใช้กลไกสั่งการในด้านบริหาร
เพื่ อ ให้ มี ห น่ ว ยงานที่ ทํ า หน้ า ที่ ค วบคุ ม และรั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ การทํ า วิ จั ย วิ ท ยาศาสตร์ ท างทะเลได้
ซึ่งมาตรการของประเทศไทยที่เกี่ยวกับการทําวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลในพื้นที่ทะเลอาณาเขต ยังถือว่ามี
ความเพียงพอกับพันธกรณีในภาคที่ 13 แห่งอนุสัญญาฯ 1982
The National Research Council of Thailand Regulation on the Permission of Foreign Research to Conductresearch Thailand
B.E. 2550, Article 7-17, Royal Gazette Krisdika Version vol. 124 Section 88 ง (July 25, 2007): 25-27. [In Thai]
25
Nipihcha Phoowatpiboon, “Direction for Thailanf’s Implementaion of the Unclos 1982 Convention Concerning
Marine Scientific Research,” 100-101. [In Thai]
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4.2 การท�ำวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลในเขตเศรษฐกิจจําเพาะ และเขตไหล่ทวีป
เมื่อพิจารณาถึงประเทศไทยพบว่า ยังไม่มีกฎหมายภายในในเรื่องของการส่งเสริมและอนุญาตให้
นักวิจยั ชาวต่างประเทศเข้าทาํ การวิจยั วิทยาศาสตร์ทางทะเลในเขตเศรษฐกิจจําเพาะและเขตไหล่ทวีป เนือ่ งจาก
ระเบียบสภาวิจัยฯ พ.ศ. 2550 มีเขตอํานาจทางกฎหมายเพียงแค่ทะเลอาณาเขตเท่านั้น ยังไม่ได้ขยายอ�ำนาจ
ไปถึงเขตเศรษฐกิจจําเพาะ และเขตไหล่ทวีป แต่ทั้งนี้ ตามกรอบกฎหมายของการทําวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเล
ในภาคที่ 13 แห่งอนุสัญญาฯ 1982 นั้น ก�ำหนดให้สามารถท�ำการวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลได้ครอบคลุมทั้งใน
ทะเลอาณาเขต เขตเศรษฐกิจจําเพาะ และเขตไหล่ทวีป ดังนั้นในเรื่องการอนุญาตให้เข้าทําวิจัยวิทยาศาสตร์
ทางทะเลในเขตเศรษฐกิจจําเพาะและเขตไหล่ทวีปนั้น เป็นสิ่งที่ประเทศไทยต้องทบทวนและเร่งด�ำเนินการ
ส่วนกฎหมายภายในอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลที่มีเขตอํานาจขยาย
ไปถึงเขตเศรษฐกิจจําเพาะและเขตไหล่ทวีปแล้ว ได้แก่ พรบ. ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514, พรบ. ประมง พ.ศ. 2490
เป็นต้น แต่พระราชบัญญัติดังกล่าวสามารถพึงบังคับใช้ได้ในระหว่างที่มีการด�ำเนินโครงการวิจัยวิทยาศาสตร์
ทางทะเลเกิดขึน้ แล้วเท่านัน้ ซึง่ ในส่วนของการส่งเสริมและอนุญาตให้เข้าทําการวิจยั วิทยาศาสตร์ทางทะเลในเขต
เศรษฐกิจจําเพาะและเขตไหล่ทวีปนั้น ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายที่มีเขตอํานาจไปถึงพื้นที่ดังกล่าว
5. คณะกรรมการในการด�ำเนินงานของประเทศไทยทีเ่ กีย่ วข้องกับการวิจยั วิทยาศาสตร์ทางทะเล เพือ่ ให้เป็น
ไปตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมาย ค.ศ. 1982
ภายหลังจากทีป่ ระเทศไทยได้ให้สตั ยาบันต่ออนุสญ
ั ญาสหประชาชาติวา่ ด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ.1982
ประเทศไทยได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ขึ้นมาเพื่อรับผิดชอบการด�ำเนินงานให้เป็นไปตามพันธกรณี
ของอนุสญ
ั ญาฯ 1982 โดยคณะกรรมการชุดส�ำคัญ ได้แก่ 1) “คณะกรรมการอ�ำนวยการและประสานการปฏิบตั ิ
ตามนโยบายความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล (อปท.)” และ 2) “คณะกรรมการกฎหมายทะเลและเขตทางทะเล
ของประเทศไทย” ซึ่งคณะกรรมการแต่ละคณะจะมีคณะอนุกรรมการย่อย มีอ�ำนาจหน้าที่และแนวทางในการ
ด�ำเนินงานเพื่อท�ำหน้าที่ขับเคลื่อนการด�ำเนินงานให้เป็นไปตามบทบัญญัติของอนุสัญญาฯ 198226 ดังนี้
1) คณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการอ�ำนวยการและประสานการปฏิบตั ติ ามนโยบายความมัน่ คง
แห่งชาติทางทะเล (อปท.) มีอยู่ 3 คณะ ได้แก่
1.1) คณะอนุกรรมการจัดการความรู้เพื่อผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล (อจชล.) (Marine
Knowledge Management Subcommittee)
1.2) คณะอนุกรรมการด้านการให้ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์และความมั่นคงของชาติทางทะเล
1.3) คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายและองค์กรในการรักษาผลประโยชน์และความมัน่ คงของชาติทางทะเล
2) คณะอนุ ก รรมการภายใต้ ค ณะกรรมการกฎหมายทะเลและเขตทางทะเลของประเทศไทย
มีอยู่ 5 คณะ ได้แก่
2.1) คณะอนุกรรมการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการเดินเรือให้สอดคล้องกับอนุสญ
ั ญา
สหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982
2.2) คณะอนุก รรมการปรับปรุ ง แก้ ไ ขกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บทรั พ ยากรมี ชี วิตให้ ส อดคล้ อ ง
กับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982
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2.3) คณะอนุกรรมการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรไม่มีชีวิตให้สอดคล้อง
กับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982
2.4) คณะอนุกรรมการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบังคับให้เป็นไปตามกฎหมาย
ให้สอดคล้องกับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982
2.5) คณะอนุกรรมการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมาตรการทางภาษีและศุลกากร
การวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเล การถ่ายทอดเทคโนโลยี มลพิษและสิ่งแวดล้อม การสาธารณสุข และโบราณคดี
ให้สอดคล้องกับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982
ดังนี้ เมื่อพิจารณาถึงการวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลแล้ว ถือว่าอยู่ในขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของ
คณะอนุกรรมการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมาตรการทางภาษีและศุลกากร การวิจัยวิทยาศาสตร์
ทางทะเล การถ่ายทอดเทคโนโลยี มลพิษและสิ่งแวดล้อม การสาธารณสุข และโบราณคดีให้สอดคล้อง
กับอนุสญ
ั ญาสหประชาชาติวา่ ด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 ซึง่ จัดตัง้ ขึน้ ตามค�ำสัง่ คณะกรรมการกฎหมายทะเล
และเขตทางทะเลของประเทศไทย ที่ 1384/2556 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 โดยมีอ�ำนาจหน้าที่
ในการพิจารณาพันธกรณี ให้ข้อคิดเห็นในการยกร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมาตรการทางภาษีและศุลกากร
การวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเล การถ่ายทอดเทคโนโลยี มลพิษและสิ่งแวดล้อม การสาธารณสุขและโบราณคดี
ให้สอดคล้องกับอนุสัญญาฯ 1982 และเชิญส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูล27
ส�ำหรับแนวทางในการด�ำเนินงานของคณะอนุกรรมการทั้ง 5 คณะที่กล่าวนั้น จะใช้การประชุม
ร่ ว มกั น เพื่ อ พิ จ ารณาปรั บ ปรุ ง กฎหมายภายใน ไปจนถึ ง การพิ จ ารณายกร่ า งกฎหมายฉบั บ ใหม่ เช่ น
การยกร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ปี พ.ศ. ... เป็นต้น ก่อนน�ำเข้า
สู่กระบวนการนิติบัญญัติต่อไป28 ซึ่งปัจจุบัน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลปรากฏทั้ง
ในส่วนของเรื่องการให้อนุญาต และทั้งในส่วนของเรื่องระหว่างการด�ำเนินโครงการวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเล
ได้แก่ ระเบียบสภาวิจัยแห่งชาติฯ พ.ศ. 2550, พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
พ.ศ. 2535, พรบ. ประมง พ.ศ. 2490 เป็นต้น อีกทั้งในการด�ำเนินการนั้น มีความเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน
ได้แก่ กระทรวงการต่างประเทศ, กรมเจ้าท่ากรมศุลกากร, กรมควบคุมมลพิษลม, สภาวิจัยแห่งชาติ (วช.)
เป็นต้น ซึ่งในการพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลตามอนุสัญญาฯ 1982 นั้น
มีกรมสนธิสญ
ั ญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศเป็นหน่วยหลักในการประสานงานกับหน่วยงานราชการ
อื่น ๆ เพื่อให้การพัฒนาและการปรับปรุงกฎหมายภายในประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล
แม้จะมีการแต่งตัง้ คณะกรรมการฯ และขับเคลือ่ นการด�ำเนินงานผ่านคณะอนุกรรมการฯ ตามทีป่ รากฏนัน้
ซึ่งมีข้อดี กล่าวคือ ท�ำให้การด�ำเนินงานที่เกี่ยวกับอนุสัญญาฯ 1982 ในแต่ละด้านมีผู้รับผิดชอบชัดเจน สามารถ
ติดตาม ตรวจสอบความก้าวหน้าและปัญหาของการด�ำเนินงานจากผูร้ บั ผิดชอบหลักได้ทนั ที ช่วยให้การด�ำเนินงาน
มีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ แต่ทงั้ นี้ การด�ำเนินงานของคณะกรรมการฯ และคณะอนุกรรมการฯ มีขอ้ จ�ำกัดในเรือ่ ง
ของการประชุมที่ไม่สามารถเกิดขึ้นได้บ่อยครั้ง เนื่องจากกรรมการแต่ละท่านล้วนเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่
นักวิชาการ หรืออาจารย์ประจ�ำมหาวิทยาลัยทีม่ คี ณ
ุ วุฒสิ งู เช่น อธิบดีกรมสนธิสญ
ั ญาและกฎหมาย อัยการสูงสุด
เป็นกรรมการ เป็นต้น ส่งผลให้การประชุมในแต่ละครั้งเกิดขึ้นได้ยาก จึงน�ำมาสู่การขับเคลื่อนการด�ำเนินงาน
ที่เกี่ยวกับอนุสัญญาฯ 1982 ไม่มีประสิทธิผลเท่าที่ควร29 ทั้งที่กิจกรรมการวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลสามารถ
lbids., 34.
lbids.
29
lbids., 82.
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สร้างและรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล แต่ถูกลดล�ำดับความส�ำคัญไว้ให้เป็นประเด็นที่ไม่เร่งด่วน
เมื่อเปรียบเทียบกับนโยบายด้านการเมืองหรือด้านเศรษฐกิจ จึงส่งผลให้นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินการ
เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของอนุสัญญาฯ 1982 ไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควร
ทั้งนี้ เพื่อให้การด�ำเนินงานของคณะอนุกรรมการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น เห็นควร
ในการเพิ่มอ�ำนาจเรื่องการตัดสินใจให้แก่คณะอนุกรรมการฯ แต่ต้องอยู่ภายใต้การก�ำกับดูแลอย่างรัดกุม
ของคณะกรรมการฯ เพื่อป้องกันไม่ให้การตัดสินใจของคณะอนุกรรมการสร้างความเสียหายในภายหลัง
นอกจากนี้ ควรมีการก�ำหนดกรอบของระยะเวลาในการด�ำเนินการที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานนั้น
สามารถวางแผนงานได้ทันท่วงที และเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของอนุสัญญาฯ 1982
6. ปัญหาและอุปสรรคในการด�ำเนินงานของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเล
เพื่อให้เป็นไปตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมาย ค.ศ. 1982
ลักษณะภูมศิ าสตร์ทางทะเลของประเทศไทย ได้เอือ้ อ�ำนวยต่อการท�ำวิจยั วิทยาศาสตร์ทางทะเลอย่างยิง่
เนื่องจากมีพื้นที่ทางทะเลกว้าง มีแนวชายฝั่งทะเลทอดยาวกว่า 2,800 กิโลเมตร รวมถึงมีทรัพยากรทางทะเล
ทีอ่ ดุ มสมบูรณ์ดว้ ยความหลากหลายทางชีวภาพ30 ซึง่ สามารถช่วยสร้างองค์ความรูใ้ นการบริหารจัดการทรัพยากร
ทางทะเลได้เป็นอย่างมากทั้งภายในประเทศของตน และแก่ประเทศอื่น ๆ รวมถึงองค์การระหว่างประเทศที่มี
อ�ำนาจร่วมด้วย แต่ปรากฏว่าการใช้ประโยชน์จากทะเลของประเทศไทยยังมีอยู่น้อยมาก เมื่อศึกษาถึงเรื่อง
การวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลของประเทศไทยแล้ว พบว่ายังไม่มีความก้าวหน้าเท่าที่ควร ทั้งที่การวิจัย
วิทยาศาสตร์ทางทะเลเป็นกิจกรรมทางทะเลประเภทหนึง่ ทีส่ ามารถสร้างรายได้และผลประโยชน์แก่ประเทศชาติ
อย่างมหาศาล โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในกรณีประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้วหรือองค์การระหว่างประเทศทีม่ อี �ำนาจ ทีป่ ระสงค์
เข้ามาด�ำเนินโครงการวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลในประเทศไทย ซึ่งประเทศไทยในฐานะรัฐชายฝั่งสามารถ
เข้าร่วมด�ำเนินโครงการวิจัยหรือได้รับผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลร่วมด้วย (จากการเผยแพร่ผลของโครงการ
วิจัย, จากการเข้าร่วมโครงการวิจัย และรวมถึงให้โอกาสแก่รัฐชายฝั่งและที่เสียเปรียบทางภูมิศาสตร์เพื่อนบ้าน
มีสิทธิเข้าร่วมโครงการวิจัยร่วมด้วย) ซึ่งย่อมเกิดประโยชน์ต่อประเทศไทยได้ไม่น้อย โดยที่ประเทศไทยนั้น
ไม่จ�ำเป็นต้องลงทุนด้านทุนทรัพย์ในการด�ำเนินโครงการวิจัย เนื่องจากการท�ำวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลต้อง
ใช้เทคโนโลยีและทุนทรัพย์ที่สูง รวมถึงต้องด�ำเนินการโดยบุคลากรที่ความรู้ความสามารถและช�ำนาญการ
โดยเฉพาะ จึงมักด�ำเนินการโดยประเทศที่พัฒนาแล้วเป็นส่วนใหญ่
แม้ว่าในทางระหว่างประเทศมีการทําวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลมาหลายศตวรรษ แต่อย่างไรก็ตาม
การวิจยั วิทยาศาสตร์ทางทะเลยังคงถือเป็นเรือ่ งทีท่ า้ ทายส�ำหรับประเทศไทย ซึง่ การด�ำเนินงานของประเทศไทย
ตามอนุสญ
ั ญาฯ 1982 ในเรือ่ งดังกล่าว ยังไม่กา้ วหน้าเท่าทีค่ วร เนือ่ งจากปัญหาและอุปสรรคหลายประการ ดังนี้
1) ขาดการผลักดันจากรัฐบาล
การขาดการผลักดันจากรัฐบาล เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลบ่อย นโยบายจึงไม่ต่อเนื่อง
รวมถึงรัฐบาลไม่ค่อยส่งเสริมและผลักดันให้ทําการวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเล และจัดสรรงบประมาณที่เกี่ยวกับ
การด�ำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามอนุสัญญาฯ 1982 ของหน่วยงานภาครัฐ เช่น ในการพิจารณาข้อก�ำหนด
ให้อนุญาตเข้าท�ำการวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเล อาจต้องมีการลงส�ำรวจลงพื้นที่ทางทะเลเพื่อประกอบการ
ด�ำเนินการด้วย ซึ่งจ�ำเป็นต้องใช้งบประมาณในการด�ำเนินการดังกล่าว เป็นต้น
Thawisak Piyakan, Problems of Marine Scientific Research and Survey from New Line of the Sea from the Protection of
Thailand’s Marine Interests and New Line of the Law of the Seas (Bangkok: Ramkhumhang University, 2006), 13. [In Thai]
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2) ด้านการอนุวัติการกฎหมาย และการด�ำเนินงานของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
การอนุวัติการกฎหมายภายในให้มีความสอดคล้องกับอนุสัญญาฯ 1982 ถือว่าเป็นภารกิจส�ำคัญ
ของประเทศไทย และจากการที่ประเทศไทยมีกฎหมายภายในที่เกี่ยวข้องกับทะเลหลายฉบับ และมีหน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้องหลายหน่วยงานนัน้ จึงส่งผลให้การอนุวตั กิ ารกฎหมายของประเทศไทยประสบกับปัญหาหลายประการ
ทั้งในเรื่องความล่าช้า ความไม่ต่อเนื่องของฝ่ายนิติบัญญัติ รวมไปถึงผู้พิจารณากฎหมายขาดความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกฎหมายที่ก�ำลังพิจารณา อีกทั้งเมื่อเข้าสู่กระบวนการแก้ไขแล้ว กฎหมายที่เสนอไปก็อาจถูกปรับแก้
ตัดทอน หรือบางครั้งอาจถูกตีตกไป31
แม้ปัจจุบัน ประเทศไทยมีระเบียบสภาวิจัยฯ พ.ศ. 2550 เพื่อบังคับใช้ในเรื่องการพิจารณา
อนุญาตการให้เข้าท�ำโครงการวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลก็ตาม แต่ข้อกฎหมายดังกล่าว มีเขตอํานาจเพียง
แค่ทะเลอาณาเขต และแม้ว่าประเทศมีกฎหมายภายในที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทะเลอยู่มากกว่า 50 ฉบับก็ตาม
ซึ่งดูเหมือนว่าประเทศไทยได้ให้ความสําคัญต่อทะเลอย่างยิ่ง แต่อย่างไรก็ตาม กฎหมายภายในของประเทศไทย
ที่เกี่ยวกับการใช้ทะเลนั้น ส่วนใหญ่มีเขตอํานาจเพียงแค่ทะเลอาณาเขตเท่านั้น มีเพียงไม่กี่ฉบับที่มีเขตอํานาจ
ขยายไปถึงเขตเศรษฐกิจจําเพาะและเขตไหล่ทวีป เช่น พระราชบัญญัติประมง พ.ศ. 2490 เป็นต้น ดังนั้นการ
บังคับใช้กฎหมายของประเทศไทยจึงมีปัญหาในเรื่องของเขตอํานาจทางกฎหมาย ซึ่งส่งผลท�ำให้หน่วยงาน
ที่ถือกฎหมายนั้น มีอ�ำนาจในการบังคับใช้กฎหมายเพียงแค่ทะเลอาณาเขต โดยไม่มีอ�ำนาจขยายไปถึง
เขตเศรษฐกิจจําเพาะและเขตไหล่ทวีปตามไปด้วย
และทั้งนี้ แม้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ และขับเคลื่อนการด�ำเนินงานผ่านคณะอนุกรรมการฯ
ที่ปรากฏนั้น แต่ทั้งนี้ การด�ำเนินงานของคณะกรรมการฯ และคณะอนุกรรมการฯ มีข้อจ�ำกัดในเรื่องของ
การประชุมทีไ่ ม่สามารถเกิดขึน้ ได้บอ่ ยครัง้ เนือ่ งจากกรรมการแต่ละท่านล้วนเป็นข้าราชการชัน้ ผูใ้ หญ่ นักวิชาการ
หรืออาจารย์ประจ�ำมหาวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิสูง เช่น อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย เป็นต้น จึงส่งผลให้การ
ประชุมในแต่ละครั้งเกิดขึ้นได้ยาก (ตามที่ได้กล่าวไปในหัวข้อก่อนข้างต้น) จึงท�ำให้การขับเคลื่อนในการด�ำเนิน
การที่เกี่ยวกับอนุสัญญาฯ 1982 ไม่มีประสิทธิผลเท่าที่ควร
ดั ง นี้ จึ ง เห็ น ควรให้ ก�ำหนดกรอบระยะเวลาในการด�ำเนิ น การที่ เ หมาะสม เพื่ อ ด�ำเนิ น การ
ให้เป็นไปตามบทบัญญัตขิ องอนุสญ
ั ญาฯ 1982 เนือ่ งจากในปัจจุบนั ยังไม่มกี ารก�ำหนดกรอบระยะเวลาให้แล้วเสร็จ
ของการด�ำเนินงานในแต่ละด้าน
3) ด้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในด้ า นหน่ ว ยงานนั้ น แม้ มี ส ภาวิ จั ย แห่ ง ชาติ เ ป็ น หน่ ว ยงานกลางในการพิ จ ารณาอนุ ญ าต
ให้เข้าท�ำการวิจยั วิทยาศาสตร์ทางทะเล แต่เขตอาํ นาจของสภาวิจยั แห่งชาติมเี พียงแค่ทะเลอาณาเขต และแม้จะมี
กระทรวงการต่างประเทศที่ท�ำหน้าที่ประสานงานกับรัฐหรือองค์การระหว่างประเทศที่มีอ�ำนาจ และหน่วยงาน
ภายในประเทศที่เกี่ยวข้องก็ตาม แต่กระทรวงการต่างประเทศก็ไม่มีอ�ำนาจหน้าที่ในการใช้อ�ำนาจหรือดุลพินิจ
ในการอนุญาต หรือระงับชั่วคราว หรือยุติการท�ำวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเล อีกทั้งบุคลากรในหน่วยงาน
ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว และตามที่ประเทศไทยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับทะเล
หลายหน่วยงาน ซึ่งแต่ละหน่วยงานมีลักษณะแบ่งแยกหน้าที่เฉพาะกัน ดังนั้นการประสานงานในเรื่อง
การทํ า วิ จั ย วิ ท ยาศาสตร์ ท างทะเลจึ ง มั ก ประสบปั ญ หาความล่ า ช้ า เนื่ อ งจากขาดความเป็ น เอกภาพ
ในการประสานงานที่เป็นทิศทางเดียวกัน
ดังนี้ จึงเห็นควรให้ปรับปรุงอํานาจและหน้าที่ของสภาวิจัยแห่งชาติ ให้สามารถดําเนินการ
ดังกล่าวได้ภายในหน่วยงานของตนเอง โดยอาศัยอํานาจแห่งพระราชบัญญัติสภาวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. 2502
Soparat Jarusombat, United Nations Convention on the Law of the Sea (1982), and Its Implementation in Thailand
(Research Report), 84-85. [In Thai]
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หรือท�ำการจัดตัง้ องค์การมหาชน โดยอาศัยอาํ นาจแห่งพระราชบัญญัตอิ งค์การมหาชน พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติ
องค์การมหาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 เพือ่ เป็นองค์กรทีท่ าํ หน้าทีด่ าํ เนินการด้านวิจยั วิทยาศาสตร์ทางทะเลในภาพรวม
4) ด้านการบูรณาการความร่วมมือ
ในด้านการบูรณาการนั้น พบว่าในการด�ำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของอนุสัญญาฯ
1982 จะต้องอาศัยความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาบูรณาการ แต่ในทางปฏิบัติมีหลายหน่วยงาน
ทีไ่ ม่สามารถบูรณาการร่วมกันได้เท่าทีค่ วร เช่น ในเรือ่ งการท�ำความเข้าใจกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องระหว่างหน่วยงาน
ที่ถือกฎหมายกับหน่วยงานที่คอยให้ค�ำแนะน�ำ เช่น กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ
กับหน่วยงานอืน่ อาจมีความเข้าใจไม่ตรงกัน32 รวมถึงแต่ละหน่วยงานมีหน้าทีแ่ บ่งแยกเฉพาะกัน การประสานงาน
และแนวทางในการปรับปรุงและแก้ไขกฎหมายจึงไม่เป็นทิศทางเดียวกัน ซึ่งส่งผลให้การด�ำเนินการเพื่อให้เป็น
ไปตามอนุสัญญาฯ 1982 ไม่ประสบความส�ำเร็จเท่าที่ควร
7. สรุปผล และข้อเสนอแนะ
7.1 สรุปผล
ตามที่มนุษย์เรียนรู้การใช้ประโยชน์จากทะเลมาอย่างยาวนานก็ตาม ทั้งในเรื่องการด�ำรงชีวิต
การค้า การท่องเที่ยว การคมนาคมและการขนส่ง ด้านโภชนาการ และแหล่งที่อยู่อาศัย จึงกล่าวได้ว่าทะเลเป็น
ทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีความส�ำคัญต่อประเทศชาติและมวลมนุษยชาติซึ่งน�ำมาสู่ผลประโยชน์แห่งชาติ
ทางทะเล แต่ทงั้ นี้ ทะเลนัน้ เป็นระบบนิเวศทางธรรมชาติขนาดใหญ่ทอี่ ดุ มไปด้วยทรัพยากรทีม่ ชี วี ติ และไม่มชี วี ติ
และมีความหลากหลายทางชีวภาพ ดังนั้นการเรียนรู้ การบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์จากทะเล จึงต้อง
ด�ำเนินการโดยบุคลากรและหน่วยงานที่มีความรู้และช�ำนาญการด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเลมาท�ำการศึกษา
และแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเล ที่เรียกว่า การวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเล (Marine Scientific
Research) เพื่อให้เกิดความเข้าใจต่อระบบนิเวศทางทะเลได้อย่างลุ่มลึก และก่อเกิดผลประโยชน์แห่งชาติ
ทางทะเลได้อย่างคุ้มค่า
กฎหมายการวิจยั วิทยาศาสตร์ทางทะเล ได้ถกู บัญญัตไิ ว้ในภาคที่ 13 แห่งอนุสญ
ั ญาสหประชาชาติ
ว่าด้วยกฎหมายทะเล 1982 ถือว่าเป็นกฎหมายฉบับแรกของโลกทีบ่ ญ
ั ญัตหิ ลักเกณฑ์เกีย่ วกับการวิจยั วิทยาศาสตร์
ทางทะเลไว้เป็นการเฉพาะ ซึ่งเจตนารมณ์แห่งกฎหมายนั้นเพื่อส่งเสริมให้มีการท�ำวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเล
ในทางระหว่างประเทศ โดยก�ำหนดให้สิทธิแก่รัฐทั้งปวง รวมถึงองค์การระหว่างประเทศที่มีอ�ำนาจสามารถ
เข้าท�ำการวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลในพื้นที่ทางทะเลต่าง ๆ ทั้งภายใต้เขตอ�ำนาจแห่งชาติของรัฐ และนอกเขต
อ�ำนาจแห่งชาติของรัฐ โดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศที่ด้อยพัฒนา และก�ำลังพัฒนาเป็นส�ำคัญ
เพื่อเอื้ออ�ำนวยให้มีการท�ำวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลอย่างแพร่หลายในทางระหว่างประเทศ
เมือ่ กล่าวถึงการวิจยั วิทยาศาสตร์ทางทะเลภายใต้เขตอ�ำนาจแห่งชาติของรัฐ (ได้แก่ ทะเลอาณาเขต
เขตเศรษฐกิจจ�ำเพาะ และเขตไหล่ทวีป) เป็นที่พิจารณาได้ว่า
1) กรณีทะเลอาณาเขตนัน้ รัฐชายฝัง่ มีอาํ นาจอธิปไตยโดยสมบูรณ์ (Sovereignty) การเข้าท�ำการวิจยั
วิทยาศาสตร์ทางทะเลเป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับของรัฐชายฝัง่ ทีส่ อดคล้องกับอนุสญั ญาฯ 1982 นี้ โดยเคร่งครัด
2) กรณี พื้ น ที่ เ ขตเศรษฐกิ จ จํ า เพาะ และเขตไหล่ ท วี ป นั้ น เป็ น พื้ น ที่ ภ ายใต้ สิ ท ธิ อ ธิ ป ไตย
(Sovereign Right) ซึ่งอ�ำนาจของรัฐชายฝั่งมีเพียงตามที่กฎหมายรับรองให้ ดังนั้นการทําวิจัยวิทยาศาสตร์
ทางทะเลในเขตเศรษฐกิจจําเพาะ และเขตไหล่ทวีปนั้น เป็นไปตามข้อบังคับของอนุสัญญาฯ 1982
เมื่อพิจารณาถึงประเทศไทย ซึ่งได้ให้สัตยาบันเป็นรัฐภาคีแห่งอนุสัญญาฯ 1982 แล้วนั้น
ประเทศไทยในฐานะรัฐภาคีจึงต้องปฏิบัติตามพันธกรณีแห่งอนุสัญญาฯ 1982 ซึ่งประเทศไทยต้องด�ำเนินการ
32
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อนุวตั กิ ารกฎหมายภายใน โดยการตรากฎหมายหรือปรับแก้กฎหมายภายใน เพือ่ ให้มคี วามสอดคล้องและรองรับ
กับพันธกรณีแห่งอนุสัญญาดังกล่าว ซึ่งในเรื่องการวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลนั้น แม้ว่าจะเป็นที่แพร่หลาย
ในทางระหว่างประเทศมาหลายศตวรรษ โดยส่วนใหญ่ปรากฏให้เห็นในประเทศที่พัฒนาแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม
การวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลยังคงถือเป็นเรื่องที่ท้าทายส�ำหรับประเทศไทย จากการศึกษาพบว่า ในประเด็น
เรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและอนุญาตให้เข้าท�ำการวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลของประเทศไทย
ภายใต้เขตอ�ำนาจแห่งชาติของรัฐตามอนุสัญญาฯ 1982 ยังไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควร เนื่องจากปัญหาและอุปสรรค
หลายประการ ได้แก่ 1) ขาดการผลักดันจากรัฐบาล 2) ด้านการอนุวัติการกฎหมาย และการด�ำเนินงานของ
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 3) ด้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ 4) ด้านการบูรณาการความร่วมมือ ทั้งที่การวิจัย
วิทยาศาสตร์ทางทะเลสามารถสร้างผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล ซึ่งมีบทบาทต่อการพัฒนาประเทศอย่างยิ่ง
จากปัญหาที่กล่าวมานั้น อาจส่งผลและก่อเกิดปัญหาในเรื่องขาดความชัดเจนในการพิจารณาใช้อ�ำนาจหรือ
การใช้ดลุ พินจิ อนุญาตให้เข้าท�ำการวิจยั วิทยาศาสตร์ทางทะเลในประเทศไทย เมือ่ มีรฐั อืน่ ๆ หรือองค์การระหว่าง
ประเทศที่มีอ�ำนาจได้ประสงค์ยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลมายังประเทศไทย อีกทั้งในเรื่อง
แนววิธีการปฏิบัติในการอุทธรณ์ การพิจารณาอุทธรณ์การอนุญาตหรือค�ำสั่ง การก�ำหนดหน่วยงานที่มีอ�ำนาจ
หรือใช้อ�ำนาจในประเมินและติดตามโครงการวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลเพื่อผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
ซึ่งอาจท�ำให้ประเทศไทยขาดโอกาสในการรับผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลร่วมด้วย (จากเผยแพร่ผลของ
โครงการวิจัย การเข้าร่วมโครงการวิจัย รวมถึงการให้โอกาสแก่รัฐไร้ชายฝั่งและที่เสียเปรียบทางภูมิศาสตร์
เพื่อนบ้านมีสิทธิเข้าร่วมโครงการวิจัยร่วมด้วย) เนื่องจากการวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลนั้น ไม่เพียงแต่เป็น
ประโยชน์ต่อรัฐที่ท�ำโครงการวิจัยเท่านั้น แต่ยังรวมถึงประเทศไทยและรัฐอื่น ๆ ที่ก�ำลังพัฒนาซึ่งไม่สามารถ
ด�ำเนินโครงการวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลได้ด้วยตนเอง แต่สามารถเข้าร่วมโครงการหรือน�ำผลของโครงการ
วิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลไปท�ำการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล สร้างผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล
ภายใต้เขตพื้นที่ทางทะเลของรัฐตนเองได้ ดังนี้แล้ว จึงเป็นสิ่งที่ประเทศไทยควรทบทวนและตระหนักถึงอย่างยิ่ง
7.2 ข้อเสนอแนะ
จากการศึ ก ษาในเรื่ อ งกฎหมายของประเทศไทยที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การส่ ง เสริ ม และอนุ ญ าตให้
เข้าท�ำการวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลภายใต้เขตอ�ำนาจแห่งชาติของรัฐ ตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย
กฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 เห็นควรมีข้อเสนอแนะดังนี้
7.2.1 รัฐบาลควรให้ความส�ำคัญในเชิงนโยบายอย่างต่อเนื่อง รวมถึงส่งเสริมและผลักดันให้
ทําการวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเล และจัดสรรงบประมาณที่เกี่ยวกับการด�ำเนินการแก่หน่วยงานเพื่อให้เป็น
ไปตามอนุสัญญาฯ 1982 โดยตระหนักถึงด้านนโยบายในด้านการวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเล ซึ่งเป็นกิจกรรม
ทางทะเลประเภทหนึ่ ง ที่ ส ามารถสร้ า งผลประโยชน์ แ ละพั ฒ นาความก้ า วหน้ า ของประเทศตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2580) ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 โดยจะต้องนําไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ...”
7.2.2 ในด้านการอนุวัติการกฎหมาย และการด�ำเนินงานของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เห็นควร
ให้ก�ำหนดกรอบระยะเวลาในการด�ำเนินการทีเ่ หมาะสม เพือ่ ด�ำเนินการให้เป็นไปตามบทบัญญัตขิ องอนุสญั ญาฯ 1982
เนือ่ งจากในปัจจุบนั ยังไม่มกี ารก�ำหนดกรอบระยะเวลาของการด�ำเนินงานในแต่ละด้านให้แล้วเสร็จ
7.2.3 ในด้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เห็นควรให้ปรับปรุงอํานาจและหน้าที่ของสภาวิจัยแห่งชาติ
ให้สามารถดําเนินการดังกล่าวได้ภายในหน่วยงานตนเอง โดยอาศัยอํานาจแห่งพระราชบัญญัติสภาวิจัย
แห่งชาติ พ.ศ. 2502 หรือท�ำการจัดตั้งองค์การมหาชน โดยอาศัยอํานาจแห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน
พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 เพื่อเป็นองค์กรที่ทําหน้าที่ดําเนินการ
ด้านวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลในภาพรวม
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7.2.4 ในด้านการบูรณาการความร่วมมือ เห็นควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด�ำเนินการบูรณาการ
สร้างความร่วมมือระหว่างกัน เช่น ในเรือ่ งการท�ำความเข้าใจกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง การประสานงานและหาแนวทาง
ในการปรับปรุงและแก้ไขกฎหมาย เพื่อให้มีการด�ำเนินการเป็นไปตามอนุสัญญาฯ 1982
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