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บทคัดย่อ

 บทความนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งศึกษาถึงกฎหมายการวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเล ตามอนุสัญญา

สหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 รวมทัง้กฎหมายของประเทศไทยทีเ่กีย่วข้องกบัการส่งเสริมและ

อนุญาตให้เข้าทำาการวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลภายใต้เขตอำานาจแห่งชาติของรัฐ กล่าวคือ ในทะเลอาณาเขต  

เขตเศรษฐกิจจำาเพาะ และเขตไหล่ทวปี เพ่ือให้ทราบถึงกรอบของกฎหมายและการดำาเนนิงานของประเทศไทย 

ตามอนสุญัญาฯ ในเร่ืองดงักล่าว รวมท้ังวเิคราะห์ปัญหาอปุสรรคทีเ่กีย่วข้อง เพือ่เสนอแนะแนวทางทีเ่ป็นประโยชน์ต่อไป

 จากการศึกษาพบว่า ตามท่ีประเทศไทยได้ให้สัตยาบันเข้าเป็นรัฐภาคีแห่งอนุสัญญาสหประชาชาต ิ

ว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 แล้วนัน้ พนัธกรณแีห่งอนสัุญญาฯ ได้ผูกพันให้ประเทศไทยต้องปฏบิติัตามในฐานะ

รัฐภาคี โดยที่ประเทศไทยต้องดำาเนินการอนุวัติการกฎหมายภายในเพื่อให้มีความสอดคล้องและรองรับ 

กับพันธกรณีแห่งอนุสัญญาดังกล่าว ดังนี้ ตามที่กฎหมายการวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลนั้น ได้ถูกบัญญัติไว้ 

ในภาคที่ 13 แห่งอนุสัญญาฯ ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงกฎหมายของประเทศไทยแล้ว ในประเด็นเรื่องการส่งเสริม 

และอนุญาตให้เข้าทำาการวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลภายใต้เขตอำานาจแห่งชาติของรัฐนั้น ถือว่ายังไม่มี 

ความก้าวหน้าเท่าที่ควร เนื่องจากมีปัญหาและอุปสรรคในการดำาเนินงานหลายประการ ได้แก่ 1) ขาดการผลัก

ดันจากรัฐบาล 2) ด้านการอนุวัติการกฎหมาย และการดำาเนินงานของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 3) ด้านหน่วย

 1 อาจารย์.

 2 Lecturer.
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งานที่เกี่ยวข้อง และ 4) ด้านการบูรณาการความร่วมมือ ทั้งท่ีการวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลเป็นกิจกรรม 

ทางทะเลที่สามารถสร้างผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล และมีบทบาทต่อการพัฒนาประเทศอย่างยิ่ง ดังนี้ 

ประเทศไทยจึงควรต้องเร่งดำาเนินการและพัฒนาระบบการบริหารจัดการในเร่ืองท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือให้การดำาเนิน

งานในเรื่องดังกล่าวของประเทศไทยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้อนุสัญญาฯ

ค�าส�าคัญ: ประเทศไทย; การส่งเสริมและอนุญาต; การวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเล; เขตอำานาจแห่งชาติของรัฐ;  

  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�า

 ตามที่มนุษย์ได้เรียนรู้การใช้ประโยชน์จากทะเลในการดำารงชีวิตมาอย่างยาวนาน ต้ังแต่โบราณกาล

จนถึงปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นด้านโภชนาการ ด้านการคมนาคมและการขนส่ง ด้านแหล่งท่ีอยู่อาศัย รวมถึง 
ด้านเศรษฐกจิ ซึง่ทะเลมพีืน้ทีค่รอบคลมุ 3 ใน 4 ส่วนของโลก โดยคดิเป็นร้อยละ 97 ของปรมิาณนำา้ทัง้หมดบนโลก 
ดังนั้นการดำารงชีวิตของประชากรจึงล้วนต่างพ่ึงพาอาศัยความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลและชายฝั่ง  
ดังปรากฏข้อมูลว่าทะเลเป็นแหล่งอาหารโปรตีนขนาดใหญ่ที่สุดของโลก ซึ่งมีราคาถูกกว่าโปรตีนชนิดอื่นบนบก  
และมีประโยชน์อย่างยิ่งแก่ประเทศที่ยากจน นอกจากนี้ ทะเลยังช่วยลดผลกระทบจากปรากฏการณ์โลกร้อน 
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โดยการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ท่ีเกิดจากพฤติกรรมของมนุษย์เอาไว้ถึงร ้อยละ 30 เป็นต้น3  
อย่างไรก็ดี แม้มนุษย์เรียนรู้การใช้ประโยชน์จากทะเลมาอย่างยาวนานก็ตาม แต่ทะเลนั้นเป็นระบบนิเวศ 
ทางธรรมชาติขนาดใหญ่ที่อุดมไปด้วยทรัพยากรที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต โครงสร้างของทะเลประกอบไปด้วยผิวนำ้า
ท้องทะเล ห้วงนำ้า พื้นดินท้องทะเล ดินใต้ผิวดิน ชั้นบรรยากาศเหนือผิวนำ้า ซึ่งภายในท้องทะเลหนาแน่นไปด้วย 
คลื่นเสียง ความดันและความหลากหลายทางชีวภาพของท้องทะเล ดังนั้นการศึกษาและการใช้ประโยชน ์
จากทะเลจึงจำาเป็นต้องใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในแขนงวิชาต่าง ๆ  เข้ามาเกี่ยวข้องได้แก่ สมุทรศาสตร์ชีวภาพ 
สมทุรศาสตร์เคม ีสมทุรศาสตร์ฟิสกิส์ สมุทรศาสตร์ธรณ ีสมทุรศาสตร์อตุุนยิม และรวมถึงอทุกศาสตร์ เพือ่ทำาการ
ศึกษาทะเล ที่เรียกว่า การวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเล (Marine Scientific Reserch)4

 โดยกฎหมายการวจิยัวทิยาศาสตร์ทางทะเล ได้ถกูบญัญติัไว้ในภาคที ่13 แห่งอนสัุญญาสหประชาชาต ิ
ว่าด้วยกฎหมายทะเล 1982 (ซึ่งต่อไปผู้เขียนจะขอใช้คำาว่าอนุสัญญาฯ 1982) ซ่ึงถือว่าเป็นกฎหมายฉบับแรก 
ของโลกที่บัญญัติหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลไว้เป็นการเฉพาะ5 โดยเจตนารมณ์แห่ง 
กฎหมายนั้นเพื่อส่งเสริมให้มีการทำาวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลในทางระหว่างประเทศ ซึ่งกฎหมายได้กำาหนด 
ให้สิทธิแก่รัฐทั้งปวง รวมถึงองค์การระหว่างประเทศที่มีอำานาจสามารถเข้าทำาการวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเล 
ในพื้นที่ทางทะเลต่าง ๆ ทั้งภายใต้เขตอำานาจแห่งชาติของรัฐ และนอกเขตอำานาจแห่งชาติของรัฐ โดยคำานึงถึง
ผลประโยชน์ของประเทศที่ด้อยพัฒนา และกำาลังพัฒนาเป็นสำาคัญ6 เพื่อเอื้ออำานวยให้มีการทำาวิจัยวิทยาศาสตร ์
ทางทะเลอย่างแพร่หลายและเป็นประโยชน์ต่อสังคมระหว่างประเทศ

 เมื่อกล่าวถึงประเทศไทยนั้น ได้มีการลงนามในอนุสัญญาฯ 1982 เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2525  
และได้ให้สัตยาบันเป็นรัฐภาคีแห่งอนุสัญญาฯ 1982 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ดังนั้นประเทศไทย 
ในฐานะรัฐภาคีต้องปฏิบัติตามพันธกรณีแห่งอนุสัญญาฯ 1982 กล่าวคือ ประเทศไทยต้องดำาเนินการอนุวัติการ 
กฎหมายภายใน โดยการตรากฎหมายหรือปรับแก้ไขกฎหมายภายใน เพ่ือให้มีความสอดคล้องและรองรับ 
กับพันธกรณีแห่งอนุสัญญาดังกล่าว อีกท้ังต้องดำาเนินการบริหารจัดการผลประโยชน์ทางทะเลที่เชื่อมโยง 
สอดคล้อง และสัมพันธ์ซ่ึงกันและกันใน 3 ระดับ คือ ทั้งในระดับท้องถ่ิน (Local Level) ระดับประเทศ  
(National Level) และระดับระหว่างประเทศ (International Level)7

 แม้ว่าปัจจุบันการวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลได้เป็นที่แพร่หลายในทางระหว่างประเทศแล้วก็ตาม  
แต่ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาถึงกฎหมายภายในประเทศไทยแล้ว โดยเฉพาะในแง่ขอบเขตของการส่งเสริมและอนุญาต 
ให้เข้าทำาการวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลภายใต้เขตอำานาจแห่งชาติของรัฐนั้น ยังไม่มีความก้าวหน้าเท่าท่ีควร  
เนื่องจากพบปัญหาและอุปสรรคหลายประการ ได้แก่ 1) ขาดการผลักดันจากรัฐบาล 2) ด้านการอนุวัติการ
กฎหมาย และการดำาเนนิงานของคณะกรรมการทีเ่ก่ียวข้อง 3) ด้านหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง และ 4) ด้านการบรูณาการ
ความร่วมมือ ทัง้ทีก่ารวิจยัวทิยาศาสตร์ทางทะเลเป็นกจิกรรมทางทะเลท่ีสามารถสร้างผลประโยชน์แห่งชาตทิาง
ทะเล และมีบทบาทต่อการพัฒนาประเทศชาติอย่างยิ่ง

 3 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 
การวจัิยวทิยาศาสตร์ทางทะเล ของภาคที ่13 แห่งอนสุญัญาฯ 1982 รวมทัง้กฎหมายของประเทศไทยทีเ่กีย่วข้อง 
กับการส่งเสริมและอนุญาตให้เข้าทำาการวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลภายใต้เขตอำานาจแห่งชาติของรัฐ กล่าวคือ 
ในทะเลอาณาเขต เขตเศรษฐกจิจำาเพาะ และเขตไหล่ทวปี เพือ่ให้ทราบถงึกรอบของกฎหมายและการดำาเนนิงาน 
ของประเทศไทยในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการดำาเนินงานของประเทศไทย  
อันนำามาสู่ข้อเสนอแนะและแนวทางที่เป็นประโยชน์ตามพันธกรณีแห่งอนุสัญญาฯ 1982 ในที่สุด

2. ลักษณะและสาขาของการวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเล

 ตามที่ทะเลเป็นทรัพยากรที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ ดังนั้นการทำาวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเล 
ต้องดำาเนินการโดยบุคลากรและหน่วยงานท่ีมีความรู้และชำานาญการด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเลโดยเฉพาะ 
โดยวิทยาศาสตร์ที่นำามาศึกษาทะเลนี้ จะอยู่ในรูปแบบสหสาขาไม่ว่าจะเป็นด้านฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ธรณีวิทยา 
และอตุนุยิมวทิยามาประยกุต์ใช้ หรอืทีเ่รยีกว่าวทิยาศาสตร์ทางทะเล (Marine Science)8 เพ่ือให้เกดิความเข้าใจ 
ต่อระบบนิเวศทางทะเลได้อย่างลุม่ลกึ โดยวตัถุประสงค์ของการวจัิยวทิยาศาสตร์ทางทะเลนัน้คือ เพ่ือสังเกตการณ์
และอธิบายความหลากหลายทางชีวภาพ ปรากฏการณ์และการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติของทะเล รวมถึง 
เพื่อแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลอย่างสมเหตุสมผล การจัดการทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล 
อย่างยั่งยืน อีกทั้งในด้านการสงวนและคุ ้มครองส่ิงแวดล้อมทางทะเล ด้านความปลอดภัยต่อเส้นทาง 
การเดินเรือและจากภัยธรรมชาติทางทะเล ด้านโภชนาการและยารักษาโรค รวมถึงด้านการใช้ทะเลเพื่อ
การทหารอีกด้วย โดยการวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลนั้น มีความสัมพันธ์กับวิทยาศาสตร์ในกระบวนการ 
ทางเทคนิค ดังนั้น จึงมีขอบเขตการศึกษาและการวิจัยเป็น 5 สาขา9 คือ

 2.1 สมุทรศาสตร์ชีวภาพ (Biological Oceanography)

    เป็นการศึกษาและวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ทางทะเล ไม่ว่าจะเป็น 
สัตว์นำ้า ปะการัง และพืชต่าง ๆ, ความสัมพันธ์กันในระบบนิเวศ, การศึกษาชนิดพันธุ์ของปะการัง เป็นต้น

 2.2 สมุทรศาสตร์เคมี (Chemical Oceanography)

    เป็นการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับองค์ประกอบทางเคมีของนำ้าทะเล, ความสัมพันธ์ของหินและ 
แร่ต่าง ๆ ที่มีต่อคุณสมบัติทางเคมีของนำ้าทะเล, ปฏิกิริยาทางเคมีที่เกิดขึ้นระหว่างนำ้าทะเลกับอากาศ เป็นต้น

 2.3 สมุทรศาสตร์ฟิสิกส์ หรือสมุทรศาสตร์กายภาพ (Physical Oceanography)

     เป็นการศึกษาและวิจัยถึงคุณสมบัติทางกายภาพทางธรรมชาติและปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในทะเล 
หรือมหาสมุทรโดยใช้กระบวนการทางฟิสิกส์ เช่น หลักการความโน้มถ่วง, พลังงานแม่เหล็ก เป็นต้น

 2.4 สมุทรศาสตร์ธรณี (Geological Oceanography)

    สมุทรศาสตร์ธรณีแบ่งออกเป็นธรณีวิทยาทางทะเลและธรณีทางฟิสิกส์ ซึ่งเป็นการศึกษาและ 
วิจัยเก่ียวกับลักษณะของพื้นมหาสมุทรโดยใช้กระบวนการทางธรณีวิทยา เช่น การศึกษาโครงสร้างและ 
ส่วนประกอบของพื้นทะเลและมหาสมุทร, การศึกษาการกระจายของแร่ธาตุต่าง ๆ เป็นต้น

 2.5 สมุทรศาสตร์อุตุนิยม (Meteorological Oceanography)

    เป็นการศึกษาและวิจัยถึงความสัมพันธ์ระหว่างทะเลกับบรรยากาศ, ภูมิความชื้นในอากาศ,  
ทิศทางความเร็วของลม, ชนิดและปริมาณเมฆฝน เป็นต้น ซึ่งสมุทรศาสตร์อุตุนิยมมีประโยชน์อย่างมากต่อ 
การเดินเรือและความปลอดภัยระหว่างการวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเล

 8 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 
คณะเดินทางไปสำารวจวิจัยเท่านั้น แต่ยังจำาเป็นต้องใช้เรือที่ติดตั้งอุปกรณ์ สารเคมี ระบบโทรคมนาคม สิ่งติดตั้ง 
และสิง่ก่อสร้างทีท่นัสมยั และใช้คนประจำาเรอื ผูช่้วยนกัวจิยัทีม่คีวามรูค้วามชำานาญในด้านวทิยาศาสตร์แขนงต่าง ๆ 
รวมถึงผู้ประสานงานกับรัฐชายฝั่ง เพื่อให้การทำาวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลสามารถดำาเนินการโดยราบรื่น 
มีประสิทธิภาพ และท่ีสำาคัญคือเพื่อให้บรรลุผลของโครงการวิจัย (Achieved the Purpose the Research 
Project)10 จนนำามาสู่ความสำาเร็จของโครงการวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลในที่สุด

3. กรอบกฎหมายการวจัิยวทิยาศาสตร์ทางทะเลตามอนสัุญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982

 กฎหมายการวจิยัวทิยาศาสตร์ทางทะเลได้ถูกบญัญติัไว้ในภาคท่ี 13 แห่งอนสัุญญาฯ 1982 ซ่ึงมท้ัีงหมด 
6 ตอน ประกอบไปด้วยข้อกฎหมาย ข้อที่ 238 ถึงข้อที่ 265 จากการศึกษาผู้เขียนพบว่า เนื้อหาแห่งกฎหมาย 
มวีตัถปุระสงค์เพือ่ส่งเสรมิให้มกีารทำาวจิยัวทิยาศาสตร์ทางทะเล โดยกฎหมายได้กำาหนดให้สทิธแิก่รฐัและองค์การ 
ระหว่างประเทศที่มีอำานาจสามารถเข้าทำาการวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลได้ในพื้นที่ทางทะเลต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น 
ภายใต้เขตอำานาจแห่งชาติของรัฐ หรือนอกเขตอำานาจแห่งชาติของรัฐก็ตาม แต่ในขณะเดียวกันได้กำาหนดให ้
สิทธิและอำานาจแก่รัฐชายฝั่งไว้ด้วยเช่นกัน จึงกล่าวได้ว่าอนุสัญญาฯ 1982 นี้ ถือเป็นกฎหมายแม่บทฉบับแรก 
ในทางระหว่างประเทศ ที่บัญญัติถึงกฎหมายการวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลไว้อย่างสมบูรณ์และชัดเจนที่สุด 
ในปัจจุบัน โดยเนื้อหาของกฎหมายมีการกำาหนดกรอบไว้เป็นการทั่วไป (General) เพื่อให้สามารถพิจารณา 
ร่วมกับภาคอื่น ๆ ในอนุสัญญาฯ 1982 และอนุสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้โดยง่าย ซึ่งจะทำาให้เกิดความสมบูรณ์
ในเนื้อหาบทบัญญัติแห่งอนุสัญญาฯ 1982 มากยิ่งขึ้น อีกทั้งเพื่อให้รัฐภาคีทั้งหลายสามารถนำาไปปรับใช้ภายใน
รัฐของตนได้อย่างไม่ยุ่งยากมากนัก11

 ในหัวข้อนี้ จะขอมุ่งศึกษาถึงกรอบกฎหมายการวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลตามอนุสัญญาฯ 1982 
ในประเดน็ด้านการส่งเสรมิให้สทิธแิก่รฐัและองค์การระหว่างประเทศทีม่อีำานาจ สามารถเข้าทำาการวจิยัวทิยาศาสตร์ 
ทางทะเลภายใต้เขตอำานาจแห่งชาตขิองรฐั ดังนี้

 3.1 ค�านยิาม

    เมื่อทำาการศึกษากฎหมายการทำาวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลในภาคที่ 13 แห่งอนุสัญญาฯ 1982  
นัน้ เป็นทีชั่ดเจนว่าไม่มกีารบัญญติัถงึคำานยิามของการวจิยัวทิยาศาสตร์ทางทะเลไว้แต่อย่างใด โดยเจตนารมณ์ 
ของผูร่้างกฎหมายไม่ได้ให้ความสำาคญักบัคำานยิามของการวจัิยวทิยาศาสตร์ทางทะเลมากนกั เนือ่งจากเหน็ว่าเป็น 
คำาท่ีมีความหมายชัดเจนอยู่ในตนเองอยู่แล้ว กล่าวคือ การวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเล เป็นกิจกรรมการสำารวจ 
การทดลองหรือการศึกษาระบบนิเวศทางทะเลโดยอาศัยหลักการทางวิทยาศาสตร์ ดังนั้นการวิจัยวิทยาศาสตร์ 
ทางทะเลจึงมีความเก่ียวข้องกับสิ่งแวดล้อมทางทะเลโดยตรง ซ่ึงส่ิงแวดล้อมทางทะเลน้ันครอบคลุมถึงผิวนำ้า 
พืน้ดนิ ชัน้ใต้ผวิดิน ก้นทะเลลกึบรรยากาศเหนอืท้องทะเล รวมถงึปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของทะเล ดังนัน้ 
การทำาวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลจึงถือว่าเป็นการสำารวจทางวิทยาศาสตร์ โดยมีสิ่งแวดล้อมทางทะเลเป็น 
วตัถปุระสงค์ของการวจัิยนัน้เอง12

 3.2 ขอบเขตของบทบญัญติัทัว่ไป และวตัถปุระสงค์ของการท�าวจิยัวทิยาศาสตร์ทางทะเล

     ภาคที ่13 แห่งอนุสญัญาฯ 1982 มวีตัถปุระสงค์เพือ่ส่งเสรมิให้มีการทำาวจัิยวทิยาศาสตร์ทางทะเล 
ได้อย่างกว้างขวางในทุกพืน้ท่ีทางทะเล แต่อย่างไรกต็าม สทิธดัิงกล่าวเป็นสทิธทิีม่เีงือ่นไข กล่าวคอื การทำาวจิยั 

 10 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.
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วทิยาศาสตร์ทางทะเลถกูจำากดัภายใต้ข้อบังคบัแห่งอนสุญัญาฯ 1982 เพือ่ป้องกนัไม่ให้มกีารทำาวจิยัวทิยาศาสตร์ 
ทางทะเลอย่างเกินขอบเขต ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเลให้เสื่อมโทรม อีกทั้งต้องเคารพและคำานึงถึง 
สทิธแิละอำานาจของรฐัชายฝ่ัง และรวมไปถงึสิทธแิละหน้าทีข่องรฐัอืน่ทีพ่งึมี13 ซึง่ปรากฏในตอนที ่1 ของภาคที ่13  
แห่งอนสุญัญาฯ 1982 ประกอบด้วยข้อท่ี 238 ถงึข้อที ่241 โดยมสีาระสำาคญักล่าวคอื

   1) การทำาวจัิยวทิยาศาสตร์ทางทะเลต้องมวัีตถปุระสงค์เพือ่การสนัติ14 กล่าวคอื ไม่มีวตัถปุระสงค์ 
ทางการทหาร และไม่ทำาลายสิง่แวดล้อมทางทะเลของรัฐชายฝ่ัง รวมถงึไม่แสวงหาประโยชน์ในเชงิพาณิชย์ อกีท้ัง 
มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ของสิ่งแวดล้อมทางทะเลต่อมวลมนุษยชาติ และแบ่งปันผลประโยชน์โดยผ่าน 
ความตกลงร่วมกนั

   2) การทำาวจิยัวทิยาศาสตร์ทางทะเลต้องเป็นไปตามวธิแีละปัจจยัทางวทิยาศาสตร์ ระเบยีบ ข้อบงัคบั
ทีส่อดคล้องกบัอนสุญัญาฯ 1982 ตลอดจนข้อบงัคบัสำาหรับการคุม้ครองและรักษาสิง่แวดล้อมทางทะเล15

   3) การทำาวจิยัวทิยาศาสตร์ทางทะเลต้องไม่เป็นรบกวนต่อการใช้ทะเลโดยชอบธรรมอืน่ ๆ  ทีส่อดคล้อง
กบัอนุสญัญาฯ 198216 เช่น สทิธกิารผ่านโดยสจุรติ เป็นต้น

   4) การทำาวิจยัวิทยาศาสตร์ทางทะเลไม่ก่อให้เกิดสทิธพิืน้ฐานทางกฎหมาย17 เหตผุลนัน้เพือ่เป็นการ
เคารพอำานาจของรฐัชายฝ่ังเหนอืทะเลอาณาเขต รวมถงึสิทธอิธปิไตยเหนอืเขตเศรษฐกจิจำาเพาะและเขตไหล่ทวปี 
ของรัฐชายฝั่ง ดังนั้นจึงไม่มีรัฐใดหรือองค์การระหว่างประเทศที่มีอำานาจใดสามารถอ้างสิทธิเหนือทรัพยากร 
ทางธรรมชาตจิากการทำาวจิยัวทิยาศาสตร์ทางทะเลภายใต้เขตอำานาจแห่งชาตขิองรฐัชายฝ่ังได้ และรวมถงึไม่สามารถ 
กล่าวอ้างเขตอำานาจเหนืออุปกรณ์ สิ่งติดตั้ง หรือเกาะเทียมในดังกล่าวได้ด้วยเช่นกัน

 3.3 ขอบเขตของการท�าและการส่งเสรมิการวิจยัวทิยาศาสตร์ทางทะเลภายใต้เขตอ�านาจแห่งชาตขิองรัฐ

     เมื่อกล่าวถึงการทำาและการส่งเสริมการวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลภายใต้เขตอำานาจแห่งชาต ิ
ของรฐันัน้ ได้แก่ ทะเลอาณาเขต เขตเศรษฐกิจจำาเพาะ และเขตไหล่ทวีป ซึ่งปรากฏในตอนที่ 3 แห่งอนุสัญญาฯ 
1982 ประกอบไปด้วยข้อที่ 245 ถึงข้อที่ 257 โดยมีสาระสำาคัญกล่าวคือ

  1) การท�าวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลในทะเลอาณาเขต

        ในพืน้ท่ีทะเลอาณาเขตน้ัน รฐัชายฝ่ังมอีำานาจอธปิไตยโดยสมบรูณ์ (Sovereignty) การทำาวจัิย 
วิทยาศาสตร์ทางทะเลจึงต้องเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และเงื่อนไขของรัฐชายฝั่งอย่างเคร่งครัด

        -  การทำาวจิยัวทิยาศาสตร์ทางทะเลในทะเลอาณาเขตต้องได้รบัความยนิยอมจากรฐัชายชายฝ่ัง 
โดย“ชัดแจ้ง” เท่านั้น18  ซึ่งความยินยอมโดยชัดแจ้งนั้น ต้องมีการสื่อสารเป็นทางการ เช่น หน่วยงานของรัฐบาล 
ได้แจ้งผ่านเป็นหนังสือ หรืออาจทำาการแถลงการณ์ แต่ต้องเป็นข้อความที่ชัดเจน ไม่ใช่ในลักษณะข้อความ
สันนิษฐานหรือข้อความคลุมเครือ

     - โดยหากรัฐชายฝั่งได้อนุญาตให้ดำาเนินโครงการวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเล รัฐชายฝั่ง 
สามารถกำาหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วยได้ ซึ่งจะเป็นไปตามกฎหมายภายในของรัฐชายฝั่ง โดยรัฐอื่นและ
องค์การระหว่างประเทศที่มีอำานาจต้องปฏิบัติตามโดยอย่างเคร่งครัด19

 13 United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982), Article 238.

 14 lbids., Article 240.

 15 lbids.

 16 lbids.

 17 lbids., Article 241.

 18 lbids., Article 245.

 19 lbids.
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  2) การท�าวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลในเขตเศรษฐกิจจ�าเพาะ และเขตไหล่ทวีป

        ในพืน้ท่ีเขตเศรษฐกจิจำาเพาะ และเขตไหล่ทวปีนัน้ เป็นพืน้ท่ีภายใต้สิทธอิธปิไตย (Sovereign  
Right) ซึ่งอำานาจของรัฐชายฝั่งมีเพียงตามท่ีกฎหมายรับรองให้ ดังนั้นการทำาวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลในเขต 
เศรษฐกิจจำาเพาะ และเขตไหล่ทวีปนั้น จะเป็นไปตามข้อบังคับของอนุสัญญาฯ 1982

     - รัฐชายฝั่งเป็นผู้มีสิทธิออกกฎเกณฑ์ ข้อบังคับ และอนุญาตให้เข้าทำาการวิจัยวิทยาศาสตร์ 
ทางทะเลตามเงื่อนไขและข้อกำาหนดที่สอดคล้องอนุสัญญาฯ 198220

        - ความยนิยอมของรฐัชายฝ่ังให้เข้าทำาการวจิยัวทิยาศาสตร์ทางทะเลในเขตเศรษฐกจิจำาเพาะ
และเขตไหล่ทวีป มี 2 กรณี กล่าวคือ

        1) กรณแีรก ความยนิยอมโดยชดัแจ้ง ในกรณีเป็นพฤติการณ์ปกติ และการทำาวจัิยวทิยาศาสตร์
ทางทะเลมีวตัถปุระสงค์เพือ่ความมุง่ประสงค์ทางสนัต ิและเพือ่เพิม่พนูความรูท้างวทิยาศาสตร์เกีย่วกบัสิง่แวดล้อม 
ทางทะเลเพื่อคุณประโยชน์ของมนุษยชาติทั้งปวง ซ่ึงเป็นเงื่อนไขที่กำาหนดให้รัฐชายฝั่งต้องให้ความยินยอม  
แต่อนุสัญญาฯ 1982 ไม่ได้กำาหนดขอบเขตของสภาวการณ์ปกติว่าเป็นเช่นไร ดังนั้น ในเรื่องพฤติการณ์ถือเป็น 
เร่ืองภายในของแต่ละรัฐ ซึ่งต้องพิจารณาเป็นกรณี ๆ ไป โดยในกรณีที่มีข้อพิพาทเร่ืองดินแดนระหว่างกัน 
ก็ถือได้ว่าเป็นพฤติการณ์ที่ไม่ปกติ21

     2) กรณีที่สอง ความยินยอมโดยปริยาย ถือเป็นความยินยอมโดยอัตโนมัติ ในกรณีที่เมื่อรัฐ  
ชายฝั่งได้รับข้อมูลในโครงการวิจัยจากรัฐและองค์การระหว่างประเทศที่มีอำานาจแล้ว รัฐชายฝั่งต้องพิจารณา 
ความยินยอมภายในเวลา 4 เดือนนับจากท่ีได้รับข้อมูลในโครงการวิจัยดังกล่าวแล้ว ดังน้ันรัฐชายฝั่งต้องมี 
การบอกกล่าวโดยชัดแจ้งถึงความยินยอมหรือปฏิเสธความยินยอม หากรัฐชายฝั่งไม่ทำาการปฏิเสธหรือแสดง 
คำาคัดค้านใด ๆ ภายในเวลาดังกล่าวแล้ว ย่อมถือว่าเป็นความยินยอมโดยปริยายให้เข้าทำาการวิจัยวิทยาศาสตร ์
ทางทะเล โดยรัฐและองค์การระหว่างประเทศที่มีอำานาจสามารถเริ่มโครงการวิจัยได้ภายใน 6 เดือน นับจาก 
ที่แจ้งข้อมูลในโครงการวิจัยดังกล่าวแก่รัฐชายฝั่ง22

 3.4 การระงับชั่วคราว หรือการยุติการท�าวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลตามอนุสัญญาฯ 1982

    เม่ือรัฐชายฝั ่งได้ให้ความยินยอมแก่โครงการวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลแล้ว ไม่ว่าจะเป็น 
ความยนิยอมโดยชดัแจ้งหรอืโดยปริยายกต็าม ดังนี ้อนสัุญญาฯ 1982 ไม่ตัดสิทธรัิฐชายฝ่ังท่ีจะระงับโครงการวจิยั 
โดยชั่วคราว หรืออาจยุติโครงการวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเล หากโครงการวิจัยนั้นดำาเนินการโดยไม่ชอบธรรม 
ตามกฎหมาย หรือมีวิธีทำาการวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลไม่เหมาะสมทางวิทยาศาสตร์ หรือไม่สอดคล้องต่อ 
ข้อบงัคบัแห่งอนสุญัญาฯ 198223 เหตทุีก่ฎหมายกำาหนดให้มกีารระงับโครงการวจัิยโดยชัว่คราวนัน้มีวตัถุประสงค์ 
เพื่อไม่ให้รัฐชายฝั่งใช้อำานาจสั่งให้ยุติโครงการวิจัยได้อย่างอำาเภอใจ ขณะเดียวกันเพื่อให้รัฐชายฝั่งใช้อำานาจ 
บังคับการทำาวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลให้อยู่ภายในขอบเขตของกฎหมาย

    เมื่อรัฐชายฝั่งสั่งให ้มีการระงับชั่วคราวหรือยุติในโครงการวิจัยวิทยาศาสตร ์ทางทะเล  
รัฐและองค์การระหว่างประเทศท่ีมีอำานาจต้องยุติในโครงการวิจัยดังกล่าวทันที และเรือวิจัยต้องไม่เคลื่อนย้าย 
ออกจากพื้นที่ แต่ยังคงมีอิสระในการเดินเรือภายใต้บังคับกฎหมายข้อที่ 58 แห่งอนุสัญญาฯ 1982

 20 lbids., Article 246.

 21 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.
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4. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลของประเทศไทย

 ในเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลของประเทศไทยนั้น จะขอมุ่งศึกษา 
ถงึกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัส่งเสรมิและอนญุาตให้เข้าทำาการวจิยัวทิยาศาสตร์ทางทะเลภายใต้เขตอำานาจแห่งชาติ 
ของรัฐ ได้แก่ ทะเลอาณาเขต เขตเศรษฐกิจจำาเพาะ และเขตไหล่ทวีป ดังจะกล่าวต่อไปนี้

 4.1 การท�าวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลในทะเลอาณาเขต

        จากการศึกษาพบว่า ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายภายในที่เป็นรูปของพระราชบัญญัติที่ส่งเสริม 
และสนับสนุนให้นักวิจัยต่างประเทศเข้าทำาการวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลภายใต้เขตอำานาจของประเทศไทย 
ซึ่งในเรื่องของการอนุญาตให้นักวิจัยชาวต่างประเทศสามารถเข้าทำาการวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลนั้น ปรากฏ
อยู่ในกฎหมายลำาดับรอง คือ ระเบียบสภาวิจัยแห่งชาติว่าด้วยการอนุญาตให้นักวิจัยชาวต่างประเทศเข้ามาทำา 
การวจัิยในประเทศไทย พ.ศ. 2550 (ต่อไปจะขอเรยีกว่า ระเบยีบสภาวจิยัฯ พ.ศ. 2550) ซึง่อยูภ่ายใต้การกำากบัดแูล 
ของสภาวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยระเบียบดังกล่าวได้กำาหนดขั้นตอนในการขออนุญาต รวมถึงขั้นตอนในระหว่าง 
การดำาเนินโครงการวิจัยจนเสร็จสิ้นโครงการวิจัย ดังนี้ มีการกำาหนดขั้นตอนในการขออนุญาตเข้ามาทำาโครงการ 
วิจัยในประเทศไทย, การรายงานตัว, การชำาระค่าประกัน, การส่งรายงานโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์, ข้ันตอน 
ระหว่างการดำาเนนิโครงการวจิยัในประเทศไทย, การขออนุญาตขยายระยะเวลาโครงการวิจัย และการยติุโครงการ 
วิจัย24 ซึ่งระเบียบนี้มีอำานาจบังคับใช้เพียงแค่ทะเลอาณาเขต ดังนี้แล้ว ชาวต่างประเทศที่ประสงค์เข้าทำาการ 
วิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลในพื้นที่ทะเลอาณาเขตของประเทศไทย ต้องขออนุญาตตามแบบคำาร้องที่สภาวิจัย 
แห่งชาติ (วช.) กำาหนด โดยขั้นตอนในการขออนุญาตเป็นไปตามระเบียบสภาวิจัยฯ พ.ศ. 2550

     ทัง้นี ้สภาวจิยัแห่งชาต ิ(วช.) เป็นเพียงหน่วยงานกลางท่ีทำาหน้าทีส่นบัสนนุและส่งเสริมให้มกีารทำาวจิยั
เท่านัน้ ดงันัน้ ในการพจิารณาอนญุาตแก่โครงการวจัิย จำาเป็นทีส่ภาวจิยัแห่งชาติ (วช.) ต้องทำาการประสานงานกับ
หน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องต่าง ๆ เพือ่พจิารณาว่าควรให้อนญุาตหรือไม่อย่างไร โดยเกณฑ์ในการพิจารณาอนญุาตนัน้ ยงัไม่มี
กฎเกณฑ์ทีชั่ดเจน ซึง่การพจิารณาอนญุาตในปัจจุบนัยดึถอืแนวทางในโครงการวจัิยคร้ังก่อน ๆ ทีไ่ด้เคยอนญุาตไปแล้ว

    โดยระเบียบสภาวจิยัฯ พ.ศ. 2550 เป็นข้อกำาหนดทีพิ่จารณาอนญุาตในกรณทีีน่กัวจัิยต่างประเทศ
ประสงค์เข้าทำาการวจิยัในประเทศไทยเท่านัน้ ไม่ได้มสีภาพบงัคบัเกีย่วกับทรัพยากรทีม่ชีวีติหรอืไม่มชีวีติ รวมถงึ 
สิง่แวดล้อมทางทะเลแต่อย่างใด ระเบยีบดงักล่าวจงึเสมอืนเป็นตวัเชือ่มโยงกฎหมายอืน่ ดงันัน้ การทำาวจิยัวทิยาศาสตร์
ทางทะเล จำาเป็นต้องอาศยัข้อบงัคบัจากกฎหมายอืน่ร่วมด้วย เช่น การคุม้ครองสิง่แวดล้อม การควบคมุอุปกรณ์  
ซึง่ประเทศไทยมีกฎหมายภายในทีเ่กีย่วกบัทะเลมากกว่า 50 ฉบบั ดังน้ันจึงเกดิความซำา้ซ้อนในการบงัคบัใช้กฎหมาย  
อกีทัง้ในการดำาเนนิงาน ต้องประสานงานร่วมกบัหน่วยงานอืน่ทีเ่กีย่วข้อง ซ่ึงแต่ละหน่วยงานมหีน้าทีเ่ฉพาะของตนเอง 
ดงันัน้ การประสานงานจงึไม่เป็นในทิศทางเดยีวกนั จงึเกดิความล่าช้าและขาดความเป็นเอกภาพในการประสานงาน25

        ผูเ้ขยีนเหน็ว่าการทำาวจิยัวทิยาศาสตร์ทางทะเลในทะเลอาณาเขตดไูม่เป็นปัญหามากนกั เนือ่งจาก 
ประเทศไทยมอีำานาจอธปิไตยเหนือพืน้ท่ีทะเลอาณาเขตอย่างสมบรูณ์เช่นเดยีวกับพ้ืนท่ีทางบกและน่านนำา้ภายใน  
ในการบังคับกฎหมายเกี่ยวกับการทำาวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลน้ัน รัฐบาลอาจใช้กลไกส่ังการในด้านบริหาร 
เพ่ือให ้มีหน่วยงานที่ทำาหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบเกี่ยวกับการทำาวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลได ้ 
ซึ่งมาตรการของประเทศไทยที่เก่ียวกับการทำาวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลในพื้นที่ทะเลอาณาเขต ยังถือว่ามี 
ความเพียงพอกับพันธกรณีในภาคที่ 13 แห่งอนุสัญญาฯ 1982

  24 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�าวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลในเขตเศรษฐกิจจ�าเพาะ และเขตไหล่ทวีป

     เมื่อพิจารณาถึงประเทศไทยพบว่า ยังไม่มีกฎหมายภายในในเรื่องของการส่งเสริมและอนุญาตให ้
นกัวจิยัชาวต่างประเทศเข้าทำาการวจิยัวิทยาศาสตร์ทางทะเลในเขตเศรษฐกิจจำาเพาะและเขตไหล่ทวปี เนือ่งจาก 
ระเบียบสภาวิจัยฯ พ.ศ. 2550 มีเขตอำานาจทางกฎหมายเพียงแค่ทะเลอาณาเขตเท่านั้น ยังไม่ได้ขยายอำานาจ 
ไปถึงเขตเศรษฐกิจจำาเพาะ และเขตไหล่ทวีป แต่ทั้งนี้ ตามกรอบกฎหมายของการทำาวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเล  
ในภาคที่ 13 แห่งอนุสัญญาฯ 1982 นั้น กำาหนดให้สามารถทำาการวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลได้ครอบคลุมทั้งใน 
ทะเลอาณาเขต เขตเศรษฐกิจจำาเพาะ และเขตไหล่ทวีป ดังนั้นในเร่ืองการอนุญาตให้เข้าทำาวิจัยวิทยาศาสตร ์
ทางทะเลในเขตเศรษฐกิจจำาเพาะและเขตไหล่ทวีปนั้น เป็นสิ่งที่ประเทศไทยต้องทบทวนและเร่งดำาเนินการ

    ส่วนกฎหมายภายในอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกับการวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลท่ีมีเขตอำานาจขยาย 
ไปถึงเขตเศรษฐกิจจำาเพาะและเขตไหล่ทวีปแล้ว ได้แก่ พรบ. ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514, พรบ. ประมง พ.ศ. 2490  
เป็นต้น แต่พระราชบัญญัติดังกล่าวสามารถพึงบังคับใช้ได้ในระหว่างที่มีการดำาเนินโครงการวิจัยวิทยาศาสตร ์
ทางทะเลเกดิขึน้แล้วเท่านัน้ ซึง่ในส่วนของการส่งเสริมและอนญุาตให้เข้าทำาการวจัิยวทิยาศาสตร์ทางทะเลในเขต 
เศรษฐกิจจำาเพาะและเขตไหล่ทวีปนั้น ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายที่มีเขตอำานาจไปถึงพื้นที่ดังกล่าว

5. คณะกรรมการในการด�าเนนิงานของประเทศไทยทีเ่กีย่วข้องกับการวจิยัวทิยาศาสตร์ทางทะเล เพือ่ให้เป็น 
ไปตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมาย ค.ศ. 1982

 ภายหลงัจากทีป่ระเทศไทยได้ให้สัตยาบนัต่ออนสัุญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ.1982  
ประเทศไทยได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ขึ้นมาเพื่อรับผิดชอบการดำาเนินงานให้เป็นไปตามพันธกรณ ี
ของอนสุญัญาฯ 1982 โดยคณะกรรมการชดุสำาคญั ได้แก่ 1) “คณะกรรมการอำานวยการและประสานการปฏบัิติ 
ตามนโยบายความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล (อปท.)” และ 2) “คณะกรรมการกฎหมายทะเลและเขตทางทะเล 
ของประเทศไทย” ซึ่งคณะกรรมการแต่ละคณะจะมีคณะอนุกรรมการย่อย มีอำานาจหน้าท่ีและแนวทางในการ 
ดำาเนินงานเพื่อทำาหน้าที่ขับเคลื่อนการดำาเนินงานให้เป็นไปตามบทบัญญัติของอนุสัญญาฯ 198226 ดังนี้

 1) คณะอนกุรรมการภายใต้คณะกรรมการอำานวยการและประสานการปฏบิตัติามนโยบายความมัน่คง 
แห่งชาตทิางทะเล (อปท.) มอียู ่3 คณะ ได้แก่

   1.1) คณะอนุกรรมการจัดการความรู้เพื่อผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล (อจชล.) (Marine 
Knowledge Management Subcommittee)

    1.2)  คณะอนุกรรมการด้านการให้ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์และความมั่นคงของชาติทางทะเล

     1.3)    คณะอนกุรรมการด้านกฎหมายและองค์กรในการรกัษาผลประโยชน์และความมัน่คงของชาตทิางทะเล

 2) คณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการกฎหมายทะเลและเขตทางทะเลของประเทศไทย  
มีอยู่ 5 คณะ ได้แก่

      2.1)  คณะอนกุรรมการปรบัปรงุแก้ไขกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัการเดนิเรอืให้สอดคล้องกบัอนสุญัญา 
สหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982

   2.2) คณะอนุกรรมการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับทรัพยากรมีชีวิตให้สอดคล้อง 
กับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982

  26 Soparat Jarusombat, United Nations Convention on the Law of the Sea (1982), and Its Implementation in Thailand 

(Research Report), 27-28. [In Thai]
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   2.3) คณะอนุกรรมการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เก่ียวข้องกับทรัพยากรไม่มีชีวิตให้สอดคล้อง 
กับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982

   2.4) คณะอนุกรรมการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบังคับให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ให้สอดคล้องกับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982

   2.5) คณะอนุกรรมการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมาตรการทางภาษีและศุลกากร 
การวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเล การถ่ายทอดเทคโนโลยี มลพิษและสิ่งแวดล้อม การสาธารณสุข และโบราณคด ี
ให้สอดคล้องกับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982

 ดังนี้ เมื่อพิจารณาถึงการวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลแล้ว ถือว่าอยู่ในขอบเขตอำานาจหน้าที่ของ 
คณะอนุกรรมการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมาตรการทางภาษีและศุลกากร การวิจัยวิทยาศาสตร ์
ทางทะเล การถ่ายทอดเทคโนโลยี มลพิษและส่ิงแวดล้อม การสาธารณสุข และโบราณคดีให้สอดคล้อง 
กบัอนสุญัญาสหประชาชาตว่ิาด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982  ซ่ึงจดัต้ังขึน้ตามคำาสัง่คณะกรรมการกฎหมายทะเล 
และเขตทางทะเลของประเทศไทย ท่ี 1384/2556 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 โดยมีอำานาจหน้าที่ 
ในการพิจารณาพันธกรณี ให้ข้อคิดเห็นในการยกร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมาตรการทางภาษีและศุลกากร 
การวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเล การถ่ายทอดเทคโนโลยี มลพิษและสิ่งแวดล้อม การสาธารณสุขและโบราณคดี 
ให้สอดคล้องกับอนุสัญญาฯ 1982 และเชิญส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูล27

 สำาหรับแนวทางในการดำาเนินงานของคณะอนุกรรมการทั้ง 5 คณะที่กล่าวนั้น จะใช้การประชุม 
ร่วมกัน เพื่อพิจารณาปรับปรุงกฎหมายภายใน ไปจนถึงการพิจารณายกร่างกฎหมายฉบับใหม่ เช่น  
การยกร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ปี พ.ศ. ... เป็นต้น ก่อนนำาเข้า 
สู่กระบวนการนิติบัญญัติต่อไป28 ซึ่งปัจจุบัน กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลปรากฏทั้ง 
ในส่วนของเรื่องการให้อนุญาต และทั้งในส่วนของเรื่องระหว่างการดำาเนินโครงการวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเล  
ได้แก่ ระเบียบสภาวิจัยแห่งชาติฯ พ.ศ. 2550, พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  
พ.ศ. 2535, พรบ. ประมง พ.ศ. 2490 เป็นต้น อีกทั้งในการดำาเนินการนั้น มีความเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน 
ได้แก่ กระทรวงการต่างประเทศ, กรมเจ้าท่ากรมศุลกากร, กรมควบคุมมลพิษลม, สภาวิจัยแห่งชาติ (วช.)  
เป็นต้น ซ่ึงในการพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลตามอนุสัญญาฯ 1982 นั้น  
มกีรมสนธสิญัญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศเป็นหน่วยหลักในการประสานงานกบัหน่วยงานราชการ
อื่น ๆ เพื่อให้การพัฒนาและการปรับปรุงกฎหมายภายในประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล

 แม้จะมกีารแต่งตัง้คณะกรรมการฯ และขับเคลือ่นการดำาเนนิงานผ่านคณะอนกุรรมการฯ ตามทีป่รากฏนัน้  
ซึ่งมีข้อดี กล่าวคือ ทำาให้การดำาเนินงานที่เกี่ยวกับอนุสัญญาฯ 1982 ในแต่ละด้านมีผู้รับผิดชอบชัดเจน สามารถ 
ตดิตาม ตรวจสอบความก้าวหน้าและปัญหาของการดำาเนนิงานจากผูร้บัผดิชอบหลกัได้ทันท ีช่วยให้การดำาเนนิงาน 
มีประสทิธิภาพมากยิง่ขึน้ แต่ทัง้นี ้การดำาเนนิงานของคณะกรรมการฯ และคณะอนกุรรมการฯ มข้ีอจำากดัในเร่ือง 
ของการประชุมที่ไม่สามารถเกิดขึ้นได้บ่อยคร้ัง เนื่องจากกรรมการแต่ละท่านล้วนเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ ่
นกัวชิาการ หรอือาจารย์ประจำามหาวทิยาลยัทีม่คีณุวฒุสิงู เช่น อธบิดกีรมสนธสิญัญาและกฎหมาย อยัการสงูสดุ 
เป็นกรรมการ เป็นต้น ส่งผลให้การประชุมในแต่ละครั้งเกิดขึ้นได้ยาก จึงนำามาสู่การขับเคลื่อนการดำาเนินงาน 
ที่เกี่ยวกับอนุสัญญาฯ 1982 ไม่มีประสิทธิผลเท่าที่ควร29 ทั้งที่กิจกรรมการวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลสามารถ 

  27 lbids., 34.

  28 lbids.

  29 lbids., 82.
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สร้างและรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล แต่ถูกลดลำาดับความสำาคัญไว้ให้เป็นประเด็นที่ไม่เร่งด่วน  
เมื่อเปรียบเทียบกับนโยบายด้านการเมืองหรือด้านเศรษฐกิจ จึงส่งผลให้นโยบายที่เก่ียวข้องกับการดำาเนินการ 
เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของอนุสัญญาฯ 1982 ไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควร

 ทั้งนี้ เพื่อให้การดำาเนินงานของคณะอนุกรรมการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น เห็นควร
ในการเพิ่มอำานาจเรื่องการตัดสินใจให้แก่คณะอนุกรรมการฯ แต่ต้องอยู่ภายใต้การกำากับดูแลอย่างรัดกุม 
ของคณะกรรมการฯ เพื่อป้องกันไม่ให้การตัดสินใจของคณะอนุกรรมการสร้างความเสียหายในภายหลัง  
นอกจากนี้  ควรมีการกำาหนดกรอบของระยะเวลาในการดำาเนินการที่เหมาะสม เพื่อให้ผู ้ปฏิบัติงานนั้น 
สามารถวางแผนงานได้ทันท่วงที และเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของอนุสัญญาฯ 1982

6. ปัญหาและอุปสรรคในการด�าเนินงานของประเทศไทยที่เก่ียวข้องกับการวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเล  
เพื่อให้เป็นไปตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมาย ค.ศ. 1982

 ลกัษณะภมูศิาสตร์ทางทะเลของประเทศไทย ได้เอ้ืออำานวยต่อการทำาวจิยัวทิยาศาสตร์ทางทะเลอย่างยิง่  
เนื่องจากมีพื้นท่ีทางทะเลกว้าง มีแนวชายฝั่งทะเลทอดยาวกว่า 2,800 กิโลเมตร รวมถึงมีทรัพยากรทางทะเล 
ทีอ่ดุมสมบรูณ์ด้วยความหลากหลายทางชวีภาพ30 ซ่ึงสามารถช่วยสร้างองค์ความรู้ในการบริหารจัดการทรัพยากร 
ทางทะเลได้เป็นอย่างมากท้ังภายในประเทศของตน และแก่ประเทศอื่น ๆ รวมถึงองค์การระหว่างประเทศที่มี 
อำานาจร่วมด้วย แต่ปรากฏว่าการใช้ประโยชน์จากทะเลของประเทศไทยยังมีอยู่น้อยมาก เมื่อศึกษาถึงเร่ือง 
การวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลของประเทศไทยแล้ว พบว่ายังไม่มีความก้าวหน้าเท่าที่ควร ทั้งที่การวิจัย 
วิทยาศาสตร์ทางทะเลเป็นกจิกรรมทางทะเลประเภทหนึง่ทีส่ามารถสร้างรายได้และผลประโยชน์แก่ประเทศชาต ิ
อย่างมหาศาล โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในกรณีประเทศทีพ่ฒันาแล้วหรอืองค์การระหว่างประเทศทีม่อีำานาจ ท่ีประสงค์ 
เข้ามาดำาเนินโครงการวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลในประเทศไทย ซึ่งประเทศไทยในฐานะรัฐชายฝั่งสามารถ 
เข้าร่วมดำาเนินโครงการวิจัยหรือได้รับผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลร่วมด้วย (จากการเผยแพร่ผลของโครงการ 
วิจัย, จากการเข้าร่วมโครงการวิจัย และรวมถึงให้โอกาสแก่รัฐชายฝั่งและที่เสียเปรียบทางภูมิศาสตร์เพื่อนบ้าน 
มีสิทธิเข้าร่วมโครงการวิจัยร่วมด้วย) ซึ่งย่อมเกิดประโยชน์ต่อประเทศไทยได้ไม่น้อย โดยที่ประเทศไทยนั้น 
ไม่จำาเป็นต้องลงทุนด้านทุนทรัพย์ในการดำาเนินโครงการวิจัย เนื่องจากการทำาวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลต้อง 
ใช้เทคโนโลยีและทุนทรัพย์ท่ีสูง รวมถึงต้องดำาเนินการโดยบุคลากรที่ความรู้ความสามารถและชำานาญการ 
โดยเฉพาะ จึงมักดำาเนินการโดยประเทศที่พัฒนาแล้วเป็นส่วนใหญ่

 แม้ว่าในทางระหว่างประเทศมีการทำาวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลมาหลายศตวรรษ แต่อย่างไรก็ตาม  
การวจิยัวทิยาศาสตร์ทางทะเลยงัคงถอืเป็นเรือ่งทีท้่าทายสำาหรบัประเทศไทย ซึง่การดำาเนนิงานของประเทศไทย 
ตามอนสุญัญาฯ 1982 ในเรือ่งดงักล่าว ยงัไม่ก้าวหน้าเท่าทีค่วร เนือ่งจากปัญหาและอปุสรรคหลายประการ ดงันี้

 1) ขาดการผลักดันจากรัฐบาล

    การขาดการผลักดันจากรัฐบาล เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลบ่อย นโยบายจึงไม่ต่อเนื่อง 
รวมถึงรัฐบาลไม่ค่อยส่งเสริมและผลักดันให้ทำาการวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเล และจัดสรรงบประมาณที่เกี่ยวกับ 
การดำาเนินการเพื่อให้เป็นไปตามอนุสัญญาฯ 1982 ของหน่วยงานภาครัฐ เช่น ในการพิจารณาข้อกำาหนด 
ให้อนุญาตเข้าทำาการวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเล อาจต้องมีการลงสำารวจลงพ้ืนที่ทางทะเลเพ่ือประกอบการ 
ดำาเนินการด้วย ซึ่งจำาเป็นต้องใช้งบประมาณในการดำาเนินการดังกล่าว เป็นต้น

  30 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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  31 Soparat Jarusombat, United Nations Convention on the Law of the Sea (1982), and Its Implementation in Thailand 

(Research Report), 84-85. [In Thai]

 2) ด้านการอนุวัติการกฎหมาย และการด�าเนินงานของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง

     การอนุวัติการกฎหมายภายในให้มีความสอดคล้องกับอนุสัญญาฯ 1982 ถือว่าเป็นภารกิจสำาคัญ 
ของประเทศไทย และจากการที่ประเทศไทยมีกฎหมายภายในท่ีเกี่ยวข้องกับทะเลหลายฉบับ และมีหน่วยงาน 
ทีเ่ก่ียวข้องหลายหน่วยงานนัน้ จึงส่งผลให้การอนวุติัการกฎหมายของประเทศไทยประสบกบัปัญหาหลายประการ  
ทั้งในเรื่องความล่าช้า ความไม่ต่อเนื่องของฝ่ายนิติบัญญัติ รวมไปถึงผู้พิจารณากฎหมายขาดความรู้ ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับกฎหมายท่ีกำาลังพิจารณา อีกทั้งเมื่อเข้าสู่กระบวนการแก้ไขแล้ว กฎหมายที่เสนอไปก็อาจถูกปรับแก้ 
ตัดทอน หรือบางครั้งอาจถูกตีตกไป31

    แม้ปัจจุบัน ประเทศไทยมีระเบียบสภาวิจัยฯ พ.ศ. 2550 เพื่อบังคับใช้ในเรื่องการพิจารณา 
อนุญาตการให้เข้าทำาโครงการวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลก็ตาม แต่ข้อกฎหมายดังกล่าว มีเขตอำานาจเพียง
แค่ทะเลอาณาเขต และแม้ว่าประเทศมีกฎหมายภายในที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทะเลอยู่มากกว่า 50 ฉบับก็ตาม  
ซึ่งดูเหมือนว่าประเทศไทยได้ให้ความสำาคัญต่อทะเลอย่างยิ่ง แต่อย่างไรก็ตาม กฎหมายภายในของประเทศไทย 
ที่เก่ียวกับการใช้ทะเลน้ัน ส่วนใหญ่มีเขตอำานาจเพียงแค่ทะเลอาณาเขตเท่านั้น มีเพียงไม่ก่ีฉบับที่มีเขตอำานาจ 
ขยายไปถึงเขตเศรษฐกิจจำาเพาะและเขตไหล่ทวีป เช่น พระราชบัญญัติประมง พ.ศ. 2490 เป็นต้น ดังนั้นการ 
บังคับใช้กฎหมายของประเทศไทยจึงมีปัญหาในเร่ืองของเขตอำานาจทางกฎหมาย ซึ่งส่งผลทำาให้หน่วยงาน 
ที่ถือกฎหมายนั้น มีอำานาจในการบังคับใช้กฎหมายเพียงแค่ทะเลอาณาเขต โดยไม่มีอำานาจขยายไปถึง 
เขตเศรษฐกิจจำาเพาะและเขตไหล่ทวีปตามไปด้วย

    และทั้งนี้ แม้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ และขับเคลื่อนการดำาเนินงานผ่านคณะอนุกรรมการฯ 
ที่ปรากฏน้ัน แต่ท้ังนี้ การดำาเนินงานของคณะกรรมการฯ และคณะอนุกรรมการฯ มีข้อจำากัดในเรื่องของ 
การประชมุทีไ่ม่สามารถเกิดขึน้ได้บ่อยครัง้ เนือ่งจากกรรมการแต่ละท่านล้วนเป็นข้าราชการชัน้ผู้ใหญ่ นกัวชิาการ 
หรืออาจารย์ประจำามหาวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิสูง เช่น อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย เป็นต้น จึงส่งผลให้การ
ประชุมในแต่ละคร้ังเกิดข้ึนได้ยาก (ตามท่ีได้กล่าวไปในหัวข้อก่อนข้างต้น) จึงทำาให้การขับเคลื่อนในการดำาเนิน
การที่เกี่ยวกับอนุสัญญาฯ 1982 ไม่มีประสิทธิผลเท่าที่ควร

    ดังนี้ จึงเห็นควรให้กำาหนดกรอบระยะเวลาในการดำาเนินการท่ีเหมาะสม เพื่อดำาเนินการ 
ให้เป็นไปตามบทบญัญตัขิองอนสุญัญาฯ 1982 เน่ืองจากในปัจจบุนัยงัไม่มกีารกำาหนดกรอบระยะเวลาให้แล้วเสรจ็
ของการดำาเนินงานในแต่ละด้าน

 3) ด้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

    ในด้านหน่วยงานนั้น แม้มีสภาวิจัยแห่งชาติเป็นหน่วยงานกลางในการพิจารณาอนุญาต 
ให้เข้าทำาการวจิยัวทิยาศาสตร์ทางทะเล แต่เขตอำานาจของสภาวจิยัแห่งชาตมิเีพยีงแค่ทะเลอาณาเขต และแม้จะมี 
กระทรวงการต่างประเทศที่ทำาหน้าที่ประสานงานกับรัฐหรือองค์การระหว่างประเทศที่มีอำานาจ และหน่วยงาน
ภายในประเทศท่ีเกี่ยวข้องก็ตาม แต่กระทรวงการต่างประเทศก็ไม่มีอำานาจหน้าที่ในการใช้อำานาจหรือดุลพินิจ 
ในการอนุญาต หรือระงับช่ัวคราว หรือยุติการทำาวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเล อีกทั้งบุคลากรในหน่วยงาน
ยังขาดความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว และตามที่ประเทศไทยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับทะเล 
หลายหน่วยงาน ซึ่งแต่ละหน่วยงานมีลักษณะแบ่งแยกหน้าที่เฉพาะกัน ดังนั้นการประสานงานในเรื่อง 
การทำาวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลจึงมักประสบปัญหาความล่าช้า เนื่องจากขาดความเป็นเอกภาพ 
ในการประสานงานที่เป็นทิศทางเดียวกัน

    ดังนี้ จึงเห็นควรให้ปรับปรุงอำานาจและหน้าที่ของสภาวิจัยแห่งชาติ ให้สามารถดำาเนินการ 
ดังกล่าวได้ภายในหน่วยงานของตนเอง โดยอาศัยอำานาจแห่งพระราชบัญญัติสภาวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. 2502  
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หรอืทำาการจดัตัง้องค์การมหาชน โดยอาศยัอำานาจแห่งพระราชบญัญติัองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 และพระราชบญัญตัิ
องค์การมหาชน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2559 เพือ่เป็นองค์กรทีท่ำาหน้าทีด่ำาเนนิการด้านวจิยัวทิยาศาสตร์ทางทะเลในภาพรวม

 4) ด้านการบูรณาการความร่วมมือ

    ในด้านการบูรณาการนั้น พบว่าในการดำาเนินการเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของอนุสัญญาฯ  
1982 จะต้องอาศัยความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาบูรณาการ แต่ในทางปฏิบัติมีหลายหน่วยงาน 
ทีไ่ม่สามารถบูรณาการร่วมกนัได้เท่าท่ีควร เช่น ในเรือ่งการทำาความเข้าใจกฎหมายทีเ่ก่ียวข้องระหว่างหน่วยงาน
ที่ถือกฎหมายกับหน่วยงานที่คอยให้คำาแนะนำา เช่น กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ  
กบัหน่วยงานอืน่ อาจมคีวามเข้าใจไม่ตรงกนั32 รวมถงึแต่ละหน่วยงานมหีน้าทีแ่บ่งแยกเฉพาะกนั การประสานงาน 
และแนวทางในการปรับปรุงและแก้ไขกฎหมายจึงไม่เป็นทิศทางเดียวกัน ซ่ึงส่งผลให้การดำาเนินการเพ่ือให้เป็น
ไปตามอนุสัญญาฯ 1982 ไม่ประสบความสำาเร็จเท่าที่ควร

7. สรุปผล และข้อเสนอแนะ

 7.1 สรุปผล

    ตามที่มนุษย์เรียนรู้การใช้ประโยชน์จากทะเลมาอย่างยาวนานก็ตาม ทั้งในเรื่องการดำารงชีวิต  
การค้า การท่องเที่ยว การคมนาคมและการขนส่ง ด้านโภชนาการ และแหล่งที่อยู่อาศัย จึงกล่าวได้ว่าทะเลเป็น 
ทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีความสำาคัญต่อประเทศชาติและมวลมนุษยชาติซ่ึงนำามาสู่ผลประโยชน์แห่งชาต ิ
ทางทะเล แต่ทัง้นี ้ ทะเลนัน้เป็นระบบนเิวศทางธรรมชาติขนาดใหญ่ทีอ่ดุมไปด้วยทรพัยากรทีม่ชีีวติและไม่มีชวีติ  
และมีความหลากหลายทางชีวภาพ ดังน้ันการเรียนรู้ การบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์จากทะเล จึงต้อง 
ดำาเนินการโดยบุคลากรและหน่วยงานที่มีความรู้และชำานาญการด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเลมาทำาการศึกษา 
และแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเล ที่เรียกว่า การวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเล (Marine Scientific  
Research) เพื่อให้เกิดความเข้าใจต่อระบบนิเวศทางทะเลได้อย่างลุ่มลึก และก่อเกิดผลประโยชน์แห่งชาต ิ
ทางทะเลได้อย่างคุ้มค่า

        กฎหมายการวจิยัวทิยาศาสตร์ทางทะเล ได้ถกูบญัญตัไิว้ในภาคที ่13 แห่งอนสุญัญาสหประชาชาติ 
ว่าด้วยกฎหมายทะเล 1982 ถอืว่าเป็นกฎหมายฉบบัแรกของโลกทีบ่ญัญตัหิลกัเกณฑ์เกีย่วกบัการวจัิยวทิยาศาสตร์ 
ทางทะเลไว้เป็นการเฉพาะ ซึ่งเจตนารมณ์แห่งกฎหมายนั้นเพ่ือส่งเสริมให้มีการทำาวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเล 
ในทางระหว่างประเทศ โดยกำาหนดให้สิทธิแก่รัฐทั้งปวง รวมถึงองค์การระหว่างประเทศที่มีอำานาจสามารถ 
เข้าทำาการวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลในพื้นที่ทางทะเลต่าง ๆ ทั้งภายใต้เขตอำานาจแห่งชาติของรัฐ และนอกเขต 
อำานาจแห่งชาติของรัฐ โดยคำานึงถึงผลประโยชน์ของประเทศที่ด้อยพัฒนา และกำาลังพัฒนาเป็นสำาคัญ 
เพื่อเอื้ออำานวยให้มีการทำาวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลอย่างแพร่หลายในทางระหว่างประเทศ

        เมือ่กล่าวถงึการวิจยัวทิยาศาสตร์ทางทะเลภายใต้เขตอำานาจแห่งชาตขิองรัฐ (ได้แก่ ทะเลอาณาเขต 
เขตเศรษฐกิจจำาเพาะ และเขตไหล่ทวีป) เป็นที่พิจารณาได้ว่า

     1) กรณทีะเลอาณาเขตนัน้ รฐัชายฝ่ังมอีำานาจอธปิไตยโดยสมบรูณ์ (Sovereignty) การเข้าทำาการวจิยั
วทิยาศาสตร์ทางทะเลเป็นไปตามระเบยีบและข้อบงัคบัของรฐัชายฝ่ังทีส่อดคล้องกบัอนสุญัญาฯ 1982 นี ้โดยเคร่งครดั

    2) กรณีพื้นที่เขตเศรษฐกิจจำาเพาะ และเขตไหล่ทวีปนั้น เป็นพื้นที่ภายใต้สิทธิอธิปไตย  
(Sovereign Right) ซึ่งอำานาจของรัฐชายฝั่งมีเพียงตามที่กฎหมายรับรองให้ ดังนั้นการทำาวิจัยวิทยาศาสตร ์
ทางทะเลในเขตเศรษฐกิจจำาเพาะ และเขตไหล่ทวีปนั้น เป็นไปตามข้อบังคับของอนุสัญญาฯ 1982

    เมื่อพิจารณาถึงประเทศไทย ซ่ึงได้ให้สัตยาบันเป็นรัฐภาคีแห่งอนุสัญญาฯ 1982 แล้วนั้น  
ประเทศไทยในฐานะรัฐภาคีจึงต้องปฏิบัติตามพันธกรณีแห่งอนุสัญญาฯ 1982 ซ่ึงประเทศไทยต้องดำาเนินการ 
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อนวุตักิารกฎหมายภายใน โดยการตรากฎหมายหรอืปรบัแก้กฎหมายภายใน เพือ่ให้มคีวามสอดคล้องและรองรบั 
กับพันธกรณีแห่งอนุสัญญาดังกล่าว ซ่ึงในเรื่องการวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลนั้น แม้ว่าจะเป็นที่แพร่หลาย 
ในทางระหว่างประเทศมาหลายศตวรรษ โดยส่วนใหญ่ปรากฏให้เห็นในประเทศท่ีพัฒนาแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม  
การวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลยังคงถือเป็นเร่ืองท่ีท้าทายสำาหรับประเทศไทย จากการศึกษาพบว่า ในประเด็น 
เรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและอนุญาตให้เข้าทำาการวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลของประเทศไทย  
ภายใต้เขตอำานาจแห่งชาติของรัฐตามอนุสัญญาฯ 1982 ยังไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควร เนื่องจากปัญหาและอุปสรรค 
หลายประการ ได้แก่ 1) ขาดการผลักดันจากรัฐบาล 2) ด้านการอนุวัติการกฎหมาย และการดำาเนินงานของ 
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 3) ด้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ 4) ด้านการบูรณาการความร่วมมือ ทั้งที่การวิจัย 
วิทยาศาสตร์ทางทะเลสามารถสร้างผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล ซึ่งมีบทบาทต่อการพัฒนาประเทศอย่างยิ่ง  
จากปัญหาที่กล่าวมานั้น อาจส่งผลและก่อเกิดปัญหาในเรื่องขาดความชัดเจนในการพิจารณาใช้อำานาจหรือ 
การใช้ดลุพนิจิอนญุาตให้เข้าทำาการวจิยัวทิยาศาสตร์ทางทะเลในประเทศไทย เมือ่มรัีฐอืน่ ๆ  หรือองค์การระหว่าง 
ประเทศท่ีมีอำานาจได้ประสงค์ยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลมายังประเทศไทย อีกทั้งในเร่ือง 
แนววิธีการปฏิบัติในการอุทธรณ์ การพิจารณาอุทธรณ์การอนุญาตหรือคำาสั่ง การกำาหนดหน่วยงานที่มีอำานาจ 
หรือใช้อำานาจในประเมินและติดตามโครงการวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลเพื่อผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 
ซึ่งอาจทำาให้ประเทศไทยขาดโอกาสในการรับผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลร่วมด้วย (จากเผยแพร่ผลของ 
โครงการวิจัย การเข้าร่วมโครงการวิจัย รวมถึงการให้โอกาสแก่รัฐไร้ชายฝั่งและที่เสียเปรียบทางภูมิศาสตร ์
เพื่อนบ้านมีสิทธิเข้าร่วมโครงการวิจัยร่วมด้วย) เนื่องจากการวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลน้ัน ไม่เพียงแต่เป็น 
ประโยชน์ต่อรัฐท่ีทำาโครงการวิจัยเท่านั้น แต่ยังรวมถึงประเทศไทยและรัฐอื่น ๆ ที่กำาลังพัฒนาซึ่งไม่สามารถ 
ดำาเนินโครงการวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลได้ด้วยตนเอง แต่สามารถเข้าร่วมโครงการหรือนำาผลของโครงการ
วิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลไปทำาการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล สร้างผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล 
ภายใต้เขตพื้นที่ทางทะเลของรัฐตนเองได้ ดังนี้แล้ว จึงเป็นสิ่งที่ประเทศไทยควรทบทวนและตระหนักถึงอย่างยิ่ง

 7.2 ข้อเสนอแนะ

    จากการศึกษาในเรื่องกฎหมายของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและอนุญาตให้ 
เข้าทำาการวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลภายใต้เขตอำานาจแห่งชาติของรัฐ ตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย 
กฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 เห็นควรมีข้อเสนอแนะดังนี้

    7.2.1 รัฐบาลควรให้ความสำาคัญในเชิงนโยบายอย่างต่อเนื่อง รวมถึงส่งเสริมและผลักดันให ้
ทำาการวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเล และจัดสรรงบประมาณที่เกี่ยวกับการดำาเนินการแก่หน่วยงานเพื่อให้เป็น 
ไปตามอนุสัญญาฯ 1982 โดยตระหนักถึงด้านนโยบายในด้านการวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเล ซึ่งเป็นกิจกรรม 
ทางทะเลประเภทหนึ่ ง ที่สามารถสร ้างผลประโยชน ์และพัฒนาความก ้าวหน ้าของประเทศตาม 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2580) ซ่ึงเป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตาม 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 โดยจะต้องนำาไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ...”

     7.2.2 ในด้านการอนุวัติการกฎหมาย และการดำาเนินงานของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เห็นควร 
ให้กำาหนดกรอบระยะเวลาในการดำาเนนิการท่ีเหมาะสม เพือ่ดำาเนนิการให้เป็นไปตามบทบญัญตัขิองอนสุญัญาฯ 1982 
เนือ่งจากในปัจจบุนัยงัไม่มกีารกำาหนดกรอบระยะเวลาของการดำาเนนิงานในแต่ละด้านให้แล้วเสรจ็

    7.2.3 ในด้านหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เห็นควรให้ปรับปรุงอำานาจและหน้าที่ของสภาวิจัยแห่งชาต ิ
ให้สามารถดำาเนินการดังกล่าวได้ภายในหน่วยงานตนเอง โดยอาศัยอำานาจแห่งพระราชบัญญัติสภาวิจัย 
แห่งชาติ พ.ศ. 2502 หรือทำาการจัดตั้งองค์การมหาชน โดยอาศัยอำานาจแห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน  
พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 เพื่อเป็นองค์กรที่ทำาหน้าที่ดำาเนินการ
ด้านวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลในภาพรวม
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    7.2.4 ในด้านการบูรณาการความร่วมมือ เห็นควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำาเนินการบูรณาการ 
สร้างความร่วมมอืระหว่างกนั เช่น ในเรือ่งการทำาความเข้าใจกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง การประสานงานและหาแนวทาง 
ในการปรับปรุงและแก้ไขกฎหมาย เพื่อให้มีการดำาเนินการเป็นไปตามอนุสัญญาฯ 1982
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