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สรุปประเด็นสําคัญในการสัมมนาเพื่อรับฟงความคิดเห็น
โครงการศึกษาการเขารวมพิธีสารลอนดอน ๑๙๙๖ ของประเทศไทย
วันศุกรที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๓๐ น.
ณ หองลักษมี โรงแรมนารายณ ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๐๐
จัดโดย กรมเจาทา และ คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
---------------------------ในการสัมมนาเพื่อรับฟงความคิดเห็นโครงการศึกษาการเขารวมพิธีสารลอนดอน ๑๙๙๖ ของประเทศไทย มี
ผูเขารวมสัมมนาประมาณ ๕๘ คน โดยที่ประชุมมีความคิดเห็นโดยสรุปไดดังตอไปนี้
๑.
การเขารวมเปนภาคีในพิธีสารลอนดอน ๑๙๙๖ ไมใชงานของกรมเจาทาแตหนวยงานเดียว
แตเปนเรื่องที่หนวยงานที่เกี่ยวของจะตองรวมมือกันเพื่อนําเอาพันธะกรณีตามขอตกลงฉบับนี้ไปสู
การปฏิบัติ ปญหาที่นํามาพิจารณาคือการพิจารณา Job description ของแตละหน วยงาน
กฎหมายที่ ต นดู แ ลอยู เพื่ อจะบู ร ณาการความสามารถและบุค ลากรเข า มาพิ จ ารณาเรื่อ งนี้ ให
สอดคลองกัน
๒.
มีประเด็นเกี่ยวกับการแกไขกฎหมาย กับการยกรางกฎหมายใหมเพื่อรองรับ ความเห็นมี
สองฝายคือ ฝายหนึ่งเห็นวา พระราชบัญญัติเดินเรือในนานน้ําไทย เพียงพอในระดับหนึ่งแลว ในการ
ตอบสนองต อพั น ธกรณี ที่ ป รากฏในพิธี ส ารลอนดอน ๑๙๙๖ เพีย งแตต องมีก ารแก ไขเพิ่ มเติ ม
พระราชบัญญัติฉบับนี้ อีกความเห็นหนึ่งเห็นวา ควรยกรางกฎหมายใหมเพื่อสอดรับภายใตพันธกรณี
ที่เกิดจาก อนุสัญญาภายใต IMO
๓.
พิธีสารลอนดอน เรื่องการดูแลเรื่องการทิ้งเท เปนเรื่องของ Area Base ไมใชจากเรือ ซึ่ง
แตกตางจาก MARPOL Convention
๔.
ฝ า ยที่ ส นั บ สนุ น ให ออกพระราชบัญ ญัติใหมเพื่ อรองรับ พัน ธกรณี ตาม พิธีส ารลอนดอน
๑๙๙๖ เห็นวา พระราชบัญญัติใหม จะเขียนกําหนด บทวาดวยการบังคับใชกฎหมายไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ครอบคลุมหนวยงานที่เกี่ยวของ ถาใชพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย พระ
พุทธศักราช ๒๔๕๖จะไมเพียงพอตอการรวมมืออยางมีประสิทธิภาพระหวางหนวยงาน
สําหรับประเด็นนี้ผูวิจัยไดตอบไวโ ดยละเอียดในบทที่ ๓ การอนุวัติการพิธีสารลอนดอน
๑๙๙๖ หัวขอ ๓.๓.๑.๒ การตรวจสอบและวิเคราะหกฎหมายที่เกี่ยวของวาเพียงพอหรือไม (หนา
๒๔๕ ของรายงานฉบับสมบูรณ)
๕.
มีผูเขารวมสัมมนาหยิบยกเรื่อง ความจําเปนในการเขาเปนภาคีในพิธีสารลอนดอน ๑๙๙๖
นั ก วิ จั ย เห็ น ว า จํ า เป น เพราะการเข า ร ว มในพิ ธี ส ารลอนดอน ๑๙๙๖ เป น ส ว นหนึ่ ง ของการ
Implementation ขอ ๒๑๐ ของ UNCLOS จึงเห็นสมควรเขารวมในพิธีสารลอนดอน ๑๙๙๖เพื่อ
ยกระดับกฎหมายไทย ใหไดมาตรฐานสากล
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๖.

นั ก วิ จั ย ได แ สดงขั้ น ตอนของการพิ จ ารณาการออกกฎหมายภายใน ๔ ขั้ น ตอน ที่
ประกอบดวย สาระสําคัญของกฎหมาย กระบวนการการใชกฎหมาย การบังคับใช และการลงโทษ
โดยพิจ ารณาผสมผสาน พิธี ส ารลอนดอน ภาคผนวกต า งๆ และ Guidelines เข า ดว ยกั น เพื่ อ
แยกแยะตามหลักการในการออกกฎหมายขางตน
๗.
ประเด็นสําคัญที่พิจารณาคือ ผูขอและผูออกใบอนุญาตควรมีความแบงแยกความรับผิดชอบ
อยางไร ซึ่งผูขอจะเปนภาคเอกชนหรือภาครัฐที่ประสงคจะทิ้งเทก็ได สวนผูออกใบอนุญาตนั้นจะเปน
หนวยงานภาครัฐ ถาเรายึดหลักผูกอมลพิษตองรับผิดชอบคาใชจาย ผูขออนุญาตทิ้งจะตองแสดง
หลักฐานตางๆครบถวนตามขั้นตอน แตผูเขารวมสัมมนาบางทานเห็นวาเรื่องการกําหนดสถานที่ทิ้ง
ควรเปนอํานาจของภาครัฐ
๘.
ประเด็ น ในการแสดงความเห็ น วา สิ่งใดควรเขีย นในพระราชบัญ ญัติ สิ่ง ใดควรเขีย นใน
กฎกระทรวง สิ่งใดควรเปนเพียงประกาศ หรือคูมือ ทางผูวิจัยเห็นวาสิ่งที่ควรใสไวในกฎหมายภายใน
ตองเปนกฎหมายระหวางประเทศ กลาวคือ London Protocol 1996 และ Annex ตางๆ สวน
Guideline นั้น ไมใชกฎหมายควรทําเปนหนังสือเวียนหรือคูมือเพื่อใหทราบแนวทางปฏิบัติ
๙.
หนวยงานบางหนวยงาน เชน กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เกรงการทับซอนกับกฎหมายของกรม
ที่มีอยูแลว ในทางปฏิบัติการออกกฎหมายตองมีการเรียกหนวยงานที่เกี่ยวของมาพิจารณารวมกัน
ความกังวลในเรื่องนี้ จึงเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเสนอรางกฎหมายที่ตองกระทําในขั้นตอไปอยู
แลว
๑๐.
ในเรื่องความซ้ําซอนของกฎหมายนักวิจัยเห็นวา กฎหมายภายในแตละฉบับมีวัตถุประสงค
ต า งกั น แม จ ะบั งคั บ ใช กับ พื้ น ที่ เ ดีย วกัน ยอมทํ าไดไมทับ ซน กัน จะเกิ ดการทับ ซอนกัน ก็ตอเมื่ อ
บัญ ญั ติในเรื่ องเดี ย วกั น และบั งคับ ใชในพื้น ที่เดีย วกัน โดยทั่ว ไปตองพิจ ารณาประเด็น การออก
กฎหมายรวมกันของหนวยงานตางๆอยูแลว เชนขั้นตอนการตรวจรางของคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตอมาไดมีการพูดถึงขั้นตอนของการดําเนินการออกกฎหมายและการเขาเปนภาคี ในราง
พระราชบัญญัติที่ผูวิจัยเสนอนั้นไดกําหนดวันมีผลบังคับใชของกฎหมายคือ เมื่อพนสามรอยหกสิบวัน
นับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา วัตถุประสงคเพื่อการจัดทํารายละเอียด และเมื่อประเทศไทย
ตัดสินใจวาจะเขารวมเปนภาคีในพิธีสารลอนดอน ๑๙๙๖ แลว ทางหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน กรม
เจาทาจะตองเตรียมเอกสารตางๆ เชน คําแปล รางที่ทางคณะผูวิจัยไดทําไว ไมวาจะเปนฉบับเต็ม
หรือฉบับยอ โดยที่กรมเจาทาตองทําเปนขั้นตอนใหละเอียดตามกระบวนการที่กําหนดไว พรอมทั้ง
แสดงผลดีผลเสียของการเขารวมยังไง การเขารวมมีคาใชจายอะไรบางหรือไม ใครเปนผูรับผิดชอบ
หลัก กฎหมายภายในที่จะตองแกมีกี่ประเด็น ทางกรมเจาทาก็ตองทําเรื่องขึ้นมา เมื่อทําเรื่องเสร็จก็
ตองเขาคณะรัฐมนตรีไป แตระยะเวลานี้ไมสามารถกําหนดไดอยางแนนอน ถึงอยางไรก็ตามแนว
ปฏิบัติของกระทรวงการตางประเทศ การอนุวัติการอนุสัญญาใดจะตองมีกฎหมายภายในพรอมที่จะ
ดําเนินการกอน เพราะวาตามอนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. ๑๙๖๙ มีขอ
บทขอหนึ่งซึ่งกําหนดไววา รัฐจะไมสามารถอางวาเราไมมีกฎหมายภายในในการดําเนินการไมได
เพราะฉะนั้นกระบวนการภายในของเราตองพรอมกอนแลวจึงจะเขาเปนภาคี ภาคยานุวัติเขาเปน
ภาคีสนธิสัญญาหรือวาอนุสัญญาฉบับนั้นได ซึ่งทางปฏิบัติที่ผานมา การเสนอเรื่องเขาคณะรัฐมนตรี
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จะเสนอไปวาเมื่อกฎหมายผานแลวใหกระทรวงการตางประเทศเปนผูดําเนินการยื่นภาคยานุวัติสาร
หรือใหสัตยาบันกับการเปนภาคีของอนุสัญญาฉบับนั้นได ซึ่งระยะเวลาในทางปฏิบัติจะไมตางกัน
มาก จะไม เ หลื่ อ มกั น เป น ป เมื่ อ เรามีก ฎหมายพรอ มแล ว กระทรวงการต า งประเทศก็ พร อมจะ
ดําเนินการซึ่งปกติจะใชเวลาไมนาน ก็คือยกรางภาคยานุวัติสารหรือสัตยาบันสารแลวก็ดําเนินการ
ยื่นใหกับผูเก็บรักษา
๑๑.
ในประเด็นเรื่องบทลงโทษ (Sanction) ที่ประชุมไดตั้งขอสังเกตก็คือบทลงโทษ (Sanction)
หรือบทขอบังคับวาในเรื่องนี้ควรจะครอบคลุมแคไหน บทกําหนดโทษในรางพระราชบัญญัติฯที่ผูวิจัย
เสนอไมมีโทษจําคุก มีแตโทษปรับ แตผูเขารวมสัมมนาแจงวาพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ํา
ไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖มีโทษทางอาญาดวย จากการละเมิดกฎเกณฑในเรื่องการทิ้งเท ผูวิจัย
เห็นวาการที่จะกําหนดโทษทางอาญาไดหรือไม ตองพิจารณาขอบทของ UNCLOS ประกอบดวย
ผูวิจัยขอตั้งขอสังเกตวา กฎหมายปจจุบันของไทยเขียนไววา หามกระทํา ถาทําก็มีโทษทาง
กฎหมาย แต ว า หากเราเขี ย นเช น นี้เราใชบังคับ ในเขตอํานาจ (Jurisdiction) แตปจ จุบัน เขต
ผลประโยชนที่เราจะไดรับจากความตกลงรวมกันระหวางประเทศจะขยายออกไปจากเขตประเทศ
ยกตัวอยางเชน ถาความผิดเกิดขึ้นในเขตเศรษฐกิจจําเพาะแลวจะบังคับโทษอยางไร กฎหมายทะเล
จะใชหลักที่วาการลงโทษ (Penalty) หรือ บทลงโทษ (Sanction) ตามกฎหมายไมจําเปนตองเปน
โทษอาญาเสมอไป เพราะมาตรการทางแพงหรือมาตรการทางปกครองสําหรับกรณีที่มีการฝาฝน ก็
ถื อ เป น การลงโทษด ว ยเช น กั น หรื อ การลงโทษเชิ ง ชดใช ค า เสี ย หายก็ เ ป น โทษด ว ยเหมื อ นกั น
เพราะฉะนั้นในทางระหวางประเทศจึงปลอยใหแตละรัฐภาคีเลือกวาโทษอยางไหนเหมาะสม เวนแต
วา ทางกฎหมายทะเลจะกล า วไวชัดเจนวาเรื่องนี้เปนความผิดที่รายแรงมากๆ เพราะฉะนั้นตอง
ลงโทษอาญา บางเรื่องลงโทษทางอาญาในเขตเศรษฐกิจจําเพาะได เชน เรื่องการประมง “Illegal
Unreported and Unregulated Fishing” หรือ IUU ซึ่งจะเขียนไวชัดมากเลยวาในสวนนี้ตอง
ลงโทษและตองลงโทษหนักๆดวย เพราะฉะนั้นในเรื่องของเรา การรางพระราชบัญญัติก็ตองเลือกดู
วาเราจะเอาโทษระดับไหน และสอดคลองกับ UNCLOS อยางไรดวย เพราะฉะนั้นบทลงโทษจึงยัง
ไมตายตัว
สําหรับประเด็นนี้ผูวิจัยไดตอบไวโ ดยละเอียดในบทที่ ๓ การอนุวัติการพิธีสารลอนดอน
๑๙๙๖ หัวขอ ๓.๓.๑.๒ การตรวจสอบและวิเคราะหกฎหมายที่เกี่ยวของวาเพียงพอหรือไม (หนา
๒๔๖ ของรายงานฉบับสมบูรณ)
๑๒.
องค ก รที่ จ ะมารั บ ผิ ด ชอบในเรื่ อ งนี้ ต อ งมี ลั ก ษณะกว า งขวาง รวมภาครั ฐ และตั ว แทน
ภาคเอกชนดว ยและตองมีการพิจ ารณาปญหาการบูรณาการหนวยงานตางๆเพื่อปฏิบัติการตาม
London Protocol 1996 ซึ่งกรมเจาทาควรเปนหนวยงานหลักในการรับผิดชอบ เพราะมีการ
ทํางานที่เชื่อมโยงอยูกับ IMO มากที่สุด
๑๓.
ในการสัมมนาไดเสนอความคิดเห็นวา ควรขยายการควบคุมการทิ้งเทไปถึง ๒๐๐ ไมลทะเล
หรือในเขตเศรษฐกิจจําเพาะ และไหลทวีป หากเราไมมีกฎหมายครอบคลุมไปถึง เมื่อเกิดมลพิษทาง
ทะเลและประเทศอื่ น เสี ย หาย อาจจะเปน ข อพิ พาทระหวา งรั ฐ ได และอยู เขตอํ า นาจศาลหรื อ
อนุญาโตตุลาการตาม UNCLOS ดวย

โครงการศึกษาการเขารวมพิธีสารลอนดอน ๑๙๙๖ ของประเทศไทย

๑๔.

การปฏิบัติตามพิธีสารลอนดอน ๑๙๙๖ สําหรับประเทศไทยอาจจะไมไดมีการทิ้งเททุกวัสดุ
เหลือใชตามที่กําหนดไวในภาคผนวก ๑ ภาระของการปฏิบัติตามพิธีสารไมมากมายนัก
๑๕.
ผูเขารวมสัมมนาเสนอใหผูวิจัยจัดทําตารางแสดงใหเห็นวา บทบัญญัติในรางพระราชบัญญัติ
ที่ผูวิจัยไดจัดทําขึ้น ออกมารองรับขอบทใดของพิธีสารลอนดอน ๑๙๙๖
สําหรับประเด็นนี้ผูวิจัยไดเพิ่มเติมไวในบทที่ ๓ ในสวนของ ตารางสรุป แสดงขอบทในราง
พระราชบั ญ ญั ติที่ตอบสนองต อบทบัญ ญัติของพิธีส ารลอนดอน ๑๙๙๖ (หนา ๒๖๙-๒๗๘ ของ
รายงานฉบับสมบูรณ)
๑๖.
ในรางพระราชบัญญัติเขียนวา “มลภาวะ”(รางพระราชบัญญัติที่คณะผูวิจัยไดจัดทําขึ้น)ที่
ประชุมสัมมนาเสนอวาตองใชคําวา “มลพิษ”
ผูวิจัยไดทําการแกไขคําในรายงานฉบับสมบูรณ รวมทั้งในสวนของรางพระราชบัญญัติการ
ปองกันมลพิษทางทะเลเนื่องจากการทิ้งเทของเสียหรือวัสดุอื่นลงทะเล เรียบรอยแลว

ภาพการสัมมนาโครงการศึกษาการเขารวมพิธีสารลอนดอน ๑๙๙๖ ของประเทศไทย

โครงการศึกษาการเขารวมพิธีสารลอนดอน ๑๙๙๖ ของประเทศไทย

