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บทคัดยอ 

 

 การศึกษาเร่ืองการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเลในสวนที่เกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของ

เจาหนาที่ทหารเรือตามกฎหมายที่ใหอํานาจเจาหนาที่ทหารเรือปราบปรามการกระทําความผิดทางทะเลมี

วัตถุประสงคเพื่อศึกษาเกี่ยวกับอาณาเขตทางทะเลและการกระทําความผิดที่เกิดข้ึนในพื้นที่ทางทะเลกับศึกษา

กฎหมายและการบังคับใชกฎหมายที่ใหอํานาจเจาหนาที่ทหารเรือปราบปรามการกระทําความผิดทางทะเล

รวมทั้งศึกษาถึงปญหาการใชอํานาจของเจาหนาที่ทหารเรือในการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเลเพื่อ

นําไปสูแนวทางในการปรับปรุงแกไขกฎหมายที่ใหอํานาจเจาหนาที่ทหารเรือในการปราบปรามการกระทํา

ความผิดทางทะเล 

                 การศึกษาคร้ังนีเ้ปนการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยศึกษาวิเคราะหและรวบรวม

ขอมูลจากตํารากฎหมาย เอกสารสาขาวิชาตางๆ และเอกสารหลักฐานของทางราชการที่เกี่ยวของรวมทั้งมกีาร

วิจัยภาคสนาม (Field Research)  ดวยการสัมภาษณบุคลากรทีม่ีสวนเกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่ในการ

รักษาผลประโยชนของชาติทางทะเลโดยตรงดวย 

                จากผลของการศกึษาสรุปไดวา ตามหลักของกฎหมายทะเลซ่ึงเปนกฎหมายระหวางประเทศ ได

กําหนดอาณาเขตหรือพื้นทีท่างทะเล สถานะทางกฎหมายรวมท้ังสิทธิและหนาที่ของรัฐเจาของชายฝงไว

แตกตางกนัไปเร่ิมจากเขตนานน้าํภายใน (Internal Water) ทะเลอาณาเขต(Territorial Sea) ซึ่งถือเปน

ราชอาณาจักรของรัฐชายฝงหรือของประเทศไทย และสวนที่อยูถัดออกไปในทะเลไดแก เขตตอเนื่อง 

(Contiguous Zone) เขตเศรษฐกิจจําเพาะ (Exclusive Economic Zone) เขตไหลทวีป (Continental Shelf)  

และเขตทะเลหลวง (High Sea) ซึ่ง           พื้นทีเ่หลานี้ถือวาเปนเขตนอกราชอาณาจักรของรัฐชายฝงหรือของ

ประเทศไทย ในพืน้ทีท่างทะเลดังกลาวพบวามกีารกระทําความผิดเกดิข้ึนจํานวนมากและมีการทาํผิดในหลาย

ลักษณะ เชน        การลักลอบทําการประมง การกระทําอันเปนโจรสลัด การลักลอบนํายาเสพติดเขาและออก
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ประเทศ การปลอยทิง้ของเสีย น้าํมนัลงในทะเล การลักลอบขนถายจําหนายน้าํมนัเถื่อน เปนตน  เจาหนาที่

ทหารเรือไดรับมอบภารกิจในการปกปองคุมครองรักษาผลประโยชนของชาติ รวมทั้งปองกนัและปราบปราม

การกระทําความผิดที่เกิดข้ึนทางทะเลอยางตอเนื่อง ซึ่งในการปฏิบัติหนาที่ดังกลาว เจาหนาทีท่หารเรืออาศัย

อํานาจตามพระราชบัญญัติใหอํานาจทหารเรือปราบปรามการกระทําความผิดบางอยางทางทะเล พ.ศ.2490 

แกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2534 และกฎหมายที่ใหอํานาจอ่ืนๆ อีกหลายฉบับ เจาหนาทีท่หารเรือมอํีานาจในการ

สืบสวน สอบสวน ทาํการ ส่ังการเทาที ่       จําเปน ตรวจคน บงัคับผูควบคุมเรือ คนประจําเรือ ร้ือคนส่ิงของ จบั

เรือ ผูควบคุมเรือ                     คนประจําเรือ และควบคุม ยึดเรือไว นอกจากนั้นยังสามารถใชมาตรการ

ปองกันและปราบปรามกรณีที่มีการกระทําความผิด หรือมีเหตุอันควรสงสัยวาจะมีการกระทําผิดเกี่ยวกับ

กฎหมายตางๆ ตามทีก่ําหนดไวเกิดข้ึนในพืน้ทีท่างทะเลอันมีผลกระทบตอผลประโยชนของชาติ 

พระราชบัญญัติใหอํานาจเจาหนาที่ทหารเรือปราบปรามการกระทําความผิดบางอยางทางทะเล พ.ศ.2490 

และที่แกไขเพิม่เติมป พ.ศ.2534 ซึ่งเปนกฎหมายแมบทหลักของเจาหนาทีท่หารเรือ มีขอจํากัด ขอบกพรอง

หลายประการที่สําคัญไดแกในเร่ืองของลักษณะความผิด กฎหมายดังกลาวไมมีบทบัญญัติครอบคลุมถึงการ

กระทําผิดอ่ืนๆ ที่เกิดข้ึนนอกเหนือไปจากความผิดบางประการที่บญัญัติไวเทานัน้ กฎหมายใชบังคับไดไม

ครอบคลุมถึงการกระทําผิดที่เกิดข้ึนในพืน้ทีท่างทะเลสวนที่อยูถัดออกไปจากทะเลอาณาเขต นอกจากนั้นยังมี

ขอจํากัดเกี่ยวกับเร่ืองอํานาจของผูที่มหีนาที่ตามกฎหมาย การควบคุมและการสอบสวนผูตองหา การยึดรักษา

ของกลาง ขอจํากัดและขอบกพรองดังกลาวทําใหการปราบปรามการกระทาํความผิดที่เกิดข้ึนทางทะเลขาด

ประสิทธิภาพมีผลกระทบตอการรักษาผลประโยชนของชาติ 

 แนวทางในการแกไขปญหาดังกลาวสามารถทําไดดวยการปรับปรุงแกไขพระราช บัญญัติใหอํานาจ

เจาหนาที่ทหารเรือในการปราบปรามการกระทําความผิดบางอยางทางทะเล พ.ศ.2490 และฉบับที่แกไข

เพิ่มเติม ใหเหมาะสมยิ่งข้ึนดวยการปรับแกไขบทบัญญัติของกฎหมายดังกลาวที่สําคัญในประการแรกให

กฎหมายสามารถใชบังคับไดกับการกระทําความผิดทุกลักษณะที่เกิดข้ึนในเขตพื้นที่ทางทะเลครอบคลุมไปใน

ทุกพื้นที่ที่ประเทศไทยมีสิทธิออกกฎหมายบังคับไดโดยไมขัดกับหลักของกฎหมายทะเลหรือกฎหมายระหวาง

ประเทศ  ประการที่สองในสวนที่เกี่ยวกับขอบเขตอํานาจหนาที่ของเจาหนาที่ทหารเรือสมควรแกไขใหเจาหนาที่

ซึ่งเปนผูปฏิบัติหนาที่ในเรือรบของกองทัพเรือเปนเจาหนาที่ผูมีอํานาจตามกฎหมายทั้งใหมีอํานาจในการตรวจ

คน จับกุมผูกระทําผิดที่อยูบนเรือไดโดยไมจําตองมีหมาย  และประการสุดทายควรกําหนดเจาหนาที่ทหารเรือผู

มีอํานาจในการสอบสวนเพื่อดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดใหชัดเจน ตลอดจนใหมีการขยายระยะเวลาการ

ควบคุมผูตองหาไดกรณีมีความจําเปนหรือเหตุสุดวิสัย การปรับปรุงแกไขดังกลาวเช่ือวาจะมีผลทําใหการ

ปฏิบัติภารกิจของเจาหนาที่ทหารเรือในการปราบปรามการกระทําความผิดที่เกิดข้ึนในพื้นที่ทางทะเลที่มี

ผลกระทบตอประโยชนของประเทศชาติเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนตอไป 
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ABSTRACT     
 
  
 The objective of the study of the Protection of Maritime Interests  in case of the Naval Officer 
Authority is to study the maritime zones or boundaries and its legal status including rights,duty and 
obligations of Thailand, to study the laws concerning  the naval officer  authority  to suppress crimes at sea 
together with the law enforcement , and to study the problems of law enforcement to protect maritime national 
interests  in order to find the solutions and lead to adjust the Act  of the Naval Officer Authority to Suppress 
Some Crimes at Sea.                      
 This study is a documentary research comprising the documentary survey and field survey by 
studying,analysing,collecting all data from various text books and official papers,and interviewing  the 
authorities concerned with the protection of maritime national interests. 
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 From the study and research, it  was found that the sea area has been stipulated and classified by 
the law of the sea, an international law generally called maritime zones. In each zone the coastal state has the 
rights,duty,and obligations differently starting from the  Internal Water, the Territorial Sea both of which are 
coastal state’s territory. The next extending areas orderly are  the Contiguous Zone,the Exclusive  Economic 
Zone, the Continental Shelf, and the High Seas  all of which are not the territory of the coastal state. It was 
further found that at such areas there are many  types  of crimes and illegal activities  such as  a fishing-
smuggling by foreign vessels, a piracy, a goods and drug-smuggling,an oil,waste-dumping, an oil transferred 
and smuggling  committed at  almost all sea areas. The naval officers are assigned to protect national interests 
,and to protect and suppress crimes occurred at sea. To take such action the naval officers have been using 
their authority from the Act of the Naval Offficer Authority to Suppress Some Crimes at Sea B.E.2490 
(Amended in B.E.2534) and from other acts concerning to prevent crimes at sea. From the mentioned act, the 
naval officer  has a power in ascertaining, inquiring,acting up on present situation , enforcing  the captain and 
crews, checking on the ship,arresting or keeping in custody the crews,and seizing the ship. In addition, they 
can use all measures to prevent and suppress the crimes and exercise their authority  in case there are any 
suspects of illegal acts or breaking the law at sea effecting to national interests. Moreover, it was found 
significantly that there are many loop-holes and limitations of the Act of the Naval Officer Authority to 
Suppress  Some Crimes at Sea B.E.2490 (Amended in B.E.2534) in the area that the said act does not state 
authority of naval officer to prevent and suppress many crimes  directly effecting national interest and security 
occurred at sea beyond the Territorial Sea. Besides, the naval officer stipulated under the act is limited  only to 
be the Commissioned Officers  of the Royal Navy whose in practice are not enough to carry their duty, and 
the lack of the Non-commissioned Officers. There  are some problems on inquiring,keeping incustody of 
culprit of alleged offenders as well as the difficulty of  investigation process,arresting,seizing or collecting 
evidences concerned,and keeping an exhibits.The said defects and limitations lead to the inefficiency to 
suppress crimes at sea directly effecting to the Thai national interests and security. 
 
 To fully protect our interests,the Act of the Naval Officer  Authority to Suppress Some Crimes at 
Sea B.E.2490 (Amended in B.E.2534) must be amended at least in some aspects that, firstly. the provision 
must be extended to enforce to all crimes committed at all sea areas or zones that Thailand has the rights to 
issue its law to enforcement according with the law of the sea and the international law. Secondly, concerning 
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with the authority of the naval officer,the provision also shall be amended to assign the power to all officers 
who work in the battleships of the Royal Thai Navy and allow them having  authority to search and to arrest 
without the warrant. And lastly,the new provision shall stipulate clearly to authority of the naval officer to 
inquire the culprits or accused and the time to keeping in custody of culprit of alleged offenders in the 
provision shall be extended in case of  force majeure. Such  amendment shall  effect to improve efficiency of 
the naval officer to suppress the crime at sea and to protect national interests in the next future. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
 
1.  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
  

 ผลประโยชนของชาติทางทะเล  (Maritime Interests)  เปนผลประโยชนทั้งปวงของชาติที่เกิดข้ึน  

หรือไดมาสืบเนื่องจากทะเล  ซึ่งอาจแบงออกได เปนผลประโยชนที่ เกิดจากทะเลโดยตรงอันไดแก  

ทรัพยากรธรรมชาติในทะเล  เชน  แรธาตุ  น้ํามัน  กาซธรรมชาติ  สัตวน้ํา  พืชน้ํา  เปนตน และผลประโยชนที่

สืบเนื่องมาจากใชทะเล  เชน  การใชเปนเสนทางเดินเรือ  คมนาคม  ขนสงสินคา  คาขาย  ทองเที่ยว  การ

สํารวจ  การสํารวจวิจัยวิทยาศาสตรทางทะเล1 

 ประเทศไทยเปนรัฐชายฝง  (Coastal State)  ที่มีอาณาเขตทางทะเลติดกับประเทศเพื่อนบาน  6  

ประเทศ  ไดแก  กัมพูชา  เวียดนาม  พมา  มาเลเซีย  อินโดนีเซีย  และอินเดีย  โดยมีพื้นที่ทางทะเล  ทั้ง

ทางดานตะวันออก  ซึ่งเปนทะเลอันดามัน  โดยมีชายฝงทะเล  (Coastime)  ยาวรวม ทั้งส้ินประมาณ  1,500  

ไมลทะเล  หรือประมาณ  2,612  กิโลเมตร  และมีพื้นที่ทางทะเล  ทั้งหมดประมาณ  245,272  ตารางกิโลเมตร
2  พื้นที่ทางทะเลทั้งสองดานเปนแหลงที่มีผลประโยชนของชาติ  ทั้งทางดานทรัพยากร  และความมั่นคงของ

ชาติ  โดยเฉพาะอยางยิ่งการเปนแหลงทรัพยากรธรรมชาติทั้งมีชีวิตและไมมีชีวิต  (Living and Non-Living 

Resources)  แหลงพัฒนาอุตสาหกรรมที่สําคัญ  เปนที่มาของความเจริญมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศและ

เปนแหลงสรางงานกับรายไดของประชาชน 

 

 

 
 1เกียรติพงษ  พิมพใจใส, นาวาเอก. “นายทหารพระธรรมนูญกับกฎหมายใหอํานาจเจาหนาท่ีทหารเรือในการ

คุมครองผลประโยชนแหงชาติทางทะเล.” เอกสารประจําภาควิทยาลัยการทัพเรือ. 24, 2535, หนา 1-2. 

 2กองทัพเรือ. “ความม่ันคงทางทะเล : ในมิติของความรวมมือ.” การประชุมทางวิชาการ. 2, 12 กันยายน 2546, 

หนา 4. 

 ในการปกปองคุมครองและดูแลรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเลของไทย  กองทัพ เรือได

ดําเนินการอยางตอเนื่อง แมวาจะมิใชภารกิจหลัก และมีขอจํากัดทางดานงบประมาณก็ตาม ทั้งนี้เพราะ

ตระหนักดีถึงความมั่นคงและผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน จากการแสวงหาผลประโยชนทางทะเลโดยมิชอบ  

ตลอดจนการใชพื้นที่ทางทะเลเปนชองทางการกระทําความผิด  อันมีผลกระทบตอความมั่นคงของชาติ  ซึ่งใน
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การปฏิบัติภารกิจหนาที่ดังกลาว กองทัพเรืออาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติการจัดระเบียบ

กระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2503 มาตรา 15 ซึ่งกําหนดภารกิจหนาที่ของกองทัพเรือ  ใหมีหนาที่เตรียมกําลัง

กองทัพเรือและปองกันราชอาณาจักร3   โดยหากดูเฉพาะกฎหมายดังกลาว กองทัพเรือก็จะมีหนาที่หลักในการ

จัดเตรียมกําลังพล อาวุธยุทโธปกรณ ใหพรอมอยางมีประสิทธิภาพ ที่สามารถทําการปองกันราชอาณาจักร

จากภัยคุกคาม ทั้งภายในและภายนอกประเทศ  โดยเนนหนักพื้นที่ที่เปนเขตแดนหรืออาณาเขตทางทะเล  ดวย

การประสานรวมมือกับเหลาทัพอ่ืน  แตนอกจากภารกิจหนาที่ที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติดังกลาวแลว  

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  ที่ผานมาจนกระทั่งถึงฉบับปจจุบัน  บัญญัติถึงหนาที่ของรัฐที่จะตองจัดให

มีกําลังทหารไวเพื่อพิทักษรักษาเอกราช  ความมั่นคงของรัฐ  รักษาผลประโยชนแหงชาติ  และพัฒนาประเทศ

ดวย4  โดยในการใชกําลังทหาร  เพื่อรักษาผลประโยชนแหงชาติ  เพื่อการพัฒนา  และเพื่อการรักษาความ

มั่นคง  ที่ผานมาต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบันนั้น  รัฐบาลก็ไดมอบหมายภารกิจหนาที่ใหกับเหลาทัพตางๆ ทําหนาที่

ดังกลาวมาโดยตลอด เฉพาะใน สวนของกองทัพเรือไดรับมอบหนาที่ ใหทําหนาที่ปกปองคุมครองดูแลรักษา

ผลประโยชนแหงชาติทางทะเลเปนหลัก  ดังนั้นจะเห็นไดวาภารกิจหนาที่ของกองทัพเรือ มิไดมีเฉพาะในเร่ือง

ของการเตรียมกําลังและปองกันราชอาณาจักรเทานั้น  แตยังมีหนาที่ที่สําคัญในการปกปองคุมครองรักษา

ผลประโยชนแหงชาติทางทะเล  และรักษาความมั่นคงไปพรอม ๆ กันดวยดังที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว  

 ในการปฏิบัติภารกิจหนาทีสํ่าคัญดังกลาวขางตนไดมีการออกกฎหมายหลายฉบับเพื่อ ใหอํานาจ

เจาหนาทีท่หารเรือทําหนาทีใ่นการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล ในลักษณะทํานองเดียวกบั    ฝาย

ปกครองโดยใหมีอํานาจหนาที่ในการตรวจคน    จับกุม   ผูที่เขามาแสวงหา 

 

 

        
 3“พระราชบัญญัติการจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ.2503”  ราชกิจจานุเบกษา.  เลมที่ 127   ตอนท่ี  

19, 15 มีนาคม 2503 
 4“รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540”  ราชกิจจานุเบกษา.  เลมที่ 144  ตอนท่ี 55 ก, 11  

ตุลาคม  2540 

ประโยชนโดยมิชอบทางทะเล  ตลอดจนการกระทําความผิดในทะเล  และใชทะเลเปนเสนทางกระทําความผิด

ในรูปแบบตางๆ  เชน  การใชเปนเสนทางลักลอบขนยาเสพติด  อาวุธยุทโธปกรณขนสงสินคาเถื่อน ฯ  ซึ่งเปน

การกระทําที่มีผลกระทบตอผลประโยชน  และความมั่นคงของชาติโดยตรง  โดยเฉพาะในปจจุบันการแสวงหา

ผลประโยชนจากการใชทะเลนับวันยิ่งทวีความรุนแรงข้ึนเร่ือยๆ  จนทะเลและมหาสมุทรอยูในสภาพเส่ือมโทรม  

ยากท่ีจะเยียวยาแกไขใหกลับคืนมาอุดมสมบูรณเหมือนในอดีตไดและมีแนวโนมวาจะไมมีการหยุดยั้ง  การ
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แสวงหาประโยชนจากการใชทะเลแตอยางใด  นอกจากนั้นยังแสดงใหเห็นถึงการเขาแกงแยงชิงผลประโยชน  

ในลักษณะผูใดสาวไดสาวเอา  โดยอาศัยความเจริญกาวหนาของเทคโนโลยีชั้นสูง  รวมทั้งอํานาจทุนเปน

เคร่ืองมือ5  ปญหาการกระทําความผิดในทะเลก็เกิดข้ึน และนับวันยิ่งพัฒนารูปแบบไปเร่ือยๆ   เชนเดียวกัน  

จนเกิดผลกระทบโดยตรงอยางรุนแรงตอผลประโยชนของชาติทางทะเล  และตอความมั่นคงของชาติ  หนาที่

ของกองทัพเรือในการปกปองคุมครองรักษาผลประโยชน  และดูแลความมั่นคงของชาติทางทะเล  จึงถือวามี

ความสําคัญอยางยิ่ง  

 การแสวงหาผลประโยชนทางทะเล โดยมชิอบในรูปแบบตางๆ และการกระทําผิดกฎหมายเกิดข้ึน

ในทะเล  สงผลกระทบโดยตรงตอผลประโยชนของชาติทั้งทางเศรษฐกิจ การเมือง และตอความมั่นคงของชาติ

ดวย  ในอดีตที่ผานมาการปกปองคุมครองรักษาผลประโยชนและการปราบปรามการกระทาํความผิด 

หนวยงานซ่ึงเปนองคกรของรัฐแตละหนวยตางฝายตางทําหนาที ่ โดยอาศัยกฎหมายที่ใหอํานาจหนาที่

เจาหนาที่ของหนวยงานปฏิบัติภารกิจแยกกันไป เชน กรม ประมง ก็จะรับผิดชอบดูแลปญหาเกี่ยวกบัการทํา

ประมงโดยผิดกฎหมาย การอนุรักษส่ิงแวดลอม  กรมศุลกากร  และตํารวจน้าํ  รับผิดชอบปญหาการลักลอบ

ขนสินคาโดยไมมีการชาํระภาษี การลัก ลอบเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย การลักลอบนําคนตางดาวเขามาใน

ราชอาณาจักร เปนตน ในสวนของกองทพัเรือ   แมวาจะมีการออกกฎหมายใหเจาหนาทีท่หารเรือมีอํานาจใน

การปราบปรามการ 

กระทําความผิดบางอยางที่เกิดข้ึนทางทะเล มาต้ังแตป  พ.ศ. 2490  ในระยะแรกมองกันวาอํานาจหนาที่

ดังกลาวมิใชเปนหนาที่โดยตรงของทหารเรือ แตเปนเพียงตองการใหทหารเรือชวยแบงเบาภาระของพนักงาน

ฝายปกครองและเจาหนาที่ฝายอ่ืนๆ ที่มอํีานาจโดยตรง อยางไรกต็ามในระยะ เวลาตอมาแนวความคิด

ดังกลาวไดเปล่ียนไป     เนือ่งจากปญหาการกระทําผิดเร่ิมทวีความรุนแรง 

 

 

      
5ภูวณัฐ  เชษฐสุมน, นาวาเอก.  “ กฎหมายเศรษฐกิจทางทะเล.”  เสนาสนเทศกองทัพไทย. 40,  2. เมษายน- 

กันยายน  2545,  หนา 39. 

และมีการพฒันารูปแบบ  พฒันาอุปกรณเคร่ืองมือที่ใชในการกระทาํผิด  ใหมีขีดความสามารถสูง ข้ึน สามารถ

หลบหลีกการปราบปรามของเจาหนาที่ผูรับผิดชอบออกไปสูทะเลลึกไดหรือ อาศัยเขตแดนทางทะเลที่เชื่อมตอ

กับตางประเทศเปนแหลงประกอบอาชญากรรม ในขณะที่หนวยงานท่ีเดิม ถือวารับผิดชอบโดยตรงนัน้ มี

ขอจํากัดเร่ืองเจาหนาที ่ เคร่ืองมือในการใชติดตามจับกุม ซึง่แตกตางกับกองทัพเรือ ที่เปนหนวยงานที่เกีย่วของ

กับสมุททานุภาพ6  และทะเลโดยตรง มีความพรอมทัง้กําลังพล อาวธุและขีดความสามารถมากกวาหนวยงาน
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อ่ืนๆ อีกทั้งการทาํหนาที่ในการปราบปรามการกระทาํความผิด กม็ิใชเปนเร่ืองนอกเหนือภารกจิแตอยางใด

เพราะมบีทบัญญัติของกฎหมายและรัฐธรรมนูญดังกลาวรองรับใหสามารถปฏิบัติหนาที่ได ในป พ.ศ. 2540 

สภาความมัน่คงเหน็ ชอบใหกองทัพเรือ จัดต้ังศูนยประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชนของชาติทาง

ทะเล (ศรชล.) ข้ึนโดยศูนยดังกลาวต้ังข้ึนทีศู่นยปฏิบัติการกองทพัเรือ (ศปก.ทร.)  มีภารกิจในการประสานการ

ปฏิบัติตามกฎหมายในทะเล และกิจอ่ืนๆ ระหวางสวนราชการและหนวยงานตางๆ ที่เกีย่ว ของ แลกเปล่ียน

ขอมูลขาวสารการดําเนินการดานกฎหมาย ประชาสัมพนัธและแถลงผลงานระหวางหนวยตางๆ 7  สวนราชการ

ที่เขารวมในศูนยดังกลาว ประกอบดวย กองทพัเรือ กองตํารวจน้าํ กรมศุลกากร กรมเจาทา และกรมประมง 

เปนหนวยปฏิบัติงานหลัก กระทรวงการตางประเทศ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม การทองเที่ยวแหง

ประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด สํานกังานตรวจคนเขาเมือง กรมปาไม 

กรมสรรพสามิต กรมควบคุมมลพิษ กรมทรัพยากรธรณี กรมศิลปากร และสวนราชการอ่ืนๆ ทีเ่กี่ยวของกับงาน

ทางทะเล  เปนหนวยปฏิบติัรวม  มีการแบงกําลังออกรับผิดชอบเปนเขตรวม 3 เขต 8 ทําหนาที่ปองกนัและ

ปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายทางทะเลตางๆ    ชวยเหลือประชาชน    รักษาผลประโยชน   
 

 

 

      
 6คําวา “สมุททานุภาพ”  พลเรือเอก โกมุท  กมลนาวิน  ใหความหมายวา  “สมุททานุภาพหรือกําลังอํานาจทาง

ทะเล   เปนขีดความสามารถสวนหนึ่งของชาติที่อํานวยใหชาติไดใชทะเลเพ่ือบรรลุประโยชน    นโยบาย    และจุดประสงคที่

ตองการ” (โกมุท  กมลนาวิน, พลเรือเอก. คําบรรยายทฤษฎีสมุททานุภาพ.  2536 ) 
7ระเบียบปฏิบัติประจําศูนยประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล (ศรชล.)  

8ศูนยประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล.  (ศรชล.) เขต 1  รับผิดชอบในอาวไทย

ตอนบนลงมาถึงแนวรอยตอจังหวัดชุมพรและสุราษฎรธานี  (ศรชล.) เขต 2  รับผิดชอบอาวไทยตอนลางต้ังแตแนวรอยตอ

จังหวัดชุมพร– สุราษฎรธานี ลงมาถึงชายแดนทางทะเลติดตอกับประเทศมาเลเซีย  (ศรชล.) เขต 3  รับผิดชอบดานฝงทะเลอัน

ดามันทั้งหมด 

ของชาติและกิจอ่ืนๆ  ที่ไดรับมอบหมายรวมทั้งประสานกับหนวยราชการตางๆ  อยางใกลชิด 

   ในการปฏิบัติภารกิจหนาที่ปราบปรามการกระทําความผิด  เพื่อรักษาผลประโยชนของชาติทาง

ทะเลนั้น  เจาหนาที่ทหารเรืออาศัยอํานาจของกฎหมายหลายฉบับดวยกันบางฉบับมีการประกาศใชมาเปน

เวลานานแลว  ซึ่งกฎหมายเหลานี้ไดแก 
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 1. พระราชบัญญัติใหอํานาจทหารเรือปราบปรามการกระทําความผิดบางอยางทางทะเล  

พ.ศ.2490 (แกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2534)  ซึ่งบัญญัติใหเจาหนาที่ทหารเรือมีอํานาจปราบปรามการกระทําความผิด

เกี่ยวกับกฎหมายดังตอไปนี้ดวย  

  - พระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองอุปโภคบริโภคและของอ่ืนๆ   ในภาวะคับขัน          พ.ศ.2488 

  - พระราชบัญญัติสํารวจและหามกักกันขาว  พ.ศ. 2489    

  - พระราชบัญญัติการสงออกไปนอกและการนําเขามาในราชอาณาจักร  ซึ่งสินคาพ.ศ.2522  

  

   - พระราชบัญญัติแร  พ.ศ. 2510                         

   - พระราชบัญญัติคนเขาเมือง  พ.ศ. 2522 

  - พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามยาเสพติด  พ.ศ.2518  แกไขเพิ่มเติม  พ.ศ.2534 

  - พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ.2522 

  - พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธ์ิตอจิตและประสาท พ.ศ.2518   แกไขเพิ่มเติมพ.ศ.2535 

 - พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผูกระทําผิดเกี่ยวกับยาเสพติด          พ.ศ. 2534     

             - พระราชกําหนดปองกันการใชสารระเหย  พ.ศ.2533 

  - พระราชบัญญัติวาดวยสิทธิการประมงในเขตการประมงไทย  พุทธศักราช 2482    

  - พระราชบัญญัติการประมง  พ.ศ.2490 

 2. พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย  พ.ศ.2456  แกไขเพิ่มเติม  พ.ศ.2540 

 3. พระราชบัญญัติศุลกากร  พุทธศักราช 2469  แกไขเพิ่มเติม  พ.ศ.2540 

 4.    กฎหมายเกี่ยวกับปาไม  

  - พระราชบัญญัติปาไม  พุทธศักราช 2484 

  - พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ  พ.ศ.2504 

  - พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ  พ.ศ.2507 

 5.    กฎหมายแรงงาน 

  - พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน  พ.ศ.2528 

  - พระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว  พ.ศ.2521 

  - พระราชบัญญัติเงินทดแทน  พ.ศ.2537 

  - พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  พ.ศ.2541 

 6. พระราชบัญญัติโบราณสถาน  โบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ  และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ  

พ.ศ.2504  แกไขเพิ่มเติม  พ.ศ.2535    
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 7. พระราชบัญญัติการประมง  พ.ศ.2490 

 8. พระราชบัญญัติเรือไทย  พ.ศ.2481 

 9. พระราชกําหนดควบคุมสินคาตามชายแดน  พ.ศ.2524        

              10. พระราชบัญญัติวาดวยความผิดเกี่ยวกับสถานที่ผลิตปโตรเลียมในทะเล  พ.ศ.2530      

             11. พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการกระทําอันเปนโจรสลัด  พ.ศ.2534      

  
 ในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ทหารเรือโดยใชกฎหมายดังกลาว  พบวามีปญหาขอ บกพรอง  

และขอจํากัดหลายประการ  ที่ทําใหการปฏิบัติหนาที่ในการปราบปรามการกระทําผิด  และรักษาผลประโยชน

ของชาติทางทะเลขาดประสิทธิภาพ  โดยเฉพาะอยางยิ่งพระราชบัญญัติใหอํานาจทหารเรือปราบปรามการ

กระทําความผิดบางอยางทางทะเล  พ.ศ. 2490  ซึ่งถือเปนกฎหมายแมบทหลักในการปฏิบัติหนาที่ของ

เจาหนาที่ทหารเรือ  มีขอบกพรองขอจํากัดบางประการ  แมจะมีการแกไขเพิ่มเติมเมื่อป พ.ศ. 2534  แลวก็

ตามแตยังคงมีปญหาอยู  โดยขอ บกพรองและขอจํากัดประการสําคัญพอสรุปไดดังนี้ 

 1. ลักษณะความผิด พระราชบัญญัติใหอํานาจทหารเรือปราบปรามการกระทําความ ผิดบางอยาง

ทางทะเล พ.ศ.2490 บัญญัติความผิดที่เจาหนาที่ทหารเรือมีอํานาจตรวจคน จับกุม  ยึดเรือ  และควบคุม

ผูตองหา  ตลอดจนสืบสวนสอบสวน  ไวเฉพาะกรณีมีการกระทําความผิดเกี่ยว กับการนําขาวหรือสินคาอ่ืน  ยา

เสพติดออกไปนอกราชอาณาจักรหรือนําเขามาในราชอาณาจักรทางทะเล และทางลําน้ําซึ่งติดตอกับ

ตางประเทศ หรือออกไปสูทะเลได รวมทั้งการลักลอบทําการ ประมงทางทะเล ซึ่งการกระทําเหลานั้น เปน

ความผิดตามกฎหมายวาดวยการสํารวจและกักกันขาว กฎหมายวาดวยการควบคุมเคร่ืองอุปโภคบริโภคและ

ของอ่ืนๆ ในภาวะคับขัน กฎหมายวาดวยการสงออกไปนอกและนําเขามาในราชอาณาจักรซึ่งสินคา  กฎหมาย

วาดวยแร กฎหมายเกี่ยว กับยาเสพติด  คนเขาเมือง  การประมงเทานั้น ซึ่งบทบัญญัติดังกลาวไมครอบคลุมถึง

การกระทําความผิดที่เกิดข้ึนในปจจุบัน  เชน  การปลอยน้ํามันหรือของเสียในเรือลงทะเล หรือการทําน้ํามันร่ัว 

หรือหกในทะเลซ่ึงกอใหเกิดปญหามลภาวะเปนพิษทําลายส่ิงแวดลอม เกิดความเสียหายอยางรุนแรง การ

ลักลอบเขามาสํารวจวิจัยทรัพยากรธรรมชาติ  การนําสินคาเขามาลักลอบจําหนายโดย ไมเสียภาษีในบริเวณ

ถัดจากระยะ 24 ไมลทะเลออกไป รวมทั้งการกระทําความผิดอาญาตางๆ ที่เกิดข้ึนในบริเวณดังกลาว  ทําให

ผูกระทําความผิดอาศัยชองวางกระทําความผิดอ่ืน  การปราบ ปรามผูกระทําความผิด  และการรักษา

ผลประโยชนของชาติทางทะเลขาดประสิทธิภาพ  ผล        ประโยชนของชาติไมไดรับความคุมครอง  ตามที่ควร 

 2. การบังคับใชกฎหมาย   พระราชบัญญัติใหอํานาจทหารเรือดังกลาว ไมไดใหคําจํากดัความของ

คําวา “ทะเล” ซึ่งเปนบริเวณที่มีการกระทาํความผิดเกิดข้ึนและเจาหนาที่ทหารเรือมีอํานาจตรวจคน  จับกุม  ทํา

DPU



ใหมีปญหาวาหากมีการกระทําความผิดกฎหมายของประเทศไทยเกิดข้ึนในทะเลทีม่ไิดถือวาเปนราชอาณาจักร

ไทย    เชน    ในเขตตอเนื่อง    เขตเศรษฐกจิจําเพาะ9     

 

            

 9อาณาเขตทางทะเลตามกฎหมายระหวางประเทศ  ซึ่งไดแก  อนุสัญญากรุงเจนีวา ค.ศ. 1958 วาดวยทะเลอาณา

เขต เขตตอเนื่อง และอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982  แบงแยกอาณาเขตทางทะเลออกเปน เขต

นานน้ําภาย  (Internal Waters) หมายถึงบริเวณนานนํ้าที่อยูระหวางฝงหรือแผนดินกับแนวน้ําลดตํ่าสุด หรือแนวที่ใชลาก

เช่ือมตอจุดท่ีเหมาะสม ซึ่งแนวดังกลาวใชเปนเสนวัดอาณาเขตทางทะเล   ทะเลอาณาเขต  (Territorial Sea)  หมายถึง  สวน

ของทะเลหรือนานน้ําที่อยูถัดออกไปจากเขตนานนํ้าภายใน วัดจากแนวนํ้าลดชายฝงออกไป 12 ไมลทะเล เขตตอเน่ือง 

(Contiguous Zone) หมายถึง  อาณาเขตทางทะเลท่ีอยูถัดออกไปจากทะเลอาณาเขต กวางไมเกิน 24 ไมลทะเล เขตเศรษฐกิจ

จําเพาะ (Exclusive Economic Zone) มีระยะ 200 ไมล นับจากแนวน้ําลดที่ใชเปนเสนวัดอาณาเขตทางทะเล เขตไหลทวีป 

(Continental Shelf) หมายถึง พื้นดินใตทองทะเล และดินใตผิวดินของบริเวณใตทองทะเลสวนท่ีถัดจากทะเลอาณาเขตออกไป

ถึงนอกขอบทวีปหรือจนถึงระยะ 200 ไมล ทะเลหลวง (High Seas) คือ  สวนของทะเลซึ่งมิใชสวนหนึ่งของเขตเศรษฐกิจ

จําเพาะ  ทะเลอาณาเขต หรือนานน้ําภายใน ซึ่งในแตละเขตรัฐมีอํานาจบังคับใชกฎหมายของตนเองตางกันไป ราย ละเอียด 

เก่ียวกับอาณาเขตทางทะเล ดูไดจาก จุมพต สายสุนทร. กฎหมายทะเล  อาณาเขตทางทะเล. พิมพคร้ังแรก. กรุงเทพฯ : 

สํานักพิมพนิติธรรม, 2536, หนา 17,19, 67, 73 , 98 ,117., มัลลิกา พินิจจันท. กฎหมายทะเล. พิมพคร้ังที่ 16. นนทบุรี : 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2541, หนา 294-311., กอบกุล  รายะนาคร. กฎหมายระหวางประเทศวาดวยทะเล. 

เชียงใหม : มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2530, หนา 7, 42-44, 49, 57, 90. และ จตุรนต ถิระวัฒน. อาณาเขตทางทะเลของ

ประเทศไทยปญหากฎหมายในทางปฏิบัติในสวนที่เกี่ยวกบัประเทศเพ่ือนบานและประชาคมระหวางประเทศ. พิมพ

คร้ังที่ 1. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,  2541,  หนา  7, 14, 21, 32, 40.        

ซึ่งอยูถัดจากระยะ 12  ไมลทะเลจากฝงออกไป  เจาหนาที่ทหารเรือจะมีอํานาจโดยอาศัยกฎหมายดังกลาว 

ตรวจคน  จับกุมผูกระทําความผิดไดหรือไม  ที่ผานมามีการพบวามีการกระทําความผิด ตาง ๆ เกิดข้ึนใน

บริเวณดังกลาวจํานวนมาก เจาหนาที่ทหารเรือเกิดความยุงยากลังเลใจในการปฏิบัติทําใหการปราบปราม

ผูกระทําความผิดขาดประสิทธิภาพ 

 3. ขอจํากัดเกี่ยวกับเจาหนาที่ผูมีอํานาจตามกฎหมาย  เจาหนาที่ผูมีอํานาจตามพระราชบัญญัติ

ใหอํานาจทหารเรือปราบปรามการกระทําความผิดบางอยางทางทะเล  พ.ศ. 2490       จํากัดไวเฉพาะ

นายทหารเรือชั้นสัญญาบัตรตําแหนงตางๆ  ที่ระบุไวเทานั้น  เปนการกําหนดคุณสมบัติเฉพาะตัว  ทั้งที่ในการ

ปฏิบัติงานจริงจะมีนายทหารสัญญาบัตรอยูในเรือเพียงไมกี่นาย         และมีตําแหนงไมตรงกับที่บัญญัติไว    

กําลังพลสวนใหญที่เปนผูปฏิบัติหนาที่เปนนายทหารตํ่ากวาช้ันสัญญาบัตร  การกําหนดคุณสมบัติดังกลาวจึง

เปนขอจํากัด ทําใหผูที่มีสวนในการปฏิบัติหนาที่จริงไมใชผูมีอํานาจโดยตรง  จึงยอมเส่ียงตอการถูกโตแยง  

และอาจฟองรองในภายหลังวาไมมีอํานาจหนาที่ในการปฏิบัติการตรวจคน  จับกุม 

DPU



 4. ขอบเขตอํานาจหนาที่ของเจาหนาที่ผูมีอํานาจ  พระราชบัญญัติใหอํานาจทหารเรือ ปราบปราม

การกระทําความผิดบางอยางทางทะเล พ.ศ. 2490 ใหอํานาจเจาหนาทีท่หารเรือมีอํานาจในการตรวจคน  

จับกุม  สอบสวน  ยึด  และจับเรือ  บงัคับผูควบคุมเรือ  ควบคุมผูตองหาไวไดไมเกนิ 7 วัน  ตลอดจนส่ังใหหยุด

เรือ หรือนาํเรือไปยังที่ใดทีห่นึ่งตามที่เหน็สมควร เมื่อปรากฏวา มีการกระทําความผิดหรือมีเหตุอันควรสงสัย วา

มีการกระทําความผิดตามกฎหมาย10 และใหเจาหนาทีท่หารเรือมอํีานาจเชนเดียวกับเจาหนาที่ฝายปกครอง 

หรือตํารวจชัน้ผูใหญตามความ หมายในประมวลกฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา11 ซึ่งก็หมายถงึใหมีอํานาจ

ในการตรวจคน        จบักุม ตลอดจนสืบสวนสอบสวน ทั้งนี้ผูมอํีานาจดําเนินการก็จะเปนเจาหนาที่เฉพาะ

นายทหารเรือประจําการช้ันสัญญาบัตร  ตําแหนงตาง ๆ  ตามที่กาํหนดเทานัน้ สวนทหารเรือหรือเจาหนาที่

กําลังพลทหารเรือฝายอ่ืนๆ ซึง่มิไดระบุไวหาไดมีอํานาจดังกลาวไม จงึเปนปญหาในทางปฏิบัติประการหนึ่ง

เนื่องจากเปนไปไมไดที่นายทหารเรือช้ันสัญญาบัตรที่มตํีาแหนงตามที่ระบุจะเขาทาํการจับกุม 

 

 

      

   10มาตรา 4 ของพระราชบัญญัติใหอํานาจทหารเรือปราบปรามการกระทําความผิดบางอยางทางทะเล  (ฉบับที่4)  

พ.ศ. 2534 
11มาตรา 6 ของ พระราชบัญญัติใหอํานาจทหารเรือปราบปรามการกระทําความผิดบางอยางทางทะเล  (ฉบับที่4)  

พ.ศ. 2534 

หรือปฏิบัติการโดยลําพังดวยตนเองทุกคร้ัง  สวนใหญแลวจะเปนการส่ังการหรือมอบหมายใหกําลังพล

ทหารเรืออ่ืน ๆ  เขาทําหนาที่  เนื่องจากกําลังพลสวนนี้เปนกําลังพลสวนใหญ และมีหนาที่ปฏิบัติงานในเรือรบ

โดยตรง 

  นอกจากนัน้การที่บัญญัติใหเจาหนาที่ทหารเรือ จับและควบคุมตัวผูตองหา  ทีก่ระทําผิดไวไดไม

เกิน 7 วันเทานั้น  เมื่อพนกาํหนดตองปลอย หรือสงตัวใหพนักงานสอบสวน  พรอมดวยสํานวนสอบสวนเทาที่

ทําไว  ก็เปนปญหาขอจํากดัเนื่องจากหลายกรณีการกระทําความผิดเกิดข้ึนในทะเลหางจากฝง  และพ้ืนที่ใน

ทะเล  ในปจจุบันก็ปรากฏวายังมิไดมีการแบงแยกหรือกาํหนดเขตพื้นที่  วาสถานตํีารวจใดเปนผูรับผิดชอบเขต

ใด   ต้ังแตพื้นที่ใดถึงพื้นที่ใด  ปญหาท่ีเกดิข้ึน  คือเมื่อเจาหนาทีท่หารเรือ จับกุม หรือควบคุมผูกระทําความผิด

ไวได ก็จะมีปญหาวาตองนาํสงใหแกพนกังานสอบสวนในเขตทองทีใ่ด ประกอบกบัทหารเรือเองในขณะทําการ

จับกุม  ผูกระทําความผิด    ก็มกัจะตองอยูในภาวะทีป่ฏิบัติภารกิจอ่ืน เชน ในการลาดตระเวนปองกนัชายฝง

ตามแผนงานที่      ไดกําหนดไว ทาํใหในบางคร้ังไมสามารถที่จะนําตัวผูกระทาํความผิดสงตัวใหพนักงาน

สอบสวนไดภายในกําหนด  เพราะอาจจะตองรอใหเสร็จส้ินภารกิจอ่ืนเสียกอน  ซึ่งปญหาดังกลาวนี ้  แมวา       

DPU



จะเปนเร่ืองกระทบตอสิทธิเสรีภาพของผูตองหา ตามทีรั่ฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับ          ปจจุบัน

ไดกําหนดไวกต็าม แตก็เปนความจําเปนที่มิอาจหลีกเล่ียงได จึงควรจะไดมีการแกไขเก่ียว กบัเร่ืองอํานาจ

ควบคุมตัวเสียใหสามารถยืดหยุนขยายระยะเวลาออกไปไดกรณีมีพฤติการณพิเศษจําเปน   หรือเหตุสุดวิสัย

อ่ืนๆ 

 เกี่ยวกับการสอบสวนแมวา พระราชบัญญัติใหอํานาจทหารเรือปราบปรามการกระทําความผิด

บางอยางทางทะเล  พ.ศ. 2490  จะกําหนดใหเจาหนาทีท่หารเรือมีอํานาจสอบสวน และมีอํานาจหนาที่

เชนเดียวกับพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวธิีพิจารณาความอาญา แตก็มิไดบัญญัติใหชัดเจน วาให

เจาหนาทีท่หารเรือเปนพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบโดยตรง เพยีงแตกําหนดใหนําตัวผูตองหา พรอมของ

กลางสงใหพนกังานสอบสวนพรอมดวยสํานวนเทาทีท่ําไว จงึ เปนการไมแนชัด วาเจาหนาที่ทหารเรือจะมี

อํานาจทาํการสอบสวน หรือในฐานะที่เปนพนักงานสอบสวนอยางแทจริงหรือไม ซึ่งในทางปฏิบัติทหารเรือก็

มักจะไมสรุปสํานวนการสอบสวนสงไปยังพนักงานอัยการเอง เพยีงแตจับกุม และรวบรวมพยานหลักฐานมอบ

ใหพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวธิีพิจารณาความอาญา ซึ่งก็คือเจาพนักงานฝายตํารวจดําเนนิการ

ตอไปกอให เกิดปญหาเนือ่งจากดังไดกลาวแลว วาการกระทําความผิดเกิดข้ึนในทะเลซ่ึงมิไดมีการแบงแยก

ขอบเขตวาพนกังานสอบสวนสถานีตํารวจใดเปนพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบ นอกจากนัน้ในการรวบรวม

พยานหลักฐาน หรือตรวจสถานที่เกิดเหตุพนักงานสอบสวน ซึง่เปนเจาพนักงานตํารวจสวนใหญประจําการอยู

บนบก การปฏิบัติจึงกระทําการไดยากลําบากและกอใหเกิดปญหายุงยากในการรวบรวมพยานหลักฐานเขา

สํานวนสอบสวน ดังนัน้หากมีการแกไขใหเจาหนาที่ทหารเรือ   เปนพนักงานสอบสวน ผูมีอํานาจสอบสวนใน

ความผิดทีเ่จาหนาทีท่หารเรือเปนผูจับกมุไดตามกฎหมายดังกลาวนี้ใหชัดเจน ก็จะเปนการสะดวก และทาํให

การรวบรวมพยานหลักฐานในการกระทําความผิดมีประสิทธิภาพ สามารถที่จะลงโทษผูกระทําความผิดได 

แมวาการแกไขบท บัญญัติดังกลาว อาจจะมองวาเปนปญหาการใหอํานาจซ้ําซอนกับเจาพนกังานตํารวจ หรือ

พนัก งานสอบสวนฝายอ่ืน ซึ่งมีอํานาจหนาที่อยูแลวกม็ีความจาํเปนตองแกไข เนื่องจากเหตุผลดังกลาวมาแลว 

วาเจาพนักงานหรือหนวยงานที่มหีนาที่โดยตรงยังไมมีประสิทธิภาพในการเขาตรวจคน    จับกุม ควบคุมตัว 

ตลอดจนรวบรวมพยานหลักฐานที่เกิดข้ึนในทะเลหางจากฝง ทําใหการปราบ ปรามและการลงโทษผูกระทํา

ความผิดทางทะเล  เปนไปอยางดอยประสิทธิภาพ 

 ในเร่ืองของการตรวจคนเรือ และจับกุมผูตองหาในเรือ เนื่องจากรัฐธรรมนูญแหง         

ราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช 2540 มาตรา 237 และมาตรา 238 บัญญัติใหการจับบุคคล         หรือการ

คนหาบุคคลหรือส่ิงของในทีร่โหฐาน ตองมีคําส่ังหรือหมายของศาล เวนแตจะมีเหตุตามที่บัญญัติไวใน

รัฐธรรมนูญหรือตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งบทบัญญัติดังกลาวทาํใหเกิดปญหาขอ จํากัดของเจาหนาที่

ทหารเรือในการเขาตรวจคนเรือ หรือจับกุม ผูตองหาซึง่หลบหน ีหรืออยูบนเรือ การเขาตรวจคน หรือจับกุม โดย
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ไมมีหมายศาลจะกระทาํมิได เวนแตจะเปนกรณีมีเหตุยกเวนที่ใหอํานาจเจาพนักงานคนที่รโหฐานไดโดยไมตอง

มีหมาย ตามประมวลกฎหมายวิธีพจิารณาความอาญามาตรา 92 และจับบุคคลได ตามประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญามาตรา 78       วรรคแรก ปญหาที่เกิดข้ึนในทางปฏิบัติ คือ การขอหมายศาลตองเดินทาง

ไปยังทีท่ําการศาลซ่ึงต้ังอยูบนฝงและตองใชเวลา จงึอาจไมทันตอการที่ตองเขาตรวจคนเรือ หรือจับกุมบุคคล

บนเรือในทองที่ทีพ่บในทะเล นอกจากนัน้ ปจจุบันก็ไมมีการแบงแยกใหชัดเจนวาเขตทางทะเลสวนใดอยูในเขต

อํานาจของศาลใดบาง ดังนั้น จงึสมควรแกไขกฎหมายโดยกําหนดใหมีเจาหนาทีท่หารเรือช้ันผูใหญ เปนผูมี

อํานาจคนเรือ จับผูตองหาบนเรือได ในกรณีที่ตรวจคน จับกุมดวยตนเองโดยไมจาํเปนตองมหีมายศาล แตตอง

เปนกรณีที่อาจออกหมายคนเรือหรือออกหมายจับไดตามประมวลกฎหมายวิธพีิจารณาความอาญาเปนการแก

กฎหมายให เปนบทยกเวนเพื่อผลในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ   

 ขอบกพรองและขอจํากัดดังกลาว ทําใหเปนอุปสรรคสําคัญที่ทาํใหการปฏิบัติภารกิจหนาที่ในการ

ปราบปรามผูกระทําความผิดที่เกิดข้ึนในทะเล และการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเลขาดประสิทธิภาพ 

และไมสอดคลองกับสถานการณเกี่ยวกบัการกระทําความผิดทางทะเลที่มิไดลดนอยลง และมีการพัฒนา

รูปแบบของการกระทาํความผิดไปจากเดิม อีกทั้งไมครอบคลุมถึงลักษณะของการกระทําความผิด เขตพื้นทีท่ีม่ี

การกระทําความผิด ดังนั้น เพื่อใหการปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดเปนไปอยางมปีระสิทธิภาพ 

และเพื่อใหผลประโยชนของชาติไดรับความคุมครองอยางเต็มที่ จึงจําเปนตองมีการพจิารณาแกไขปรับปรุง

ขอบกพรอง ขอจํากัดของกฎหมายดังกลาว ดวยการยกเลิกกฎหมายฉบับเดิมแลวออกกฎหมายฉบับใหมแทน 

โดยการแกไขปรับปรุงบทบัญญัติเสียใหมใหชัดเจนเหมาะสมกับกาลสมัย และมีเนื้อหาสาระครอบคลุมกับ

ความ ผิดที่เกิดข้ึน รวมทัง้ใหขยายขอบเขตคลุมไปถึงพื้นที่ทีม่ีการกระทําผิดตลอดจนกําหนดขอบเขตอํานาจ

หนาที่ของเจาหนาที่ผูปฏิบัติใหชัดเจนตอไป    
 
2.  วัตถุประสงคของการศึกษา  
           

 2.1 เพื่อศึกษาอาณาเขตและการกระทําความผิดทางทะเลกับการบังคับใชกฎหมาย 

         2.2  เพื่อศึกษากฎหมายที่เกี่ยวกับการใหอํานาจเจาหนาที่ทหารเรือปราบปรามการกระทําความผิด

ทางทะเล 

           2.3  เพื่อศึกษาปญหาการใชอํานาจของเจาหนาที่ทหารเรือ   ตามกฎหมายใหอํานาจปราบปราม

การกระทําความผิดบางอยางทางทะเลในการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล  

          2.4 เพื่อศึกษาแนวทางในการปรับปรุงแกไขกฎหมายที่ใหอํานาจทหารเรือในการปราบปรามการ

กระทําความผิดทางทะเล 
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3.  ขอบเขตของการศึกษา 
 
 วิเคราะหกฎหมายที่ใหอํานาจเจาหนาที่ทหารเรือ ในการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเลกับ

เนื้อสาระและขอจํากัด ขอบกพรองของพระราชบัญญัติใหอํานาจทหารเรือปราบปรามการกระทําความผิด

บางอยางทางทะเล พ.ศ. 2490 และฉบับที่แกไขเพิ่มเติม ตลอดจนแนวทางในการแกไขปญหา 

   
4.  สมมุติฐานของการศึกษา 

 

 พระราชบัญญัติใหอํานาจทหารเรือปราบปรามการกระทําความผิดบางอยางทางทะเล  พ.ศ. 2490 

และฉบับที่แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2534  มีขอจํากัดและขอบกพรอง ไมเหมาะสมกับสถานการณที่เปล่ียนแปลงไป

ในปจจุบัน  ทําใหการใชมาตรการปราบปรามการกระทําความผิดที่เกิดข้ึนทางทะเลของเจาหนาที่ทหารเรือขาด

ประสิทธิภาพ  มีผลกระทบตอการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล 
 
5.  วิธีการศึกษา 
 

 ใชวิธีวิจยัเอกสาร (Documentary Research) โดยการศึกษาวิเคราะหและรวบรวมขอมูลจากตํารา

กฎหมาย เอกสาร  สาขาวิชาตาง ๆ เอกสารและหลักฐานตาง ๆ ของทางราชการที่เกี่ยวของทัง้ภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ  อีกทั้งมีการวิจัยภาคสนาม (Field Research) ดวยการสัมภาษณบุคลากรที่เกี่ยวของกับการ

ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวของโดยตรง 

 
6.  ประโยชนที่จะไดรับจากการศึกษา 

 

6.1 ทําใหทราบถึงอาณาเขตทางทะเล และสถานะทางกฎหมาย   ตลอดจนการบังคับใชกฎหมาย

ในพื้นที่ทางทะเล 

6.2 ทําใหทราบถึงเนื้อหาสาระของกฎหมายที่ใหอํานาจเจาหนาที่ทหารเรือในการปราบปรามการ

กระทําความผิดทางทะเล และขอบเขตการใชอํานาจของเจาหนาที่ทหารเรือตามกฎหมายดังกลาว 
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6.3 ทําใหทราบถึงปญหาขอจํากัดและขอบกพรอง  ของการใชอํานาจของเจาหนาที่ทหารเรือตาม

พระราชบัญญัติใหอํานาจเจาหนาที่ทหารเรือปราบปรามการกระทําความผิดบาง อยางทางทะเล พ.ศ. 2490 

และที่แกไขเพิ่มเติม 

6.4 ไดแนวทางในการแกไขปรับปรุงกฎหมายใหอํานาจเจาหนาที่ทหารเรือปราบปรามการกระทํา

ความผิดทางทะเลใหมีความเหมาะสม ชัดเจน และครอบคลุมถึงการกระทําความผิดตาง ๆ  ที่เกิดข้ึนใน

ปจจุบัน  เพื่อใหผลประโยชนของชาติทางทะเลไดรับการคุมครองอยางเต็มที่ 

 

 DPU



บทที่  2 

 

อาณาเขตทางทะเล   และสถานะทางกฎหมาย : แนวคิดและววิฒันาการ 

ในการปราบปรามการกระทําความผิด  เพื่อรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล 

 
        การใชอํานาจหนาที่ของเจาหนาทีท่หารเรือ  ในการใชมาตรการปองกันและปราบปรามการกระทํา

ความผิด ที่มผีลกระทบตอผลประโยชนของชาติทางทะเล ซึง่ถือเปนการรักษาผล ประโยชนของชาติทางทะเล

นั้น เกี่ยวของโดยตรงกับอาณาเขตทางทะเลซ่ึงกวางใหญไพศาล มีลักษณะพเิศษกวาอาณาเขตทางบก และที่

สําคัญเขตพื้นที่ทางทะเล หรืออาณาเขตทางทะเล         ตกอยูภายใตระบอบของกฎหมายระหวางประเทศวา

ดวยทะเล ซึง่ไดกําหนดสิทธิหนาที่ของรัฐไวแตก ตางกัน ดังนัน้ เพื่อความเขาใจถึงอาณาเขตทางทะเล 

ตลอดจนสิทธอํิานาจหนาทีข่องประเทศไทยในฐานะที่เปนรัฐชายฝงในการที่จะใชอํานาจดังกลาว จึงควรตอง

ศึกษาวเิคราะหเกี่ยวกับอาณาเขตทางทะเลและสถานะทางกฎหมายไปพรอมๆ กนักับแนวคิดและวิวัฒนาการ

ของการปองกนัและปราบปรามการกระทาํความผิดทางทะเลดวย 
 
1.  อาณาเขตทางทะเล และสถานะทางกฎหมาย (Maritime Zones and Legal Status) 
 

                ทะเลเปนพืน้ทีก่วางใหญมพีืน้ที่ประมาณ 3 ใน 4 ของพื้นผิวโลก การแสวงหาประโยชนและ

การใชทะเล มีผลเกี่ยวพันกระทบกับทุกรัฐ นอกจากนัน้พืน้ทีท่างทะเลตกอยูภายใตระบอบของกฎหมาย

ระหวางประเทศดวย  การพจิารณาถึงการใชอํานาจของเจาหนาทีท่หารเรือตามกฎหมายเพื่อรักษาผลประโยชน

ของชาติทางทะเล สมควรที่จะตองทราบหลักเกณฑ การกําหนดพืน้ทีห่รืออาณาเขตทางทะเล (Maritime 

Delimitation หรือ Maritime Zones) ตลอดจนสิทธ ิ (Rights)  หนาที ่ (Duty หรือ Obligation) ของรัฐ และ

สถานะทางกฎหมาย (Legal Status) ตามหลักกฎหมายระหวางประเทศที่เกีย่วกับทะเลเสยีกอน เนื่องจากการ

กําหนดพืน้ที่หรืออาณาเขตทางทะเล และการใชอํานาจหนาที ่ ตลอดจนสิทธิของแตละประเทศเหนือพื้นทีท่าง

ทะเลแตกตางจากพืน้ที่ทางบกเปนอยางมาก เหตุผลสําคัญประการหนึง่ เปนเพราะพืน้ทีท่างทะเลกอใหเกดิ

ประโยชนตอรัฐหลายลักษณะดวยกนั ต้ังแตเปนเสนทางคมนาคมขนสงสินคาทางเรือ ทีส่ามารถประหยัด

คาใชจายไดมากกวาการขนสงทางบก ทัง้ปริมาณการขนสงก็สามารถทําไดคราวละมากกวาทางบก กับยงัเปน

ที่รวมของแหลงทรัพยากรที่มคุีณคาทางเศรษฐกิจทั้งที่มีชวีิต และไมมีชวีิตเชน สัตวน้าํทุกชนิด แรธาตุ น้ํามัน 
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กาซธรรมชาติ เปนตน นอกจากน้ันการกาํหนดขอบเขตพื้นที่หรือเขตแดนทางทะเล ก็ไมสามารถทาํไดชัดเจน

เหมือนบนบก จากความสําคัญและลักษณะ เฉพาะดังกลาว ทาํใหทกุประเทศตางพยายามสงวนหวงแหน และ

ครอบครองใชประโยชนพืน้ที่ทางทะเล ในสวนต้ังแตที่เปนเขตติดตอชายฝงของตนเองออกไปในทะเลลึกใหมาก

ที่สุดเทาที่จะทาํได     นาํมาซ่ึงการแยงชิงผลประโยชนกนั จนกระทั่งมีความพยายามที่จะขจัดปญหาความ

ขัดแยงดัง กลาว ดวยการวางกฎเกณฑใชบังคับเกี่ยวกบัการกําหนดเขตพื้นทีท่างทะเล สิทธิอํานาจหนาที่ของ 

แตละประเทศข้ึนใหชัดเจนในรูปของอนุสัญญา ซึ่งถือเปนกฎหมายระหวางประเทศวาดวยทะเลให ทุกประเทศ

ลงนามผูกพันรวมกันเปนกฎหมายระหวางประเทศที่เกี่ยวของกับทะเลโดยตรง ปจจุบันที่มีผลใชบังคับมีอยู

ดวยกัน 5 ฉบับ ไดแก อนุสัญญากรุงเจนีวาวาดวยทะเลอาณาเขต และเขตตอเนื่อง ค.ศ.1958 (พ.ศ.2501) 

(Convention on the Territorial Sea and the Contiguous Zone) อนุสัญญากรุงเจนวีาวาดวยทะเลหลวง 

ค.ศ.1958 (Convention on the High Seas)      อนุสัญญากรุงเจนีวาวาดวยการประมง และการอนุรักษ

ทรัพยากรทีม่ชีีวิตในทะเลหลวง ค.ศ. 1958  (Convention on Fishing and Conservation of the Living 

Resources of the High Seas)    อนุสัญญากรุงเจนวีาวาดวยเขตไหลทวีป ค.ศ.1958 (Convention on the 

Continental shelf)      และอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ.1982 (พ.ศ.2525) (The 

United Nations Convention on the Law of the Sea = UNCLOS)1 ประเทศไทยไดลงนาม เมื่อวนัที่ 29  

เมษายน 2501 และใหสัตยาบันเมื่อวนัที ่ 23 พ.ค. 2511 เฉพาะตอ อนุสัญญากรุงเจนีวา 4 ฉบับ โดยอน ุ

สัญญาทั้ง 4 ฉบับ มีผลใชบังคับตอประเทศไทยต้ังแต วันที ่ 1 ส.ค. 2511 เปนตนมา อนุสัญญาเหลานีว้าง

หลักเกณฑของการกาํหนดอาณาเขตทางทะเล ขอบเขตการใชสิทธอํิานาจหนาทีข่องแตละรัฐเหนือพื้นทีท่าง

ทะเลไวคอนขางชัดเจน ทาํใหประเทศไทยในฐานะที่เปนสมาชิกในสังคมโลก และเปนรัฐที่มีชายฝงทะเลยาว

มากทั้งดานอาวไทย    และทะเลอันดามัน    และยังเปนภาคีสมาชิก 

 

 

  
1กอบกุล  รายะนาคร.  กฎหมายระหวางประเทศวาดวยทะเล.  เชียงใหม : มหาวิทยาลัยเชียงใหม,  2530,  หนา  

3-5. 

ของอนุสัญญากรุงเจนีวา ทัง้ 4 ฉบับดังกลาว2 ตองกําหนดอาณาเขตพื้นที่ทางทะเลของประเทศไทย ตลอดจน

ใชสิทธิอํานาจ และมีหนาที่เหนือเขตพืน้ที่เหลานัน้ ตามที่อนุสัญญาวางหลักเกณฑไว อาณาเขตทางทะเล 

(Maritime Zones) และสถานะทางกฎหมาย (Legal  Status) ตลอดจนขอบเขตการใชสิทธิอํานาจหนาที่ของรัฐ 

ตามหลักกฎหมายระหวางประเทศดังกลาว และการปฏิบัติของประเทศไทยภายใตหลักเกณฑเหลานัน้มีดังนี้       
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               1.1 นานน้ําภายใน (Internal Waters)   

  1.1.1 ความหมายและขอบเขตของพืน้ทีน่านน้ําภายใน (Internal Waters) คือ  นานน้าํ 

สวนที่อยูระหวางฝง หรือแผนดินกับแนวน้ําลดตํ่าสุด หรือแนวที่ใชลากเช่ือมตอจุดที่เหมาะสม ในกรณีที่ชายฝง

ทะเลเวาแหวงและตัดลึกเขามา หรือในกรณีที่มีเกาะเปนแนวตามชายฝง ซึง่แนวดังกลาวนี้ ใชเปนเสนฐาน

สําหรับวัดอาณาเขตทางทะเล3 นานน้าํภายในนี้รวมถงึบริเวณที่เปนปากแมน้ํา  อาว  แมน้าํ  ทะเลสาบ  ทาเรือ

ที่สําหรับจอดเรือดวย   

 

 

 

  
2แมประเทศไทยลงนามเปนภาคีสมาชิกเฉพาะอนุสัญญากรุงเจนีวาทั้ง 4 ฉบับ ที่ทําขึ้นในป ค.ศ. 1958  เทานั้น  แต

อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ.1982 ซึ่งประเทศไทยยังไมไดเขาเปนภาคีนั้น ในทางปฏิบัติก็ยอมรับ

หลักเกณฑที่บัญญัติไวในอนุสัญญาดังกลาว ดวยการประกาศอาณาเขตทางทะเลตามหลักเกณฑที่อนุสัญญากําหนด 

รายละเอียดอางแลวใน จตุรนต  ถิระวัฒน.  เรื่องเดียวกัน,  หนา 2. 

                   3อนุสัญญากรุงเจนีวาวาดวยทะเลอาณาเขต  และเขตตอเนื่อง ขอ1, 2, 4 และ 6, อางแลวใน จุมพต   สายสุนทร.  

เรื่องเดียวกัน,  หนา  17, 19. 

                   - ในการกําหนดความกวางของเขตตาง ๆ ทางทะเลของรัฐชายฝงนั้น เร่ิมตนจากเสนฐาน (Base line)  ซึ่งมี 2 

ประเภท  คือ เสนฐานปกติ (Normal Baseline)  และเสนฐานตรง (Straight Baseline) โดยเสนฐานปกติ ไดแก แนวน้ําลด

ตลอดฝงทะเล (Low  water line) ตามที่รัฐชายฝงกําหนดไวในแผนที่ (Charts) ของตนซึ่งแนวนํ้าลดตลอดฝงนี้อาจแตกตางกัน

ไปในแตละทองท่ีขึ้นอยูกับลักษณะของฝงทะเลในทองที่นั้น ในกรณีที่ชาย ฝงทะเลของรัฐมีลักษณะคอย ๆ ลาดลงสูทะเล 

เสนแนวน้ําลดจะอยูหางจากฝงมาก ซึ่งตรงกันขามกับกรณีที่รัฐชายฝงทะเลลาดชันมาก เสนแนวน้ําลดจะอยูไมหางฝง ดังนั้น

การกําหนดเสนฐาน จึงเปนปจจัยสําคัญในการกําหนดอาณาเขตตาง ๆ  ทางทะเล เพราะรัฐท่ีมีลักษณะชายฝงคอย ๆ ลาดลงสู

ทะเล ก็จะมีอาณาเขตทางทะเลกวางกวารัฐท่ีมีชายฝงลาดชัน  (อนุสัญญากรุงเจนีวาวาดวยทะเลอาณาเขต และเขตตอเนื่อง 

ขอ.3)   สําหรับเสน 

        1.1.2 สถานะทางกฎหมายและการปฏิบัติของประเทศไทย  เขตนานน้ําภายในนี้ถือวาเปน

ดินแดนของรัฐชายฝงเจาของ โดยรัฐมีอํานาจอธปิไตย (Sovereignty) เพียงแตมขีอ จํากัดประการเดียว คือ 

หากบริเวณดังกลาวเคยเปนเสนทางเดินเรือระหวางประเทศอยูแลวรัฐตองยอมใหเรือตางชาติใชสิทธิเดินผาน

โดยสุจริต (Innocent Passage) ได 4    ดังนัน้หากเรือหรืออากาศยานตางชาติจะผานเขามาในเขตนานน้ํา
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ภายใน หรือหวงอากาศเหนือนานน้ําภายในของรัฐชายฝงเรือหรืออากาศยานตางชาตินัน้ตองขออนุญาตกอน 

ประเทศไทยไดประกาศกําหนดใหอาวไทยเปนอาวประวัติศาสตร และถือเปนนานน้ําภายในของไทยกับได

ประกาศเสนฐานตรงและนานน้าํภายในของประเทศไทยบริเวณอ่ืนๆ ไวแลว 5 

 

 

 

  
ฐานตรง (Straight Baselines) เปนเสนฐาน ที่ใชสําหรับลากวัดอาณาเขตทางทะเลเฉพาะในกรณีที่แนวฝงทะเลเวาแหวงและ

ตัดลึกเขามา หรือถามีเกาะเปนแนวตามฝงทะเล ในบริเวณที่ใกลเคียงติดตอกัน ก็จะใชวิธีการลากเสนฐานตรงเชื่อมจุดท่ี

เหมาะสม และใชเสนฐานน้ีวัดความกวางของทะเล โดยการลากเสนฐานเชนวาน้ันตองไมหักเหไปตามแนวฝงทะเล โดยทั่วไป

จนเกินสมควร และบริเวณทะเลซึ่งอยูภายในเสนน้ันตองมีความ สัมพันธกับผืนแผนดินอยางใกลชิด (อนุสัญญากรุงเจนีวาวา

ดวยทะเลอาณาเขต  และเขตตอเนื่อง ขอ.4) 

4อนุสัญญากรุงเจนีวาวาดวยทะเลอาณาเขต ขอ 5., และอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล  ค.ศ. 1982  

ขอ 8.  และดู  จตุรนต  ถิระวัฒน.  เรื่องเดียวกัน,  หนา  14-15. 

 5ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี 

 - เร่ืองอาวไทยตอนใน ราชกิจจานุเบกษา.  เลมที่  76   ตอนที่  91.  26  กันยายน  2502 

 - เร่ืองเสนฐานตรงและนานนํ้าภายในของประเทศไทย ราชกิจจานุเบกษา.  เลมที่ 87  ตอนที่ 52.  12  มิถุนายน  

2513 

 - เร่ืองเสนฐานตรงและนานนํ้าภายในของประเทศไทย บริเวณท่ีส่ี   ราชกิจจานุเบกษา.  เลมที่ 109   ตอนท่ี  98.  

19  สิงหาคม  2535 

 - เร่ืองเสนฐานตรงและนานนํ้าภายในของประเทศไทย  ฉบับที่ 2  (พ.ศ.2536)  

  ราชกิจจานุเบกษา.  เลมที่ 110   ตอนที่ 18.  18  กุมภาพันธ  2536 

 โปรดดู  ศิริวัฒน ธนะเพทย,นาวาเอก. ความตกลงเกี่ยวกับเขตทางทะเลของประเทศไทย. กรุงเทพฯ, : โรง

พิมพกรมสารบรรณทหารเรือ,  2536, หนา  94. 

 1.2 ทะเลอาณาเขตหรือนานน้ําอาณาเขต  (Territorial Seas or Waters)   
               1.2.1 ความหมายและขอบเขตของพื้นที่ทะเลอาณาเขตหรือนานน้ํา       อาณาเขต 

ไดแก สวนของทะเลหรือนานน้ําที่อยูถัดออกไปจากเขตนานน้ําภายในดังกลาว มีความ กวางวัดจากเสนฐาน 6    
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ออกไปในทะเล 12 ไมลทะเล หรือประมาณ 22.224 กิโลเมตร(1 ไมลทะเล    มีความยาวเทากับ 1.852 

กิโลเมตร) 

          1.2.2 สถานะทางกฎหมายและการปฏิบัติของประเทศไทย เขตดังกลาวนี้รัฐเจาของ

ชายฝงมีอํานาจอธิปไตย (Sovereignty) โดยสมบูรณ เชนเดียวกับทีม่อียูเหนือนานน้ําภายใน  นอกจากนั้นยังมี

อํานาจอธิปไตยครอบคลุมไปทั่วทั้งทองน้าํ ผิวน้าํ หวงอากาศ หรือนานฟาที่อยูเหนือหวงน้าํ พื้นดิน และใต

พื้นดินซึ่งอยูใตทองทะเลดวย โดยมีขอจาํกัดที่รัฐชายฝงตองยอมใหเรือตางชาติใชสิทธิเดินผานทะเลโดยสุจริต

ได และนอกจากนัน้ยงัมีขอจํากัดในสวนของการใชอํานาจทางอาญาและทางแพงดวย โดยรัฐชายฝงไมอาจใช

อํานาจทางอาญาบนเรือตางชาติที่ผานทะเลอาณาเขตของตน เพื่อจับกุมบุคคลหรือดําเนนิการสืบสวนเกี่ยวกับ

อาชญากรรมที่เกิดข้ึนบนเรือระหวางการผานของเรือ เวนแตผลของอาชญากรรมนั้นขยายไปถึงรัฐชายฝงหรือ

กระทบกระ เทือนตอความสงบสุขของประเทศ หรือตอความสงบเรียบรอยในทะเลอาณาเขตของรัฐชายฝงหรือ 

ถานายเรือ หรือตัวแทนทางการทูต หรือพนักงานฝายกงสุลของรัฐเจาของธงเรือนัน้ รองขอความชวยเหลือจาก

เจาหนาทีท่องถิ่น หรือกรณีมีความจาํเปนในการปราบปราม การลักลอบคายาเสพติด หรือสารที่ออกฤทธิ์ตอจิต

และประสาท และในสวนที่เกี่ยวกบัเขตอํานาจทางแพงนัน้รัฐชายฝงไมมีสิทธหิยุด  หรือเปล่ียนทศิทางเดินเรือ

ของเรือตางชาติที่กําลังผานทะเลอาณาเขตของตนเพ่ือใช 
 

 

 

  
  6เสนฐาน (Baseline) ที่ใชวัดความกวางของเขตทางทะเล มีอยู 2 ประเภท คือ เสนฐานปกติ  (Normal 

Baseline) ไดแก แนวน้ําลดตํ่าสุดตลอดชายฝงทะเล และ เสนฐานตรง (Straight Baseline) ซึ่งใชสําหรับชายฝงทะเลของรัฐ 

มีลักษณะเวาแหวงตัดลึกเขามาในแผนดินหรือเปนแหลมย่ืนลํ้าเขาไปในทะเล การ กําหนดเสนฐาน จะกระทําโดยการลากเสน

ตรงเช่ือมตอขอบนอกของแผนดินตามแนวชายฝง และหากมีเกาะเปนแนวฝงทะเลใกลเคียงตอเนื่องกัน ก็อาจลากเสนฐาน

เช่ือมขอบนอกของเกาะตลอดแนวแลวโยงเขาทางฝงทะเล      เสนฐานทั้งสองประเภทน้ีใชเปนเกณฑสําหรับวัดความกวางของ

ทะเลอาณาเขต และเขตทางทะเลของรัฐ อางแลวใน จตุรนต ถิระวัฒน. เรื่องเดียวกัน, หนา 41. และ มัลลิกา  พินิจจันทร. 

กฎหมายทะเล. พิมพคร้ังที่ 16. นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2541, หนา  298-300. 

อํานาจทางแพงเกี่ยวกับบุคคลบนเรือ ไมอาจกระทาํการบังคับคดี หรือจับกุมเรือ เพื่อดําเนนิการทางแพงได เวน

แตเฉพาะในเร่ืองเกี่ยวกับหนีสิ้นหรือความรับผิด  ซึ่งเรือนัน้รับเอาหรือกอข้ึนเองหรือเพื่อการเดินเรือผานนานน้าํ

ของรัฐนั้นโดยตรง7 ประเทศไทยไดมีพระบรมราชโองการประกาศความกวางของทะเลอาณาเขตไว  12  ไมล

ทะเล  เมื่อ 6 ตุลาคม  พ.ศ.2509 8     
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 1.3 เขตตอเนื่อง (Contiguous Zone)  
  1.3.1 ความหมายและขอบเขตของพื้นที่เขตตอเนื่อง ไดแก เขตทางทะเล  ซึ่งอยูประชิด

และถัดออกไปในทะเลจากทะเลอาณาเขต (Territorial Sea) ในระยะไมเกิน 12 ไมลทะเล หรือไมเกิน 24 ไมล

ทะเล  จากเสนฐาน (Baseline) ซึ่งใชวัดความกวางของทะเลอาณาเขต9  

  1.3.2 สถานะทางกฎหมายและการปฏิบัติของประเทศไทย ในเขตนี้รัฐชาย  ฝงมี

อํานาจในการควบคุม (Control) ที่จําเปนเพื่อปองกนั และลงโทษการละเมิดกฎหมาย และขอ บงัคับใน 4 เร่ือง

ดวยกัน คือ ศุลกากร (Customs) ซึ่งเปนเร่ืองที่เกี่ยวกับการนําสินคาหรือส่ิงของเขามาหรือออกไปนอก

ราชอาณาจักร และการเก็บอากรสินคาขาเขาและขาออก (Import and Export duties) เร่ืองที่สอง ไดแก 

รัษฎากร (Fiscal) เปนเร่ืองเกี่ยวกบัรายไดของแผนดิน เร่ืองที่สามไดแก  การเขาเมอืง (Immigration) เปนเร่ือง

เกี่ยวกับการเดินทางเขาประเทศของคนตางดาว เชน การ      เขามาของแรงงานตางชาติ การอพยพของชาวอิน

โดจีนซึ่งเขามาทางเรือ เร่ืองที่ส่ี ไดแก การสาธารณสุข (Sanitary) เปนเร่ืองเกี่ยวกบัสุขภาพประชาชน ความ

สะอาดปราศจากโรค ติดตอ  เชน  การใชมาตรการกกัตรวจโรค (Quarantine) ในการใชอํานาจดังกลาว รัฐ

สามารถดําเนนิมาตรการไดใน 2 ลักษณะ คือ มาตรการปองกนั (preventive measures) มิใหเกิดการละเมิด 

กฎหมายขอบังคับในเร่ืองดังกลาวกับมาตรการลงโทษ  (punitive  measures)   การละเมิดกฎหมายและขอ 

 
 

  
 7อนุสัญญากรุงเจนีวาวาดวยทะเลอาณาเขต  ค.ศ.1958  ขอ 1-6.   และอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมาย

ทะเล  ค.ศ. 1982  ขอ 17-32. 

  8“พระบรมราชโองการประกาศความกวางของทะเลอาณาเขต”  ราชกิจจานุเบกษา. เลมที่ 83   ตอนท่ี  92 .  18 

ตุลาคม 2509 

  9อนุสัญญากรุงเจนีวาวาดวยทะเลอาณาเขต   และเขตตอเนื่อง ขอ  24. และอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวย

กฎหมายทะเล   ค.ศ. 1982   ขอ 33. 

บังคับดังกลาว10 นอกจากนั้น ในอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ.1982 ยังขยายอํานาจให

รัฐมีอํานาจคุมครองวัตถทุางโบราณคดีและทางประวัติศาสตร (Archaeological and historical objects) ที่

คนพบใตทะเลในเขตตอเนือ่งดวย11  ในทางปฏิบัติประเทศไทยมีการประกาศเขตตอเนื่อง มีระยะ 24 ไมลทะเล 

จากเสนฐานทีใ่ชวัดทะเลอาณาเขต เมื่อวนัที ่ 29 สิงหาคม 2538 12
   และนอกจากนั้น ยงัมีความพยายามที่จะ
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ยกรางกฎหมายวาดวยการปฏิบัติงานของพนักงานเจาหนาที่ในเขตตอเนื่อง เพื่อปองกันและปราบปรามการ

กระทําความผิดในเขตดังกลาวข้ึนดวย เมือ่ป พ.ศ.2529  เนื่องจากในชวงดังกลาวประเทศไทยประสบปญหา

การลักลอบทาํแร และนําแรหลบหนีออกนอกประเทศ  และปญหาลักลอบคาน้าํมนัเถื่อนเปนอันมาก  แตจนถงึ

ปจจุบันกฎหมายดังกลาวก็ยงัไมไดออกมาใชบังคับแตอยางใด 13  
  
 1.4 เขตเศรษฐกจิจําเพาะ  (Exclusive Economic Zone) 
  1.4.1 ความหมายและขอบเขตของพื้นที่เขตเศรษฐกิจจําเพาะ เปนอาณาเขตทางทะเล

ของรัฐชายฝงที่เกิดข้ึน โดยผลของอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเลค.ศ.1982 หมายถงึ เขตทาง

ทะเลซ่ึงอยูประชิดกับทะเลอาณาเขต (Territorial Sea) และอยูถัดออกไปในทะเล มคีวามกวางไมเกิน 200 ไมล

ทะเล นับจากเสนฐาน (Baseline) ที่ใชเปนเกณฑวัดความกวางของทะเลอาณาเขต ดังนั้น หากวัดจากขอบ

นอกสุดของทะเลอาณาเขตออกไป ก็จะมคีวามกวางไมเกิน 188  ไมลทะเล14 

  1.4.2 สถานะทางกฎหมายและการปฏิบัติของประเทศไทย ในเขตนี ้ รัฐชายฝงมสิีทธิ

อธิปไตย (Sovereign rights) เพื่อการสํารวจ และการแสวงหาผลประโยชน อนุรักษและจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติทัง้ทีม่ีชวีิต และไมมีชีวิตที่อยูในทองทะเล และดินใตพื้นทะเลและนานน้ําที่อยูเหนือ      

ตลอดจนมีสิทธิอธิปไตยเพื่อการสํารวจและการแสวงประโยชนทางเศรษฐกิจ  

 

       
 10พรภพ  อวมพิทยา. “หลักกฎหมายระหวางประเทศวาดวยเขตตอเน่ือง : วิเคราะหปญหาเขตอํานาจของรัฐ

ชายฝง.” วิทยานิพนธปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2533, หนา 2, 65-66.   
 11ขอ 303. ของอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล  ค.ศ.1982 
 12“ พระบรมราชโองการกําหนดเขตตอเนื่อง” ราชกิจจานุเบกษา. เลมที่ 112 ตอนที่ 69. 29 สิงหาคม 2538 
 13จตุรนต   ถิระวัฒน.   เรื่องเดียวกัน,  หนา  23-25. 

 14อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล  ค.ศ.1982  ขอ 57. 

อ่ืนๆ เชน การผลิตพลังงานจากน้ํา กระแสลมและลม นอกจากนัน้รัฐชายฝงยงัมีอํานาจทางกฎหมาย 

(Jurisdiction) ในการกอต้ังและใชเกาะเทยีมส่ิงติดต้ัง และส่ิงกอสรางในการคนควาวิจัยวทิยาศาสตรทางทะเล 

และในการปองกันสงวนรักษาสภาพแวดลอมในทะเล15 มีอํานาจกาํหนดเขตปลอดภัย (Safety Zones) กวางไม

เกิน 500 เมตร รอบเกาะเทยีมส่ิงติดต้ังและส่ิงกอสราง16    ในดานการอนุรักษทรัพยากรที่มีชวีติรัฐชายฝง ตอง

กําหนดปริมาณทรัพยากรทีม่ีชีวิตที่จะอนญุาตใหจับได (Allowable catch) โดยอาศัยมาตรการอนุรักษ และ

การจัดการที่เหมาะสมกับตองปองกนัไมใหมีการแสวงประโยชนจากทรัพยากรที่มีชวีติมากเกนิไปและรักษา

ปริมาณสัตวน้าํใหอยูในระดับที่จะใหกําลังผลิตสูงสุด (Maximum sustainable yield)17 รัฐชายฝงตองสงเสริม
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การใชทรัพยากรที่มีชวีิตในเขตเศรษฐกิจจําเพาะอยางเต็มที่ กําหนดสมรรถภาพในการประมงของตนเองพรอม

กับอนุญาตใหรัฐอ่ืนเขามาจับสัตวน้ําสวนเกินได โดยรัฐที่เขามาทาํการประมงตองปฏิบัติตามมาตรการ 

กฎเกณฑ ขอกําหนดหรือเงื่อนไข ขอบังคับที่รัฐชายฝงกําหนด เชน การออกอาชญาบัตรแกชาวประมง 

เรือประมง อุปกรณที่ใช การเก็บคาธรรมเนยีม ฤดูกาลที่อนุญาตใหจับสัตวน้ําไดเปนตน18  

  ในการบงัคับใชกฎหมายและขอบังคับของรัฐชายฝงนัน้ รัฐชายฝงอาจใชมาตรการ เชน   ข้ึนเรือ 

ตรวจเรือ จับกุม และดําเนนิการตามกฎหมายเทาที่จําเปน เพื่อใหมกีารปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับ โดย

หากมีการวางเงินคาปรับตามความเหมาะสมแลว ตองปลอยเรือและลูกเรือทันที      การลงโทษสําหรับการ

ละเมิดกฎหมาย และขอบังคับที่เกี่ยวกับการทาํการประมง ในเขตดังกลาว   รัฐไมอาจลงโทษจาํคุก หรือลงโทษ

ทางกายอ่ืนๆ ไดเวนแตจะมขีอตกลงกัน19  ในเขตดังกลาวรัฐ อ่ืนๆ    มีเสรีภาพในการใชทองทะเล    เพื่อการ

เดินเรือ    (Freedom of Navigation)     หรือการใช 

 

 

  
 15อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล   ค.ศ. 1982   ขอ   56.  
  16อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล   ค.ศ. 1982    ขอ   60.   
  17อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล   ค.ศ. 1982    ขอ   61.   
                      18อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล   ค.ศ. 1982    ขอ   62.   
 19อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล   ค.ศ. 1982    ขอ   73.   

  รายละเอียดเกี่ยวกับเขตเศรษฐกิจจําเพาะ  (Exclusive Economic Zone) อางแลวใน  กอบกุล         รายะนาคร. 

เรื่องเดียวกัน, หนา 50-52. และ นพพร  โพธิรังสิยากร. “กฎหมายทะเล (ตอนที่ 5.)”  ดุลพาห. 35, 5.  กันยายน-ตุลาคม, 

2531, หนา 97-104 และ 105-110.  

อากาศยานบินผาน  หรือวางเคเบิลทอใตทะเล  ตลอดจนใชเสรีภาพอ่ืนนอกเหนือจากที่กลาวได20  

 ทางปฏิบัติสําหรับประเทศไทย ไดมีพระบรมราชโองการประกาศเขตเศรษฐกิจจําเพาะไปแลว เมื่อ

วันที ่ 23 กุมภาพันธ 252421  โดยมีเนื้อหาถือตามหลักเกณฑที่อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล 

ค.ศ.1982  กาํหนดไวกลาวคือ มีความกวาง 200 ไมลทะเลวัดจากเสนฐานที่ใชวดัความกวางของทะเลอาณา

เขต   ในเขตนีป้ระเทศไทยมสิีทธิอธิปไตยและอํานาจทางกฎหมาย 

ในการแสวงหาประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ สรางและใชเกาะเทยีม ส่ิงติดต้ังและโครงสรางตาง ๆ สํารวจ

วิจัยวทิยาศาสตรทางทะเล รักษาสภาวะแวดลอมทางทะเล และมีสิทธิอ่ืนใดตาม        ที่กฎหมายระหวาง

ประเทศรองรับ นอกจากนัน้ยังไดมพีระบรมราชโองการประกาศกาํหนดเขตเศรษฐกิจจําเพาะของไทย ในสวนที่

อยูทางดานอาวไทยที่ประชิดกับประเทศมาเลเซีย และดานทะเลอันดามันดวย 22       
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 1.5 เขตไหลทวปี (Continental Shelf)       
 1.5.1 ความหมาย และขอบเขตของพื้นท่ีเขตไหลทวปี หมายถงึ พื้นดินใตทองทะเล 

(Seabed) และใตพื้นดินใตทองทะเล (Subsoil) ของทองทะเลที่อยูถัดออกไปจากทะเลอาณาเขต เปนทางลาด

ยื่นออกไปในทะเล โดยธรรมชาติจากดินแดนบนบกจนถึงสุดขอบของลาดทวีป (Continental Slope) หรือจนถึง

ระยะความกวาง 200 ไมลทะเล จากเสนฐาน (Baseline)          ที่ใชวดัความกวางของทะเลอาณาเขต และอาจ

ขยายออกไปไดอีกไมเกิน 150  ไมลทะเล ในกรณี ที่มีความลาดของทวีปมีความตอเนื่องออกไปในทะเล โดยน้ํา

ไมลึกกวา 2,500 เมตร แตถาน้าํลึกกวา 2,500 เมตร ไหลทวีปก็ขยายออกไปไดเพียงไมเกนิ 100 ไมลทะเล นับ

จากขอบนอกสุดของบริเวณที่น้าํลึก 2,500 เมตร  แตไมวากรณีใดๆ  ก็ตามไหลทวปีจะมีความกวางรวมทั้งหมด

เกินกวา  

 

 
  
 20อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล  ค.ศ.1982  ขอ 58, 69, 70   
                     21“ พระบรมราชโองการกําหนดเขตเศรษฐกิจจําเพาะ”  ราชกิจจานุเบกษา.  เลมที่ 98 ตอนท่ี 30.  23 กุมภาพันธ 

2524 
 22“พระบรมราชโองการกําหนดเขตเศรษฐกิจจําเพาะของราชอาณาจักรไทย ดานอาวไทยที่ประชิดกับเขต

เศรษฐกิจจําเพาะของประเทศมาเลเซีย  ลง 16 กุมภาพันธ 2531” ราชกิจจานุเบกษา. เลม 105 ตอนท่ี 27. 18  กุมภาพันธ 

2531  และ “ประกาศเขตเศรษฐกิจจําเพาะของราช อาณาจักรไทยดานทะเลอันดามัน”    ราชกิจจานุเบกษา. เลม 105 ตอนท่ี 

120. 26 กรกฎาคม 2531 

350  ไมลทะเล  นับจากเสนฐานไมได23 

  1.5.2 สถานะทางกฎหมายและการปฏิบัติของประเทศไทย ในเขตไหลทวีป  รัฐชายฝง

ยอมมีสิทธิในการสํารวจแสวงหาประโยชน จากทรัพยากรธรรมชาติบนผิวดิน และใตผิวดินใตทองทะเลได รัฐ

อ่ืนไมอาจเขามาสํารวจหรือแสวงหาประโยชนจากทรัพยากรเชนวานัน้ไดเวนแตจะไดรับความยินยอมจากรัฐ

ชายฝง24 ทัง้นี้การใชสิทธขิองรัฐชายฝงดังกลาว ตองไมกระทบ กระเทือนตอสถานภาพทางกฎหมายของ

นานน้าํที่อยูเหนือไหลทวีป (Superjacent waters) พื้นหวงอากาศเหนือนานน้ํานัน้ และรัฐอ่ืนยังคงมีสิทธิวาง

เคเบิลทอใตทะเลบนไหลทวปีได25 นอกจาก นัน้รัฐชายฝงยงัมีอํานาจและหนาที่ในการวางมาตรการที่สมควร

และเหมาะสม เพื่อปองกนับรรเทาและควบคุมภาวะมลพิษทางทะเล และมีสิทธิเพียงผูเดียวในการกอสราง 

ตลอดจนอนญุาตและ วางระเบียบการกอสรางการปฏิบัติงาน และการใชเกาะเทียมส่ิงติดต้ังสิ่งกอสราง
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ดังกลาว รวมถึงกาํหนดเขตปลอดภัยที่เหมาะสมรอบเกาะเทียมติดต้ังส่ิงกอสรางได26 ซึ่งในสวนทีเ่กี่ยวกับการ

ปฏิบัติของประเทศไทยไดมกีารประกาศกาํหนดเขตไหลทวีปของประเทศไทยดานอาวไทย เมื่อวนัที่ 1 มิถุนายน 

251627 และไดมีการทาํความตกลงแบงเขตไหลทวีปกับประเทศเพื่อนบาน คือ  อินโดนีเซีย บริเวณไหลทวีปที่อยู

ตอนเหนือของชองแคบมะละกาและทะเลอันดามัน มีการแลก เปล่ียนสัตยาบันสารกัน เมื่อวันที ่ 7 เมษายน 

2516 ตกลงแบงเขตไหลทวปีบริเวณตอนเหนือชองแคบมะละกากับประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซียรวม 3 ฝาย 

โดยมีการแลกเปล่ียนสัตยาบันสารเมื่อ 16 กรกฎาคม 2516 ตกลงแบงเขตกนทะเลในทะเลอันดามันกับประเทศ

อินโดนีเซยี เมือ่ 9 กันยายน 2521  ตกลงแบงเขตกนทะเลกับประเทศอินเดีย อินโดนีเซีย เมื่อ 18  พฤษภาคม  

2522  ตกลงเกี่ยวกบัการจดัต้ังองคกรรวม เพื่อแสวงประโยชนจากทรัพยากรในพืน้ดินใตทะเล บริเวณที่กาํหนด

ของไหลทวีปกบัประเทศมาเลเซีย   เมื่อ 1 พฤษภาคม 2523   และทาํบันทกึความเขาใจกับ 
 

 

  
23อนุสัญญากรุงเจนีวาวาดวยไหลทวีป  ค.ศ.1958  ขอ 1.    และอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล  

ค.ศ.1982  ขอ 76,  อางแลวใน  จตุรนต  ถิระวัฒน. เรื่องเดียวกัน, หนา 3-35.  
24อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล  ค.ศ.1982  ขอ 77. 
25อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล  ค.ศ.1982  ขอ 79. 

26อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล  ค.ศ.1982  ขอ 60., 122. 
27“ ประกาศกําหนดเขตไหลทวีปของประเทศไทยดานอาวไทย”   ราชกิจจานุเบกษา. เลมที่  90   ตอนท่ี  60. 1  

มิถุนายน  2516 

ประเทศมาเลเซีย  เกี่ยวกับการแบงเขตไหลทวีปในอาวไทย เมื่อวนัที่ 7 มกราคม 252628 และนอก จากนี้ 

ประเทศไทยยงัไดออกพระราชบัญญัติวาดวย ความผิดเกี่ยวกับสถานที่ผลิตปโตรเลียมในทะเล พ.ศ. 2530 ให

อํานาจทหารเรือสืบสวนเบื้องตน ควบคุมผูตองหา ไลติดตามเรือ และยึดเรือ  ที่ใชในการกระทาํความผิดตอ

สถานที่ผลิตปโตรเลียมในทะเลและเขตปลอดภัยดวย โดยกฎหมายดังกลาว  ถือวาการกระทําความผิดใน

บริเวณดังกลาวเปนการทาํความผิดในราชอาณาจักร29 

  
 1.6 เขตทะเลหลวง (High Seas)  
  1.6.1 ความหมายและขอบเขตของพื้นที่เขตทะเลหลวง ไดแก สวนทั้งหมดของทะเล ซึ่ง

มิใชสวนหนึ่งของทะเลอาณาเขต หรือนานน้ําภายในของรัฐหรือนานน้ําหมูเกาะ30 เปน สวนของทะเลที่ถือกันวา

เปนสาธารณสมบัติที่ทุกคนมีสิทธิใชรวมกันตามหลัก res communise  ซึ่งหมายความวา  รัฐใดรัฐหนึ่งจะอาง

อธิปไตยเหนือบริเวณทะเลหลวงมิได 31  
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  1.6.2 สถานะทางกฎหมายและการปฏิบัติของประเทศไทย ในเขตนี้รัฐตางๆ มีเสรีภาพ

ในการใชทะเลหลวง เชน การเดินเรือ การบินผาน การทําประมง การวางสายเคเบิล และทอใตน้าํ สรางเกาะ

เทียม การวิจยัทางวทิยาศาสตร ฯลฯ ทุกรัฐมีสิทธิเดินเรือโดยชักธงของตนและตองใชทะเลหลวงเพื่อความสันติ

เทานั้น32 อยางไรก็ตามมีขอจํากัดหรือขอยกเวนในการ ใชเสรีภาพของรัฐในทะเลหลวง ในกรณีที่มีการกระทํา

อันเปนโจรสลัด (Piracy) ทกุรัฐมีอํานาจจบักุมเรือโจรสลัดได        นอกจากนั้นเรือรบของทุกรัฐสามารถใชสิทธิ

ขอข้ึนตรวจเรือ        ซึ่งอยูใน 

 

 

      
 28ถนอม  เจริญลาภ, นาวาตรี.  “อาณาเขตทางทะเลของประเทศไทย.”  เอกสารวิจัยโรงเรียนเสนาธิการ ทหารเรือ,  

2516,  หนา  15-21.  และอางแลวใน ศิริวัฒน  ธนะเพทย, นาวาเอก.  ความตกลงเกี่ยวกับเขตทางทะเลของประเทศไทย.  

หนา   50-65.   
                      29มาตรา 6, 7,และ 23  ของพระราชบัญญัติวาดวยความผิดเก่ียวกับสถานท่ีผลิตปโตรเลียมในทะเล  พ.ศ.2530  
 30อนุสัญญากรุงเจนีวาวาดวยทะเลหลวง ค.ศ.1958 ขอ1. อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมาย ทะเล  

ค.ศ.1982   ขอ  86. 
 31นพพร  โพธิรังสิยากร. “กฎหมายทะเล (ตอนที่ 6.) ดุลพาห.” 35, 6. พฤศจิกายน-ธันวาคม2531, หนา  82. 
 32อนุสัญญากรุงเจนีวาวาดวยทะเลหลวง ค.ศ.1958 ขอ 2. อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล  

ค.ศ.1982  ขอ  87. 

ทะเลหลวงไดหากมีเหตุผลที่สมควรสงสัยวาเรือนั้น ทําความผิดฐานเปนโจรสลัดทําการคาทาส หรือเปนเรือที่มี

สัญชาติเดียวกับเรือรบแตชักธงชาติอ่ืน33   ทางปฏิบัติสําหรับประเทศไทยเกี่ยวกับพืน้ทีท่ี่เปนเขตทะเลหลวงน้ัน 

มีปญหานอยสืบเนื่องจากชายฝงทะเลของไทย มีลักษณะประชิดและอยูตรงกันขามกับอาณาเขตทางทะเลของ

ประเทศเพื่อนบาน ในระยะที่ไมมีสวนใดหางเกนิถงึ       400 ไมลทะเล ดังนัน้อาณาเขตทางทะเลเกือบทัง้หมด

จึงอยูในเขตเศรษฐกิจจําเพาะ ซึ่งประเทศไทยสามารถใชสิทธหินาทีแ่ละอํานาจไดตามหลักเกณฑทีก่ฎหมาย

ทะเล กําหนดไวในเร่ืองของเขตเศรษฐกิจจําเพาะไปพรอมกันดวย 
 
 2. แนวคิดและววิัฒนาการในการปราบปรามการกระทาํความผิด  เพื่อรักษา
ผลประโยชนของชาติทางทะเล 

 2.1 ผลประโยชนของชาติทางทะเล  และการกระทําความผิดทางทะเล 

ผลประโยชนของชาติทางทะเล (Maritime Interests) นั้น ไดแก ผลประโยชนทั้งปวงของชาติที่เกดิ ข้ึนหรือสืบ

เนื่องมาจากทะเล แบงออกไดกวางๆ 2 ประการ คือ ผลประโยชนของชาติที่ไดมาจาก ทะเลโดยตรง ซึง่ไดแก 
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การไดมาซึ่งทรัพยากรธรรมชาติในทะเล เชน แรธาตุ น้าํมัน กาซธรรมชาติ    สัตวน้าํ พืชน้าํ เปนตน ประการ

หนึง่ กับผลประโยชนของชาติที่ไดสืบเนื่องมาจากทะเล เชน การใชเปนเสนทางเดินเรือ คมนาคมขนสงสินคา 

วิจัยวทิยาศาสตรทางทะเล  เปนตน การปกปองคุมครองรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเลนัน้เกี่ยวพันอยาง

ใกลชิดกับผลประโยชนของชาติ ทัง้ในสวนที่เกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ การทหาร และสังคมจิตวิทยา โดยใน

ดานการเมืองนั้นเปนเร่ืองสืบ เนื่องจากการที่รัฐตองการออกกฎหมาย  ออกระเบียบขอบังคับตางๆ  เพื่อเปน

มาตรการปกปองคุมครองรักษา และจัดระเบียบการแสวงหาประโยชนในดานตางๆ จากทะเล เพื่อใหประเทศ

ไทยไดรับผลประโยชนมากทีสุ่ด ดังนั้นความทันสมัยและความเหมาะสมกับสถานการณของกฎหมาย  ระเบียบ

ขอบังคับจึงเปนเร่ืองสําคัญ  โดยจะตองมกีารตรวจสอบปรับปรุงแกไขเปนระยะๆ  เพื่อใหสอดคลองกันในดาน

เศรษฐกิจเปนเร่ืองที่เห็นไดชดัเจน เพราะทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล โดย เฉพาะการจับสัตวน้าํ  หรือการทาํ

การประมงทางทะเลเปนรายไดหลักของประเทศไทยทีท่ํารายไดเขาประเทศเฉลี่ยสูงถงึนับแสนลานบาท          

นอกจากนัน้ยงัมีผลประโยชนที่ไดจากกาซธรรมชาติ    

 

 
  

  33อนุสัญญากรุงเจนีวาวาดวยทะเลหลวง  ค.ศ.1958  ขอ  22.  อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล  

ค.ศ.1982   ขอ 110. 

การทองเทีย่วทางทะเลอีกดวย สําหรับในดานการทหาร โดยเหตุที่ประเทศไทย มีฝงทะเลทัง้สองดานเปนผลทาํ

ใหมีพืน้ที่ทางทะเล ซึ่งเทากับเปนการขยายเขตพืน้ทีจ่ากบนบกออกไป จึงมีพืน้ทีท่ี่ตองมกีารปองกันรักษา

อํานาจอธิปไตยจากการรุกรานของฝายตรงขามเพิ่มข้ึน  และพ้ืนทีท่างทะเลยงัเปนชองทางในการเคล่ือนยาย

กําลังทหารไดอยางดี รวมถงึการใชเปนพืน้ที่สําหรับการฝกยุทธ วิธทีางทหารรวมกับมิตรประเทศดวย และหาก

ประเทศไทยสามารถปกปองคุมครองดูแลรักษาผลประโยชนทางทะเลไดอยางเต็มที่ ก็จะกอใหเกิดประโยชนใน

เชิงสังคมจิตวทิยาตามมา โดยทําใหประชาชนหรือพลเมอืงที่มีอาชีพ โดยอาศัยทะเลเปนแหลงทาํมาหากินเกิด

ความรูสึกมัน่ใจสามารถที่จะประกอบอาชีพไดอยางเต็มที่มีรายไดเพิ่มข้ึน 34  

 การกระทําความผิดทางทะเลหรือการใชพืน้ทีท่างทะเล เปนแหลงการทําความผิดนั้นมีมาเปน

เวลานานนับต้ังแตมนุษยเร่ิมสามารถใชทะเล เปนเสนทางคมนาคมตดิตอคาขาย ทําการประมง ตลอดจน

แสวงหาทรัพยากรธรรมชาติในทองทะเล โดยในระยะแรกความผิดที่เกิดข้ึนไมซับซอน เชน การกระทําอันเปน

โจรสลัด การขนสงสินคาที่ผิดกฎหมาย แตตอมาเมือ่มนุษยมีการพัฒนาเทคโนโลยี และการอุตสาหกรรม

กาวหนาข้ึน จนทาํใหมีขีดความสามารถตอเรือขนาดใหญที่ใชในการเดินทางออกไปในทะเลไดไกลจากฝงและ

เปนเวลานานมากข้ึน สามารถสํารวจทรัพยา กรธรรมชาติ ซึ่งอยูทั้งในทองทะเล บนผิวดินใตทองทะเลและใตผิว
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ดินของทองทะเลได ประกอบกับทรัพยากรบนพ้ืนดินเร่ิมลดนอยลง ในขณะที่ความตองการของมนุษยมีมากข้ึน 

ทําใหมนษุยหนัไปแขงขันและแสวงหาทรัพยากรทางทะเลกันมากข้ึน ทะเลจึงเปนพืน้ทีท่ี่สําคัญที่มีการใชกนั

มากข้ึน  มีการกระทาํความผิดเกิดข้ึนมากมายหลายรูปแบบ  ทัง้การลักลอบแสวงหาประโยชนที่มิควรไดใน

พื้นที่ทางทะเลของรัฐอ่ืน การใชพืน้ทีท่างทะเลเปนแหลงกระทําผิดอาชญากรรมตางๆ ซึ่งมีผล กระทบโดยตรง

ตอผลประโยชนของชาติทางทะเลของรัฐชายฝง ในสวนของประเทศไทยก็เชนกนั      เปนรัฐมีฝงทะเล 

(Coastline) ที่มีความยาวรวมทั้งส้ินประมาณ 1,500 ไมลทะเล หรือประมาณ  2,614 กิโลเมตร แยกเปนชายฝง

ดานอาวไทย 1,660 กิโลเมตร และดานทะเลอันดามัน 954  กิโลเมตร 35   มีอาณาเขตทางทะเลเกี่ยวเนื่องทัง้ใน

ลักษณะประชิดและอยูตรงกันขามกบัอาณาเขตทางทะเลของประเทศเพื่อนบานหลายประเทศดวยกัน   ไดแก   

มาเลเซยี    อินโดนีเซีย   เวยีดนาม   

 

 
   

 34เกียรติพงษ   พิมพใจใส, นาวาเอก.  เรื่องเดียวกัน,  หนา  3-4. 
 35กระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม. “ชายฝงทะเล.”  สํานักนโยบายและแผนส่ิงแวดลอม.  2538,  

หนา  26. 

กัมพูชา พมา และอินเดีย และทะเลของไทยอุดมสมบูรณดวยแรธาตุ และทรัพยากร เชน น้ํามันและกาซ

ธรรมชาติ  ประชากรตามบริเวณชายฝงทะเลสวนใหญมีอาชีพทําการประมงเปนหลัก        ปจจุบนั

อุตสาหกรรมการทองเที่ยวเจริญรุดหนาไปอยางมาก ประชากรบางสวนจึงหนัมาทาํธุรกิจการทองเทีย่วตอนรับ

ชาวตางประเทศที่เขามาชมความงามตามธรรมชาติของฝงทะเล    และเกาะที่สวยงาม ทําใหมรีายไดสูงข้ึน36 

ซึ่งลวนเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ แตประเทศไทยก็ตองเผชิญกับปญหาการแสวงหา

ผลประโยชนเกี่ยวกบัทรัพยากรธรรมชาติ โดยมิชอบทางทะเล การใชทะเลเปนชองทางกระทาํผิด เชน ใชเปน

เสนทางลักลอบขนยาเสพติด อาวุธยทุโธปกรณ สินคาเถื่อน เปนตน ตลอดจนมกีารกระทาํความผิดทางทะเล

ในรูปแบบตางๆ เกิดข้ึน ซึง่เปนภัยคุกคามตอการพัฒนาเศรษฐกิจและการรักษาความสงบเรียบรอยทางทะเล 

กระทบตอผลประโยชน และความม่ันคงของชาติอยางรายแรงเชนกนั และนับวนัจะทวีความรุนแรงและมีการ

พัฒนารูปแบบไปเร่ือย ๆ โดยที่ผานมามกีารแสวงหาประโยชนทางทะเลโดยมิชอบ และการกระทําความผิดใน

รูปแบบตาง ๆ  เกิดข้ึนดังนี ้

 1. การกระทําความผิดเกี่ยวกับกฎหมายประมง โดยที่การประมงของไทยเปนอาชีพทีท่ํารายไดเขา

สูประเทศเฉล่ียปละ ประมาณ 75,000 ถึง 110,000 ลานบาท รายไดจากการทาํประมงสูงสุดติดอันดับ 1 ใน 10 

ของโลก37  ทั้งที่มาจากการทําประมงในเขตนานน้ําของไทยและในบริเวณนานน้ําของประเทศเพือ่นบาน หรือที่
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เรียกวา การทาํการประมงนอกนานน้ํา การกระทําความผิดที่เกิดข้ึน สวนใหญเปนกรณีที่ผูทําการประมงละเมิด

ขอหาม ตามกฎหมายประมง เชน     ทาํการประมงในเขตหวงหาม ในฤดูวางไขของสัตวน้ํา ใชเคร่ืองมือประมง

ผิดประเภท ทําประมงโดยไมคํานึงถึงความเสียหาย หรือผลกระทบที่จะเกิดข้ึนในอนาคต และปรากฏวามี

ชาวตางชาติ   เชน เวียดนาม กัมพชูา เขามาลักลอบทาํการประมงในเขตนานน้ําของไทยดวย นอกจากนั้นการ

เขาไปทําการประมงนอกนานน้ําไทย ของชาวประมงก็กอใหเกิดปญหาขัดแยงกระทบกระทั่งกับเพื่อนบาน  เชน  

มาเลเซยี  อินโดนีเซีย  พมา  ดวย 

 

 

 

  
 36อธึก  โรจนะสมิต, นาวาเอก.  “ภูมิรัฐศาสตรกับสมุททานุภาพ.” เอกสารประจําภาควิทยาลัยการทัพเรือ.  52,  

2536,   หนา  16. 

 37วิชาญ  ศิริชัยเอกวัฒน.  “ยุทธศาสตรการประมงทางทะเลของไทย.”   เอกสารวิจัยสวนบุคคล  วิทยาลัยปองกัน

ราชอาณาจักร. 38,  2538-2539,   หนา  25-26. 

 2.  การกระทําความผิดในลักษณะเปนโจรสลดั หรือเยีย่งโจรสลัด การชิงทรัพยหรือปลนทรัพยที่

กระทําตอบุคคล เรือหรืออากาศยานระหวางที่กาํลังอยูในเขตทะเลหลวง เรียกวา การ กระทําอันเปนโจรสลัด 

เปนการกระทาํอันมิชอบดวยกฎหมาย เพือ่วัตถุประสงคสวนตัว38 การกระ ทําดังกลาวหากเกิดในเขตเศรษฐกิจ

จําเพาะ หรือทะเลอาณาเขต หรือเขตนานน้าํภายใน เรียกกันวา การกระทําเยี่ยงโจรสลัด ซึ่งในภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต มีสถิติการกระทําเยี่ยงโจรสลัดมากที่สุดโดยเฉพาะในนานน้ําของประเทศอินโดนีเซยี39 

กฎหมายระหวางประเทศ ใหอํานาจทุกประเทศรวมมือกันปราบปราม จับกุมดําเนนิคดีตอผูที่กระทําการอันเปน

โจรสลัดแตใน ทางปฏิบัติประสบปญหาในการเขาตรวจคน จบักุมและไลติดตามผูกระทําผิดเพราะสามารถ

หลบ หนีเขาไปในนานน้ําของประเทศเพือ่นบานได โดยที่เจาหนาที่ฝายเราไมอาจไลติดตาม (Hot Pursuit) เขา

ไปไดเพราะขัดตอหลักกฎหมายระหวางประเทศ40 ปจจุบันการกระทาํผิดที่ตรวจพบและจับกุมไดเปนการกระทาํ

ผิดในลักษณะการกระทําเยีย่งโจรสลัดเปนสวนใหญ กลาวคือ ใชเรือไฟเบอรขนาดเล็ก เขามาปลนเรือประมง

ไทยบริเวณรอยตอระหวางตรงระยะ 12 ไมลทะเล ซึ่งเปนทะเลอาณาเขตของไทยกบัเขตซ่ึงอยูในระยะถัด

ออกไป ผูกระทําผิดสวนใหญเปนชาวกัมพูชา เวยีดนาม41 

 3. การลักลอบนํายาเสพติดเขาและผานออกนอกประเทศทางทะเล ปจจุบันการแพรระบาดของยา

เสพติด เปนปญหาใหญที่ประเทศเผชิญอยู มีทั้งการนําเขามาจําหนายใหกับลูกคา     ที่เสพติดในประเทศ และ

นําเขามาในลักษณะใชประเทศไทยเปนเสนทางผานออกไปสูประเทศอ่ืนการใชวิธีลําเลียงขนสงเขาและออก
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ทางทะเลเปนทางหนึ่ง ที่ผูคายาเสพติดกระทํากันและมักจะปลอดภัยกวาทางบกเพราะโอกาสที่จะหลุดลอด

จากการถูกตรวจพบจับกุมไดมีมากกวาทางบกเนื่องจากการตรวจตราของเจาหนาที่ผูเกี่ยวของมีนอยและ

กระทําไดยากกวาทางบกจึงเปนชองทางใหมีการลักลอบขนยาเสพติด ทางทะเลมากข้ึนเปนลําดับ 

 

    
 38กอบกุล   รายะนาคร.  กฎหมายระหวางประเทศวาดวยทะเล.  หนา  111-112. 
 39ภูวณัฐ   เชษฐสุมน, นาวาเอก.  “ กฎหมายเศรษฐกิจทางทะเล.”  เสนาสนเทศกองทัพไทย.  40,  2 เมษายน-

กันยายน,  2545,  หนา  39. 
 40อนุสัญญากรุงเจนีวาวาดวยทะเลหลวง  ค.ศ. 1958 ขอ 23. และอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล  

ค.ศ.1982 ขอ 111.  บัญญัติวาสิทธิในการไลติดตาม ( Hot Pursuit ) ส้ินสุดลงในทันทีที่เรือซ่ึงถูกติดตามเขาสูทะเลอาณาเขต

ของประเทศตนเองหรือรัฐที่สาม โดย ศิรภา จําปาทอง, นาวาตรีหญิง. ใน เอกสารฝายวิชาการ สถาบันวิชาการทหารเรือช้ันสูง. 

2541, หนา 15.   
 41ศูนยปฏิบัติการกองทัพเรือ.  เรื่องเดียวกัน,  หนา   5-7. 

 4. การปลอยคราบน้ํามนัหรือของเสียลงในทะเล การขนสงน้าํมนัในปจจุบันยงัคงใชเรือขนสงทาง

ทะเลเปนหลักประมาณรอยละ 95 โดยสวนใหญจะเปนการนําเขามาจากกลุมประ เทศในตะวนัออกกลางขน

สงผานมาตามเสนทางเดินเรือ ผานชองแคบมะละกาสูอาวไทยปญหาท่ีตรวจพบ คือ การใชเรือและอุปกรณที่มี

สภาพขาดความสมบูรณ (Unseaworthiness) ในการขนสง ทําใหมีการร่ัวไหลของน้าํมันบางสวนออกสูทะเล 

นอกจากนัน้ในสวนของเรือขนสงสินคากม็ีการปลอยของเสียจากเรือ เชน น้ํามัน หรือน้ําทีม่ีน้าํมนัเจือปนอยูและ

ของเสียอ่ืนๆ ลงสูทะเลดวย กอ ใหเกิดมลพิษ หรือมลภาวะตอสภาพแวดลอมเปนอยางมาก โดยเฉพาะคราบ

น้ํามันซึง่ไหลเวียนเขาหาฝงและชายฝงในพื้นที่บริเวณตางๆ ของไทย42   

 5. การลักลอบนาํสินคา น้ํามนัเช้ือเพลิง เขาโดยไมผานพธิีการทางศุลกากร การกระทําผิดดังกลาว

เกิดข้ึนทัง้ทางดานอาวไทยและทางฝงทะเลอันดามัน สินคาที่มีการลักลอบนํา เขามาโดยไมผานพิธีการทาง

ศุลกากร สวนใหญเปนสินคาประเภทเคร่ืองอุปโภคบริโภค เชน เคร่ือง ใชไฟฟา ไมแปรรูป สวนน้าํมันเช้ือเพลิง

นั้น ตรวจพบบอยคร้ังโดยผูกระทําผิดใชวิธีนาํเรือบรรทุกน้ํามนัขนาดใหญ เขามาจอดลอยลําอยูในทะเลหาง

จากชายฝงออกไปในเขตเศรษฐกิจจําเพาะ ซึ่งกฎหมายเกีย่วกบัศุลกากรใชบงัคับไปไมถึง จากนั้นจะมี

เรือประมงหรือเรือขนาดเล็ก ทีเ่รียกกนัวา เรือซอย เขาไปรับซ้ือขนถายนาํเขามายังฝงอีกทอดหนึ่ง และสําหรับ

ชาวประมง ทีต่องการนาํเรือ ประมงออกไปหาปลาในทะเล ก็จะเขาไปใชบริการซื้อน้ํามนัจากเรือดังกลาวเติมใส

เรือแลวออกไปทําการประมง43 ปญหาดังกลาวสงผลเสียหายตอเศรษฐกิจของประเทศไทยอยางมาก ทาํใหรัฐ

ขาดรายไดจากการจัดเก็บภาษี ตลอดจนสงผลกระทบตอการแขงขันของราคาสินคาดวย ที่ผานมากอง ทพัเรือ

ไดพยายามใชทั้งเรือ และอากาศยานลาดตระเวนตรวจตรา รวมทัง้เขาตรวจคน จับกุมอยูตลอดเวลา หลายคร้ัง
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ที่ตรวจพบแตไมสามารถเขาดําเนนิการไดเพราะจุดที่มีการกระทาํความผิด คือ การขนถายน้าํมัน ตลอดจนซื้อ

ขายน้าํมนักันมักจะอยูในบริเวณเขตเศรษฐกิจจําเพาะ คือ ในระยะ 24 ไมลทะเล หรือหางออกไปจากชายฝง 

ซึ่งกฎหมายใหอํานาจเจาหนาที่ทหารเรือปราบ ปรามการกระทําความผิดบางอยางทางทะเล และกฎหมาย

เกี่ยวกับศุลกากร ไมไดบัญญัติครอบ คลุมถึงการกระทาํความผิดในเขตดังกลาว จงึทาํใหเปนปญหาหนึง่ทีก่าร

ปราบปรามยงัไมไดผล ใน ทางปฏิบัติเจาหนาที่ทหารเรือ จึงทาํไดแคเพียงถายภาพบันทกึไวเปนขอมูลหลักฐาน 

และพยายามติดตามดูพฤติการณของเรือ  ที่ผูกระทาํผิดใชอยูเปนระยะๆ44    

   
 42ภูวณัฐ  เชษฐสุมน, นาวาเอก.  เรื่องเดียวกัน,  หนา  40. 
 43ศูนยปฏิบัติการกองทัพเรือ.  เรื่องเดียวกัน,  หนา  11. 
  44เรื่องเดียวกัน.  

6. การลักลอบเขามาในราชอาณาจักรของคนตางดาว หรือการหลบหนเีขาเมือง ซึง่ปญหาดังกลาว

เกิดข้ึนในทุกจงัหวัดที่มีอาณาเขตบริเวณเปนชายฝงทะเล ทัง้ทางฝงทะเลอันดามัน       และอาวไทย ผูหลบหนี

เขาเมืองสวนใหญเปน ชาวพมา กัมพูชา และเวียดนาม การที่บุคคลเหลานี้ลักลอบเขาเมือง โดยผิดกฎหมายสง

ผลกระทบตอความมัน่คงและปญหาความสงบเรียบรอยของสังคม  เชน  ปญหาการกออาชญากรรม  ปญหา

โรคติดตอ  และปญหาดานแรงงาน  

 7. การกระทําความผิดอ่ืนๆ เชน การลักลอบลําเลียงหรือขนอาวธุ การลักลอบงมหรือขุด วัตถุที่มี

คาทางประวัติศาสตรและทางโบราณคดี45 การลักลอบเขามาสํารวจและวิจยัการ ลัก ลอบทําลาย

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในทะเล การกระทําความผิดตามกฎหมายอาญา ฐานลักทรัพย รับของโจร 

วิ่งราวทรัพย ปลนทรัพย การกระทาํความผิดตามพระราชบัญญัติการพนนั โดยใชเรือออกไปอยูในทะเลแลวใช

เปนสถานที่เลนการพนนั การคาประเวณีบนเรือ ฯลฯ    ปญหาเหลานีเ้กิดข้ึนเปนระยะๆ โดยเฉพาะการทําลาย

ทรัพยากรธรรมชาติ มักจะเกิดจากการกระ ทาํโดยต้ังใจและมิไดต้ังใจ เชน การลงไปนําปะการัง หอย สัตวทะเล

บางชนิดนาํมาทาํเปนของทีร่ะลึกจําหนายใหกับนกัทองเที่ยว การทอดสมอเรือลงในแนวหนิปะการัง การลงไป

ดําน้ําดูธรรม ชาติใตน้ํา จนรบกวนแหลงปลาตามแนวหนิปะการัง การกระทําดังกลาว ในทางปฏิบัติเปนการ

ยากตอการควบคุมดูแลเปนอยางมาก 

 

  2.2 การปองกันและปราบปรามการกระทําความผิด การปองกนัและปราบ ปรามการ

กระทําความผิดที่เกิดข้ึนทางทะเลเปนมาตรการ รักษาผลประโยชนของชาติทางทะเลที่สําคัญยิ่งเพราะการ

กระทําความผิดที่เกิดข้ึนทางทะเล เชนการลักลอบเขามาทาํการประมงในเขตนานน้าํไทย การลักลอบทําลาย

ทรัพยากรธรรมชาติ การลกัลอบนําเขาสินคา น้าํมนัเช้ือเพลิงทําใหสูญเสียรายไดที่ควรจะไดรับ ทาํใหขาด
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รายไดดานภาษีอากร กับมผีลกระทบตอราคาของสินคาภายในประเทศ และขาดรายไดจากทรัพยากรสัตวน้าํ 

สวนการกระทาํความผิดอ่ืนๆ เชน การกระทําอันเปนโจรสลัด การลักลอบคายาเสพติด อาวุธยทุโธปกรณ การ

เขามาในราชอาณาจักรของคนตางดาว        การทําน้ํามนัหก       หรือการปลอยคราบน้ํามนัในทะเลกเ็ปน

ปญหาซ่ึงกระทบตอ 
 

 45ปญหาการลักลอบงมวัตถุที่มีคาทางประวัติศาสตรและโบราณคดี เกิดขึ้นเม่ือวันที่ 6 กุมภาพันธ  2534 โดยมี

เรือตางชาติจดทะเบียนในประเทศปานามาและชักธงปานามา ชื่อ ออสเตรเลียไทด (Australia Tide)       ของบริษัทไดววิ่ง

คอนสทรัคช่ัน ประเทศออสเตรเลีย และฮองกง มีลูกเรือประมาณ 40  คน  เขามาลักลอบงมวัตถุโบราณ ซึ่งบรรทุกอยูในเรือ

สําเภาโบราณท่ีจมอยูในอาวไทยหางจากชายฝงไปทางทิศใตของ อําเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี  ประมาณ  60  ไมลทะเล    

ผลประโยชนดานความมัน่คงของประเทศโดยตรง ทีผ่านมานอกจากกองทัพเรือแลว ในการปองกนัและ

ปราบปรามการกระทําความผิดที่เกิดข้ึน ยงัมีหนวยงานตางๆ ที่ไดรับมอบหมายจากรัฐ          ใชอํานาจตาม

กฎหมายที่ใหอํานาจแตละหนวยงานทาํหนาที่รับผิดชอบแตกตางกนัไป ไดแก         ตํารวจน้ํา กรมศุลกากร 

กรมเจาทา กรมประมง กรมสรรพสามิต กรมควบคุมมลพิษ                     กรมทรัพยากรธรณี  กรมศิลปากร  

การทองเทีย่วแหงประเทศไทย  กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสงัคม สํานกังานคณะกรรมการปองกนัและ

ปราบปรามยาเสพติดใหโทษ (ปปส.) ในระยะที่ผานมาแตละหนวยงานตางทาํหนาที่กนัไปโดยขาดการ

ประสานงาน และที่สําคัญคือหนวยงานตางๆ     เหลานัน้มีขอจํากัดในเร่ืองของกําลังพลผูปฏิบัติ  อุปกรณ  เชน  

เรือ  และเคร่ืองมือตางๆ  ที่จะสามารถลาดตระเวนตรวจตรา  ตลอดจนติดตามจับกุมผูกระทําความผิด ที่ได

กระทําในเขตที่หางจากชายฝงออกไปทาํใหขาดประสิทธิภาพ  ปญหาจึงเร่ิมขยายตัวมากข้ึน กองทพัเรือใน

ฐานะที่เปนหนวยงานที่มีความพรอมมีภารกิจในการปองกันประเทศจากภัยคุกคามทางทะเล คุมครอง และ

รักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล ตลอดจนชวยเหลือและปราบปรามการกระทาํผิดในทะเล  โดยมีกําลังทาง

เรือที่ใชในการปฏิบัติการทางทะเล ซึ่งประกอบดวย เรือรบประเภทตางๆ รวมประมาณ 130 ลํา และอากาศยาน

ประเภทตางๆ  อีกประมาณ 60 เคร่ือง มกีารจัดแบงกําลังออกเปน 3 กองเรือภาค เพือ่ดูแลเขตทะเลในอาวไทย

และทะเลอันดามัน  นอกจากนัน้ยังมีการจัดต้ังกองเรือปองกันฝง ทําหนาที่หนวยยามฝง (Coast guard) และ

รักษากฎหมายในทะเลบริเวณทะเลอาณาเขตดวย46 จึงไดจัดต้ังศูนยประสานการปฏิบัติในการรักษา

ผลประโยชนของชาติทางทะเล (ศรชล.) ข้ึน47 ตามที่รัฐบาลมีนโยบายใหกองทพัเรือเปนหนวยงานหลัก ในการ

ปกปองคุมครองและรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล การจัดต้ังศูนยดังกลาวมีความมุงหมาย เพื่อเปน

ศูนยกลางในการประสานงานตางๆ เกี่ยวกบักิจการทางทะเลในทุกๆ ดาน ใหการปฏิบติัเปนอัน หนึง่อันเดียวกัน

ไมเกิดความซ้าํซอนในการปฏิบัติ มีการแลกเปล่ียนขอมลูขาวสารกนัอยางตอเนื่อง       โดยมีสวนราชการตางๆ    

ดังกลาวขางตน เขารวมปฏิบัติงานในศูนยดวย โดยกาํหนดภารกิจหนาที ่
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 46สุรนิตย  ถาวรพานิช, นาวาโท.  “การใชเรือตรวจการไกลฝงในการคุมครองและรักษาผลประโยชนของชาติทาง

ทะเล ในหวงเวลา 10  ป.” เอกสารวิจัยโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ. 62, 2545, หนา 10,11. 

 47จัดต้ังขึ้นท่ีศูนยปฏิบัติการกองทัพเรือ (ศปก.ทร.) พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร 

รายละเอียดเก่ียวกับความมุงหมายในการจัดต้ังสวนราชการท่ีเขารวมในศูนยภารกิจหนาท่ี ฯลฯ โปรดดูระเบียบปฏิบัติประจํา

ศูนยประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล(รปจ.ศรชล.)  

ของศูนยใหประสานการปฏิบัติกับหนวยงานตางๆ ในการปองกนัและปราบปรามการกระทําผิดในทะเล

ตลอดจนกิจกรรมทางทะเลอื่นๆ ในสวนที่เกี่ยวของใหเปนไปตามนโยบายของรัฐบาล ประสานการปฏิบัติใน

ระดับ นโยบายกับคณะกรรมการอํานวยการ และประสานการดําเนินนโยบายและยุทธศาสตร ในการรักษา

ผลประโยชนของชาติทางทะเล (อปท.) และสวนราชการ      ตางๆ รวบรวมขอมูลขาวสารตางๆ และกระจาย

ขาวใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของใหไดรับทราบ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยตางๆ ดําเนินการ

ประชาสัมพันธการดําเนินการของศูนย และหนวยปฏิบัติตางๆ เปนสวนรวมอยางตอเนือ่ง ควบคุมการ

ปฏิบัติงานของศูนยประสานการปฏิบัติในการรักษาประโยชนของชาติทางทะเลเขต (ศรชล.เขต)48 ซึ่งเปนหนวย

ปฏิบัติงานในทะเล และมีหนาทีโ่ดยตรงในการรักษากฎหมายในทะเล  ปองกนัและปราบปรามการกระทํา

ความผิดตามกฎหมายทัง้หมด  ชวยเหลือประชาชนและผูประสบภัยทางทะเล คุมครองและรักษาผลประโยชน

ของชาติทางทะเล อนุรักษและฟนฟูสภาพแวดลอมทางทะเล และปฏิบัติภารกิจอ่ืนๆ  ตามที่รัฐบาลมอบหมาย  

             ในรอบป พ.ศ. 2545 ทีผ่านมา ศูนยประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชนของชาติทาง

ทะเล (ศรชล.) ตรวจพบและจับกุมการกระทําความผิดที่เกิดข้ึนในทะเลไดโดยสรุปไดดังนี้ 49 

 - การกระทําความผิดเยี่ยงโจรสลัด โดยใชเรือประมงติดอาวุธเขาปลนเรือประมงไทย  8 คร้ัง แต

ละคร้ังเกิดข้ึนที่บริเวณเขตรอยตอระหวางทะเลอาณาเขตกับเขตตอเนื่อง และเขตเศรษฐกิจจําเพาะของไทย  

ผูกระทําผิดเปน ชาวกัมพูชา  และเวียดนาม  

 - การกระทําความผิดตามกฎหมายเกีย่วกับประมง โดยใชเรือประมงทาํประมงในเขตพื้นที่อนุรักษ 

หรือพื้นทีห่ามทําการประมง ใชวัสดุอุปกรณการประมงผิดประเภทไมถูกตองตามกฎหมาย  รวม  35  คร้ัง 

 
 48แบงแยกออกเปน 3 เขต ไดแก ศรชล.เขต 1 รับผิดชอบพื้นที่ในอาวไทยตอนบน ซึ่งรวมถึงอาวรูปตัว ก. ลงมา

จนถึงแนวรอยตอระหวางจังหวัดชุมพรและจังหวัดสุราษฎรธานี  มีกองบังคับการต้ังอยูที่กองเรือภาคที่ 1 อําเภอสัตหีบ จังหวัด

ชลบุรี, ศรชล.เขต 2 รับผิดชอบพื้นที่อาวไทยตอนลางต้ังแตเสนแนวรอยตอระหวางจังหวัดชุมพรและจังหวัดสุราษฎรธานี ลง
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มาจนถึงชายแดนทางทะเลติดตอกับประเทศมาเลเซีย มีกองบังคับการต้ังอยูที่กองเรือภาคที่ 2  อําเภอเมืองจังหวัดสงขลา,  ศร

ชล.เขต 3  รับผิดชอบพื้นที่ดานทะเลอันดามันทั้งหมด  มีกองบังคับการต้ังอยูที่กองเรือภาคที่ 3  จังหวัดภูเก็ต 

 49ศูนยปฏิบัติการกองทัพเรือ.  เรื่องเดียวกัน,  หนา  1-24. 

 - เรือประมงเวยีดนามรุกลํ้านานน้ําไทย และทําการประมงในเขตเศรษฐกิจจําเพาะ รวม  35  คร้ัง  

 -  เรือบรรทุกน้ํามันสัญชาติไทย ปลอยน้ํามนัลงทายเรือบริเวณเกาะครามตรวจพบเปน ระยะทาง

ยาว  ประมาณ  5  ไมล  คราบน้ํามันกระจายในทะเล      

 -  ตรวจพบเรือบรรทุกน้าํมันสัญชาติไทย บรรทุกน้าํมนั ประมาณ 1 ลานลิตรเศษ ไมมี ใบอนุญาต

นําเขาที่บริเวณนอกเขตตอเนื่องของไทย และพบเรือบรรทุกตางชาติบรรทุกน้ํามนัโดยไมมีใบอนุญาตที่บริเวณ

เขตตอเนื่อง 13 คร้ัง โดยเจาหนาทีท่หารเรือไมสามารถดําเนนิการตามกฎหมายได  เพียงแตบนัทกึภาพเปน

ขอมูลและติดตามพฤติกรรมของเรือดังกลาว 

 -  จับกุมการผลิตยาเสพติด  และมียาเสพติดใหโทษไวในครอบครอง ในเรือ 2 คร้ัง 

 -  จับกุมการกระทําความผิดฐานลักลอบเขาเมืองโดยผิดกฎหมายทางทะเล 279 คร้ัง 

 -  ตรวจพบและจับกุมการกระทําผิด  เกีย่วกบัศุลกากร  13  คร้ัง  

 นอกเหนือจากการกระทําความผิดดังกลาวแลว ยังไดตรวจพบและจับกุมการกระทําความผิด

เกี่ยวกับพระราชบัญญัติอาวุธปนฯ การกระทําความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาฐานลักทรัพย รับของโจร 

วิ่งราวทรัพย ปลนทรัพย การกระทาํความผิดตามพระราชบัญญัติการพนนั         พระราชบัญญัติปราบปราม

การคาประเวณี และการกระทําความผิดเกี่ยวกบัการใหที่พักพงิแกคนตางดาวอีกรวมหลายคร้ัง 

 สําหรับในป พ.ศ.2546–กันยายน 2547 ไดมีการใชมาตรการปองกันและปราบปราม จับกุม  การ

กระทําความผิดกฎหมายทางทะเล  ไดดังนี้ 

  - การกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 242 คร้ัง 

                -    การลักลอบคาอาวธุสงคราม 3 คร้ัง 

                -    การลักลอบจําหนายน้ํามนัโดยผิดกฎหมาย 1 คร้ัง 

                -    การลักลอบขนสินคาเล่ียงภาษีศุลกากร 144 คร้ัง 

                -    การลักลอบเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย 768 คร้ัง 

                -    การโจรกรรมรถยนต  และรถจักรยานยนต            21 คร้ัง 

  -    การจับกุมการกระทําความผิดเกี่ยวกบักฎหมายประมง           6 คร้ัง      

  -    การจับกุมการกระทําความผิดเกี่ยวกบักฎหมายแรงงาน           5 คร้ัง 

  -    การปองกนัและจับกุมการกระทําความผิดกฎหมายอ่ืนๆ      55 คร้ัง 
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                                                                        รวมทัง้ส้ิน    1,294 คร้ัง 

        ในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ทหารเรือ ในการปองกันและปราบปรามการทําความ ผิดที่เกิดข้ึน

ทางทะเลนั้น   ไดอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติกับใหอํานาจทหารเรือปราบปรามการกระทําความผิด

บางอยางทางทะเล พ.ศ.2490 (แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2534) เปนกฎหมายแมบทหลักในการปฏิบัติการ และ

นอกจากนี้ยังมีกฎหมายอ่ืนๆ อีกหลายฉบับที่ไดบัญญัติใหอํานาจเจาหนาที่ของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ

ดังกลาว  มอบอํานาจชวงใหเจาหนาที่ทหารเรือมีอํานาจปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการกระทําความผิด

ที่เกิดข้ึนทางทะเล  อันเปนความผิดตามกฎหมายนั้นๆ   ดวยอีกหลายเร่ือง    ซึ่งจะไดกลาวในบทตอไป 
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บทที่  3 

 

มาตรการทางกฎหมายในการใชอํานาจของเจาหนาที่ทหารเรือ 

ในการปราบปรามการกระทําความผิด 

 

 ในการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล นอกจากจะมีหนวยงานอ่ืนที่เกี่ยวของ  เชน กรมประมง 

กรมศุลกากร กรมเจาทา ตํารวจน้ํา เปนตน ทําหนาที่ในสวนทีม่ีหนาที่รับผิดชอบโดยตรงแลวรัฐบาลยงัได

มอบหมายให กองทพัเรือ ในฐานะที่เปนหนวยงานทีม่คีวามพรอมทัง้ดานกําลังพล ตลอดจนอาวุธยุทโธปกรณ 

และมีภารกิจโดยตรงในการรักษาอํานาจอธิปไตยและความมัน่คงของชาติทางทะเล เขามาทาํหนาที่ในการ

ปกปองคุมครองรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเลดวย โดยในระยะท่ีผานมา กองทัพเรือไดปฏิบัติหนาที่ใน

ลักษณะเปนหนวยงานสงเสริม และสนับสนุนหนวยงานที่มหีนาที่โดยตรงดังกลาว แตตอมาเมือ่สถานการณ

เปล่ียนแปลงไป โดยปรากฏวามีการแสวงหาผลประโยชนทางทะเล และการกระทําความผิดทางทะเล ทีม่ี

ผลกระทบตอผลประโยชนของประเทศไทยทางทะเลมากข้ึน กองทพัเรือโดยความเหน็ชอบของสภาความมัน่คง

แหงชาติ จึงไดจัดต้ังศูนยประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเลข้ึนเปนหนวยงานหลัก 

ทําหนาที่ประสานการปฏิบัติตามกฎหมายในทะเล และกิจอ่ืนๆ ระหวางสวนราชการ และหนวยงานตางๆ ที่

เกี่ยวของ แลกเปล่ียนขอมลูขาวสาร ดําเนินการดานกฎหมาย         ประชาสัมพนัธ และแถลงผลงานระหวาง

หนวยตางๆ ซึง่ในการปฏิบัติภารกิจหนาทีดั่งกลาว           ต้ังแตในระยะแรก จนถงึมีการจัดต้ังหนวยงานศูนย

ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเลข้ึนนัน้ กองทพัเรือไดอาศัยอํานาจตามกฎหมาย

ที่ใหอํานาจทหารเรือหลายฉบับดวยกนั โดยเฉพาะกฎหมายใหอํานาจทหารเรือปราบปรามการกระทําความผิด

บางอยางทางทะเล  พ.ศ.2490 เปนกฎหมายแมบทหลักในการปฏิบัติหนาที ่ แตการบังคับใชกฎหมายแตละ

ฉบับนั้นยังมีขอจํากัดและขอบกพรองอยู ดังนั้นการศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับสาระสําคัญของกฎหมายที่ให

อํานาจทหารเรือในการปฏิบติัหนาที่ดังกลาว ตลอดจนการบังคับใชจงึมีความจําเปนอยางยิง่ เพื่อนาํไปสูการ

วิเคราะหถึงขอจํากัดขอบกพรองและแนวทางการแกไขกฎหมาย เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาทีท่หารเรือ

เปนไปอยางมปีระสิทธิภาพ 

1. กฎหมายใหอํานาจทหารเรือปราบปรามการกระทาํความผิดทางทะเลและสาระสาํคัญ  ของ
กฎหมายแตละฉบับ 
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 กฎหมายที่เปนแมบทหลัก ใหอํานาจเจาหนาที่ทหารเรือมีอํานาจในการปราบปรามการกระทํา

ความผิดทีเ่กิดข้ึนในพืน้ที่ทางทะเล คือ พระราชบญัญัติใหอํานาจทหารเรือปราบปรามการกระทําความผิด

บางอยางทางทะเล พ.ศ.2490 (แกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2534) พระราชบัญญัตินี้มลัีกษณะพเิศษแตกตางจาก

กฎหมายอ่ืนตรงที่ ใหอํานาจเจาหนาที่ทหารเรือสืบสวน สอบสวน ทําการหรือส่ังใหทําการเฉพาะหนาเทาที่

จําเปน ในการตรวจคน บังคับผูควบคุมเรือ คนประจําเรือ   ร้ือคน ขนส่ิงของ จับเรือ ผูควบคุมเรือ คนประจําเรือ

แลวควบคุมไวไดไมเกิน 7 วนั รวมทัง้ยึดเรือที่จับไวจนกวาจะมีคําส่ังไมฟองผูตองหา  หรือศาลมีคําส่ังเปนอยาง

อ่ืน  กรณีที่มกีารกระทาํความผิดหรือมีเหตุสงสัย วาจะมีการกระทําความผิดเกี่ยวกบักฎหมายตางๆ หลายฉบับ

ดวยกัน เชน  กฎหมายวาดวยการสาํรวจและหามกักกันขาว  กฎหมายเกีย่วกับประมง กฎหมายวาดวยการ

สงออกและนาํเขามาในราชอาณาจักรซ่ึงสินคา กฎหมายวาดวยแร ยาเสพติด เปนตน1 และนอกจาก

พระราชบัญญัติดังกลาวนี้แลว ยงัมกีฎหมายซ่ึงอยูในรูปของพระราชบัญญัติอีกหลายฉบับดวยกนั ที่ใหอํานาจ

เจาหนาทีท่หารเรือมีอํานาจในการปราบปรามการกระทาํความผิดทีเ่กิด ข้ึนในทะเล โดยมทีัง้ที่บัญญัติไว

โดยตรงใหอํานาจเจาหนาทีท่หารเรือมีอํานาจตรวจคน จับกุม    และที่บัญญัติใหผูมีอํานาจตามกฎหมายนั้นๆ 

มอบอํานาจใหเจาหนาที่ทหารเรือใชอํานาจในการตรวจคน จับกุม อีกตอหนึง่ กฎหมายเหลานีท้ั้งหมดมีรายชื่อ

กฎหมายรวมทั้งคําส่ัง และประกาศที่ออกภายใตอํานาจของกฎหมาย  ตลอดจนสาระสําคัญของอํานาจหนาที่

ดังนี้         

               1.) พระราชบัญญัติใหอํานาจทหารเรือปราบปรามการกระทําความผิดบางอยางทางทะเล  

พ.ศ.2490 (แกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2534) โดยพระราชบัญญัติใหอํานาจทหารเรือปราบปรามการกระทําความผิด

บางอยางทางทะเล (ฉบับที่4) พ.ศ.2534 พระราชบัญญัตินี้ใหอํานาจเจาหนาที่ทหารเรือปราบปรามการกระทํา

ความผิดเกี่ยวกับกฎหมายดังตอไปนี้ดวย 

   ก.) พระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองอุปโภคบริโภคและของอ่ืนๆ ในภาวะคับขัน พ.ศ.2488 

(ประกาศสํานกันายกรัฐมนตรี ลง 8 มิ.ย.16 เร่ือง แตงต้ังคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองอุปโภคบริโภคและของ

อ่ืนๆ ในภาวะคับขัน)  

 

      
                 1มาตรา   4    ของพระราชบัญญัติใหอํานาจทหารเรือปราบปรามการกระทําความผิดบางอยางทางทะเล  พ.ศ. 

2490  (แกไขเพิ่มเติม  พ.ศ. 2534) 

   ข.) พระราชบัญญัติสํารวจและหามกักกันขาว  พ.ศ. 2489                      

   ค.) พระราชบัญญัติการสงออกไปนอกและการนําเขามาในราชอาณาจักรซ่ึงสินคา พ.ศ. 2522 

                 ง.) พระราชบัญญัติแร  พ.ศ. 2510 
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                  จ.) พระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ.2522 (ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ืองกําหนดทีต้ั่งดาน

ตรวจคนเขาเมือง และชองทางใหบุคคลเขามาหรือออกไปนอกราชอาณาจักร และกาํหนดใหบุคคลหรือพาหนะ

ที่จะเขามาหรือออกไปนอกราชอาณาจักร ผานการตรวจของพนักงานเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองในทองที่

จังหวัดตางๆ รวม 72 จังหวัด) 

                 ฉ.) พระราชบัญญัติวาดวยสิทธกิารประมงในเขตการประมงไทย พุทธศักราช  2482 

                 ช.) พระราชบัญญัติการประมง  พ.ศ. 2490 

                 ซ.) พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2519 (แกไขเพิ่มเติมฉบับที ่ 2 

พ.ศ.2534) 

               ฌ.)  พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ  พ.ศ.2522 

                ญ.)  พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธ์ิตอจิตและประสาท  พ.ศ.2518 (แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2, 3   

พ.ศ. 2528   และ  พ.ศ. 2535)  

   ฎ.)  พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผูกระทาํความผิดเกี่ยวกบัยาเสพติด  พ.ศ. 

2534 

                ฏ.) พระราชกาํหนดปองกันการใชสารระเหย  พ.ศ.2533  

  2.) พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย พ.ศ.2456 (แกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2540)     

พระราชบัญญัตินี้ใหอํานาจอธิบดีกรมเจาทาในฐานะเจาทา มอบหมายอํานาจการตรวจคน จับกมุ การกระทํา

ความผิดตามกฎหมายใหกบัเจาหนาทีท่หารเรือ โดยอธิบดีกรมเจาทาไดมีคําส่ังมอบ หมายตามคําส่ังกรมเจา

ทาที่ 151,152/2536 ลง 16 ก.พ.36 เร่ือง มอบหมายอํานาจเจาทาตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ํา

ไทย 

 3.)  พระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469  (แกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2540) ใหอํานาจ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังมอบหมายใหเจาหนาทีท่หารเรือ เปนพนกังานศุลกากรและเปนพนักงาน

เจาหนาที่ มีอํานาจตามพระราชบัญญัติไดเชนเดียวกับพนักงานศุลกากร ตามประกาศกระทรวงการคลัง ลง 18 

เม.ย.17 เร่ือง แตงต้ังเจาหนาที่ทหารเรือเปนพนักงานศุลกากรและคําส่ังกรมศุลกากร ที ่ 93/2517 ลง  8  

พ.ค.17  เร่ือง  แตงต้ังเจาหนาทีท่หารเรือเปนพนักงานเจาหนาที ่

               4.)  พระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484 รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณไดอาศัย

อํานาจตามพระราชบัญญัตินี้ แตงต้ังใหเจาหนาทีท่หารเรือเปนเจาหนาที่ตามกฎหมายปาไมดวยตามประกาศ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ ลง 21 มิ.ย.32 เร่ือง แตงต้ังขาราชการทหารเปนพนกังานเจาหนาที่ตาม

พระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484 และประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ ลง 26 ส.ค.34 เร่ือง แตงต้ัง

พนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายเก่ียวกับปาไม 
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 5.)  พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ  พ.ศ. 2504 

 6.)  พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ  พ.ศ. 2507 

 7.)  พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. 2528 พระราชบัญญัติคุม ครอง

แรงงาน พ.ศ.2541 พระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2521 และพระราช บัญญัติเงินทดแทน 

พ.ศ.2537 กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมไดอาศัยอํานาจตามพระราช บัญญัติเหลานี้ แตงต้ังให

เจาหนาทีท่หารเรือเปนพนักงานเจาหนาทีผู่มีอํานาจตามกฎหมายแรง งานดังกลาว ตามคําส่ังกระทรวง

แรงงานและสวัสดิการสังคม ที ่136–139/2539 ลง 16 ก.ค.39 

 8.)  พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถ ุศิลปวัตถุ และพิพธิภัณฑสถานแหง ชาติ พ.ศ.2504 

(แกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2535) กระทรวงศึกษาธิการอาศัยอํานาจตามกฎหมายนี้แตงต้ังใหเจาหนาที่ทหารเรือเปน

พนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายดังกลาว ตามคําส่ังกระทรวง ศึกษาธิการที่ ศก 817/36 ลง 16 ส.ค.36 เร่ือง 

แตงต้ังพนักงานเจาหนาที่ตามความในพระราช บัญญัติโบราณสถานโบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ  และพิพธิภัณฑ

สถานแหงชาติ พ.ศ.2504 

 9.)  พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ.2490 กระทรวงเกษตรและสหกรณอาศัยอํานาจตาม

กฎหมายนี้ แตงต้ังใหเจาหนาที่ทหารเรือเปนพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมาย ตามคําส่ังกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ ที่ 391/2533 ลง 13 ก.ย.33 เร่ือง แตงต้ังพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติการประมง  

พ.ศ.2490 

 10.)  พระราชบัญญัติเรือไทย  พ.ศ. 2481 

          11.)   พระราชกําหนดควบคุมสินคาตามชายแดน  พ.ศ. 2524 

 12.)  พระราชบัญญัติวาดวยความผิดเกี่ยวกบัสถานที่ผลิตปโตรเลียมในทะเล พ.ศ. 2530 

               13.)  พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการกระทําอันเปนโจรสลัด  พ.ศ. 2534 
 
 
 
 1.1 พระราชบัญญัติใหอํานาจทหารเรือปราบปรามการกระทาํความผิด 

   บางอยางทางทะเล  พ.ศ.24902 (แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2534)  
   ผูที่มีอํานาจตามกฎหมายนี ้ ไดแกเจาหนาทีท่หารเรือ ซึ่งหมายถึงนายทหารเรือประจําการช้ัน

สัญญาบัตร ทีดํ่ารงตําแหนงผูบังคับการเรือ ผูบังคับหมูเรือ ผูบังคับหมวดเรือ           ผูบังคับกองเรือ นายทหาร

เรือประจําการช้ันสัญญาบัตรซ่ึงดํารงตําแหนงอ่ืนที่ผูบญัชาการทหารเรือ ไดประกาศในราชกจิจานุเบกษาให

เทียบเทากับตําแหนงดังกลาวแลว ซึง่ไดแกผูบัญชาการกองบินทหารเรือกองเรือยุทธการ ผูบัญชาการกองเรือ
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ยุทธการ ผูบญัชาการหนวยบัญชาการนาวิกโยธิน       ผูบัญชาการหนวยบัญชาการตอสูอากาศยานและรักษา

ฝง ผูบัญชาการโรงเรียนนายเรือ ผูบงัคับการโรงเรียนชุมพลทหารเรือ นกับินทหารเรือที่เปนนายทหารช้ันสัญญา

บัตร ตนเรือ ตนหน สร่ังเรือเปนตน   

    ขอบเขตของอํานาจหนาที่ เมื่อปรากฏวามีการกระทําความผิดหรือมีเหตุอันควรสงสัย วามี

การกระทําเกีย่วกับการนาํขาวหรือสินคาอ่ืน หรือยาเสพติด ออกไปนอกราชอาณา จักรหรือนําเขามาใน

ราชอาณาจักร หรือการที่คนตางดาวเขามาหรือนาํคนตางดาวเขามาในราช อาณาจกัรโดยทางทะเล ทางลําน้าํ 

ซึ่งติดตอกับตางประเทศ หรือทางลําน้าํ ซึ่งออกไปสูทะเลไดหรือทําการประมงทางทะเล   อันเปนความผิดตอ

กฎหมายดังตอไปนี้3 

     - กฎหมายวาดวยการควบคุมเคร่ืองอุปโภคบริโภคและของอ่ืนๆ ในภาวะคับขัน ซึง่ไดแก 

พระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองอุปโภคบริโภคและของอ่ืนๆ ในภาวะคับขัน พ.ศ.2488 

     - กฎหมายวาดวยการสํารวจและหามกักกนัขาว ซึ่งไดแก พระราชบัญญัติสํารวจและหาม

กักกนัขาว  พ.ศ.2489 

    - กฎหมายวาดวยการสงออกไปนอกและการนําเขามาในราชอาณาจักรซ่ึงสินคา  ไดแก  

พระราชบัญญัติการสงออกไปนอก และการนําเขามาในราชอาณาจักรซ่ึงสินคา พ.ศ.2522 

    - กฎหมายวาดวยแร  ไดแก  พระราชบัญญัติแร  พ.ศ.2510 

    - กฎหมายวาดวยคนเขาเมือง  ไดแก  พระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ.2522 

 

      
                         2“ พระราชบัญญัติใหอํานาจทหารเรือปราบปรามการกระทําความผิดบางอยางทางทะเล  พ.ศ.2490  และท่ีแกไข

เพิ่มเติม พ.ศ.2534”   ราชกิจจานุเบกษา.   เลมที่ 64   ตอนที่ 61.  16 ธันวาคม 2490  
                         3มาตรา  4  ของพระราชบัญญัติใหอํานาจทหารเรือปราบปรามการกระทําความผิด 

บางอยางทางทะเล  พ.ศ.2490  และท่ีแกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2534  

    - กฎหมายเกีย่วกับยาเสพติด ไดแก พระราชบัญญัติปองกนัและปราบปราม       ยาเสพติด 

พ.ศ.2519 พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ.2522 พระราชบัญญัติวัตถุทีอ่อกฤทธิ์ตอจิตและประสาท 

พ.ศ.2518 พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกบัยาเสพติด พ.ศ.2534  และ

พระราชกาํหนดปองกันการใชสารระเหย พ.ศ.2533 

    - กฎหมายเกีย่วกับประมง ไดแก พระราชบัญญัติวาดวยสิทธิการประมงในเขตการประมง

ไทย พุทธศักราช 2482  และพระราชบัญญัติการประมง  พ.ศ.2490 
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    เจาหนาทีท่หารเรือมีอํานาจสืบสวนและสอบสวนได และมีอํานาจทาํการหรือส่ังใหทาํ

เฉพาะหนาเทาที่จาํเปนใหตรวจคน บงัคับผูควบคุมเรือและคนประจําเรือใหร้ือหรือขนส่ิง ของในเรือเพื่อการ

ตรวจคน จับเรือ และบังคับผูควบคุมเรือ และคนประจําเรือใหพวงเรือ หรือใหเรือนั้นไปยงัทีซ่ึ่งสะดวกแกการ

ตรวจคน สอบสวนหรือการดําเนนิคดี ยึดเรือที่จบัไวจนกวาจะมีคําส่ังเด็ดขาด ไมฟองผูตองหาหรือจนกวาศาล

จะมีคําส่ังเปนอยางอ่ืน ในกรณีที่ฟองผูตองหา จับและควบคุมผูตองหาวา กระทําความผิดไวไดไมเกิน 7 วนั 

เมื่อพนกําหนดตองปลอยหรือสงตัวใหพนกังานสอบสวนพรอมดวยสํานวนการสอบสวนเทาทีท่ําไว ซึง่ในการ

ปฏิบัติดังกลาวเจาหนาที่ทหารเรือมีอํานาจส่ัง และบังคับใหผูควบคุมเรือ และคนประจําเรือลําที่ใชหรือสงสัยวา

ใชในการกระทําความผิดหรือที่ความผิดเกิดข้ึนหรือสงสัยวาเกิดข้ึนหยุดเรือหรือนําเรือไปยังที่ใดทีห่นึง่ ถาไม

ปฏิบัติตามก็มอํีานาจดําเนินการใดๆ เพือ่บังคับใหปฏิบัติตามหรือเพื่อนาํเรือไปหรือเพื่อปองกนัการหลบหนีได 

นอกจากนี้แลวในการใชอํานาจดังกลาว ถือวาเจาหนาที่ทหารเรือมีอํานาจเชนเดียวกับพนกังานฝายปกครอง

หรือตํารวจชัน้ผูใหญ และพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวธิีพิจารณาความอาญาดวย 

         กฎหมายแตละฉบับซ่ึง พระราชบัญญัติใหอํานาจทหารเรือปราบปรามการกระทําความผิด

บางอยางทางทะเล พ.ศ.2490 และที่แกไขเพิ่มเติม  บญัญัติใหเจาหนาที่ทหารเรือดังกลาวมานัน้มีสาระสําคัญ

ดังนี ้
    ก. กฎหมายวาดวยการควบคุมเครื่องอุปโภคบริโภคและของอ่ืนๆ ใน ภาวะคับ
ขัน (พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องอุปโภคบริโภคและของอ่ืนๆ ในภาวะคับขนั พ.ศ.2488) 
    เจตนารมณของกฎหมายฉบับนี้ มุงทีจ่ะใหมวีิธีการควบคุมเคร่ืองอุปโภคบริโภคและของ

อ่ืนๆ ซึ่งจําเปนแกการครองชีพและขาดแคลนเพื่อใหเพยีงพอแกความตองการทั่วราชอาณาจักรหรือเฉพาะ

ทองที่หนึ่งทองที่ใด โดยมีคณะกรรมการคณะหน่ึงประกอบดวยรัฐมนตรี วาการกระทรวงพาณิชยเปนประธาน 

มีอํานาจออกประกาศกาํหนดเคร่ืองอุปโภคบริโภคและของอ่ืนใดที่จะใหอยูในความควบคุม กําหนดเงื่อนไข

และวิธีการตางๆ เพื่อใหการควบคุมดําเนินไดไปโดยสะดวกตามความจําเปนของเหตุการณ กรรมการหรือ

พนักงานเจาหนาที่หรือผูที่คณะกรรมการหรือพนกังานเจาหนาทีท่ี่ไดแตงต้ังข้ึน มีอํานาจเขาไปในสถานที่หรือ

บานเรือนของบุคคลใดๆ เพื่อตรวจตราเคร่ืองอุปโภคบริโภคและของอ่ืนๆ ที่ไดมีประกาศควบคุมในเวลาทาํงาน

ตามปกติได และ มีอํานาจส่ังบุคคลใดมาใหถอยคําในเร่ืองอันเกี่ยวกับการนี้ได ผูใดขัดขืนหรือฝาฝนคําส่ังมี

ความผิดและตองรับโทษดวย เมื่อคณะกรรมการไดออกประกาศดังกลาวขางตนแลวมีผลทําให 

    - ผูใดมีเคร่ืองอุปโภคบริโภคและของอ่ืนๆ ที่ไดประกาศควบคุม ยกัยายหรือทาํลาย หรือ

เปล่ียนสภาพ ซอนเรน ปดบังหรือใชอุบายดวยประการใดๆ เพื่อมิใหถูกควบคุมหรือใหควบคุมไดยาก  ผูนัน้มี

ความผิดและตองโทษ 
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    - ผูใดฝาฝนคําส่ังของคณะกรรมการ หรือของพนกังานเจาหนาที ่ ผูไดรับมอบ หมายจาก

คณะกรรมการใหดําเนนิการควบคุม ซึ่งไดส่ังตามพระราชบัญญัตินี้มคีวามผิดและตองไดรับโทษ 4  

   ข. กฎหมายวาดวยการสาํรวจและหามกกักันขาว (พระราชบัญญัติสํารวจและหาม
กักกันขาว  พุทธศักราช 2489 ) 
    กฎหมายฉบับนี้ควบคุมการขนยายขาว โดยอํานาจของคณะกรรมการ           ประกาศเขต

หามขนยายขาวเปนคราวๆ ไป และเปล่ียนแปลงเขตขนยายขาวตามความเหมาะสม     บุคคลใดจะขนยายขาว

ออกนอกเขตทีก่ําหนดไปทางทะเล หรือขนยายขาวออกนอกเขตที่กําหนดเพื่อออกนอกราชอาณาจกัรมิได เวน

แตจะมีหนงัสืออนุญาตจากคณะกรรมการหรือพนกังานเจาหนาทีท่ี่คณะกรรมการแตงต้ังข้ึน5  

    คําวา “ขาว” ที่อยูในบงัคับของกฎหมายนี้ ไดแก ขาวเปลือก ขาวกลอง   ขาวสาร ขาว

เหนยีว รวมตลอดถึง ปลายขาว รํา และส่ิงใดๆ ที่แปรสภาพมาจากขาว ทั้งนี้ไมใชบังคับแกขาวที่อยูในความ

ครอบครองของรัฐบาล6 สวนการ “กักกันขาว” นั้น หมายความวา มีขาวไวในครอบครอง เกินปริมาณที่อนุญาต

ไวในพระราชบัญญัตินี้ ในปจจุบันยงัไมมีประกาศของคณะกรรมการกําหนดเขตหามขนยายขาวตามกฎหมาย

นี้แตอยางใด        การขนยายขาวที่จะเปน 

 

 

      
 4มาตรา  7, 16, 17 และ18    ของพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องอุปโภคบริโภค 

และของอื่น ๆ ในภาวะคับขัน พ.ศ.2488 

 5มาตรา 10  และ 13 ทวิ  ของพระราชบัญญัติสํารวจและหามกักกันขาว  พุทธศักราช 2489 

  6มาตรา  3  และ 12  ของพระราชบัญญัติ 

ความผิดตามกฎหมายนี้จงึไมมี อยางไรก็ตามการนําขาวออกไปหรือนําเขามาในราชอาณาจักรก็อาจเปน

ความผิดตามกฎหมายวาดวยการควบคุมเคร่ืองอุปโภคบริโภคและส่ิงของอ่ืนๆ ในภาวะคับขันหรือกฎหมายวา

ดวยการสงออกไปและนําเขามาในราชอาณาจักรซ่ึงสินคาได 

    ค. กฎหมายวาดวยการสงออกไปนอกและการนําเขามา ในราชอาณา จกัรซ่ึง
สินคา (พระราชบัญญัติการสงออกไปนอกและการนําเขามาในราชอาณาจักรซ่ึงสินคา พ.ศ.2522) 
   กฎหมายนีม้ีความมุงหมายที่จะควบคุมการสงสินคาออกไปนอก และการนาํ เขามาใน

ราชอาณาจักร เพื่อใหเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสภาวะการคาในปจจุบนั และเปนการจัดระเบียบทาง

การคากับตางประเทศใหเปนไปอยางมีระเบียบ เปนผลดีตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สาธารณประโยชน การ

สาธารณสุข ความมัน่คงของประเทศ ความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน และกอใหเกิดความ
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เชื่อถือแกนานาประเทศยิง่ข้ึน รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย โดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีจะมีประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษาในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งตอไปนี้ 7 

    - กําหนดสินคาใดเปนสินคาตองหามในการสงออกหรือนําเขา 

 - กําหนดสินคาใหเปนสินคาทีต่องขออนุญาตในการสงออกหรือในการนาํเขา 

    - กําหนดประเภท ชนิด คุณภาพ มาตรฐาน จํานวน ปริมาตร ขนาด น้ําหนกั   ราคา ชือ่ที่ใช

ในการคา ตรา เคร่ืองหมายการคา ถิ่นกําเนิดสําหรับสินคาที่สงออกหรือนําเขา ตลอด จนการกําหนดประเทศท่ี

สงไปหรือประเทศที่สงมาซึ่งสินคาดังกลาว 

    - กําหนดประเภทของชนิดสินคาที่จะตองเสียคาธรรมเนยีมพิเศษ ในการสง ออกหรือใน

การนาํเขา 

    - กําหนดใหสินคาที่สงออก หรือนําเขาเปนสินคาทีต่องมีหนังสือรับรองถิ่นกําเนดิสินคา 

หนงัสือรับรองคุณภาพสินคาหรือหนงัสือรับรองอ่ืนใดตามที่ตกลงหรือประเพณีการ คาระหวางประเทศ 

    - กําหนดมาตรการอื่นใด เพือ่ประโยชนในการจัดระเบียบในการสงออกหรือการนําเขาตาม

พระราชบัญญัติ 

 

                                                                 
 7มาตรา 5 ของพระราชบัญญัติการสงออกไปนอกและการนําเขามาในราชอาณาจักรซ่ึงสินคา พ.ศ. 2522 

 เจาหนาทีท่หารเรือจะมีอํานาจปราบปรามการกระทําผิดนี้ได ก็ตอเมื่อมีประกาศของรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงพาณิชย ในเร่ืองใดเร่ืองหนึง่ดังกลาวแลว ปจจุบันรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย ไดอาศัยอํานาจ

ตามพระราชบญัญัติออกประกาศเปนพระราชกฤษฎีกาและประกาศกระทรวงพาณิชยหลายฉบับกําหนดให

สินคาชนิดตางๆ เปนสินคาตองขออนุญาตในการนาํเขาหรือสงออก ดังนัน้หากพบวาไดมีการกระทําผิด โดยมี

สินคาที่ขออนญุาตในการนาํเขาหรือสงออกไปนอกราชอาณาจักร หรือสงสัยวาจะมีการนําสนิคาเหลานัน้เขา

มาหรือออกนอกราชอาณาจักรทางทะเลหรือในลําน้ําติดตอกับตางประเทศหรือทางลําน้ําซ่ึงออกสูทะเลได แต

ไมมีหลักฐานหรือเอกสารทีแ่สดงวาไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย มอบหมายแลวยอมเปน

ความผิดตามกฎหมายนี้8 ซึ่งเจาหนาที่ทหารเรือ ก็มอํีานาจที่จะปฏิบัติตอเรือหรือผูควบคุมเรือไดตามอํานาจ

หนาที ่

    ง. กฎหมายวาดวยแร  (พระราชบัญญัติแร พ.ศ.2510) 

    กฎหมายฉบับนี้เปนกฎหมายเกี่ยวกับเร่ืองแร การสํารวจแร การเก็บคาภาค หลวงแร และ

การผูกขาดสํารวจแร การทาํเหมืองแร การขุดหาแรรายยอยและการรอนแร การเก็บแร การนาํแรเขาหรือการ

สงออกนอกราชอาณาจักร เจาหนาทีท่หารเรือซ่ึงไดรับการแตงต้ังตามพระราชบัญญัติใหอํานาจทหารเรือ
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ปราบปรามการกระทําความผิดบางอยางทางทะเล พ.ศ.2490  มิไดมีอํานาจหนาที่เชนเดียวกับทรัพยากรธรณี

ประจําทองทีห่รือเจาพนักงาน ซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมแตงต้ังข้ึนตามกฎหมายนี้ เจาหนาที่

ทหารเรือจึงไมมีอํานาจจับกมุหรือดําเนินการกับผูกระทําผิดตามพระราชบัญญัติแร พ.ศ.2510 ไดทุกตัวบท

กฎหมาย แตในขอบเขตตามพระราชบัญญัติใหอํานาจทหารเรือปราบปรามการกระทําความผิดทางทะเล 

พ.ศ.2490 นัน้เจาหนาที่สามารถที่จะดําเนนิการไดเฉพาะกรณีดังตอไปนี ้

   - เมื่อพบวามกีารนําเขาหรือสงออกไปนอกราชอาณาจักร ซึ่งแรที่อยูในความควบคุมตาม

กฎหมายแรนี ้ เพราะแรที่อยูในความควบคุมกฎหมายนี้ จะนาํเขาหรือสงออกนอก      ราชอาณาจักรนัน้ตอง

ไดรับอนุญาตนําแรเขาในราชอาณาจักรหรือ ใบอนุญาตสงแรออกนอกราชอาณาจกัร  ตามแตกรณี  ผูใดฝาฝน

ก็จะมีความผิด9 

    - เมื่อมีการขนแรในที่ใดๆ  ซึง่ไมเขาขอยกเวนตามกฎหมาย 

    - เมื่อพบวาผูใดครอบครองแรแตละชนิดไวเกินกวา 2 กิโลกรัม โดยแรนัน้ไมอยูในขอยกเวน

ของกฎหมาย 

          
 8มาตรา7 ของพระราชบัญญัติการสงออกไปนอกและนําเขามาในราชอาณาจักรซึ่งสินคา พ.ศ.2522 9 ,10 

มาตรา 105, 108  และ 129  ของพระราชบัญญัติแร  พ.ศ.2510  

     เจาหนาทีท่หารเรือที่จะใชอํานาจ ตามพระราชบัญญัติใหอํานาจทหารเรือปราบปรามการ

กระทําความผิดบางอยางทางทะเล พ.ศ.2490 นั้น จะเปนในกรณทีี่มีการขนยายแรออกนอกราชอาณาจักรหรือ

เขามาในราชอาณาจักรโดยทางทะเล หรือทางลําน้ําซ่ึงติดตอกับตางประเทศหรือลําน้าํซ่ึงออกไปสูทะเลไดโดย

ไมไดรับอนุญาตเทานัน้ 

    จ. กฎหมายวาดวยคนเขาเมือง (พระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ.2522) 

    เปนกฎหมายที่ควบคุมคนตางดาวทีจ่ะเขามาอยูในราชอาณาจักร ไมวาเปนการช่ัวคราว

หรือเขามามีถิน่ที่อยู โดยมีคณะกรรมการคณะหนึ่งประกอบดวย ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปนประธาน

กรรมการ ทําหนาที่อนุญาตหรือเพิกถอนการอนุญาตใหบุคคลตางดาวอยูในราชอาณาจักร ตลอดจนกําหนด

หลักเกณฑเกีย่วกับคุณสมบัติของคนตางดาวที่ขอเขามาในราชอาณาจักร และการขอมีถิน่ที่อยูใน

ราชอาณาจักรใหคําปรึกษา คําแนะนํา และความเหน็แกรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ในการวางระเบียบ

เกี่ยวกบัการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ประจําดานหรือพนกังานอ่ืนเพื่อรักษาความม่ันคงของชาติ 

หรือในการออกกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติ 

     ในสวนของเจาหนาที่ทหารเรือนั้น พระราชบัญญัติใหอํานาจทหารเรือปราบ ปรามการ

กระทําความผิดบางอยางทางทะเล พ.ศ.2490 ไดกําหนดใหเจาหนาที่ทหารเรือมีอํานาจในการปราบปรามคน
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ตางดาวที่เขามาหรือการนาํคนตางดาวเขามาในราชอาณาจักร โดยเฉพาะ ทางทะเลหรือทางลําน้ําซ่ึงติดตอกับ

ตางประเทศ หรือทางลําน้ําซึ่งออกทะเลไดเทานั้น 

   ความผิดเกีย่วกับการลักลอบเขาเมือง ซึง่เจาหนาที่ทหารเรือมีอํานาจตามกฎหมายวาดวย

คนเขาเมืองนัน้ ตองเปนกรณีที่พบบุคคลไมวาจะเปนคนไทย หรือคนตางดาว    หรือยานพาหนะใดๆ กําลังเขา

สูราชอาณาจักรไทย โดยไมเขาตามชองทางตามประกาศกระทรวง มหาดไทย เร่ือง กําหนดท่ีต้ังดานตรวจคน

เขาเมืองแตละชองทางใหบุคคลเขามาหรือออกไปนอกราชอาณาจักร และกําหนดใหบุคคลหรือพาหนะที่จะเขา

มาหรือออกไปนอกราชอาณาจักร ผานการตรวจของพนักงานเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองในทองถิ่นจังหวัด

ตางๆ เทานัน้ ซึ่งหมายความวาในการเขามาหรือออกไปนอกราชอาณาจักรนัน้ หากบุคคลหรือยานพาหนะผาน

เขาออกตามชองทางที่กาํหนดดังกลาวจะเปนอํานาจหนาที่ของเจาหนาที ่ ซึง่แตงต้ังตามพระราช บัญญัติคน

เขาเมือง พ.ศ.2522 ที่จะเปนผูพิจารณาอนุญาตหรือมีคําส่ังใดๆ แตหากเปนเร่ือง การเขาหรือออกนอก

ราชอาณาจักร เปนความผิดตอพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ.2522 นอกชองทางท่ีกําหนดแลว โดยทาง

ทะเลหรือทางลําน้าํที่ติดตอตางประเทศ หรือทางลําน้ําออกสูทะเลไดเจาหนาที่ทหารเรือจึงจะใชอํานาจในการ

ยึด  ตรวจคน หรือจับกุม  ตามทีพ่ระราชบญัญัติใหอํานาจทหารเรือปราบปราม 

การกระทําความผิดบางอยางทางทะเล พ.ศ. 2490   กําหนดไว    

    ฉ. กฎหมายเกี่ยวกับประมง (พระราชบัญญัติวาดวยสทิธกิารประมงในเขตการ
ประมงไทย พุทธศักราช 2482 และพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ.2490) 
    กฎหมายทัง้สองฉบับนี้ไดกาํหนดหลักเกณฑ เกีย่วกบัการประมง เขตการประมงไทยที่จับ

สัตวน้ํา ตลอดจนการใชเคร่ืองมือทาํการประมง ขอหามในการทําการประมง และการขออนุญาตทาํการประมง 

เปนกฎหมายที่พระราชบัญญัติใหอํานาจทหารเรือปราบปรามการกระทําความผิดบางอยางทางทะเล ฉบับที่

แกไข พ.ศ.2534 ไดใหอํานาจเพิ่มเติมข้ึนมาจากเดิมที่ไมไดระบุไว 

    พระราชบัญญัติวาดวยสิทธกิารประมงในเขตการประมงไทย พ.ศ.2482 เปน กฎหมาย

เกี่ยวกับการอนุญาตใหทําการประมงในเขตการประมงไทย บุคคล หรือหางหุนสวนหรือ บริษทัจํากัดทีจ่ะขอ

อนุญาตทาํการประมงในเขตการประมงไทยได พนกังานเจาหนาที่มอํีานาจในการตรวจคน จับกุม ตลอดจน

การกระทําที่เปนความผิดและมีบทกําหนดโทษ เมื่อมีการฝาฝน พระราชบัญญัตินี้ไดกําหนดเจาหนาที่ที่

เกี่ยวของกับการประมง และเจาหนาทีท่หารเรือเปนเจาพนักงานเจาหนาที่ปฏิบัติการใหเปนไปตามบทบัญญัติ

ของพระราชบญัญัติ เจาหนาที่ทหารเรือที่มีอํานาจตามกฎหมายนี้ ไดแก ผูบังคับการเรือ หรือผูบังคับบัญชา

หนวยทหารแหงราชนาว ี ซ่ึงกฎหมายกําหนดใหเปน “พนักงานเจาหนาที”่ มีอํานาจ หรือขอบเขตแหงอํานาจ  

ดังนี้คือ11   
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    - ตรวจคนเรือลําหนึ่งลําใดที่ใช หรือมีเหตุอันควรสงสัยวาไดใชในการประมงโดยละเมิดตอ

พระราชบัญญัตินี้ 

    - ยึดเคร่ืองมือทีใ่ชในการประมง เอกสาร หรือวัตถุพยานอ่ืนใด อันพึงใชเปนพยานหลักฐาน

ในการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ รวมทั้งสัตวน้าํทีพ่บอยูในเรืออันควรสงสัยวาไดจับในเขตการ

ประมงไทยดวย 

    - จับ และยึดเรือ ที่ไดกระทําผิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยวาไดกระทําผิดตอพระราชบัญญัตินี้

และมีอํานาจที่จะพวงเรือ หรือบังคับใหผูควบคุมเรือกระทําอยางใดอยางหนึ่งเพื่อนําไปยงัทาเรือที่ใกลที่สุด ซึ่ง

เหมาะแกการที่จะสอบสวนหรือทําการอยางอ่ืนเพื่อฟองรองตามกฎหมาย 

 
  

      
                 11มาตรา 4, 9 และ 10 ของพระราชบัญญัติวาดวยสิทธิการประมงในเขตการประมงไทย               พุทธ ศักราช  

2482   
    - สอบสวนความผิดอาญาตามพระราชบัญญัตินี้ ที่ไดจับกุมหรือส่ังใหจับกุมโดยการ

สอบสวนตองเปนไปตามประมวลกฎหมายวิธพีิจารณาความอาญา การสอบสวนตามขอนี้แมเจาหนาที่

ทหารเรือจะมอํีานาจสอบสวนดําเนนิคดีอาญาตอผูกระทําผิดไดก็ตาม แตก็อาจจะดําเนนิการสอบสวนเพียงใน

ชั้นตนเทานัน้ คือ เปนการสอบสวนเบื้องตนเพียง เพือ่เปนหลักฐานใหรูวาเปนเรือของใคร ใครเปนผูควบคุม 

และพฤติการณในการกระทําผิดเหลานี้เปนตน จากนัน้ก็รวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมด รวมทั้งของกลาง (ถา

มี) สงพนกังานสอบสวนที่ใกลที่สุดเพื่อดําเนนิการสอบสวนดําเนนิคดีอาญาตอไป 

    พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ.2490 เปนกฎหมายเก่ียวกับการจับสัตวน้ํา   กําหนดที่จับ

สัตวน้ํา การจดทะเบียนและอนุญาตใหจับสัตวน้ํา การควบคุมและหามมิใหจับสัตวน้ํา 

    ตามพระราชบญัญัติการประมง พ.ศ.2490 ไดใหคํานิยามความหมายตาง ๆ ที่สําคัญดังนี้ 
12  

    1. “สัตวน้ํา” หมายความวา สัตวน้ําที่อาศัยอยูในน้าํหรือมวีงจรชวีิตสวนหนึง่อยูในน้าํ หรือ

อาศัยอยูในบริเวณทีน่้ําทวมถึงเชน ปลา กุง ป ูแมงดาทะเล หอย เตา กระ  ตะพาบน้าํ จระเข รวมทั้งไขของสัตว

น้ํานั้น สัตวน้าํจําพวกเล้ียงลูกดวยนม ปลิงทะเล ฟองน้ํา หินปะการัง กลัปงหา และสาหรายทะเล ทั้งนี ้รวมทั้ง

ซากหรือสวนหนึง่สวนใดของสัตวน้าํเหลานั้น   และหมายความรวมถึงพนัธุไมน้ํา ตามที่ไดมีพระราชกฤษฎีกา

ระบุชื่อ 
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    2. “ที่จับสัตวน้ํา” หมายความวา ที่ซึ่งมีน้าํขัง หรือไหล เชน ทะเล แมน้าํ           ลําคลอง 

หนอง บงึ บอ เปนตน และหาดทั้งปวง บรรดาซ่ึงเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน รวมทั้งปาไมและพื้นดินซึ่งทวม

ในฤดูน้าํ ไมวาจะเปนสาธารณสมบัติของแผนดินหรือที่ดินอันบุคคลถือกรรมสิทธิแ์ละภายในเขตนานน้าํไทย

หรือนานน้ําอ่ืนใดซึ่งประเทศไทยใชอยูหรือมีสิทธทิี่จะใชตอไปในการทําการประมง โดยทีน่านน้าํเหลานั้น

ปรากฏโดยทัว่ไปวามีขอบเขตตามกฎหมายทองถิ่นหรือ ธรรมเนียมประเพณี หรือตามกฎหมายระหวางประเทศ 

หรือตามสนธสัิญญา หรือดวยประการใด 

    3. “พนักงานเจาหนาที”่ หมายความวา ขาหลวงประจําจังหวัดและนายอําเภอทองที่ 

พนักงานประมงและผูซึง่รัฐมนตรีไดแตงต้ังใหมีเจาหนาที่ดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ 

    4. “อธิบดี” หมายความวา อธบิดีกรมการประมง 
 

 

 

      
 12 มาตรา  4  ของพระราชบัญญัติการประมง  พ.ศ. 2490 

        สําหรับรัฐมนตรีที่รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ คือ รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ 

    อํานาจหนาทีข่องเจาหนาทีท่หารเรือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ มีคําส่ังที ่  391/2533 

เร่ือง แตงต้ังพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ.2490 ลงวันที ่ 13 กันยายน 2533 แตงต้ัง

ให ผูบงัคับการเรือหลวงแหงราชนาวี ผูควบคุมเรือหลวงแหงราชนาวี และ  ผูบงัคับหนวยทหารแหงราชนาวี 

กองทพัเรือ ภายในที่จับสัตวน้าํทกุแหง เปนพนักงานเจาหนาที ่ มีอํานาจหนาที่ปฏิบัติการตามมาตรา 56, 57 

และ 59 แหงพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ.2490 ภายในเขตที่กาํหนด  

   ช. กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด (พระราชบญัญัติปองกนัและปราบ ปรามยาเสพติด 
พ.ศ.2519 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2534 พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ.2522 พระราชบัญญัติวตัถุ
ที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท พ.ศ.2518 แกไขเพิม่เติม พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติมาตรการในการ
ปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกบัยาเสพติด  พ.ศ.2534  และพระราชกาํหนดปองกนัการใชสาร
ระเหย  พ.ศ.2533) 
    อํานาจหนาทีข่องเจาหนาทีท่หารเรือ ในสวนที่เกี่ยวกับกฎหมายยาเสพติดนี้เปนการใช

อํานาจตามที ่ พระราชบัญญัติใหอํานาจทหารเรือปราบปรามการกระทําความผิดบาง อยางทางทะเล 

พ.ศ.2490 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2534 กลาวคือ เปนกรณีที่เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยวามกีารกระทาํผิดเกี่ยวกับยา

เสพติดซึ่งผูใดมีไวในครอบครอง ผลิต หรือจําหนายแลว เปนความผิดตามกฎหมายยาเสพติดแตละฉบับ เพือ่
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นําออกนอกหรือเขามาในราชอาณาจักรทางทะเล ทางลําน้าํซ่ึงติดตอกับตางประเทศหรือทางลําน้ําซ่ึงออกไปสู

ทะเลได เจาหนาที่ทหารเรือก็สามารถเขาตรวจคน จับยดึเรือ และผูตองหาหรือผูกระทําผิด ตลอดจนควบคุมตัว

ไวได ตามทีพ่ระราชบัญญัติใหอํานาจทหารเรือปราบปรามการกระทําความผิดบางอยางทางทะเลใหอํานาจไว 

ดังนัน้การใชอํานาจของเจาหนาที ่ จงึมีขอบเขตจํากดักวาพนกังานเจาหนาที่หรือเจาพนกังานปราบปรามยา

เสพติด (พนักงาน ป.ป.ส.) ตามที่กฎหมายยาเสพติดแตละฉบับกําหนด หรือตามที่สํานักงาน หรือ

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) แตงต้ัง    

 1.2 พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้าํไทย พ.ศ.2456 แกไขเพิม่เติม พ.ศ.2540 

     เปนกฎหมายที่ใชบังคับแกเรือทุกลําที่เดินอยูหรือจอดในนานน้าํไทย  ตลอดถึงแพ โดย

พระราชบัญญัติฉบับนี้ ไดกําหนดถึงทะเลที่จอดเรือ ทางเดินเรือและหนาที่นายเรือ ขอ บังคับใหถอืปฏิบัติอ่ืนๆ  

เชน  การจอดเรือ การผูกเรือ ทุนและเคร่ืองสําหรับผูกจอดเรือ การลวงลํ้าลําแมน้าํ เปนตน และมีขอบังคับ วา

ดวยการใชอํานาจทําโทษสําหรับความผิด ลักษณะโทษและลักษณะรับผิดชอบทางแพง และขอบังคับทั่วไป 

สําหรับเมื่อมีเหตุเรือโดนกนั 

       ผูมีอํานาจปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติดังกลาว คือ เจาทา ซึ่งหมายถึง  อธบิดีกรมเจา

ทา หรือผูซึง่อธิบดีกรมเจาทามอบหมายใหทาํการออกใบอนุญาต13 ซึ่งอธิบดีกรมเจาทาไดมอบหมายอํานาจ 

“เจาทา” ใหแกเจาหนาทีท่หารเรือช้ันสัญญาบัตร ในตําแหนงบัญชาการกองเรือยทุธการ ผูบัญชาการกองเรือ

ภาค ผูบัญชาการกองเรือ ผูบังคับหมวดเรือ ผูบังคับหมูเรือ         ผูบังคับการเรือ  และผูควบคุมเรือ  ใหมีอํานาจ

ดังนี้14 

  - ยึดใบอนุญาตใชเรือหากตรวจพบวามีการใชเรือที่มิไดรับอนุญาต หรือใชเรือที่ใบอนญุาต

หมดอายุแลว หรือใชเรือผิดไปจากเขตทาเรือ ตําบลเดินเรือ ที่กาํหนดไวในใบอนุญาตใชเรือ นําใบอนุญาตทีย่ึด

ไว สงมอบกรมเจาทา เจาทาเขต หรือเจาหนาที่บานเมอืงเพื่อเปรียบเทียบปรับตอไป  

  - ข้ึนไปบนเรือทกุลํา เพื่อตรวจดูใบอนุญาต สําหรับใชเรือและดูวามีการทําผิดขอบังคับตาม

กฎหมายนีห้รือไม 

     - ส่ังหามใชเรือ กรณีตรวจพบวาเรือบรรทุกคนโดยสารหรือบรรทุกสินคาลําใดอยูในสภาพ

ไมปลอดภัยตอคนโดยสาร หรือไมเหมาะสมกับสภาพการใช พรอมกบัสงหลักฐานการส่ังหามใหกับกรมเจาทา  

เจาทาเขต หรือเจาหนาที่บานเมืองเปรียบเทียบปรับ 

     - ส่ังงดใชประกาศนยีบัตร หรือใบอนุญาตใชเรือของผูนํารอง นายเรือ ตนหน สร่ังเรือ ไตกง 

นายทาย คนถือทาย ตนกล หรือคนใชเคร่ือง หากบุคคลดังกลาวหยอนความ สามารถ ประพฤติตนไมสมควร

แกหนาที ่ปลอยปละละเลยไมปฏิบัติตามกฎหมาย หรือขอบังคับ เกีย่วกับการเดินเรือ  หรือหนาทีข่องตน  
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               1.3 พระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2540 
   บัญญัติเกี่ยวกบัการจัดเก็บภาษีศุลกากร สําหรับการนาํสินคาเขามาในประ เทศ และการ

สงสินคาออกไปนอกประเทศ  การกําหนดการนําสินคาเขา หรือสงออก  อํานาจหนาที ่

 

 

      
                13มาตรา  5  ของพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานนํ้าไทย  พ.ศ.2456แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2540  
 14คําส่ังกรมเจาทา ที่ 151, 152/2533 ลง 16 ก.พ.36  และ มาตรา 9, 13, 155, 158, 170, 175  และ  291 ของ

พระราชบัญญัติ  

ของพนกังานศุลกากร  พิธกีารศุลกากร  ความผิดและโทษ  ของการฝาฝน โดยสินคาทีม่ีขอหามหรือขอบังคับ

เพื่อควบคุมการนําเขาหรือสงออก เรียกวา “ของตองหาม” ซึ่งไดแก ของทีห่ามนําเขา  หรือสงออกเชน วตัถุ

ลามก ของทีม่ีเคร่ืองหมายการคาปลอม ของที่มีการแสดงถิ่นกําเนิดอันเปนเท็จ เปนตน และ “ของตองกาํกัด” 

ไดแก ของทีม่ีขอบังคับเพือ่ควบคุมการนําเขาหรือสงออก เชน  สินคาบางอยางตองมีใบอนุญาตกระทรวง

พาณิชย ทองคําตองมีใบอนุญาตจากกระทรวงการคลัง  อาวธุปนตองมีใบอนุญาตจากสํานักงานตํารวจ

แหงชาติ เปนตน รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง    ไดแตงต้ัง เจาหนาที่ทหารเรือช้ันสัญญาบัตรประจําการใน

ตําแหนงผูบังคับการเรือ ผูบังคับหมวดเรือ ผูบังคับหมูเรือ ผูบังคับกองเรือ ผูควบคุมเรือ และนายทหารเรือช้ัน

สัญญาบัตรประจําการในกองเรือ หมวดเรือ หมูเรือ และเรือในขณะออกปฏิบัติหนาที่ราชการกับเรือของ

กองทพัเรือ15 เปนพนักงานศุลกากร  โดยใหมีอํานาจหนาที่ดังนี ้16 

   - ปองกันและปราบปรามการลักลอบหนีศุลกากรทางทะเลและลําน้าํ รวมทัง้มีอํานาจที่จะ

ไลติดตามจับกุมการกระทาํผิดข้ึนฝงไดดวย 

   - ตรวจคน ยึด หรือจับกมุการลักลอบหนศุีลกากร ส่ังใหรถ เรือ ยานพาหนะอ่ืนหยุดเพื่อ

ตรวจคน 

    - เมื่อมีการตรวจคน ยึด หรือจับกุมการลักลอบหนีศุลกากรทุกคร้ัง ใหจัดทาํบันทึกแสดง

รายละเอียดเกีย่วกับการตรวจคน ยึด และจับกุมไวดวย หากมีผูตองหาใหนําสงมอบและกลาวโทษตอพนักงาน

สอบสวน สวนของกลางใหสงมอบใหเจาหนาที่ศุลกากรเก็บรักษาไว 

   - ในการสัง่ใหเรือหยุดหากเรือที่ส่ังไมหยุด เจาหนาทีท่หารเรือมีอํานาจที่จะยิงเรือที่หนีได  

เมื่อมีการยิงปนเปนอาณัติสัญญาณเตือนกอนแลวยงัไมยอมหยุด 
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 1.4 กฎหมายเกี่ยวกับปาไม (พระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484,       
พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ.2507 พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ  พ.ศ.2504)  

       เปนกฎหมายเก่ียวกับปาไมที่กําหนดใหม ี “พนกังานเจาหนาที่” ซึง่แตงต้ังโดยรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ        เปนผูมีอํานาจหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามบท 

      
 15ประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง แตงต้ังเจาหนาที่ทหารเรือ เปนพนักงานศุลกากร ลง 18  เมษายน 2517 และ

คําส่ังกรมศุลกากร ที่ 93/2517 ลง 8 พฤษภาคม 2517 เร่ือง แตงต้ังเจาหนาที่ทหารเรือ เปนพนักงานเจาหนาที่ 

 16มาตรา  19, 20, 23   ของพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2469 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2540 

บัญญัติ รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณไดประกาศ แตงต้ังใหเจาหนาทีท่หารเรือผูดํารงตําแหนงผู

บังคับการเรือ ผูควบคุมเรือ และผูบังคับหนวยทหารเรือตามทีก่องทัพเรือจะกําหนด   เปน “พนักงานเจาหนาที”่ 

ตามพระราชบญัญัติปาไม พทุธศักราช 2484 พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ.2507 และพระราชบัญญัติ

อุทยานแหงชาติ พ.ศ.250417 มีอํานาจหนาที่สําคัญ        2  ประการ คือ 

    - มีอํานาจอนุญาตตามกฎหมายกําหนด เชน ตามพระราชบัญญัติปาไม  พทุธศักราช 

2484 กําหนดใหมีอํานาจอนุญาตใหนําไมหวงหาม เกบ็หาของปาหวงหาม คาหรือมีไวในครอบครองซึ่งของปา

หวงหาม นาํไมหรือของปาเคล่ือนที่ แปรรูปไม ต้ังโรงคาไมแปรรูป มีไวซึ่งส่ิงประดิษฐ เคร่ืองใชทีท่าํดวยไมหวง

หาม แผวถางปา ตามพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ    พ.ศ.2507 มีอํานาจอนุญาตใหนําไมนอกประเภท

หวงหาม เก็บหาของปาทีม่ิใชของปาหวงหาม และตามพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ.2504 มีอํานาจ

อนุญาตใหดําเนินกิจการเพือ่หาประโยชน เขตอุทยานแหงชาติที่ไมกอใหเกิดความเสียหายแกสภาพของที่ดิน

หรือปาไมได 

    - เปนพนักงานฝายปกครอง หรือตํารวจตามประมวลกฎหมายวิธพีิจารณาความอาญา 
 
 1.5 กฎหมายเกี่ยวกับแรงงาน (พระราชบญัญัติจัดหางานและคุมครองคน        หางาน 
พ.ศ.2528 แกไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2537 
พระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว พ.ศ.2521 พระราช บัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 
และ พระราชบัญญัติเงินทดแทน  พ.ศ. 2537) 
        เปนกฎหมายเก่ียวกับแรงงาน 4 ฉบับ ทีก่ระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม       มีคําส่ัง

แตงต้ังใหเจาหนาทีท่หารเรือ ซึ่งเปนนายทหารช้ันสัญญาบัตร ยศต้ังแตเรือตรี หรือเทียบเทาข้ึนไปเปนพนักงาน

เจาหนาที่ และเปนพนกังานตรวจแรงงาน มีอํานาจหนาที่ปฏิบัติตามกฎหมายดังกลาว18  โดยมอํีานาจหนาที่

ดังนี้19  
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           17ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ ลง 26 สิงหาคม 2534 
 18คําส่ังกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ที่ 136-139/2539  ลง  16 กรกฎาคม 2539 
 19มาตรา  63, 67, 68   ของพระราชบัญญัติจัดหาและคุมครองคนหางาน พ.ศ.2528 

   มาตรา  104, 105, 139  ของพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2540 

   มาตรา  30  ของพระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว พ.ศ.2521 

    มาตรา  57, 60  ของพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 

    - ระงับการเดินทางออกนอกราชอาณาจักร ของผูซึ่งไมมีหลักฐานเกี่ยวกบัการไปทํางาน

หรือฝกงานในตางประเทศเทาที่จําเปนตามพฤติการณแหงกรณี 

    - เขาไปในสํานกังาน หรือสถานที่อ่ืนที่เกีย่วกับการจัดหางานในเวลากลางวนั  หรือในขณะ

ทําการเพื่อตรวจสอบและควบคุมตามกฎหมาย 

    - ยึดหรืออายัดสมุดทะเบียนบัญชี เอกสารหลักฐานอ่ืนที่เกี่ยวของกบัการจัด หางาน ใน

กรณีมีเหตุอันควรเช่ือวามกีารกระทาํผิดตามกฎหมาย 

    - เรียกหรือส่ังใหผูรับอนญุาต ผูจัดการ ตัวแทนจัดหางาน ลูกจาง คนหางานหรือบุคคลที่

เกี่ยวของใหถอยคํา หรือขอเท็จจริง หรือสงเอกสาร หรือหลักฐานอ่ืนใด เพื่อประกอบ การพิจารณา 

    -  เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

    - ออกคําส่ังใหปรับปรุงสภาพแวดลอม ในการทํางานในอาคารสถานที ่ แกไข เคร่ืองจักร

อุปกรณใหเหมาะสมถูกตอง  รวมทั้งส่ังใหหยุดใชเคร่ืองจักรอุปกรณทั้งหมดหรือช่ัวคราว 

    - เขาไปในสถานประกอบการหรือสํานกังานของนายจาง สถานทีท่ํางานของลูกจางในเวลา

กลางวันระหวางพระอาทิตยข้ึนและพระอาทิตยตก หรือในเวลาทาํการเพื่อตรวจ สอบ หรือสอบถามขอเท็จจริง 

ตรวจสอบทรัพยสิน เอกสารหลักฐาน ถายภาพ ถายสําเนาเอกสารที่เกีย่วกบัการจางงาน การจายคาจาง 

ทะเบียนลูกจาง การจายเงนิสมทบ นาํเอกสารที่เกีย่วของไปตรวจสอบ 

    - ยึด  อายัดหรือขายทอดตลาดทรัพยสิน 
 
 1.6 พระราชบญัญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศลิปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 
พ.ศ.2504 (แกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2535) 
   กฎหมายฉบับนี้ออกมาใชบังคับ เพือ่คุมครองดูแลรักษาการบูรณะและการซอมแซม

โบราณสถาน โบราณวัตถุ และศิลปวัตถุ มิใหถูกลักลอบบุกรุก ขุดคน และทําลาย  โบราณสถาน ลักลอบนาํ

หรือสงโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุทีม่ีคุณคาทางศิลปะ ประวัติศาสตร หรือโบราณคดีออกนอกราชอาณาจักร  

หนวยงานหลักที่มหีนาที่รับผิดชอบตามกฎหมายนี ้ ไดแก กรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ โดยมี “พนักงาน
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เจาหนาที”่ แตงต้ังโดยรัฐมนตรีวาการกระทรวง ศึกษาธิการเปนผูดําเนินการใหเปนไปตามบทบัญญัติ 

เจาหนาทีท่หารเรือที่ไดรับแตงต้ังใหเปนพนักงาน เจาหนาที่ไดแกผูมตํีาแหนงผูบังคับการเรือ ผูควบคุมเรือและผู

บังคับหนวยทหารเรือตามทีก่องทพัเรือกาํหนด20    ทั้งนีใ้หมีอํานาจหนาที่เฉพาะตามมาตรา   10   ทว ิ  มาตรา  

21  และ 
 20คําส่ังกระทรวงศึกษาธิการ  ที่  ศก 817/2536   ลง 16  สิงหาคม 2536 

มาตรา 21 ทวิ แหงพระราชบัญญัตินี้เทานัน้ การแตงต้ังเจาหนาทีท่หารเรือเปนพนักงานเจาหนาที่ดังกลาวนัน้ 

สืบเนื่องมาจากกรณีเกิดปญหาการลักลอบงมวัตถุโบราณในทะเลหรือในบริเวณ        อาวไทย ซึ่งเกิดข้ึนเม่ือ

วันที ่6 กุมภาพันธ 2534 โดยมีเรือตางชาติจดทะเบียนในประเทศปานานา  และชักธงปานามา ชื่อ ออสเตรเลีย

ไทด (AustraliaTide) ของบริษัทไดววิง่คอนสทรัคชัน่ ประเทศออสเตรเลีย และฮองกง มีลูกเรือประมาณ 40 คน 

เขาลักลอบงมวัตถุโบราณ ซึง่บรรทกุอยูในเรือสําเภาโบราณที่จมอยูในอาวไทยหางจากฝงไปทางทิศใตของ 

อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  ประมาณ 60 ไมลทะเล ดังนั้นจงึมีความจําเปนตองแตงต้ังเจาหนาทีท่หารเรือ ข้ึน

เปนพนักงานเจาหนาที่ใหมอํีานาจหนาทีดํ่าเนนิการตามบทบัญญัตินีไ้ดรับมอบหมายมา เพื่อใหการคุมครอง

ดูแลรักษาโบราณวัตถุ และศิลปวตัถุ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพโดยมีอํานาจหนาที่ดังนี้  21      

    - มีอํานาจเขาไปในโบราณสถานเพื่อตรวจดูวาไดมีการซอมแซม แกไข เปล่ียน แปลง ร้ือ

ถอน ตอเติม ทําลาย เคล่ือนยายโบราณสถาน หรือสวนตาง ๆ ของโบราณสถาน หรือมีการขุดคนส่ิงใดๆ หรือ

ปลูกสรางอาคารภายในบริเวณโบราณสถานหรือไม ในการนี้ใหพนกังาน เจาหนาที่มอํีานาจยึด หรืออายัดวัตถุ

ที่มีเหตุอันสมควรสงสัยวาจะเปนวัตถุที่ไดมาจากการขุดคนในบริเวณโบราณสถานได ในการตรวจยึด หรือ

อายัดดังกลาว ใหกระทําไดระหวางพระอาทิตยข้ึนถงึพระอาทิตยตก และเมื่อดําเนินการตรวจยึดหรืออายัดแลว

ในเขตกรุงเทพมหานคร ใหรายงานตออธบิดี  ในเขตจงัหวัดอ่ืน  ใหรายงานตอผูวาราชการจังหวัดและอธิบดี

เพื่อทราบ 

    - มีอํานาจเขาไปในสถานที่ผลิต สถานทีท่ําการคา สถานที่แสดง หรือสถานที่เกบ็รักษา

โบราณวัตถ ุ หรือศิลปวัตถ ุ หรือส่ิงเทยีมโบราณวัตถ ุ หรือส่ิงเทยีมศิลปวัตถ ุ ระหวางพระอาทิตยข้ึนถงึพระ

อาทิตยตก หรือระหวางเวลาทําการ เพื่อตรวจดูวาไดมีการปฏิบัติถูกตองตามพระราชบัญญัตินี้หรือไม หรือเพื่อ

ตรวจดูวามีโบราณวัตถ ุ หรือศิลปวัตถุ หรือส่ิงเทียมโบราณวัตถ ุ   หรือส่ิงเทียมศิลปวัตถุที่ไดมาโดยมิชอบดวย

กฎหมาย หรือมีส่ิงเทยีมโบราณวัตถุ หรือส่ิงเทยีมศิลปวัตถุทีม่ิไดปฏิบัติตามประกาศที่อธิบดีกําหนดอยูใน

สถานทีน่ั้นหรือไม และในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยวามไิดมีการปฏิบัติใหถูกตองตามพระราชบัญญัตินี้ หรือมี

โบราณวัตถหุรือศิลปวัตถุ  หรือส่ิงเทียมโบราณวัตถุ หรือส่ิงเทียมศิลปวัตถุที่ไดมาโดยมิชอบดวยกฎหมาย หรือ

ส่ิงเทยีมโบราณวัตถุ หรือส่ิงเทยีมศิลปวตัถุที่มิไดปฏิบัติตามประกาศที่อธิบดีกําหนดมีอํานาจยดึ หรืออายดั

โบราณวัตถุ หรือศิลปวัตถุ หรือส่ิงเทียมโบราณวัตถุ หรือส่ิงเทยีมศิลปวตัถุนั้น เพื่อประโยชนในการดําเนนิคดีได 
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 21มาตรา 10 ทวิ มาตรา 21 และมาตรา 21 ทวิ ของพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ  และ

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ.2504 (แกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2535) 

    - ในการปฏิบัติหนาที่อธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมาย หรือพนกังานเจาหนาที่แลวแตกรณี

ตองแสดงบัตรประจําตัวตอเจาของ ผูครอบครอง ผูรับใบอนุญาต หรือผูที่เกี่ยวของในสถานที่ทาํการตรวจสอบ 

และใหเจาของ ผูครอบครอง ผูรับใบอนญุาต หรือผูทีเ่กี่ยวของดังกลาวอํานวยความสะดวกตามสมควร โดย

บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบที่กาํหนดในกฎกระทรวง 
  
 1.7 พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ.2490  
                      เปนกฎหมายเก่ียวกับการจบัสัตวน้ํา กําหนดที่จับสัตวน้ํา การจดทะเบียนและอนญุาตให

จับสัตวน้าํ การควบคุมและหามมิใหจับสัตวน้ํา 

     ตามพระราชบญัญัติการประมง พ.ศ.2490 ไดใหคํานิยามความหมายตางๆ ที่สําคัญดังนี้ 22  

    1. “สัตวน้ํา” หมายความวา สัตวน้ําที่อาศัยอยูในน้าํหรือมวีงจรชวีิตสวนหนึง่อยูในน้าํ หรือ

อาศัยอยูในบริเวณทีน่้ําทวมถึงเชน ปลา กุง ป ูแมงดาทะเล หอย เตา กระ  ตะพาบน้าํ จระเข รวมทั้งไขของสัตว

น้ํานั้น สัตวน้าํจําพวกเล้ียงลูกดวยนม ปลิงทะเล ฟองน้ํา     หนิปะการัง กัลปงหา และ สาหรายทะเล ทัง้นี ้

รวมทัง้ซากหรือสวนหนึง่สวนใดของสัตวน้าํเหลานัน้   และหมายความรวมถึงพันธุไมน้ํา   ตามที่ไดมีพระราช

กฤษฎีการะบุชื่อ 

    2. “ที่จับสัตวน้ํา” หมายความวา ที่ซึง่มนี้ําขังหรือไหล เชน ทะเล แมน้ํา ลําคลอง หนอง บึง 

บอ เปนตน และหาดทั้งปวง บรรดาซ่ึงเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน รวมทัง้ปาไมและพ้ืนดินซึง่ทวมในฤดูน้าํ 

ไมวาจะเปนสาธารณสมบัติของแผนดินหรือที่ดินอันบุคคลถือกรรม สิทธิ ์ และภายในเขตนานน้าํไทยหรือ

นานน้าํอ่ืนใดซึ่งประเทศไทยใชอยูหรือมีสิทธิทีจ่ะใชตอไปในการทําการประมง โดยที่นานน้าํเหลานั้นปรากฏ

โดยทั่วไปวามขีอบเขตตามกฎหมายทองถิน่หรือธรรมเนยีมประเพณีหรือตามกฎหมายระหวางประเทศหรือตาม

สนธิสัญญา หรือดวยประการใด 

    3. “พนักงานเจาหนาที”่ หมายความวา ขาหลวงประจําจังหวัดและนายอําเภอทองที่ 

พนักงานประมงและผูซึง่รัฐมนตรีไดแตงต้ังใหมีเจาหนาที่ดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ 

    4. “อธิบดี” หมายความวา อธบิดีกรมการประมง 

    สําหรับรัฐมนตรีที่รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ คือ รัฐมนตรีวาการ            กระ ทรวง

เกษตรและสหกรณ 

 

DPU



      
 22 มาตรา   4   ของพระราชบัญญัติการประมง  พ.ศ. 2490 

     อํานาจหนาทีข่องเจาหนาทีท่หารเรือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ มีคําส่ังที ่  391/2533 

เร่ือง แตงต้ังพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ.2490 ลงวันที ่13  กันยายน 2533 แตงต้ัง

ให ผูบังคับการเรือหลวงแหงราชนาวี ผูควบคุมเรือหลวงแหงราชนาวี      และผูบังคับหนวยทหารแหงราชนาวี 

กองทพัเรือ ภายในที่จับสัตวน้าํทกุแหง เปนพนักงานเจาหนาที ่ มีอํานาจหนาที่ปฏิบัติการตามมาตรา 56, 57 

และ 59 แหงพระราชบัญญัติการประมง  พ.ศ.2490  ภายในเขตที่กาํหนด  
 
 1.8  พระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 
   พระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 เปนกฎหมายเกี่ยวกับการจดทะเบียนเรือ การ

โอนกรรมสิทธิ ์ การจํานองเรือ สิทธิ และหนาทีพ่ิเศษของเรือไทย การแตงต้ังเจาพนักงานมีอํานาจในการตรวจ

คน จับกมุ การกระทาํความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ความผิดตลอดจนบทลงโทษ เมื่อมีการฝาฝน

พระราชบัญญัตินี้ไดกําหนดใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับเร่ืองเรือ และเจาหนาทีท่หารเรือที่เปนนายทหารช้ัน

สัญญาบัตร เปนพนักงานเจาหนาที่ต้ังแต พ.ศ.2481   ตลอดมาจนบัดนี ้  เจาหนาที่ทหารเรือที่มีอํานาจตาม

กฎหมายนี ้ มอํีานาจหนาทีดั่งนี้23 

    - จับผูใดที่ทาํความผิด ตามพระราชบัญญัติเรือไทย ฯ หรือความผิดที่เกิดข้ึนในเรือไทยได

โดยไมตองมีหมายจับ แตตองจับดวยตนเอง และตองเปนกรณีที่อาจออกหมายจับหรือจับได  ตามประมวล

กฎหมายวิธพีจิารณาความอาญา มาตรา 78    

    - คนในที่รโหฐาน ในกรณีที่มคีวามผิดตามพระราชบัญญัติเรือไทยฯ หรือความผิดทีเ่กดิข้ึน

ในเรือไทยไดโดยไมตองมีหมายคน แตตองคนดวยตนเอง และตองเปนในกรณีที่อาจออกหมายคนหรือคนได 

ตามประมวลกฎหมายวิธพีจิารณาความอาญา 

    - กักเรือ หรือยดึเอกสารเกี่ยวกับเรือ หรือทัง้สองประการ เมื่อมีการฝาฝนพระราชบัญญัติ

เรือไทย มาตรา 11 มาตรา 20 วรรคหนึ่ง มาตรา 29 มาตรา 30 มาตรา 38         วรรคหน่ึง มาตรา 40 มาตรา 

41 วรรคหน่ึง มาตรา 47 เงื่อนไขที่รัฐมนตรีกําหนด มาตรา 47 ทว ิ   มาตรา 48 มาตรา 49 มาตรา 50 มาตรา 

51 หรือมาตรา 53  และในกรณีความผิดอ่ืนใดที่เกิดข้ึนในเรือ   และมีอัตราโทษจําคุก   ตามกฎหมายอยางตํ่า

สิบป  หรือสูงกวานัน้  

 

 

 

DPU



      
 23มาตรา  55, 56, 57 ของพระราชบัญญัติเรือไทย  พ.ศ.2481 

     การกักหรือยึดนี้จะกระทําเกนิกวา 2 วัน โดยมิไดรับอนุญาตจากศาลมิได   การนับ

ระยะเวลานัน้ ถาเรืออยูในเมืองทาไทยใหเร่ิมนับต้ังแตวนัทีก่ักเรือหรือยึดเอกสาร ถาเรือมิไดอยูในเมืองทาไทย

ใหนาํเรือเขาในทาเรือไทยโดยดวน และระยะเวลานั้นใหนับต้ังแตวันที่เรือถึงเมืองทาไทย ถาจะขยายเวลากักเรือ

หรือยึดออกไปเกินกวา 2 วัน ใหยื่นคํารองตอศาลภายในระยะเวลาเชนวานัน้  

 
 1.9  พระราชกําหนดควบคุมสนิคาตามชายแดน พ.ศ.2524 
    เปนกฎหมายควบคุมปริมาณสินคาทีม่ีไวในครอบครอง การจาํหนาย การเก็บรักษา และ

การขนยายสินคา ตามที่ไดมีประกาศควบคุมโดยไมไดรับอนุญาต ซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม โดย

ความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจะเปนผูประกาศในราชกิจจานุเบกษา         กําหนดเขตควบคุมในทองทีห่นึ่ง

ทองที่ใดตามชายแดน หรือสวนหนึง่สวนใดในนานน้ําของประเทศ      เปนเขตควบคุม และมีอํานาจกาํหนด

ชนิด หรือประเภทสินคาใดเปนสินคาควบคุมในเขตนั้น24         ทั้งนี้เมื่อมีความจําเปนที่จะตองควบคุมสินคา

ตามชายแดน เพื่อประโยชนในการปองกนัหรือปราบ ปรามการแทรกซึมบอนทําลาย ปองกนัหรือปราบปราม

การกระทําอันกระทบกระเทอืนตอความมัน่คง หรือความสงบเรียบรอยตามชายแดน หรือเพื่อมิใหเปน

ประโยชนตอบุคคล อันจะเปนภัยตอประเทศ25 รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมจะแตงต้ังนายทหารยศต้ังแต 

พลตรี พลเรือตรี             พลอากาศตรีข้ึนไป หรือผูวาราชการจังหวัด เปนผูอํานวยการ  โดยใหผูอํานวยการมี

อํานาจดังนี้ 26 

    - กําหนดมาตรการตางๆ โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการของแตละจังหวัดที่อยูใน

เขตควบคุมตามประกาศดังตอไปนี้ 

    - กําหนดจํานวน หรือปริมาณสินคาควบคุม ซึ่งบุคคลจะมีไวในครอบครองหรือมีไว  เพื่อใช

หรือจําหนายได  ตามความจําเปน และจะกําหนดเงื่อนไขอยางใดดวยก็ได 

   - กําหนดหลักเกณฑ วิธกีาร และเงื่อนไข ในการจําหนาย การเก็บรักษาและการขนยาย

สินคาควบคุม 

   - ดําเนนิการอ่ืนใด เกี่ยวกับสินคาควบคุม เพื่อประโยชนในการปฏิบัติการตามพระราช

กําหนดนี ้

 

         
 24มาตรา  7   ของพระราชกําหนดควบคุมสินคาตามชายแดน  พ.ศ.2524 

DPU



 25มาตรา   6   ของพระราชกําหนด 
  26มาตรา  8, 10   ของพระราชกําหนด 
  

  การกําหนดดังกลาวใหทาํเปนประกาศปดไว ณ ศาลากลางจังหวัด ทีว่าการอําเภอ  ที่วา

การตําบล  และท่ีบานผูใหญบาน  ซึง่เปนเขตควบคุมอยูในทองที ่

  - แตงต้ังนายทหารสัญญาบัตร ซึ่งมียศต้ังแต รอยตรี เรือตรี เรืออากาศตรีข้ึนไปหรือ

ขาราชการตํารวจ ซึ่งมยีศต้ังแตรอยตํารวจตรีข้ึนไป หรือขาราชการตัง้แตระดับ 3 ข้ึนไปเปนพนกังานเจาหนาที่

ตามความจําเปน โดยผูอํานวยการและพนกังานเจาหนาที่ ที่ไดรับการแตงต้ังตามกฎหมายนี้ จะมีอํานาจหนาที่

เชนเดียวกับพนักงานฝายปกครอง หรือตํารวจชั้นผูใหญ และพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวธิี

พิจารณาความอาญา  และมีอํานาจในการ27 

    - เขาไปตรวจคนในเคหสถาน สถานที่ หรือยานพาหนะใดๆ ไดทุกเวลาเมื่อมีเหตุอันควร

สงสัยวามีการกระทําผิดตามพระราชกําหนดนี ้

    - ตรวจคนบุคคลใดๆ เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยวากระทาํความผิดตามกฎหมายนี ้

    - ตรวจคนยานพาหนะที่จะเขามาใน หรือออกนอกเขตควบคุมไดทุกเวลา และ ส่ังเจาของ 

หรือผูควบคุมยานพาหนะใหหยุดจอด หรือนํายานพาหนะไปยังที่หนึ่งที่ใด เพื่อตรวจคน   และส่ังการ  ตามที่

เห็นสมควร  
    - ส่ังบุคคลใดๆ มาใหถอยคําหรือสงบัญชเีอกสารหรือหลักฐานอ่ืน เมื่อมีเหตุอันควรเช่ือได

วาถอยคําบัญชีเอกสารหรือหลักฐานดังกลาว จะมีประโยชนแกการดําเนินการตามพระราชกําหนดนี ้

  - ยึด หรืออายัดสินคา เอกสารหลักฐาน ยานพาหนะ หรือส่ิงของใดๆ ทีเ่กี่ยว กับการกระทํา

ความผิดตามกฎหมายนี ้

    - จับ ควบคุม และสอบสวนหรือสงผูตองหาไปยังพนักงานสอบสวน เพื่อดําเนนิการตอไป 

    การสั่งเจาของ หรือผูควบคุมยานพาหนะ ใหหยุดจอดหรือนํายานพาหนะไปยังทีห่นึง่ที่ใด

ใหปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยจราจรทางบก หรือกฎหมายเกี่ยวกับการเดินเรือ หรือกฎหมายอ่ืนวาดวยการนั้น

แลวแตกรณี 

    - ควบคุมตัวผูตองหา ซึง่กระทําความผิดตามกฎหมายนีไ้มวาจะมีขอหากระ ทาํความผิด

ตอกฎหมายอ่ืนดวยหรือไมกต็ามเพื่อทําการสอบสวน ไดไมเกิน 30 วัน นับแตวนัที่ผูตองหาถูกจับ 

         
 27มาตรา  15, 16  ของพระราชกําหนด 

DPU



    สําหรับพืน้ที่ทีไ่ดมีการประกาศใหเปนเขตควบคุมตามกฎหมายนี้ มีอยูหลายจังหวดัดวยกัน 

ตามแนวเขตชายแดนของประเทศ รวมถึงทองที่บางสวนของจังหวัดจนัทบุรีและจังหวัดตราด ซึง่มีหนวยกาํลัง

ของกองทัพเรือรับผิดชอบอยูในพืน้ที่ดังกลาวดวย โดยมีการแตงต้ังใหผูบัญชาการกองกําลังปองกันชายแดน

จันทบุรีและตราด (ผบ.กปช.จต./ผูบัญชาการหนวยบัญชาการนาวกิโยธนิ (ผบ.นย.) เปนผูอํานวยการตาม

กฎหมายนี ้

 
 1.10  พระราชบัญญัติวาดวยความผิดเกีย่วกับสถานท่ีผลิตปโตรเลียมในทะเล พ.ศ.2530 
     พระราชบัญญัติฉบับนี้ให “เจาหนาทีท่หารเรือ” มีอํานาจในการปองกัน และระงบัการ

กระทําที่เปนการกอวนิาศกรรมตอสถานทีผ่ลิตปโตรเลียมในทะเล ซึ่งพระราชบัญญัติฉบับนี้ไดใหคํานยิาม

สถานที่ผลิตปโตรเลียมในทะเลไววา  หมายถึง 

  - ส่ิงติดต้ังเดียวหรือมากกวานัน้ ที่สรางข้ึนหรือติดต้ังอยางช่ัวคราวหรือถาวรในเขต

เศรษฐกิจจําเพาะหรือไหลทวีปของราชอาณาจักรไทย เพื่อวัตถุประสงคในการผลิต หรืออํานวยประโยชนในการ

ผลิตปโตรเลียม 

  - ใหหมายความรวมถงึเรือ แทนลอย หรือโครงสรางอ่ืนใดที่อยูประจําและเปนสวนหนึ่งของ

การผลิตหรืออํานวยประโยชนในการผลิตปโตรเลียมในเขตเศรษฐกิจจําเพาะ หรือไหลทวีปของราชอาณาจักร

ไทย28    

  สถานที่ผลิตปโตรเลียมในทะเล ตลอดจนระบบทอที่ใชในกระบวนการผลิตทั้งหลายนัน้

ต้ังอยูนอกทะเลอาณาเขตของประเทศไทยเกือบทัง้ส้ิน และมีบริษัทตางประเทศไดรับสัมปทานเปนผูดําเนินการ

ผลิตปโตรเลียมแตถึงแมจะอยูนอกราชอาณาจักร ประเทศไทยก็มอํีานาจในการคุมครองทรัพยสินนั้นไดโดย

หลักของอนุสัญญากรุงเจนวีาวาดวยไหลทวีป ค.ศ.1958 และอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล 

ค.ศ.1982 ที่ไดใหสิทธิรัฐชายฝงทีจ่ะสรางและบํารุงรักษาส่ิงติดต้ังกลอปุกรณอ่ืน ๆ บนไหลทวปี เพื่อการ

แสวงหาผลประโยชนจากทรัพยากร ธรรมชาติ รวมทั้งจดัต้ังเขตปลอดภัยรอบส่ิงติดต้ัง และกลอุปกรณเชนวา

นั้นและดําเนนิมาตรการทีจ่ําเปน เพื่อการคุมครองส่ิงติดต้ังและกลอุปกรณเหลานั้น  และตอมาประเทศไทย ได

ประกาศเขตเศรษฐกิจจําเพาะของประเทศไทย เมื่อ 23 กุมภาพันธ 2524 เพื่อใชสิทธิอธิปไตยในการแสวงหา

ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ   ตามกฎหมายระหวางประเทศอีกดวย  รัฐบาลไดมองเหน็ความ 

 

      
 28มาตรา 4 ของพระราชบัญญัติวาดวยความผิดเก่ียวกับสถานท่ีผลิตปโตรเลียมในทะเล พ.ศ.2530 
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สําคัญในการคุมครองสถานที่ผลิตปโตรเลียมเหลานัน้ในทางเศรษฐกิจ และความม่ันคงของประเทศ จงึ

มอบหมายใหเจาหนาทีท่หารเรือมีอํานาจในการดําเนนิการปองกนัและระงับการกระทําที่เปนการกอ

วินาศกรรมสถานที่ผลิตปโตรเลียมในทะเล โดยใหมีอํานาจในการสบืสวนสอบสวนเบ้ืองตน เพื่อสงสาํนวนให

พนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาดําเนินการตอไป     

  ตามกฎหมายฉบับนี ้ สถานที่ผลิตปโตรเลียมในทะเลและเขตปลอดภัยใหถือวาอยูใน

ราชอาณาจักรและการกระทาํผิดตามกฎหมายไทยที่เกิดข้ึน บน เหนอื หรือใตสถานที่ผลิตปโตรเลียมใหถือวา

ไดกระทําในราชอาณาจักรไทย ผูกระทําผิดจะตองรับโทษในประเทศไทยดวย         โดยพระราชบัญญัติฉบับนี้

กําหนดใหนําคดีข้ึนพิจารณาในศาลอาญา แตถาหากไดมีการสอบสวนในทองที่เขตอํานาจของศาลใด  แลวให

นําคดีข้ึนชาํระในศาลนัน้ไดดวย29  

  สําหรับเขตปลอดภัยที่อยูโดยรอบสถานทีผ่ลิตปโตรเลียมในทะเลนัน้จะมีระยะ 500 เมตร 

โดยวัดจากแตละจุดของรอบดานนอกของสถานท่ีผลิตปโตรเลียมในทะเล ตามกฎหมายระหวางประเทศ ซึง่

ตามพระราชบญัญัตินี้ ใหอํานาจรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมมีอํานาจออกประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาไดดังนี ้

  - กําหนดหรือยกเลิกเขตที่ต้ังและเขตปลอดภัยของสถานที่ผลิตปโตรเลียมในทะเล 

  - กําหนดหรือยกเลิกเขตทอรวมทั้งอุปกรณของทอที่ใชในกระบวนการผลิตปโตรเลียมซ่ึง

เชื่อมโยงกันระหวางสถานที่ผลิตปโตรเลียมในทะเลที่อยูนอกเขตปลอดภัย30  

  เมื่อรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมไดประกาศเขตปลอดภัยแลว พระ ราชบัญญัติได

หามมิใหเรือเดินเขาไปในเขตปลอดภัย นอกจากจะไดรับอนญุาตเปนหนงัสือจากอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี 

มิฉะนัน้แลวกจ็ะมีความผิด ซึ่งมีทัง้โทษจําคุกและปรับ เวนแตจําเปนเพราะเหตุสุดวิสัยหรือประสบภยันตราย

รายแรง31     

  อยางไรก็ดีพระราชบัญญัตินี้ไดยกเวนมิใหใชบังคับแก 

  - เรือของทางราชการ   ไมวาจะเปนเรือของหนวยราชการใด 

  - เรือของผูรับสัมปทานปโตรเลียมในเขตทองทีน่ั้น 

  - เรือของผูรับจาง    ซึง่ไดทําสัญญาจางเหมาสัมปทานปโตรเลียม 

         
  29มาตรา  6, 23   ของพระราชบัญญัติ 

30 มาตรา  5   ของพระราชบัญญัติ 

 31มาตรา   9   ของพระราชบัญญัติ 
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  นอกจากนัน้ เมื่อรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมไดประกาศกําหนดเขตทอ รวมทัง้

อุปกรณของทอที่ใชในกระบวนการผลิตปโตรเลียม หรือมีการประกาศกําหนดเขตระบบการขนสงปโตรเลียม

กฎหมายไดบัญญัติหามมิใหผูใดทอดสมอ หรือเกาะสมอหรือกระทาํการอยางใดอยางหนึ่งอันอาจเปนอันตราย

ตอทอที่ใชในกระบวนการผลิตปโตรเลียม หรือทอที่ใชในระบบการขนสงจากสถานทีผ่ลิตมาถึงชายฝง รวมทั้ง

หามเดิน หรือขามทอ หรืออุปกรณของทอดังกลาวโดยมิไดชักสมอข้ึนพนจากน้ําจนแลเห็นไดอีกดวย32 

  เจาหนาทีท่หารเรือผูมีอํานาจตามกฎหมายนี ้ ไดแก นายทหารเรือประจําการช้ันสัญญา

บัตร ซึ่งดํารงตําแหนงผูบังคับการเรือ ผูบังคับหมูเรือ ผูบังคับหมวดเรือ ผูบังคับกองเรือ      ผูบญัชาการกองเรือ

ยุทธการ ผูบญัชาการทหารเรือ และนายทหารเรือช้ันสัญญาบัตรที่ผูบัญชาการทหารเรือประกาศแตงต้ัง  โดย

เจาหนาที่ดังกลาวมีอํานาจหนาที่ดังนี ้33 

  - มีอํานาจหนาที่เชนเดียวกับพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชัน้ผูใหญ และพนักงาน

สอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา 

  - สืบสวนสอบสวนเบ้ืองตน เพื่อปองกนัและระงับการกระทําที่เปนการกอวินาศ กรรมใน

สถานที่ผลิตปโตรเลียมในทะเลโดยทัว่ไป และเพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ดังกลาวแลวกฎหมายยงัไดให

เจาหนาทีท่หารเรือมีอํานาจสืบสวนสอบสวนเบ้ืองตน เกี่ยวกบัการกระทําผิด ตามประมวลกฎหมายอาญาท่ีได

กระทํา บน เหนือ หรือใตสถานที่ผลิตปโตรเลียมในทะเล หรือในเขตปลอดภัย  

  - ส่ัง หรือบังคับใหเรือหรืออากาศยานที่ใชหรือมีเหตุอันควรสงสัย วาจะใชหรือไดใช ในการ

กอวินาศกรรมสถานที่ผลิตปโตเลียมในทะเลหรือเรือหรืออากาศยานที่ไดใชในการกระ ทาํผิดหรือมีเหตุอันควร

สงสัยวาไดใชในการกระทาํความผิดหรือมีเหตุอันชวนสงสัยวา ไดกระทําความผิดหรือหยุดหรือไปยังที่แหงใด

แหงหนึง่ หรือลงยังสนามบิน หรือที่ข้ึนลงช่ัวคราวแหงใดแหงหนึง่ และในกรณีจาํเปนเพื่อดําเนินการดังกลาว

เจาหนาทีท่หารเรือมีอํานาจใชอาวุธประจําเรือหรืออากาศยานบังคับได เมื่อเจาหนาทีท่หารเรือส่ังหรือบังคับให

เรือหรืออากาศยานหยุดหรือไปยังที่แหงใดแหงหนึ่งหรือลงยังสนามบินหรือที่ข้ึนลงชั่วคราวแหงใดแหงหนึ่ง

ดังกลาว ใหเจาหนาที่ทหาร เรือมีอํานาจปฏิบัติตอเรือหรืออากาศยาน ผูควบคุมเรือหรืออากาศยาน และบุคคล

ในเรือ หรือ        อา กาศยานดังตอไปนี้ 

   (1) ตรวจและคนเรือหรืออากาศยาน 

      
                               32มาตรา 10   ของพระราชบัญญัติ 
                                33มาตรา  7, 12, 13, 18, 20, 21   ของพระราชบัญญัติ 

(2) สอบสวนผูควบคุมเรือหรืออากาศยานและบุคคลในเรือ   หรืออากาศยาน 
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(3) ถาการตรวจคนเรือ หรืออากาศยานหรือการสอบสวนมีเหตุอันควรสงสัยวาจะมีการกอ

วินาศกรรม หรือไดมีการกอวินาศกรรม หรือเหตุอันควรสงสัยวามีการกระทําความ ผิดตามมาตรา 8 หรือฝาฝน

มาตรา 9 หรือมาตรา 10 ใหเจาหนาทีท่หารเรือมีอํานาจควบคุมผูตองหาวากระทําผิดนั้น ไวเพื่อสอบสวน

ตลอดจนยึดเรือหรืออากาศยาน และส่ิงของที่จะใชหรือใชในการกระทาํความผิด แตหามควบคุมเรือหรืออากาศ

ยาน ตลอดจนผูควบคุมเรือหรืออากาศยาน หรือบุคคลในเรือหรืออากาศยานไวเกินกวาความจําเปนตาม

พฤติการณแหงคดี 

  - มีอํานาจไลตามติดพันเรือตางชาติ เมือ่มีเหตุอันควรเช่ือวา เรือนั้นไดใชในการกอ

วินาศกรรมสถานที่ผลิตปโตรเลียมในทะเล หรือไดใชในการกระทาํความผิดตามมาตรา 8 หรือฝาฝนมาตรา 9 

หรือ 10 ของพระราชบัญญัตินี้โดยอาศัยกฎเกณฑการไลตามติดพัน (HOT PURSUIT) ที่บัญญัติไว ใน

อนุสัญญากรุงเจนีวาวาดวยทะเลหลวง ค.ศ.1958 หรืออนสัุญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล 

ค.ศ.1982  เปนหลัก 
 

 1.11 พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการกระทําอันเปนโจรสลัด พ.ศ. 2534 
     ความผิดฐานกระทําการอันเปนโจรสลัด หมายถงึ การเขายึด หรือควบคุมเรือลําใด โดยใช

กําลังหรือโดยขูเข็ญวาจะกระทําอันตรายตอเรือหรือโดยใชกําลังประทุษรายหรือโดยขูเข็ญวาจะใชกําลัง

ประทุษรายตอบุคคลในเรือนั้น หรือทาํลายเรือ ทําใหเกดิความเสียหายแกเรือ       หรือกระทาํการดวยประการ

ใดๆ อันนาจะเปนเหตุใหเกดิความเสียหายแกเรือ หรือหนวงเหนี่ยว     กักขัง หรือกระทําดวยประการใดๆ ให

ผูอ่ืนปราศจากเสรีภาพในรางกาย หรือชิงทรัพย หรือปลนทรัพย ซึง่กระทาํในทะเลหลวงหรือในเขตเศรษฐกจิ

จําเพาะไมวาจะเปนของประเทศใด โดยบุคคลในเรือเอกชน หรืออากาศยานเอกชน ลําหนึ่งตอเรือหรือบุคคล 

หรือทรัพยในเรืออีกลําหนึ่งและไดกระทําไป เพื่อประโยชนสวนตัวของผูกระทํานัน้ เจาหนาทีท่หารเรือผูมีอํานาจ

ตามกฎหมายนี้        ไดแก นายทหารเรือประจําการช้ันสัญญาบัตรซึ่งดํารงตําแหนงผูควบคุมเรือ ผูบังคับการ

เรือ ผูบังคับหมูเรือ ผูบังคับหมวดเรือ ผูบงัคับกองเรือ ผูบัญชาการกองเรือ ผูบัญชาการหนวยบัญชาการนาวกิ

โยธิน ผูบัญชาการกองเรือยทุธการ ผูบญัชาการทหารเรือ และนายทหารเรือประจําการช้ันสญัญาบัตรซึ่งผู

บัญชาการทหารเรือไดประกาศแตงต้ังในราชกิจจานุเบกษา34 เจาหนาที่ทหารเรือดังกลาวมีอํานาจปฏิบัติการ

ตามกฎหมายดังนี้35    

          
 

 34มาตรา  4  ของพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการกระทําอันเปนโจรสลัด พ.ศ.2534 
 35มาตรา 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 ของพระราชบัญญัติ 

  - มีอํานาจหนาที่เชนเดียวกับพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชัน้ผูใหญ และพนักงาน

สอบสวน ตามประมวลกฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา 
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     - ตรวจสอบเอกสารที่แสดงสิทธิในการชักธงในกรณีตรวจคนเรือ หรืออากาศยานและ

สอบถามพิสูจนสัญชาติและทะเบียนเรือหรืออากาศยาน รวมทั้งมีอํานาจส่ังเรือหรือ        อากาศยานใหหยุด 

หรือไปยังที่แหงหนึ่งแหงใด และกรณีจําเปนอาจใชอาวุธบังคับได เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยวาเรือหรืออากาศยาน

ลําใดกระทาํการอันเปนโจรสลัด 

     - สืบสวนสอบสวนเบ้ืองตนผูควบคุมเรือหรืออากาศยาน และบุคคลในเรือหรืออากาศยาน 

บันทกึถอยคําของผูควบคุมเรือหรืออากาศยาน รวมทั้งผูเกี่ยวของหรือยึดส่ิงของใด      เพื่อเปนพยานหลักฐาน

สงมอบใหกับพนักงานสอบสวน 

    - ควบคุมเรือ อากาศยาน ผูควบคุมเรือหรืออากาศยานและบุคคลในเรือหรือ อากาศยาน 

ไวไดในขณะอยูในทะเล ไมเกินความจําเปนตามพฤติการณแหงคดี แตตองไมเกิน        30 วนั ยกเวนกรณี

จําเปนก็อาจขอขยายระยะเวลาควบคุมจากผูบัญชาการทหารเรืออีกได และ เมื่อนาํผูตองหามาถงึทีท่ําการบน

ฝงแลวยงัสามารถควบคุมตัวตอไดอีก 12 วัน กอนสงมอบใหกับพนักงานสอบสวน 

    - กรณีจําเปนเพือ่ประโยชนในการสืบสวนสอบสวนเบ้ืองตน หรือการสอบสวนมีอํานาจ

ควบคุมเรือหรืออากาศยานผานเขตเศรษฐกิจไมวาของประเทศใด หรือทะเลหลวงไปยังที่แหงใดไดโดยผูใดจะ

อางเหตุดังกลาวมารองขอใหปลอยไมได 

    - ในการปฏิบัติหนาที่เจาหนาที่ทหารเรือ ไมตองรับผิดเปนสวนตัวในบรรดาความเสียหายที่

เกิดข้ึน เวนแตไดกระทําโดยจงใจใหเกิดความเสียหาย หรือโดยความประมาทเลินเลออยางรายแรง   
 

2. การบังคับใชกฎหมายใหอํานาจเจาหนาที่ทหารเรือปราบปรามการกระทําความผิด         ทาง
ทะเล 

  

  รัฐทุกรัฐตางมีอํานาจในการออกกฎหมายใชบังคับแกผูกระทําผิดที่ไดกระทําข้ึนในรัฐนั้น โดยในการ

ออกกฎหมายมาบังคับใชตอการกระทําความผิดของรัฐนั้นมีหลักการที่ไดรับการยอมรับปฏิบัติกัน 3 ประการ  

ไดแก36 

      
 36 จิตติ ติงศภัทิย. กฎหมายอาญาภาค 1 สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา. พิมพคร้ังที่ 8. 

กรุงเทพฯ : สํานักพิมพแสงจันทรการพิมพ, 2529, หนา 99 -102. 

    อุวดา สิงหพันธ. “กองทัพเรือในทศวรรษหนา ศึกษาเฉพาะกรณีการศึกษากฎหมายเก่ียวกับความ ผิดทาง

ทะเล.” เอกสารประจําภาควิทยาลัยกองทัพเรือ.  30, 2541, หนา 15. 

 1.) หลักดินแดน (Territorial Principle) ดินแดนนอกจากสวนที่เปนแผนดินแลวยังรวมถึงสวนที่

เปนทะเลอาณาเขต (Territorial Sea) ซึ่งรัฐสามารถใชอํานาจอธิปไตย (Sovereignty) ดวยคือ รัฐมีอํานาจ
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อธิปไตยโดยสมบูรณที่จะออกกฎหมายมาใชบังคับกับการกระทาํความผิดเกิด ข้ึนภายในดินแดน หรืออาณา

เขตของรัฐ เปนการใชอํานาจอธิปไตยของรัฐเหนืออาณาเขตของตน  การกระทําความผิดที่เกิดข้ึนในอาณาเขต 

ซึ่งถือเปนราชอาณาจักรยอมอยูภายใตอํานาจของรัฐทีจ่ะปฏิบัติตามกฎหมายในการจับกุม และลงโทษ

ผูกระทําผิดไดไมวาผูนั้นจะเปนบุคคลสัญชาติใดถือเปนหลักทั่วไป เพราะความผิดอาญายอมกระทบกระเทือน

ตอความสงบเรียบรอยของรัฐมาก กวาทีอ่ื่นการพิสูจนความผิดก็สามารถทําไดงาย นอกจากน้ันรัฐยังมีอํานาจ

ออกกฎหมายใหมีผลใชบังคับกับการกระทาํความผิดที่เกดิข้ึนนอกอาณาจักรของตนดวย หากการกระทํา

ความผิดนัน้ สวนหนึง่สวนใดกระทําในเขตที่เปนราชอาณาจักรหรือผลอาจเกิดข้ึนในราช อาณาจกัร37 

 

 

 

 

 

 
      
 37ประมวลกฎหมายอาญาไดอาศัยหลักดังกลาวบัญญัติกฎหมายไวในมาตรา  4, 5 และ 6 ดังนี้   

    มาตรา 4 “ผูใดกระทําความผิดในราชอาณาจักร ตองรับโทษตามกฎหมายการกระทําความผิดในเรือไทยหรือ

อากาศยานไทย ไมวาจะอยู ณ ที่ใด ใหถือวากระทําความผิดในราชอาณาจักร” 

   มาตรา 5 “ความผิดใดที่การกระทําแมแตสวนหนึ่งสวนใดไดกระทําในราชอาณาจักรก็ดี ผลแหงการกระทําเกิด

ในราชอาณาจักร โดยผูกระทําประสงคใหผลน้ันเกิดในราชอาณาจักร หรือโดยลักษณะแหงการกระทํา ผลที่เกิดขึ้นนั้นควรเกิด

ในราชอาณาจักรหรือยอมจะเล็งเห็นไดวาผลนั้นจะเกิดในราชอาณาจักรก็ดี  ใหถือวาความผิดน้ันไดกระทําในราชอาณาจักร 

   ในกรณีการตระเตรียมการ หรือพยายามกระทําการใดซึ่งกฎหมายบัญญัติเปนความผิด แมการกระทํานั้นจะได

กระทํานอกราชอาณาจักร ถาหากการกระทํานั้นจะไดกระทําตลอดไปจนถึงขั้นความผิดสําเร็จผล จะเกิดในราชอาณาจักร ให

ถือวาการตระเตรียมการหรือพยายามกระทําความผิดน้ันไดกระทําในราช อาณาจักร”     

     มาตรา 6 “ความผิดใดที่กระทําในราชอาณาจักร หรือที่ประมวลกฎหมายนี้ถือวาไดกระทําในราช อาณาจักร แม

การกระทําของผูเปนตัวการดวยกัน ของผูสนับสนุน หรือของผูใชใหกระทําความผิดน้ันจะไดกระทํา นอกราชอาณาจักร  ก็ใหถือ

วาตัวการ ผูสนับสนุนหรือผูใชใหกระทําไดกระทําในราชอาณาจักร” 

 2.) หลักบุคคล (Personal Principle) เปนหลักที่ใหอํานาจรัฐมีอํานาจอธิปไตยเหนือบุคคล

สัญชาติของตนไมวาบุคคลนั้นจะอยูในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักร รัฐมอํีานาจที่จะลงโทษบุคคลนัน้

ไดหากกระทําผิดกฎหมายของรัฐ 38  
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 38 ประมวลกฎหมายอาญาบัญญัติกฎหมายโดยอาศัยหลักบุคคล  ไวในมาตรา  8  และ  9 ดังนี้ 

     มาตรา 8  “ผูใดกระทําความผิดนอกราชอาณาจักร  และ 

                 (ก) ผูกระทําความผิดน้ันเปนคนไทย และรัฐบาลแหงประเทศที่ความผิดไดเกิดขึ้น หรือผูเสียหายไดรองขอให

ลงโทษ หรือ 

                   (ข) ผูกระทําความผิดน้ันเปนคนตางดาว และรัฐบาลไทยหรือคนไทยเปนผูเสียหาย และผูเสีย หายไดรองขอให

ลงโทษ 

     ถาความผิดนั้นเปนความผิดดังระบุไวตอไปนี้ จะตองรับโทษภายในราชอาณาจักร  คือ 

 (1) ความผิดเก่ียวกับการกอใหเกิดภยันตรายตอประชาชนตามที่บัญญัติไวในมาตรา 217 มาตรา 218 มาตรา 

221 ถึงมาตรา 223 ทั้งนี้เวนแตกรณีเก่ียวกับมาตรา 220 วรรคแรกและมาตรา 224 มาตรา 226 มาตรา 228 ถึงมาตรา 232 

มาตรา 237 และมาตรา 233 ถึงมาตรา 236 ทั้งนี้เฉพาะเม่ือเปน กรณีตองระวางโทษตามมาตรา 238 

  (2) ความผิดเก่ียวกับเอกสาร ตามที่บัญญัติไวในมาตรา 264 มาตรา 265  มาตรา 266 (1) และ (2) มาตรา 268 

ทั้งนี้เวนแตกรณีเก่ียวกับมาตรา 267  และมาตรา 269 

 (3) ความผิดเก่ียวกับเพศ ตามที่บัญญัติไวในมาตรา 276 มาตรา 280 และ มาตรา 285 ทั้งนี้เฉพาะท่ีเก่ียวกับ

มาตรา 276 

  (4) ความผิดตอชีวิต ตามที่บัญญัติไวในมาตรา 288 ถึง มาตรา 290  

  (5) ความผิดตอรางกาย ตามที่บัญญัติไวในมาตรา 295  ถึง มาตรา 298 

  (6) ความผิดฐานทอดทิ้งเด็ก คนปวยหรือคนชรา ตามที่บัญญัติไวใน มาตรา 306 ถึง มาตรา 308 

  (7) ความผิดตอเสรีภาพ  ตามที่บัญญัติไวใน มาตรา 309 มาตรา 310 มาตรา 312 ถึง มาตรา 315  และ 

มาตรา 317  ถึง มาตรา 320 

 (8) ความผิดฐานลักทรัพยและว่ิงราวทรัพย  ตามที่บัญญัติไวใน มาตรา 334 ถึง มาตรา 336 

  (9) ความผิดฐานกรรโชก รีดเอาทรัพย ชิงทรัพย และปลนทรัพย ตามท่ีบัญญัติไวในมาตรา 337 ถึง มาตรา 340 

  (10) ความผิดฐานฉอโกง ตามที่บัญญัติไวใน มาตรา 341 ถึง มาตรา 344 มาตรา 346 และ มาตรา 347 

  (11) ความผิดฐานยักยอก  ตามที่บัญญัติไวใน มาตรา 352  ถึง มาตรา 354 

  (12) ความผิดฐานรับของโจร  ตามที่บัญญัติไวใน มาตรา 357 

  (13) ความผิดฐานทําใหเสียทรัพย  ตามทีบ่ัญญัติไวใน มาตรา 358  ถึง มาตรา 360”  
 มาตรา 9 เจาพนักงานของรัฐบาลไทยกระทําความผิดตามท่ีบัญญัติไวใน มาตรา 147 ถึง มาตรา 166  และ 

มาตรา 200 ถึง มาตรา 205 นอกราชอาณาจักร จะตองรับโทษในราชอาณาจักร  

 3.) หลักอํานาจลงโทษสากล (Universal Principle) ใหอํานาจรัฐออกกฎหมายลงโทษการกระทํา

ความผิดบางอยางที่ผูกระทาํความผิดไดกระทํา โดยไมคํานงึถงึสัญชาติของบุคคลหรือสถานทีท่ี่มีการกระทาํ

ความผิดเกิดข้ึน โดยความผิดเหลานั้นเปนความผิดทีทุ่กรัฐยอมรับกันวามีผลกระทบตอทุกประเทศเปนสวนรวม 

ดังนัน้ สมควรที่ทกุรัฐจะตองชวยกนัปราบปรามลงโทษผูกระทําผิดในความผิด เชน การกระทําอันเปนโจรสลัด 

การปลอมแปลงเงนิตรา การคาเด็กและผูหญิง การคาทาส การกระทาํความผิดเกีย่วกับยาเสพติด  เปนตน39 
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 นอกเหนือจากหลักดังกลาวขางตนแลวยังมีหลักการอ่ืนที่ยอมรับกนัอีก เชน หลักปอง กัน 

(Protective Principle) ซึ่งยอมรับกนัวารัฐมีอํานาจเหนือการกระทาํความผิดบางประการซึ่งกระทํานอกเหนือ

หรือความมั่นคงทางเศรษฐกิจ โดยไมคํานงึวาผูกระทาํความผิดจะมีสัญชาติของรัฐนั้นหรือไม  และหลัก

สนธิสัญญา  (Treaty Principle)  ซึ่งเปนหลักทีย่อมรับวา รัฐหนึ่งสามารถออกและใชกฎหมายของตนใน

ดินแดนของอีกรัฐหนึง่ได หากรัฐเชนวานัน้ยนิยอมโดยความยนิยอมจะอยูในรูปของขอตกลงหรือสนธิสัญญา40 

 เมื่อพิจารณาถึงหลักในการใชอํานาจอธิปไตยของรัฐ และอํานาจในการออกกฎหมายบังคับใชแก

ผูกระทําความผิดของรัฐดังกลาวขางตน ประกอบกับเขตพื้นที่ทางทะเลของประเทศไทยที่มีการกําหนดไว ตาม

หลักกฎหมายระหวางประเทศวาดวยทะเลดังที่กลาวไว ในบทที ่2 แลว  การบังคับใช พระราชบัญญัติใหอํานาจ

ทหารเรือปราบปรามการกระทําความผิดบางอยางทางทะเล พ.ศ.2490 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2534 ซึ่งเปน

กฎหมายแมบทหลักที่เจาหนาที่ทหารเรือไดใชในการทาํหนาที่ปองกนัปราบปรามการกระทําความผิด เพื่อ

รักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล  ตลอดมาสามารถแบงแยกออกไดดังนี ้
 

 

      

 39ประมวลกฎหมายอาญานําหลักดังกลาวมาบัญญัติไวในมาตรา 7 “ผูใดกระทําความผิดดังระบุไวตอไปนี้นอก

ราชอาณาจักร  จะตองรับโทษในราชอาณาจักร  คือ 

  (1) ความผิดเก่ียวกับความม่ันคงแหงราชอาณาจักร ตามที่บัญญัติไวในมาตรา 107 ถึงมาตรา 129 

  (2) ความผิดเก่ียวกับการปลอมและการแปลง ตามที่บัญญัติไวในมาตรา 240 ถึงมาตรา 249   มาตรา 254 

มาตรา 256 มาตรา 257 และมาตรา 266 (3) และ (4) 

  (2 ทวิ) ความผิดเก่ียวกับเพศตามที่บัญญัติไวในมาตรา 282 และมาตรา 283 

  (3) ความผิดฐานชิงทรัพย ตามที่บัญญัติไวในมาตรา 339 และความผิดฐานปลนทรัพยตามที่บัญญัติไวในมาตรา 

340  ซึ่งไดกระทําในทะเลหลวง” 

 40อุวดา สิงหพันธ. เรื่องเดียวกัน,  หนา 15 -16. 

  2.1 การบังคับใชกฎหมายในเขตพื้นที่ทางทะเลซ่ึงถือเปนราชอาณาจักร 
   พื้นที่ทางทะเลที่ถือวาเปนราชอาณาจักรของประเทศไทย โดยสมบูรณมีอยูเพียง 2 สวน 

สวนแรก ไดแก บริเวณที่เปนนานน้ําภายใน (Internal Waters) ซึ่งไดแก บริเวณ ปากแมน้าํ อาว แมน้าํ 

ทะเลสาบ ทาเรือ ตลอดจนบริเวณนานน้ําที่อยูระหวางฝงหรือแผนดินกับแนวน้ําลดตํ่าสุด รวมทัง้อาวไทย ซึ่งถอื

วาเปนอาวประวัติศาสตร ทีป่ระเทศไทยเปนเจาของโดยสมบูรณ สําหรับสวนที่สอง ที่ถือเปนราชอาณาจักรไทย 

ไดแก พื้นที่ทางทะเลที่เรียกวา ทะเลอาณาเขต (Territorial Sea) ซึ่งเปนสวนของทะเล หรือนานน้ําที่อยูถัด

ออกไปจากเขตนานน้าํภายใน ออกไปในทะเล มีระยะไมเกิน 12 ไมลทะเล พืน้ทีท่ั้งสองสวนนีก้ฎหมายระหวาง
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ประเทศวาดวยทะเล    และกฎหมายจารีตประเพณีระหวางประเทศ ยอมรับวารัฐเจาของมีอํานาจอธิปไตยโดย

สมบูรณเชนเดียวกับดินแดน ดังนัน้ ตามหลักการใชอํานาจอธิปไตยเหนือดินแดนของรัฐ เจาหนาที่ทหารเรือ

สามารถที่จะใชอํานาจ ตามพระราชบญัญัติใหอํานาจทหารเรือปราบปรามการกระทําความผิดบางอยางทาง

ทะเล พ.ศ.2490 (แกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2534) ปฏิบัติการสืบสวน สอบสวน      ใชอํานาจเทาที่จาํเปนในการตรวจ

คน บงัคับผูควบคุมเรือ คนประจําเรือใหร้ือขนส่ิงของในเรือยึด จับเรือ ควบคุมผูตองหา ตลอดจนใหหยุดเรือ

หรือนําเรือไปยังทีห่นึ่งที่ใดได เมื่อมีการกระทําความ ผิด หรือมีเหตุอันควรสงสัยวามีการกระทาํความผิดตาม

กฎหมายดังทีร่ะบุไว41 เกิดข้ึนในพื้นที่กลาวไดอยางเต็มที่ตามที่บัญญัติไว 

    ซึ่งในทางปฏิบติัที่ผานมามีปญหาเกิดข้ึนนอย เพราะนอกจากจะมีพระราช บัญญัตินี้ใช

บังคับแลว ยังสามารถใชประมวลกฎหมายอาญา ตลอดจนกฎหมายอ่ืนๆ บงัคับตอผูกระทําความผิดหรือ

ความผิดทีเ่กิดข้ึน ในเขตพืน้ที่ดังกลาวไดดวย นอกจากนัน้ในการปองกันและปราบปรามการกระทําความผิด 

นอกจากเจาหนาที่ทหารเรือแลว เจาหนาที่ จากหนวยงานอ่ืน เชน 

ตํารวจน้าํ กรมประมง กรมศุลกากร กรมเจาทา เปนตน กม็ีขีดความสามารถปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายแตละ

ฉบับที่ใหอํานาจเจาหนาที่ของหนวยงานนัน้ ทําหนาที่ในการปองกันปราบปรามการกระทําความผิดไดเปน

อยางดี 

 

 

 

 

        
 41มาตรา   4   ของพระราชบัญญัติใหอํานาจทหารเรือปราบปรามการกระทําความผิดบางอยางทางทะเล พ.ศ.2490  

( แกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2534) 

 2.2 การบังคับใชกฎหมายในเขตพื้นที่ทางทะเลซ่ึงถือเปนเขตนอกราชอาณาจกัร   
    พื้นที่ทางทะเลที่ตามหลักกฎหมายระหวางประเทศวาดวยทะเล กาํหนดวามิไดถอืวาเปน

ราชอาณาจักรของไทย คือ พื้นทีท่างทะเลในสวนที่อยูถัดออกไปจากสวนที่เปนทะเลอาณาเขต (Territorial 

Sea) ซึ่งก็ไดแก เขตตอเนื่อง (Contiguous Zone) เขตเศรษฐกิจจําเพาะ    (Exclusive Economic Zone) เขต

ไหลทวีป (Continental Shelf) และทะเลหลวง (High Seas)42  พื้นที่ทางทะเลดังกลาวนี้ ตามหลักกฎหมาย

ระหวางประเทศวาดวยทะเล ไมถือวาเปนราชอาณา จักรของประเทศไทย แตก็ใหประเทศไทยมีสิทธิในการออก

กฎหมายควบคุม ปองกนัมิใหมีการฝาฝนกฎหมาย ขอบังคับของประเทศไทย ในเร่ืองการศุลกากร (Customs) 

การเขาเมือง (Immigration) การคลัง (Fiscal) การอนามยัหรือสาธารณสุข (Sanitation) การควบคุมหาม
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เคล่ือนยายวัตถุที่มีคาทางประวัติศาสตรทางโบราณคดีที่จมอยูในเขตตอเนื่อง43 เชนการควบคุมปองกัน การนาํ

สินคาเขามาจําหนายในเขตตอเนื่อง โดยไมเสียภาษี เปนตน นอกจากนัน้ประเทศไทยยังมีสิทธิอธิปไตย 

(Sovereign rights) ที่จะใชอํานาจในการสํารวจ (Exploration) แสวงหาประโยชน (Exploitation) อนุรักษ 

(Conservation) จัดการ (management) ตลอดจนการควบคุมปองกนัผูอ่ืนกระทําการดังกลาว ตอ

ทรัพยากรธรรมชาติทัง้ทีม่ีชวีิต และไมมีชวีิต (Living and  non–Living resources) ที่อยูทัง้ในน้ํา บนผิวดิน

ทองทะเล (Seabed) และใตผิวดินของทองทะเล       (Subsoil) หรือในหวงน้ําเหนือพื้นดินทองทะเล (Waters 

Superjacent) รวมทัง้กิจการตางๆ เชน     การผลิตพลังงานจากน้าํ (Water) กระแสน้ํา (Current ) และกระแส

ลม (Wind) เปนตน  การสราง    การใชเกาะเทียม การสรางส่ิงกอสรางซึ่งรวมทั้งการวางมาตรการเขตปลอดภัย

ในเขตดังกลาว     การวจิัยวทิยาศาสตรทางทะเล ตลอดจนการรักษาส่ิงแวดลอมทางทะเล ในเขตพื้นทีท่าง

ทะเล         ที่เปนเขตเศรษฐกิจจําเพาะ และเขตไหลทวีปของไทย44 ทั้งหมดดวย อยางไรก็ตาม แมวาตาม      

หลักกฎหมายระหวางประเทศวาดวยทะเล จะใหสิทธิประเทศไทยในการดําเนนิการดังกลาวได      แต ปรากฏ

วาพระราชบญัญัติใหอํานาจทหารเรือปราบปรามการกระทําความผิดบางอยางทางทะเล พ.ศ.2490 (แกไข

เพิ่มเติม พ.ศ.2534) กลับมิไดมีบทบัญญัติใหอํานาจเจาหนาที่ทหารเรือไวอยางชัดเจน ในการทาํหนาที่ควบคุม 

ปองกัน ตรวจคน จับกมุ การกระทําความผิด  ในลักษณะเขา 
 

       

   42รายละเอียดของอาณาเขตทางทะเลในสวนนี้ทั้งหมด ดังปรากฏในบทที่ 2 
                   43ขอ 33. (1) และ ขอ 303. วรรค 2  ของอนุสัญญาสหประชาติวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ.1982  
 44ขอ 56., 60., 61.,62., 77.,78., 79. ของอนุสัญญาสหประชาติวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982  

 มาแสวงหาผลประโยชนตอทรัพยากร การลักลอบนําสินคาเขามาจําหนายในเขตพืน้ที่ดังกลาว  ตลอดจนการ

กระทําผิดตางๆ  ตามกฎหมายของประเทศไทย ที่มีผลกระทบตอความมัน่คง และกระทบตอผลประโยชนของ

ประเทศชาติโดยตรงแตอยางใด ดังนั้นหากปรากฏความผิดเกิดข้ึน เจาหนาทีท่หารเรือจึงไมอาจใชอํานาจตาม

กฎหมายนี้ได เนื่องจากเมือ่ไมมีบทบัญญัติของกฎหมายทีช่ัดเจนใหอํานาจ การใชอํานาจปฏิบติัตามกฎหมาย

จึงตองจาํกัดอยูเฉพาะในเขตพื้นที่ ซึง่ถือเปนราชอาณาจักรของประเทศไทยเทานั้น     ตามหลักการใชอํานาจ

เหนือดินแดนของรัฐ เห็นไดอยางชัดเจนวา พระราชบญัญัติใหอํานาจทหารเรือปราบปรามการกระทําความผิด

บางอยางทางทะเล พ.ศ.2490 (แกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2534)  นี้แตกตางกับบทบัญญัติของกฎหมายฉบับอ่ืนหลาย

ฉบับของไทย ที่มีบทบญัญัติที่ใหอํานาจเจาพนักงานของรัฐตามกฎหมาย ทําหนาที่สืบสวน ปองกนั 

ปราบปราม ตลอดจนยึดเรือหรือจับกุมผูทําผิดที่ไดกระทําในเขตพื้นทีท่างทะเล  ในสวนทีม่ิใชราชอาณาจักร

ของไทยได เชนพระราชบัญญัติวาดวยความผิดเกี่ยวกบัสถานที่ผลิตปโตรเลียมในทะเล พ.ศ.2530 
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พระราชบัญญัติวาดวยสิทธกิารประมงในเขตการประมงไทย        พ.ศ.2482 พระราชบัญญัติปองกันและ

ปราบปรามการกระทําอันเปนโจรสลัด พ.ศ.2534 เปนตน45 

 นอกจากนัน้ จากการตรวจสอบการทําหนาที่รักษาผลประโยชนของชาติทางทะเลของ ประเทศตางๆ 

พบวาแตละประเทศสวนใหญมีกฎหมายภายในที่ใหอํานาจเจาหนาทีข่องรัฐไวอยางชัดเจน ในการปฏิบัติหนาที่

ปกปองคุมครองรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล ตลอดจนการปองกนัปราบปรามการกระทําความผิดที่

เกิดข้ึนทางทะเล           ซึ่งมผีลกระทบตอความมัน่คงของ  

       

 45พระราชบัญญัติวาดวยความผิดเก่ียวกับสถานท่ีผลิตปโตรเลียมในทะเล พ.ศ.2530 มาตรา 6 บัญญัติ ให

สถานที่ผลิตปโตรเลียมในทะเล และบริเวณเขตปลอดภัยรอบ ๆ ถือวาอยูในราชอาณาจักร ผูกระทําผิดในบริเวณดังกลาว ตอง

รับโทษในประเทศไทย และมาตรา 7 ใหอํานาจเจาหนาที่ทหารเรือ สืบสวนเบ้ืองตน   ควบคุม   ผูตองหา ไลติดตามเรือ ยึดเรือที่

ใชทําผิดตอสถานที่ผลิตปโตรเลียมในทะเลและเขตปลอดภัยได, พระราชบัญญัติวาดวยสิทธิการประมงในเขตการประมงไทย 

พ.ศ.2482 มาตรา 4, 9 และ 10 บัญญัติใหเจาพนักงานประมง    พนักงานเจาทา พนักงานศุลกากร ผูบังคับการเรือของ

กองทัพเรือ มีอํานาจตรวจคน ยึดเรือตางประเทศ เรือไทยที่มีคนประจําเรือเปนคนตางดาวที่ทําการประมง ในเขตการประมง

ไทยได , พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการกระทําอันเปนโจรสลัด พ.ศ.2534 มาตรา 4 ใหเจาหนาที่ทหารเรือมีอํานาจ

ดําเนินการ เพื่อปองกันและปราบ ปรามการกระทําอันเปนโจรสลัด ซึ่งไดกระทําผิดในทะเลหลวงหรือในเขตเศรษฐกิจจําเพาะ

ดวย และพระราช บัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ .ศ.2504 (แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 

2535) มาตรา 10 ทวิ, 21 และ 24 ก็ใหพนักงานเจาหนาที่ ซึ่งรวมถึงเจาหนาที่ทหารเรือดวย ตามที่ไดมีการมอบหมาย ใหเขาไป

ตรวจยึดอายัด โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ที่ถูกทอดท้ิง ในเขตเศรษฐกิจจําเพาะซ่ึงกฎหมายใหถือวาเปนทรัพยสินของแผนดิน ผูเก็บ

ได ขุดคนไดตองสงมอบตอเจาพนักงาน 

 

แตละประเทศโดยตรง เชน ประเทศสหรัฐอเมริกา มีกฎหมายใหอํานาจเจาหนาทีห่นวยยามฝง (Coast guard) 

ทําหนาที่ในการตรวจเรือ ปฏิบัติการคนหาส่ิงของผิดกฎหมาย ตรวจเอกสาร จับกมุ ยึดส่ิงของ สอบปากคําผู

บังคับเรือ ลูกเรือได ในกรณีที่มีเหตุผลเช่ือไดวามีการกระทําผิด โดยมีพืน้ที่ปฏิบติัการต้ังแตในทะเลอาณาเขต

ออกไป จนถงึในเขตทะเลหลวง (High Sea )46 ประเทศมาเลเซีย มกีฎหมายภายในใหอํานาจเจาหนาที่

ทหารเรือ  และตํารวจน้ํา ปฏิบัติการตรวจเรือและดําเนนิการ ใดๆ ตามกฎหมายของประเทศมาเลเซีย กับเรือ

ตางชาติ ขณะอยูในนานน้าํของมาเลเซีย และในเขตเศรษฐกิจจําเพาะของมาเลเซียได โดยเนนการปฏิบัติใน

เร่ืองการปราบปรามโจรสลัด การปอง กนัเรือปลอยมลพษิลงในทะเล การลักลอบทาํการประมงของเรือตางชาติ

โดยรัฐบาลมาเลเซีย   ออกกฎหมายภายใน เร่ืองเขตประมงของมาเลเซีย ครอบคลุมเขตเศรษฐกิจจําเพาะของ

มาเลเซยี      และใหอํานาจเจาหนาที่ของมาเลเซียดังกลาว หยุดเรือ ข้ึนตรวจเรืออุปกรณประมง ปลาบนเรือ      
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คนเรือ ยานพาหนะใดๆ ในเขตประมงมาเลเซีย ซึง่อยูในเขตเศรษฐกจิจําเพาะได หากพบการกระ ทาํผิดตาม

กฎหมายประมงของมาเลเซยี สามารถจับกุมเรือ ยึดเรือ ปลา ส่ังดําเนนิคดีบนเรือได47   

    การที่ไมอาจใชพระราชบญัญัติใหอํานาจทหารเรือปราบปรามการกระทําความผิดบางอยาง

ทางทะเล พ.ศ.2490 (แกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2534) บังคับใชกับการกระทําความผิด ซึ่งเกิด ข้ึนในเขตพื้นทีท่าง

ทะเลสวนที่อยูถัดออกไปจากทะเลอาณาเขตไดนั้น    ถอืเปนขอจํากัดการปฏิบัติ 

 

 

 

 

      

              46การปฏิบัติการตรวจเรือของหนวยยามฝงสหรัฐ (Coastguard) เจาหนาที่ผูมีอํานาจตามกฎหมาย  ไดแก 

นายทหารสัญญาบัตร พันจา มีอํานาจปฏิบัติการคนหาของผิดกฎหมาย ตรวจเอกสาร จับกุม ยึดส่ิงของ    ปฏิบัติการตรวจเรือ 

สอบปากคํานายเรือและลูกเรือ เม่ือมีเหตุผลนาเช่ือไดวา มีการกระทําความผิดบนเรือที่ถูกตรวจ โดยมีพื้นที่ปฏิบัติตอการ

กระทําผิดตามกฎหมายสหรัฐ ครอบคลุม 5 พื้นที่ ไดแก ในทะเลหลวง (High Sea), ในนานนํ้าที่ศาลสหรัฐอเมริกามีอํานาจ

ครอบคลุมไปถึง, บนเรือตางชาติที่อยูในนานน้ําที่ศาลสหรัฐอเมริกามีอํานาจครอบคลุมไปถึง, บนเรือสหรัฐอเมริกาทุกสถานที่ 

เวนในนานน้ําของประเทศอื่น และบนฝงของสหรัฐ     เม่ือผูกระทําผิด หรือตองสงสัยหลบหนีขึ้นฝง รายละเอียดดู สุรนิตย ถาวร

พานิช, นาวาโท. เรื่องเดียวกัน,  หนา 56-57. 
  47- Malaysian  Fisherier  Act  1984 

                      - สุรนิตย ถาวรพานิช, นาวาโท. เรื่องเดียวกนั, หนา  58-59. 
                                    - จตุรนต  ถิระวัฒน. เรื่องเดียวกัน, หนา 239. 

หนาที่ของเจาหนาทีท่หารเรือประการสําคัญในการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล ซึง่ควรจะ ตองมกีาร

ปรับปรุงแกไข ใหสอดคลองกับสิทธิตามที่กฎหมายระหวางประเทศวาดวยทะเลไดรองรับ และใหเหมาะสมกับ

สถานการณ การกระทาํความผิดทีเ่กิดข้ึนในปจจุบนั เพื่อใหผลประโยชนของชาติทางทะเลไดรับการปกปอง 

คุมครอง รักษาไวอยางเต็มที่ตอไป   

 การปฏิบัติของเจาหนาที่ทหารเรือ ในการบังคับใชกฎหมายที่ใหอํานาจเจาหนาที่ทหาร เรือ

ปราบปรามการกระทําความผิดบางอยางทางทะเลนั้น  รัฐบาลมอบนโยบายใหจัดต้ังศูนยประ สานการปฏิบัติ

ในการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล (ศรชล.) ข้ึนทีก่องทัพเรือ เพื่อเปนศูนย กลางในการประสานงาน

ตางๆ เกี่ยวกบักิจการทางทะเลในทุกๆ ดาน ใหการปฏิบัติเปนอันหนึง่อันเดียวกนัไมเกิดความซ้ําซอนในการ

ปฏิบัติ และมีการแลกเปล่ียนขาวสารขอมูลกันอยางตอเนื่อง48 มีกองทัพเรือเปนศูนยกลางในการปฏิบัติ สวน

ราชการที่เขารวมปฏิบัติงานในศูนยดังกลาวแบงออก เปน 2 สวน คือ หนวยปฏิบัติการหลัก ไดแก กองทัพเรือ 
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กองบังคับการตํารวจน้าํ  กรมศุลกากร กรมเจาทา และกรมประมง และหนวยปฏิบัติการรวม ไดแก กระทรวง

การตาง ประเทศ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสงัคม การทองเท่ียวแหงประเทศไทย สํานักงานคณะ 

กรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด สํานักงานตรวจคนเขาเมือง กรมปาไม กรมสรรพสามิต กรม

ควบคุมมลพษิ กรมทรัพยากรธรณี กรมศิลปากร สํานักเลขาธิการปองกันภัยฝายพลเรือนและสวนราชการอ่ืนๆ 

ที่มีหนาที่เกี่ยวของกับงานทางทะเล นอกจากนั้นไดมีการจัดต้ังศูนยประสานการปฏิบัติในการรักษา

ผลประโยชนของชาติทางทะเล (ศรชล.เขต) ซึ่งเปนหนวยปฏิบัติงานในทะเลอีก 3 เขต49 ทําหนาที่ปองกนัและ

ปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายทางทะเลตางๆ      เชน       ปองกันและปราบปราม  

       
 48ระเบียบปฏิบัติประจําศูนยประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล   (รปจ.ศ รชล.)  หนา 

3-7. 
 49 - ศูนยประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล เขต 1 (ศรชล.เขต 1) มีพื้น ที่รับผิดชอบ

อาวไทยตอนบน อาวรูปตัว ก. ลงมาถึงเสนแนวรอยตอระหวางจังหวัดชุมพร  และจังหวัดสุราษฎรธานี มีกองบังคับการต้ังอยูที่

อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 

    - ศูนยประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล เขต 2 (ศรชล.เขต 2) รับผิด ชอบอาวไทย

ตอนลาง ต้ังแตเสนแนวรอยตอระหวางจังหวัดชุมพร และจังหวัดสุราษฎรธานี ลงมาจนถึงชายแดนทางทะเลติดกับประเทศ

มาเลเซีย มีกองบังคับการต้ังอยูที่อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา  

    - ศูนยประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล เขต 3 (ศรชล.เขต 3) รับผิด ชอบดาน

ทะเลอันดามันทั้งหมด  มีกองบังคับการต้ังอยูที่กองเรือภาคที่ 3 จังหวัดภูเก็ต  

 

การลักลอบคายาเสพติดใหโทษ การลักลอบขนสินคาเล่ียงภาษีศุลกากร การเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย ฯลฯ 

ชวยเหลือประชาชน รักษาผลประโยชนของชาติ และกิจการอ่ืนๆ ที่ไดรับการปฏิบัติงานที่ผานมาสามารถจับกมุ

ผูกระทําความผิดกฎหมายตางๆ ไดหลายราย นอกจากนัน้ยังตรวจพบวามีการกระทําผิดกฎหมายเกิดข้ึน ใน

เขตพื้นทีซ่ึ่งอยูถัดจากทะเลอาณาเขตออกไปจํานวนมาก แตเจาหนา ที่ผูปฏิบัติไมอาจดําเนินการตามกฎหมาย

ได เพราะกฎหมายใหอํานาจทหารเรือยังมิไดบัญญัติครอบคลุมใหใชบังคับ   ถึงการกระทําความผิดที่เกิดข้ึนใน

เขตดังกลาว50    
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 50 สรุปผลงานของศูนยประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล. 43-46, หนา  1-14. 
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บทที่  4 

 
ขอจํากัด  และขอบกพรองของการบังคับใชกฎหมายใหอํานาจทหารเรือ 

ปราบปรามการกระทําความผิด  และแนวทางการแกไขปรบัปรงุ 

 
 ในการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล เจาหนาทีท่หารเรืออาศัยอํานาจตาม              

กฎหมาย ใหอํานาจทหารเรือปราบปรามการกระทําความผิดบางอยางทางทะเล พ.ศ.2490                เปนหลัก

ในการใชมาตรการตางๆ ไมวาจะเปนมาตรการในการปองกันและปราบปรามการกระทํา  ตางๆ ทีเ่ปนความผิด

มีผลกระทบตอความมัน่คง และผลประโยชนของประเทศไทย หรือมาตรการในการตรวจคน จับกมุ ผูกระทาํผิด

มาลงโทษ จากการปฏิบัติทีผ่านมาพบปญหาขอจํากัด                   และขอบกพรองของกฎหมายดังกลาว ทีม่ี

ผลตอการปฏิบัติหนาที ่ ซึ่งสมควรจะไดมีการศึกษารายละเอียดของปญหา และแนวทางในการปรับปรุงแกไข 

เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพตอไป 

 
1.   ขอจํากัด และขอบกพรองของการบังคับใชกฎหมาย  

 
 พระราชบัญญัติใหอํานาจทหารเรือ ปราบปรามการกระทําความผิดบางอยางทาง ทะเล พ.ศ.2490 

เปนกฎหมายฉบับหนึง่ในจาํนวนหลายฉบับที่บัญญัติใหอํานาจเจาหนาที่ทหารเรือมีอํานาจในการปองกันและ

ปราบปรามการกระทําความผิดที่เกิดข้ึนทางทะเล โดยพระราชบัญญัติฉบับนี้มเีนื้อหาสาระใหอํานาจในการ

ตรวจคน จบักมุผูกระทาํผิด จับยึดเรือ ควบคุมผูตองหา  ตลอดจนสืบสวนสอบสวนเก่ียวกับผูกระทําผิดได ถือ

เปนกฎหมายแมบทที่บัญญัติอํานาจหนาที่ของทหารเรือไวกวางขวางครอบคลุมมากกวาฉบับอ่ืน เจาหนาที่

ทหารเรือ           ไดใชกฎหมายฉบับนี้เปนหลักในการปองกันปราบปรามอาชญากรรมที่เกิดข้ึนทางทะเล และ

ทางลําน้ําที่ติดตอกับทะเล ซึ่งกองทพัเรือไดรับมอบหมายใหดูแลรับผิดชอบอยู กฎหมายดังกลาว               ตรา

ออกมาใชบงัคับต้ังแตป  พ.ศ.2490 นับถงึปจจุบนัเกือบหกสิบปแลวมีการแกไขคร้ังสุดทาย เม่ือป พ.ศ.2534 

โดยแกไขมาตรา 4 ของพระราชบัญญัติใหครอบคลุมไปถึงความผิดเกีย่วกับ               ยาเสพติด ในการ

นําออกไป    หรือเขามาในราชอาณาจักรอันเปนความผิดตามกฎหมายยาเสพติด      

และการกระทาํผิดเกี่ยวกับกฎหมายวาดวยคนเขาเมืองกับกฎหมายเกี่ยวกบัการประมง 1 

 ปจจุบันปญหาอาชญากรรมหรือการกระทําความผิดที่เกิดข้ึนในพื้นทีท่างทะเล มีการพัฒนารูปแบบ

ไปจากเดิม โดยมีการกระทาํความผิดในลักษณะรูปแบบใหมเกิดข้ึนหลายลักษณะ เชน การปลอยน้ํามันหรือ
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ของเสียลงทะเล การขนถายน้ํามนัหรือซ้ือขายน้าํมนักลางทะเล ซึ่งกอให เกิดมลภาวะทางทะเลขึน้ การลักลอบ

สํารวจทรัพยากรธรรมชาติหรือการวิจัยทางทะเล การใชเรือหรือดัดแปลงเรือใหผิดไปจากวัตถปุระสงคที่ไดจด

ทะเบียนไว การลักลอบทาํลายทรัพยากรธรรม ชาติ การลําเลียงหรือขนสินคาหรือของตองหามตามกฎหมาย

เขามาและออกไปทางทะเล เปนตน  พื้นที่ทีม่ีการกระทําความผิดเกิดข้ึนก็มิไดเกิดเฉพาะบริเวณในเขตทะเล

อาณาเขต ซ่ึงถือวาเปนราช อาณาจักรของประเทศไทยเทานัน้ แตขยายออกไปกระทํากันในพืน้ที่ทางทะเล ใน

สวนที่อยูถัดออกไปจากทะเลอาณาเขตซึ่งพื้นที่เหลานั้น ตามกฎหมายระหวางประเทศไมไดถือวาเปนราช 

อาณาจักรของไทย แตผลของการกระทาํผิดนัน้กระทบโดยตรงตอผลประโยชนของไทย นอกจาก นั้นในสวน

ของเจาหนาทีผู่มีอํานาจตามที่กฎหมายบัญญัติ ปจจุบันกองทพัเรือมีการจัดและประกอบอัตรากําลัง รวมทัง้

การกําหนดตําแหนงเจาหนาที่ทหารเรือที่ไมตรงกับตําแหนงเจาหนาทีท่หารเรือตามที่กฎหมายดังกลาวบัญญัติ

ไว 

 พฤติการณหรือสภาพการณที่เปล่ียนแปลงไปดังกลาวขางตน ทําใหการบังคับใชพระ ราชบัญญัติให

อํานาจทหารเรือปราบปรามการกระทําความผิดบางอยางทางทะเล พ.ศ.2490 และ ที่แกไขเพิ่มเติม ตอ

ความผิดทีเ่กิดข้ึนทั้งในทางปองกันและปราบปรามไมไดผลเพราะมีขอจาํกัดของกฎหมายที่ไมมีบทบัญญัติ

ครอบคลุมถึงลักษณะความผิด รวมทั้งพื้นที่ทีม่ีการกระทําความผิดเกิดข้ึนตลอดจนในสวนที่เกีย่วกับขอบเขต

อํานาจหนาที ่ บทบัญญัติก็ขาดความชัดเจน ที่ผานมา ในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาทีท่หารเรือ  จึงประสบ

ปญหาเม่ือตรวจพบวามกีารกระทําความผิด 

หรือมีแนวโนมวาจะมีการกระทําความผิดลักษณะและในพ้ืนที่ดังกลาวเกิดข้ึน ทัง้ที่การกระทาํนัน้มีผลกระทบ

ตอความมัน่คง     รวมทัง้ผลประโยชนของประเทศชาติ    เจาหนาทีก่็ไมอาจใชกฎหมาย 

 
  

1กฎหมายเก่ียวกับยาเสพติด ไดแก พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2519    แกไขเพิ่มเติม 

พ.ศ.2534, พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ.2522, พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท พ.ศ.2518 แกไข

เพิ่มเติม พ.ศ.2535, พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 และพระราช

กําหนดปองกันการใชสารระเหย พ.ศ.2533, กฎหมายวาดวยคนเขาเมือง ไดแก พระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ.2522 และ

กฎหมายเก่ียวกับการประมง ไดแก พระราชบัญญัติวาดวยสิทธิการประมงในเขตการประมงไทย พุทธศักราช  2482 และ

พระราชบัญญัติการประมง  พ.ศ.2490 

ดังกลาว เขาทาํการตรวจคนจับกุมไดเพราะกฎหมายไมไดบัญญัติใหอํานาจไวอยางชัดเจน จงึทาํใหการปองกัน

และปราบปรามการกระทําความผิดทางทะเลขาดประสิทธิภาพไมไดผลสมความมุงหมายและเปนปญหา

อุปสรรคในการปฏิบัติหนาที ่โดยสรุปขอจํากัดหรือขอบกพรองของกฎหมายดังกลาวที่สําคัญมีดังนี้  
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 1.1 ลักษณะความผิด 
                        บทบัญญัติของพระราชบญัญัติใหอํานาจทหารเรือ ปราบปรามการกระทําความ ผิดบางอยาง

ทางทะเล พ.ศ.2490 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ.25342 จํากัดการใชอํานาจของเจาหนาทีท่หารเรือในสวนที่เกี่ยวกับ

ความผิดไว 2 ประการ คือ ประการแรก จํากัดลักษณะความผิดวาการกระทําตองเปนความผิดฐานนําขาวหรือ

สินคาอ่ืน หรือยาเสพติดใหโทษออกไปนอกหรือเขามาในราชอาณาจักร หรือการทีค่นตางดาวเขามา หรือการ

นําคนตางดาวเขามาในราชอาณาจักรทางทะเล ทางลําน้ํา   ซึ่งติดตอกับตางประเทศหรือทางลําน้ําซ่ึงออกไปสู

ทะเลได หรือเปนความผิดฐาน 

ทําการประมงทางทะเล และประการที่สอง จาํกัดวาการกระทําความผิดฐานดังกลาว                 ตองเปน

ความผิดตอกฎหมายวาดวยการสํารวจและหามกักกันขาว     กฎหมายวาดวยการควบคุม 

 

  
2มาตรา 4 ของพระราชบัญญัติบัญญัติวา “เม่ือปรากฏวามีการกระทํา หรือมีเหตุอันควรสงสัยวามีการกระทํา

เก่ียวกับการนําขาวหรือสินคาอื่นหรือยาเสพติดออกไปนอก หรือเขามาในราชอาณาจักรหรือการท่ีคนตางดาวเขามาใน

ราชอาณาจักร ทั้งนี้โดยทางทะเล ทางลําน้ําซึ่งติดตอกับตางประเทศ หรือทางลําน้ําซึ่งออกไปสูทะเลได หรือทําการประมงทาง

ทะเล  อันเปนความผิดตอกฎหมายวาดวยการสํารวจและหามกักกันขาวกฎหมายวาดวยการควบคุมเครื่องอุปโภคบริโภคและ

ของอื่นๆ ในภาวะคับขัน กฎหมายวาดวยการสงออกไปนอกและการนําเขามาในราชอาณาจักรซ่ึงสินคา กฎหมายวาดวยแร 

กฎหมายเก่ียวกับยาเสพติด กฎหมายวาดวยคนเขาเมือง     หรือกฎหมายเก่ียวกับการประมง ใหเจาหนาที่ทหารเรือมีอํานาจ

สืบสวนและสอบสวนได และมีอํานาจทําการหรือ ส่ังใหทําการเฉพาะหนาเทาท่ีจําเปนตอไปนี้ 

 (1)    ตรวจคน และบังคับผูควบคุมเรือและคนประจําเรือใหร้ือ หรือขนส่ิงของในเรือเพื่อการตรวจคน 

 (2)  จับเรือและบังคับผูควบคุมเรือและคนประจําเรือใหพวงเรือ หรือใหทําการอื่นเพื่อใหเรือนั้นไปยังที่ซึ่งสะดวกแก

การตรวจคน การสอบสวน หรือการดําเนินคดี 

 (3)  ยึดเรือที่จับไวจนกวาจะมีคําส่ังเด็ดขาดไมฟองผูตองหา หรือจนกวาศาลจะมีคําส่ังเปนอยางอื่นในกรณีที่ฟอง

ผูตองหา 

 (4) จับและควบคุมผูตองหาวากระทําความผิดไวไดไมเกินเจ็ดวัน เม่ือพนกําหนดตองปลอยหรือสงตัวใหพนักงาน

สอบสวนพรอมดวยสํานวนการสอบสวนเทาที่ทําไว” 

เคร่ืองอุปโภคบริโภคและของอ่ืนๆ ในภาวะคับขัน กฎหมายวาดวยการสงออกไปนอกและการนําเขามาใน

ราชอาณาจักรซ่ึงสินคา กฎหมายวาดวยแร กฎหมายเกี่ยวกบัยาเสพติด กฎหมายวาดวยคน  เขาเมือง หรือ

กฎหมายเกีย่วกับการประมง ซึ่งกฎหมายเหลานี้ปจจุบนัไดแก 

-  พระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองอุปโภคบริโภคและของอ่ืนๆ       ในภาวะคับขัน 

 พ.ศ.2488 
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   -  พระราชบัญญัติสํารวจและหามกักกันขาว พ.ศ.2489 

       - พระราชบญัญัติวาดวยการสงออกและการนาํเขามาในราชอาณาจักรซ่ึงสนิคา 

 พ.ศ. 2522 

   -  พระราชบัญญัติแร พ.ศ.2510 

   -  พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ.2522 

   -  พระราชบญัญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท พ.ศ.2518 

   -  พระราชบัญญัติปองกันการใชสารระเหย พ.ศ.2533 

   -  พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผูกระทําผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

 พ.ศ. 2534 

   -  พระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ.2522 

   -  พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ.2490 

   -  พระราชบัญญัติวาดวยสิทธิการประมงในเขตประมงไทย พ.ศ.2482 

  ขอจํากัดดังกลาวทําใหเมื่อมีการกระทําความผิดในทะเลเกี่ยวกับฐานอ่ืนๆ เชน ฐานลักลอบนําอาวุธ 

เคร่ืองกระสุน วัตถุระเบิด เขามาหรือมีไวในครอบครองบนเรือตางชาติ การทาํน้าํมันหกหรือปลอยน้ํามัน 

ตลอดจนของเสียลงในทะเล การกระทาํความผิดฐานลักลอบเลนการพนันบนเรือ การใชเรือหรือดัดแปลงเรือ 

การลักลอบงมวัตถุโบราณที่มีคุณคาทางประวัติศาสตรและโบราณคดีในทะเล การลักลอบสํารวจวิจยั

วิทยาศาสตรทางทะเลและอ่ืนๆ รวมทัง้การกระทาํความผิดที่มีโทษอาญาตามกฎหมายอ่ืนๆ เจาหนาทีท่หารเรือ

ไมอาจนาํหลักเกณฑของกฎหมายดังกลาวใชตรวจคน จับกุม ผูกระทําผิดได แมวาความผิดบางลักษณะจะมี

กฎหมายที่บญัญัติใหเจาหนาที่ทหารเรือมีอํานาจ แตกฎหมายเหลานั้นก็กระจัดกระจายแยกกนัอยูในกฎหมาย

อ่ืนๆหลายฉบับดังไดกลาวไวในบทที่ 3 ซึ่งแตละฉบับกําหนดอํานาจหนาที่ไวแตกตางกับพระราช บัญญัติให

อํานาจทหารเรือปราบปรามการกระทําความผิดบางอยางทางทะเล ทั้งในเร่ืองตัวบุคคลขอบเขตการดําเนนิการ 

กฎหมายบางฉบับก็มิไดใหอํานาจเจาหนาทีท่หารเรือไวโดยตรง เพียงแตมอบหมายใหหนวยงานที่มีหนาที่

โดยตรงตามกฎหมายเหลานั้น แตงต้ังเจาหนาทีท่หารเรือเปนเจาหนาที่ผูมีอํานาจอีกตอหนึง่ เชน ตาม

พระราชบัญญัติศุลกากร ใหอธิบดีกรมศุลกากรมีอํานาจแตงต้ังเจาหนาทีท่หารเรือ เปนผูมีอํานาจเชนเดียวกับ

เจาพนักงานศุลกากร หรือพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย ใหอธิบดีกรมเจาทาแตงต้ังเจาหนา

ทหารเรือเปนเจาหนาที่ตามกฎหมายได ทําใหเกิดความยุงยากสับสนแกเจาหนาทีท่หารเรือเปนอันมาก ที่ผาน

มากองทพัเรือไดตรวจพบ วามีการกระทาํความผิดในรูปแบบตางๆ อันเปนความผิดฐานอ่ืนๆ นอกเหนือจากที่

กําหนดไวในกฎหมายใหอํานาจทหารเรือดังกลาวเพิม่ข้ึนเปนลําดับ ดังนัน้หากตองการใหการปราบปรามการ

กระทําความผิดที่เกิดข้ึนในทะเลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สามารถรักษาผลประโยชนและความม่ันคงของ
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ชาติไดอยางเต็มที ่  ควรจะตองมีการแกไขบทบัญญัติใหเจาหนาทีท่หารเรือมีอํานาจครอบคลมุไปถึงในสวนที่

เกี่ยวกับฐานความผิดอ่ืนที่เกดิข้ึนในทะเล และเปนความผิดตามกฎหมายตางๆ ทีม่ีโทษทางอาญาดวย 

 
 1.2 การบังคับใชกฎหมาย 
 ปจจุบันกฎหมายระหวางประเทศ3 กําหนดพื้นที่ทางทะเลออกเปนสวนๆ ประกอบ ดวยเขต

นานน้าํภายใน (Internal Waters) ทะเลอาณาเขต (Territorial Sea) เขตตอเนื่อง (Contiguous Zone) เขต

เศรษฐกิจจําเพาะ (Exclusive Economic Zone) เขตไหลทวีป (Continental   Shelf)    และเขตทะเลหลวง  

(High Seas)    ซึ่งแตละเขตกําหนดสิทธิหนาที่ของ รัฐไวแตกตางกนั4   เขตที่รัฐมีอํานาจอธิปไตยโดยสมบูรณใน

การออกกฎหมายบังคับใชกับการกระ ทาํความผิดที่เกิดข้ึนดังเชนดินแดนซึ่งถือเปนราชอาณาจักรของรัฐ  

ไดแก  เขตนานน้าํภายใน และทะเลอาณาเขต สวนเขตอ่ืนๆ นอกเหนอืจากที่กลาวรัฐมีสิทธิอธิปไตยและหนาที่

ลดหล่ันไปตาม ลําดับ พระราชบัญญัติใหอํานาจทหารเรือปราบปรามการกระทําความผิดบางอยางทางทะเล 

พ.ศ.2490 และที่แกไขเพิ่มเติม บัญญัติเขตพื้นทีท่ี่มกีารกระทําความผดิซึ่งอยูภายใตการใชบังคับของกฎหมาย

ไวในมาตรา 4 เมื่อมีการกระทําหรือมีเหตุอันควรสงสัย  วามกีารกระทาํความผิดทางทะเลทางลําน้าํ  ซึ่งติดตอ

กับตางประเทศหรือทางลําน้าํซ่ึงออกไปสูทะเลได โดยมิไดใหความหมายหรือจํากัดความของคําวา “ทะเล”  ทํา

ใหมีปญหาวากรณีที่มีการกระทํา  หรือมีเหตุอันควรสงสัยวาจะม ี

 

  
 3อนุสัญญากรุงเจนีวา  ค.ศ. 1958    วาดวยทะเลอาณาเขต  และเขตตอเนื่อง,   วาดวยการอนุรักษทรัพยากรที่มี

ชีวิตในทะเลหลวง,   วาดวยไหลทวีป,    วาดวยทะเลหลวง      และอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล  ค.ศ. 1982  
4รายละเอียดปรากฏในบทที่ 2. 

การกระทําความผิดกฎหมายของประเทศไทยเกิดข้ึนในพื้นที่ทางทะเล ในสวนที่กฎหมายระหวางประเทศ

กําหนดไวดังกลาวแลวนั้น เจาหนาทีท่หารเรือจะสามารถใชอํานาจตามกฎหมายนี้ไดหรือ ไม ที่ผานมาจากการ

ลาดตระเวนตรวจการณของเจาหนาทีท่หารเรือพบวามกีารกระทาํความผิดเกิดข้ึนในพื้นที่เขตตอเนือ่ง และเขต

เศรษฐกิจจําเพาะของประเทศไทย ซึ่งเปนเขตที่อยูถัดออกไปจากทะเลอาณาเขตมากข้ึน โดยเฉพาะการลักลอบ

จําหนายน้าํมนัเถื่อน เมื่อพระราชบัญญัติใหอํานาจทหารเรือไมไดบัญญัติแยกแยะพืน้ทีท่างทะเลใหชัดแจง ทาํ

ใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติเกิดความลังเลใจในการใชอํานาจเขาตรวจคนจับกุมและอาจมีปญหาถูกฟองรอง

ดําเนนิคดีได ปญหานี้เปนเร่ืองของการที่กฎหมายภายในของประเทศไทยยังไมไดมีการปรับปรุงแกไข ให

สอดคลองกับหลักของกฎหมายระหวางประเทศวาดวยกฎหมายทะเล เปนปญหาเกีย่วกับกฎหมายภายใน 

สําหรับ ประเทศไทย อันเปนผลมาจากการทีข่อบเขตการบังคับใชกฎหมายไทยยังจาํกดัอยูเพียงในราช 
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อาณาจักรซ่ึงอยูเฉพาะทะเลอาณาเขต (Territorial Sea) เทานัน้ ในขณะที่สิทธิและหนาที่ของไทยตาม

กฎหมายระหวางประเทศหรือกฎหมายทะเล  ในฐานะรัฐชายฝงไดขยายออกไปถึงอาณาเขตทางทะเล 

นอกเหนือจากเขตดังกลาวเชน ในเขตตอเนื่อง เขตเศรษฐกิจจําเพาะ และเขตไหลทวีปดวย ดังนั้นหากจะให

ประเทศไทยสามารถใชสิทธ ิ และปฏิบัติตามหนาทีต่ามกฎหมายระหวางประเทศและกฎหมายทะเลในเขต

ตางๆ ที่เลยออกไปจากทะเลอาณาเขตดังกลาวแลว จาํเปนที่จะตองแกไขกฎหมายที่มีใชบงัคับอยูใหสอดคลอง

กัน ซึ่งการแกไขวิธีที่ทาํไดสะดวกและรวดเร็ว           ก็ดวยการแกไขและปรับปรุงคําจํากัดความ หรือใหคํา

จํากัดความถงึขอบเขตพื้นทีท่ี่มีความผิดเกดิข้ึนนั้นขยายรวมไปถึงเขตทางทะเลตางๆ เหลานัน้ดวย ซึง่นอกจาก

พระราชบัญญัติใหอํานาจทหารเรือปราบปรามการกระทําความผิดบางอยางทางทะเล พ.ศ.2490 ฉบับนี้แลวยัง

มีกฎหมายอีกหลายฉบับที่บญัญัติถึงการกระทําความผิดซึ่งเกิดข้ึนในทะเล แตยงัไมไดมีการแกไขปรับปรุงให

ชัดเจน  ใหสามารถลงโทษผูกระทําผิดที่เกดิข้ึนในเขตดังกลาวได ปจจุบันทาํใหเกิดปญหาเร่ืองการนํากฎหมาย

เหลานั้นมาลงโทษผูกระทาํผิด    วาจะสามารถทาํไดหรือไม 

 ปญหาลักษณะดังกลาวเคยเกิดข้ึนเมื่อวนัที่ 4 กุมภาพนัธ 2535 ขณะที่มีเรือตางชาติ                 จด

ทะเบียนในปานามาและชักธงของปานามา ชื่อ ออสเตรเลียไทด (Australia Tide) เปนเรือเดินสมทุรขนาดใหญ

ระวางขับน้ํา 600 ตัน ของบริษัทไดววิง่คอนสตรัคชั่น ประเทศออสเตรเลียและฮองกง ลูกเรือประมาณ 40 คน 

เขามาลักลอบงมหาสมบัติทีม่ีคุณคาทางประวัติศาสตรและทางโบราณคดีที่บรรทุกอยูในเรือสําเภาโบราณจม

อยูในอาวไทยหางจากฝงทะเลของไทย ไปทางทิศใตของสัตหีบ ประมาณ 60 ไมลทะเล อยูในเขตเศรษฐกจิ

จําเพาะของไทย หนวยสงครามพิเศษทางเรือของกองทพัเรือ (นสร.หรือมนุษยกบ) ตรวจพบจงึไดประสานกับ

ตํารวจน้าํ กรมศิลปากรและ กระทรวงการตางประเทศ เพื่อตรวจสอบเกี่ยวกับกฎหมาย จากนัน้ในวันที่ 6 

กุมภาพนัธ 2535 ไดเขาลอมจับเรือ Australia Tide และลูกเรือไว เจาของเรือยอมคืนโบราณวัตถุให มีการหารือ

กับหนวยงานที่เกี่ยวของ ในเร่ืองของกฎหมายที่จะใชอางสิทธิ และลงโทษลูกเรือและเจาของเรือพบ ปญหาวา

ไมมีกฎหมายภายในของประเทศไทยที่บญัญัติไวอยางชัดเจน มีแตเพียงพระราชบัญญัติโบราณสถาน 

โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพธิภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ.2504 ซึ่งก็มิไดบญัญัติครอบคลุมไปถึงกรณีการ

ลักลอบขุดคนหรืองมโบราณวัตถ ุศิลปวัตถ ุในเขตดังกลาว จงึตองปลอยตัวลูกเรือและเรือไปยึดไวแตของกลาง5 

ตอมาภายหลัง จงึไดมีการแกไขพระราชบัญญัติโบราณ สถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพพิิธภัณฑสถาน

แหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.25356 ใหครอบคลุม ไปถึงกรณีของโบราณวัตถุ หรือศิลปวัตถุที่ฝงหรือซอนหรือ

ทอดทิง้ไวในราชอาณาจักร หรือในบริเวณเขตเศรษฐกิจจําเพาะดวย แตก็ยังมิไดมกีารแกไขพระราชบัญญัติให

อํานาจทหารเรือปราบ ปรามการกระทาํความผิดบางอยางทางทะเล พ.ศ.2490 ใหชัดเจนสอดคลองกันแต

อยางใด นอก จากนัน้ยงัมกีรณีเรือประมงไตหวัน 3 ลํา เขามาลักลอบจับปลาในเขตเศรษฐกิจจําเพาะของไทย

หางจากเกาะภูเก็ตประมาณ 50 ไมลทะเล เจาหนาที่ทหารเรือไดเขาจับกุมและสงพนักงานสอบ สวนซ่ึงเปน
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ตํารวจพนักงานสอบสวนมีความเหน็ส่ังฟองถึงพนักงานอัยการ พนักงานอัยการมีความ เหน็แยกเปนสองฝาย 

ฝายหนึง่เหน็วาไมอาจสัง่ฟองไดเพราะไมมกีฎหมายภายในรองรับ แตอีกฝายหนึง่เหน็วากระทําได เพราะเปน

การใชสิทธิของรัฐตามหลักของกฎหมายระหวางประเทศกฎ หมายวาดวยทะเล7 ในที่สุดมกีารสัง่ฟองตอศาล

ชั้นตน ศาลมคํีาพิพากษาวาจําเลยมีความผิดตาม พระราชบัญญัติวาดวยสิทธิการประมงในเขตการประมงไทย      

พุทธศักราช 2482 และใหลงโทษ8  

 
   
 5จตุรนต  ถิระวัฒน,   เรื่องเดียวกัน,  หนา  222-232. 
  6พระราชบัญญัติโบราณสถาน   โบราณวัตถุ   ศิลปวัตถุ   และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ. 2504  ( แกไข

เพิ่มเติม  พ.ศ. 2535)   ราชกิจจานุเบกษา.  เลมที่ 109  ตอนที่ 38.  5 เมษายน  2535 หนา  12. 
 7สมิต   ธรรมเช้ือ.  “หลักกฎหมายระหวางประเทศ  กฎหมายไทย  และปญหาของไทยที่เก่ียวของกับไหลทวีป 

และเขตเศรษฐกิจจําเพาะ ในเร่ืองสิทธิอธิปไตยเหนือทรัพยากรที่มีชีวิต.” เอกสารประกอบการสัมมนา เร่ือง กฎหมายทะเลใหม

กับอนาคตเศรษฐกิจไทย ,  2538,  หนา  80. 
 8คําพิพากษา ศาลจังหวัดภูเก็ต ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2531  คดีหมายเลขดําที่ 1641/2531 คดีหมายเลขแดงที่ 

1590/2531  

จําเลยอุทธรณวาคําพิพากษาของศาลชั้นตนไมชอบดวยกฎหมาย เพราะกฎหมายดัง กลาวมิไดกําหนดไวอยาง

ชัดเจนวาการกระทําความผิดในเขตดังกลาว เปนความผิดและมีบทลง โทษไว  แตตอมามีการเจรจาไกลเกล่ีย

ใหยุติเร่ือง  จึงไมมีแนวคําพิพากษาของศาลอุทธรณหรือศาลฎีกา ทําใหยังไมมีบรรทัดฐานวาหากมีการกระทํา

ผิดในทํานองนี้ในเขตดังกลาวเกิดข้ึน จะสามารถใชกฎหมายดังกลาวลงโทษไดอยางไรหรือไม ปญหาของการ

นํากฎหมายดังกลาวมาลงโทษผูกระทําผิดที่กระทําในเขตเศรษฐกิจจําเพาะที่เกิดข้ึนสวนหนึ่งเปนเพราะตัว

พระราชบัญญัติวาดวยสิทธิการประมงในเขตการประมงไทย พ.ศ.2482 เองที่บัญญัติวา “เขตการประมงไทย” 

ที่หามเรือที่มีสัญชาติตางประเทศหรือเรือของคนตางดาวเขามาทําการประมงนั้น หมายถึงบริเวณเขตนานน้ํา

ของไทยหรือเขตนานน้ําอ่ืนใดที่ประเทศไทยใชอยู หรือมีสิทธิที่จะใชไปในการจับสัตวน้ํา ตามกฎหมายทองถิ่น

หรือธรรมเนียมประเพณี9 ซึ่งมีความหมายในทํานองเดียวกับพื้นที่ที่มีการกระทําผิดตามมาตรา 4 ของ

พระราชบัญญัติใหอํานาจทหารเรือปราบปรามการกระทําความผิดบางอยาง ทางทะเล พ.ศ.2490 บัญญัติไว 

ทําใหขาดความชัดเจนและเกิดปญหาการตีความ  อยางไรก็ตาม ปจจุบันกระทรวงเกษตรและสหกรณกําลัง

เสนอขอแกไขคํานิยามของเขตการประมงไทยใหมใหชัดเจนใหครอบคลุมถึงเขตเศรษฐกิจจําเพาะดวย10 ดังนั้น

ในสวนของพระราชบัญญัติใหอํานาจทหารเรือปราบปรามการกระทําความผิดบางอยางทางทะเล พ.ศ.2490 
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จึงควรจะไดมีการแกไขปรับปรุงใหมีลักษณะเชนเดียวกัน เพื่อใหเกิดความชัดเจน และแกไขปญหาตางๆ 

ดังกลาวขางตน 
 

 1.3 เจาหนาที่ผูมอํีานาจปฏิบติัตามกฎหมาย 
 เจาหนาทีท่หารเรือผูมีอํานาจปฏิบัติ ตามพระราชบัญญัติใหอํานาจทหารเรือปราบปรามการ

กระทําความผิดบางอยางทางทะเล  พ.ศ.2490  และที่แกไขเพิ่มเติมในปจจุบันนั้นไดแกเจาหนาที่ดังตอไปนี้ 11  

       
 9มาตรา 4 ของพระราชบัญญัติ  
 10จตุรนต  ถิระวัฒน.  เรื่องเดียวกัน, หนา 49. 

 11มาตรา 3 ของพระราชบัญญัติใหคําจํากัดความของคําวา “เจาหนาที่ทหารเรือ” หมายถึง              นายทหารเรือ

ประจําการชั้นสัญญาบัตรซึ่งดํารงตําแหนง ผูบังคับการเรือ ผูบังคับหมูเรือ ผูบังคับหมวดเรือ                ผูบังคับกองเรือ รวมทั้ง

ตําแหนงอื่นที่ผูบัญชาการทหารเรือไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาใหเทียบเทากับตํา แหนงที่กลาวแลว และนายทหารเรือ

ประจําการชั้นสัญญาบัตรที่ผูบัญชาการทหารเรือไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา  แตงต้ังขึ้นโดยเฉพาะ  

 -ศิริวัฒน ธนะเพทย, นาวาเอก. พระราชบัญญัติใหอํานาจทหารเรือปราบปรามการกระทําความ ผิด

บางอยางทางทะเล  พ.ศ.2490.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพกรมสารบรรณทหารเรือ, 2535, หนา 5-7. 
  1.3.1 นายทหารเรือประจําการช้ันสัญญาบัตรซึ่งดํารงตําแหนง ผูบังคับการเรือผูบังคับหมู

เรือ ผูบังคับหมวดเรือ และผูบังคับกองเรือ 

 1.3.2 นายทหารเรือประจําการช้ันสัญญาบัตรซึ่งดํารงตําแหนงอ่ืนที่ผูบัญชาการทหารเรือได

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาใหเทียบเทากับตําแหนงตามขอ 1.3.112 

 1.3.3 นายทหารเรือประจําการช้ันสัญญาบัตร ที่ผูบัญชาการทหารเรือไดประกาศในราช

กิจจานุเบกษาแตงต้ังข้ึนโดยเฉพาะ13  

 การกําหนดตัวเจาหนาทีท่หารเรือวาตองเปนนายทหารเรือช้ันสัญญาบัตร ซึ่งดํารงตําแหนง

ตามที่ระบุและหรือตามที่ผูบัญชาการทหารเรือออกประกาศดังกลาว เปนขอบกพรองซึ่งกลายเปนขอจํากัด การ

ใชอํานาจของเจาหนาทีท่หารเรือในการทาํหนาที่ปองกนัและปราบปรามการกระทําความผิดที่สําคัญ  2 

ประการใหญๆ  ดังนี ้

 ประการแรก เปนการกาํหนดตัวเจาหนาที่ทหารเรือ โดยตําแหนงอันเปนคุณ สมบัติเฉพาะตัว

มิใชกําหนดคุณสมบัติทั่วไปในฐานะที่เปนทหารเรือ ปจจุบนักองทพัเรือมกีารกําหนดอัตราตําแหนงตางๆ 

จํานวนมาก การกําหนดโดยยึดถือตําแหนงใหเปนผูมีอํานาจทําใหเกิดความยุงยากสับสนวาผูดํารงตําแหนง

ใดบางเปนผูมอํีานาจและเปนภาระใหผูบญัชาการทหารเรือตองคอยปรับแกประกาศกองทัพเรือ ประกาศ

กําหนดตําแหนงเทียบเทาในราชกิจจานุเบกษาเปนกรณีๆ ไปอยูเร่ือยๆ นอกจากนัน้ ในทางปฏิบัติตําแหนงที่
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เปนผูทีม่ีหนาที่เกี่ยวของโดยตรงในการปราบปรามผูกระทําผิดก็จะมีเพียงไมกี่ตําแหนงเทานั้น เชน ผูบังคับการ

เรือ ผูบังคับหมูเรือ                ผูบังคับหมวดเรือ ผูบังคับกองเรือหรือผูบัญชาการกองเรือภาค เปนตน สวน

ตําแหนงอ่ืนๆ แม            ผูบัญชาการทหาร เรือจะประกาศใหเทียบเทา    ความจริงก็มิไดเปนผูทีม่ีหนาที่ในการ

บังคับบัญชา 
       

 12 ,13 ผูบัญชาการทหารเรือไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา ใหนายทหารเรือผูดํารงตําแหนงผูบังคับการกองบิน

ทหารเรือ กองเรือยุทธการ (ผบ.กบร.กร.), ผูบัญชาการหนวยบัญชาการนาวิกโยธิน (ผบ.นย.),                    ผูบัญชาการหนวย

ตอสูอากาศยานและรักษาฝง (ผบ.สอ.รฝ.), ผูบัญชาการโรงเรียนนายเรือ (ผบ.รร.นร.),                  ผูบัญชาการโรงเรียนชุมพล

ทหารเรือ (ผบ.รร.ชุมพลทหารเรือ), นักบินของกองทัพเรือที่เปนนายทหารชั้นสัญญาบัตร, ตนเรือ, ตนหน, สร่ังเรือมีตําแหนง

เทียบเทากับผูดํารงตําแหนงตามขอ 1.3.1 และเปนเจาหนาที่ทหารเรือมีอํานาจตามกฎหมายนี้ รายละเอียดปรากฏตาม

ประกาศกองทัพเรือ เร่ือง เทียบตําแหนงเจาหนาที่ทหารเรือ ฉบับ ลงวันที่16 ธันวาคม 2490, (ฉบับที่ 2-3) ลงวันที่ 28 

กรกฎาคม 2491 และ ลงวันที่ 29 เมษายน 2492 ตามลําดับ, (ฉบับที่ 4) เร่ือง เพิ่มเติมเทียบตําแหนงเจาหนาที่ทหารเรือ ลง

วันที่ 18 พฤษภาคม 2493 และประกาศกองทัพเรือ     เร่ือง แตงต้ังเจาหนาที่ทหารเรือตามพระราชบัญญัติใหอํานาจทหารเรือ

ปราบ ปรามการกระทําความผิดบาง อยางทางทะเล พ.ศ.2490 ลงวันที่ 5 เมษายน 2524 

กําลังพลในสวนที่มีหนาที่ลาดตระเวนตรวจตรา หรือปฏิบัติการในทะเลโดยตรง14 ทําใหจํานวนผูมีอํานาจหนาที่

ปฏิบัติการจริงมีเพียงไมกี่ตําแหนง ทั้งที่ยังมีนายทหารเรือประจําการทั้งช้ันสัญญาบัตรและช้ันประทวนอ่ืนๆ ที่

มิไดดํารงตําแหนงดังกลาว แตเปนผูมีหนาที่ตองปฏิบัติโดยตรงกลับไมใชหรือ ไมอาจเปนเจาหนาที่ทหารเรือ

ตามกฎหมาย จึงไมมีอํานาจที่จะตรวจคน จับกุม หรือปราบปรามผูกระทําผิดได แมจะพบเห็นการกระทํา

ความผิดซึ่งหนาก็ตาม 

 ประการที่สอง ในกองทพัเรือนอกจากมตํีาแหนงอัตราตางๆ จํานวนมากดังกลาวแลว แตละ

ตําแหนงมีการบรรจุขาราชการทหารเรือที่เปนทัง้นายทหารช้ันประทวนและช้ันสัญญาบัตรเขาดํารงตําแหนงไป

ตามคุณวุฒิและความเหมาะสม โดยกําลังพลสวนใหญประมาณ 2 ใน 3     เปนขาราชการชัน้ประทวนที่มี

หนาที่ปฏิบัติงานทั่วไปทั้งบนบก ตามปกติและปฏิบัติงานในเรือลาดตระเวนหรือเรือรบ ซึ่งมีภารกิจหนาที่ออก

ตรวจตรารักษาอํานาจอธิปไตยของชาติและคุมครองผลประโยชนของชาติ รวมทั้งปราบปรามการกระทํา

ความผิดทีเ่กิดข้ึนทางทะเล โดยนายทหาร              ชัน้ประทวนจะมีชั้นยศตามลําดับเร่ิมต้ังแต พลทหารกอง

ประจําการ จาตรี จาโท จาเอก พันจาตรี  พันจาโท พนัจาเอก สวนนายทหารชัน้สัญญาบัตรชั้นยศเร่ิมจาก วาที่

เรือตรี เรือตรี เรือโท เรือเอก นาวาตรี นาวาโท นาวาเอก พลเรือตรี พลเรือโท พลเรือเอก15 การที่กฎหมาย

กําหนดเงื่อนไขใหเจาหนาทีท่หารเรือผูมีอํานาจตามกฎหมาย ตองเปนเฉพาะขาราชการทหารเรือช้ันสัญญา

บัตรซ่ึงมีตําแหนงตามที่กาํหนดเทานั้น จึงเปนการจํากัดจํานวนผูมอํีานาจปฏิบัติตามกฎหมายมากเกินไป ไม

สอดคลองกับกําลังพลสวนที่เปนผูมีหนาที่ตองปฏิบัติงานตามความเปนจริง แมวาจะใหอํานาจผูบัญชาการ
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ทหารเรือออกประกาศเทยีบเทาตําแหนง ตามทีก่ฎหมายบัญญัติไดก็ตาม การ            ประกาศก็ตองกําหนด

เฉพาะนายทหารช้ันสัญญาบัตรซ่ึงมีอยูจํานวนนอยอยูแลว และยังไมไดเปนผูดํารงตําแหนงซึง่มหีนาที่

รับผิดชอบหรือควบคุมบังคับบัญชากําลังพลที่มหีนาที่ปฏิบัติงานจริงในเรือจึงแกปญหาไมได นอกจากนัน้ใน

การปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาทีท่หารเรือตองมีการเขาตรวจคน จับกุม ผูกระทาํผิด ตลอดจนยึดเรือ หรือของ

กลางอ่ืนๆ ในทางปฏิบัติยอมเปนการยากลําบาก    ที่จะใหผูที่เปนเจาหนาที่ทหารเรือผูมีอํานาจตามทีก่ฎหมาย

บัญญัติ ซึ่งหมายถึงเฉพาะนายทหาร  ชัน้สัญญาบัตรที่มีตําแหนงที่ระบุ  และที่ผูบญัชาการทหารเรือประกาศไว

ลงมือกระทําเอง    ดังนัน้  

 

  
 14ตัวอยางเชน ตําแหนงผูบัญชาการโรงเรียนนายเรือ ผูบังคับการโรงเรียนชุมพลทหารเรือ, นักบินของกองทัพเรือ 

เหลานี้มิไดเปนผูปฏิบัติหนาที่เก่ียวของโดยตรงกับการปราบปรามหรือใชอํานาจ ตามกฎหมาย  หรือเปนผูมีอํานาจบังคับ

บัญชากําลังพลท่ีเก่ียวของกับการปราบปรามผูกระทําผิดทางทะเลโดยตรงแตอยางใด 
 15ขอบังคับกองทัพเรือ   

ผูปฏิบัติการจริงๆ จึงเปนเจาหนาทีห่รือขาราชการทหารเรือระดับช้ันประทวน ซึง่มีชัน้ยศดังกลาวเปนผูกระทํา

ในขณะที่มิไดมีบทบัญญัติใหเปนเจาหนาที่ผูมีอํานาจ จงึยอมเปนการเส่ียงตอการถกูฟองรองดําเนินคดี วามิได

มีอํานาจหนาที่ในการดําเนนิการ แมวาจะมีการตีความกนัวาเจาหนาที่ชั้นประทวนเหลานัน้สามารถทาํหนาที่

หรือใชอํานาจไดในฐานะเปนผูชวยเหลือเจาพนักงาน โดยการส่ังการของนายทหารเรือช้ันสัญญาบัตร ผูมี

หนาที่และเปนเจาหนาที่ทหารเรือตามกฎหมายโดยอาศัยอํานาจตามประมวลกฎหมายอาญากต็าม ก็ยงัมี

ปญหาและไมแนวาหากมีคดีเกิดข้ึนจริง ศาลจะมีคําพิพากษาช้ีขาดไปอยางไร ปจจุบันยงัมิไดมีคําพิพากษา

ของศาลฎีกายืนยนัหรือรับรองการเขาทําหนาที่ดังกลาว ตามกฎหมายใหอํานาจเจาหนาทีท่หารเรือปราบปราม

การกระทําความ ผิดทางทะเล ดังนัน้ หากจะใหการปองกนัและปราบปรามเปนไปอยางมปีระสิทธิภาพ

สอดคลองกับเจาหนาทีห่รือขาราชการทหารเรือ ซึ่งเปนผูมีหนาที่และตําแหนงในการปฏิบัติงานจริง ก็ควรตอง

ปรับปรุงแกไขบทบัญญัติในสวนนี้เสียใหชดัเจน 
 

 1.4 ขอบเขตอํานาจหนาที่ของเจาหนาที่ผูมอํีานาจตามกฎหมาย 
   อํานาจหนาทีข่องเจาหนาทีท่หารเรือ ตามพระราชบัญญัติใหอํานาจทหารเรือปราบปรามการ

กระทําความผิดบางอยางทางทะเล พ.ศ.2490 และที่แกไขเพิ่มเติม มีดังนี้16  
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    - มีอํานาจสืบสวนและสอบสวน เมื่อปรากฏวามกีารกระทําหรือมีเหตุอันควรสงสัยวามีการ

กระทําความผิดตามกฎหมายดังกลาว ซึง่เกิดข้ึนทางทะเล ทางลําน้าํ ซึ่งติดตอกับตางประเทศหรือทางลาํน้าํ   

ซึ่งออกไปสูทะเลได 

- มีอํานาจทําการ หรือส่ังใหทาํการเฉพาะหนาเทาที่จําเปน ในการตรวจคนและบังคับ ผู

ควบคุมเรือ คนประจําเรือใหร้ือ หรือขนส่ิงของในเรือเพือ่การตรวจคน จับเรือ และบังคับ               ผูควบคุมเรือ 

คนประจําเรือใหพวงเรือหรือใหทําการอ่ืน เพื่อใหเรือนัน้ไปยังที่ซึง่สะดวกแกการตรวจคน การสอบสวนหรือการ

ดําเนนิคดี ยึดเรือที่จับไว จนกวาจะมีคําส่ังเด็ดขาดไมฟองผูตองหา             หรือจนกวาศาลจะมีคําส่ังเปน

อยางอ่ืนในกรณีที่ฟองผูตองหา จับและควบคุมผูตองหาไวไดไมเกิน 7 วัน  เมื่อพนกําหนดตองปลอยหรือสงตัว

ใหพนักงานสอบสวนพรอมสํานวนสอบสวนเทาทีท่ําไว 

 - มีอํานาจสั่งและบังคับใหผูควบคุมเรือ คนประจําเรือที่ใช หรือสงสัยวาใชในการกระทํา

ความผิด  หรือที่ความผิดเกดิข้ึนหรือสงสัยวาเกิดข้ึนหยดุเรือ  หรือนาํเรือไปยังที่ใดทีห่นึง่   

 

  
 16มาตรา  4,  5,  6,  7  ของพระราชบัญญัติใหอํานาจทหารเรือปราบปรามการกระทํา 

ความผิดบางอยางทางทะเล  พ.ศ. 2490   และท่ีแกไขเพิ่มเติม 

ถาไมปฏิบัติตามมีอํานาจดําเนนิการใดๆ เพื่อบังคับใหปฏิบัติตาม หรือเพื่อนาํเรือไป หรือเพื่อปองกนัการ

หลบหน ี

- มีอํานาจเชนเดียวกับพนกังานฝายปกครองหรือตํารวจช้ันผูใหญ ตามความในประมวล

กฎหมายวิธพีจิารณาความอาญา 

 - ในกรณีที่เปนผูทําการสอบสวนเจาหนาทีท่หารเรือมีอํานาจและหนาที่ เชน เดียวกับ

พนักงานสอบสวน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

เห็นไดวาอํานาจหนาที่ในการปองกันและปราบปรามการกระทําผิด  ตามพระราช บัญญัติให

อํานาจทหารเรือปราบปรามการกระทําความผิดบางอยางทางทะเล พ.ศ.2490  และ              ที่แกไขเพิ่มเติม 

ดังกลาวขางตนนั้น มีลักษณะเหมือนกับอํานาจของพนักงานฝายปกครอง  หรือ ตํารวจ ตามประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาความอาญา  ตางกันตรงที่กําหนดขอจํากัดใหมีอํานาจดําเนินการไดเฉพาะกรณีที่มีการกระทํา

ความผิดเกิดข้ึนทางทะเลและเปนความผิดตามที่กฎหมายนี้ระบุเทานั้น   อยางไรก็ตามอํานาจหนาที่ของ

เจาหนาที่ทหารเรือที่บัญญัติไว  ยังมีขอจํากัดที่กอใหเกิดผลกระทบตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่ของ

ทหารเรือในเร่ืองที่สําคัญดังนี้ 
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 1.4.1 การตรวจคนเรือ บังคับ จับยึดเรือและหรือคนประจําเรือ ปจจุบัน              รัฐธรรมนญู

แหงราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช 2540 ไดบัญญัติหามเขาตรวจคนในที่รโหฐาน    เวนแตมีคําส่ังหรือหมาย

ศาลหรือมีเหตุใหคนไดโดยไมตองมีคําส่ังหรือหมายศาล ตามที่กฎหมายบัญญัติและหามจับ คุมขังบุคคลใด 

เวนแตมีคําส่ังหรือหมายศาล หรือผูนัน้กระทําความผิดซึ่งหนา หรือมเีหตุจําเปนอยางอ่ืนใหจับไดโดยไมมีหมาย

ตามทีก่ฎหมายบัญญัติ17 บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกลาว ทําใหมีปญหาในการใชอํานาจเขาตรวจคน 

บังคับผูควบคุมเรือ คนประจําเรือใหร้ือหรือ คนส่ิงของในเรือ การจับเรือ บังคับคนประจําเรือ ยดึเรือไว กรณีที่

มิใชพบเห็นการทําความผิดซึง่หนา ตามพระราชบัญญัติใหอํานาจทหารเรือปราบปรามการกระทําความผิด

บางอยางทางทะเล พ.ศ.2490 และที่แกไขเพิ่มเติมเมื่อป พ.ศ.2534 จะสามารถกระทําไดเลยโดยไมจําเปน ตอง

มีหมายหรือคําส่ังศาลหรือไม    และการตรวจคนเรือนัน้   ถือเปนการตรวจคนที่รโหฐานหรือไม   
 

  

 17รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ราชกิจจานุเบกษา. เลมที่ 114 ตอนที่ 55 ก ลงวันที่ 11 

ตุลาคม 2540 มาตรา 237 “ในคดีอาญาการจับ และคุมขังบุคคลใด จะกระทํามิได เวนแตมีคําส่ังหรือหมายของศาล หรือผูนั้น

กระทําความผิดซึ่งหนา หรือมีเหตุจําเปนอยางอื่นใหจับได โดยไมมีหมายตามท่ีกฎหมายบัญญัติ” และ มาตรา 238 “ใน

คดีอาญา การคนในที่รโหฐานจะกระทํามิได เวนแตจะมีคําส่ังหรือหมายของศาล หรือมีเหตุใหคนได โดยไมตองมีคําส่ังหรือ

หมายของศาล ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ” 

ที่ผานมาเรือทีก่อปญหากระทําผิดสวนใหญมีทั้งที่เปนเรือขนาดเล็ก และเรือสินคาขนาดใหญที่มีระวางขับน้าํสูง

มาก มีหองสาํหรับเปนทีพ่กั หองเก็บสินคา เก็บส่ิงของหลายหองและมีลักษณะเปนหองเฉพาะที่พอจะถือวา

เปนที่รโหฐาน ทีเ่จาของไมตองการใหผูใดเขาไปโดยปราศจากการอนุญาต หรือยินยอมกอนการเขาตรวจคน

หองดังกลาวบนเรือ จงึอาจถือไดวาเปนการเขาตรวจคนที่รโหฐานที่ตองมหีมายหรือคําส่ังศาล หากไมมี

บทบัญญัติของกฎหมายใหชัดเจนใหเจาหนาทีท่หารเรือสามารถเขาดําเนนิการได อาจทาํใหถกูฟองรอง

ดําเนนิคดีฐานไมมีอํานาจตรวจคน แมวาตามรัฐธรรมนญูจะบัญญัติใหสามารถทําได โดยการขอหมายหรือ

คําส่ังของศาลกอนหรืออาศัยขอ ยกเวน ตามกฎหมายซึ่งปจจุบนัที่อาศัยเปนหลักอยูคือประมวลกฎหมาย วธิี

พิจารณาความอาญา มาตรา 92 สําหรับเร่ืองการตรวจคน สวนเร่ืองการจับ เปนไปตามมาตรา 7818 ก็ตาม กย็ัง

แกปญหา  

   
 18ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  

    มาตรา 92 “หามมิใหคนในที่รโหฐานโดยไมมีหมายคน เวนแตพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจเปนผูคน  และใน

กรณีตอไปนี้ 

    (1) เม่ือมีเสียงรองใหชวยมาจากขางในที่รโหฐาน 
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    (2) เม่ือปรากฏความผิดซ่ึงหนากําลังกระทําลงในที่รโหฐาน 

    (3) เม่ือบุคคลท่ีไดกระทําความผิดซ่ึงหนา   ขณะที่ถูกไลจับหนีเขาไปหรือมีเหตุอันแนนแฟนควรสง สัยวาไดเขาซุก

ซอนตัวอยูในท่ีรโหฐานนั้น  

    (4) เม่ือมีความสงสัยตามสมควรวาส่ิงของท่ีไดมาโดยกระทําผิดไดซอนหรืออยูในน้ัน ประกอบทั้งตองมีเหตุอัน

ควรเช่ือวาเนื่องจากการเน่ินชากวาจะเอาหมายคนมาได  ส่ิงของนั้นจะถูกโยกยายเสียกอน 

    (5) เม่ือท่ีรโหฐานน้ันผูจะตองถูกจับเปนเจาบานและการจับนั้นมีหมายจับหรือจับตามมาตรา 78 

     เม่ือพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญคนดวยตนเองไมตองมีหมายคนก็ได  แตตองเปนในกรณีที่อาจ

ออกหมายคนหรือคนไดตามประมวลกฎหมายนี้” 

 มาตรา 78   “พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจจะจับผูใด โดยไมมีหมายจับนั้นไมไดเวนแตในกรณี ตอไปนี้ 

 (1) เม่ือบุคคลนั้นไดกระทําความผิดซ่ึงหนาดังบัญญัติไวในมาตรา 80 

 (2) เม่ือพบบุคคลนั้นกําลังพยายามกระทําความผิด  หรือพบโดยมีพฤติการณอันควรสงสัยวาผูนั้นจะกระทํา

ความผิด โดยมีเคร่ืองมือ  อาวุธหรือวัตถุอยางอื่นอันสามารถอาจใชในการกระทําความผิด 

 (3) เม่ือมีเหตุอันควรสงสัยวาผูนั้นไดกระทําความผิดมาแลวจะหลบหนี 

 (4) เม่ือมีผูขอใหจับโดยแจงวาบุคคลนั้น ไดกระทําความผิด และแจงดวยวาไดรองทุกขไวตาม          ระเบียบแลว 

  เม่ือพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญจับดวยตนเองไมตองมีหมาย แตตองเปนในกรณีที่อาจออก

หมายจับได   หรือจับไดตามประมวลกฎหมายน้ี” 

ไดไมหมด เพราะการขอหมายหรือคําส่ังศาล เพื่อคนเจาหนาที่ตองเดินทางไปยงัทีท่าํการของศาล ซึ่งต้ังอยูบน

ฝงและตองใชเวลา จึงอาจไมทันการที่ตองเขาตรวจคนเรือหรือจับกุมบุคคลบนเรือไดทันทีในทะเล ทั้งกอใหเกิด

ความยุงยากตอเจาหนาที่ผูปฏิบัติ นอกจากนัน้ในปจจุบันก็มิไดมีการแบงแยกเขตอํานาจของศาลอยางชัดเจน 

วาศาลใดบางที่มีเขตอํานาจในทะเลและมกีารแบงแยกกนัไวอยางไรบาง สวนการจับกุมหรือยดึ บังคับผู

ควบคุมเรือคนประจําเรือก็เชนเดียวกัน หากมิใชกรณีกระทําความผิดซึ่งหนา ก็จะมีปญหาวาเจาหนาที่ตองมี

การขอหมายหรือคําส่ังศาลเสียกอน ปญหาเร่ืองนี้เปนปญหาเรงดวนที่สําคัญ ทีต่องปรับปรุงแกไขใหเจาหนาที่

ปฏิบัติหนาที่ไดโดยไมตองกงัวลใจอีกตอไป 

 1.4.2 อํานาจในการสอบสวน  ควบคุมผูตองหา  และการยึด  หรือเก็บรักษา        ของกลาง  

พระราชบัญญัติใหอํานาจทหารเรือปราบปรามการกระทําความผิดบางอยางทางทะเล พ.ศ.2490  และที่แกไข

เพิ่มเติม  พ.ศ.2534  บัญญัติเร่ืองอํานาจในการสอบสวนของเจาหนาที่ทหารเรือวาใหมีอํานาจสอบสวนได19  

และในกรณีที่ทําการสอบสวน  ก็ใหเจาหนาที่ทหารเรือนั้นมีอํานาจหนาที่เชนพนักงานสอบสวนตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา20   โดยไมได          มีบทบัญญัติแยกแยะรายละเอียด   กําหนดถึงเร่ืองของ

พนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบวาเจาหนาที่ทหารเรือตําแหนงใดหรือคนใดบางที่จะเปนพนักงานสอบสวน

ผูรับผิดชอบ  กรณีความผิดเกิดข้ึนในแตละพื้นที่ตางกันทําใหไมอาจทราบไดวาใครบางที่เปนพนักงานสอบสวน

ผูรับผิดชอบที่ตองทําหนาที่สอบสวน ซึ่งตางกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่บัญญัติถึง
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รายละเอียดเกี่ยวกับอํานาจสืบสวนสอบสวนของพนักงานฝายปกครอง   หรือตํารวจผูรับผิดชอบสอบสวน

ความผิดที่เกิดข้ึนในแตละเขตทองที่ไวอยางชัดเจน21   ปญหาในทางปฏิบัติเกิดข้ึนเมื่อจับผูตองหาและเรือของ

กลางได  เจาหนาที่ทหารเรือรวมกับนายทหารพระธรรมนูญกองทัพเรือ ทําการรวบรวมพยานหลักฐาน  และ

สอบสวนมีความเห็นส่ังฟองคดีสงใหพนักงานอัยการ พนักงานอัยการไมรับฟอง  เพราะเหตุไมทราบวาความผิด

ที่เกิดข้ึนนั้น อยูในความรับผิดชอบของเจาหนาที่ทหารเรือผูใด      

 19มาตรา 4  ของพระราชบัญญัติ 
 20มาตรา 7  ของพระราชบัญญัติ 
 21ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

มาตรา 18 “ในจังหวัดอื่นนอกจากพระนครและจังหวัดธนบุรี พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญ 

ปลัดอําเภอ และขาราชการตํารวจซึ่งมียศต้ังแตชั้นนายรอยตํารวจตรีหรือเทียบเทานายรอยตํารวจตรีขึ้นไป  มีอํานาจสอบสวน

ความผิดอาญาซึ่งไดเกิด หรืออางหรือเชื่อวาไดเกิดภายในเขตอํานาจของตน หรือผูตองหามีที่อยู หรือถูกจับภายในเขตอํานาจ

ของตนได 

และผูที่ทําการสอบสวนนั้น  เปนพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบ  ตามกฎหมายมีอํานาจส่ังฟองคดีเหมือนเชนที่

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญากําหนดหรือไม   เคยมีปญหาเกิดข้ึนมาแลว ทําใหเจาหนาที่ทหารเรือ

ตองกลับไปใชวิธีเพียงแตรวบรวมพยานหลักฐานพรอมผูตองหา และของ กลางสงเจาพนักงานตํารวจ

ดําเนินการ  จนกระทั่งกลายมาเปนวิธีปฏิบัติที่กระทํากันมาโดยตลอด จากปญหาดังกลาวแทบจะไมปรากฏ

เลยวาเจาหนาที่ทหารเรือไดใชอํานาจสอบสวน ตามกฎหมายนี้ในฐานะดังเชนพนักงานสอบสวน ทั้งที่หาก

เจาหนาที่ทหารเรือใชอํานาจทําการสอบสวนและส่ังฟองเองนาจะเหมาะสมกวาเพราะสามารถรวบรวม

พยานหลักฐาน  ตรวจสถานที่เกิดเหตุตลอดจนสอบสวนพยานผูเกี่ยวของที่อยูในที่เกิดเหตุไดสะดวกรวดเร็ว

กวาพนักงานสอบสวน ซึ่งเปนเจาพนักงานตํารวจที่ประจําอยูที่สถานตํารวจ ซึ่งต้ังอยูบนบกหางไกลจากสถานที่

เกิดเหตุการณ ออกไปรวบรวมพยานหลักฐานดูสถานที่เกิดเหตุคอนขางยุงยากประสิทธิภาพในการสอบสวน

เพื่อ ใหผูตองหาตองถูกลงโทษนาจะดอยกวาการใหเจาหนาที่ทหารเรือซึ่งรับผิดชอบโดยตรงสอบสวนทั้งการ

สอบสวนก็มิไดเปนภาระแกเจาหนาที่ทหารเรือ   เพราะในกองทัพเรือมีนายทหารพระธรรมนูญ      ซึ่งมีความรู         

ความสามารถในดานการสอบสวนเพียงพอที่จะเขาทําหนาที่รวมกับ 

       

    สําหรับในจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรีใหขาราชการตํารวจ ซึ่งมียศต้ังแตชั้นนายรอยตํารวจตรีหรือเทียบเทา

นายรอยตํารวจตรีขึ้นไปมีอํานาจสอบสวนความผิดอาญา ซึ่งไดเกิดหรืออาง หรือเชื่อไดวาเกิดภาย ในเขตอํานาจของตน หรือ

ผูตองหามีที่อยู หรือถูกจับ ภายในเขตอํานาจของตนได 

    ภายใตบังคับแหงบทบัญญัติในมาตรา 19  มาตรา 20 และมาตรา 21 ความผิดอาญาไดเกิดในเขตอํานาจ

พนักงานสอบสวนคนใด โดยปกติใหเปนหนาที่พนักงานสอบสวนผูนั้นเปนผูรับผิดชอบในการสอบสวนความผิดน้ันๆ เพื่อ
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ดําเนินคดี เวนแตเม่ือมีเหตุจําเปนหรือเพื่อความสะดวกจึงใหพนักงานสอบสวนแหงทองที่ที่ผู ตองหามีที่อยู หรือถูกจับเปน

ผูรับผิดชอบดําเนินการสอบสวน 

 ในเขตทองท่ีใดมีพนักงานสอบสวนหลายคน การดําเนินการสอบสวนใหอยูในความรับผิดชอบของพนักงาน

สอบสวนผูเปนหัวหนาในทองท่ีนั้น หรือผูรักษาการแทน” 

 มาตรา 19  “ในกรณีดังตอไปนี้ 

 (1) เปนการไมแนวาการกระทําผิดอาญาไดกระทําในทองท่ีใดในระหวางหลายทองที่ 

 (2) เม่ือความผิดสวนหนึ่งกระทําในทองท่ีหนึ่ง  แตอีกสวนหนึ่งในอีกทองท่ีหนึ่ง 

 (3) เม่ือความผิดน้ันเปนความผิดตอเนื่องและการกระทําตอเนื่องกันในทองท่ีตางๆ เกินกวาทองท่ีหนึ่งขึ้นไป 

 (4) เม่ือเปนความผิดซ่ึงมีหลายกรรมกระทําลงในทองที่ตาง ๆ กัน 

 (5) เม่ือความผิดเกิดขึ้นขณะผูตองหากําลังเดินทาง   

 (6) เม่ือความผิดเกิดขึ้นขณะผูเสียหายกําลังเดินทาง 

 พนักงานสอบสวนในทองที่หนึ่งทองท่ีใดที่เก่ียวของมีอํานาจสอบสวนได 

เจาหนาทีท่หารเรือ22 อ่ืนๆ ที่เปนผูปฏิบัติงานจริงไดดีพอกับเจาพนักงานตํารวจ นอกจากนัน้ในสวนของเจา

พนักงานตํารวจ ปจจุบนัมิไดมีการแบงแยกเขตความรับผิดชอบของแตละสถานีตํารวจ สําหรับพืน้ทีท่างทะเลไว

อยางชัดเจน การนาํผูตองหารวมทั้งของกลางสงใหเจาพนักงานตํารวจดําเนนิการ ก็ประสบปญหาอยูเนืองๆ วา

เจาหนาทีท่หารเรือจะสงมอบใหกับเจาพนกังานตํารวจสถานีตํารวจใด ที่ผานมาไดความวาใชวธิกีารแกปญหา

เฉพาะหนา ดวยการประสานกับสํานักงานตํารวจแหงชาติใหส่ังการไปยังทกุสถานตํีารวจที่ต้ังอยูในเขตจังหวัด

ที่ติดชายทะเล หรือชายฝงทั้งหมดใหรับผูตองหาไวดําเนิน การกอนหากเจาหนาที่ทหารเรือ จับกุมผูตองหา 

พรอมของกลางที่กระทาํผิดในทะเลแลวนาํสงมอบให23 ดังนัน้ เพื่อขจัดปญหาดังกลาว และใหการสอบสวน

ตลอดจนการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อลงโทษผูกระทาํผิดเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ จึงควรแกไขบทบัญญัติ

สวนนี้ใหชัดเจนข้ึน         การแกไขเร่ืองนี้มิใชเปนการเพิม่เติมอํานาจของเจาหนาที ่
 

       

 ในกรณีขางตนพนักงานสอบสวนตอไปนี้  เปนผูรับผิดชอบในการสอบสวน 

 (ก) ถาจับผูตองหาไดแลว คือพนักงานสอบสวนซ่ึงทองที่ที่จับไดอยูในเขตอํานาจ 

 (ข) ถาจับผูตองหายังไมได  คือพนักงานสอบสวนซ่ึงทองที่ที่พบการกระทําผิดกอนอยูในเขตอํานาจ” 

    มาตรา 20 ถาความผิดซ่ึงมีโทษตามกฎหมายไทยไดกระทําลงนอกราชอาณาจักรไทย ใหอธิบดีกรม อัยการหรือผู

รักษาการแทนเปนพนักงานสอบสวนท่ีรับผิดชอบ หรือจะมอบหมายหนาที่นั้นใหพนักงานสอบสวนคนใดก็ได 

    ในกรณีจําเปน พนักงานสอบสวนตอไปนี้ มีอํานาจสอบสวนในระหวางรอคําส่ังจากอธิบดีกรมอัยการหรือผู

รักษาการแทน 

 (1) พนักงานสอบสวน  ซึ่งผูตองหาถูกจับในเขตอํานาจ 

 (2) พนักงานสอบสวน ซึ่งรัฐบาลประเทศอื่นหรือบุคคลที่ไดรับความเสียหายไดรองฟองใหทําโทษผูตองหา” 
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 มาตรา 21 “ในกรณีที่ไมแนวาพนักงานสอบสวนคนใดในจังหวัดเดียวกันควรเปนพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบให

ขาหลวงประจําจังหวัดนั้นมีอํานาจชี้ขาด แตในจังหวัดพระนครและธนบุรี ใหผูบังคับบัญชาของพนักงานสอบสวนซ่ึงมีตําแหนง

ต้ังแตรองอธิบดีกรมตํารวจขึ้นไปเปนผูชี้ขาด 

ในกรณีที่ไมแนวาพนักงานสอบสวนคนใดในระหวางหลายจังหวัด ควรเปนพนักงานสอบสวนผูรับ ผิดชอบ  ให

อธิบดีกรมอัยการหรือผูทําการแทนเปนผูชี้ขาด 

การรอคําชี้ขาดน้ัน  ไมเปนเหตุใหงดการสอบสวน 
 22 เกรียงศักด์ิ  จิตตพานิชย, นาวาเอก.  ประจํากรมสารบรรณทหารเรือ  ทําหนาที่หัวหนาสายงานท่ี 2 ( คดีแพง- คดี

ปกครอง). 1 ตุลาคม 2547 
 23วรยุทธ  ปตตายะโส, นาวาโท. นายทหารพระธรรมนูญ กองเรือยุทธการ. 8 ตุลาคม 2547 

ทหารเรือแตอยางใด เพียงแตเปนการแกไขใหสามารถทําการสอบสวนไดตามที่ใหอํานาจไวแลว โดยไมมีขอ

โตแยงจากทกุฝายและทาํใหการรวบรวมพยานหลักฐานตางๆ เพื่อลงโทษผูตองหาหรือผูกระทําความผิดเปนไป

อยางมีประสิทธิภาพดีข้ึนกวาเดิม    

 ในสวนที่เกี่ยวกับการควบคุมผูตองหา และการยึดหรือเก็บรักษาของกลาง บทบัญญัติของกฎหมาย

ในสวนนี ้ ใหอํานาจเจาหนาทีท่หารเรือจับและควบคุมผูตองหาไวไดเพียงไมเกิน 7 วัน เมื่อพนกําหนดตอง

ปลอยหรือสงตัวใหพนักงานสอบสวน24 เปนขอจํากัดในการปฏิบัติหนาที ่         อีกประการหนึง่เพราะในความ

เปนจริงบริเวณพื้นที่ทีม่ีการกระทําความผิดเกิดข้ึน และผูตองหา   ถกูจับไดมักเกิดในทะเลหางจากฝง ผูตองหา

มีจํานวนหลายคน ของกลางนอกจากเรือแลวก็ยังมีสินคาอ่ืนอีกหลายชนิด โดยเฉพาะน้ํามันที่ลักลอบจําหนาย

หรือเตรียมนาํเขาโดยไมเสียภาษีจํานวนมาก การควบคุมทั้งตัวผูตองหาและการตรวจสอบดูแลของกลางยอม

ตองยุงยากกวาบนบก บางคร้ังตองมีการพวงหรือลากจูงเรือที่จับไดเขาฝง การดําเนินการตองใชเวลาเปนวนัๆ 

การที่กฎหมายบัญญัติใหเจาหนาที่ทหารเรือมีอํานาจควบคุมผูตองหาไวไดเพียง 7 วนั โดยไมมีขอยืดหยุนกรณี

มีความจาํเปนที่ไมอาจนําตัวผูตองหาเขาฝงหรือพนักงานสอบสวนไดทนั เชน เกิดความลาชาเนื่องจากปญหา

การที่ตองลากจูงหรือพวงเรือของผูตองหาเขาฝงมาดวย หรือขณะนําผูตองหาเขาฝงเพื่อนําสงพนักงาน

สอบสวน เรือของกองทัพเรือที่เจาหนาที่ผูปฏิบัติใชเปนพาหนะมีปญหาตองหยุดซอมทํา หรือตองออกไปปฏิบัติ

ภารกิจอ่ืนที่เรงดวนกรณีมีเหตุการณฉุกเฉินเกิดข้ึน หรือกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยอ่ืนๆ ทีท่ําใหไมสามารถนาํเรือเขา

ฝงไดภายใน 7 วันนับแตจบักุมผูตองหาไดก็จะทําใหเจาหนาทีท่หารเรือไมมีอํานาจควบคุมตัวผูตองหาไดตอไป 

จึงควรแกไขบทบัญญัติใหยดืหยุนเปนขอยกเวนกรณีมีเหตุสุดวิสัยหรือความจาํเปนอ่ืน ใหสามารถขยาย

ระยะเวลาการควบคุมตัวผูตองหาเพื่อนําสงพนักงานสอบสวนออกไปไดอีกระยะหนึ่ง 

 สําหรับของกลางที่ยึดได บทบัญญัติของกฎหมายมีกลาวไวเฉพาะเร่ืองเรือเทานั้นที่ใหเจาหนาที่

ทหารเรือมีอํานาจยึดไวไดจนกวาจะมีคําส่ังเด็ดขาดไมฟองผูตองหา หรือจนกวาศาลจะมีคําส่ังเปนอยางอ่ืน25 

สวนของกลางอื่นๆ ไมไดมกีารกลาวถงึไวทาํใหเกิดปญหาอุปสรรคในทางปฏิบัติของเจาหนาทีแ่ละกองทพัเรือ
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ดังที่กลาวขางตนแลว วาในการจับกุมผูตองหาสวนใหญจะมีของกลาง  นอกเหนือจากเรือถูกตรวจยึดไวดวย

จํานวนมาก  เจาหนาที่และกองทพัเรือเองมีปญหา 
 

  
 24มาตรา 4 (4)ของพระราชบัญญัติ 
 25มาตรา 4 (3) 

ในการจัดเกบ็ตลอดจนดูแลรักษา โดยเฉพาะของกลางที่เปนน้าํมันจาํนวนนับแสนลิตร การเก็บดูแลรักษาโดย

ไมมีกฎหมายบัญญัติใหมีอํานาจชัดเจนยอมเส่ียงตอความรับผิดชอบ กรณีเกิดการสูญหายหรือเกิดวินาศภัย

ข้ึน ที่ผานมาในทางปฏิบัติกรณีของกลางเปนน้ํามันจาํนวนมากเจาหนาที่ผูจับกมุนาํสงพนกังานสอบสวน ซึง่

เปนเจาหนาทีตํ่ารวจก็จะประสบปญหาการเก็บรักษาดูแล      ของกลาง ซึง่พนกังานสอบสวนไมมีที่จัดเก็บตอง

ขอใหกองทัพเรือดูแลรักษาไปกอน กองทพัเรือ   แกปญหาโดยประสานกับการปโตรเลียมแหงประเทศไทย 

(ปตท.) ขอนําน้ํามนัของกลางไปจัดเก็บรักษาไว26 เพื่อปองกันปญหาที่อาจจะเกิดข้ึน จึงควรมีการแกไขเพิ่มเติม

บทบัญญัติในเร่ือง            ของกลางไวดวย 
 

2. แนวทางการแกไขปรบัปรงุกฎหมายใหอํานาจทหารเรือปราบปรามการกระทาํ  ความผิด
บางอยางทางทะเล พ.ศ.2490 และที่แกไขเพิ่มเติม  

 

 เพื่อใหการปราบปรามการกระทําความผิดที่เกิดข้ึนในทะเลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สามารถ

ปกปองคุมครองผลประโยชนของชาติทางทะเลไดอยางเต็มที ่ สมควรใหมีการแกไขปรับปรุงขอจํากัด

ขอบกพรองของพระราชบัญญัติ ใหอํานาจทหารเรือปราบปรามการกระทําความผิดบางอยางทางทะเล 

พ.ศ.2490 และที่แกไขเพิ่มเติม ซึง่เปนฉบับที่ใชอยูในปจจุบัน              ใหเหมาะสมสอดคลองกับลักษณะ

ความผิดทีเ่กิดข้ึน ใชบังคับไดครอบคลุมถึงความผิดที่เกดิข้ึนในเขตพื้นที่ทางทะเลซ่ึงมีการแบงแยก และกําหนด

สิทธิหนาที่ของรัฐแตละรัฐไวตามหลักกฎหมายทะเล  ตลอดจนใหเหมาะสมสอดคลองกับอัตราตําแหนงของ

กําลังพลของกองทัพเรือ   และอํานาจหนาที่ของเจาหนาที่ทหารเรือที่เปนอยูจริงในปจจุบนั ดวยการปรับแกไข

บทบัญญัติใหมโดยม ี      แนวทางในการปรับปรุงแกไขเนื้อหาสาระใหมที่สําคัญดังนี ้

                   เกี่ยวกบัลักษณะความผิด เนื่องจากปจจุบันมกีารกระทําความผิดเกิดข้ึนในทะเลหลายรูปแบบ 

หลายลักษณะดังกลาวมาแลว การกระทาํความผิดหลายประการบทบัญญัติของกฎหมายใหอํานาจทหารเรือ

ฉบับที่ใชบังคับอยู ปจจุบนัยังครอบคลุมไมถึงทําใหผูกระทําผิดสามารถหลบหลีกหลุดรอดไปจากการถูกตรวจ

คน จับกุมและนําตัวมาลงโทษ ดังนั้นจึงสมควร       มีการพจิารณาแกไขใหมใหเจาหนาทีท่หารเรือ มีอํานาจ
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ปฏิบัติการตามกฎหมายครอบคลุมไปถึงการกระทําความผิดตางๆ         ทั้งหมดทีเ่กิดข้ึนในทะเล โดยเร่ิมแกไข

ต้ังแตชื่อของพระราชบัญญัติ 

  

 26ชุมศักด์ิ นาควิจิตร, นาวาเอก. ผูอํานวยการกองยุทธการ กรมยุทธการทหารเรือ. 11 ตุลาคม 2547.  

เสียใหม ตัดคําวา “บางอยาง” ออกไป เพื่อใหสอดคลองรับกับเนื้อหาของบทบัญญติที่จะแกไขใหมให

ครอบคลุมไปถึงความผิดที่เกิดข้ึนทัง้หมดในทะเล  

 ในสวนของอํานาจหนาที่นัน้ก็ควรปรับใหเจาหนาทีท่หารเรือมีอํานาจสืบสวน  สอบสวน  ตรวจคน 

จับกุม และควบคุมผูตองหา รวมทัง้ยดึและเก็บรักษาของกลางตลอดจนดําเนินการตางๆ ตามทีก่ฎหมาย

บัญญัติไวได เมื่อปรากฏวามกีารกระทาํ หรือมีเหตุอันควรสงสัยวาจะมีการกระทําอันเปนความผิดตาม

กฎหมายภายในของประเทศไทยท้ังหมดที่เกิดข้ึนในทะเล ไมใชจาํกัดอยูเฉพาะความผิดเกีย่วกับการนําขาว

หรือสินคา ยาเสพติด เขามาหรือออกไปนอกราชอาณาจักรหรือความผิดอ่ืน ๆ ตามกฎหมายบางฉบับดังเชนที่

ปรากฏอยูในฉบับปจจุบันเทานั้น  การแกไขลักษณะนี้จะทําใหเจาหนาทีท่หารเรือสามารถใชมาตรการสืบสวน 

สอบสวน ตลอดจนขอเขาตรวจคนหรือจับกุมบุคคลและเรือที่ตองสงสัย วานาจะมีการกระทาํความผิดตาม

กฎหมายทกุฉบับของประเทศไทยท่ีเกิดข้ึนในทะเลไดอยางเต็มที่โดยมกีฎหมายรองรับชัดเจน แมวาบางกรณี

เมื่อเขาตรวจคน จับกุมแลว อาจจะไมสามารถนาํผูกระทําผิดมาลงโทษได เพราะยังไมมีการแกไขบทกฎหมาย       

ภายในของประเทศไทยบางฉบับใหมีบทลงโทษผูกระทําผิดบางอยางไดก็ตาม แตการใหอํานาจ  ในลักษณะ

ดังกลาวแกเจาหนาที่ผูปฏิบติั ถือเปนการใชมาตรการในการควบคุมปองกัน ปราบปราม    มใิหมีการกระทาํ

ความผิดไดเปนอยางดี 

 แกไขใหมีคําจํากัดความของคําวา “ทะเล” ซึ่งเปนพืน้ทีท่ี่มีการกระทําความผิดเกดิข้ึน  และ

เจาหนาทีท่หารเรือมีอํานาจปฏิบัติตามกฎหมายนี ้  ใหชัดเจนสอดคลองกับเขตพืน้ทีท่างทะเลทีก่ฎหมายทะเล

ไดแบงแยกไว โดยใหมีความหมายครอบคลุมไปถึง เขตนานน้าํภายใน (Internal Waters) ทะเลอาณาเขต 

(Territorial Sea) เขตตอเนื่อง (Contiguous Zone) เขตเศรษฐกิจ          จําเพราะ (Exclusive Economic 

Zone) เขตไหลทวีป (Continental Shelf) รวมทั้งทะเลหลวง (High Seas) ที่ประเทศไทยสามารถใชกฎหมาย

บังคับได โดยไมขัดตอกฎหมายระหวางประเทศ เพื่อใหเจาหนาที่ทหารเรือ สามารถใชอํานาจตามกฎหมาย

ครอบคลุมไปถึงความผิดทีม่ีการกระทําลงในเขตพืน้ที่ดังกลาวได เปนการปองกนัมิใหผูกระทําผิดอาศัยชองวาง

ของกฎหมายขยับออกไปกระทําความผิดในบริเวณพืน้ทีท่างทะเล ซึ่งเดิมตามบทบัญญัติของกฎหมายฉบบั

ปจจุบันมิไดระบุไวอยางชัดเจน     

 นอกจากนัน้ในสวนของเจาหนาที่ผูมีอํานาจตามกฎหมายก็ควรกําหนดใหม ใหนาย ทหารช้ัน

สัญญาบัตรและนายทหารประทวนของกองทพัเรือ ทุกตําแหนงซ่ึงปฏิบติัหนาที่ในเรือของกองทัพเรือเปน
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เจาหนาทีท่หารเรือผูมีอํานาจปฏิบัติการตามกฎหมายได เพื่อแกปญหาขอจํากัดเร่ืองการที่ผูมหีนาที่ปฏิบัติงาน

จริงไมไดเปนผูมีอํานาจตามกฎหมาย และควรกําหนดตําแหนงเจาหนาทีท่หารเรือช้ันผูใหญเพิม่เติม ไวเพื่อใหมี

อํานาจหนาที่เปนพิเศษในการเขาตรวจคน หรือ  จับผูกระทําผิดได โดยไมจําตองมหีมายคนหรือหมายจับ เปน

การแกปญหาความยุงยากและ      ลาชา  ของการขอหมายคนหรือหมายจับจากศาล 

 การแกไขเก่ียวกับขอบเขตอํานาจหนาที่ของเจาหนาที่ทหารเรือควรปรับแกใหมดังนี ้

 ประการแรก เร่ืองการตรวจคน และจับกุม ควรแกไขใหสามารถทาํไดโดยไมตอง           มีคําส่ัง

หรือหมายศาลแตตองเปนการเขาตรวจคนและจับกุม โดยเจาหนาทีท่หารเรือช้ันผูใหญ         ซึ่งมีตําแหนง

ตามทีก่ําหนดไวเทานัน้ ทัง้นี้อาศัยขอยกเวนของรัฐธรรมนูญทีว่าใหสามารถกระทาํได หากมีกฎหมายบัญญัติ

ไว การบัญญัติกฎหมายในลักษณะดังกลาวก็เพือ่ใหกฎหมายใหอํานาจทหารเรือปราบปรามการกระทํา

ความผิดบางอยางทางทะเล มีลักษณะเปนกฎหมายพิเศษเฉพาะเพื่อการปฏิบติัการในทะเล ซึ่งมิไดมีการ

แบงแยกเขตอํานาจศาลไวโดยแนชัด และเปนการแกปญหาการตองเดินทางไปขอออกหมายตอศาลซ่ึงอาจไม

ทันตอการเขาตรวจคนจับกมุเรือของผู กระทําผิดซึง่แลนไปมาอยูในทะเลและอยูหางจากฝงออกไป  

 ประการที่สอง  ในเร่ืองของการสอบสวน  ควบคุมผูตองหาและยึดเก็บรักษาของกลาง ก็ควรแกไข

ใหเจาหนาที่ทหารเรือเปนพนักงานสอบสวนมีอํานาจหนาที่เชนเดียวกับพนักงานสอบสวนตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยใหเจาหนาที่ทหารเรือชั้นผูใหญเปนพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบ  แตก็

ไมตัดอํานาจของพนักงานสอบสวน ซึ่งเปนเจาหนาที่ตํารวจหากเจาหนาที่ทหารเรือประสงคจะมอบตัวผูตองหา  

พรอมของกลางใหทําการสอบสวนตอไปตามเดิม  

 ประการที่สาม การควบคุมตัวผูตองหาก็ควรปรับใหมใหมีการยืดหยุนสามารถควบคุมตัวไดตาม

กําหนดระยะเวลาเดิม แตหากเกิดกรณีจําเปนหรือมีเหตุสุดวิสัยอาจขยายระยะเวลาควบคุมจากผูบัญชาการ

ทหารเรือไดอีกไมเกิน 7 วนั เพื่อแกปญหากรณีจับผูตองหาและของกลางได ในระยะทีห่างจากฝงมากตองใช

เวลาเดินทางลากจูงเรือหรือประสบปญหากับภัยธรรมชาติหรือปญหาอื่นๆ  ทีท่ําใหไมอาจนาํตัวผูตองหา   

พรอมของกลางสงพนกังานสอบสวนไดทนัเวลา และประการสุดทายในเร่ืองของกลางทั้งหมดทีย่ดึได ก็ควร

บัญญัติใหชัดเจนวาใหเจาหนาที่ทหารเรือมีอํานาจเก็บรักษาไว จนกวาจะมีคําส่ังเด็ดขาดไมฟองผูตองหาหรือ

ศาลมีคําส่ังเปนอยางอ่ืน และในการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายนี ้ เจาหนาทีท่หารเรือไมตองรับผิดชอบเปน

สวนตัวในบรรดาความเสียหายทีเ่กิดข้ึน เวนแตไดกระทําโดยจงใจใหเกิดความเสีย หายหรือกระทําโดย

ประมาทเลินเลออยางรายแรงเทานัน้          
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บทที่  5 
 

บทสรุปและขอเสนอแนะ 
 

1.   บทสรุป 

 พื้นที่ทางทะเลถูกจัดแบงออกเปนเขต (Zone) ตามหลักกฎหมายทะเลซ่ึงเปนกฎหมายระหวาง

ประเทศ แตละเขตพื้นที่ประเทศไทยมีสิทธ ิ และหนาที่แตกตางลดหล่ันกนัไป เร่ิมต้ังแต  เขตนานน้าํภายใน 

(Internal Water) และทะเลอาณาเขต (Territorial Sea) ซึ่งถอืเปนราชอาณาจักรของไทยกับสวนที่อยูถัด

ออกไปในทะเล ไดแก เขตตอเนื่อง (Contiguous Zone)  เขตเศรษฐกิจจําเพาะ (Exclusive Economic Zone) 

เขตไหลทวีป (Continental Shelf) และ        เขตทะเลหลวง (High Sea) พื้นที่เหลานี้ประเทศไทยมีสิทธิบาง

ประการที่อาจออกกฎหมายบังคับใชในทางท่ีเปนมาตรการปองกนัปราบปรามการกระทําความผิด และปกปอง

รักษาผลประโยชนของตนไดตามทีห่ลักกฎหมายทะเลและกฎหมายระหวางประเทศไดรับรองไว ในชวงเวลาที่

ผานมาจนถึงปจจุบันปรากฏวามีการแสวงหาประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติโดยมิชอบ และการใช พื้นที่ทาง

ทะเลเปนแหลงที่กระทาํผิด โดยมีการกระทําความผิดกฎหมายเกิดข้ึนเปนจํานวนมาก     ไมเฉพาะในพ้ืนทีท่ี่

เปนทะเลอาณาเขตซ่ึงเปนราชอาณาจักรของไทยเทานัน้ แตไดขยายครอบคลุมออกไปเกือบทกุพื้นที่ทีก่ลาวมา

ขางตนทั้งการกระทําความผิดก็มีหลายลักษณะดวยกนัแตกตางไปจากในอดีต เชน การกระทําอันมีลักษณะ

คลายโจรสลัดดวยการใชเรือขนาดเล็กเขาปลนเรือประมง การปลอยของเสียหรือน้ํามันทิง้ลงในทะเล การใชเรือ

เปนสถานที่ลักลอบเลนการพนัน คาประเวณี หรือขนอาวุธ ส่ิงของผิดกฎหมาย การสํารวจวิจยัวทิยาศาสตรทาง

ทะเล เปนตน การกระทําดังกลาวลวนมีผลกระทบโดยตรงตอประโยชนและความม่ันคงของประเทศชาติ                

 กองทพัเรือ และหนวยงานที่เกี่ยวของกบัพื้นที่ทางทะเล เชน กรมประมง กรมเจาทา  กรมศุลกากร 

ตํารวจน้าํ ไดพยายามรวมกันปองกนัและปราบปรามผูกระทําผิดและปกปองรักษาผลประโยชนของชาติทาง

ทะเลตลอดมา มีการจัดต้ังศูนยประสานการปฏิบัติในการรักษาผล ประโยชนของชาติทางทะเล (ศรชล.) ข้ึนที่

กองทพัเรือ ใหเปนหนวยงานทาํหนาที่เปนศูนยกลางประสานการปฏิบัติงานรวมกนั ในการปฏิบติัภารกิจหนาที่

ดังกลาวมีกฎหมายที่ใหอํานาจหนาที่เจาหนาที่ผูเกี่ยวของแตละหนวยงานอยูหลายฉบับ สําหรับในสวนของ

เจาหนาทีท่หารเรือ       นอกจากกฎหมายเหลานั้นแลว ไดอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติใหอํานาจ

เจาหนาทีท่หารเรือปราบปรามการกระทําความผิดบางอยางทางทะเล พ.ศ.2490 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2534 เปน

หลักในการทําหนาที่สืบสวน กระทําการทีจ่ําเปนในการเขาตรวจคน บงัคับผูควบคุมเรือ คนประจําเรือ       จับ

DPU



เรือ ผูควบคุมเรือหรือลูกเรือผูกระทําผิด สอบสวนเบ้ืองตน ควบคุมตัวผูตองหาไว พรอมกับยึดส่ิงของเปนของ

กลางสงพนักงานสอบสวนดําเนนิคดีตอไป จากการปฏิบัติที่ผานมาพบวากฎหมายดังกลาวออกมาใชบงัคับ

เปนเวลานาน มีขอจํากัดขอบกพรองทีท่ําใหการใชอํานาจตามกฎหมายขาดประสิทธิภาพที่สําคัญโดยสรุป 

ประการแรก ไดแกในเร่ืองของลักษณะความผิด กฎหมายไมมบีทบัญญัติครอบคลุมถึงการกระทําความผิด

หลายลักษณะที่เกิดข้ึนในปจจุบัน เชน ความผิดเกี่ยว กับการลักลอบแสวงหาประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ 

การขนถายน้ํามันทีก่อใหเกิดมลภาวะทางทะเล การทิง้หรือปลอยของเสีย น้ํามนัลงในทะเล การใชเรือเปน

พาหนะและสถานที่กระทําความผิดลักลอบเลนการพนนั คาประเวณี ขนอาวธุส่ิงของผิดกฎหมายรวมทั้งการ

กระทําความผิดอาญาตางๆ บนเรือ เปนตน ประการทีส่องบทบัญญัติของกฎหมายไมครอบคลุมถึงการกระทาํ

ความผิดทีเ่กิดข้ึนในพืน้ที่ทางทะเลในสวนที่เปนเขตที่อยูถัดออกไปจากทะเลอาณาเขต (Territorial Sea) ซึ่ง

ปจจุบันปรากฏมีการกระทาํความผิดเกิดข้ึนเปนจํานวนมากโดยเฉพาะในเขตตอเนือ่ง (Contiguous Zone) 

และเขตเศรษฐกิจจําเพาะ (Exclusive Economic Zone) และประการสุดทาย มีขอจํากัดในเร่ืองของเจาหนาที่

ผูมีอํานาจตามกฎหมายที่บญัญัติใหเฉพาะนายทหารเรือช้ันสัญญาบัตรเทานัน้ ทําใหไมสอดคลองกับกาํลังพล

สวนใหญของกองทพัเรือทีเ่ปนชั้นประทวนและปฏิบัติงานในเรือรบโดยตรง นอกจากนั้นการมิไดกําหนดให

เจาหนาทีท่หารเรือมีอํานาจ       สอบสวนไวใหชัดเจน ทําใหเกิดปญหาในการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อให

ผูกระทําความผิดได  รับโทษกาํหนดเวลาในการควบคุมตัวผูตองหาตลอดจนการเขาตรวจคน จับกุมตาม

บทบัญญัติ        ก็เปนขอจํากัดที่อาจมีผลทําใหไมสามารถปฏิบัติได เนื่องจากตามรัฐธรรมนญูฉบับปจจุบัน           

เจาหนาที่ไมอาจดําเนินการไดเวนแตจะมหีมายซ่ึงออกโดยศาล ปญหาขอจํากัดขอบกพรองดังกลาวสมควร

ไดรับการปรับปรุงแกไข เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาทีท่หารเรือเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

2. ขอเสนอแนะ 

 การแกไขปญหาขอจํากัดของพระราชบัญญัติใหอํานาจทหารเรือปราบปรามการกระทําความผิด

บางอยางทางทะเล  พ.ศ.2490  แกไขเพิ่มเติม  พ.ศ.2534  สมควรกระทําโดยการแกไขบทบัญญัติของกฎหมาย

ดังกลาวเสียใหม  โดยมีหลักการและเหตุผล  สืบเนื่องจากกฎหมายออกมาใชบังคับเปนเวลานานแลว  มี

ขอจํากัดเกี่ยวกับขอบเขตการใชอํานาจของเจาหนาที่ทั้ง         ไมครอบคลุมถึงลักษณะของความผิด  และพื้นที่

ทางทะเลที่มีการกระทําความผิดเกิดข้ึนในปจจุบันทําใหการปราบปรามผูกระทําความผิดขาดประสิทธิภาพ 

ผลประโยชนของชาติไมไดรับการปกปองคุมครองอยางเต็มที่สมควรที่จะปรับปรุงแกไขใหมในประเด็นที่สําคัญ

ดังนี้    2.1 ลักษณะความผิด เนื่องจากปจจุบันมีการกระทําความผิดเกิดข้ึนหลาย

ลักษณะ   ที่บทบัญญัติของกฎหมายปจจุบัน ไมครอบคลุมถึงทําใหผูกระทําผิดหลุดรอดจากการถูกตรวจคน 
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จับกุม ดังนั้นสมควรแกไขบทบัญญัติใหเจาหนาที่ทหารเรือมีอํานาจทําการสืบสวน สอบสวน  ตรวจคน จับกุม

ผูกระทําผิดไดในทุกความผิดที่มีโทษทางอาญาตามกฎหมายไทยที่เกิดข้ึนดวยการแกไขชื่อของพระราชบัญญัติ

ใหม ตัดคําวา “บางอยาง” ออกไป และแกไขบทบัญญัติในมาตรา 4 กําหนดใหเจาหนาที่ทหารเรือมีอํานาจที่จะ

ทําการสืบสวน สอบสวน ตรวจคน หรือจับกุมได           เมื่อปรากฏวามีการกระทํา หรือมีเหตุอันควรสงสัยวามี

การกระทําความผิดที่มีโทษทางอาญาตามกฎหมายของไทย       

      2.2 พื้นท่ีของการกระทําความผิด การกระทําความผิดที่ปรากฏใน

ปจจุบันสวนใหญเกิดข้ึนในเขตพื้นที่สวนที่อยูถัดออกไปจากทะเลอาณาเขต (Territorial Sea) โดยเฉพาะพื้นที่

ทางทะเลสวนที่เปนเขตตอเนื่อง (Contiguous Zone) และเขตเศรษฐกิจจําเพาะ (Exclusive Economic Zone) 

รวมทั้งพื้นที่สวนที่อยูถัดออกไปดวย ดังนั้นสมควรแกไขบทบัญญัติใหมกําหนดคําจํากัดความของคําวา “ทะเล” 

ซึ่งตามบทบัญญัติเดิมเปนพื้นที่ที่กําหนดใหเจาหนาที่ทหารเรือมีอํานาจดําเนินการตามกฎหมายไดเมื่อมีการ

กระทําความผิดเกิดข้ึน แตมิไดใหคําจํากัดความที่ชัดเจนไว ควรกําหนดใหมีความหมายถึง  นานน้ําภายใน 

ทะเลอาณาเขต  เขตตอเนื่อง                 เขตเศรษฐกิจจําเพาะ  เขตไหลทวีป  และเขตทะเลหลวง  ที่ประเทศ

ไทยสามารถออกกฎหมายบังคับใชไดทั้งในเชิงปองกัน และปราบปรามโดยไมขัดกับหลักกฎหมายทะเล   และ

กฎหมายระหวางประเทศ ทั้งนี้เพื่อใหเจาหนาที่ทหารเรือสามารถใชอํานาจปฏิบัติการตามกฎหมายตอการ

กระทําความผิดที่เกิดข้ึนครอบคลุมในทุกพื้นที่ทางทะเลดังกลาว         2.3
 ขอบเขตอํานาจหนาที่ของเจาหนาท่ี                             ประการแรก 
การแกปญหาความไมสอดคลองในเร่ืองตัวเจาหนาที่ผูมีอํานาจตามกฎหมายซ่ึงเดิมกําหนดเฉพาะเจาหนาที่

ทหารเรือที่เปนชั้นสัญญาบัตรเทานั้น ทําใหไมสอดคลองกับกําลังสวนใหญของกองทัพเรือที่เปนเจาหนาที่ระดับ

ตํ่ากวาช้ันสัญญาบัตร   และเปนผูปฏิบัติหนาที่โดยตรงจึงสมควรแกไขบทบัญญัติในมาตรา   3   สวนที่เปนคํา

จํากัดความของคําวา “เจาหนาที่ทหารเรือ” ใหมใหหมายถึง  เจาหนาที่ทหารเรือประจําการทั้งสัญญาบัตรและ

ตํ่ากวาสัญญาบัตรซึ่งเปนผูปฏิบัติหนาที่ในเรือของกองทัพเรือ  นอกจากข้ึนควรเพิ่มบทบัญญัติเกี่ยวกับ

เจาหนาที่ทหารเรือช้ันผูใหญไวใหหมายถึงเจาหนาที่ทหารเรือช้ันสัญญาบัตรผูซึ่งดํารงตําแหนงต้ังแตผูบังคับ

การเรือข้ึนไปรวมทั้งผูที่ผูบัญชาการทหารเรือเห็นสมควรกําหนดโดยประกาศใน       ราชกิจจานุเบกษาเพื่อใหมี

อํานาจพิเศษในการเขาตรวจคน  จับกุม  โดยไมจําตองมีหมายตลอดจนใหมีอํานาจสอบสวนดําเนินคดีกับ

ผูตองหาดวย      ประการที่สอง เพื่อแกไขปญหาขอจํากัดในการยื่นคํารองขอหมาย

ศาลในการตรวจคน จับกุมเนื่องจากปจจุบันไมมีการแบงแยกเขตอํานาจศาลในพื้นที่ทางทะเลไวอยางชัดเจน

และมีปญหาความไมสะดวก ลาชาของเจาหนาที่ในการเดินทางไปยื่นขอหมายตอศาลจึงควรแกไขเพิ่มเติม

บทบัญญัติกําหนดใหเจาหนาที่ทหารเรือชั้นผูใหญซึ่งเปนผูดํารงตําแหนงตามที่ใหคํา  จํากัดความไวเปนผูมี

อํานาจในการตรวจคน  จับกุมผูกระทําความผิดไดโดยไมจําตองมีหมายแตตองเปนกรณีที่อาจออกหมายคน
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หรือหมายจับไดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและตองเปนผูที่ตรวจคนหรือจับดวยตนเองดวย 

     ประการที่สาม   ในสวนที่เกี่ยวกับการควบคุมตัวผูตองหาที่กําหนดไวในมาตรา 4 

ของพระราชบัญญัติ  สมควรแกไขปรับใหยืนหยุนไดโดยกําหนดบทยกเวนในกรณีมีเหตุจําเปนหรือพฤติการณ

พิเศษหรือเหตุสุดวิสัย      อาจขอขยายระยะเวลาควบคุมตัวตอไปไดจากผูบัญชาการทหารเรือ อีกไมเกิน 7 วัน 

เพื่อแกไขปญหาการไมอาจนําตัวผูตองหาเขาฝงและสงพนักงานสอบสวนไดทันตามกําหนด   

       ประการสุดทาย   เกี่ยวกับการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานดําเนินคดีกับ

ผูตองหาและการเก็บรักษาของกลาง  ควรแกไขบทบัญญัติในมาตรา  7  โดยเพิ่มเติมบทบัญญัติใหชัดเจน 

กําหนดใหเจาหนาที่ทหารเรือชั้นผูใหญเปนพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบและมีอํานาจหนาที่เชนเดียวกับ

พนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  นอกจากนั้นควรเพิ่มเติมบัญญัติที่ชัดเจนให

ยกเวนความรับผิดของเจาหนาที่ทหารเรือเปนการสวนตัว   ในบรรดาความเสียหายที่เกิดเกี่ยวกับการเก็บรักษา

ของกลางเวนแตกระทําโดยจงใจใหเกิดความเสียหาย  หรือประมาทเลินเลออยางรายแรง 
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62,  2545 

อธึก  โรจนะสมิต,  นาวาเอก.  “ภูมิศาสตรกับสมุททานภุาพ”  เอกสารประจําภาควิทยาลัย 

 การทัพเรือ.  52,  2536 

อุวดา  สิงหพนัธ.  “กองทัพเรือในทศวรรษหนา   ศึกษาเฉพาะกรณีการรักษากฎหมายเกีย่วกบั 

 ความผิดทางทะเล”  เอกสารประจาํภาควิทยาลัยการทัพเรือ. 30,  2541 
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ชุมศักด์ิ  นาควิจิตร, นาวาเอก.  ผูอํานวยการกองยุทธการ  กรมยุทธการทหารเรือ. สัมภาษณ 

 กองทพัเรือ.  11  ตุลาคม  2547 

วรยุทธ  ปตตายะโส, นาวาโท.  นายทหารพระธรรมนูญ  กองเรือยทุธการ.  สัมภาษณ 

 กองทพัเรือ.  8  ตุลาคม  2547 
 
ภาษาอังกฤษ 

ACT 
Malaysian  Fisheries  Act  1984 
 
 

 

 

 

 

DPU



 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DPU



 5 

 

 
ภาคผนวก  ก. 

 

พระราชบัญญัติ 

ใหอํานาจทหารเรือปราบปรามการกระทําความผิดบางอยาง 

ทางทะเล พ.ศ. 2490 

                         

ในพระปรมาภิไธย 

สมเด็จพระเจาอยูหวัภูมิพลอดุลยเดช 

คณะอภิรัฐมนตรีในหนาที่คณะผูสําเร็จราชการแทนพระองค 

รังสิต กรมขุนชัยนาทนเรนทร 

 อลงกฎ 

 ธานนีิวัติ 

 มานวราชเสว ี

 อดุลเดชจรัส 

ใหไว ณ วนัที ่ ๑๕  ธนัวาคม พ.ศ. ๒๔๙๐ 

เปนปที ่ ๒  ในรัชกาลปจจุบัน 
  

โดยท่ีเปนการสมควรจัดใหการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการลักลอบนํา

ขาวและสินคาอ่ืนบางอยางออกทางทะเลไดผลดียิ่งข้ึน 

พระมหากษัตริยโดยคําแนะนําและยนิยอมของรัฐสภา จึงมีพระบรมราชโองการใหตรา

พระราชบัญญัติข้ึนไว ดังตอไปนี ้

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา  “พระราชบัญญัติใหอํานาจทหารเรือปราบปราม

การกระทําความผิดบางอยางทางทะเล พ.ศ.๒๔๙๐ 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบงัคับ ต้ังแตวนัถัดจากวนัประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 

มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้คําวา “เจาหนาที่ทหารเรือ” หมายความถงึ                 

นายทหารเรือประจําการช้ันสัญญาบัตร ซึ่งดํารงตําแหนง ผูบงัคับการเรือ ผูบังคับหมูเรือ ผูบังคับ
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หมวดเรือ ผูบังคับกองเรือ รวมทัง้ตําแหนงอ่ืนที่ผูบัญชาการทหารเรือไดประกาศในราชกจิจา

นุเบกษาใหเทยีบเทากับตําแหนงทีก่ลาวแลวและนายทหารเรือประจําการช้ันสัญญาบัตร ที่ผู

บัญชาการทหารเรือไดประกาศในราชกจิจานุเบกษาแตงต้ังข้ึนโดยเฉพาะ 

มาตรา ๔ เมื่อปรากฏวามีการกระทําความผิด หรือมีเหตุอันควรสงสัยวามีการกระทํา

ความผิดเกีย่วกับการลับลอบนําขาว หรือสินคาอ่ืนบางอยางออกทางทะเลอันเปนความผิดตอ

กฎหมายวาดวยการสํารวจและหามกักกนัขาว      กฎหมายวาดวย การควบคุมเร่ืองอุปโภคบริโภค  

และของอ่ืนๆ ในภาวะคับขัน    หรือกฎหมายวาดวยการควบคุมการสงออกไปนอก และการนาํเขา

มาในราชอาณาจักรซ่ึงสินคาบางอยางใหเจาหนาที่ทหารเรือมีอํานาจสืบสวนและสอบสวนได และ

มีอํานาจทําการหรือส่ังใหทาํการเฉพาะหนาเทาที่จาํเปน  ดังตอไปนี ้

๑. ตรวจ   คน   และบังคับผูควบคุมเรือและคนประจําเรือใหร้ือ  หรือขนส่ิงของในเรือ

เพื่อการตรวจคน 

๒. จับเรือและบังคับผูควบคุมเรือและคนประจําเรือใหพวงเรือ หรือใหทาํการอ่ืนเพื่อให

เรือนั้นไปยงัทีซ่ึ่งสะดวกแกการตรวจคน  การสอบสวน  หรือการดําเนนิคดี 

๓. ยืดเรือที่จับไวจนกวาจะมีคําส่ังเด็ดขาด ไมฟองผูตองหาหรือจนกวาศาลจะมีคําส่ัง

เปนอยางอ่ืนในกรณีทีฟ่องผูตองหา 

๔. จับและควบคุมผูตองหาวากระทําความผิดไดไมเกินเจ็ดวนั เมื่อพนกําหนดตอง

ปลอยหรือสงตัวใหพนักงานสอบสวน พรอมดวยสํานวนการสอบสวนเทาทีท่าํไว 

มาตรา ๕ เพื่อปฏิบัติการตามความในมาตรา ๔ ใหเจาหนาที่ทหารเรือมีอํานาจส่ัง

และบังคับใหผูควบคุมเรือ และคนประจําเรือลําที่ใชหรือสงสัยวาใชในการกระทาํความผิดหรือที่

ความผิดเกิดข้ึนหรือสงสัยวาเกิดข้ึน   หยุดเรือ  หรือนาํเรือไปยังที่ใดทีห่นึ่ง  ถาไมปฏิบัติตามก็ใหมี

อํานาจดําเนินการใดๆ  เพื่อบังคับใหปฏิบติัตามหรือเพื่อนําเรือไป หรือเพื่อปองกันการหลบหน ี

การสั่งหรือบังคับใหหยุดเรือ หรือใหนําเรือไปยงัที่ใดที่หนึ่งตามความในวรรคกอน     

อาจทาํโดยใชอาณัติสัญญาณอยางใดอยางหนึง่หรือหลายอยางก็ได แตอาณัติสัญญาณที่จะใช

นั้นผูบัญชาการทหารเรือตองประกาศกาํหนดไวในราชกจิจานุเบกษา 

มาตรา ๖ นอกจากอํานาจที่ใหไวตามมาตรา    ๔   ใหเจาหนาที่ทหารเรือมีอํานาจ  

เชนเดียวกับพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจช้ันผูใหญ   ตามความในประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา 
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มาตรา ๗ ในกรณีที่เจาหนาที่ทหารเรือทําการสอบสวนตามมาตรา ๔ ใหเจาหนาที่

ทหารเรือมีอํานาจและหนาที ่ เชน พนกังานสอบสวน ตามประมวลกฎหมายวธิีพิจารณาความ

อาญา 

มาตรา ๘  การแยงคําส่ังไมฟองของพนักงานอัยการ  ตามความในประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาความอาญา ในกรณีที่เจาหนาที่ทหารเรือเปนผูสงสาํนวนและมีความเห็นควรส่ังฟอง

ไปยังพนักงานอัยการนัน้ ใหผูบัญชาการทหารเรือเปนผูใชอํานาจของอธิบดีกรมตํารวจ หรือ

ขาหลวงประจาํจังหวัดแลวแตกรณี 

มาตรา ๙ ในกรณีที่เจาหนาที่ทหารเรือสงตัวผูตองหาใหพนักงานสอบสวนดําเนนิการ

ตามอํานาจหนาที่ตอไป มใิหถือวาการควบคุมผูตองหา ซึง่ไดกระทาํมากอนที่พนกังานสอบสวน

ไดรับตัวผูตองหานั้น  เปนการควบคุมของพนักงานสอบสวน 

มาตรา ๑๐ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมและรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 

รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 

 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

ควง  อภัยวงศ 

นายกรัฐมนตรี 

(๖๔  ร.จ. ๗๓๕  ตอนที ่๖๑  ธันวาคม  ๒๔๙๐) 

 

 

ประกาศกองทัพเรือ 

เร่ืองเทียบตําแหนงเจาหนาทีท่หารเรือ 

                                                                                          

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติใหอํานาจทหารเรือ

ปราบปรามการกระทําความผิดบางอยางทางทะเล พ.ศ.๒๔๙๐ ผูบัญชาการทหารเรือจึงออก

ประกาศกาํหนดการเทียบตําแหนงไวดังตอไปนี้ 

๑. ผูบังคับการมณฑลทหารเรือที่  ๑  ผูบงัคับการมณฑลทหารเรือที่  ๒  และผูบังคับ

กองบินทหารเรือ เทียบเทากบัตําแหนงผูบงัคับกองเรือ 
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๒. เสนาธิการมณฑลทหารเรือที ่ ๑ เสนาธกิารมณฑลทหารเรือที่ ๒ ผูบังคับการกรม

นาวิกโยธิน ผูบังคับกองตอสูอากาศยาน ผูบังคับกองปนใหญรักษาฝง ผูบังคับกองโรงเรียนนายเรือ    

ผูบังคับกองโรงเรียนชุมพลทหารเรือเทยีบเทากับตําแหนงผูบังคับหมวดเรือ 

๓. เสนาธิการหมวดเรือ ผูบังคับฝูงบิน ผูบังคับการโรงเรียนปนใหญ ผูบังคับกองพัน

นาวิกโยธินที่  ๓  ผูบงัคับกองพนันาวิกโยธนิที ่ ๑๑  เทียบเทากับตําแหนงผูบังคับหมูเรือ 

๔. นักบินทหารเรือที่เปนนายทหารช้ันสัญญาบัตร เทยีบเทากับตําแหนงผูบังคับการ

เรือ 

 

ประกาศ ณ วนัที ่ ๑๖  ธนัวาคม ๒๔๙๐ 

พลเรือโท ส. กมลนาวิน 

ผูบัญชาการทหารเรือ 

(๖๔ ร.จ. ๓๒๒๘ ตอนที่ ๖๑ (แผนกราชกิจจาฯ ) ลงวนัที ่ ๑๖  ธนัวาคม ๒๔๙๐) 
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พระราชบัญญัติ 

ใหอํานาจทหารเรือปราบปรามการกระทําความผิด 

บางอยางทางทะเล (ฉบับที ่ ๔) 

พ.ศ.  ๒๕๓๔ 

 

 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว  ณ วนัที ่ ๒๙  ธนัวาคม พ.ศ.  ๒๕๓๔ 

เปนปที ่ ๔๖  ในรัชกาลปจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดช มพีระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ 

ใหประกาศวา 

โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมาย วาดวยการใหอํานาจทหารเรือปราบปราม

กระทําความผิดบางอยางทางทะเล 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนาํและยนิยอม

ของสภานิติบญัญัติแหงชาติ  ทาํหนาที่รัฐสภา  ดังตอไปนี ้

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญติใหอํานาจทหารเรือปราบปราม

การกระทําความผิดบางอยางทางทะเล (ฉบับที่ ๔)  พ.ศ.๒๕๓๔” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 

มาตรา ๓ ใหยกเลิกความในมาตรา   ๔   แหงพระราชบัญญัติใหอํานาจทหารเรือ

ปราบปรามการกระทําความผิดบางอยางทางทะเล     พ.ศ.๒๔๙๐    ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย                   

พระราช บัญญัติใหอํานาจทหารเรือปราบปรามการกระทําความผิดบางอยางทางทะเล (ฉบับที่ ๓)           

พ.ศ.๒๕๒๕  และใหใชความตอไปนี้แทน  

มาตรา ๔ เมื่อปรากฏวามีการกระทํา   หรือมีเหตุอันควรสงสัยวามกีารกระทําเกีย่วกับ

การนาํขาวหรือสินคาอ่ืน หรือยาเสพติดออกไปนอกหรือเขามาในราชอาณาจักรหรือการที่คนตาง

ดาวเขามาในราชอาณาจักร ทัง้นี้โดยทางทะเล ทางลําน้ําซ่ึงติดตอกับตางประเทศ หรือทางลําน้าํ
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ซึ่งออกไปสูทะเลได หรือทาํการประมงทางทะเล อันเปนความผิดตอกฎหมายวาดวยการสาํรวจ

และหามกักขาว กฎหมายวาดวย การควบคุมเคร่ืองอุปโภคบริโภคและของอ่ืนๆ ในภาวะคับขัน

กฎหมายวาดวยการสงออกไปนอกและการนําเขามาในราชอาณาจักรซึ่งสินคา กฎหมายวาดวยแร

กฎหมายเกีย่วกับยาเสพติด กฎหมายวาดวยคนเขาเมือง หรือกฎหมายเกีย่วกับการประมง             

ใหเจาหนาที่ทหารเรือมีอํานาจสืบสวนและสอบสอนได และมีอํานาจทาํการหรือส่ังใหทําการ  

เฉพาะหนาเทาที่จาํเปนดังตอไปนี้ 

(๑) ตรวจ คน และบังคับผูควบคุมเรือและคนประจําเรือใหร้ือหรือขนส่ิงของในเรือเพื่อ

การตรวจคน 

(๒) จับเรือ และบังคับผูควบคุมเรือ และคนประจําเรือใหพวงเรือ หรือใหทําการอ่ืน

เพื่อใหเรือนั้นไปยังที่ซึ่งสะดวกแกการตรวจคน  การสอบสวน  หรือการดําเนนิคดี 

(๓) ยึดเรือ ที่จับไวจนกวาจะมคํีาส่ังเด็ดขาดไมฟองผูตองหา หรือจนกวาศาลจะมี

คําส่ังเปนอยางอ่ืนในกรณีทีฟ่องผูตองหา 

(๔) จับและควบคุมผูตองหาวากระทําความผิดไวไดไมเกินเจด็วัน  เมื่อพนกําหนดตอง

ปลอยหรือสงตัวใหพนักงานสอบสวนพรอมดวยสํานวนการสอบสวนเทาทีท่าํไว” 

 

 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

พลตํารวจเอก  เภา   สารสิน 

รองนายกรัฐมนตรี 

 

หมายเหตุ 

เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้คือ เนื่องจากปรากฎวาในปจจุบัน          

มีการลักลอบนําเขามาในหรือสงออกไปนอกราชอาณาจักรซ่ึงยาเสพติดโดยทางทะเล และทาง       

ลําน้าํซ่ึงติดตอกับตางประเทศ  หรือทางลําน้าํซ่ึงออกไปสูทะเลได และมีการลักลอบทําการประมง

ทางทะเลอยูเสมอ  เจาหนาที่ทหารเรือตรวจพบก็ไมมีอํานาจที่จะปราบปรามได เพราะเจาหนาที่

ทหารเรือมิไดเปนพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายเกีย่วกับยาเสพติด หรือกฎหมายเกี่ยวกับการ

ประมงทางทะเลเม่ือเจาหนาที่ทหารเรือตรวจพบและดําเนินการจับกมุ    ก็ไมมีอํานาจควบคุมตัวไว

สอบสวนและยึดเรือไวได ตองนาํสงพนกังานสอบสวนเพื่อดําเนนิการตามกฎหมายโดยทนัท ี  
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สมควรใหอํานาจทหารเรือปราบปรามการกระทําความผิดตอกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด และ

กฎหมายเกีย่วกับการประมงทางทะเลได    จึงจาํเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

 

 
ภาคผนวก ข. 

 

ที่ นร  0206/6586    สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

ทําเนียบรัฐบาล  กทม. 10300 

 

              13  พฤษภาคม  2536 

 

เร่ือง นโยบายและยุทธศาสตรในการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล 

เรียน เลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ 

อางถึง หนังสือสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ   ปกปด ที่ นร 0505/1334  

ลงวันที่ 27 เมษายน 2536 

ส่ิงที่สงมาดวย 1. สําเนาหนังสือสํานักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

  ดวนที่สุด ที ่นร 1011/2289 

2. สําเนาหนังสือกระทรวงการตางประเทศ ดวนที่สุด ที่ กต 0602/34990        

ลงวนัที ่10 พฤษภาคม 2536 

3. สําเนาหนังสือกระทรวงอุตสาหกรรม  ปกปด  ดวนที่สุด ที ่อก  0306/1927        

ลงวนัที ่ 11 พฤษภาคม 2536 

4. สําเนาหนังสือสํานักนายกรัฐมนตรี  ปกปด  ดวนที่สุด  ที่ นร 1201/3350            

ลงวนัที ่ 11 พฤษภาคม 2536 

 

ตามที่ไดเสนอเร่ืองนโยบายและยุทธศาสตรในการรักษาผลประโยชนของชาติทะเล 

เพื่อคณะรัฐมนตรี พิจารณาความแจงแลวนั้น 

สํานักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กระทรวงการตาง 

ประเทศ กระทรวงอุตสาหกรรมและสํานักนายกรัฐมนตรี ไดเสนอความเหน็ประกอบการพิจารณา

ของคณะรัฐมนตรีดวยความละเอียดปรากฏตามส่ิงที่สงมาพรอมนี ้
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คณะรัฐมนตรีไดประชุมปรึกษา เมื่อวนัที ่11 พฤษภาคม 2536 ลงมติเห็นชอบนโยบาย

และยุทธศาสตรในการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล และมอบหมายใหสํานกังานสภาความ

มั่นคงแหงชาติรับไปอํานวยการและประสานการดําเนินการ ใหเปนไปตามนโยบายและยุทธศาสตร 

ที่กําหนดไว ตามที่สํานกังานสภาความม่ันคงแหงชาติเสนอ  โดยในการจัดทําแผนแมบท แผนงาน/  

โครงการตามนโยบายและยุทธศาสตรดังกลาว ใหกาํหนดข้ันตอนและกรอบระยะเวลาดําเนนิการ

ดวย 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  และดําเนินการตอไป  ไดแจงใหผูเกี่ยวของตามบัญชีแนบ

ทายทราบดวยแลว 

 

 

         ขอแสดงความนับถือ 

                                                                   วิษณุ  เครืองาม 

                   (นายวิษณุ  เครืองาม) 

                       รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน 

                เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

 

 

 

กองประสานนโยบายและแผน 

โทร.  2800389 

โทรสาร  2801901 
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นโยบายและยุทธศาสตรในการแกไขปญหาและรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ เมื่อ 11  พ.ค. 2536 
      

 
 1.    ผลประโยชนของชาติทางทะเล 
           1.1 เอกราช  อธิปไตย  และบูรณภาพแหงดินแดนทางทะเล 

           1.2 ความปลอดภัย  ความสงบเรียบรอยในทะเลและบรรยากาศที่เอ้ืออํานวยตอการ

ประกอบอาชีพของประชาชน และการประกอบการทางเศรษฐกิจในทะเล 

           1.3 ผลประโยชนสูงสุดทางเศรษฐกิจจากทะเลทั้งในดานทรัพยากรธรรมชาติ  

ส่ิงแวดลอม  และผลประโยชนตอเนื่องในรูปแบบอ่ืน ๆ  ทั้งในระยะส้ันและระยะยาว 
 
2. นโยบาย 
   2.1 สงเสริมขีดความสามารถของกองทพัใหเหมาะสม และเพียงพอกับความจําเปน

เพื่อการดูแลและปกปองอธปิไตย    ผลประโยชนของชาติ    และการรักษาความสงบเรียบรอยและ

ความปลอดภัยในทะเล  (บรรลุผลประโยชนขอ  1.1, 1.2 และ 1.3) 

          2.2 ยึดหลักกฎหมายระหวางประเทศในการใชการแสวงหาและการแบงปนผล 

ประโยชนจากทะเลกับประเทศเพื่อนบาน และใชการเจรจาเพื่อแกไขปญหาความขัดแยงที่เกิดข้ัน

บนพื้นฐานของผลประโยชนสวนรวมของชาติและกฎเกณฑระหวางประเทศ  (บรรลุผลประโยชน

ขอ 1.1,1.2 และ 1.3) 

         2.3 ดําเนนิการเพือ่ใหทะเลเปนบริเวณที่มีความปลอดภัยและเหมาะสมแกการเดินเรือ  

การประกอบอาชีพและการดําเนนิกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ถูกตองและเกิดประโยชนสูงสุด 

(บรรลุผลประโยชนขอ 1.2 และ 1.3) 

         2.4 อนุรักษและฟนฟทูรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมและใชประโยชน

ทรัพยากรธรรมชาติในทะเลและบริเวณชายฝง  ใหสามารถยังประโยชนสูงสุดแกสวนรวมไดอยาง

ตอเนื่องในระยะยาว (บรรลุผลประโยชนขอ 1.3) 
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         2.5   สงเสริมกิจการประมงทั้งในและนอกนานน้าํ   เพื่อใหเปนแหลงจางงานและแหลง

รายไดที่สําคัญของประเทศโดยดูแลใหสอดคลอง และสมดุลยกับการอนุรักษและฟนฟทูรัพยากร

สัตวน้ํา  และใหผูประกอบการไดรับการคุมครองและดูแลผลประโยชนอยางเหมาะสม (บรรลุผล

ประโยชนขอ1.2 และ 1.3) 

  2.6 สงเสริม และสนับสนุนใหมีระบบการขนสงทางทะเลที่มีประสิทธภิาพ และ

โครงสรางพื้นฐานที่จําเปนอยางเพียงพอ เพื่อสนับสนนุกิจการคาระหวางประเทศของไทยให

สามารถแขงขันกับตางประเทศไดและสามารถนาํมาใชสนับสนนุการปองกันประเทศได ในยาม

จําเปน (บรรลุผลประโยชนขอ 1.2  และ 1.3) 

 
3.     ยุทธศาสตร 
 3.1 เสริมสรางการมีกําลังอํานาจของกองทัพเพื่อปกปองผลประโยชนดานตางๆ         

ของชาติ ในทะเล โดยสนับสนุนการเสริมกําลังอํานาจของกองทัพอยางเหมาะสมตามหวงเวลา 

ความจําเปน  และขีดความสามารถทางการเงินของประเทศ (บรรลุนโยบายขอ 2.1) 

 3.2 เรงรัดการเจรจากับประเทศเพื่อนบาน เพื่อตกลงแบงอาณาเขตทางทะเลใหชัดเจน

และแนนอน  ในกรณีที่ไมอาจตกลงกันไดใหแสวงหาแนวทางเพื่อใชประโยชนรวมกัน ทั้งนี้ใหมี

การศึกษาและวิเคราะหผลประโยชนทางดานทรัพยากรธรรมชาติ และอ่ืนๆ รวมทั้งกําหนดแนวทาง  

ทาทีและเตรียมความพรอมในการเจรจาไวลวงหนา (บรรลุนโยบายขอ 2.2) 

  3.3 เรงรัดใหสวนราชการตางๆ มีกฎหมายภายในเพื่อรองรับสิทธิประโยชนของรัฐ  

และการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในเขตเศรษฐกิจจําเพาะ (บรรลุนโยบายขอ 2.2) 

  3.4 สนับสนนุโครงการพัฒนาพืน้ที่ชายฝงทะเลภาคใต  โดยเฉพาะการสรางทาเรือน้าํ

ลึกดานฝงทะเลอันดามันเพือ่ผลประโยชนทางเศรษฐกิจ การสรางทางเลือก และหลักประกัน     

ความมัน่คงในการออกสูทะเล (บรรลุนโยบายขอ 2.3) 

  3.5 จัดใหมีแผนปองกันอุบัติภัยและภัยธรรมชาติทั้งบนบกและในทะเลที่อาจกอใหเกดิ

อันตรายแกสาธารณชนและทรัพยากรทางทะเล  โดยเฉพาะอยางยิ่งในพื้นที่อุตสาหกรรมและ

แหลงชุมชนหนาแนนชายฝง  รวมทั้งการรวมมือกับรัฐชายฝงอ่ืนๆ  ในการวางแผนและดําเนินการ

แกไขปญหาดานส่ิงแวดลอม  และอุบัติภัยที่รัฐชายฝงกอข้ึนหรือไดรับผลกระทบรวมกัน (บรรลุ

นโยบายขอ 2.3) 

  3.6 วางแผนและประสานงานระหวางสวนราชการตางๆ    อยางใกลชิดรวมทั้งอาจจัด

ใหมีหนวยเฉพาะกิจตามความเหมาะสมเพื่อใหมีการปราบปรามการกระทําความผิดบางอยางใน
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ทะเล  การใหความชวยเหลือผูประสบภัย   การใหความคุมครองความปลอดภัยและสวัสดิการ   

ของประชาชนและการควบคุมดูแลการเขามาของบรรดาเรือทองเที่ยวทั้งในเร่ืองตัวบุคคล   และ

การกระทําผิดตางๆ  ที่แอบแฝงมากับการทองเที่ยว (บรรลุนโยบายขอ 2.3) 

 3.7 กําหนดแผนการใชที่ดินชายฝง เพื่อใหเกดิประโยชนสูงสุดอยางชัดเจน โดยมี

การกํากับดูแลใหมีการปฏิบัติอยางเครงครัดและจริงจัง รวมทั้งการปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวของ

ใหเหมาะสมและสอดคลองกับความเปนจริง (บรรลุนโยบายขอ 2.3) 

 3.8 สงเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมการทองเที่ยวทางทะเล โดยควบคุมดูแลไมได

เกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมตลอดจนการแสวงประโยชนโดยมิชอบหรือกระทําผิดกฎหมายที่       

แอบแฝงมากับกิจกรรมการทองเที่ยว (บรรลุนโยบายขอ 2.3) 

 3.9 วางแผนการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมทางทะเล

อยางเปนระบบทุกระดับ   โดยเนนการใหความรูความเขาใจที่ถูกตองแกประชาชนและสนับสนุน

ใหชุมชน องคกรประชาชนและองคกรพัฒนาเอกชนเขามามีสวนรวมใหมากที่สุด  โดยรัฐจัดสรร

งบประมาณอยางเพียงพอ และกํากับดูแลใหมีการปฏิบัติตามแผนอยางจริงจัง    รวมทั้งการวาง

หลักเกณฑเพื่อใหผูที่กอใหเกิดความเสียหายตอส่ิงแวดลอมเปนผูรับภาระในการอนุรักษฟนฟู 

(บรรลุนโยบายขอ 2.4) 

 3.10 สงเสริม และสนับสนุนใหมีการสํารวจ และพัฒนาเพื่อนาํเอาปโตรเลียมและ

ทรัพยากรธรณีอ่ืนๆ มาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดทางเศรษฐกิจ (บรรลุนโยบายขอ 2.4)   

 3.11 สงเสริมการประกอบการประมงภายใน เพื่อใหสามารถประกอบการไดอยาง        

มีประสิทธิภาพและมีรายไดที่เหมาะสมและแสวงหาลูทาง เพื่อใหเรือประมงไทยออกไปประกอบ

กิจการประมงนอกนานน้าํอยางถูกตอง  โดยที่รัฐมีสวนรับรูและควบคุมดูแลใหผูประกอบการ 

ไดรับการคุมครองประโยชนจากรัฐอยางเหมาะสม ควบคูไปกับการควบคุมจํานวนเรือประมงให

เหมาะสมกับปริมาณทรัพยากรสัตวน้าํ และการอนุรักษ และฟนฟูความอุดมสมบูรณของทรัพยากร

สัตวน้ํา โดยเฉพาะอยางยิ่งการเสริมสรางสภาพแวดลอมที่เหมาะสมแกการเพิ่มจาํนวนสัตวน้าํ    

(บรรลุนโยบายขอ 2.5) 

 3.12 สนับสนนุใหกจิการพาณิชยนาวี ทั้งที่เปนของคนไทยและคนตางชาติ มีการ

แขงขันกันอยางจริงจังและเปนหลักประกนัในการขนสงสินคาทางเรือ รวมทั้งการสนับสนุนและ

สงเสริมการพาณิชยนาวีไทยใหสามารถแขงขันกับการพาณิชยนาวีตางประเทศได (บรรลุนโยบาย

ขอ 2.6) 
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                                ------------------------------------------------- 

 

 
คําสั่งสภาความมั่นคงแหงชาติ 

ที่ 1/2536 

เร่ือง  แตงต้ังคณะกรรมการอํานวยการและประสานการดําเนนิการตามนโยบาย 

และยุทธศาสตรการรักษาผลประโยชนของชาติทะเล 

 

 

โดยที่สภาความมั่นคงแหงชาติ ไดมีมติเห็นชอบนโยบายและยทุธศาสตรการรักษา

ผลประโยชนของชาติทางทะเล ตามที่สํานักงานสภาความม่ันคงแหงชาติรวมกับสวนราชการ           

ที่เกี่ยวของเสนอและเหน็สมควรมีองคกรอํานวยการ   และประสานการดําเนินการตามนโยบาย

และยุทธศาสตรที่กําหนดข้ึนในรูปของคณะกรรมการของสภาความมั่นคงแหงชาติ โดยมีหวัหนา

สวนราชการตางๆ  ที่เกี่ยวของและผูทรงคุณวุฒิรวมเปนกรรมการ 

ดังนัน้ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 6 แหงพระราชบัญญัติสภาความมัน่คง

แหงชาติ พ.ศ.2502 จึงใหแตงต้ังคณะกรรมการอํานวยการและประสานการดําเนินการตาม

นโยบายและยุทธศาสตรการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเลดังตอไปนี้ 

1. เลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ    ประธานคณะกรรมการ 

2. ปลัดกระทรวงมหาดไทย    หรือผูแทน    กรรมการ 

3. ปลัดกระทรวงกลาโหม      หรือผูแทน    กรรมการ 

4. ปลัดกระทรวงคมนาคม     หรือผูแทน    กรรมการ 

5. ปลัดกระทรวงการตางประเทศ    หรือผูแทน   กรรมการ 

6. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ  

สังคมแหงชาติหรือผูแทน     กรรมการ 

7. เสนาธิการทหารบก      กรรมการ 

8. เสนาธิการทหารเรือ      กรรมการ 

9. เสนาธิการทหารอากาศ     กรรมการ 

10. อธิบดีกรมประมง      กรรมการ 

11. อธิบดีกรมเจาทา      กรรมการ 
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12. อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี     กรรมการ 

13. อธิบดีกรมตํารวจ      กรรมการ 

14. อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย    กรรมการ 

15. อธิบดีกรมศุลกากร       กรรมการ 

16. เลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนส่ิงแวดลอม  กรรมการ 

17. เลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการพณิชยนาวี  กรรมการ 

18. ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่ 
ชายฝงทะเลตะวันออก     กรรมการ 

19. ผูบังคับการตํารวจน้าํ            กรรมการ 

20. ผูแทนสวนราชการ หรือผูทรงคุณวุฒิที่มีสถานการณเกี่ยวของ กรรมการ 

21. รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติฝายนโยบาย  กรรมการ 

22. รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติฝายเตรียมพรอม กรรมการ 

23. หัวหนาเจาหนาที่ประสานงานทางทหารกับ 

        สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ    กรรมการ 

24. หัวหนาเจาหนาที่ประสานงานตํารวจกับ 

        สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ    กรรมการ 

25. ผูชวยเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติฝายประสานงาน กรรมการ 

26. รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ ฝายบริหาร  กรรมการและ 

                                                                                                               เลขานุการ 

27. ผูอํานวยการกอง 4 สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ  กรรมการและ 

ผูชวยเลขานุการ (1) 

28. เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผนสํานักงาน   กรรมการและ 

สภาความมั่นคงแหงชาติ     ผูชวยเลขานุการ (2) 

 

  

ใหคณะกรรมการมีอํานาจดังนี้ 

1. อํานวยการ ประสานงาน และกํากับดูแลการดําเนนิการของสวนราชการและ

หนวยงานที่เกีย่วของ ใหเปนไปตามนโยบายและยุทธศาสตรการรักษาผลประโยชนของชาติทะเล 
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2. พิจารณากล่ันกรองและใหความเหน็ชอบแผนงานและโครงการตางๆ ที่ดําเนินการ

ตามนโยบายและยุทธศาสตรการรักษาผลประโยชนของชาติ ใหเปนไปโดยสอดคลองและเกิด

ประโยชนสูงสุด 

3. แตงต้ังคณะอนุกรรมการและคณะทํางานเพื่อรับผิดชอบการดําเนินการในแตละ

สาขาตามนโยบายและยุทธศาสตรไดตามความจําเปน 

4. ติดตามและประเมินผลการดําเนินการเพื่อรายงานตอสภาความมั่นคงแหงชาติ 

 

 

     ทั้งนี้  ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 

 

 

ส่ัง ณ วันที ่ 18  เมษายน 2536 

ชวน  หลีกภัย 

นายกรัฐมนตรี 

ประธานสภาความมัน่คงแหงชาติ 
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ระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรี 

วาดวยนโยบายการฟนฟทูะเลไทย 
พ.ศ. ๒๕๓๙ 
---------------- 

เพื่อใหการกําหนดนโยบาย แผนงาน โครงการ ตลอดจนการดําเนนิการเกี่ยวกับการ

ฟนฟูบูรณะ และพัฒนาทรัพยากรและส่ิงแวดลอมในทะเลไทยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ซึง่จะ

นําไปสูการพฒันาที่ยัง่ยนื รวมทัง้สงเสริมความรวมมอืในการใชทรัพยากรในทะเลกับประเทศเพื่อน

บาน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา๑๑ (๘)  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

แผนดิน พ.ศ.๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรีโดยความเหน็ชอบของคณะรัฐมนตรี จึงวางระเบียบไว  

ดังตอไปนี้ 

 

หมวด ๑ 

บททัว่ไป 

------------ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยนโยบายการฟนฟทูะเล

ไทย  พ.ศ.๒๕๓๙” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันที่ ๑ พฤศจกิายน ๒๕๓๙  เปนตนไป 

ขอ ๓ ในระเบียบนี ้

“หนวยราชการ” หมายความวา สวนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวย

วิธีการงบประมาณและสวนราชการสวนทองถิ่น บรรดาท่ีมกีารดําเนินงานเก่ียวของกับการฟนฟู

ทะเลไทย 

“การฟนฟทูะเลไทย” หมายความวา การกําหนดนโยบาย  การดําเนนิแนวทางและหลัก

ปฏิบัติตลอดจนการปรับปรุงการใชประโยชนทรัพยากรและส่ิงแวดลอมในทะเลไทย รวมทัง้การจัด
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ใหมีกิจกรรมตางๆ  ภายในพ้ืนที่ตามที่คณะกรรมการนโยบายและฟนฟูทะเลไทยกําหนดเพื่อใหมี

การใชประโยชนทรัพยากรและส่ิงแวดลอมในทะเลอยางเหมาะสมและย่ังยนืตลอดจนเพื่อใหเกิด

การพัฒนาความรวมมือระหวางประเทศไทยกับประเทศเพ่ือนบาน 

“กฟท.”  หมายความวา  คณะกรรมการนโยบายและฟนฟูทะเลไทย 

“สฟท.”  หมายความวา  สํานักงานคณะกรรมการนโยบายฟนฟทูะเลไทย 

ขอ ๔ ในกรณีที่มีปญหาหรือความจําเปนที่ไมอาจจะปฏิบัติตามระเบียบนี้ได ให

นายกรัฐมนตรีมีอํานาจสั่งใหยกเวนการปฏิบัติตามระเบียบนี้ไดตามที่เห็นสมควร รวมตลอดทั้ง        

มีอํานาจดําเนนิการใดตามควรแตกรณี เพือ่ใหการดําเนนินโยบายและฟนฟูทะเลไทยตามนโยบาย

ของรัฐบาล 

ขอ ๕ ถาการดําเนินการในเร่ืองใดไมเปนไปตามท่ีกําหนดหรือไมสอดคลองกับ

นโยบายแผนงาน  โครงการ  หรือวิธีดําเนินกิจการที่กําหนดตามระเบียบนี้  ใหผูอํานวยการ  สฟท.  

รายงานปญหาอุปสรรคที่เกิดข้ึนตอ  กฟท.  โดยมิชักชาเพื่อมีมติตามเห็นสมควรตอไป 

ขอ ๖ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี ้

 

หมวด ๒ 

คณะกรรมการนโยบายและการฟนฟทูะเลไทย 

------------ 

ขอ ๗ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึง่เรียกวา “คณะกรรมการนโยบายและฟนฟู        

ทะเลไทย” เรียกโดยยอวา “กฟท.” ประกอบดวย นายกรัฐมนตรีเปนประธานกรรมการ                  

รองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายคนหนึง่ หรือหลายคนเปนรองประธานกรรมการ  

รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม  

รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ     

ปลัดกระทรวงคมนาคม ปลัดกระทรวงการตางประเทศ ปลัดกระทรวงพาณิชย ปลัดกระทรวง

วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ปลัดสํานกันายกรัฐมนตรี     

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ เลขาธิการสภาความม่ันคงแหงชาติ ผูอํานวยการสํานกังบประมาณ ผูบัญชาการ
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ทหารเรือ อธิบดีกรมประชาสัมพนัธ อธิบดีกรมประมง ผูวาการการทองเที่ยวแหงประเทศไทย    

คณบดีคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร หัวหนาภาควชิาวทิยาศาสตรทางทะเล              

คณะวิทยาศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย    เปนกรรมการ 

ใหผูอํานวยการ “สฟท.” เปนกรรมการและเลขานุการ และให “กฟท.” แตงต้ัง

ผูชวยเลขานุการตามจํานวนที่จําเปน 

ขอ ๘ ให กฟท. มีอํานาจและหนาที่ดังตอไปนี ้

(๑) เสนอนโยบาย และแผนการการฟนฟูทะเลไทยตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา

อนุมัติ 

(๒) อนุมัติแผนหรือโครงการ  และใหความเหน็เกี่ยวกับวงเงนิลงทุนของหนวยราชการ 

เพื่อดําเนินงานตามนโยบายและแผนการฟนฟูทะเลไทยตามขอ  ๑๗ 

(๓) กําหนดแนวทางการประสานงาน  การบริหารและการใชประโยชนพืน้ที่ทะเลไทย 

(๔) เปนศูนยกลางประสานงานกับคณะกรรมการอื่นที่แตงต้ังข้ึนตามกฎหมายหรือ

ตามมติคณะรัฐมนตรี  และมีหนาที่เกี่ยวของกับนโยบายและการฟนฟทูะเลไทย 

(๕) เรงรัด   ติดตามและกํากบัดูแลการดําเนนิการของหนวยราชการที่ไดรับมอบหมาย

ใหดําเนินการเกี่ยวกบัการฟนฟทูะเลไทย เพื่อใหดําเนนิงานเปนไปดวยความรวดเร็ว เรียบรอยและ

มีประสิทธิภาพ 

(๖) ควบคุม  อํานวยการ  ตรวจสอบ  และประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและ

แผนการฟนฟทูะเลไทย 

(๗) กําหนดหลักเกณฑ  และวิธกีารดําเนินงานสําหรับการบริหารงานของ  สฟท. 

(๘) ขอความรวมมอืในการขอยืมตัวบุคคล วัสดุ อุปกรณ และครุภัณฑของหนวย

ราชการ  เพื่อชวยการปฏิบัติงานของ  กฟท. ไดตามความจําเปน 

(๙) ดําเนนิการอ่ืนใดที่จําเปนเพือ่การฟนฟทูะเลไทย 

ขอ ๙ การประชุม กฟท. ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึง่หนึง่ของจํานวน

กรรมการทัง้หมดจึงจะเปนองคประชุม 

ในการประชุมถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดให      

รองประธานกรรมการเปนประธานในการประชุม ถามีรองประธานกรรมการหลายคนใหเลือก        
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รองประธานกรรมการคนหนึง่เปนประธานในท่ีประชุม ถาประธานกรรมการและรองประธาน

กรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการทีม่าประชุมเลือกกรรมการ        

คนหนึ่งเปนประธานในท่ีประชุม 

การวนิิจฉัยช้ีขาดของที่ประชุม ใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึง่ใหมีเสียงหน่ึงใน

การลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากนัใหประธานในทีป่ระชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียง

ชี้ขาด 

ขอ ๑๐ ให กฟท.มีอํานาจแตงต้ังอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอยางหนึ่ง

อยางใดตามที ่ กฟท. มอบหมายได ใหนําความในขอ ๙ มาใชบังคับแกการประชุมของ

คณะอนุกรรมการโดยอนโุลม 

ขอ ๑๑ ในการปฏิบัติการตามหนาที่ตามระเบยีบนี ้ กฟท. หรือคณะอนุกรรมการที่ 

กฟท. แตงต้ัง อาจเชิญบุคคลซึ่งเกี่ยวของมาใหถอยคําหรือมีหนังสือสอบถาม หรือใหสงสิง่ของหรือ

เอกสารที่เกี่ยวของมาเพื่อประกอบการพิจารณาไดตามที่เหน็สมควร 

 

หมวด ๓ 

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายและการฟนฟูทะเลไทย 

----------- 

ขอ ๑๒ ใหมีสํานักงานคณะกรรมการนโยบายและการฟนฟทูะเลไทย เรียกโดยยอวา  

“สฟท.” เปนหนวยราชการภายในสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  

ทําหนาทีเ่ปนสํานักงานเลขานุการของ  กฟท.  และใหมอํีานาจและหนาที่ดังตอไปนี ้

(๑) ประสานกับหนวยราชการที่เกี่ยวของในการจัดเตรียมแผนงานและโครงการตางๆ 

ตามนโยบายและแผนการฟนฟูทะเลไทย ตลอดจนการศึกษาวิเคราะหวิจัยปญหาและอุปสรรคที่

เกิดข้ึนในการกําหนดนโยบายและแผนการฟนฟูทะเลไทย   เพื่อเสนอตอ  กฟท. 

(๒) สอดสอง ดูแล และใหคําแนะนาํแกสวนราชการที่เกีย่วของกับการดําเนินงานหรือ

การดําเนินกิจการเพื่อใหเกิดการปฏิบัติที่ถกูตองตามระเบียบนี ้

(๓) ชักชวน  อํานวยความสะดวก  และประสานงานใหองคกรเอกชนมีสวนรวมในการ

กําหนดนโยบายและแผนการฟนฟทูะเลไทย  ใหเปนไปตามเปาหมายที่  กฟท.  กําหนด 
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(๔) บริหารแผนงานรวม  และประสานการบริหารและการปฏิบัติการตามแผนงานการ

ฟนฟูทะเลไทย 

(๕) ติดตาม  และเรงรัดการปฏิบัติงานของหนวยราชการที่เกีย่วของ 

(๖) ปฏิบัติงานและรวมดําเนินการดานประชาสัมพันธการฟนฟทูะเลไทย 

(๗) วิเคราะหและประเมินผลของการฟนฟูทะเลไทย  เพื่อเสนอตอ  กฟท. 

(๘) เชิญบุคคลของหนวยราชการและภาคเอกชน ใหมาชีแ้จงหรือสงขอมูลหรือสถิติ

ตางๆ  ตลอดจนขอความรวมมือในการยืมตัวบุคคล วัสดุ อุปกรณ และครุภัณฑตางๆ จาก            

หนวยราชการ  ไดตามความจําเปน 

(๙)  ปฏิบัติงานหรือดําเนนิการอ่ืนใด   ตามที่  กฟท.  มอบหมาย 

ขอ ๑๓ ใหมีผูอํานวยการ สฟท. มีหนาที่ควบคุมและดูแลทั่วไป ซึ่งราชการของ

สํานักงาน  สฟท. 

ขอ ๑๔ คาใชจายสําหรับ กฟท. คณะอนุกรรมการที่ กฟท. แตงต้ังเจาหนาทีท่ี่ไดรับ

คําส่ังใหมาปฏิบัติงานใน สฟท. หรือสถาบันหรือบุคคลใดที่มาชวยราชการของ สฟท. รวมทั้ง

คาใชจายที่จําเปนอยางอ่ืนใหจายจากงบประมาณของ  สฟท. 

 

หมวด ๔ 

การดําเนินงานตามนโยบายและแผนการฟนฟูทะเลไทย 

--------------- 

สวนที่ ๑ 

การจัดทาํนโยบาย  แผนงานและโครงการ 

------------ 

ขอ ๑๕ เมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัตินโยบายและแผนการฟนฟูทะเลไทยท่ี กฟท. เสนอ

แลวให กฟท. กําหนดแนวทางดําเนินงานใหเปนไปตามนโยบายและแผนดังกลาว และถาจําเปน 

ตองมีการจัดทาํแผนงานหรือโครงการเพื่อปฏิบัติตามนโยบายและแผนการฟนฟทูะเลไทยให กฟท. 

กําหนดแนวทางดําเนนิงานและกําหนดหนวยราชการทีจ่ะใหรับผิดชอบปฏิบัติงานดังกลาวดวย 
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ขอ ๑๖ ใหหนวยราชการที ่กฟท. กําหนดตามขอ ๑๕ จัดเตรียมแผนงานหรือโครงการ

สําหรับงานที่จะตองปฏิบัตินัน้ข้ึนโดยประสานงานกับ สฟท. แผนงานหรือโครงการดังกลาวตองมี

รายละเอียดชัดเจนเกีย่วกับเปาหมายการดําเนนิงานแตละข้ันตอน กาํลังคน วัสดุ อุปกรณ และ

ทรัพยากร การบริหาร  ตลอดจนวงเงนิรายจาย 

เมื่อหนวยราชการจัดเตรียมแผนงานหรือโครงการข้ึนแลว ให สฟท. รวบรวมและ

วิเคราะหเพื่อนําเสนอ  กฟท. เพื่อพิจารณาอนุมัติทั่วไป 

ขอ ๑๗ เมื่อ กฟท. อนุมัติแผนงานหรือโครงการใดแลว ใหหนวยราชการทีเ่กี่ยวของ

ดําเนนิการใหเปนไปตามนั้นโดยไมชักชา 

ในกรณีที่ตองมีการใชเงินกูเงินบาทสมทบ หรือความชวยหรือจากตางประเทศ ให   

กฟท. แจงไปยังกระทรวงการคลัง สํานักงบประมาณ และกรมวิเทศสหการ เพื่อพิจารณาดําเนิน 

การตามกฎหมายที่เกี่ยวของในการสนับสนุนดานการเงินใหสอดคลองกับเปาหมายที่กําหนดตาม

ความเหมาะสม 

ในกรณีที่มีความจําเปนตองปฏิบัติตามแผนงานหรือโครงการใดโดยเรงดวน   กฟท.  

อาจนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติใหจัดสรรเงินงบประมาณเพื่อดําเนินการตาม

แผนงานหรือโครงการนั้นเปนกรณีพิเศษได 

ขอ ๑๘ ถาหนวยราชการแหงใดที ่กฟท. กําหนดตามขอ ๑๕ ไมสามารถรับผิดชอบงาน

ที่จะใหปฏิบัตินั้นได หรือไมเห็นดวยกับ กฟท. หรือ สฟท. ในเร่ืองหนึ่งเร่ืองใดตามแผนงานหรือ

โครงการทีจ่ะรับมาปฏิบัติ ใหหนวยราชการดังกลาวรายงานปญหาอุปสรรคและความเหน็ให กฟท. 

ทราบเพื่อพิจารณา 

ในกรณีที ่ กฟท. ไดพิจารณารายงานของหนวยราชการตามวรรคหนึ่งแลวมีมติเปน

เชนใดใหหนวยราชการปฏิบัติไปตามนั้น แตถาหนวยราชการนั้นยงัไมเห็นชอบกับมติของ กฟท.  

หนวยราชการดังกลาวอาจเสนอใหคณะรัฐมนตรีชี้ขาดได แตตองนําเสนอคณะรัฐมนตรีภายใน      

สิบหาวันนับแตวันที่ไดรับแจงมติของ กฟท. หากมิไดมีการดําเนินการเสนอคณะรัฐมนตรีภายใน

กําหนดเวลาดังกลาวใหเปนอันยุติตามมติของ  กฟท. 

 

สวนที่ ๒ 

การบริหารแผนงานหรือโครงการ 
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------------ 

ขอ ๑๙ ใหหนวยราชการที่รับผิดชอบแผนงานหรือโครงการที่ กฟท อนุมัติแจงช่ือ

ผูรับผิดชอบแผนงานหรือโครงการและเจาหนาที่ตําแหนงสําคัญที่จะมอบหมายใหปฏิบัติงานตาม

แผนงานหรือโครงการตอ สฟท เพื่อการประสานงานระหวางหนวยปฏิบัติ 

ขอ ๒๐ ใหผูรับผิดชอบแผนงานหรือโครงการจัดใหมีแผนปฏิบัติการที่เหมาะสมเพื่อ

ดําเนินงานตามแผนงานหรือโครงการใหเปนไปตามเปาหมายและมีคุณภาพ  ทบทวนคาใชสอย

และการใชวัสดุอุปกรณ  และทรัพยากรการบริหารเปนประจําตามควรแกกรณี  และทํารายงาน

ความกาวหนาของแผนงานหรือโครงการเปนระยะ ๆ 

รูปแบบของรายงานความกาวหนาของแผนงานหรือโครงการใหเปนไปตามที ่ กฟท.  

กําหนด 

ในกรณีที่มีปญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการดําเนินงานตามแผนงานหรือโครงการให

ผูรับผิดชอบแผนงานหรือโครงการแจงให  สฟท.ทราบและประสานงานกับ สฟท.  เพื่อแกไขปญหา

ดังกลาว 

 

สวนที่ ๓ 

การควบคุมแผนงานหรือโครงการ 

----------------- 

ขอ ๒๑ ใหหัวหนาหนวยราชการรับผิดชอบอํานวยการ    ใหงานตามแผนหรือโครงการ

ที่ไดรับมอบหมายดําเนินการไปดวยความเรียบรอยและสอดคลองกับนโยบายและแผนการฟนฟู

ทะเลไทย 

ขอ ๒๒ ใหหนวยราชการที่รับผิดชอบแผนงานหรือโครงการจัดใหมีระบบการควบคุม

ตรวจสอบและติดตามการดําเนินงานตามแผนงานหรือโครงการ และสงรายงานความกาวหนาของ

แผนงานหรือโครงการให สฟท.เพื่อรายงานตอ กฟท.ตามระยะเวลาที่ กฟท. กําหนด 

ขอ ๒๓ ให สฟท. ติดตามความกาวหนาของแผนงานหรือโครงการตางๆ ในการฟนฟู

ทะเลไทยกับใหพิจารณา วเิคราะห และประเมินผลความกาวหนาของงานเสนอตอ กฟท. เพือ่

ทราบหรือเพื่อพิจารณาตามควรแกกรณี 
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หมวด ๕ 

การดําเนินงานอ่ืนเพื่อฟนฟทูะเลไทย 

--------------- 

ขอ ๒๔ ในกรณี กฟท. ไดมีมติใหมีการดําเนนิงานตางๆ เกี่ยวกบัการประสานงานการ

บริหารหรือการใชประโยชนพื้นที่ทะเลไทย เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายและแผนการฟนฟูทะเล

ไทยใหหนวยราชการที่เกีย่วของปฏิบัติตามมติของ กฟท. ในกรณีที่หนวยราชการใดมีปญหา

อุปสรรคในการปฏิบัติตามมติ กฟท. ใหรายงานให กฟท. ทราบเพื่อพิจารณา และใหนาํความใน

วรรคสองของขอ ๑๘ มาใชบังคับโดยอนโุลม 

 

  ประกาศ  ณ วนัที ่ ๙  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๓๘ 

 

บรรหาร   ศิลปอาชา 

(นายบรรหาร ศิลปอาชา) 

นายกรัฐมนตรี 
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ภาคผนวก  ค. 

 
เขตทางทะเลไทย 

 

เขตทางทะเลของไทยที่ไดมกีารประกาศตลอดจนทําความตกลงกับประเทศเพื่อนบานไว อันไดแก     

นานน้าํภายใน  ทะเลอาณาเขต  เขตตอเนื่อง  เขตไหลทวีป  และเขตเศรษฐกิจจําเพราะ  มีดังนี ้

 

1. เสนฐานและนานน้ําภายใน 
1.1 นานน้าํภายใน ไดแก นานน้าํทางดานแผนดินของเสนฐานสําหรับวัดความกวาง

ของทะเลอาณาเขต 

1.2 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2502 ไทยไดประกาศใหอาวไทยตอนในเหนือเสนฐานจาก

จุดที่หนึ่ง ณ แหลมบานชองแสมสาร ตามเสนขนานละติจูดไปทางทิศตะวนัตก ถึงจุดที่สอง ณ         

ฝงทะเลตรงขาม เปนอาวประวัติศาสตรและนานน้าํภายในของประเทศไทย (ประกาศสํานกั

นายกรัฐมนตรี  เร่ือง  อาวไทยตอนใน  ประกาศ  ณ  วนัที ่22 กันยายน 2502) 

1.3  เมื่อวนัที่ 11 มิถุนายน 2513  ไทยไดประกาศเสนฐานตรงและนานน้ําภายในของ

ประเทศไทย  3  บริเวณ คือ 

บริเวณที่ 1  ต้ังแตแหลมลิง  เกาะชางนอย  ไปจนถงึหลักเขตแดนไทย-เขมร 

บริเวณที่ 2  ต้ังแตแหลมใหญ  เกาะพงัน เกาะรานไก เกาะสมุย ไปจนถึงแหลมหนาถ้ํา 

บริเวณที่ 3  ต้ังแตเกาะภูเก็ต  เกาะแกวนอย  เกาะลันตาใหญ  เกาะตะรุเตา ไปจนถงึ     

เกาะปรัศมานา และพรมแดนไทย มาเลเซีย (ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เร่ืองเสนฐานตรงและ

นานน้าํภายในของประเทศไทย ประกาศ ณ วันที ่ 11 มิถนุายน 2513 ตอมามีประกาศสํานัก

นายกรัฐมนตรี  เร่ืองเสนฐานตรงและนานน้ําภายในของไทย ฉบับที ่ 2 (พ.ศ.2536)  แกไขเพิ่มเติม

เกี่ยวกับพกิัดภูมิศาสตรของความในลําดับที่ 5, 12  และ  22  ของบริเวณที ่  3  ประกาศ  ณ วันที ่ 

2  กุมภาพนัธ 2536) 

DPU



 28

1.4 เมื่อวันที ่17 สิงหาคม 2535 ไทยไดประกาศเสนฐานตรงบริเวณที่ 4 ต้ังแตเกาะกง 

ออกเกาะกระ เกาะโลซิน ไปจนถึงพรมแดนทางบกไทย–มาเลเซีย (ประกาศสํานกันายกรัฐมนตรี  

เร่ืองเสนฐานตรงและนานน้ําภายในของประเทศไทยบริเวณที่ 4 ประกาศ ณวนัที ่ 17 สิงหาคม 

2535) 

 
2. ทะเลอาณาเขต 

2.1 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2509 ไทยไดประกาศกําหนดความกวางของทะเล       

อาณาเขตของประเทศไทยเปนระยะ 12 ไมลทะเล โดยวัดจากเสนฐานที่ใชสําหรับวัดความกวาง

ของทะเลอาณาเขต (ประกาศกําหนดความกวางของทะเลอาณาเขตของประเทศไทย เมื่อวนัที่ 6 

ตุลาคม  2509) 

2.2  ไทยไดทําความตกลงกับมาเลเซียแบงเขตทะเลอาณาเขตของประเทศทั้งสอง  

เม่ือวันที่  24  ตุลาคม 2522  (สนธิสัญญาระหวางราชอาณาจักรไทยและมาเลเซียเกี่ยวกับการ

แบงเขตทะเลอาณาเขตของประเทศท้ังสอง  ลงวันที่  24 ตุลาคม 2522  มีผลใชบังคับวันที่  15  

กรกฎาคม 2525) 

2.3 ไทยไดทําความตกลงกับพมาแบงเขตทะเลอาณาเขต (บางสวน) เมื่อวันที ่ 25  

กรกฎาคม 2523 (ความตกลงระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแหงสาธารณรัฐ

สังคมนยิมแหงสหภาพพมา วาดวยการแบงเขตทางทะเลระหวางประเทศทัง้สองในทะเลอันดามัน  

ลงวนัที ่ 25  กรกฎาคม 2523  มีผลใชบังคับเมื่อวนัที ่ 12  เมษายน 2525) 

2.4  มีพืน้ทีท่ะเลอาณาเขตบางสวนที่ไทยกับพมายงัมิไดตกลงกําหนดเขตระหวางกัน

เปนระยะประมาณ 50-60 ไมลทะเล จากหมูเกาะสุรินทรถึงชายฝง 

2.5  ทะเลอาณาเขตระหวางไทย–กัมพูชา อยูในระหวางการเจรจาแบงทะเลอาณาเขต

กับกัมพูชา 

 
3. เขตตอเนื่อง 

ไทยไดประกาศเขตตอเนื่อง อันไดแก บริเวณที่อยูถัดออกไปจากทะเลอาณาเขตมีความ

กวาง 24 ไมลทะเล วัดจากเสนฐานที่ใชวัดความกวางของทะเลอาณาเขต เมื่อวนัที่ 14 สิงหาคม 

2538  (ประกาศเขตตอเนื่องของราชอาณาจักรไทย ประกาศ ณ วนัที ่14 สิงหาคม 2538) 

 
4. เขตไหลทวปี 
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4.1 เมื่อวันที ่ 18 พฤษภาคม 2516 ไทยไดประกาศกําหนดเขตไหลทวีปดานอาวไทย 

(ประกาศกําหนดเขตไหลทวปีของประเทศไทยดานอาวไทย ประกาศ ณ วนัที ่ 18 พฤษภาคม 

2516) 

4.2 ไทยไดทําความตกลงกับมาเลเซียจัดต้ังองคกรรวมเพื่อแสวงประโยชนจาก
ทรัพยากรในพื้นดินใตทะเลในบริเวณไหลทวีปที่อางสิทธิทับซอน เม่ือวันที่ 24 ตุลาคม 2522 

(บันทึกความเขาใจระหวางราชอาณาจักรไทยและมาเลเซียเกี่ยวกับการจัดต้ังองคกรรวมเพื่อแสวง

ประโยชนจากทรัพยากรในพ้ืนดินใตทะเลในบริเวณที่กําหนดของไหลทวีปของประเทศทั้งสองใน

อาวไทย  ลงวันที่  21  กุมภาพันธ 2522    มีผลใชบังคับเมื่อวันที่  19  ตุลาคม 2522  ความตกลง

ระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแหงมาเลเซียวาดวยธรรมนูญและเร่ืองอ่ืนๆ  ที่

เกี่ยวของกับการจัดต้ังองคกรรวมไทย–มาเลเซีย ลงวันที่  30 พฤษภาคม 2533 มีผลใชบังคับวันที่  

21  มกราคม  2534) 

4.3 ไทยไดทําความตกลงแบงเขตไหลทวีปกับเวียดนาม เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2540  

(ความตกลงระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแหงสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

วาดวยการแบงเขตทางทะเลระหวางประเทศทั้งสองในอาวไทย ลงวันที ่ 9 สิงหาคม 2540 มีผลใช

บังคับเมื่อวนัที่  27  กุมภาพันธ 2541) 

4.4 ไทยไดทําความตกลงแบงเขตไหลทวีปในทะเลอันดามันเสร็จส้ินแลว โดยทาํความ

ตกลงกับพมา อินเดีย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย และไดทําความตกลงกําหนดจุดรวม 3 ฝายใน

บริเวณที่จาํเปน ดังนี ้

4.4.1 ความตกลงระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแหง

สาธารณรัฐสังคมนิยมแหงสหภาพพมาวาดวยการแบงเขตทางทะเลระหวางประเทศทั้งสองใน

ทะเลอันดามัน  ลงวันที่  25  กรกฎาคม 2523  มีผลใชบังคับเมื่อวันที่  12  เมษายน 2525 

4.4.2 ความตกลงระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหง

สาธารณรัฐอินโดนีเซียวาดวยการแบงเขตไหลทวีปของประเทศทั้งสอง    ในตอนเหนือของชองแคบ

มะละกา และในทะเลอันดามัน ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2514 มีผลใชบังคับเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2516 

4.4.3 ความตกลงระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหง

สาธารณรัฐอินโดนีเซียวาดวยการแบงเขตกนทะเลระหวางประเทศทั้งสองในทะเลอันดามัน ลงวนัที ่ 

11 ธันวาคม 2518 มีผลใชบังคับวันที่ 18 กุมภาพันธ 2521 
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4.4.4 ความตกลงระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหง

สาธารณรัฐอินเดียวาดวยการแบงเขตกนทะเลระหวางประเทศทั้งสอง ในทะเลอันดามัน ลงวันที่  

22 มิถุนายน 2521 มีผลใชบังคับเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2521 

4.4.5 ความตกลงระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทย   รัฐบาลแหง

สาธารณรัฐอินโดนีเซียและรัฐบาลแหงมาเลเซียวาดวยการแบงเขตไหลทวีปในตอนเหนือของ       

ชองแคบมะละกา ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2514 มีผลใชบังคับเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2516 

 

 

4.4.6 ความตกลงระหวาง รัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทย  รัฐบาลแหง

สาธารณรัฐอินเดียและรัฐบาลแหงสหภาพพมาวาดวยการกําหนดจุดรวมสามฝายระหวางประเทศ

ทั้งสามในทะเลอันดามัน ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2536  มีผลใชบังคับเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2538 

4.4.7 ความตกลงจดุรวม 3  ฝาย ไทย อินโดนีเซยี–อินเดีย ลงวนัที่ 22 มิถุนายน 

2521  มีผลใชบังคับเมื่อวนัที่  2 มีนาคม 2522 

4.4.8 ความตกลงระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหง

สาธารณรัฐอินเดียวาดวยเขตทางทะเลระหวางประเทศทั้งสองในทะเลอันดามัน จากจุด 7 ไปยังจุด

รวมสามฝาย (จุดที) ระหวางประเทศไทย อินเดีย และพมา ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2536 

4.5 ยังเหลือเขตไหลทับซอนที่อยูระหวางการเจรจาแบงเขตกบัพมาและพมาบางสวน 

 
5. เขตเศรษฐกจิจําเพาะ        
  5.1 ไทยประกาศเขตเศรษฐกิจจําเพาะในหลักการมีความกวาง 200 ไมลทะเล โดยวัด

จากเสนฐานทีใ่ชวัดความกวางของทะเลอาณาเขต เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2524 ประกาศเขต

เศรษฐกิจจําเพาะดานอาวไทยสวนที่ประชิดกับเขตเศรษฐกิจจําเพาะของประเทศมาเลเซีย (โดย

กําหนดขอบเขตแนชัด) เมื่อวันที่ 16 กุมภาพนัธ 2531 และประกาศเขตเศรษฐกิจจําเพาะในทะเล

อันดามนั โดยกําหนดจุดพกิัดเมื่อวนัที ่ 18 กรกฎาคม 2531 (ประกาศเขตเศรษฐกิจจําเพาะของ

ราชอาณาจักรไทย ประกาศ ณ วันที ่ 23 กุมภาพนัธ 2524 ประกาศเขตเศรษฐกิจจําเพาะของ

ราชอาณาจักรไทยดานอาวไทย สวนที่ประชิดกับเขตเศรษฐกิจจําเพาะของประเทศมาเลเซีย 

ประกาศ ณ วันที1่6 กุมภาพนัธ 2531 และประกาศเขตเศรษฐกิจจําเพาะของราชอาณาจักรไทย

ดานทะเลอันดามันประกาศ  ณ วนัที่ 18 กรกฎาคม 2531) 
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 5.2 ไทยไดทําความตกลงกับพมา และเวียดนามใหถือวาเสนแบงแขตทางทะเลเปน

เสนแบงเขตเศรษฐกิจจําเพาะระหวางประเทศทัง้สองดวย (ดูความตกลงขอ 2.3 และ 4.3 

ตามลําดับ) 

 5.3 ไทยกําลังเจรจากับอินเดียใหถือวาเสนแบงเขตไหลทวีประหวางไทยกับอินเดียเปน

เสนแบงเขตเศรษฐกิจจําเพาะดวย ขณะนีท้ั้งสองฝายกําลังพิจารณารางหนังสือแลกเปล่ียนระหวาง

กันอยู 

  5.4 ในสวนเขตเศรษฐกิจจําเพาะที่เหลือไทยจะตองเจรจากับอินโดนีเซยี มาเลเซยี 

และกัมพูชา ตอไป 

 

  ที่มา 

   กองกฎหมาย 

กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 

กระทรวงการตางประเทศ        

16   กรกฎาคม 2541 
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ภาคผนวก  ง. 
        

รายละเอียดของศูนยประสานการปฏบิัติในการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล 
(ศรชล.) 

 
1.    ความมุงหมาย 
  ศูนยประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล (ศรชล.) ไดจัด

ต้ังข้ึนตามนโยบายของรัฐบาล  เพื่อเปนศูนยกลางในการประสานงานตางๆ  เกี่ยวกับกิจการทาง

ทะเลในทุกๆ ดาน เพื่อใหการปฏิบัติเปนอันหนึ่งอันเดียวกันไมเกิดความซํ้าซอนในการปฏิบัติ  และ

มีการแลกเปล่ียนขาวสารขอมูลกันอยางตอเนื่อง โดยมีกองทัพเรือเปนศูนยกลางในการประสาน

การปฏิบัติ และสวนราชการตางๆ ยังคงปฏิบัติงานตามภารกิจเหมือนปกติ โดยมโีครงสรางและ

อํานาจหนาทีต่ามกฎหมายของหนวยตางๆ ไมเปล่ียนแปลง 

 
2. สวนราชการท่ีเขารวมใน ศรชล. 
  สวนราชการทีเ่ขารวมปฏิบัติงานใน ศรชล. ไดแก  สวนราชการที่มีหนาที่รับผิดชอบใน

งานทางทะเล โดยแบงออกเปน 2 สวน คือ หนวยปฏิบัติการหลัก และหนวยปฏิบัติการรวม ดังนี ้

  2.1 หนวยปฏิบัติการหลัก ไดแก กองทพัเรือ กองตํารวจน้าํ กรมศุลกากร กรมเจาทา 

และกรมการประมง 

   2.2 หนวยปฏิบัติการรวม ไดแก กระทรวงการตางประเทศ กระทรวงแรงงานและ

สวัสดิการสังคม การทองเทีย่วแหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการปองกนั และปราบปราม

ยาเสพติด สํานักงานตรวจคนเขาเมือง กรมปาไม กรมสรรพสามิต กรมควบคุมมลพษิ                  
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กรมทรัพยากรธรณี กรมศิลปากร  สํานกัเลขาการปองกันภัยฝายพลเรือน และสวนราชการอ่ืนๆ      

ที่มีหนาที่เกี่ยวของกับงานทางทะเล 
  
3.   หนาท่ีของ ศรชล. 
   3.1 ประสานการปฏิบัติกับหนวยตางๆ ในการปองกันและปราบปรามกระทําผิดใน

ทะเลตลอดกฎหมายจนกิจกรรมทางทะเลอ่ืนๆ ในสวนที่เกี่ยวของใหเปนไปตามนโยบายของ

รัฐบาล 

  3.2 ประสานการปฏิบัติในระดับนโยบายกับคณะกรรมการอํานวยการ และประสาน

การดําเนินการตามนโยบายและยุทธศาสตรในการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล (อปท.)     

และสวนราชการตางๆ 

   3.3 รวบรวมขาวสารขอมูลตางๆ และกระจายขาวใหกับหนวยที่เกีย่วของไดรับทราบ 

  3.4 ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยตางๆ ดําเนินการประชาสัมพันธ 

การดําเนินการของ ศรชล. และหนวยปฏิบติัตางๆ เปนสวนรวมอยางตอเนื่อง 

   3.5 ควบคุมการปฏิบัติของศูนยประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชนของชาติ

ทางทะเลเขต (ศรชล.เขต) ซึ่งเปนหนวยปฏิบัติงานในทะเล โดยแบงตามพื้นที่รับผิดชอบที่กําหนด

โดยมี  ศรชล.เขต  ที่จัดต้ังข้ึนดังนี้ 

  3.5.1 ศูนยประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเลเขต 1 

 (ศรชล.เขต 1) มีพืน้ที่รับผิดชอบในอาวไทยตอนบน ซึ่งรวมถึงอาวรูปตัว ก.ลงมาจนถึงเสนแนว

รอยตอระหวางจังหวัดชมุพร และจังหวัดสุราษฎรธาน ี มกีองบังคับการ ศรชล.เขต 1 (บก.ศรชล.

เขต1) อยูที่กองบัญชาการกองเรือภาคที่ 1 อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 

  3.5.2 ศูนยประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเลเขต 2 

 (ศรชล.เขต 2)  มีพื้นที่รับผิดชอบอาวไทยตอนลาง ต้ังแตเสนแนวรอยตอระหวางจังหวัดชุมพร และ

จังหวัดสุราษฎรธานี ลงมาจนถึงชายแดนทางทะเลติดตอกับประเทศมาเลเซีย มกีองบังคับการ        

ศรชล.เขต 2 (บก.ศรชล.เขต 2) อยูทีก่องบัญชาการกองเรือภาคที่ 2 อําเภอเมือง จงัหวัดสงขลา 

  3.5.3 ศูนยประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเลเขต 3 

 (ศรชล.เขต 3) มีพืน้ที่รับผิดชอบดานทะเลอันดามันทัง้หมด โดยมีกองบังคับการ ศรชล.เขต 3 (บก.

ศรชล.เขต 3) ต้ังอยูทีก่องบัญชาการกองเรือภาคที่ 3 แหลมพนัวา จังหวัดภูเก็ต 

 3.6  ปฏิบัติตามแผนและงานพิเศษอ่ืนๆ ตามที ่สมช.  และรัฐบาลจะมอบหมาย 
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4. การแบงมอบหนาท่ีให ศรชล.เขต 
 ศรชล. เขต มหีนาที่ปองกนัและปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายทางทะเลตางๆ การ

ชวยเหลือประชาชน  การรักษาผลประโยชนของชาติ และกิจอ่ืนๆ ทีม่อบหมายในพื้นที่รับผิดชอบ 

และประสานกบัหนวยราชการตางๆ  อยางใกลชิดในการดําเนนิการตาง ๆ ดังนี ้

 4.1 การรกัษากฎหมายในทะเล  ไดแก 

 -  การปองกนัและปราบปรามยาเสพยติดใหโทษ 

 - การปองกันและปราบปรามการลักลอบและหลีกเล่ียงการขนสินคาเล่ียงภาษี

ศุลกากร 

 - การปองกนัและปราบปรามการกระทาํอันเปนโจรสลัด 

 - การปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับกฎหมายโบราณสถาน 

โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 

 - การปองกนัและปราบปรามการลักลอบเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย 

 - การปองกนัและปราบปรามการกระทาํผิดเกี่ยวกบักฎหมายประมง 

 - การปองกนัและปราบปรามการกระทาํผิดเกี่ยวกบักฎหมายปาไมตางๆ 

 - การปราบปรามการกระทําผิดเกี่ยวกบัการคมนาคมและการขนสงทางน้ํา 

 - การปราบปรามการกระทําผิดเกี่ยวกบักฎหมายส่ิงแวดลอม 

 - การปราบปรามการกระทําผิดเกี่ยวกบักฎหมายแรงงาน 

 - การปองกนัและปราบปรามการกระทาํความผิดเกี่ยวกับสถานที่ผลิตปโตรเลียมใน

ทะเล 

 4.2 การชวยเหลอืประชาชนและผูประสบภัยทางทะเล ไดแก 

 - การรักษาความปลอดภัยทางน้าํในทะเล 

 - การชวยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติตางๆ ในทะเล 

 4.3  การคุมครองและรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล ไดแก 

 - การชวยเหลือและคุมครองการทําประมงทีป่ระกอบอาชีพโดยสุจริต 

 - การควบคุมและตรวจตราการสัญจรทางทะเล 

 - การคุมครองแทนขุดเจาะและผลิตปโตรเลียม/แหงทรัพยากรทางทะเล 

 - การสนับสนุนการทองเทีย่วทางทะเลและบริเวณชายฝง 

 4.4  การอนุรกัษและฟนฟสูภาพแวดลอมทางทะเล  ไดแก 

 - การอนุรักษและฟนฟูสภาพแวดลอม 
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 - การปองกนัและขจัดคราบน้ํามัน และมลพษิตางๆ ในทะเล 

 4.5  สนับสนนุกิจที่จัดต้ังเปนศูนยฯอยูแลว ไดแก 

 - ศูนยอํานวยการเฉพาะกิจปราบปรามการลักลอบนําเขาน้ํามนัเช้ือเพลิงทางทะเล 

 - ศูนยประสานงานคนหาและชวยเหลืออากาศยานและเรือประสบภัย 

 - ศูนยควบคุมการปฏิบัติในการปองกนัและขจัดมลพิษทางน้าํเนื่องจากน้ํามนั 

  4.6  ภารกิจอ่ืนๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากรัฐบาล 
5. การปฏิบติังานของ ศรชล. 
  ศรชล. จัดต้ังที่ศูนยปฏิบัติการกองทัพเรือ (ศปก.ทร.) พระราชวงัเดิม เขตบางกอกใหญ

กรุงเทพมหานคร   มีเสนาธิการทหารเรือ/ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการกองทพัเรือ (เสธ.ทร./ผอ.ศ

ปก.ทร.) เปน ผูอํานวยการศูนยฯ (ผอ.ศรชล.) มีคณะกรรมการบริหาร ศรชล. ซึ่งประกอบดวย

อธิบดีหรือหัวหนาสวนราชการที่เกีย่วของกับกิจกรรมทางทะเลทําหนาที่รวมบริหารการปฏิบัติงาน

ของ ศรชล. ในการกาํหนดนโยบาย การปฏิบัติ หรืออ่ืนๆ โดยม ี ผอ.ศปก.ทร. เปนประธานคณะ

กรรมการบริหารฯ อีกตําแหนงหนึง่ และจัดต้ังกองบังคับการ ศรชล. โดยมีฝายอํานวยการที่

ประกอบดวย ผูแทนจากหนวยราชการตางๆ ที่เกี่ยวของ และมีเจาหนาที่ปฏิบัติการในกองบังคับ

การศูนยฯ ซึง่จัดจากกาํลังพลของกองทัพเรือปฏิบัติงานตลอด 24 ชัว่โมง สําหรับกําลังพลจากสวน

ราชการอ่ืนๆ  จะปฏิบัติงานในที่ต้ังปกติ โดยสามารถติดตอประสานงานกับกองบังคับการ ศรชล. 

หรือฝายอํานวยการจากสวนราชการตางๆ ไดโดยตรง 

 
6. ขอบเขตของการปฏิบัติและพื้นทีป่ฏิบติัการ 
  การปฏิบัติในการรักษากฎหมาย มพีื้นทีป่ฏิบัติการทั้งดานอาวไทย  และทะเลอันดามัน

โดยมีขอบเขตความรับผิดชอบอยูภายในทะเลอาณาเขต (12 ไมลทะเลจากเสนฐาน) และขยาย

การปฏิบัติไปถึงเขตตอเนื่อง เขตไหลทวีป/เขตเศรษฐกิจจําเพาะและในทะเลหลวงได ตามทีก่ําหนด

ไวในกฎหมายบางฉบับ ซึง่มีหนวยรับผิดชอบตามพืน้ที่ทางทะเล ทั้งนี้เปนไปตามกฎหมายท่ีได

ประกาศใหอํานาจหนาที่แกหนาหนาที่ไว สําหรับภารกิจที่ปฏิบติันั้นใหดําเนินการปฏิบัติอยาง

เต็มที่  ตามแผน/คําส่ัง  และกฎหมายที่ไดกําหนดไว  ภายใตขีดความสามารถที่จะกระทําได 
 
7.   แนวความคิดในการปฏบิัติ 
    7.1 ทั่วไป 

   ศรชล. ที่จดัต้ังข้ึนมีลักษณะของการปฏิบัติงานเปนศูนยรวมในการประสานงานโดย

สวนราชการตางๆ  ยงัคงมีโครงสรางของหนวยงานทางทะเลตางๆ และอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย
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ไมเปล่ียนแปลง หนวยงานตางๆ ทีม่ีหนาที่รับผิดชอบในการดําเนนิการตางๆ ยังคงปฏิบัติหนาที่

นั้นๆ ไปตามปกติ โดยทีก่ําลังของสวนราชการตางๆ จะไมข้ึนการควบคุมทางยทุธการ โดยตรงกับ 

ศรชล. หรือ ศรชล.เขต แตจะเปนการประสานงานโดย ศรชล.เขตในแตละพื้นที่สามารถนัดหมาย

หรือรองขอเรือจากหนวยตางๆ มาปฏิบัติงานรวมไดเปนคร้ังคราว หรือเมื่อมีเหตุการณและมีการ

ประสานงานดานขอมูลขาวกรอง และการปฏิบัติระหวางสวนราชการที่เกี่ยวของ ทัง้ในสวนกลาง

และในพ้ืนที่ปฏิบัติการโดยใกลชิด ทัง้นี้สวนราชการที่เปนหนวยปฏิบติัในทะเลตางๆ จะแจงที่ต้ัง

การวางกาํลังและแผนการลาดตระเวนใหศรชล.เขต ในพื้นที่รับผิดชอบทราบตามหวงเวลาที่

เหมาะสม โดย ศรชล.เขต จะเชิญสวนราชการตางๆ ในพืน้ที่ประชุมเพื่อกําหนด รวมทัง้มกีารแจง

การออกเรือ การจอดเรือ และสรุปตําบลที่เรือในทะเลให ศรชล. ทราบ ทั้งนี้เพื่อใหสามารถมองเหน็

ภาพการปฏิบัติการไดเปนภาพรวม และเพื่อการประสานแผนใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมกีาร

กําหนดขายการติดตอส่ือสารและตัวบุคคล ทีจ่ะติดตอประสานงานระหวางหนวยไดโดยตรง 

รวมทัง้มีการประชุมเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานรวมกนัอยางตอเนื่อง 

7.2 เปาหมายในการดําเนนิการ 

กําลังของหนวยราชการตางๆ ที่ปฏิบัติงานรวมกนัใน ศรชล. จะเนนการปฏิบัติงานทาง

ทะเลทั้งปวง ซึ่งรวมทั้งการปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายทางทะเล การชวยเหลือประชาชน 

การรักษาผลประโยชนของชาติ การอนุรักษสภาพแวดลอม และภารกจิอ่ืนๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย       

โดยมีการประสานการปฏิบัติในดานตางๆ ระหวางหนวยตางๆ อยางใกลชิดเพื่อใหการปฏิบัติงาน

เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ไมเกิดความซํ้าซอนในการปฏิบัติ โดยมีกองทัพเรือเปนหนวยงานหลักใน

การประสานการปฏิบัติในงานดานตางๆ  

 

-------------------------------------- 
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หนวยงานในการปองกันและรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล 
(Organization in Defending Thai Maritime Interests) 

 

 ในยุคนี้ประเทศไทยประสบปญหาวิกฤติทางเศรษฐกิจ ทาํใหตองเรงพัฒนาและระดม

การผลิตเพื่อการสงออก เพื่อใหมีรายไดเขาประเทศ รายไดที่สําคัญสวนใหญมาจากการคาทาง

ทะเล ทั้งสินคาเขาและออกของไทยใชการขนสงทางทะเลถึงกวารอยละ 95 ในเชิงปริมาณ แตเรือ

สินคาไทยสามารถขนสงไดเพียงรอยละ 10 เทานัน้ ทาํใหประเทศตองสูญเสียคาขนสงทางเรือปละ

กวา 100,000 ลานบาท ปจจุบัน พื้นท่ีผลประโยชนทางยทุธศาสตร (Area of Strategic 

Interest) ของไทยไดขยายตัวออกไปมากกวาเดิมหลายรอยเทาตัวโดยประกอบดวยทะเลอาณา

เขต 12 ไมลทะเล เขตเศรษฐกิจจําเพาะ 200 ไมลทะเล ทะเลจีนใต ทะเลอันดามันพืน้ที่ทาํการ

ประมงทั้งในและนอกนานน้าํไทย เรือประมงขนาดใหญของไทย ไดไปทําการประมงไกลถงึฝง

ตะวันออกของทวีปอาฟริกา มหาสมุทรอินเดีย ทะเลจีนใต และมหาสมุทรแปซฟิกตอนใตบริเวณ

ทางเหนือของประเทศออสเตรเลีย ทํารายไดเขาประเทศจํานวนมหาศาล นอกจากน้ีโครงการ

พัฒนาพืน้ที่บริเวณชายฝงทะเลตะวนัออกที่ทัง้ภาครัฐและเอกชนไดลงทนุพฒันาจํานวนหลายแสน

ลานบาท ฐานขุดเจาะกาซธรรมชาติและทอสงกาซในทะเล รวมทัง้เสนทางคมนาคมทางทะเล

ติดตอกับประเทศคูคาสําคัญของไทยคือ สหรัฐฯ สหภาพยโุรป ญ่ีปุน อาเซียน และประเทศ

ตะวันออกกลางจําเปนตองไดรับการคุมครองความปลอดภัยในการดําเนินกิจการ  ในขณะเดียวกัน
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การอางกรรมสิทธิ์เหนือหมูเกาะตางๆ ในทะเลจีนใต และปญหาการเหล่ือมทบักันของเขต

เศรษฐกิจจําเพาะหลายแหง   ก็ยงัไมมทีทีาวาจะคล่ีคลายลงได   ซึง่ถามีการใชกาํลังในการตัดสิน

ปญหากันเม่ือใด ก็อาจสงผลกระทบอยางรายแรง ตอเสนทางคมนาคมสายหลกัสายเดียวของ

ประเทศ  ที่ตองผานใกลบริเวณพื้นทีท่ี่เปนปญหาขัดแยง  อยางหลีกเล่ียงไมได 

 ดังนั้นการแสวงประโยชนจากทะเลที่เพิ่มจํานวนมากข้ึน  ความตองการเสรีภาพในการ

ใชทะเล เพื่อการขยายขีดความสามารถในการคาทางทะเลที่สูงข้ึน  จะเปนตัวแปรในการกอใหเกิด

ปญหาตางๆ   เชน    ปญหาในเร่ืองของการออกกฎหมายของรัฐชายฝงตามกฎหมายทะเล   และ

กฎหมายระหวางประเทศ เพื่อมาบังคับเรือที่จะแลนผานทะเลอาณาเขต ปญหาอาณาเขตทาง

ทะเลที่เหล่ือมทับกัน ปญหาการแยงชิงผลประโยชน และทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล  โดยเฉพาะ 

อยางยิ่งปญหาการเสริมสรางกําลังทางทหาร/กําลังทางเรือของประเทศในภูมิภาคและการนํา   

เทคโนโลยีมาใชในงานทางทหาร ปญหาตางๆ   เหลานี้   เปนส่ิงทาทายทางทหารที่มีผลตอความ

มั่นคงของชาติทั้งส้ิน 

 
หนวยงานในการดําเนินการกับภยัทัว่ไปท่ีไมใชภัยทางทหาร 

 

ตามที่ไดกลาวแลววา ภัยทัว่ไปที่ไมใชทางทหาร สวนใหญไดแกการรักษากฎหมายใน

ทะเล การชวยเหลือกูภัยในทะเล เปนตน ประเทศไทยไดมีการออกกฎหมายเก่ียวกบัเร่ืองดังกลาว

หลายฉบับ โดยที่แตละฉบับไดมอบอํานาจความความรับผิดชอบในการปราบปรามและรักษา

กฎหมายในทะเลแตกตางกนัอออกไป นอกจากนี้ยังมีหนวยงานที่เกีย่วของกับผลประโยชนของ

ชาติทางทะเลหลายหนวยงาน  ไดแก 

1. สภาความมัน่คงแหงชาติ  ซึ่งเปนที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีในกจิกรรมทั้งปวง

ที่เกี่ยวกับความม่ันคงแหงชาติ และเสนอแนะนโยบาย เพื่อแกปญหาทางดานความมั่นคงทุกดาน   

รวมทัง้ทางดานทะเล สภาความมัน่คงแหงชาติ นอกจากจะดําเนนิการกับภัยทั่วไปที่ไมใชภัยทาง

ทหารแลว ยงัตองดําเนินการกับภัยที่เปนภัยทางทหารดวย สภาความมัน่คงแหงชาติมีเลขาธิการ

เปนผูดูแลรับผิดชอบ ประกอบดวยสมาชกิ 7 ทาน ไดแก นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวาการจาก

กระทรวงท่ีเกีย่วกับความมัน่คงตางๆ ไดแก กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม กระทรวงการ

ตางประเทศ กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย เลขาธิการฯ โดยมีผูบัญชาการทหารสูงสุด และ 

ผูบัญชาการเหลาทัพรวมเปนผูใหคําแนะนําดวย 
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2. กองบังคับการตํารวจนํ้า มีหนาที่ปฏิบัติภารกิจของกรมตํารวจในทะเล ซึ่งเปน

เร่ืองการรักษากฎหมายในทะเล รักษาสวัสดิภาพของประชาชน ชวยเหลือกูภัย ตลอดจนรักษา

อธิปไตยและความมัน่คงของชาติ นอกจากนี้ยงัมหีนาทีใ่นการรักษากฎหมายอาญา การสืบสวน

หาขาวทางทะเล และการปราบปรามจับกุมทางทะเล โดยอํานาจหนาที่ของตํารวจน้ําเปนไปตาม

ประมวลกฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา ทาํหนาทีใ่นการสืบสวนควบคุม จับกมุในคดีซึ่งรัฐเปน

ผูเสียหาย ซึ่งเปนข้ันตอนหนึง่ในขบวนการยุติธรรม ทั้งนี้ตํารวจน้ํามีอํานาจในทะเลอาณาเขต

เทานั้น 

กองบังคับการตํารวจน้าํแบงหนวยงานทางทะเล เปน 5 กองบังคับการ 23 หนวย        

ดานอาวไทย 4 กองบังคับการ และในทะเลอันดามัน 1 กองบังคับการ มีกําลังพลประมาณ       

2,600 คน โดยเปนเจาหนาที่ปฏิบัติการในเรือและในทะเล 1,400 คน  มีเรือจํานวน 213 ลํา เปน

เรือปฏิบัติการในทะเล 114 ลํา เรือปฏิบัติการชายฝง/ในลําน้าํ 39 ลํา และเรืออ่ืนๆ จํานวน 60 ลํา    

มีพื้นที่รับผิดชอบในทะเลประมาณ 1 แสนตารางกิโลเมตรซึ่งพื้นที่ปฏิบัติการทัง้ในอาวไทย และใน

ทะเลอันดามัน 

 3.   กรมประมง  มหีนาที่ควบคุมการประมงใหเปนไปตามมาตรการอนุรักษสัตวน้ํา  

โดยมีภารกิจทีค่อนขางจะหลากหลาย ไดแก   การศึกษา  วิจัย   คนควา  ทดลอง  อันเปนงานดาน

วิชาการ  การตรวจตราจับกมุทางดานการบังคับใชกฎหมาย   การตรวจสอบคุณภาพสินคาสัตวน้าํ

ที่จะสงออกไปจําหนายยงัตางประเทศ การเจรจาการคาตางประเทศ รวมทัง้การไถถอนเรือประมง

ที่ถูกจับในตางประเทศ นอกจากนีย้ังมีภารกิจในการสงเสริมการประมง รวมทั้งการอนุรักษ

ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม ซึง่ปจจุบันกําลังมีปญหาเกี่ยวกับเร่ืองสัตวน้าํมีปริมาณนอยลงและ

ปญหาเกี่ยวกบัมลพิษในทะเล ทัง้นีก้รมประมงไดดําเนินการแกไข โดยจัดสรางปะการังเทียมข้ึน 

พรอมกันนัน้กไ็ดกําหนดแนวทางและมาตรการข้ึนมาเรียกวา โครงการฟนฟูทะเลไทย โดยจะ

จัดการทรัพยากรใหมีสัตวน้ํา อุดมสมบูรณ มีส่ิงแวดลอมที่จะอํานวยใหสัตวน้าํขยายแพรพันธุ         

ไดมีการจํากัดการเขามาสูระบบการประมง นอกจากนีก้็มีการผลักดันใหออกไปทําประมงใน

นานน้าํสากลและกําหนดเขตสิทธิประมงชายฝงสําหรับเรือขนาดเล็ก รวมทัง้ควบคุมดูแลไมให

ประมงไทยออกไปทําความผิดในทะเล กรมประมงมหีนวยงานทางดานอาวไทย 6 แหง และ          

ดานทะเลอันดามัน 3 แหง 

 4. กรมเจาทา มีหนาที่ควบคุมตรวจการณการเดินเรือ และการขนสงทางน้ํา

ภายในประเทศและระหวางประเทศ ปองกัน และปราบปรามการละเมิดการเดินเรือในนานน้ําไทย 

การรักษาส่ิงแวดลอมในทะเลและกฎหมาย กฎขอบังคับ ทีก่รมเจาทาเปนผูรักษาการ กรมเจาทา      

DPU



 40

มีงานแบงเปน 2 ลักษณะ คือ งานลักษณะการควบคุม ปราบปราบ และงานทางดานการพัฒนา      

มีสํานกังานเจาทาภูมิภาคและภูมิภาคสาขาประจําอยูในแตละจังหวดั ที่อยูติดกบัริมฝงชายทะเล

และแมน้ํา จาํนวน 4 สํานกังาน แบงเปน 11 หนวยงาน มทีี่ต้ังอยูบริเวณอาวไทย 3 สํานักงาน     

และทะเลอันดามัน  1 สํานักงาน  ทัง้นี้แบงออกเปน 4 ดาน ไดแก 

4.1 งานทางน้ําและส่ิงอํานวยความสะดวกทางน้ํา ซึง่เปนเร่ืองเกี่ยวกับการจัด  

ดูแลเร่ืองแพเรือ การรักษาแนวขอบฝง การจราจรทางน้าํ งานกอสรางทาเทียบเรือ อุปกรณ        

ประจําเรือ ตลอดจนการขุดลอกรองน้าํ 

4.2 งานดานเรือและยานพาหนะ ซึ่งเคร่ืองการควบคุม ตรวจตราการจดทะเบียน

เรือการออกใบอนุญาตใชเรือ การรับรองความปลอดภัยของเรือตางๆ รวมทัง้การพัฒนาดานกอง

เรือพาณิชย 

4.3 งานดานบุคลากร ซึ่งเปนเร่ืองเกีย่วกับการออกประกาศนียบัตร การทาํ

สัญญาคนประจําเรือ สัญญาลูกเรือ ตลอดจนการใหความรูและอบรม รวมทั้งการผลิตบุคลากร

ประจําเรือทุกระดับช้ัน 

4.4 งานดานส่ิงแวดลอม ทั้งทางดานแมน้ํา ลําคลอง และทะเลอาณาเขต      

ทั้งนี้ไดดําเนนิการติดต้ังอุปกรณและจัดหาเรือเพื่อพฒันารองน้าํดวย 

 

กรมเจาทามกีฎหมายที่ตองดูแลรับผิดชอบอยู  3  ฉบับ  ไดแก  พ.ร.บ.การเดินเรอืใน

นานน้ําไทย พ.ศ.2465 พ.ร.บ. เรือไทย พ.ศ.2481 และ พ.ร.บ.ปองกันเรอืโดนกัน โดย

กฎหมายที่เกีย่วของในเร่ืองนี้ก็คือ พ.ร.บ. การเดินเรือในนานน้ําไทย ซึ่งกรมเจาทาตองดูแลในเร่ือง 

เรือ การจดทะเบียนเรือ การดูแลควบคุมใบอนุญาตใชเรือ และประกาศนียบัตรของผูใชเรือ ทั้งนี้

กรมเจาทาไดมอบอํานาจใหกับหนวยงานตางๆ เชน กรมศุลกากร กรมปาไม รวมทัง้กองทพัเรือ

ดวย สวน พ.ร.บ. เรือไทยนั้น ก็ไดมีการกําหนดมอบอํานาจใหกับเจาหนาที่นายทหารสัญญาบัตร

ดวยเชนกัน  ที่สามารถทําหนาที่ในการจับหรือคนไดในฐานะเดียวกันกับพนักงานปกครองหรือ  

นายตํารวจชัน้ผูใหญ ทั้งนี้จะเหน็ไดวาทั้งทางดานกฎหมาย และในทางปฏิบัติ กรมเจาทาไดขอ

ความรวมมือจากหนวยงานอ่ืนที่จะชวยดําเนินการให สําหรับการประกาศเขตตอเนื่องเมื่อวนัที่ 28 

สิงหาคม 2538 ที่ผานมาก็ไดมีการแกไขกฎหมายของกรมเจาทา โดยใหกรมเจาทาเปนผูรับแจง   

เพื่อกระจายขาวไปใหผูที่เกีย่วของ คือ กรมศุลกากร กองตํารวจน้ํา และกองทพัเรือดําเนนิการตอ

การกระทําผิดของเรือที่เขามา 

DPU



 41

 5. กรมศลุกากร เปนหนวยงานหนึ่งในกระทรวงการคลังมอํีานาจหนาทีจ่ัดเก็บภาษี

และสงเสริมการสงออก ตลอดจนการปองกันและปราบปรามการลักลอบหนีภาษีศุลกากร โดยมี 

หนวยงานที่รับผิดชอบในเร่ืองการปองกนัปราบปรามการลักลอบหนีภาษีศุลกากร คือ สํานัก

สืบสวนและปราบปราม กรมศุลกากร และมีฝายปราบปรามทางทะเล เปนหนวยงานในสังกดั       

ของสํานกัสืบสวน และปราบปราม ซึ่งแบงหนวยปราบปรามออกเปน 9 หนวยงานคือ             

หนวยปราบปรามทางดานอาวไทย จาํนวน 6  หนวยงาน และ หนวยปราบปรามทางดาน

ทะเลอันดามัน จํานวน 3 หนวยงาน ซึ่งรวมทัง้ 2 ฝง มีเรือทั้งหมด 68 ลํา เปนเรือออกทะเลลึกได  

15 ลํา มีเจาหนาที่ทัง้หมด 66 นาย  และมีเจาหนาที่ประจําเรือ 152 นาย 

 6. กองทัพเรือ มีภารกิจในการปองกันประเทศ จากภัยคุกคามทางทะเล คุมครอง

และรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล การชวยเหลือประชาชนทีป่ระสบภัยพิบติัตางๆ และกิจ

อ่ืนๆ ตามทีไ่ดรับมอบหมายจากรัฐบาลในดานการปองกันและปราบปรามการกระทําผิดในทะเล        

หรือกลาวอีกนัยหนึง่ กองทัพเรือไดรับมอบหมายใหดําเนนิการกับภัยคุกคาม ทัง้ที่ไมใชภัยคุกคาม

ทางทหารและที่เปนภัยคุกคามทางทหาร กลาวคือ กองทัพเรือตองทําหนาท่ีเปนทั้งหนวยยาม

ฝง (Coast Guard) และทาํหนาทีป่องกนัประเทศไปพรอมๆ กนัดวย ทาํใหตองกระจายกาํลัง

ซึ่งมีอยูจาํกัดออกไปอีก โดยมิไดรับการสนับสนนุงบประมาณเพิม่เติม ซึ่งมีผลโดยตรงถึงความ

พรอมในการปฏิบัตินาทีก่ารปองกันประเทศ  อยางหลีกเล่ียงไมได 

ในการนี้กองทพัเรือไดมอบหมายให  กองเรือปองกันฝง  ซึ่งมหีนาทีห่ลักในการรักษา

กฎหมายในทะเลและชายฝง แบงพืน้ที่ความรับผิดชอบออกไดเปน 3 เขต (กองเรือปองกันฝงเขตที่ 

1 มีที่ต้ังอยูที่ฐานทัพเรือสัตหบี กองเรือปองกันฝงเขตที ่2 มีที่ต้ังอยูที่ฐานทพัเรือสงขลาและกองเรือ

ปองกันฝงเขตที่ 3 มีที่ต้ังอยูที่ฐานทัพเรือพังงา)  เปนหนวยงานที่รับผิดชอบในการรักษากฎหมาย

ในทะเล ซึ่งกองทพัเรือไดรับมอบอํานาจหนาที่เปนเจาพนักงานรักษากฎหมายถึง 29 ฉบับ รวมทั้ง

กฎหมายหลัก คือ พ.ร.บ ใหอํานาจทหารเรือปราบปรามการกระทําความผิดบางอยางทางทะเล   

พ.ศ.2490 (เพิ่มเติมฉบับที ่4 พ.ศ.2534) ซึ่งจากกฎหมายทั้งหมดสามารถแยกออกไดเปน 7 สาขา    

คือ การลักลอบเขาออกของคนและสินคา การลักลอบคายาเสพติด การประมง ศุลกากร ปาไม    

การกระทําเยีย่งโจรสลัด  และโบราณวัตถุ   

 กองทพัเรือจัดวามีความพรอมในการรักษากฎหมายในทะเลคอนขางมาก เมื่อ

พิจารณาทางดานความพรอมโดยทัว่ไป กองทพัเรือก็มคีวามพรอมทัง้ทางดานองควัตถุ องคบุคคล

และระบบการบริหารงาน กลาวคือ ทางดานองควัตถ ุ กองทพัเรือมีความพรอมทั้งในเร่ือง เรือ     

อากาศยาน และอุปกรณตางๆ สวนทางดานองคบุคคลกองทพัเรือมีการฝกและการจัดทาํคูมือ
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สําหรับการปฏิบัติ รวมทัง้มีชุดหาขาว และยังมีนายทหารพระธรรมนูญคอยใหคําแนะนําทางดาน

กฎหมาย ในขณะทีท่างดานระบบบริหารนั้นกองทัพเรือมีระบบ C3I (Command Control  

Communication and Intelligence) ทําหนาที่บงัคับบัญชา ควบคุม ติดตอส่ือสาร ส่ังการ และ  

การขาว สําหรับการปฏิบัติ นอกจากนีห้ากจะพิจารณาทางดานความพรอม  โดยเฉพาะกองทัพเรือ

ก็พรอมทีจ่ะปฏิบัติไดตลอด 24 ชั่วโมง ไมวาจะเปนเร่ืองการปองกนัและปราบปรามการลักลอบคา

น้ํามันในทะเล (น้ํามันเถื่อน) เร่ืองการขจดัมลพิษทางน้าํเนื่องจากน้าํมัน (คราบน้ํามัน) เร่ืองการ

คุมครองเรือประมง  เร่ืองการกระทําเยี่ยงโจรสลัดและปราบปรามยาเสพติด 

 สําหรับนโยบายเพื่อรักษาผลประโยชนของชาติดานทะเลนั้น รัฐบาลไดมอบนโยบาย

และกําหนดใหกองทพัเรือเปนหนวยงานหลักข้ึนตรงกบัสภาความมัน่คงแหงชาติ รับผิดชอบบริหาร 

งาน ศูนยประสานงานและรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล ซึ่งเกี่ยวของกับการรักษา

กฎหมายในทะเล การวางแผนและประสานงานกับหนวยตางๆ อยางใกลชิด การจัดใหม ี          

หนวยเฉพาะกจิอยางเหมาะสม เพื่อใหมีการปราบปรามการกระทําความผิดบางอยางในทะเล  

การชวยเหลือผูประสบภัย การคุมครองความปลอดภัยและสวัสดิภาพของประชาชน ตลอดจนการ

ควบคุมดูแลการเขามาของเรือทองเที่ยวทัง้ในเร่ืองตัวบุคคล และการกระทาํผิดทีอ่าจแอบแฝงมา

กับการทองเทีย่ว 

 7. กระทรวงแรงงานและสวสัดิการสังคม ในสวนของงานทางทะเล มกีรม

สวัสดิการและคุมครองแรงงาน ดูแลรับผิดชอบในการตรวจสอบสถานประกอบการประมงทะเล

ไดแก เรือประมงที่มีลูกจางต้ังแต 20 คนข้ึนไป ขณะทําการประมงในนานน้ําไทย ตรวจการใช

แรงงานในเรือประมง ตรวจแรงงาน เพือ่ใหนายจางปฏิบัติตามประกาศ กระทรวงแรงงานและ

สวัสดิการสังคม  เร่ือง  การคุมครองแรงงานในกิจการประมงทะเล  ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2536 

 8. การทองเที่ยวแหงประเทศไทย ตามพระราชบัญญัติการทองเทีย่วแหงประเทศ

ไทย พ.ศ.2522 ใหการทองเที่ยวแหงประเทศไทย มีอํานาจสาํรวจกาํหนดพ้ืนที่ และสถานท่ีที่เปน

แหลงทองเที่ยวและทรัพยากรทางการทองเที่ยวที่ตองสงวนใชเปนของรัฐ และใหอยูในความ

ควบคุมดูแลของการทองเทีย่วแหงประเทศไทย 

 9. สํานกังานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด มอํีานาจหนาที่

ในการสืบสวนและจับกุมการกระทําผิด เกี่ยวกบักฎหมายยาเสพติดทัว่ราชอาณาจกัร ซึ่งรวมทั้ง

พื้นที่ทีเ่ปนนานน้าํของประเทศไทยดวย ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามยาเสพติด 

พ.ศ.2519  

DPU



 43

 สํานักงาน ป.ป.ส มิไดมีหนวยงานในสังกดัที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานทางทะเลโดยตรง

แตไดมอบหมายใหสวนปราบปราม 2 สํานัก ปราบปรามยาเสพติด รับผิดชอบการสืบสวนและ

จับกุมการกระทําผิดเกีย่วกับกฎหมายยาเสพติด ครอบคลุมไปถึงพืน้ที่ทางทะเลดวย แตในทาง

ปฏิบัติ สวนปราบปราม 2 จะประสานงานการสืบสวนทางทะเลทัง้ดานการขาว และดานการ

ปฏิบัติการกับหนวยตางๆ เนื่องจากสํานกังาน ป.ป.ส ไมมีกําลังทางเรือเปนของตนเอง 

 10. สํานกังานตรวจคนเขาเมือง หนาที่เกี่ยวกับกิจกรรมทางทะเล  คือ  ตรวจบุคคล  

และยานพาหนะทีเ่ขามาและออกไปนกราชอาณาจักรไทยและจับกุมผูลักลอบหลบหนีเขาเมือง     

โดยผิดกฎหมายโดยมีดานตรวจคนเขาเมือง (ดานติดทะเล จํานวน 21 แหง ปฏิบติัหนาที)่  

 11. กรมปาไม พระราชบัญญัติปาไม พ.ศ.2484 เปนกฎหมายพื้นฐานสําหรับการ

จัดการกับทรัพยากรปาไม  ซึ่งเปนสาธารณสมบัติของแผนดินโดยในสวนของงานทางทะเลจะเนน

ในสวนของปาชายเลน ปาไมบนเกาะและบริเวณชายฝง และอุทยานแหงชาติทางทะเล ตางๆ 

ความผิดสําคัญตาม พ.ร.บ ปาไม มีดังนี้คือ มีไมหวงหาม อันยังมิไดแปรรูปไวในความครอบครอง

โดยมิชอบดวยกฎหมาย (มาตรา 69) นําไมหรือของปาเคลื่อนที่โดยไมมีใบเบิกทางกํากับ (มาตรา

39) คาหรือมีไวในครอบครองซึ่งของปาหวงหามเกินปริมาณที่กําหนด ไวโดยมิไดรับอนุญาต 

(มาตรา29) แผวถาง กอสราง เผา หรือกระทําประการใดๆ อันเปนการทําลายปาหรือเขายึด

ครอบครองปาโดยมิไดรับอนุญาต (มาตรา 54) ทําไมที่ไมรอยตราอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่

ประทับไว (มาตรา 12) ทําไมที่มีขนาดตํ่ากวาขนาดจํากัดโดยมิไดรับอนุญาต (มาตรา 13) ทําไม       

ที่มีขนาดตํ่ากวาขนาดจํากัดที่ไดรับอนุญาตกอนที่พนักงานเจาหนาที่ประทับตราอนุญาตที่ไมนั้น 

(มาตรา 13) แปรรูปไมภายในเขตควบคุมการแปรรูปไมโดยมิไดรับอนุญาต (มาตรา 48) และคา

หรือมีไวในครอบครอง  เพื่อการคาซึ่งส่ิงประดิษฐ  เคร่ืองใชหรือส่ิงอ่ืนใดที่ทําดวยไมหวงหามเกิน

กวาที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณกําหนดไว (มาตรา 53 ตรี) 

 12. กรมสรรพสามิต มีหนาทีจ่ัดในการจัดเก็บภาษี เพื่อเปนรายไดใหแกรัฐในการ

พัฒนาประเทศจากสินคา และบริการซึ่งในปจจุบันจัดเก็บภาษีจากสินคาและบริการ รวม 15 

ประเภท ไดแก สุรา ยาสูบ ไพ น้าํมนั และผลิตภัณฑน้ํามัน เคร่ืองด่ืม เคร่ืองไฟฟา แกวคริสตัล 

รถยนต เรือยอชตและเรือสําราญ น้าํหอม พรมและส่ิงทอทีท่ําดวยขนสัตว รถจักรยานยนต  

แบตเตอร่ี สนามแขงมาและสนามกอลฟ ซึ่งกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง มีอํานาจดําเนินการ

ปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกบัการหลบหนีภาษไีดทั่วราชอาณาจักร ปจจุบันกรมสรรพ 

สามิตไดกําหนดใหหนวยงานในสวนงานภูมิภาคบางจงัหวัด มีเรือตรวจการณสําหรับใชในการ

ปองกัน และปราบปรามการกระทําความผิดตามกฎหมายในพื้นที่บริเวณชายฝง และนานน้ําไทย
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ขณะเดียวกนัก็ไดจัดต้ังศูนยบริหารการใชเรือ และดูแลรักษาข้ึนในสวนกลางเพื่อควบคุมและดูแล

การปฏิบัติงานในสวนดังกลาว 

 13. กรมควบคุมมลพิษ หนาที่รับผิดชอบเก่ียวกับกิจกรรมทางทะเล ของกองจัดการ

คุณภาพน้ํา กรมควบคุมพิษ กระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยแีละส่ิงแวดลอม คือ จัดทํา

แผนปฏิบัติการในการปองกันและแกไขปญหามลพิษทางทะเล จัดทําแผนฉุกเฉิน ในการปองกัน

และแกไขอันตรายจากการแพรกระจายของมลพษิตอส่ิงแวดลอมทางทะเล ใหคําปรึกษาหนวยงาน

ที่เกี่ยวของในการจัดทาํแผนปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหามลพิษทางทะเล ศึกษาและพฒันา

เทคโนโลยีและวีการที่เหมาะสม เพื่อประยุกตใชในการปองกนัและแกไขปญหามลพิษทางทะเล  

ตรวจตรา และประเมินผลการปองกนัและแกไขปญหาตามมลพษิทางทะเล ดําเนนิการเกี่ยวกับ

กฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติดานการควบคุมมลพิษ และ

กฎหมายอ่ืนทีเ่กี่ยวของและปฏิบัติการรวมหรือสนับสนนุการปฏิบัติงานของหนวยอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ

หรือไดรับมอบหมาย 

 14. กรมทรพัยากรธรณ ี มีหนาที่กาํกับดูแลการสํารวจ และการผลิตปโตรเลียมใน

ทะเล ตามพระราชบัญญัติปโตรเลียม พ.ศ.2514 และเกี่ยวของกับพระราชบัญญัติวาดวยความผิด

เกี่ยวกับสถานที่ผลิตปโตรเลียมในทะเล พ.ศ.2530 โดยขณะนี้อาวไทยมบีริษัททีม่ีสัมปทาน

ปโตรเลียมอยู 3 บริษัท คือ บริษทัโนแคล บริษัทตอแจล และบริษัทโทโป มีเรือทักโบต                     

เรือพลายโบต เรือสปดโบต รวมกนัไมตํ่ากวา 10 ลํา ลูกเรือสวนใหญเปนชาวอินโดนิเซีย สิงคโปร   

มาเลเซีย 

 15. กรมศลิปากร รับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมการขออนุญาตสงหรือนําโบราณ 

วัตถุ ศิลปวตัถุออกนอกราชอาณาจักร การสํารวจและขุดคนแหลงโบราณคดีใตน้ําทัว่ประเทศ        

(ในอาวไทยและทะเลอันดามัน) แหลงโบราณคดีทีก่รมศิลปากร (กลุมงานโบราณคดีใตน้ํา) 

รับผิดชอบ คือแหลงเรือจมโบราณ (เรือสําเภาโบราณ เรือรบโบราณ เรือสินคาโบราณ) แหลงกอง

โบราณวัตถ ุ (ไมมีซากเรือ) แหลงชุมชนโบราณ เมืองทาตางๆ สมยัโบราณ ตามหัวเมือชายทะเล

และแมน้ํา ลําคลอง เคร่ืองบิน จรวด ดาวเทยีม และทุกส่ิงที่มีประโยชนในทางศิลปะ  

ประวัติศาสตร  และโบราณคดี  แขนงใดแขนงหนึง่  หรือทุกแขนง 

 16. สํานกัเลขาธกิารปองกันภยัฝายพลเรือน รับผิดชอบเร่ืองสาธารณภัย ซึ่งรวม

ความถงึภัยธรรมชาติ และภัยที่มนุษยไดกระทําข้ึนตามพระราชบัญญัติปองกันภัยฝายพลเรือน 

พ.ศ.2522 และขอบเขตการดําเนินงานครอบคลุมต้ังแต กอนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ และภายหลัง

เกิดเหตุการณปองกันและขจัดมลพิษทางน้ํา เนื่องจากน้ํามนั ตามระเบียบ สํานกันายก-รัฐมนตรี 
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วาดวยการปองกันและขจัดมลพิษทางน้าํเนื่องจากน้ํามนั พ.ศ.2538  และการคนหาและชวยเหลือ

อากาศยานและเรือที่ประสบภัย ตามแผนหลัก ในการชวยชีวิตบุคคล เมื่อเกิดอุบัติภัยเกี่ยวกับ

อากาศยานและเรือ 

 17. พื้นที่ปฏิบัติการ พืน้ทีป่ฏิบัติการในการรักษากฎหมายในทะเลทั้งดานอาวไทย

และทะเลอันดามัน มีขอบเขตความรับผิดชอบอยูภายในทะเลอาณาเขต (12 ไมลทะเลจากชายฝง) 

ขยายการปฏิบัติการไปถึงเขตตอเนื่องเขต ไหลทวปี/เขตเศรษฐกิจจําเพาะ และในทะเลลวงได 

ตามทีก่ําหนดไวในกฎหมายบางฉบับ ซึ่งมหีนวยรับผิดขอบตามพืน้ทีท่างทะเลดังนี ้

 

 

 

 

 

 

 

หนวย 
ทะเลอาณา

เขต 
เขต

ตอเนื่อง 
เขตไหลทวปี/เขตเศรษฐกจิ

จําเพาะ 
ทะเลหลวง 

กองทพัเรือ / / / / 

ตํารวจน้าํ / / - - 

กรม

ศุลกากร 
/ / - - 

กรมเจาทา / / - - 

กรมประมง / / / - 

 

หมายเหตุ   ประเทศไทยไดประกาศเขตตอเนื่องแลว แตยังไมมีกฎหมายคุมครองผูปฏิบัติงาน 

(ขณะนี้กําลังอยูในระหวางการพิจารณา) 

 

ที่มา:ระเบียบปฏิบัติประจํา  ศูนยประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล   

          พ.ศ. 2541 
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ประวัติผูเขยีน 
 
 เรือเอกหญิง พรพรหม แจงวิถี เกิดเมื่อวนัที ่ ๑๓ ธนัวาคม พ.ศ.๒๕๑๐   

กรุงเทพมหานคร สําเร็จการศึกษาปริญญานิติศาสตรบัณฑิต จากมหาวทิยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  

เมื่อปการศึกษา พ.ศ.๒๕๓๖ 

 ประวัติการทํางาน ไดเขารับราชการสังกัดกองทพัเรือ เมื่อป พ.ศ.๒๕๓๙ ในตําแหนง

ประจําศูนยเกษตรกรรมทหารเรือบางพระ กองอาชีวสงเคราะห กรมสวัสดิการทหารเรือ จนถึง

ปจจุบัน และเขาศึกษาในระดับปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย        

สาขาวิชานิติศาสตร    ภาควชิากฎหมายมหาชน   เมื่อป  พ.ศ.๒๕๔๓   
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